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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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 טל עמית

תמונת מצב

בימים אלו ממש סופרת העיר ברלין תקופה של 10,316 ימים 
שחלפו מאז הוסרה החומה המפורסמת.

באופן מפתיע, זה בדיוק גם משך הזמן שחומה זו עמדה וחילקה 
את העיר )1989 – 1961( בין בעלות הברית המערביות )צרפת, 
ארה"ב ובריטניה( ובין ברית המועצות , ויותר מאוחר בין מזרח 

גרמניה לבנות הברית המערביות.

תערוכת fruitlogistica בברלין
  Jaffa orri זו השנה השנייה שענף ההדרים מקדם את המותג 
בתערוכת fruitlogistica בברלין. לפני התערוכה הוצאנו 3 הודעות 
יחסי ציבור למערכות העיתונים המקצועיים – שזכו לפרסום אוהד 
ולכך שכל העיתונים שלחו את נציגיהם לראיונות בדוכן שלנו, 
ובעקבות זאת לכתבות נרחבות בעיתונות המקצועית. קידום 
המותג מעמיד אותנו בקו אחד עם מותגים מפורסמים אחרים 
המציגים בתערוכה – Pink Lady , Zespri , Tango Chiquita   ועוד.
קולגה שלי מדרום אפריקה אומר: 
בתערוכת  להשתתפות  "הסיבה 
הסיבה  בדיוק  היא   fruitlogistica
להשתתף  האם  פעמיים  לחשוב 
החשובה  הסיבה  הבאה".  בשנה 
להשתתפות היא כי כל מי שקשור 
לתוצרת טרייה נמצא בברלין ולא 
חשוב אם הוא מגאנה או קזחסטן. 
הסיבה למחשבה שניה היא שאתה 
מירבית  וסבלנות  לאיפוק  נדרש 
הרבה  כך  לכל  מזמנך  ולהקדיש 
אנשים עם כ"כ הרבה שאלות עד שלא נותר כמעט זמן ליהנות 

מהתצוגה המעניינת.

יום העיון לזכר עליזה ורדי וסם אשכנזי
יום העיון לזכרם של שני האייקונים של ענף ההדרים נערך 
בשבוע השני של פברואר, בהשתתפות קהל רב שמגיע מידי 

שנה ומכבד את האירוע.
במסגרת יום העיון שמענו שוב דברים חמים ומעריכים לזכרם 
של עליזה וסם , שמזכירים לנו כל שנה מחדש שמה שהיה זה 

לא מה שיש ושתמיד יהיה למה לשאוף בעתיד.
במסגרת יום העיון שולבו הרצאות מקצועיות על ענף ההדרים 
וכן הרצאת אורח של שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר , משה 
, שנתן סקירה מקיפה על חשיבות ההתיישבות  )בוגי( יעלון 
החקלאית לביטחון המדינה, בשנת ה – 70 לעצמאותנו. אפשר 
לומר שלפחות פוליטיקאי אחד תומך ללא פשרות בחקלאים 

ובחקלאות הישראלית.
במסגרת ההרצאות המקצועיות שמענו את הסקירות הבאות :

דרור אייגרמן – מנכ"ל גליל אקספורט סקר את שוק ההדרים 
העולמי ואת המגמות המסתמנות בו. 

אורי קנמון -  מנכ"ל "גן שמואל מזון" בע"מ – נתן תמונת מצב 
על הקורה בתעשיית המיצים , אם להיות מדויק יותר, סקר את 
הקורה ביצוא התעשייתי החקלאי הגדול ביותר של ישראל כאשר 
הדגש הוא על המוצרים הנלווים לתעשיית המיצים, שמייצרים 

את ההכנסה העיקרית.
ד"ר דפנה לנגוט – מאונ' תל אביב , הרחיבה את אופקינו בתגליות 
ארכיאולוגיות שמוכיחות על קיום אבקה של פרי הדר בחפירות 
ארכיאולוגיות שונות, דבר המוכיח על קיום הדרים בישראל 

בתקופת האימפריה הרומית.
מין ההדר הראשון שהגיע מדרום מזרח אסיה היה האתרוג 

וכמאתיים שנה אחריו הופיע הלימון.
זני ההדרים  שוקי קנוניץ' – שה"מ – נתן סקירה מקיפה על 

המובילים בעולם ועל פוטנציאל האקלום שלהם בישראל.
ניצן רוטמן – שה"מ – נתן תמונת מצב עדכנית לגבי הטיפולים 

הנדרשים למניעת הימצאות עת"מ במשלוחים לחו"ל.
ולסיום אי אפשר שלא לציין לשבח את תערוכת פירות ההדר 
המסורתית שהכינו צוות המדריכים הצעירים – עינת , דניאל 
ויחזקאל – בהנחייתו של שוקי ובעזרתם הרבה והברוכה של יוסי 
יניב וצוותו וכן רון פורת וצוותו שעזרו בשימור הפרי בצורה 

מושלמת לתערוכה הנהדרת.

עש תפוח מדומה
יש  כה  לומר שעד  ניתן  נמצאת בעיצומה.  המלחמה במזיק 
עמידה במשימה, למרות שבשבוע הראשון של פברואר היה 
מקרה אחד של תפיסת תוצרת ישראלית עם המזיק, בנמל פוס, 

הסמוך למרסיי, צרפת.

 תמונת מצב 

 טל עמית   
 

החומה  מאז הוסרה שחלפו ימים 10,316תקופה של  סופרת העיר ברלין בימים אלו ממש
 .המפורסמת

( בין 1961 – 1989באופן מפתיע , זה בדיוק גם משך הזמן שחומה זו עמדה וחילקה את העיר ) 
בעלות הברית המערביות )צרפת, ארה"ב ובריטניה( ובין ברית המועצות , ויותר מאוחר בין 

 מזרח גרמניה לבנות הברית המערביות.
 

 בברלין fruitlogisticaתערוכת 
 

בברלין. לפני  fruitlogisticaבתערוכת   Jaffa orriזו השנה השנייה שענף ההדרים מקדם את המותג 
שזכו לפרסום אוהד ולכך  –הודעות יחסי ציבור למערכות העיתונים המקצועיים  3התערוכה הוצאנו 

נות שכל העיתונים שלחו את נציגיהם לראיונות בדוכן שלנו, ובעקבות זאת לכתבות נרחבות בעיתו
 –יד אותנו בקו אחד עם מותגים מפורסמים אחרים המציגים בתערוכה מהמקצועית. קידום המותג מע

Pink Lady , Zespri , Tango Chiquita   . ועוד 

 
היא בדיוק הסיבה  fruitlogisticaקולגה שלי מדרום אפריקה אומר : "הסיבה להשתתפות בתערוכת 

לחשוב פעמיים האם להשתתף בשנה הבאה". הסיבה החשובה להשתתפות היא כי כל מי שקשור 
 לתוצרת טרייה נמצא בברלין ולא חשוב אם הוא מגאנה או קזחסטן. 

רבית ולהקדיש מזמנך לכל כך הרבה אנשים יהסיבה למחשבה שניה היא שאתה נדרש לאיפוק וסבלנות מ
 עד שלא נותר כמעט זמן ליהנות מהתצוגה המעניינת. עם כ"כ הרבה שאלות

 
 יום העיון לזכר עליזה ורדי וסם אשכנזי

 
יום העיון לזכרם של שני האייקונים של ענף ההדרים נערך בשבוע השני של פברואר, בהשתתפות קהל 

 רב שמגיע מידי שנה ומכבד את האירוע.

זכרם של עליזה וסם , שמזכירים לנו כל שנה במסגרת יום העיון שמענו שוב דברים חמים ומעריכים ל
 מחדש שמה שהיה זה לא מה שיש ושתמיד יהיה למה לשאוף בעתיד.

 
במסגרת יום העיון שולבו הרצאות מקצועיות על ענף ההדרים וכן הרצאת אורח של שר הביטחון 

ית והרמטכ"ל לשעבר , משה )בוגי( יעלון , שנתן סקירה מקיפה על חשיבות ההתיישבות החקלא
לעצמאותנו. אפשר לומר שלפחות פוליטיקאי אחד תומך ללא פשרות  70 –לביטחון המדינה, בשנת ה 

 בחקלאים ובחקלאות הישראלית.
 במסגרת ההרצאות המקצועיות שמענו את הסקירות הבאות :

 
 מנכ"ל גליל אקספורט סקר את שוק ההדרים העולמי ואת המגמות המסתמנות בו.  –דרור אייגרמן 

 
נתן תמונת מצב על הקורה בתעשיית המיצים , אם להיות  –מנכ"ל "גן שמואל מזון" בע"מ   -קנמון אורי 

מדויק יותר, סקר את הקורה ביצוא התעשייתי החקלאי הגדול ביותר של ישראל כאשר הדגש הוא על 
 המוצרים הנלווים לתעשיית המיצים, שמייצרים את ההכנסה העיקרית.

ל אביב , הרחיבה את אופקינו בתגליות ארכיאולוגיות שמוכיחות על קיום מאונ' ת –ד"ר דפנה לנגוט 
אבקה של פרי הדר בחפירות ארכיאולוגיות שונות, דבר המוכיח על קיום הדרים בישראל בתקופת 

 האימפריה הרומית.
 מין ההדר הראשון שהגיע מדרום מזרח אסיה היה האתרוג וכמאתיים שנה אחריו הופיע הלימון.

נתן סקירה מקיפה על זני ההדרים המובילים בעולם ועל פוטנציאל  –שה"מ  –יץ' שוקי קנונ
 האקלום שלהם בישראל.

נתן תמונת מצב עדכנית לגבי הטיפולים הנדרשים למניעת הימצאות  –שה"מ  –ניצן רוטמן 
 עת"מ במשלוחים לחו"ל.

 
אי אפשר שלא לציין לשבח את תערוכת פירות ההדר המסורתית שהכינו צוות  ולסיום

בהנחייתו של שוקי ובעזרתם הרבה והברוכה  –עינת , דניאל ויחזקאל  –המדריכים הצעירים 
של יוסי יניב וצוותו וכן רון פורת וצוותו שעזרו בשימור הפרי בצורה מושלמת לתערוכה 

 הנהדרת.

מנכ״ל משרד החקלאות בברלין

4



יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 8 המסתיים ב-24/02/2018

למרות ההצלחה היחסית, יש עדיין הרבה מה לעשות בכדי להבטיח 
את יצוא ההדרים לכל היעדים. שם המשחק הוא משמעת !  , 

תכונה שאנחנו כנראה לא מצטיינים בה.
כמות המקרים שנתגלו בניסיון ל"עגל פינות" ול"תחמן" את 

המערכת מסמרת שיער ובלתי מובנת. 
מדובר בפרנסה של רבים והרעיון של הגישה המערכתית מבוסס 
קודם כל על שמירת הכללים, שהרי ללא קיום הכללים שהתחייבנו 

להם – מה יש לנו לומר להגנתנו?
אנחנו עוקבים מקרוב אחר התקדמות העונה ומקווים שנעבור 
אותה ללא כישלונות נוספים. במקביל, אנחנו לומדים מניסיון 
העונה הזו ויש לקוות שההערכות והביצועים בעונה הבאה יהיו 

טובים יותר.

קד"ם ונתקדם
בימים אלו יצאו לדרך מספר קמפיינים של קידום מכירות לזן 

"אורי".

בשוק המקומי הוחל ב 19/2 בקמפיין רדיו אינטנסיבי המבליט 
את התכונות המצטיינות של הזן – קליפות , חוסר זרעים , טעם 
משובח ובריאות. בנוסף לרדיו נוספו סרטוני חסות המשודרים 

לפני תחזית מזג האוויר.
בשוקי היצוא הוחל באותו תאריך קמפיין בצרפת ובמחצית מרץ 

)עם הגעת הפרי (, יוחל בקמפיינים נוספים בסין וביפן.
עיתונות  חוצות,  הישן שהיה מושקע בשלטי  עידן הפרסום 
וטלוויזיה – עבר חלף . כיום אתה מגיע לצרכן הסופי בקלות 
יתירה במסלול ה e-commerce – , שבו אתה מיידע את הצרכן 
הפוטנציאלי על המוצר שלך אם באמצעות הרשתות החברתיות, 
הטלפון החכם ומאגרי המידע הענקיים לגבי הצרכנים והרגלי 

הצריכה שלהם.
הקמפיינים שלנו והמסרים שלהם והשפה הותאמו לכל אחד 
משווקים אלו, כאשר הפלטפורמות דומות .השוק הסיני קיבל 
את נתח התקציב הגדול ביותר, מתוך ראיית העתיד והאפשרויות 

לפתח שוק זה עוד יותר

01/03/2018

ענף ההדרים- מועצת הצמחים 

 2015/16   2016/17  2017/2018    8שבוע  זן
-% שינוי ב
16/17 / 17/18

2681,0092,2493,020-55%שמוטי         
20251516648-51%טבורי         

89%-           870           קרה קרה       
2955,1774,2213,27123%רגילות   ' אשכ

1,35130,44930,85832,244-1%סנרייז        
5114,87512,16710,59122%סוויטי        
53383939%           רדסון         

42511,5311,115-84%לימון צהוב    
476-43%           לימקואט       
31028121710%           קומקואט       

117153200-24%           ליים          
125,6103,5285,47559%מינאולה       
233,9745,1939,382-23%סנטינה        
112520-100%                      מיכל          
566814551,21550%אורה          
4,55534,29051,33039,610-33%אורי          
7061,1271067%           מירב          
491516227%           תמי           
1267791,766882-56%אודם          

0%                      6           קליפים שונים  
15199221139-10%פומלו לבן     

768959782-20%           פומלו אדום    
6,77698,930115,676110,499-14%כ          "סה

מצטבר

24/02/2018-  המסתיים ב8לשבוע   (טון)יצוא פרי הדר 

e-mail: jaffa@plants.org.il       03-9501495:   פקס03-9595654:  טל5610102 יהוד 235. ד.ת, 40העצמאות ' רח
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1. פעילות למניעת יצוא עש התפוח 
בעקבות הדרישה האירופאית בטיפול מערכתי בפרדסים ובבתי  א. 
האריזה, הוכל במהירות שיא פרוטוקול הפעילות למניעת יצוא 
פרי נגוע. את הפרוטוקול ואת יישומו כזכור הובילו מדריכי 

שה"מ ואנשי להגנת הצומח בניצוחו של ניצן רוטמן .
ב. במבחן התוצאה 

חלקות פרדסים שטופלו עפ"י הפרוטוקול – פיקוח מזיקים   
שוטף, חוטי בלבול, ריסוס וכו' נפגעו פחות בצורה בולטת 

מחלקות שלא בוצעה בהם טיפול .
ג. בבתי אריזה שונים, בביקורת של אנשי הגנת הצומח בעזרת 
אנשי שה"מ של 2% של פרי הארוז לפני היצוא, נפסלו כ-30 

חלקות שלא טופלו כראוי ונמצא בפרי הארוז, עש תפוח . 
ד. כזכור – המשך היצוא ליפן, סין, קוריאה, ארה"ב ואירופה, נמצא 

בסכנה אם יתגלה בפרי המיוצא פגיעות של עש. 
פרדסנים – "אנא" בוא לא נעמיד חוקי המרפי למבחן, בצעו  ה. 

את פרוטוקול הטיפול כלשונו. 
ו. ברצוני פעם נוספת להודות לצוות בראשותו של ניצן רוטמן, 
של שוקי קנוניץ, רן בן דוד, שלומית ציוני ויואל דריישפון 

שהרימו את הפרויקט בזמן שיא. 
ז. תודה מיוחדת לאנשי שה"מ והגנת הצומח שנושאים בעול 

הביקורת של הפרי הארוז בבתי האריזה. 

חי בנימיני

דבר הארגון

פרדסן, ניצן שוורץ קיבוץ ניר עם.
לניצן היקר !

הקריא בהלוויה עופר ליבמן, מנהל ניר עם חקלאות.
לא יכולתי לתת לך ללכת בלי לומר מילים, למרות שהמילים כרגע מאבדות ממשמעותן.

אבל מרגיש שמחובתי לשתף את היקרים לך בזכות שנפלה בחלקי להיות קרוב אליך, גם כשכנים 
וגם בעבודה. כמו העצים שבפרדס, אתה והמשפחה שלך נקלטתם בניר עם, העמקתם שורשים, 

ובניתם פה בית. האנרגיות שפרצו ממך הפריחו את הפרדס ואת כל מי שסביבך. 
ניצן כשאני חושב עליך, האכפתיות היא התכונה הבולטת ביותר.

האכפתיות והמסירות צבעו את כל מעשיך, את הקשר לאנשים שזכו לעבוד אתך, כל עץ ועץ בפרדס, 
וכל משימה שלקחת לעצמך. ניצן, התרשמתי לראות, שיחד עם המופנמות והשקט שבך, הצלחת 
ברוך ליצור קשרים עמוקים עם הרבה אנשים ולהיות משמעותי עבורם. הרבה מהם נוכחים כאן 

סביבך ואתה תחסר לי ולהם. להבה, נשארת העוגן לילדים שלכם ואנו נהווה עוגן עבורך.
אורנה, אלי וכל המשפחה, רק נותר לי להבטיח שנמשיך לעמוד לצידכם.

 

 ניצן שוורץ ,פרדסן

 
 אנא עטוף את התמונה במסגרת שחורה ,יריב 

 קיבוץ ניר עם.

 יקר !הניצן ל

 . מנהל ניר עם חקלאות,יה עופר ליבמן והקריא בהלו

ות לא יכולתי לתת לך ללכת בלי לומר מילים, למרות שהמילים כרגע מאבד
 .ןממשמעות

בחלקי להיות קרוב  החובתי לשתף את היקרים לך בזכות שנפלאבל מרגיש שמ
 אליך, גם כשכנים וגם בעבודה. 

אתה והמשפחה שלך נקלטתם בניר עם, העמקתם שורשים, כמו העצים שבפרדס, 
 ובניתם פה בית. 

 כל מי  שסביבך. את האנרגיות שפרצו ממך הפריחו את הפרדס ו

 .היא התכונה הבולטת ביותר האכפתיותליך , עשאני חושב כניצן 

את כל מעשיך, את הקשר לאנשים שזכו לעבוד אתך, כל  ות צבעהאכפתיות והמסירו
 עץ ועץ בפרדס, וכל משימה שלקחת לעצמך. 

ניצן, התרשמתי לראות, שיחד עם המופנמות והשקט שבך, הצלחת ברוך ליצור 
הרבה מהם נוכחים כאן  .קשרים עמוקים עם הרבה אנשים ולהיות משמעותי עבורם

 סביבך ואתה תחסר לי ולהם.

 , נשארת העוגן לילדים שלכם ואנו נהווה עוגן עבורך.להבה

 לעמוד לצידכם. יךשמנאורנה, אלי וכל המשפחה, רק נותר לי להבטיח ש

"כל דבר שיכל להשתבש- אכן ישתבש, בעיתוי הגרוע ביותר" . 
) חוק מרפי (

)פרשנות שלי – מה הסיכוי שפרוסת לחם מרוחה בריבה תיפול עם הפנים כלפי מטה???. תשובה: 
" ביחס הפוך למחיר השטיח!!!"להקטין כותרות ולהכניס "לזכרו"

2. חשיבות מועצת הצמחים לענף ההדרים 
ההיטלים שאנו משלמים למועצה מיועדים לנושאים שחקלאי   .1

בודד לא יכול לבצע בעצמו .
-  ריסוס זבוב מרוכז הכולל השתתפות הממשלה במחיר זול 

במיוחד .
ביטוח נזקי טבע ואסון טבע -קניית פוליסה בזול עקב הכמות   -

הגדולה לכל זן מחיר ביטוח משלו לפי ערך הפרי.
מחקר ופיתוח זנים חדשים  -

בנוסף למועצה נושאים נוספים כמו פתיחת שווקים חדשים,   -
ריכוז נתונים מהארץ ומהעולם, ריכוז נתונים על חומרי ההדברה 

מאושרים בעולם , פרסום ועוד. 
גביית היטלים – הרבה פרדסנים של שוק מקומי, חלקם מחוסר   .2
ידיעה לא משלמים היטל על השיווק הישיר שלהם בשוק 

מקומי. 
כולם רואים את המטוס מרסס, יודעים שיש ביטוח , אבל לא   
משתתפים בעלויות, ומי שמממן אותם, אלה חבריהם הפרדסנים 
אחרים.  ניתן בקלות לפנות לטלפון 050-5343569 לאלי ביטן, 

ולבקש לשלם את ההיטל ישירות למועצה. 
מגדלי לימון.

אין להם ריסוס זבוב, ולכן ההיטל הוא ביטוח ומחקר במחיר של 
כ-1.8 אגו' לק"ג. הגביה מאפשרת מחקרים בנושא מלסקו, יבוא 

אויבים טבעיים וכמובן ביטוח נזקי טבע . 

לזכרו

6



kanatpagewww.kanat.co.il ב-פקס: 03-6270206 טל: 03-6270200

 הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
קנט מציעה ביטוח כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

חקלאות היא לא משחק



עו"ד ש. גלנץ

לעניין שכרם של העובדים התאילנדים בחקלאות...
מן המפורסמות היא שבתאילנד "יצוא" עובדים אל מחוץ לממלכה 
ומסייע  זר  הינו ענף כלכלי מרכזי המכניס לממלכה מטבע 
בן משפחה  עבודה של  רבות שנהנות מהכנסות  למשפחות 
במדינה אחרת. ועוד מהמפורסמות היא שתאילנדים המבקשים 
לצאת לעבודה למדינה אחרת מעדיפים את ישראל כיעד לכך.

למעשה, כך מפורסם, ישראל מצויה במקום הראשון אליו שואפים 
עובדים אלה להגיע.

הסיבות לכך, כעולה משיחות עם עובדים ועם גורמים בתאילנד 
המצויים בתחום הן בעיקר שתיים: יחס טוב ושכר גבוה. 

להלן ניתוח התגמול לו זוכים התאילנדים בעד עבודתם בענף 
החקלאות בישראל.

נחזור כמעט 12 שנים לאחור. ב-3/2006 הכריז מי שהיה יו"ר 
מפלגת העבודה, עמיר פרץ: "תקראו את השפתיים שלי – שכר 

המינימום יעלה לאלף דולר".
נקדים את המאוחר, ב- 12/2017 עלה שכר המינימום ל- 5,300 

₪ לחודש שווה ערך בקירוב ל- 1,500 $.
זהו הרקע אבל הבחינה הנכונה של התפתחות השכר לעובד 
התאילנדי בחקלאות היא מה קרה בבאטים? - המטבע המקומי 

התאילנדי.
עינינו הרואות במהלך השנים עלה שכרו של העובד התאילנדי 
בערכי באט – )המטבע התאילנדי( כמפורט לעיל תוך התחשבות 

בכך שבמהלך הדרך אירעו 4 שינויים. 
גיוסם של העובדים באמצעות  * באמצע שנת 2012 הופסק 
חברות כוח אדם תאילנדיות, מהלך בעל משמעות כפולה, מחד 
קטן ופחת הסכום אותם שילמו המועמדים לעבודה בישראל טרם 
הגיעם ומאידך ירדה איכותם של עובדים בשל כשלים במיון, 
חוסר מוטיבציה, תחלופת עובדים גבוהה נטישה מוגברת ועוד.
** החל משנת 2007 )ל-4 השנים הקודמות ניתן זיכוי בדיעבד( 
 ניתנו לעובד זר בחקלאות 2.25 נקודות זיכוי כמו לאזרחי ישראל.
משנת 2015 בוטלו לחלוטין נקודות הזיכוי לגבר ולאישה ניתנה 

0.25 נקודות זיכוי )על מהותו של העניין במאמר אחר(.
*** משנת 2017 גבר מקבל 0.5 נק' זיכוי, אישה מקבלת נקודת 

זיכוי אחת.
ניכויים  לעניין  בוטל ההסדר הקודם   8/2017 ****בחודש 
מותרים בגין מגורים והוצאות נלוות באופן שכללית ובממוצע 
ניתן היה לנכות סכום של כ-250 ₪ לחודש לכל עובד יותר 

מהמותר עד אז. 
***** הבנק המרכזי של תאילנד נוקט בפרסומיו שכר מינימום 

יומי, בחישוב שלעיל הוכפל השכר היומי ב-25 ימי עבודה בחודש.
בשולי הדברים; בפגישה שקיים בדצמבר 2017 מנכ"ל חולצה 
גבי בורנשטיין עם מנכ"ל משרד העבודה התאילנדי  כחולה 
במשרדו בבנגקוק בנוכחות פקידים בכירים נוספים פרס גבי את 
השינויים שחלו בהקשר לטיבם של העובדים מאז החל גיוסם ע"י 
משרד העבודה התאילנדי. המנכ"ל ופקידיו שלא היו מודעים 
לבעיות באשר לאיכות העובדים הבטיחו לבדוק את העניין 
ולעשות לשיפור המיון, להקפדה על בדיקת בריאות, רישום 

פלילי, התאמה לדרישות וכו'.
שורה תחתונה: מניתוח הנתונים שבטבלה עולה כי שכר המינימום 
ממנו נהנה העובד התאילנדי בישראל ב-12/2017 גבוה פי 5.7 
משכר המינימום בתאילנד. כל זאת לפני זכויותיו מכח צו ההרחבה 
ופנסיה אלו מסתכמים  וזכאותו של העובד לפיצויי פיטורים 
בחשבון גס בעוד כ-1,400 ₪ ששווים כ-13,000 באט לחודש!

התפתחות שכר עובד תאילנדי לאורך השנים

שכ"מ חודש
בש"ח

שכר 
בדולרים

שכר 
בבאטים

שכ"מ 
בבאטים

*****

האינפלציה 
השנתית 

בתאילנד 
באחוזים

3/2006 3,33571027,6174.7

1/20073,58585430,6392.2

7/20083,8501,07636,0015,0755.5

7/20114,1001,20837,1725,3753.8

*5/20124,1001,08933,4557,5003.0

10/20124,3001,10033,8217,500

 **1/20154,300 
)-484( 
3,816

1,098 
)-124( 

974

36,194 
)-4,074( 

32,120

7,500-0.9

7/20164,825 
)-484( 
4,341

1,253 
)-126( 
1,127

43,984 
)-4,412( 

39,572

7,5000.2

***1/20175,000 
)-376( 
4,624

1,301 
)-98( 
1,203

46,580 
)-3,516( 

43,064

7,6250.6

 8/2017
****

5,000 
 )-376( 
)-250( 
4,374

1,406 
 )-106( 

)-70( 
1,230

46,761 
 )-3,516( 
)2,238-( 

41,007

12/20175,300 
 )-376( 
)-250( 
4,674

1,523 
 )108-( 

)-72( 
1,343

49,590 
 )-3,518( 
)-2,339( 

43,733

הגיגים
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החומרים ניתנים 
לשילוב עם רוב 
חומרי ההדברה

מינון מומלץ 0.1%

דישון 
עלוותי 
בהדרים

לרשותכם בכל שאלה:
מנהל מקצועי: ארז בן נון 054-7712239  אנשי השדה שלנו:

חוזי משל – רמת הגולן, הגליל העליון ובקעת הירדן 054-7712206 יעקי באום – גליל מערבי והעמקים 054-7712202
וחוף אשקלון 052-6548999 – שפלה  יהודה אלון  וחוף הכרמל 052-3675201   – השרון, עמק חפר  יניב פרייברג 
נתנאל צוויג – נגב מערבי ורמת הנגב 054-7712201 אהוד אדלר – לכיש, נגב מזרחי והערבה 054-7712233

טופ-מנגן
מכיל: 5.5% מנגן + 0.45% בורון 

+ 0.5% מוליבדן

נאנובץ
מכיל: 10.2% אבץ + 0.5% בורון

טופ-מגנזיום
מכיל: מכיל: 6% מגנזיום +

0.5% בורון

יתרונות
חוסך כניסה אחת לפחות של מרסס. 

במידת הצורך כשיש מחסורים גדולים 
ניתן לתת מינון כפול                                                                  

שילוב יעיל המאפשר את הכנסת 3 
החומרים למיכל אחד  

חומר נוזלי, ידידותי ובטיחותי                                                                              
לא צורבני                                                                                             

ניתן לשילובים עם חומרים נוספים
תנועה והגעה לכל חלקי הצמח והאתרים



 

 גמלאי שה"מ -יוסי גרינברג 

  'אוריבקליף ' והגדלת ממדי הפרי חנטים לדילול  NAAשל  גבוהים בריכוזים ריסוס

 

חב'  -אריה פרייס, איציק שלזינגר ,דרמןנישראל ב ,מאיר פיינצק, עודד גרוסר, מרדכי חסן
 פריאור" -מהדרין"

 חב' "תפזול"    -רימון , ישיברק כהן

 בנימינה -קובי ברגמן

 תקציר

לדילול חנטים באורי לא היו  NAAח"מ   300-ריסוסים בשל בניסויים קודמים תוצאות 
 TPA 3,5,6 - -ו DP-2,4מספקות ולא היו עקביות. נוכח הגבלת השימוש בתכשירי 

דילול ל NAA  של ריסוסים בריכוזים גבוהים יותר של  למדינות מסוימות , נבדקות השפעות
במועדי ריסוס אלפנול סופר  NAA-של תכשיר הדקו השפעות החנטים. בניסוי הנוכחי נב

 29%דילל מ"מ( ריסוס בפריגן אקסטרה  12במועד הריסוס הראשון  ) חנטים בקוטר שונים. 
ח"מ  600היה  NAA -מהפרי וכאשר ריכוז ה 20%דילל   NAAח"מ 300 -מהפרי. ריסוס  ב

--מ"מ(,  ריסוס בתכשיר ה 17 ) חנטים בקוטרמהפירות. במועד הריסוס השני   52%דוללו 
TPA 3,5.6  'מהפרי והשפעת הריסוסים בתכשיר ה 51%דילל  'טופס-NAA  בכל ,

    הריכוזים שנבדקו, הייתה מעטה.

 מבוא

(.  2-13) לווסת את ההנבה בזן 'אורי' יש לרסס לדילול חנטים לקראת שנת השפעעל מנת 

בהצלחה לדילול  משמשיםיל מ חומר פע"ח 300בריכוז של  NAAבתכשירי  ים ריסוס

   NAAמ  "ח 300 -בניסויים קודמים נמצא שריסוסים  ב .(13, 1חנטים בזני הדרים רבים ) 

בניסוי   (. 9, 7ולעיתים אינם מדללים זן זה כלל )  ( 5, 3, 2דילול 'אורי' )לאינם יעילים דיים 

 .(4) חנטיםשל  ח"מ חומר פעיל התקבל דילול טוב 400-ל NAA -את ריכוז ה בו העלינו

)  . התכשיר ( 7) פריגן לדילול אורי  DP - 2,4 -באותה עת פיתחנו את הטיפול בתכשיר ה

נמצא יעיל כאשר הוא רוסס על חנטים מכונה היום פריגן אקסטרה לאחר שינוי התוארית( 

תקציר
בניסויים קודמים תוצאות של ריסוסים ב-300 ח"מ NAA לדילול 
חנטים באורי לא היו מספקות ולא היו עקביות. נוכח הגבלת 
השימוש בתכשירי DP-2,4 ו- - TPA 3,5,6 למדינות מסוימות, 
 NAA נבדקות השפעות של ריסוסים בריכוזים גבוהים יותר של
לדילול החנטים. בניסוי הנוכחי נבדקו השפעות של תכשיר 
ה-NAA אלפנול סופר במועדי ריסוס שונים. במועד הריסוס 
הראשון ) חנטים בקוטר 12 מ"מ( ריסוס בפריגן אקסטרה דילל 
29% מהפרי. ריסוס ב- 300 ח"מNAA דילל 20% מהפרי וכאשר 
NAA היה 600 ח"מ דוללו 52% מהפירות. במועד  ריכוז ה- 
 TPA--הריסוס השני ) חנטים בקוטר 17 מ"מ(, ריסוס בתכשיר ה
3,5.6 'טופס' דילל 51% מהפרי והשפעת הריסוסים בתכשיר 

ה-NAA, בכל הריכוזים שנבדקו, הייתה מעטה. 

מבוא
על מנת לווסת את ההנבה בזן 'אורי' יש לרסס לדילול חנטים 
NAA בריכוז  לקראת שנת השפע) 2-13(. ריסוסים בתכשירי 
של 300 ח"מ חומר פעיל משמשים בהצלחה לדילול חנטים בזני 
הדרים רבים ) 1, 13(. בניסויים קודמים נמצא שריסוסים ב- 300 
ח"מ NAA אינם יעילים דיים לדילול 'אורי' )2, 3, 5 ( ולעיתים 
אינם מדללים זן זה כלל ) 7, 9 (. בניסוי בו העלינו את ריכוז 
ה- NAA ל-400 ח"מ חומר פעיל התקבל דילול טוב של חנטים 
)4(. באותה עת פיתחנו את הטיפול בתכשיר ה- DP - 2,4 פריגן 
לדילול אורי )7 (. התכשיר ) מכונה היום פריגן אקסטרה לאחר 
שינוי התוארית( נמצא יעיל כאשר הוא רוסס על חנטים קטנים 
ומשמש בהצלחה להשגת המטרה )13(.מאחר ושימוש בתכשיר 
פריגן נתן תשובה טובה לדילול חנטים קטנים של אורי הפסקנו 

.NAA את הניסויים בתכשירי
בשנים האחרונות מדינות רבות אינן מוכנות לקבל פרי שרוסס 
בתכשירי DP-2,4 ) מגדילון סופר, פריגן אקסטרה(. לכן, עלה 

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ

 NAA ריסוס בריכוזים גבוהים של
לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי 

בקליף 'אורי'

מאיר פיינצק, עודד גרוסר, מרדכי חסן, ישראל בנדרמן, 
אריה פרייס, איציק שלזינגר- חב' "מהדרין- פריאור"

ברק כהן, ישי רימון- חב' "תפזול" 
קובי ברגמן- בנימינה

 המשמש, 'טופס' TPA  3,4,6 --מ"מ ( השווינו לתכשיר ה  17בקוטר 

 .(13) ל חנטים גדולים יותרולילד

 

 סוי:)מימין( ישראל בנדרמן, מרדכי חסן ואריה פרייס ליד עץ אורישותפים לני

 

 שיטות וחומרים 

 23שנים ) חלקה מספר  8על כנת חושחש בת  אורי  בחלקת  נערך  הניסוי

. הניסוי בוצע 'פריאור-מהדרין'המעובדת על ידי חברת ( גבעת שפירא,

וסים בוצעו הריס עצים בכל חזרה. 4, חזרות  4 -בלוקים באקראי ב בשיטת

 ליטר/עץ. 7-במרסס רובים בנפח תרסיס של כ

 נבדקו הטיפולים הבאים:

 ;ביקורת .1

 ;מ"מ 12על חנטים בקוטר  4%+ בונוס  0.1%אקסטרה -פריגן .2

 ;מ"מ 12על חנטים בקוטר  4%+ בונוס  0.15%אלפנול סופר    .3

 ;מ"מ 12על חנטים בקוטר  4%+ בונוס  0.3%אלפנול סופר    .4

הצורך לפתח טיפולים בתכשירים נוספים לדילול פרי בזן 'אורי'. 
פיתחנו טיפולים בתכשיר ה-TPA – 3,5,6 'מקסים' ) 9, 11, 12 ( 
וכעת הוא מומלץ לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בזן אורי. 
לאחרונה, גם שימוש בתכשיר זה נאסר לשימוש בחלקות שהפרי 
שלהן משווק לארה"ב וקנדה. וכך חזרנו לניסויים ב- NAA , בהם 
אנו בודקים השפעות של ריכוזים גבוהים של מווסת הצמיחה 
. שוקי קנוניץ' מצא שריסוס בריכוז של 600 ח"מ NAA דילל 
פרי באורי טוב יותר מאשר ריכוז של 300 ח"מ) דיווח פנימי(.

ריסוסים בריכוזים  מטרת הניסוי הנוכחי - לבדוק השפעות 
שונים של NAA במועדים שונים על דילול פרי באורי. בניסוי 
זה בדקנו גם את השפעת תכשיר ה-NAD דילאמיד, המשמש 

בהצלחה לדילול חנטים בתפוחים. 
במועד הריסוס הראשון ) חנטים בקוטר 12 מ"מ( השווינו לריסוס 
בפריגן אקסטרה )טיפול המומלץ במועד המוקדם(. במועד הריסוס 
 TPA 3,4,6 -- השני ) חנטים בקוטר 17 מ"מ ( השווינו לתכשיר ה

'טופס', המשמש לדילול חנטים גדולים יותר) 13(.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת חושחש בת 8 שנים ) חלקה 
ידי חברת 'מהדרין- מספר 23, גבעת שפירא( המעובדת על 

שותפים לניסוי:)מימין( ישראל בנדרמן, מרדכי חסן ואריה פרייס ליד עץ אורי

ניסויים בשטח
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פריאור'. הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב- 4 חזרות, 4 
עצים בכל חזרה. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס 

של כ-7 ליטר/עץ.

נבדקו הטיפולים הבאים:
ביקורת;. 1
פריגן-אקסטרה 0.1% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 12 מ"מ;. 2
 אלפנול סופר 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 12 מ"מ;. 3
 אלפנול סופר 0.3% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 12 מ"מ;. 4
 דילאמיד 1300 ח"מ NAD + בונוס 4% על חנטים בקוטר . 5

12 מ"מ;
 'טופס' 10 ח"מ TPA - 3,5,6 + בונוס 4% על חנטים בקוטר . 6

17 מ"מ;
 אלפנול סופר 0.15% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 17 מ"מ;. 7
 אלפנול סופר 0.3% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 17 מ"מ;. 8
 אלפנול סופר 0.45% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 17 מ"מ.. 9

מועדי הריסוסים: ריסוס ראשון 12- מ"מ, בוצע ב- 6.6.2016. 
ריסוס שני – 17 מ"מ, בוצע ב-19.6.2016

נבדקו התכשירים הבאים:
 naphthaleneacetic אלפנול סופר ת"נ 201 ג'/ל' - תרכיז נוזלי של
acid )NAA(. מכיל 201 ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ומשווק ע"י 

"תפזול בע"מ".
 trichloro-2-piridil oxyaceticטופס ת"נ 33 ג'/ל'- תרכיז נוזלי של
acid 3,5,6 )-TPA3,5,6(. מכיל 33 ג'/ל' חומר פעיל מיוצר ע"י 
"S. A. Chimac Agriphar" בלגיה, משווק ע"י "תפזול בע"מ".

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

 ,NAD( naphthalene acetamide( דילאמיד א"ר- אבקה רחיפה של
מכיל 10% חומר פעיל. מיוצר ומשווק ע"י "תפזול בע"מ".

הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב- 27-28.02.2017. גודל 
הפרי נמדד על מדגם של 100 פירות מכל חזרה )25 פירות מכל 
עץ(. פירות אלה מוינו ל-2 קבוצות גודל: פרי גדול- בקוטר 65 

מ"מ ומעלה, פרי קטן- בקוטר של 64 מ"מ ומטה. 
האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של 8 פירות בקוטר 
אחיד ) 65 מ"מ( מכל חזרה. נבדקו % המיץ, % כלל המוצקים 
המומסים ו- % החומצה בשיטות המקובלות לבדיקת הבשלת 

פרי הדר בבית האריזה של "מהדרין פריאור" בנתניה.
JMP במבחן  הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתוכנת 

Student ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות ודיון
הריסוסים במווסתי הצמיחה בחלקת הניסוי ניתנו על מנת לדלל 
פרי לקראת שנת השפע ולאזן את ההנבה. בחלקה זו מעוניינים 
להגיע ליבול יציב של -600 700 פירות לעץ כל שנה. לכן, בטווח 
מספרי הפירות שהתקבלו בניסוי הנוכחי, ככל שמספר הפירות 
) וגם היבול( היה קטן יותר השפעת הטיפול הייתה יותר טובה.

טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ
מס׳ פירות הטיפולמס׳

לעץ
אחוז 
דילול

17930 א׳ביקורת1.

127629 אבג׳פריגן 0.1%, 12 מ״מ2.

144320 אב׳אלפנול 0.15%, 12 מ״מ3.

85952 ג׳אלפנול 0.3% 12 מ״מ 4.

98445 בג׳דילאמיד 1300 ח"מ, NAD 12 מ"מ 5.

87051 ג׳טופס 10 ח"מ TPA , 17-3,5,6 מ״מ6.

141621 אב׳אלפנול 0.15% , 17 מ״מ7.

134525 אבג׳אלפנול 0.3% , 17 מ״מ8.

16458 א׳אלפנול 0.45%, 17 מ״מ 9.
כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4% 

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

השפעות הטיפולים על דילול הפרי מובאות בטבלה 1. במועד 
הריסוס המוקדם, כאשר החנטים היו בקוטר 12 מ"מ, ריסוס 
 NAA בפריגן אקסטרה דילל 29% מהפרי. ריסוס ב- 300 ח"מ
דילל 20% מהפרי וריסוס ב- 600 ח"מ NAA דילל 52% מהפרי. 

ריסוס ב-1300 ח"מ NAD דילל 45% מהפרי.
במועד הריסוס השני, כאשר קוטר החנטים היה 17 מ"מ, ריסוס 
בתכשיר ה- -TPA 3,5,6 'טופס' דילל 51% מהפרי. השפעות 
NAA- היו קטנות בהרבה  הריסוסים בריכוזים השונים של ה 
)טבלה 1(. הפחתת מספר הפירות גרמה לירידה ביבול ולהגדלת 

ממדי הפרי ) טבלה 2(. 
למרות הפחתת ביבול ההשפעה היא חיובית כיוון שהיא גורמת 

לאיזון ההנבה: הגדלת היבול בשנה העוקבת ) 6, 10 (.
הטיפולים השונים לא השפיעו על האיכות הפנימית של הפרי 

) טבלה 3(.
 ממצאי העבודה הנוכחית מראים שניתן לשפר את דילול החנטים 
באורי באמצעות ריסוס בתכשיר ה- NAA אלפנול סופר בריכוז של 
600 ח"מ חומר פעיל על חנטים קטנים ) 12 מ"מ(. אנו ממשיכים 
בניסויים על מנת לכייל את ריכוזי התכשיר ואת מועד הריסוס.

טבלה 2. השפעות הטיפולים על היבול וגודל הפרי
 יבול ) ק״ג/עץ(הטיפולמס׳

פרי גדולסה״כ

24 ג׳159 א׳ביקורת1.

72 א׳142 אב׳פריגן 0.1%, 12 מ״מ2.

38 בג׳142 אב׳אלפנול 0.15%, 12 מ״מ3.

43 בג׳99 ג׳אלפנול 0.3%, 12 מ״מ 4.

44 בג׳114 בג׳דילאמיד 1300 ח"מ, NAD 12 מ"מ 5.

34 ג׳105 בג׳טופס 10 ח"מ TPA , 17-3,5,6 מ״מ6.

63 אב׳143 אב׳אלפנול 0.15% , 17 מ״מ7.

43 בג׳141 אב׳אלפנול 0.3% , 17 מ״מ8.

51 אבג׳164 א׳אלפנול 0.45%, 17 מ״מ 9.
כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4% 

ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 
P=0.05 סטטיסטית
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טבלה 3. השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי

יחס הבשלה% חומצה% כמ״מ% מיץהטיפולמס׳

51.014.00.8117.2ביקורת1.

51.114.40.8516.9פריגן 0.1%, 12 מ״מ2.

51.514.80.8717.0אלפנול 0.15%, 12 מ״מ3.

52.415.10.7819.3אלפנול 0.3% 12 מ״מ 4.

50.114.50.7319.8דילאמיד 1300 ח"מ, NAD 12 מ"מ 5.

52.114.90.8018.6טופס 10 ח"מ TPA , 17-3,5,6 מ״מ6.

50.914.40.7519.2אלפנול 0.15% , 17 מ״מ7.

50.713.80.7518.4אלפנול 0.3% , 17 מ״מ8.

51.914.40.8117.7אלפנול 0.45%, 17 מ״מ 9.
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza, F.H.magazine,

Eurofruit, Freshfruitportal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit,
צרות של אחרים

מאת כתבנו בשפלת החוף 

מקסיקו , יותר ליים 
 "הייצוא ממקסיקו  הוא במגמת עלייה", 
מיקום הפרדסים ומתקני האריזה מאפשרים 
להגדיל משמעותית את כמויות הייצוא 

לצפון אמריקה, אירופה, ואסיה. 

פרס ל- LIDL בריטניה
הפרס ניתן בעבור עידוד ילדים לאכול 
מוצרי מזון בריאים ולשנות את הרגלי 
התזונה שלהם במטרה להשפיע על 
הוריהם לקנות מוצרי פרי וירק טריים. 

ה-Brexit ישפיע על השוק
על פי הערכות שונות שוק הפרי והירק 
עלול לסבול מה- Brexit  ויכול להוביל 
ללחץ מחירים בהתחשב ברגישות השוק 
במגזר התוצרת הטרייה. כמו"כ יש חשש 
לסחר בין בריטניה לאפריקה כאשר מדינות 
להפסיד לשווקים  עלולות  באפריקה 
הגוש  את  בריטניה  בעזיבת  אחרים 

האירופאי .

עתיד ורוד בירדן
עם פתיחת התחנה של פרויקט ״יער סהרה״ 
בעקבה, ירדן מתכננת מהפכה בשימוש 
בקרקע הצחיחה שלה.  טקס חנוכת התחנה 
היתה  בנוכחות המלך עבדאללה השני 
Haakon מנורווגיה. להלן חלק  והנסיך 

מפרקי התכנית:
- עד 130 טון של ירקות  בשנה

- 10,000 ליטר מים מתוקים ביום
- ייצור חשמל סולארי 

- 2 חממות על שטח גדול
- בריכות מלח לייצור מלח

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 ארבע עמודים, יריב 
 

  מקסיקו , יותר  ליים

  
הוא במגמת   "הייצוא ממקסיקו

עלייה", מיקום הפרדסים ומתקני 
להגדיל משמעותית  יםהאריזה מאפשר

את כמויות הייצוא לצפון אמריקה, 
 אירופה, ואסיה.  

 
 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.  

 
 ישפיע על השוק Brexit-ה

 
על פי הערכות שונות שוק הפרי והירק 

ויכול   Brexit -עלול לסבול מה
להוביל ללחץ מחירים בהתחשב 
ברגישות השוק במגזר התוצרת 
הטרייה. כמו"כ יש חשש לסחר בין 

בריטניה לאפריקה כאשר מדינות 
לשווקים  באפריקה עלולות להפסיד

אחרים בעזיבת בריטניה את הגוש 
 . האירופאי

 בירדןעתיד ורוד 

 
  ונסיך הכתר הנורבגי ןמלך ירד

עם פתיחת התחנה של פרויקט ״יער 
סהרה״ בעקבה, ירדן מתכננת מהפכה 

טקס   בשימוש בקרקע הצחיחה שלה.
 בנוכחות המלך  חנוכת התחנה  היתה

 Haakonעבדאללה השני והנסיך 
 מנורווגיה. להלן חלק מפרקי התכנית:

 בשנה  טון של ירקות 130עד  -
 ליטר מים מתוקים ביום 10,000 -
 ייצור חשמל סולארי  -
 חממות על שטח גדול 2 -
 בריכות מלח לייצור מלח -
 

  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 
יורו לק"ג , מה שהופך את  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 
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סהרה״ בעקבה, ירדן מתכננת מהפכה 

טקס   בשימוש בקרקע הצחיחה שלה.
 בנוכחות המלך  חנוכת התחנה  היתה

 Haakonעבדאללה השני והנסיך 
 מנורווגיה. להלן חלק מפרקי התכנית:

 בשנה  טון של ירקות 130עד  -
 ליטר מים מתוקים ביום 10,000 -
 ייצור חשמל סולארי  -
 חממות על שטח גדול 2 -
 בריכות מלח לייצור מלח -
 

  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 
יורו לק"ג , מה שהופך את  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 

הספרדים ״עוברים״ לאסיה 
יצואני הדרים מספרד עוברים  יותר ויותר 
לשווקים באסיה עקב  התחרות הגוברת 

ממרוקו   באירופה ובארה״ב. 
בניגוד למרוקו ולמתחרים אחרים כמו 
מטילה  ארה"ב  ופרו,  צ'ילה  מקסיקו, 
תעריף על יבוא הדרים מספרד, במחיר 
, מה שהופך את  יורו לק"ג  של 0.019 

ספרד לתחרותית פחות מיריבותיה.
על פי דיווח ממשרד הכלכלה והמסחר של 
ספרד בוושינגטון, חלקה של ספרד בשוק 
ההדרים בארה"ב הולך ופוחת, ועומד על 
29.65% ב -2016 בהשוואה ל -34.6% 

ב -2013/14.

יבול נמוך בפלורידה
יבול התפוזים בפלורידה ממשיך לרדת 
התחזית  אירמה.  מהוריקן  כתוצאה 
האחרונה צפתה ירידה של  8%  בעונת 

.2017/18
 עם האומדן החדש, היבולים יהיו נמוכים 
ב -33% מהעונה הקודמת -ומספר התיבות 

 יבול נמוך בפלורידההנמוך ביותר מאז  עונת 1944/45   

 
יבול התפוזים בפלורידה ממשיך 

מהוריקן אירמה. לרדת כתוצאה 
ירידה  פתההתחזית האחרונה צ

 . - 2017-18בעונת   8%  של
עם האומדן החדש, היבולים יהיו  

-מהעונה הקודמת  33%-נמוכים ב 
 פר התיבות הנמוך ביותר מאז ומס

    /451944עונת 
 סין ,איכות טובה 

 
למרות ירידה בכמות הנייבל יש שיפור 

משמעותי באיכות ובמחיר, הפרי 
מתוק ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 

מיטביים, רוב הפרי גדל על גבעות 
בטמפרטורה אופטימלית והפרשי 

טמפ" בין יום ולילה. גם תנאי הגידול 
שופרו עקב שימוש נכון בדשנים 

  והזנה נכונה של העץ.
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות 

קרטון גלי, אחד לפרי הדר המפחית 

והשני   פגיעה בפרי במשך ההובלה
שמפחית את המשקל והנפח . 

זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים   שניהם
הרעיון של פרי המועבר מצד  בבריסל.
העולם לצד השני ע״ג  אחד של

המונע נזק למוצר  ״שטיח קסמים״
תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 

מזיקה על הסביבה נראה מופרך. תיבת 
עשויה להביא את זה   V50הדרים 

 צעד גדול קדימה .

גרמניה 190 ק״ג קוקאין

 

190רשויות המכס בגרמניה איתרו   
 ק״ג קוקאין במשלוח ימי של בננות

.אורגניות מדרום אמריקה  
 

 תפוז דם מאוסטרליה שוק חדש

 
דם בתפוזי באיטליה אין בדיוק מחסור  

שקאות מכאשר יצרן  ופתעולכן ה
הזמין את כל היבול מאיטליה גדול 

אוסטרליה לסחיטה של "מורו" מ
ושימור. יש הערכה גדולה לזן זה 

ולתכולת האנתוציאנין העשיר , פרי 
.קלאסי לסחיטה ויצירת מיץ  

 
 
  

 יבול נמוך בפלורידה

 
יבול התפוזים בפלורידה ממשיך 

מהוריקן אירמה. לרדת כתוצאה 
ירידה  פתההתחזית האחרונה צ

 . - 2017-18בעונת   8%  של
עם האומדן החדש, היבולים יהיו  

-מהעונה הקודמת  33%-נמוכים ב 
 פר התיבות הנמוך ביותר מאז ומס

    /451944עונת 
 סין ,איכות טובה 

 
למרות ירידה בכמות הנייבל יש שיפור 

משמעותי באיכות ובמחיר, הפרי 
מתוק ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 

מיטביים, רוב הפרי גדל על גבעות 
בטמפרטורה אופטימלית והפרשי 

טמפ" בין יום ולילה. גם תנאי הגידול 
שופרו עקב שימוש נכון בדשנים 

  והזנה נכונה של העץ.
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות 

קרטון גלי, אחד לפרי הדר המפחית 

והשני   פגיעה בפרי במשך ההובלה
שמפחית את המשקל והנפח . 

זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים   שניהם
הרעיון של פרי המועבר מצד  בבריסל.
העולם לצד השני ע״ג  אחד של

המונע נזק למוצר  ״שטיח קסמים״
תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 

מזיקה על הסביבה נראה מופרך. תיבת 
עשויה להביא את זה   V50הדרים 

 צעד גדול קדימה .

גרמניה 190 ק״ג קוקאין

 

190רשויות המכס בגרמניה איתרו   
 ק״ג קוקאין במשלוח ימי של בננות

.אורגניות מדרום אמריקה  
 

 תפוז דם מאוסטרליה שוק חדש

 
דם בתפוזי באיטליה אין בדיוק מחסור  

שקאות מכאשר יצרן  ופתעולכן ה
הזמין את כל היבול מאיטליה גדול 

אוסטרליה לסחיטה של "מורו" מ
ושימור. יש הערכה גדולה לזן זה 

ולתכולת האנתוציאנין העשיר , פרי 
.קלאסי לסחיטה ויצירת מיץ  

 
 
  

סין ,איכות טובה 
למרות ירידה בכמות הנייבל יש שיפור 
משמעותי באיכות ובמחיר, הפרי מתוק 
אויר מיטביים,  מזג  ועסיסי עקב תנאי 
רוב הפרי גדל על גבעות בטמפרטורה 
אופטימלית והפרשי טמפ" בין יום ולילה. 
גם תנאי הגידול שופרו עקב שימוש נכון 

בדשנים והזנה נכונה של העץ. 

בישראל  עזים  גשמים 
)סוף ינואר(

החזאים צופים באופן קבוע סופות 
ממשיכים  החקלאים  אבל  חזקות, 
להזהיר כי אפילו גשם כבד לא יוציא 
את המדינה ממצב הבצורת הקשה 

שלה. 

מלך ירדן ונסיך הכתר הנורבגי 
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 יבול נמוך בפלורידה

 
יבול התפוזים בפלורידה ממשיך 

מהוריקן אירמה. לרדת כתוצאה 
ירידה  פתההתחזית האחרונה צ

 . - 2017-18בעונת   8%  של
עם האומדן החדש, היבולים יהיו  

-מהעונה הקודמת  33%-נמוכים ב 
 פר התיבות הנמוך ביותר מאז ומס

    /451944עונת 
 סין ,איכות טובה 

 
למרות ירידה בכמות הנייבל יש שיפור 

משמעותי באיכות ובמחיר, הפרי 
מתוק ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 

מיטביים, רוב הפרי גדל על גבעות 
בטמפרטורה אופטימלית והפרשי 

טמפ" בין יום ולילה. גם תנאי הגידול 
שופרו עקב שימוש נכון בדשנים 

  והזנה נכונה של העץ.
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות 

קרטון גלי, אחד לפרי הדר המפחית 

והשני   פגיעה בפרי במשך ההובלה
שמפחית את המשקל והנפח . 

זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים   שניהם
הרעיון של פרי המועבר מצד  בבריסל.
העולם לצד השני ע״ג  אחד של

המונע נזק למוצר  ״שטיח קסמים״
תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 

מזיקה על הסביבה נראה מופרך. תיבת 
עשויה להביא את זה   V50הדרים 

 צעד גדול קדימה .

גרמניה 190 ק״ג קוקאין

 

190רשויות המכס בגרמניה איתרו   
 ק״ג קוקאין במשלוח ימי של בננות

.אורגניות מדרום אמריקה  
 

 תפוז דם מאוסטרליה שוק חדש

 
דם בתפוזי באיטליה אין בדיוק מחסור  

שקאות מכאשר יצרן  ופתעולכן ה
הזמין את כל היבול מאיטליה גדול 

אוסטרליה לסחיטה של "מורו" מ
ושימור. יש הערכה גדולה לזן זה 

ולתכולת האנתוציאנין העשיר , פרי 
.קלאסי לסחיטה ויצירת מיץ  

 
 
  

 יבול נמוך בפלורידה

 
יבול התפוזים בפלורידה ממשיך 

מהוריקן אירמה. לרדת כתוצאה 
ירידה  פתההתחזית האחרונה צ

 . - 2017-18בעונת   8%  של
עם האומדן החדש, היבולים יהיו  

-מהעונה הקודמת  33%-נמוכים ב 
 פר התיבות הנמוך ביותר מאז ומס

    /451944עונת 
 סין ,איכות טובה 

 
למרות ירידה בכמות הנייבל יש שיפור 

משמעותי באיכות ובמחיר, הפרי 
מתוק ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 

מיטביים, רוב הפרי גדל על גבעות 
בטמפרטורה אופטימלית והפרשי 

טמפ" בין יום ולילה. גם תנאי הגידול 
שופרו עקב שימוש נכון בדשנים 

  והזנה נכונה של העץ.
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות 

קרטון גלי, אחד לפרי הדר המפחית 

והשני   פגיעה בפרי במשך ההובלה
שמפחית את המשקל והנפח . 

זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים   שניהם
הרעיון של פרי המועבר מצד  בבריסל.
העולם לצד השני ע״ג  אחד של

המונע נזק למוצר  ״שטיח קסמים״
תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 

מזיקה על הסביבה נראה מופרך. תיבת 
עשויה להביא את זה   V50הדרים 

 צעד גדול קדימה .

גרמניה 190 ק״ג קוקאין

 

190רשויות המכס בגרמניה איתרו   
 ק״ג קוקאין במשלוח ימי של בננות

.אורגניות מדרום אמריקה  
 

 תפוז דם מאוסטרליה שוק חדש

 
דם בתפוזי באיטליה אין בדיוק מחסור  

שקאות מכאשר יצרן  ופתעולכן ה
הזמין את כל היבול מאיטליה גדול 

אוסטרליה לסחיטה של "מורו" מ
ושימור. יש הערכה גדולה לזן זה 

ולתכולת האנתוציאנין העשיר , פרי 
.קלאסי לסחיטה ויצירת מיץ  

 
 
  

 יבול נמוך בפלורידה

 
יבול התפוזים בפלורידה ממשיך 

מהוריקן אירמה. לרדת כתוצאה 
ירידה  פתההתחזית האחרונה צ

 . - 2017-18בעונת   8%  של
עם האומדן החדש, היבולים יהיו  

-מהעונה הקודמת  33%-נמוכים ב 
 פר התיבות הנמוך ביותר מאז ומס

    /451944עונת 
 סין ,איכות טובה 

 
למרות ירידה בכמות הנייבל יש שיפור 

משמעותי באיכות ובמחיר, הפרי 
מתוק ועסיסי עקב תנאי מזג אויר 

מיטביים, רוב הפרי גדל על גבעות 
בטמפרטורה אופטימלית והפרשי 

טמפ" בין יום ולילה. גם תנאי הגידול 
שופרו עקב שימוש נכון בדשנים 

  והזנה נכונה של העץ.
 

   EConTray- אריזות קרטון חדשות
 

 
שני עיצובים חדשים של אריזות 

קרטון גלי, אחד לפרי הדר המפחית 

והשני   פגיעה בפרי במשך ההובלה
שמפחית את המשקל והנפח . 

זכו בפרסי עיצוב יוקרתיים   שניהם
הרעיון של פרי המועבר מצד  בבריסל.
העולם לצד השני ע״ג  אחד של

המונע נזק למוצר  ״שטיח קסמים״
תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 

מזיקה על הסביבה נראה מופרך. תיבת 
עשויה להביא את זה   V50הדרים 

 צעד גדול קדימה .

גרמניה 190 ק״ג קוקאין

 

190רשויות המכס בגרמניה איתרו   
 ק״ג קוקאין במשלוח ימי של בננות

.אורגניות מדרום אמריקה  
 

 תפוז דם מאוסטרליה שוק חדש

 
דם בתפוזי באיטליה אין בדיוק מחסור  

שקאות מכאשר יצרן  ופתעולכן ה
הזמין את כל היבול מאיטליה גדול 

אוסטרליה לסחיטה של "מורו" מ
ושימור. יש הערכה גדולה לזן זה 

ולתכולת האנתוציאנין העשיר , פרי 
.קלאסי לסחיטה ויצירת מיץ  

 
 
  

חדשות -  קרטון  אריזות 
 EConTray

שני עיצובים חדשים של אריזות קרטון 
פגיעה  המפחית  הדר  לפרי  אחד  גלי, 
בפרי במשך ההובלה  והשני שמפחית 
את המשקל והנפח . שניהם  זכו בפרסי 
יוקרתיים בבריסל. הרעיון של  עיצוב 
פרי המועבר מצד אחד של העולם לצד 
נזק  השני ע״ג ״שטיח קסמים״ המונע 
למוצר תוך הימנעות מכל סוג של השפעה 
מזיקה על הסביבה נראה מופרך. תיבת 
הדרים V50 עשויה להביא את זה צעד 

גדול קדימה .

גרמניה 190 ק״ג קוקאין
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חזקות, אבל החקלאים ממשיכים 
לו גשם כבד לא יוציא להזהיר כי אפי
מצב הבצורת הקשה את המדינה מ

.להש   
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אדם נידון לחמישה חודשי מאסר 
 בכלא הפדרלי על הברחת שלושה 

באמצעות הדואר נחשי קוברה ארסיים 
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  .חבילה שנשלחה מהונג קונג
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 .על הקמפיין הקודם % 73עלייה של 

אורי היא המנדרינה הכי מבוקשת "
עם  ,השנייה ברציפותבשוק זו השנה 

ספרד היא  .ג"לק € 1.10-כ מחיר של
המדינה האירופית היחידה שבה ניתן 

לשיווק  ,לייצר זן זה באופן חוקי
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  .ישראל והשיווק של

 
 תחרות על השוק הרוסי 
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  ,פחות מהרגיל  70%עד  60%-הוא כ

 
 

 גשמים עזים בישראל )סוף ינואר(
צופים באופן קבוע סופות החזאים 

חזקות, אבל החקלאים ממשיכים 
לו גשם כבד לא יוציא להזהיר כי אפי
מצב הבצורת הקשה את המדינה מ

.להש   
 

 נחש קוברה בקופסת צ’יפס 

 
אדם נידון לחמישה חודשי מאסר 
 בכלא הפדרלי על הברחת שלושה 

באמצעות הדואר נחשי קוברה ארסיים 
שלוש הקוברות  .יפס’במכלי צ
חצי מטר נמצאו במרחק של  הגדולות

 מפקחי המכס והגבולות בדקוכאשר 
  .חבילה שנשלחה מהונג קונג

 
Orri  מישראל 

 
 הגיעהמכירות של אורי צפויים ל

 , 2017/18טון בעונת   45,000 -ל 
 .על הקמפיין הקודם % 73עלייה של 

אורי היא המנדרינה הכי מבוקשת "
עם  ,השנייה ברציפותבשוק זו השנה 

ספרד היא  .ג"לק € 1.10-כ מחיר של
המדינה האירופית היחידה שבה ניתן 

לשיווק  ,לייצר זן זה באופן חוקי
 ,בלגיה ,הולנד ,בריטניה ,בצרפת

 גרמניה ואוסטריה. 
ערכה מחקר בשוק  ת ההדריםמועצ

סנסורי בסין וביפן על מנת להעריך את 

הפוטנציאל של אורי ומיקומו 
ממצאי המחקר  .ים אלובשווק

 . זןמצביעים על העדפה משמעותית ל
מועצת הייצור והשיווק של ישראל 
מסייעת למגדלי האורי לגדל פירות 

שכן נראה כי  ,טובים ובטוחים יותר
המדינה מעוניינת לענות על הביקוש 

 .ההולך וגדל למנדרינה הממותגת
האקלים הישראלי הוא בדרך כלל 

 ,גשם ומיםעם מינימום מקורות  ,חם
אתגר לגדל זני מנדרינית למה שהופך 

וזה המקום שבו  -באיכות גבוהה 
הארגון יכול להציע הדרכה 

אנחנו עוזרים למגדלי ".ליצרנים
הדרים המקומיים לפתח ולהרחיב את 

העסק שלהם על ידי מתן ידע טכני 
 ,הסביר טל עמית " ותמיכה עסקית

ראש תחום ההדרים במועצת הייצור 
  .ישראל והשיווק של

 
 תחרות על השוק הרוסי 

  
אומרים במצרים  השוק הרוסי קשה״

״מחירי התפוזים המצריים גבוהים 
  25%עד  20%-בהשוואה לטורקים ב

הייצוא לרוסיה הואט וייצאנו פחות 
מחצי הכמות לרוסיה לעומת השנה 

״היצואנים המצריים   ."שעברה 
 . "נאלצים לחפש שווקים אחרים

 
 "עדיף לשכוח את האשכולית העונה "

קשה מאוד "אומר יבואן אירופאי 
אחרי  ,למצוא  אשכוליות בפלורידה

 -סערת ההוריקן אירמה ,הנפח הזמין 
  ,פחות מהרגיל  70%עד  60%-הוא כ

 
 

נחש קוברה בקופסת צ’יפס 
אדם נידון לחמישה חודשי מאסר בכלא 
הפדרלי על הברחת שלושה נחשי קוברה 
ארסיים באמצעות הדואר במכלי צ’יפס. 
שלוש הקוברות הגדולות נמצאו במרחק 
המכס  מפקחי  כאשר  מטר  חצי  של 
והגבולות בדקו חבילה שנשלחה מהונג 

קונג. 

 Orri מישראל
המכירות של אורי צפויים להגיע

 ל- 45,000 טון בעונת 2017/18 , עלייה 
של 73% על הקמפיין הקודם. "אורי היא 
המנדרינה הכי מבוקשת בשוק זו השנה 
השנייה ברציפות, עם מחיר של כ-1.10 
€ לק"ג. ספרד היא המדינה האירופית 
היחידה שבה ניתן לייצר זן זה באופן חוקי, 
לשיווק בצרפת, בריטניה, הולנד, בלגיה, 

גרמניה ואוסטריה. 
בשוק  מחקר  ערכה  ההדרים  מועצת 
סנסורי בסין וביפן על מנת להעריך את 
הפוטנציאל של אורי ומיקומו בשווקים 
אלו. ממצאי המחקר מצביעים על העדפה 

משמעותית לזן .
מועצת הייצור והשיווק של ישראל מסייעת 
למגדלי האורי לגדל פירות טובים ובטוחים 
כי המדינה מעוניינת  נראה  יותר, שכן 
לענות על הביקוש ההולך וגדל למנדרינה 

הממותגת.
האקלים הישראלי הוא בדרך כלל חם, עם 
מינימום מקורות גשם ומים, מה שהופך 
לאתגר לגדל זני מנדרינית באיכות גבוהה 
יכול להציע  וזה המקום שבו הארגון   -
הדרכה ליצרנים."אנחנו עוזרים למגדלי 
ולהרחיב את  הדרים המקומיים לפתח 
העסק שלהם על ידי מתן ידע טכני ותמיכה 
עסקית" הסביר טל עמית, ראש תחום 
והשיווק של  הייצור  ההדרים במועצת 

ישראל. 

"עדיף לשכוח את 
האשכולית העונה "

יבואן אירופאי "קשה מאוד  אומר 
למצוא אשכוליות בפלורידה, אחרי 
סערת ההוריקן אירמה ,הנפח הזמין - 
הוא כ-60% עד 70% פחות מהרגיל, 

מפחית  באוזון  טיפול 
ריקבון 

PHנמוך המעודד  לפירות ההדר יש 
 Penicillium italicum עי   ״פגיעה״ 
ו-digitatum. באוניברסיטה בסיביליה 
נמצא שחשיפה לאוזון ב-5 מעלות 
יום מאריכה את   15 צלזיוס למשך 

חיי המדף של הפרי.

בייצוא מנדרינות  עליה 
מגאורגיה

הקטיף הגיע לסיומו בגיאורגיה עם 
עליה בייצוא ל-23.600.000 תיבות,

הפרי נמכר בעיקר  לרוסיה, אוקראינה, 
ארמניה, קזחסטן, בלארוס, אזרבייג'ן, 

אוזבקיסטן, ליטא, פולין וקאטר.
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תחרות על השוק הרוסי
במצרים  אומרים  קשה״  הרוסי  השוק 
גבוהים  המצריים  התפוזים  ״מחירי 
 25% עד  ב-20%  לטורקים  בהשוואה 
הייצוא לרוסיה הואט וייצאנו פחות מחצי 
הכמות לרוסיה לעומת השנה שעברה". 
לחפש  נאלצים  המצריים  ״היצואנים 

שווקים אחרים" .

עכביש בקיווי איטלקי בניו 
זילנד

במדינת הקיווי ) איך לא?( נמצא בקרטון 
מיובא מאיטליה עכביש חי.היבואן הודיע 
כי האירוע צולם נתפס ודווח באמצעות 
משרד התעשיה אשר עושה רבות כדי 
להעלות המודעות לסיכונים הביולוגיים 
ביבוא פרי למדינה .היבואן בדק ואישר 
כי לא היו עוד עכבישים אחרים בתוצרת 

שהגיעה מאיטליה. 

 תורכיה , בעיקר מנדרינות 
המנדרינות מדורגות במקום הראשון 

לייצוא ברשימת פירות ההדר 
 כוללת של עם תשואה ,מטורקיה

 .מיליון דולר  267.6
טון של  550,000-כ טורקיה ייצאה

  .2017דצמב. ל. מנדרינות בין ספטמ
 -בעוד שיצוא הלימון הסתכם ב 

עם תשואה של  ,אלף טון  240.4
רוסיה היא  .מיליון דולר 164.6

היבואנית הגדולה ביותר של פרי הדר 
עם סך של   2017ורכי בשנת ת

עם סך של  ,ואוקראינה ,טון  441,000
סעודיה הגיעה למקום  .טון 112,000
  .השלישי

 
 עכביש בקיווי איטלקי בניו זילנד

 
במדינת הקיווי ) איך לא?( נמצא 
בקרטון מיובא מאיטליה עכביש 

היבואן הודיע כי האירוע צולם .חי
נתפס ודווח באמצעות משרד התעשיה 

אשר עושה רבות כדי להעלות 
הביולוגיים ביבוא המודעות לסיכונים 

אישר כי לא פרי למדינה .היבואן בדק ו
אחרים בתוצרת היו עוד עכבישים 
  .שהגיעה מאיטליה

 
  טיפול באוזון מפחית ריקבון

נמוך המעודד PHלפירות ההדר יש 
 Penicillium  ״פגיעה״ עי
italicum ו-digitatum. 

באוניברסיטה בסיביליה נמצא 
מעלות צלזיוס  5-לאוזון בשחשיפה 

יום מאריכה את חיי המדף  15למשך 
 .של הפרי

 

  .גרינינג בפורטוגל, דאגה בספרד

 
אזור החיץ מסביב לגילוי כולל חלק 
ניכר ממטעי ההדרים המסחריים בעמק 
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דאגה  בפורטוגל,  גרינינג 
בספרד. 

חלק  כולל  לגילוי  החיץ מסביב  אזור 
ניכר ממטעי ההדרים המסחריים בעמק 
הטג'ו כאשר מיקום זה הופך את נקודת 
המיקוד רק ל- 190 ק"מ מרחק ממטעי 
ההדרים בספרד ו- 170 ק"מ בלבד מן 
האזור הראשי להדרים באזור אלגרבה, 
במדינה השכנה. בחלק מארצות הגידול 
הקלסיות כמו ארצות הברית, מקסיקו 
וברזיל,  המחלה  HLB  גרמה להפסדים 
של מיליונים ואף איימה על המשך קיומו 

של הסקטור שכן אין תרופה ידועה .

מפנה בטכנולגיית הלייזר
מחקר של רשת סופרמרקט שוודית הוכיח 
כי פירות וירקות ללא מדבקות נמכרות 

מהר יותר. 

גומה שחורה, ראיות חדשות
 EFSA )European -מומחי בריאות הצמח מ
food safety authority( מצאו  את הפתוגן 
הגורם לגומה  השחורה )CBS( באירופה. 
הפתוגן Phyllosticta citricarpa לא זוהה 

בעבר בשטח.

פרדס חדש בין ההרים והמים 
״מאז 2012 יש לנו ירידה דרסטית ביבול 
הנייבל עקב ה-greening.״ מוסרים מאזור 

שנזן בסין.
 אזורי הגידול ״זזו״ צפונה לאיזור מזג 

אויר קר המגביל התפשטות המחלה.

  EFSA -מומחי בריאות הצמח מ
(European food safety 

authority) את הפתוגן הגורם   מצאו
( באירופה. CBSהשחורה )  לגומה

 Phyllosticta citricarpaהפתוגן 
 לא זוהה בעבר בשטח.
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  פרדס חדש בין ההרים והמים
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.״ greening-עקב הביבול הנייבל 
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 מנדרינות מגאורגיה עליה בייצוא
הקטיף הגיע לסיומו בגיאורגיה עם 

 תיבות, 23.600.000-בייצוא לעליה 
לרוסיה, אוקראינה,   הפרי נמכר בעיקר

ארמניה, קזחסטן, בלארוס, אזרבייג'ן, 
 אוזבקיסטן, ליטא, פולין וקאטר.

 
  אשכולית מתורכיה הכי זולה

 
בשל מחירה הזול של האשכולית 

התורכית יש ביקוש חזק מאד 
הטורקית כיום  "האשכולית   .בגרמניה

 איכות טובה מאוד".בזולה יחסית ו
  לדברי גורם בכיר בשוק הגרמני. 

 

  הדרים בוונצואלה
ייצוא ההדרים הגיע לכמות של 

בשווי של  2017טון בשנת  150.000
מיליארד דולר .״אנחנו מבצעים 
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לרוסיה, אוקראינה,   הפרי נמכר בעיקר

ארמניה, קזחסטן, בלארוס, אזרבייג'ן, 
 אוזבקיסטן, ליטא, פולין וקאטר.

 
  אשכולית מתורכיה הכי זולה

 
בשל מחירה הזול של האשכולית 

התורכית יש ביקוש חזק מאד 
הטורקית כיום  "האשכולית   .בגרמניה

 איכות טובה מאוד".בזולה יחסית ו
  לדברי גורם בכיר בשוק הגרמני. 

 

  הדרים בוונצואלה
ייצוא ההדרים הגיע לכמות של 

בשווי של  2017טון בשנת  150.000
מיליארד דולר .״אנחנו מבצעים 

בעלי ברית  ביקורים בינלאומיים עם
גיאופוליטיים ויעדים חדשים ליצוא, 
כמו טורקיה, איראן, רוסיה ומדינות 

 נוספות במזרח אירופה.
 

  פלורידה, הקונגרס אישר
תעשיית ההדרים של פלורידה נציגי 

ארה"ב   לחברי בית הנבחרים של והוד
והסנאט על אישור חבילת סיוע 

למגדלים   שתעביר מיליארדים
 שנפגעו קשות מהוריקן אירמה.

עברה במסגרת הסכם  -החבילה 
ומספקת סך של  -התקציב הפדרלי 

למשרד   מיליארד דולר 3.6
מזה יבוצעו תשלומים   החקלאות,

ליארד לפרדסנים ימ 2.36ישירים בסך 
 בשנה החולפת. הפסדים שסבלו 

עוד נמסר :"מגדלים יכולים כעת 
להשקיע מחדש בפרדסים שלהם 

ומצפים לעונות טובות בידיעה כי 
 בדרך." העזרה היא

יש הערכה כי פלורידה   בעונה זו,
 תיבות תפוזים,   מיליון 45תייצר 

ירידה  ת,מיליון תיבות אשכוליו 4.65ו 
 שנה שעברה.מ 40%של 

 
 לימון באריזות קרטוןמיץ סיציליה , 

 
שמונה מנות   האריזה החדשה כוללת

 מיץ לימון  100%יומיות ומכילה 
,   ״טהור״ ועשירה בחומרים מזינים

מ״ל של מנה יומית היא שוות ערך  15
  לכמות המיץ של חצי לימון. 
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 מנדרינות מגאורגיה עליה בייצוא
הקטיף הגיע לסיומו בגיאורגיה עם 
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  אשכולית מתורכיה הכי זולה

 
בשל מחירה הזול של האשכולית 

התורכית יש ביקוש חזק מאד 
הטורקית כיום  "האשכולית   .בגרמניה

 איכות טובה מאוד".בזולה יחסית ו
  לדברי גורם בכיר בשוק הגרמני. 

 

  הדרים בוונצואלה
ייצוא ההדרים הגיע לכמות של 

בשווי של  2017טון בשנת  150.000
מיליארד דולר .״אנחנו מבצעים 

בעלי ברית  ביקורים בינלאומיים עם
גיאופוליטיים ויעדים חדשים ליצוא, 
כמו טורקיה, איראן, רוסיה ומדינות 

 נוספות במזרח אירופה.
 

  פלורידה, הקונגרס אישר
תעשיית ההדרים של פלורידה נציגי 

ארה"ב   לחברי בית הנבחרים של והוד
והסנאט על אישור חבילת סיוע 

למגדלים   שתעביר מיליארדים
 שנפגעו קשות מהוריקן אירמה.

עברה במסגרת הסכם  -החבילה 
ומספקת סך של  -התקציב הפדרלי 

למשרד   מיליארד דולר 3.6
מזה יבוצעו תשלומים   החקלאות,

ליארד לפרדסנים ימ 2.36ישירים בסך 
 בשנה החולפת. הפסדים שסבלו 

עוד נמסר :"מגדלים יכולים כעת 
להשקיע מחדש בפרדסים שלהם 

ומצפים לעונות טובות בידיעה כי 
 בדרך." העזרה היא

יש הערכה כי פלורידה   בעונה זו,
 תיבות תפוזים,   מיליון 45תייצר 

ירידה  ת,מיליון תיבות אשכוליו 4.65ו 
 שנה שעברה.מ 40%של 

 
 לימון באריזות קרטוןמיץ סיציליה , 

 
שמונה מנות   האריזה החדשה כוללת

 מיץ לימון  100%יומיות ומכילה 
,   ״טהור״ ועשירה בחומרים מזינים

מ״ל של מנה יומית היא שוות ערך  15
  לכמות המיץ של חצי לימון. 

אשכולית מתורכיה הכי זולה 
בשל מחירה הזול של האשכולית התורכית 
יש ביקוש חזק מאד בגרמניה. "האשכולית 
הטורקית כיום זולה יחסית ובאיכות טובה 
מאוד". לדברי גורם בכיר בשוק הגרמני.  

סיציליה , מיץ לימון באריזות 
קרטון

מנות  כוללת  שמונה  האריזה החדשה 
יומיות ומכילה 100% מיץ לימון 

״טהור״ ועשירה בחומרים מזינים  , 15 
מ״ל של מנה יומית היא שוות ערך לכמות 

המיץ של חצי לימון.    דרום אפריקה , הביקורת על זבוב

 
ממשלת דרום אפריקה מחזקת את 

את   הרגולטורית כדי למנועהמסגרת 
התפשטות זבוב הפרי המזרחי במדינה 

על ידי אמצעי בקרה מתוקנים 
  .ומחמירים

 
  ספרד, קשה להשיג מחיר.

 
מכירות הפרי הספרדי נתקלות בקשיים 

בעוד מחיר הפרי בשטח  בלתי צפויים,
זול יותר יש גם תחרות קשה בשוק 
הבינלאומי מצד מדינות כמו יוון , 

וטורקיה אשר מנהלות מדיניות מצרים 
מחירים בלתי אחראית הפוגעת 

 במחירי הפרי הספרדי .
בנוסף לתזים מייצאים הספרדים גם 

זנים חדשים של לימון, כגון לימון 
הנקטפים מפברואר   ורוד, ולימוני קיץ

"בדרך זו אנו מרחיבים את . עד יוני 
 מגוון המוצרים שלנו ״...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גנבי פרי מקצועיים ספרד,

 
הגניבות האחרונות בוולנסיה הבהירו 

כי הגנבים הם אנשי מקצוע 
המאורגנים בשיטות מתוחכמות 
ובעבודה משותפת של קבוצות 

כשהמשטרה   באחד המקרים מיומנות.
פתחה את דלת המכונית , זרם של 

תפוזים במשקל ארבעה טון ושווי של 
החשודים  התגלגל החוצה.€   1400

ת הפרי טרה שהם מצאו אסיפרו במש
 . בלבדבצד הדרך והכל נועד לצרכיהם 

 
 WO  סין , טנגרינה

 
הפרי הוא תוצאת הכלאה בין טמפל 

לדנסי שנעשתה בדרום קוריאה 
  ונחשבת למנדרינה אדומה מאוחרת.

 2014העצים החלו לשאת פרי בשנת 
 200.000-השטח היה כ 2017ובשנת 

 -דונם כאשר נפח הייצור מוערך ב
 525משוער של $   טון, בערך 280000

  מיליון דולר.
 

  100%אלג'יריה, עלייה של 
מאז  100%יצור פרי הדר עלה ביותר מ

העליה מתבססת על  . 2000שנת 
המשאבים שניתנו להכשרת היצרנים 

וכן לרכישת ציוד חקלאי מתקדם . 
כמו כן נעשתה עקירה מסיבית של 

 זקנים והחלפתם בצעירים.  עצים
 
 

דרום אפריקה , הביקורת על 
זבוב

ממשלת דרום אפריקה מחזקת את המסגרת 
הרגולטורית כדי למנוע  את התפשטות 
זבוב הפרי המזרחי במדינה על ידי אמצעי 

בקרה מתוקנים ומחמירים. 
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הדרים בוונצואלה 
של  לכמות  הגיע  ההדרים  ייצוא 
בשווי   2017 בשנת  טון   150.000
של מיליארד דולר .״אנחנו מבצעים 
ביקורים בינלאומיים עם בעלי ברית 
גיאופוליטיים ויעדים חדשים ליצוא, 
כמו טורקיה, איראן, רוסיה ומדינות 

נוספות במזרח אירופה.

פלורידה, הקונגרס אישר 
פלורידה  של  ההדרים  תעשיית  נציגי 
הודו לחברי בית הנבחרים של  ארה"ב 
והסנאט על אישור חבילת סיוע שתעביר 
למגדלים שנפגעו קשות  מיליארדים  
מהוריקן אירמה. החבילה - עברה במסגרת 
הסכם התקציב הפדרלי - ומספקת סך של 
3.6 מיליארד דולר  למשרד החקלאות,  
מזה יבוצעו תשלומים ישירים בסך 2.36 
מיליארד לפרדסנים שסבלו הפסדים בשנה 
החולפת. עוד נמסר :"מגדלים יכולים כעת 
להשקיע מחדש בפרדסים שלהם ומצפים 
כי העזרה היא  לעונות טובות בידיעה 
בדרך." בעונה זו,  יש הערכה כי פלורידה 
תייצר 45 מיליון  תיבות תפוזים, ו 4.65 
מיליון תיבות אשכוליות, ירידה של 40% 

משנה שעברה.

 דרום אפריקה , הביקורת על זבוב

 
ממשלת דרום אפריקה מחזקת את 

את   הרגולטורית כדי למנועהמסגרת 
התפשטות זבוב הפרי המזרחי במדינה 

על ידי אמצעי בקרה מתוקנים 
  .ומחמירים

 
  ספרד, קשה להשיג מחיר.

 
מכירות הפרי הספרדי נתקלות בקשיים 

בעוד מחיר הפרי בשטח  בלתי צפויים,
זול יותר יש גם תחרות קשה בשוק 
הבינלאומי מצד מדינות כמו יוון , 

וטורקיה אשר מנהלות מדיניות מצרים 
מחירים בלתי אחראית הפוגעת 

 במחירי הפרי הספרדי .
בנוסף לתזים מייצאים הספרדים גם 

זנים חדשים של לימון, כגון לימון 
הנקטפים מפברואר   ורוד, ולימוני קיץ

"בדרך זו אנו מרחיבים את . עד יוני 
 מגוון המוצרים שלנו ״...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גנבי פרי מקצועיים ספרד,

 
הגניבות האחרונות בוולנסיה הבהירו 

כי הגנבים הם אנשי מקצוע 
המאורגנים בשיטות מתוחכמות 
ובעבודה משותפת של קבוצות 

כשהמשטרה   באחד המקרים מיומנות.
פתחה את דלת המכונית , זרם של 

תפוזים במשקל ארבעה טון ושווי של 
החשודים  התגלגל החוצה.€   1400

ת הפרי טרה שהם מצאו אסיפרו במש
 . בלבדבצד הדרך והכל נועד לצרכיהם 

 
 WO  סין , טנגרינה

 
הפרי הוא תוצאת הכלאה בין טמפל 

לדנסי שנעשתה בדרום קוריאה 
  ונחשבת למנדרינה אדומה מאוחרת.

 2014העצים החלו לשאת פרי בשנת 
 200.000-השטח היה כ 2017ובשנת 

 -דונם כאשר נפח הייצור מוערך ב
 525משוער של $   טון, בערך 280000

  מיליון דולר.
 

  100%אלג'יריה, עלייה של 
מאז  100%יצור פרי הדר עלה ביותר מ

העליה מתבססת על  . 2000שנת 
המשאבים שניתנו להכשרת היצרנים 

וכן לרכישת ציוד חקלאי מתקדם . 
כמו כן נעשתה עקירה מסיבית של 

 זקנים והחלפתם בצעירים.  עצים
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וטורקיה אשר מנהלות מדיניות מצרים 
מחירים בלתי אחראית הפוגעת 

 במחירי הפרי הספרדי .
בנוסף לתזים מייצאים הספרדים גם 

זנים חדשים של לימון, כגון לימון 
הנקטפים מפברואר   ורוד, ולימוני קיץ

"בדרך זו אנו מרחיבים את . עד יוני 
 מגוון המוצרים שלנו ״...
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המאורגנים בשיטות מתוחכמות 
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כשהמשטרה   באחד המקרים מיומנות.
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  ונחשבת למנדרינה אדומה מאוחרת.

 2014העצים החלו לשאת פרי בשנת 
 200.000-השטח היה כ 2017ובשנת 

 -דונם כאשר נפח הייצור מוערך ב
 525משוער של $   טון, בערך 280000

  מיליון דולר.
 

  100%אלג'יריה, עלייה של 
מאז  100%יצור פרי הדר עלה ביותר מ

העליה מתבססת על  . 2000שנת 
המשאבים שניתנו להכשרת היצרנים 

וכן לרכישת ציוד חקלאי מתקדם . 
כמו כן נעשתה עקירה מסיבית של 

 זקנים והחלפתם בצעירים.  עצים
 
 

 דרום אפריקה , הביקורת על זבוב

 
ממשלת דרום אפריקה מחזקת את 

את   הרגולטורית כדי למנועהמסגרת 
התפשטות זבוב הפרי המזרחי במדינה 

על ידי אמצעי בקרה מתוקנים 
  .ומחמירים

 
  ספרד, קשה להשיג מחיר.

 
מכירות הפרי הספרדי נתקלות בקשיים 

בעוד מחיר הפרי בשטח  בלתי צפויים,
זול יותר יש גם תחרות קשה בשוק 
הבינלאומי מצד מדינות כמו יוון , 

וטורקיה אשר מנהלות מדיניות מצרים 
מחירים בלתי אחראית הפוגעת 

 במחירי הפרי הספרדי .
בנוסף לתזים מייצאים הספרדים גם 

זנים חדשים של לימון, כגון לימון 
הנקטפים מפברואר   ורוד, ולימוני קיץ
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 גנבי פרי מקצועיים ספרד,
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ישראל, לימון מוזר. )אקרית 
הפקע(

לימון מוזר מאוד, שנמצא על ידי המגדל 
 ישראל, לימון מוזר. )אקרית הפקע(חגי גבע מקיבוץ גבעת חיים מאוחד .

 
לימון מוזר מאוד, שנמצא על ידי 

המגדל חגי גבע מקיבוץ גבעת חיים 
 מאוחד .

 
 מזון לאשפה

ם לאוכלוסיית "האומדנים של האו
 -2030 מיליארד  7.3  -2017העולם : 

נת ובש 2050בשנת  9.7מיליארד ו 8.5
, מיליארד בני אדם 11.2 -כ 2100

השאלה היא איך לייצר מזון מספיק 
ומה עם בזבוז מזון? ארגון  לכולם.

( FAOהמזון והחקלאות של האו"ם )
מעריך כי מדי שנה, כשליש מכלל 

 המזון המיוצר לצריכה אנושית בעולם
 1.3-ל   ומגיע אובד או מבוזבז

דווקא במדינות  יארד טון.מיל
 מתפתחות יש רמות גבוהות של 

עקב ציוד לקוי של תחבורה  ״בזבוז״
ותשתיות. במדינות עשירות יש רמות 
נמוכות של הפסדים לא מכוונים, אך 

רמות גבוהות של "פסולת מזון", 
הכוללת מזון הנזרק על ידי הצרכנים 

משום שהם רכשו יותר מדי, או על ידי 
זון בגלל תקנים ים מקמעונאים שדוח

 אסתטיים מחמירים.
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 ימים שלושה במשך הפכה ברלין
החקלאית  התוצרת מגזר של לבירה
 כהימים הגיעו  במהלך ,בעולם הטריה

 דינותמ 80- מ חברות  3,100-
 .בפברואר 9 עד 7-מהבתאריכים 

 אופנתי״"קארה  גרמניה ,תפוז קארה 

 
תפוז כתום ייחודי מאופיין בציפה 

במשך שנים היה הזן זמין  .ורודה
 . בגרמניה אך לא נחשב כייחודי

איטית,  לאחרונה : "אחרי התחלה
 ".המוצר הוא מאוד באופנה..

 -למרות שמחירו גבוה בממוצע ב
יורו /סנט מאשר תפוזים  0.20-0.30

ים, המוצר הוא מאוד מבוקש רגיל
ללקוחות המוקירים את ערך האיכות 

. "אלה הם לקוחות   ולא הכמות
 ..."מאחרים את עצמם  הרוצים לבדל

 
  זבוב הפירות בטסמניה

זכרים חיים נלכדו   חמישה זבובים
 -באי פלינדרס, מול חופי טסמניה 

ית ביותר באוסטרליה. המדינה הדרומ
 .נוספיםבשלושה אתרים  המשך מעקב

 
 ן מנדרינה חדש בספרדז

 
, ללא Mandanovaזן חדש בשם 

  בספרד  גרעינים הוצג לאחרונה
עם פוטנציאל שיווק חיובי , בעיקר 

הצבע אדמדם עז, יבול רב אך  לילדים.
  רגישה לאלטרנריה.
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זן מנדרינה חדש בספרד

זן חדש בשם Mandanova, ללא גרעינים 
הוצג לאחרונה  בספרד 

בעיקר   , חיובי  שיווק  פוטנציאל  עם 
לילדים. הצבע אדמדם עז, יבול רב אך 

רגישה לאלטרנריה. 
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בימים אלה עלה לאוויר קמפיין חדש המעודד את הציבור לרכוש את 
הקלמנטינה "אֹורי". את הקמפיין, פרי יוזמת ענף ההדרים במועצת 
הצמחים ובהפקת משרד הפרסום חברון זלצמן, יוביל הסטנדאפיסט 
האהוב אֹורי חזקיה, והוא יעלה בטלוויזיה וברדיו למשך 4 שבועות 

בהשקעה של כחצי מיליון ש"ח.   
במסגרת הקמפיין ישיר אֹורי חזקיה את "שיר הקלמנטינה", שנכתב 

לרגל הקמפיין:
נוסע לראש פינה והאישה רוצה קלמנטינה?

דונט וורי - קלמנטינה אֹורי.
פתאום דופקים בדלת, זאת השכנה עם החותנת?

דונט וורי - קלמנטינה אֹורי.
חיכית לאביר על סוס לבן, הגיע ליצן על פוני קטן?

דונט וורי - קלמנטינה אֹורי...
לדברי טל עמית, מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים, הקשר בין 
אֹורי חזקיה לבין זן הקלמנטינה האהוב אינו מקרי ולא מסתכם רק 
בשם המשותף. "זן הקלמנטינה אֹורי היא פרי פיתוח ישראלי שארך 
כ-20 שנים. מדובר בגאווה ישראלית של ממש – האיכות, העסיסיות, 
המרקם, מיעוט הזרעים, חיי המדף הארוכים, הטעם וקלות הקילוף - 
הופכים את האֹורי ל'מוצר מנצח' בעולם כולו. ולראייה, קלמנטינת 

האֹורי מיוצאת ל-45 יעדים ברחבי העולם ובשנה האחרונה היוותה 
האורי לבדה כ-55% מכלל ייצוא ההדרים מישראל והוא מקודם 
בכמעט שלושה  מיליון ₪ כבר השנה בסין בצרפת ואף ביפן". 
אנחנו מקווים שהקמפיין יזכיר לציבור בישראל את העובדה שאין 

כמו הקלמנטינות הישראליות, שזמינות לכולנו על המדף".
עוד לדברי עמית, "הקמפיין נתמך בצורה מאסיבית על ידי קבוצת 
מגדלים צעירים שראו לנכון לחשוף את הזן שעשה הצלחה גדולה 
בעולם גם לציבור הצרכנים הישראלי, שכיום פחות מכיר אותו. 
המעורבות של המגדלים, ובמיוחד הדור הצעיר, מעודדת ומראה 

על רצון להמשכיות והתחדשות של ענף ההדרים". 
דודי חברון, חברון זלצמן: "זהו כבוד גדול עבורנו לעזור להתיישבות 
העובדת ולחקלאי ישראל. היה כיף גדול ליצור קמפיין לפרי הדר 

ומקווה שמהקלמנטינות נמשיך גם לפירות נוספים".
מועצת הצמחים פועלת במישורים הציבוריים והמקצועיים של ענף 
החקלאות כגורם מרכזי לצד משרד החקלאות וארגוני המגדלים. 
היא הוקמה בשנת 2004, וכיום מורכבת מ-4 ענפים שונים: פירות, 
ירקות, פרי ההדר וענף הזית. זוהי מועצה הפועלת על פי חוק הקובע 
שלמגדלים יהיה רוב במוסדות המנהלים אותה, ולצידם מכהנים 

במוסדות המועצה נציגי ממשלה, משווקים, יצואנים וצרכנים.

 1 

 עם סגירת הגיליון 

 חדש על המדף: "שיר הקלמנטינה"

 כז קמפיין חדש של מועצת הצמחים לקלמנטינה "אֹורי" הסטנדאפיסט אֹורי חזקיה במר

עלה לאוויר קמפיין חדש המעודד את הציבור לרכוש את הקלמנטינה "אֹורי". את בימים אלה 

ד הפרסום חברון זלצמן, הפקת משרב, פרי יוזמת ענף ההדרים במועצת הצמחים והקמפיין

שבועות  4והוא יעלה בטלוויזיה וברדיו למשך  ,חזקיה אֹורייוביל הסטנדאפיסט האהוב 

 בהשקעה של כחצי מיליון ש"ח.   

 

 ", שנכתב לרגל הקמפיין:שיר הקלמנטינהחזקיה את " אֹוריבמסגרת הקמפיין ישיר 

 נוסע לראש פינה והאישה רוצה קלמנטינה?

 .אֹורינה קלמנטי -דונט וורי 

 פתאום דופקים בדלת, זאת השכנה עם החותנת?

 .אֹוריקלמנטינה  -דונט וורי 

 חיכית לאביר על סוס לבן, הגיע ליצן על פוני קטן?

 ...אֹוריקלמנטינה  -דונט וורי 

קמפיין חדש: "שיר הקלמנטינה"
הסטנדאפיסט אֹורי חזקיה במרכז קמפיין חדש של מועצת הצמחים לקלמנטינה "אֹורי" 

שיר הקלמנטינה

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

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï
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מזג האוויר החורפי הסוער ששרר בשני סופי השבוע ה"ידועים" 
אמנם תרם רבות למשק המים, אבל הביא עימו גם נזקים כבדים 
לחקלאות. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מזג 
האוויר הסוער, ובעיקר הרוחות שהגיעו עד ל-120 קמ"ש, והברד, 

גרמו לנזקים למאות משקים חקלאיים, מרביתם במרכז הארץ. 
מהנתונים עולה כי ב-18/1-28/1 התקבלו בחדר המצב של קנט 
נזק, מתוכם כ-180 ממגדלי הדרים,  למעלה מ-500 הודעות 

כ-160 ממגדלי הירקות וכ-60 ממגדלי האבוקדו.  
על פי נתוני קנט, חלק ניכר מהנזקים נגרם כתוצאה מפגיעה 
של ברד והצפות בגידולים השונים ובכללם בהדרים ובאבוקדו. 

הברד והרוחות העזות המטלטלות את הפרי על העץ פוצעים 
את קליפת הפרי ובמקרים רבים פוסלים אותו לשיווק, כאשר 
היקף סופי של הנזק יוודע רק כשהפירות יגיעו לבתי האריזה. 

בנוסף, הרוחות העזות גרמו לנשר גדול של פירות מהעצים.
בנוסף לפגיעה בגידולים, בקנט התקבלו בימים האחרונים דיווחים 

רבים על קריסה של בתי צמיחה. 
על פי הערכה ראשונית שנערכה בקנט עולה כי היקף הנזקים 
לחקלאים, בעשרת ימי הסופה, עומד על למעלה מ-20 מיליון 
נזקי הסערה והברד  ₪. בקנט מציינים כי ברוב המקרים את 

כמעט ולא ניתן למנוע. 

היקף נזקי הטבע לחקלאים בשבועות האחרונים:
כ-20 מיליון ₪

עיקר הנזק נגרם כתוצאה מהרוחות החזקות שגרמו לנשר של פירות ולהצפת 
שדות ולפגיעות כתוצאה מהברד 

עם סגירת הגליון

 למה אתם לא מבינים  שאתם טועים!!!
בלי גוף מרכז – מועצה, הכל ילך לאבוד! אל תחזירו את המועצה 
הגדולה של פעם, את זה לא צריך ולא ניתן, בואו נתקן את זו 
הקיימת לטובת המגדלים! זה שלוחצים עליכם מהצפון, מכורתו 
של דובי, אף אחד לא היה כאן ולא מבין את בעיות היצוא וגם 
שוק מקומי! זו לא סיבה לפרק את המועצה הקיימת. אלא להפך! 
לתקן אותה בפורום חכמים שישתפו פעולה לטובת המגדלים.

רק כמה דוגמאות,
1.זן האור )אורי( יעלם באם לא נעשה "יד אחת" בשווק שלו, זה 
אפשרי גם במבנה הקיים של יצואנים רבים בשליטת המועצה 
כשיש לה סמכות לאכוף את החריג שלא היה ממושמע להחלטת 

הרוב הגדול!!!
יתקיים  הסנרייז שמראה התאוששות בשווק בקרוב לא  2.זן 
בשוק, אם יצואן שמבקש 22 דולר תיבה  הונג קונג, אומרים לו 
שרק אתמול הציע לו יצואן ישראלי אחר את אותו הדבר ב 18 
דולר,חבר'ה  הוא לא יקנה בכלל מאתנו, כי ימצא בשוק הסיני 
משהו שקנה ב 16 דולר, והוא לא יוכל להפטר ממה שקנה ב 
18 וזה שקנה ב 22 בכלל יזרוק לים או ימכור בהפסד גדול!!! 
והאיכות השונה!???? ויש לי עובדות למי שרוצה לשמוע ולהתיעץ 

ולא יודע הכל יותר טוב מאחרים!
3. זן הסוויטי שהראה התאוששות אחרי ה"שבר הגדול" שלו, 
כבר נשבר שוב, ראו כמה מכולות נמצאות בסין שלא שלמו 

עבורם  וגרמו להפסדים ל מ ג ד ל י ם!!!! 
 4. והדברת הזבוב ועש התפוח המדומה, עוד מעט לא נוכל 

ליצא בכלל...
 5, וה JAFFA  !!! המותג שבו השקיעו כחצי מיליארד דולר מכספי 
פרדסנים בשנות ה60,70,80 ...הוא עדיין מתקיים כבעל המודעות 
הגבוהה ביותר בשוק הפירות, כמו קוקה קולה במשקאות, למרות 
אי ההשקעה המספקת בפרסום וקידום מכירות, פלא גדול אבל 

לא לעולם חוסן!
ובשוק המקומי, אלה  ביצוא  הענפים האחרים  עם  ומה   ,6 
שלוחצים על ביטול ההיטל,רוצים להרוויח גרוש ומפסידים 

לירה ולא מבינים שהם גורמים נזק לעצמם!!
 יכולתי להמשיך ולהמשיך בדוגמאות של נזק עם ביטול המועצה 
והחוק וגם דברים חיוביים שעשתה ההפרטה בשני השלבים שלה 
מ 1991 ועד היום דרך השינוי ב2004 שבו הקימו את מועצת 

הצמחים, מזל...
"אל תשפכו את התינוק עם המים"!!!  התעשתו וצאו לדרך 
חדשה של שיתוף פעולה, של הקשבה אחד לשני ולמומחים 
מבחוץ, ולא מלחמות למען עוד קדנציה בתפקיד או עוד תפקיד 

קטן למישהו!!!
 זאת על מנת שתישאר לנו חקלאות למען מדינת ישראל והדורות 
הבאים כי "חקלאות כאן מולדת כאן" כמאמרו של משה סמילנסקי.
בכבוד רב 
מנחם )מנה( דודזון
בן ראשון לציון, דור שלישי לחקלאים בראשון,לשעבר מנכ"ל 
המועצה לשווק פרי הדר )JAFFA ( וחבר לשעבר של התאחדות 

האיכרים בישראל.

פנייה של מנה דוידזון להתאחדות האיכרים 
בכירי התאחדות האיכרים שלנו בראשות דובי אמיתי!!!
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בפרדס
2 0 1 8 ל  י ר פ א - ץ ר מ ה  נ ו ע ל ת  ו א ר ו ה

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 
יוסי גרינברג, עינת גרזון, דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש, שלום שמואלי, 

יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ' וניצן רוטמן; יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה; 
אופיר אטינגר - תחום הגנת הצומח

החורף שעבר עלינו היה שחון ביותר עד תחילת חודש ינואר, 
שבו "נפתחו ארובות השמים" וזכינו לימים גשומים ביותר; ואנו 
מקווים כי ממטרים רבים יוסיפו לרדת גם בחודשים הקרובים. 
הזנים הנקטפים כעת הם אורי, הדס, אשכולית אדומה, לימון 
ותפוזים אפילים. אנחנו מקדמים בברכה את הלבלוב והפריחה של 
עונת 2018/19. מגמת הגידול במשלוחים, בעיקר של אשכולית 
אדומה למזרח הרחוק ולשווקים בצפון אמריקה, נמשכה. בשנים 
האחרונות חוזק השקל מול היורו הותיר לנו תמורה נמוכה ביותר 
במשלוחים למערב אירופה, אך בחודשים שחלפו התהפכה מעט 
מגמה זו וחלה התחזקות מה של היורו מול השקל, והפרדסנים 
זכו לתמורה גבוהה יותר. השנה הייתה שנת שפל ביבולים, כך 
שהיצוא הצפוי בזן אורי יסתכם בכ-70,000 טון בלבד. הזן 'אורי' 
הפך לזן הדומיננטי והגדול ביותר בענף ההדרים, כשרק בשנה 
האחרונה יוצאו 104,000 טון של זן זה. בשוקי אירופה התקבלו 
מחירים טובים עבור ה'אורי', ואנו מקווים שכך יהיה עד סוף 
עונת הקטיף. האשכוליות האדומות זכו למחירים מצוינים בכל 
מדינות היעד ואף בתעשייה, וזאת בשל מחסור עולמי במוצר 
זה. נוכח ההתחזקות והגברת המשלוחים מהארץ לשוק הסיני 
ובשל דרישותיו המיוחדות של שוק זה, אנו מקדישים בדפון 
פרק מיוחד להכנת פרדס שפריו מיועד לשיווק בסין. בחודש 
ינואר 2018 התחלנו בפעילות כנגד עש התפוח המדומה בפרדס 
ובבתי האריזה בגישה מערכתית. עד כתיבת שורות אלה פסלו 
עובדי השירותים להגנת הצומח שתי חלקות בפרדס, ונפסלו 23 
סטים וחלקותיהם כתוצאה ממציאת זחלי העש בבתי האריזה. 

יתר על כן, נפסל משלוח אחד בצרפת על ידי השירותים להגנת 
הצומח הצרפתיים. נקווה שלא יהיו יותר פסילות, בעיקר לא 

בארצות היעד.
גיזום ועיצוב העץ ראה גיליון 126 מעמוד 22 או באינטרנט 

שוב בתועלת הרבה  גיזום מעברים: בניסויים חדשים נוכחנו 
לאיזון ההנבה המושגת על ידי גיזום מעברים. גיזום זה מפחית 
את מספר הפירות בשנת השפע, מגדיל את מספר הפירות ומעלה 
יבול בשנה העוקבת. טיפול זה מומלץ בחלקות האמורות לשאת 

עודף פרי בשנה הקרובה.

סטאר רובי - עקב פגיעה קשה הנגרמת כתוצאה מ"התמוטטות 
שחורה" בסטאר רובי שנגזם באביב, מומלץ שלא לבצע גיזום 
מכני בזן זה בעונה הנוכחית אלא לגזום ידנית. יש לכסות את 
פצעי הגיזום הגדולים מקוטר 50 מ"מ ומעלה במשחת עצים  עץ אודם: משמאל- לפני הגיזום; מימין לאחר הגיזום )צילום: ניצן רוטמן(

 
 

 2018אפריל -הוראות לעונה מרץ
  :הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים

 יוסי גרינברג, עינת גרזון, דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש, שלום שמואלי, 
  יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ' וניצן רוטמן;

  ;התחום שירות שד -יורם אייזנשטדט 
 תחום הגנת הצומח - אופיר אטינגר

זכינו ו "נפתחו ארובות השמים" שבושחון ביותר עד תחילת חודש ינואר, החורף שעבר עלינו היה 
בחודשים הקרובים. הזנים ים כי ממטרים רבים יוסיפו לרדת גם קווואנו מ ;ביותרלימים גשומים 

מקדמים בברכה אנחנו  הנקטפים כעת הם אורי, הדס, אשכולית אדומה, לימון ותפוזים אפילים.
מגמת הגידול במשלוחים, בעיקר של אשכולית אדומה  .2018/19 של עונת את הלבלוב והפריחה

ותיר הבשנים האחרונות חוזק השקל מול היורו . למזרח הרחוק ולשווקים בצפון אמריקה, נמשכה
זו  שחלפו התהפכה מעט מגמהבחודשים אך לנו תמורה נמוכה ביותר במשלוחים למערב אירופה, 

שנת  הייתהתמורה גבוהה יותר. השנה ל זכופרדסנים הו ,היורו מול השקלשל  ות מההתחזקוחלה 
הפך לזן  'אורי'הזן טון בלבד.  70,000-כיסתכם ב בזן אורי צפויכך שהיצוא ה ,שפל ביבולים

טון של זן זה.  104,000בשנה האחרונה יוצאו כשרק  ,הדומיננטי והגדול ביותר בענף ההדרים
שכך יהיה עד סוף עונת הקטיף.  ויםקוואנו מ ,'אוריטובים עבור ה'מחירים התקבלו בשוקי אירופה 

וזאת בשל מחסור  ,יהיבתעש אףמחירים מצוינים בכל מדינות היעד וזכו לאשכוליות האדומות ה
עולמי במוצר זה. נוכח ההתחזקות והגברת המשלוחים מהארץ לשוק הסיני ובשל דרישותיו 

 רדס שפריו מיועד לשיווק בסין.המיוחדות של שוק זה, אנו מקדישים בדפון פרק מיוחד להכנת פ
בפרדס ובבתי האריזה בגישה כנגד עש התפוח המדומה התחלנו בפעילות  2018חודש ינואר ב

חלקות בפרדס,  שתי השירותים להגנת הצומח עובדיפסלו  שורות אלהמערכתית. עד כתיבת 
נפסל משלוח  יתר על כן, .בבתי האריזה שסטים וחלקותיהם כתוצאה ממציאת זחלי הע 23נפסלו ו

וה שלא יהיו יותר פסילות, בעיקר לא ורותים להגנת הצומח הצרפתיים. נקיי השל ידאחד בצרפת ע
 בארצות היעד.

 
 )צילום: ניצן רוטמן(אחר הגיזום ללפני הגיזום; מימין  -עץ אודם: משמאל

 
 

 או באינטרנט  22עמוד מ 126ראה גיליון  ועיצוב העץ גיזום
 

בתועלת הרבה לאיזון ההנבה המושגת על ידי גיזום  שוב: בניסויים חדשים נוכחנו גיזום מעברים
חית את מספר הפירות בשנת השפע, מגדיל את מספר הפירות ומעלה יבול מעברים. גיזום זה מפ

 בשנה הקרובה. עודף פרי לשאתבשנה העוקבת. טיפול זה מומלץ בחלקות האמורות 

גיזום מעברים- בוצע באביב לאחר הקטיף. כך זה נראה לפני הקטיף בעונת 
הביצוע

כך נראים המעברים והיבול בשנה העוקבת )צילום: ד"ר יוסי גרינברג(

 

 
 בעונת הביצוע לפני הקטיף . כך זה נראהבוצע באביב לאחר הקטיף -גיזום מעברים

 
 (ר יוסי גרינברגד" :)צילום בשנה העוקבתכך נראים המעברים והיבול 

 
"התמוטטות שחורה" בסטאר רובי שנגזם באביב, מ הנגרמת כתוצאהעקב פגיעה קשה  - רובי סטאר

את פצעי הגיזום  יש לכסותת. ידני אלא לגזום זה בעונה הנוכחיתע גיזום מכני בזן א לבצלשמומלץ 
יזומים החושפים , ולהימנע מפתיחת חלון ומגבמשחת עצים לאיטוםמ"מ ומעלה  50הגדולים מקוטר 

בעיקר באזורים חמים  ,את זרועות העץ והגזע למכות שמש. מומלץ לנהוג כך גם בזנים האחרים
 במיוחד.

 גיזום לימון
לאחר כל  .הענפונים החדשים על הזרועות הראשיותהסרת  על ידייש לחדש דלת וחלון מדי חודש 

לבלוב עודד תם חנטים. פעולה זו לבלוב יש לקטום בכל הנוף את כל הענפים הצעירים שאינם נושאי
ראה בפרק "מחלות" להרחבה בנושא  וקבלת פרי קיצי. ,פריחה מחוץ לעונהקצר שעליו תתפתח 

 במחלת המאלסקו. סעיף העוסקב
 ופתיחת מעברים דילות ,חילון

צר שימנע קרינת שמש ישירה על הבדים  פתחלשם יצירת ענפים במרכז העץ  וסרוגיזום חלון יב
 ך רחב דיו להכנסת תאורה לחלקו העליון של העץ.הראשיים, א

גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח בשורות הנטועות מצפון לדרום, ולכיוון צפון בשורות הנטועות 
 ממזרח למערב. 

מטר משמלת העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר  1.0-0.5מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 
ם, תגדיל את שטח הפנים של העץ ותתרום להוספת פירות תמנע התייבשות של ענפים בין העצי

גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר רובי והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על 
 למכות שמש. חשבון הגביע המסכן את זרועות העץ

מטרים  5-4במרווח של  ;מטר בין העצים 0.5מטרים מומלץ גיזום מעבר של  3-2במרווח נטיעה של 
 מטר בין העצים. 1בין העצים מומלץ לגזום במרווח של 

 ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר םיש להסיר ,בסתיו ובחורף ופרצו ענפים חדשים הגיזום בוצעאם 
 ולהלבין את הזרועות שנחשפו לשמש. בזן סטאר רובי יש להימנע מביצוע חילון. 

 דילול
באמצעות גיזום, בהם פתחים ואין זה מעשי לפתוח  םונדל ציםע 80-יותר משבהם  בוגרים, פרדסיםב

על ידי הסרה של מהעצים. הדילול יתבצע  תחצימאפשר לקבל אפקט הדומה לגיזום באמצעות דילול 
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לאיטום, ולהימנע מפתיחת חלון ומגיזומים החושפים את זרועות 
העץ והגזע למכות שמש. מומלץ לנהוג כך גם בזנים האחרים, 

בעיקר באזורים חמים במיוחד.

גיזום לימון
יש לחדש דלת וחלון מדי חודש על ידי הסרת הענפונים החדשים 
על הזרועות הראשיות. לאחר כל לבלוב יש לקטום בכל הנוף 
זו  נושאים חנטים. פעולה  את כל הענפים הצעירים שאינם 
תעודד לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה מחוץ לעונה, וקבלת 
פרי קיצי. להרחבה בנושא ראה בפרק "מחלות" בסעיף העוסק 

במחלת המאלסקו.

חילון, דילות ופתיחת מעברים
בגיזום חלון יוסרו ענפים במרכז העץ לשם יצירת פתח צר שימנע 
קרינת שמש ישירה על הבדים הראשיים, אך רחב דיו להכנסת 

תאורה לחלקו העליון של העץ.
גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח בשורות הנטועות מצפון לדרום, 

ולכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח למערב. 
מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 1.0-0.5 מטר משמלת 
העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר תמנע התייבשות של ענפים 
בין העצים, תגדיל את שטח הפנים של העץ ותתרום להוספת 
פירות גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר 
רובי והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על חשבון הגביע 

המסכן את זרועות העץ למכות שמש.
במרווח נטיעה של 3-2 מטרים מומלץ גיזום מעבר של 0.5 מטר 
בין העצים; במרווח של 5-4 מטרים בין העצים מומלץ לגזום 

במרווח של 1 מטר בין העצים.
אם הגיזום בוצע בסתיו ובחורף ופרצו ענפים חדשים, יש להסירם 
ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את הזרועות שנחשפו 

לשמש. בזן סטאר רובי יש להימנע מביצוע חילון. 

דילול
בפרדסים בוגרים, שבהם יותר מ-80 עצים לדונם ואין זה מעשי 
לפתוח בהם פתחים באמצעות גיזום, אפשר לקבל אפקט הדומה 
לגיזום באמצעות דילול מחצית מהעצים. הדילול יתבצע על ידי 
הסרה של 1/8 עד 1/4 מהעצים בהדרגה, מדי שנה. רצוי לפנות 
]ראו פירוט בדפון  למדריך האזורי לתכנון מדויק של הדילול 

"בפרדס" ינואר-פברואר 2018[.

גיזום יבש
ניתן לבצע גיזום יבש במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. יש 
להסיר מתוך העץ את כל הענפים היבשים ואת הענפים החיים 
המנוונים שאינם נושאים פרי. הענפים הללו שורטים את הפרי, 
בעיקר בזנים רגישים כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים 
אלה גם פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ בשל 

משקלו הרב, ועלול להישרט.

גיזום שמלה בחלקות המיועדות לשיווק לסין 
למניעת הדבקה בפטרייה פיטופטורה סרינגה 

פיטופטורה סרינגה נחשבת בסין פטריית הסגר; אסורה בתכלית 
האיסור הגעת פירות מאולחים בפטרייה לסין, ואפילו פרי אחד. 
יצוא ההדרים לסין.  בהתרחש מקרה כזה עלול להתבטל כל 
לפני כארבע שנים נתגלתה הפטרייה במשלוח לסין, ובעקבות 
זאת הופסק השיווק למשך 3 שנים. הסינים דורשים כי שמלת 
העץ תהיה בגובה מינימלי של 40 ס"מ בעת הקטיף. דרישה זו 
מחייבת עתה גיזום של שמלת העץ בגובה של 70 ס"מ מפני 
הקרקע באביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את ענפי העץ 
מידע נוסף מופיע בפרק  בשל כובד משקלם במהלך העונה. 

"הכנת החלקה ליצוא לסין" )בסוף פרק הגיזום(.

עיצוב עצים צעירים
יש לעצב כ-5-4 זרועות בצורת גביע. ניתן להתחיל לפתוח 
דלת למרכז השורה, להסיר ענפים מיותרים בבסיסם ולמרוח 
במשחת עצים. לבלוב צעיר שהגיע לאורך 50-30 ס"מ יש לקטום 
כדי לעודד פריצות חדשות. בעצים צעירים שאינם מתפתחים 
ושמאזור ההרכבה שלהם מתפרצים ענפים חזקים - יש להשאיר 

3 מענפים אלה, כדי שיחליפו את הנוף המנוון.

גיזום זנים סירוגיים לאחר שנת שפע
בזנים אורי, מור, אורה, מירב, אודם וזנים סירוגיים נוספים - 
יש להימנע מגיזום מכני של צמרות ושדרות לאחר שנת שפע. 
עיקר הפרי בשנת שפל, העוקבת לשנת השפע, אמור לחנוט על 
פריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנת 
יבול גבוה במיוחד, צפוי  השפע. בחלקות מנדרינות שנשאו 
בעונה הבאה יבול בינוני-נמוך. בחלקות אלה רצוי לבצע גיזום 
קל לאחר הקטיף, בעיקר כדי לאפשר חיגור ענפים. גיזום נוסף, 
אם נדרש, בהתאם לצפיפות ולגובה של העצים, יש לבצע רק 
לאחר סיום נשירת החנטים הטבעית, כאשר תתאפשר הערכת 

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

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

גם לדילול הידני.
למניעת מכות שמש יש להלבין את הגזע, הזרועות וענפים 
ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חזק. ההלבנה חשובה 
בכל הזנים, אך יש להקפיד במיוחד בזנים הרגישים יותר: סטאר 

רובי, שמוטי, פומלו, אשכוליות ופומלית.
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הכנת חלקות בפרדס לשיווק לסין
פטריית הפיטופטורה סרינגה מהווה מחלת הסגר בסין, והשירותים 
להגנת הצומח הסיניים דורשים לנקוט בכמה פעולות אגרוטכניות 

לצורך אישור החלקות שפריין מיועד לשיווק לאזורם.
את  לרשום  חייבים  לסין  פרי  לשווק  המעוניינים  פרדסנים 
חלקותיהם באמצעות בתי האריזה בשירותים להגנת הצומח 
כבר באביב ובקיץ. חלקות שלא תירשמנה במועד, לא תאושרנה 

בהמשך העונה.
פיטופטורה סרינגה היא פטריית קרקע, ובדומה לפיטופטורה 
ציטרופטורה, בתקופה הגשומה היא מדביקה בנבגים את הפירות 

שבשמלת העץ וגורמת לריקבון חום בפרי.
בפרדסים המאושרים לשיווק לסין, יהיה הגובה המינימלי של 

שמלת העץ והפרי בעת הקטיף 40 ס"מ מהקרקע.
באביב יש לבצע גיזום שמלה מוקפד של 70 ס"מ מפני הקרקע, 
מפני שנשיאת הפרי על הענפים התחתונים מכבידה עליהם 

ומושכת אותם כלפי מטה, לכיוון הקרקע. 
יש להדביר ולמנוע את העשבייה הנמצאת מתחת לנוף העצים.
יבדקו את  יבקרו בפרדסים,  נציגי השירותים להגנת הצומח 
ביצוע גיזום השמלה ויבצעו בדיקות שורשים שיועברו למעבדה.
פרדסים שבהם יקפידו על מילוי המטלות כולן, ישולבו ברשימת 

היצוא לסין. 
פרדסים שייפסלו בבדיקתם של נציגי השירותים להגנת הצומח, 
לא יוכלו לשווק את הפרי מאותה חלקה לסין, ולא תהיה כל 

אפשרות נוספת לבדיקה חוזרת.
הדגשים העיקריים בביקורת: גובה שמלת העץ, הדברת עשבייה 

מתחת לעצים וניקוז ראוי בחלקה.
ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם יותר( 
יש לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע שמתחת לעצים במרק 

בורדו, כלהלן:
מרק בורדו = 1% גופרת נחושת + 1% סיד כבוי; נפח תרסיס: 
150 ליטר לדונם. שימו לב שלא ייווצר בלבול עם תכשירים 

ששמם דומה.
יש לרסס שנית לאחר ירידת גשם של 300 מ"מ ממועד הריסוס 
הראשון או בשבוע הראשון של חודש ינואר - המועד המוקדם 
יותר מבין השניים, גם אם לא ירדו 300 מ"מ בפרק הזמן שחלף 

מהריסוס הראשון.
הריסוס השלישי יבוצע לאחר שירדו 300 מ"מ מהריסוס השני. 

גיזום שמלה גבוה של 70 ס"מ מפני הקרקע )צילום: ניצן רוטמן(

 
 לקות בפרדס לשיווק לסיןהכנת ח

רותים להגנת הצומח הסיניים דורשים יוהש ,מהווה מחלת הסגר בסיןהפיטופטורה סרינגה  יתפטרי
 .אזורםלשיווק לשפריין מיועד פעולות אגרוטכניות לצורך אישור החלקות  לנקוט בכמה

ריזה ם לשווק פרי לסין חייבים לרשום את חלקותיהם באמצעות בתי האהמעונייניפרדסנים 
לא תאושרנה בהמשך  ועד,רשמנה במיחלקות שלא ת רותים להגנת הצומח כבר באביב ובקיץ.יבש

 העונה.
בתקופה הגשומה היא  ,בדומה לפיטופטורה ציטרופטורהו ,פטריית קרקעפיטופטורה סרינגה היא 

 .קבון חום בפרייוגורמת לר בשמלת העץשאת הפירות  מדביקה בנבגים
 40הקטיף  עתשמלת העץ והפרי ביהיה הגובה המינימלי של  ,ק לסיןבפרדסים המאושרים לשיוו

 .ס"מ מהקרקע
ס"מ מפני הקרקע, מפני שנשיאת הפרי על הענפים  70גיזום שמלה מוקפד של  יש לבצעבאביב 

 מכבידה עליהם ומושכת אותם כלפי מטה, לכיוון הקרקע. התחתונים 
 .עציםמתחת לנוף ההנמצאת יש להדביר ולמנוע את העשבייה 

 
 

    
 )צילום: ניצן רוטמן( ס"מ מפני הקרקע 70גיזום שמלה גבוה של           

בדיקות  יבצעוגיזום השמלה ו את ביצוע יבדקו ,בפרדסים יבקרונציגי השירותים להגנת הצומח 
 למעבדה.שיועברו שורשים 

  .רשימת היצוא לסיןב כולן, ישולבוהמטלות בהם יקפידו על מילוי פרדסים ש
פרדסים שייפסלו בבדיקתם של נציגי השירותים להגנת הצומח, לא יוכלו לשווק את הפרי מאותה 

 לא תהיה כל אפשרות נוספת לבדיקה חוזרת.חלקה לסין, ו
 גובה שמלת העץ, הדברת עשבייה מתחת לעצים וניקוז ראוי בחלקה.הדגשים העיקריים בביקורת: 

המוקדם יותר( יש לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע  נובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועדב 1-ב
 , כלהלן:שמתחת לעצים במרק בורדו

שימו לב שלא  .לדונם ליטר 150 תרסיס: נפח ;כבוי סיד 1%+  נחושת גופרת 1%=  בורדו מרק
 ייווצר בלבול עם תכשירים ששמם דומה.

וע הראשון של חודש בשבאו  מ"מ ממועד הריסוס הראשון 300יש לרסס שנית לאחר ירידת גשם של 
מ"מ בפרק הזמן שחלף מהריסוס  300ו ירדגם אם לא המועד המוקדם יותר מבין השניים,  -ינואר 

 הראשון.
לבלוב צעיר נראה מ"מ מהריסוס השני. אם במועד זה  300ו דריצע לאחר שושלישי יבהריסוס ה

מרק בורדו גורם ן שכיוו לשימוש, אביבי, יש לרסס באחד החומרים הנחושתיים האחרים המותרים
ש לבצע את ישני, מ"מ מהריסוס ה 300אם לא ירדו באזור הפרדס . גם לצריבה בלבלוב הצעיר

 באחד החומרים הנחושתיים האחרים המותרים סבשבוע הראשון של חודש מרהריסוס השלישי 
 .לשימוש

 
 

שמלת עץ נמוכה מדי )צילום: ניצן רוטמן(

     
 )צילום: ניצן רוטמן( שמלת עץ נמוכה מדי

מדי, לא יאושר ממנה השיווק לסין. במקרה זה ייקטף הפרי  כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה
 ליעדים אחרים, חוץ מסין. 

בעת הקטיף יש להימנע לחלוטין מהרמת פרי מהקרקע ומהכנסתו למכל. גם פרי שנפל במהלך 
 אין להכניס למכל. -הקטיף 

ת את לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה מרוחות ומסערות, יש לפנו
י ל ידהפרי מהשטח או לרכזו בין השורות ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים ע

 הקוטפים.
אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, ייעצר לאלתר הקטיף מחלקה זו וכל 

 הפרי שנקטף יישלח ליעדים אחרים.
חים אלה נמצא על ידי השירותים להגנת שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלו 5להזכירכם, לפני 

הצומח הסיניים פרי הנגוע בפיטופטורה סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי ההדר לסין 
כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל הכתוב בדפון זה. השוק הסיני משלם 

לח לאירופה, תמורות גבוהות משמעותית לפרי ההדר, לעומת התמורה המתקבלת מפרי הנש
 וייגרם נזק רב אם יימנע מאתנו שוב השיווק ליעד חשוב זה.

 בהדרים חיגור להעלאת היבול
מומלץ חיגור  ללכרך . בדבסוף הפריחהניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 

בזן  .ולהומינא פומלית , פומלו צ'נדלר,אוריאת הזנים:  מומלץ לחגר .מהנוף 50%-80%זרועות של 
 ,יש להקפיד על חיגור נכוןהחיגור יעיל גם כאשר הוא מבוצע שבוע לאחר סיום הפריחה.  'אורי'
 ,. בזנים אחרים מומלץ לחגראין לחגר עצים חלשים ,. בכל מקרהבמהלכו מפגיעה בעצהלהימנע ו

 כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
לא לחגר בחוזקה ולא לפגוע  :חיגור נכוןעל יד יש להקפבעצים צעירים וכאשר קליפת העץ דקה 

החיתוך חייב להיעשות  ;יצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( ובעצהימהבשכבת הקמביום )השכבה 
סבל לעץ ולמערכת השורשים, סב י ,רק בשכבת השיפה )הקליפה(. חיגור אגרסיבי מדי לא יגליד בזמן

 חוסר פריחה בעונה העוקבת. שיגרורמה  ,ר לבלוב חדשועצייגרום להצהבת עלים ו
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אם במועד זה נראה לבלוב צעיר אביבי, יש לרסס באחד החומרים 
הנחושתיים האחרים המותרים לשימוש, כיוון שמרק בורדו גורם 
לצריבה בלבלוב הצעיר. גם אם לא ירדו באזור הפרדס 300 מ"מ 
מהריסוס השני, יש לבצע את הריסוס השלישי בשבוע הראשון 
של חודש מרס באחד החומרים הנחושתיים האחרים המותרים 

לשימוש.
כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה מדי, לא יאושר ממנה השיווק 

לסין. במקרה זה ייקטף הפרי ליעדים אחרים, חוץ מסין. 
בעת הקטיף יש להימנע לחלוטין מהרמת פרי מהקרקע ומהכנסתו 

למכל. גם פרי שנפל במהלך הקטיף - אין להכניס למכל.
לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה 
מרוחות ומסערות, יש לפנות את הפרי מהשטח או לרכזו בין 
השורות ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים על 

ידי הקוטפים.
אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, 
ייעצר לאלתר הקטיף מחלקה זו וכל הפרי שנקטף יישלח ליעדים 

אחרים.
להזכירכם, לפני 5 שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלוחים אלה 
נמצא על ידי השירותים להגנת הצומח הסיניים פרי הנגוע 
בפיטופטורה סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי ההדר 
לסין כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל 
הכתוב בדפון זה. השוק הסיני משלם תמורות גבוהות משמעותית 
לפרי ההדר, לעומת התמורה המתקבלת מפרי הנשלח לאירופה, 
וייגרם נזק רב אם יימנע מאתנו שוב השיווק ליעד חשוב זה.

חיגור להעלאת היבול בהדרים
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור בסוף 
הפריחה. בדרך כלל מומלץ חיגור זרועות של 50%-80% מהנוף. 
מומלץ לחגר את הזנים: אורי, פומלו צ'נדלר, פומלית ומינאולה. 
בזן 'אורי' החיגור יעיל גם כאשר הוא מבוצע שבוע לאחר סיום 
הפריחה. יש להקפיד על חיגור נכון, ולהימנע במהלכו מפגיעה 
בעצה. בכל מקרה, אין לחגר עצים חלשים. בזנים אחרים מומלץ 

לחגר, כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
בעצים צעירים וכאשר קליפת העץ דקה יש להקפיד על חיגור 
נכון: לא לחגר בחוזקה ולא לפגוע בשכבת הקמביום )השכבה 
המייצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( ובעצה; החיתוך חייב 
להיעשות רק בשכבת השיפה )הקליפה(. חיגור אגרסיבי מדי לא 
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מדי, לא יאושר ממנה השיווק לסין. במקרה זה ייקטף הפרי  כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה
 ליעדים אחרים, חוץ מסין. 

בעת הקטיף יש להימנע לחלוטין מהרמת פרי מהקרקע ומהכנסתו למכל. גם פרי שנפל במהלך 
 אין להכניס למכל. -הקטיף 

ת את לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה מרוחות ומסערות, יש לפנו
י ל ידהפרי מהשטח או לרכזו בין השורות ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים ע

 הקוטפים.
אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, ייעצר לאלתר הקטיף מחלקה זו וכל 

 הפרי שנקטף יישלח ליעדים אחרים.
חים אלה נמצא על ידי השירותים להגנת שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלו 5להזכירכם, לפני 

הצומח הסיניים פרי הנגוע בפיטופטורה סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי ההדר לסין 
כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל הכתוב בדפון זה. השוק הסיני משלם 

לח לאירופה, תמורות גבוהות משמעותית לפרי ההדר, לעומת התמורה המתקבלת מפרי הנש
 וייגרם נזק רב אם יימנע מאתנו שוב השיווק ליעד חשוב זה.

 בהדרים חיגור להעלאת היבול
מומלץ חיגור  ללכרך . בדבסוף הפריחהניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 

בזן  .ולהומינא פומלית , פומלו צ'נדלר,אוריאת הזנים:  מומלץ לחגר .מהנוף 50%-80%זרועות של 
 ,יש להקפיד על חיגור נכוןהחיגור יעיל גם כאשר הוא מבוצע שבוע לאחר סיום הפריחה.  'אורי'
 ,. בזנים אחרים מומלץ לחגראין לחגר עצים חלשים ,. בכל מקרהבמהלכו מפגיעה בעצהלהימנע ו

 כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
לא לחגר בחוזקה ולא לפגוע  :חיגור נכוןעל יד יש להקפבעצים צעירים וכאשר קליפת העץ דקה 

החיתוך חייב להיעשות  ;יצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( ובעצהימהבשכבת הקמביום )השכבה 
סבל לעץ ולמערכת השורשים, סב י ,רק בשכבת השיפה )הקליפה(. חיגור אגרסיבי מדי לא יגליד בזמן

 חוסר פריחה בעונה העוקבת. שיגרורמה  ,ר לבלוב חדשועצייגרום להצהבת עלים ו
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מדי, לא יאושר ממנה השיווק לסין. במקרה זה ייקטף הפרי  כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה
 ליעדים אחרים, חוץ מסין. 

בעת הקטיף יש להימנע לחלוטין מהרמת פרי מהקרקע ומהכנסתו למכל. גם פרי שנפל במהלך 
 אין להכניס למכל. -הקטיף 

ת את לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה מרוחות ומסערות, יש לפנו
י ל ידהפרי מהשטח או לרכזו בין השורות ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים ע

 הקוטפים.
אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, ייעצר לאלתר הקטיף מחלקה זו וכל 

 הפרי שנקטף יישלח ליעדים אחרים.
חים אלה נמצא על ידי השירותים להגנת שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלו 5להזכירכם, לפני 

הצומח הסיניים פרי הנגוע בפיטופטורה סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי ההדר לסין 
כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל הכתוב בדפון זה. השוק הסיני משלם 

לח לאירופה, תמורות גבוהות משמעותית לפרי ההדר, לעומת התמורה המתקבלת מפרי הנש
 וייגרם נזק רב אם יימנע מאתנו שוב השיווק ליעד חשוב זה.

 בהדרים חיגור להעלאת היבול
מומלץ חיגור  ללכרך . בדבסוף הפריחהניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 

בזן  .ולהומינא פומלית , פומלו צ'נדלר,אוריאת הזנים:  מומלץ לחגר .מהנוף 50%-80%זרועות של 
 ,יש להקפיד על חיגור נכוןהחיגור יעיל גם כאשר הוא מבוצע שבוע לאחר סיום הפריחה.  'אורי'
 ,. בזנים אחרים מומלץ לחגראין לחגר עצים חלשים ,. בכל מקרהבמהלכו מפגיעה בעצהלהימנע ו

 כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
לא לחגר בחוזקה ולא לפגוע  :חיגור נכוןעל יד יש להקפבעצים צעירים וכאשר קליפת העץ דקה 

החיתוך חייב להיעשות  ;יצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( ובעצהימהבשכבת הקמביום )השכבה 
סבל לעץ ולמערכת השורשים, סב י ,רק בשכבת השיפה )הקליפה(. חיגור אגרסיבי מדי לא יגליד בזמן

 חוסר פריחה בעונה העוקבת. שיגרורמה  ,ר לבלוב חדשועצייגרום להצהבת עלים ו
 

                 
 יגור רחב מדי שגרם להוצאת הקליפהח                  חיגור אגרסיבי שפגע גם בעצה                   

 )צילום: ניצן רוטמן(                     (                   )צילום: ניצן רוטמן                           
 

יגליד בזמן, יסב סבל לעץ ולמערכת השורשים, יגרום להצהבת 
עלים ויעצור לבלוב חדש, מה שיגרור חוסר פריחה בעונה העוקבת.

ריסוס בג'יברלין וחיגור להעלאת היבול בקליפים
בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים נושאים 
יבול דל מאוד. ניתן להפחית את נשירת החנטים ולהגדיל את 
כמות היבול באמצעות ריסוס בג'יברלין, חיגור בעת הפריחה 
או שילוב של שניהם יחד. הריסוס בג'יברלין יעיל בזני קליפים 
רבים, אך לא בכולם, ולכן יש לרסס רק על פי ההמלצות. מומלץ 
לבצע את הריסוס בג'יברלין בשיא הפריחה או בסופה, אך אם 
לא מספיקים, ניתן לבצע את הריסוס עד שבוע לאחר הפריחה. 
בניסויים שבוצעו בזנים 'אורי' ו'נובה' נמצא שהטיפול בג'יברלין 
היה יעיל גם כאשר הוא ניתן על חנטים קטנטנים כשבוע לאחר 
הפריחה, אולם לא נראתה כל יעילות לטיפול בג'יברלין בתחילת 

הפריחה. 
+ משטח. המשטחים  50 ח"מ  בריכוז   GA3 נוסחת הריסוס: 
 1956 B המומלצים לשילוב עם ג'יברלין בהדרים הם: טריטון
בריכוז 5BB- ,0.025% בריכוז 0.05% וטיבולין בריכוז 0.025%. 
אין להחמיץ את תמיסת  בריסוסים בג'יברלין בעת הפריחה 

הטיפול.
זן יש לבחור את תכשיר הג'יברלין המורשה לשימוש  בכל 

 
 עלים ועצירת לבלוב חדש כתוצאה מחיגור אגרסיבי הצהבת

 )צילום: ניצן רוטמן( 
 חיגור להעלאת היבול בקליפיםוריסוס בג'יברלין 

והעצים נושאים יבול דל מאוד. ניתן להפחית את  ,בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור
או שילוב  בעת הפריחהחיגור  ,ןיבול באמצעות ריסוס בג'יברליאת כמות ה גדילנשירת החנטים ולה

יש לרסס רק על פי  ןלכו ,אך לא בכולם ,הריסוס בג'יברלין יעיל בזני קליפים רבים .של שניהם יחד
מומלץ לבצע את הריסוס בג'יברלין בשיא הפריחה או בסופה, אך אם לא מספיקים, ניתן  ההמלצות.

נמצא שהטיפול  'נובה'ו 'אורי'זנים בניסויים שבוצעו ב לבצע את הריסוס עד שבוע לאחר הפריחה.
ה תראנלא  ולםא ,כשבוע לאחר הפריחהעל חנטים קטנטנים בג'יברלין היה יעיל גם כאשר הוא ניתן 

 בתחילת הפריחה. לטיפול בג'יברלין  ותיעיל כל
 בהדרים המשטחים המומלצים לשילוב עם ג'יברלין. ח"מ + משטח 50בריכוז  3GA: נוסחת הריסוס

 םבריסוסי .0.025%בריכוז טיבולין ו 0.05%בריכוז  -5BB ,0.025%בריכוז  B 1956הם: טריטון 
 להחמיץ את תמיסת הטיפול. איןג'יברלין בעת הפריחה ב

 לשימוש בהתאם לתווית. תכשיר הג'יברלין המורשהיש לבחור את זן בכל 
נו ותהתרשמי על פ. 'אורי'החלקות מ בחלק בשנים האחרונות חלה החמרה בתופעת היסדקות הפרי 

המועדות בחלקות  בעת הפריחה בג'יברלין ריסוסיםכי נראה  בנושא,ניסויים על פי תוצאות ו
התועלת על רב  ,ההיסדקותהנגרם כתוצאה מוהנזק  ,את היסדקות הפרי וגבירה ,להיסדקות קשה

 .הנוטות להיסדקות רבה של הפרי 'אורי'לרסס בג'יברלין בחלקות  איןלפיכך,  ריסוס.בש
 צות לדישון בפרדס לפי ניתוח תוצאות בדיקות עלים    המל

ד( מציגות את ריכוז היסודות בעלים ואת המלצות הדישון בשלוש -א 1הטבלאות שלהלן )טבלה  .1
 הרמות של היסוד בעלים: רמה גבוהה, נורמלית )הקרויה גם רמת התקן( ונמוכה.

מאותו ערך.  5%וס או מינוס תחום הערכים הנורמליים בריכוזי היסודות בעלים נקבע לפי פל .2
 ', בהתאמה. -' או 'נמוך מ-ערך גבוה או נמוך מהתחום הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון 'גבוה מ

רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעה בדבר רמת האמינות של הדגימה, ואם מדובר בעלים  .3
טווח זה יש להתייחס . מעבר ל6%-ל 3%דיאגנוסטיים סבירים, כאשר הטווח הנורמטיבי נע בין 

 ליתר היסודות באותה דגימת עלים בספקנות. 
בחלקות חשודות או שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל )כמו חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות  .4

(, כאשר מופיעים מחסורים חזותיים, יש לדשן 10%-15% -או חלקות עם רמות גיר פעיל גבוה 
גרם/דונם כלאט ברזל  700ת הבעיה. בכל טיפול יינתנו פעמים בעונה, לפי חומר 5-1בכלאט ברזל 

הרחבה בהמשך הפרק באו דומיו, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים )ראה  EDDHAכדוגמת  6%
 .תיקוני מחסור ביסודות קורט(סעיף הדן בב

 ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור באבץ או במנגן עם אוריאה דלת ביורט )עלוומיד(. .5
על פי טבלת ערכי רמת היסודות בבדיקת העלים בהתאם לשלוש הרמות רמות הדישון ייקבעו  .6

כשהחלקה מושקית המצוינות להלן. השלמת היסודות )חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה 
בחלקות המושקות במי קולחין יש להתחשב ברמת ריכוזי היסודות במי  ;מים שפיריםב

דש באתרי האינטרנט הרלוונטיים, נתונים של איכויות המים מפורסמים מדי חוהקולחין. 
. רצוי להיעזר במדריכי 2014רשות המים החל משנת  על ידימספקי הקולחין לצרכנים  נדרשכ

הצהבת עלים ועצירת לבלוב חדש כתוצאה מחיגור אגרסיבי
 )צילום: ניצן רוטמן(

בהתאם לתווית.
בשנים האחרונות חלה החמרה בתופעת היסדקות הפרי בחלק  
מחלקות ה'אורי'. על פי התרשמותנו ועל פי תוצאות ניסויים 
ריסוסים בג'יברלין בעת הפריחה בחלקות  כי  נראה  בנושא, 
המועדות להיסדקות קשה, הגבירו את היסדקות הפרי, והנזק 
הנגרם כתוצאה מההיסדקות, רב על התועלת שבריסוס. לפיכך, 
'אורי' הנוטות להיסדקות רבה  אין לרסס בג'יברלין בחלקות 

של הפרי.

תוצאות  ניתוח  לפי  בפרדס  לדישון  המלצות 
בדיקות עלים    

הטבלאות שלהלן )טבלה 1 א-ד( מציגות את ריכוז היסודות . 1
בעלים ואת המלצות הדישון בשלוש הרמות של היסוד 
בעלים: רמה גבוהה, נורמלית )הקרויה גם רמת התקן( ונמוכה.

תחום הערכים הנורמליים בריכוזי היסודות בעלים נקבע . 2
לפי פלוס או מינוס 5% מאותו ערך. ערך גבוה או נמוך 
מהתחום הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון 'גבוה מ-' או 

'נמוך מ-', בהתאמה. 
רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעה בדבר רמת . 3

האמינות של הדגימה, ואם מדובר בעלים דיאגנוסטיים 
סבירים, כאשר הטווח הנורמטיבי נע בין 3% ל-6%. מעבר 
לטווח זה יש להתייחס ליתר היסודות באותה דגימת עלים 

בספקנות. 
בחלקות חשודות או שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל )כמו . 4

חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות או חלקות עם רמות 
גיר פעיל גבוה - 10%-15%(, כאשר מופיעים מחסורים 
חזותיים, יש לדשן בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, לפי 
יינתנו 700 גרם/דונם כלאט  חומרת הבעיה. בכל טיפול 
ברזל 6% כדוגמת EDDHA או דומיו, המותאם לתנאי קרקע 
בסיסיים )ראה בהרחבה בהמשך הפרק בסעיף הדן בתיקוני 

מחסור ביסודות קורט(.
ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור באבץ או במנגן עם אוריאה . 5

דלת ביורט )עלוומיד(.
ייקבעו על פי טבלת ערכי רמת היסודות . 6 רמות הדישון 

בבדיקת העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. 
)חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה  השלמת היסודות 
כשהחלקה מושקית במים שפירים; בחלקות המושקות במי 
קולחין יש להתחשב ברמת ריכוזי היסודות במי הקולחין. 
נתונים של איכויות המים מפורסמים מדי חודש באתרי 
האינטרנט הרלוונטיים, כנדרש מספקי הקולחין לצרכנים 
על ידי רשות המים החל משנת 2014. רצוי להיעזר במדריכי 
שירות שדה בחישוב הערך הדישוני של מי הקולחין, המגיעים 
לכל פרדס כחלק אינטגרלי מבניית תכנית דישון חודשית 
ושנתית. לעתים קרובות, כאשר ריכוזי היסודות במי הקולחין 
במכפלת כמות המים המושקית מהווים תחליף לדישון 
המינרלי, נחסך הצורך בדישון זרחני ואשלגני, וכן בחלק 
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משמעותי מהדישון החנקני. יש לציין כי בשנים האחרונות, 
עם השדרוג בטיפול בשפכים, חלה ירידה ברמת יסודות 

ההזנה במי הקולחין.
בחלקות המושקות במי התפלה )גם באלה שבהן מי הרקע . 7

של הקולחין הוא מההתפלה( יש צורך לעתים בהשלמת 
יסודות כמגניון, סידן וגופרית.

בתחילת העונה יש לדשן ב-5-3 יחידות חנקן, ללא קשר . 8
לרמת לחנקן המצוי במי הקולחין. 

זנים אחרים  זנים לימוניים, סטסומה, טבוריים או  מגנזיום - 
על כנות לימוניות - רגישים יותר למחסורי מגנזיום. יש לרסס 
ולסימני מחסור. בפרדסים,  בהתאם לתוצאות בדיקות עלים 
שבהם לא נבדקה תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס בקביעות 

אחת לשנתיים. 
המינוןהתכשיר

2%-1.5%מגניט 70
1.4%-1%מגניסל
2%מגנזאון

גם  יש להוסיף אחד מהמשטחים המוספים  לתכשירים אלה 
ליסודות הקורט )ראה בהמשך(. כשהמחסור במגנזיום מחריף, 
כלומר מופיע מדי שנה ובאופן ויזואלי, או כשריכוז המגנזיום 

נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל שני טיפולים  בבדיקות העלים 
עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות, ואין לשלב יסודות אחרים 

באותו ריסוס, למעט חנקן. 
מועד הריסוס ייקבע החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים 
לכשני שלישים מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה 
ולהימנע מריסוס בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר הריסוס 
במגנזיום. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש 
חשיבות רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס 

שנית על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.
הזנה עלוותית בחנקן

בפרדסים, שנמצאו בהם בבדיקות העלים בסתיו רמות חנקן 
נמוכות, במיוחד בקרקעות כבדות )חרסיתיות( ובעלות כושר 
ניקוז לקוי, ובחלקות שבהן המחסור בחנקן בולט לעין ככלורוזות 
חנקן אופייניות - מומלץ לרסס באוריאה דלת-ביורט )המכילה 
פחות מ-0.3% ביורט(, שהוא תכשיר מוצק וגבישי בריכוז 1.5%, 
מחודש פברואר עד סוף הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן 

מומלץ לבצע ריסוס נוסף כעבור שבועיים.

ערכי סף בעלים לתיקון מחסור באבץ ומנגן
רמות הנמוכות מ-25 ח"מ של אבץ ומנגן מעידות על מחסור 

הדורש תיקון.

∞≥≠π∑∏¥±∞∑ :לפרטים

במסגרת 
רישוי 
חירום

אושר יישום 
ספרטה סופר 

 ∞Æ∞¥• בריכוז

להדברת עש התפוח המדומה בהדרים

≠ התכשיר ספרטה סופר תÆרÆ מכיל ∞∂ גרם  Spinetoram בליטר
≠ יש ליישם את התכשיר כחלק מתוכנית הדברה כוללת¨ בהתאם להנחיות מדריכי שה''מ

≠ משווק עßßי חברת אגריכם
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יש לזכור כי אין משמעות לבדיקות יסודות הקורט )אבץ ומנגן( 
במועד דיגום העלים בסתיו בחלקות שרוססו בקיץ או באביב 

הקודם.
מניעה ותיקון של מחסור ביסודות קורט

בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד מן המשטחים המומלצים: 
טריטון B 1956 0.025%, טיבולין או 5BB- בריכוז של 0.05%.

אבץ - מרססים בגופרת אבץ 0.12% או באבצאון 0.3%. 
מנגן - מרססים בגפרת מנגן בריכוז 0.2%. 

ניתן לשלב את המנגן עם האבץ, ורצוי להוסיף עלוומיד.
ברזל - מחסור בברזל בפרדס משלימים לרוב בכלאטים של 
ברזל. לאחרונה נוספו כמה כלאטים חדשים של ברזל, מה שאמור 
להפחית את מחיר התכשירים. כדאי לבחון את הכלאטים החדשים 
  EDDHAלאחר היוועצות במדריכים. איכות כלאטי ברזל מסוג
תיבדק על פי המבנה האיזומרי שלהם. יצרניות כלאטי הברזל 
מציינות את אחוז המבנה אורטו בהם, כלומר ככל שאחוז זה גבוה 
יותר - הכלאט יציב ויעיל יותר בדישון. יש להתעניין בחברות 
הדשנים המספקים את הברזל לגבי תכונה זאת, כך שניתן יהיה 
להשוות בין יעילותם המוצהרת של מוצרי כלאטי הברזל השונים.

הזנת עצים צעירים עד גיל 3 או החלפת זן
מומלץ לדשן בדשן חנקני בריכוז של 100-50 ח"מ חנקן. ניתן 
להשתמש בדשנים חנקניים מסוג אמון חנקתי, אוראן וגופרת 
אמון. בכל מקרה, מנות החנקן השנתיות בשנת הנטיעה הראשונה 
לא יחרגו מהכמות הכוללת של 7 ק"ג צרוף/דונם; בשנה השנייה 
- עד 12 ק"ג צרוף/דונם; ובשנה השלישית - עד 20 ק"ג צרוף 
לדונם. בשנתיים הראשונות לנטיעה אין להתחשב בתוספת 

היסודות במי הקולחין. 

דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים

ריכוז 100 ח”מריכוז 50 ח”מסוג הדשן

אמון חנקתי 21% 
~ 400 סמ”ק/מ”ק~ 200 סמ”ק/מ”ק)נוזל(

~ 240 סמ”ק/מ”ק~ 120 סמ”ק/מ”קאוראן 32% )נוזל(

~ 500 גר’/מ”ק~ 250 גר’/מ”קגופרת אמון )מוצק(

השקיית הדרים
כבר עתה יש לערוך תכנית השקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
ההשקיה הראשונה, יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון )-30
20 מ"מ ומעלה( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב הרטיבות 
בקרקע באמצעות טנסיומטר או מקדח קרקע. בקרקעות קלות 
יש לבדוק את רטיבות הקרקע לאחר 14-10 ימים מירידת גשם, 
ובקרקעות כבדות מאוד לאחר 6-5 שבועות מהגשם האחרון. 
ההשקיה תחל כשהמתח בטנסיומטר המוצב בעומק של 30 ס"מ 
יהיה גבוה מ-35 סנטיבר בקרקע קלה, ומ-50 סנטיבר בקרקע 

כבדה. בניסויים שנערכו בעשור האחרון בזנים 'סטאר רובי' 
ו'אורי' נמצא שהשקיה מוקדמת מדי גרמה ליבול נמוך יותר מאשר 
היבול שהתקבל בפתיחת מים במועד. בנוסף לכך, הטנסיומטרים 
הקבועים בתחילת העונה אינם משקפים את מצב רטיבות הקרקע 
במרבית אזורי גדילת השורשים )במיוחד בפרדסים שבהם כמות 
המשקעים השנתית גדולה מ-300 מ"מ(. באמצע העונה, כאשר 
חתך הקרקע מתייבש ברובו, הטנסיומטרים משקפים כהלכה את 

מצב הרטיבות בקרקע.
כמה פרדסנים בגליל העליון משתמשים בתא לחץ ככלי נוסף 
לבקרת ההשקיה, ומניסיונם עולה כי ערך הסף לתחילת ההשקיות 
לאחר עונת החורף הוא כאשר לחץ הגזע מראה 13 אטמוספרות.

בקרת השקיה עם טנסיומטרים
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהתקנת מערכות בקרה 
של טנסיומטרים אלקטרוניים, המשדרות באופן רציף את נתוני 
מתחי המים בקרקע במטעים ובפרדסים. מערכות אלו מסייעות 
לתמוך ולבסס את החלטות ההשקיה המתקבלות בפרדס. לעתים 
נוטים להשקות ללא צורך בכמות גדולה, כאשר מתעוררת בעיה 
כלשהי בפרדס שאינה ברורה מהותה, ולמותר לציין כי בתקופת 
הקיץ קרקעות בעלות ניקוז לקוי ייפגעו ממצב של עודף מים. 
בחלק ניכר מחלקות מטעים, שבהן הותקנו מערכות טנסיומטרים 
המשדרים באופן רציף, הופחתה כמות המים המושקית. תפקידו 
של הטנסיומטר, אם כן, הוא לאפשר השקיה מדויקת יותר ולהעיד 
על הצורך בהגדלתה או בהפחתתה של כמות המים בחלקה. 
בפרדסים תחנת הטנסיומטרים מורכבת משניים עד שלושה 
30-25 ס"מ  ננעצים הטנסיומטרים, כלהלן:  עומקים שבהם 
)העומק הרדוד(, 60-50 ס"מ )העומק הבינוני(, ולעתים 90-80 
ס"מ )העומק הגדול(. בכל תחנת טנסיומטרים כזאת חשוב מאוד 
לשלב משאב תמיסת קרקע, כך שבמקביל למדידת מתחי המים 
בקרקע, ניתן יהיה לשאוב תמיסת מי קרקע לבקרת מליחות וחלק 
מיסודות ההזנה. במקרים רבים התייחסות לקריאת מתחי המים 
בקרקע בלבד, ללא בדיקה של ריכוז המלחים בתמיסת הקרקע, 

עלולה להוביל לקבלת החלטה שגויה בממשק ההשקיה.
יש לזכור שלוחות המים ונוהלי ההשקיה ייקבעו על פי התאדות 
פוטנציאלית המוכפלת בפקטור של הגידול, מבחינת זן, מין, גיל, 
עומס יבול וכו'. את השינויים הייחודיים, שלרוב אינם אמורים 
לחרוג מאוד מתכנון ההשקיה המקורי, אלא אם היו טעויות 
בתכנון או שינויים דרסטיים בחלקה, יש לבצע  על פי מעקב של 
קריאות הטנסיומטרים, תוך התייחסות למצב מי תמיסת הקרקע 
במשאבים. לרוב יש להמתין כחודש או מעט יותר ממועד התקנת 
תחנות הטנסיומטרים ועד להתייצבות הקריאות ולהתפתחות 
השורשים סביבם, בטרם ניתן להגיב לערכים המתקבלים. חקלאים 
המתכננים לבצע בקרה באמצעות טנסיומטרים אלקטרוניים, 
שישדרו ברציפות בחלקותיהם - מומלץ שיעשו זאת לקראת 
תחילת האביב המוקדם, בחודש מרס, כך שיוכלו ללמוד את 
נושא השימוש בטנסיומטרים ולהפיק נתונים כבר בתחילת עונת 

ההשקיה העיקרית ביולי-אוקטובר.
בטנסיומטרים  מיוחד לשימוש  פרק  יוקדש  הקרוב  בדפון 
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ובמשאבי תמיסת מי הקרקע, בהתאם למגוון סוגי הקרקעות, 
כולל דוגמאות להמחשה.

הדברת מזיקים 
עונת הקטיף של הזנים המאוחרים מסתיימת ומתחילים הלבלוב 

והפריחה של העונה הבאה. 
תזכורת: עש התפוח המדומה עדיין פוקד את חלקותינו, ויש 
לעצור אותו מלהגיע לבתי האריזה ולארצות היעד. בתקופה זו 
יש לגזום כהלכה שמלה ודלת ולדלל ענפים במקומות סבוכים 
במעטפת העץ )ראו סעיף "גיזום ועיצוב העץ" שלעיל(. חלק 
מהמזיקים נוטים להתפתח בחלקי העץ המוארים פחות, וההדברה 
בעץ גזום היטב יעילה יותר. בתקופת הפריחה והחנטה יש לערוך 
פיקוח מזיקים מדי שבוע בשל ריבוי מזיקים, כמו עש הפריחה, 
תריפס הקיקיון, כנימות עלה וכו', העלולים להסב נזק בפרק 

זמן קצר זה.

עש התפוח המדומה )עת"מ( – ראה גיליון 125 עמוד 26,25 
ובאינטרנט

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

כנימות עלה 
בתקופת האביב נמשכות כנימות העלה ללבלוב האביבי החדש. 
עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות צעירות. יש להגן על הלבלוב 
באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת השורשים 

או מריחת תכשירים מומלצים על הגזע.
בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה, נראית לעתים רחוקות 
התקפה מסיבית של כנימות עלה רבות הפוגעות בלבלוב, בפריחה 

עת הדר - מודעת חצי עמוד 18 ס"מ רוחב / 13 ס"מ - קוד 482 טרמינום ינואר 2018 
48

2 
-

50 cm

10 cm

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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וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל דבש" מרובה וביצירת 
פייחת על העלים והפרחים. במקרים אלה יש לטפל בריסוס.

עש הפריחה 
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים רבים 
ולכן יש לבדוק  ולגרום להפחתה משמעותית ביבול העוקב, 
הימצאות של עש פריחה בפרחים או בחנטים. ניתן לזהות את 
העש לפי נוכחות זחלים בפרחים, לפי "נסורת" של חלקי פרחים 
ולפי חורי נבירה של הזחלים בפרח ובחנטים הצעירים. כשרמת 
המזיק בינונית וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים 

לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.

עש המנהרות
המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ 
לטפל בריסוס, בהגמעה לבית השורשים ובמריחת הגזעים, רק 

אם העש מופיע בנטיעות צעירות.

תריפס הקיקיון
המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. גם 
כאשר רמת המזיק נמוכה, יש לטפל בריסוס בתכשירי ההדברה 

המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.
אקרית חלודה ראה גיליון 125 עמוד 24

כנימות עלה                                                                 טפילות בכנימות עלה
)צילום: בועז הרפז(

 כנימות עלה 
בתקופת האביב נמשכות כנימות העלה ללבלוב האביבי החדש. עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות 
צעירות. יש להגן על הלבלוב באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת השורשים או 

 מריחת תכשירים מומלצים על הגזע.
נראית לעתים רחוקות התקפה מסיבית של כנימות עלה  בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה,

רבות הפוגעות בלבלוב, בפריחה וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל דבש" מרובה וביצירת 
 פייחת על העלים והפרחים. במקרים אלה יש לטפל בריסוס.

 

  
 טפילות בכנימות עלה                                  כנימות עלה                                                         

 )צילום: בועז הרפז(           
 

 פריחה העש 
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים רבים ולגרום להפחתה משמעותית ביבול 

 פיניתן לזהות את העש ל או בחנטים. בפרחיםהימצאות של עש פריחה  יש לבדוקלכן והעוקב, 
בחנטים וחורי נבירה של הזחלים בפרח  של חלקי פרחים ולפי"נסורת" לפי נוכחות זחלים בפרחים, 

. כשרמת המזיק בינונית וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש מקבוצת הצעירים
 האבמקטין בתוספת שמן.

 
 עש המנהרות

בריסוס, בהגמעה לבית השורשים  המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ לטפל
 ובמריחת הגזעים, רק אם העש מופיע בנטיעות צעירות.

 
 תריפס הקיקיון

המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. גם כאשר רמת המזיק נמוכה, יש 
 בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.לטפל בריסוס 

 

   
 יקיון בפרחי ההדר תריפס הק

 )צילום: בועז הרפז(
 

 24עמוד  125ראה גיליון  אקרית חלודה
 

אקרית ארגמנית
אקרית זו נמצאת בחלקות רבות, בעיקר באזור החוף. יש לטפל 
באוכלוסיות בינוניות וגבוהות של המזיק. בפרדסים נושאי פרי 
יש להקפיד על בחירת התכשיר המתאים מבחינת ימים מקטיף. 

תריפס הקיקיון בפרחי ההדר 
)צילום: בועז הרפז(

 כנימות עלה 
בתקופת האביב נמשכות כנימות העלה ללבלוב האביבי החדש. עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות 
צעירות. יש להגן על הלבלוב באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת השורשים או 

 מריחת תכשירים מומלצים על הגזע.
נראית לעתים רחוקות התקפה מסיבית של כנימות עלה  בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה,

רבות הפוגעות בלבלוב, בפריחה וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל דבש" מרובה וביצירת 
 פייחת על העלים והפרחים. במקרים אלה יש לטפל בריסוס.

 

  
 טפילות בכנימות עלה                                  כנימות עלה                                                         

 )צילום: בועז הרפז(           
 

 פריחה העש 
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים רבים ולגרום להפחתה משמעותית ביבול 

 פיניתן לזהות את העש ל או בחנטים. בפרחיםהימצאות של עש פריחה  יש לבדוקלכן והעוקב, 
בחנטים וחורי נבירה של הזחלים בפרח  של חלקי פרחים ולפי"נסורת" לפי נוכחות זחלים בפרחים, 

. כשרמת המזיק בינונית וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש מקבוצת הצעירים
 האבמקטין בתוספת שמן.

 
 עש המנהרות

בריסוס, בהגמעה לבית השורשים  המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ לטפל
 ובמריחת הגזעים, רק אם העש מופיע בנטיעות צעירות.

 
 תריפס הקיקיון

המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. גם כאשר רמת המזיק נמוכה, יש 
 בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.לטפל בריסוס 

 

   
 יקיון בפרחי ההדר תריפס הק

 )צילום: בועז הרפז(
 

 24עמוד  125ראה גיליון  אקרית חלודה
 

חלק מתכשירי השמנים מורשים להדברת המזיק ומאושרים 
לטיפול ימים מעטים בלבד לפני הקטיף.

קמחית ההדר וקמחית כדורית
במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם 
התפתחות החנטים בהגמעת תכשירי אימידקלופריד מורשים. 
רצוי להגמיע תכשירים אלו, אם המזיק הסב נזק לפרי בעונה 

החולפת ברמה של 5% ומעלה. 
מומלץ להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות 

בעונה החולפת ברמה גבוהה. 
הדברת הקמחיות הללו תיעשה לאחר הפריחה באמצעות הגמעת 
תכשירי אימידקלופריד המורשים על פי התווית. שימו לב! 
לא כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. בדרך כלל השימוש 
בתכשירים אלה מומלץ רק אחת לשלוש שנים; אין להשתמש 
בהם באופן תכוף אלא רק אחת לשלוש עונות. שימוש שכיח 
בחומר יפחית במהרה את יעילותו ויתרום לפיתוח עמידות. חל 
איסור להשתמש בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה ובמהלכה 

מחשש לפגיעה בדבורים.

נמלים
אם מבחינים בפרדס באוכלוסיית נמלים גדולה ונראות שיירות 
של נמלים על גזעי העצים, יש לטפל בכך. טיפול באוכלוסיית 
הנמלים יסייע להפחתת אוכלוסיית הכנימות בפרדס, בעיקר 
כנימות קמחיות. הנמלים חיות עם הכנימות בסימביוזה; הן 
משמשות להן להובלה ברחבי העץ ומגנות עליהן מפני האויבים 
הטבעיים. להדברת הנמלים יש לפזר בקינים דורסבן מגורען. 
למניעת עלייה של נמלים מהקרקע לנוף העצים, יש למרוח 
20 ס"מ; רצוי  תמיסה של דורסן על הגזע בטבעת שרוחבה 
שמיקום הטבעת יהיה באזור פיצול הזרועות. המינון המומלץ 
לתמיסה: דורסן אבקה )5%( במינון של 30% בתוספת דבק פלסטי 
1%. הכנת תמיסת הטיפול: 3 ק"ג אבקת דורסן + 7 ליטרים מים 
+ 100 סמ"ק דבק פלסטי. יש להקפיד על גיזום שמלה לעץ כדי 

למנוע מעבר נמלים דרך שמלה ארוכה הנוגעת בקרקע.  
- דבק  טרמינום  הוא  רישוי לאחרונה  תכשיר חדש שקיבל 

שמורחים על הגזע והוא עוצר את עליית הנמלים לעץ.

 אקרית ארגמנית
אקרית זו נמצאת בחלקות רבות, בעיקר באזור החוף. יש לטפל באוכלוסיות בינוניות וגבוהות של 
המזיק. בפרדסים נושאי פרי יש להקפיד על בחירת התכשיר המתאים מבחינת ימים מקטיף. חלק 

 אושרים לטיפול ימים מעטים בלבד לפני הקטיף.מתכשירי השמנים מורשים להדברת המזיק ומ
 מחית ההדר וקמחית כדוריתק

במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם התפתחות החנטים בהגמעת 
תכשירי אימידקלופריד מורשים. רצוי להגמיע תכשירים אלו, אם המזיק הסב נזק לפרי בעונה 

 ומעלה.  5%החולפת ברמה של 
 להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות בעונה החולפת ברמה גבוהה. מומלץ 

הדברת הקמחיות הללו תיעשה לאחר הפריחה באמצעות הגמעת תכשירי אימידקלופריד המורשים 
על פי התווית. שימו לב! לא כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. בדרך כלל השימוש בתכשירים 

אלא רק אחת לשלוש עונות. אין להשתמש בהם באופן תכוף  ;ניםאלה מומלץ רק אחת לשלוש ש
שימוש שכיח בחומר יפחית במהרה את יעילותו ויתרום לפיתוח עמידות. חל איסור להשתמש 

 בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה ובמהלכה מחשש לפגיעה בדבורים.
 

 נמלים
של נמלים על גזעי העצים, יש לטפל ות רייש ותראנה ולודבפרדס באוכלוסיית נמלים גאם מבחינים 

 כנימותע להפחתת אוכלוסיית הכנימות בפרדס, בעיקר יסיי. טיפול באוכלוסיית הנמלים כךב
ברחבי העץ ומגנות עליהן  הובללהמשמשות להן הן  ;קמחיות. הנמלים חיות עם הכנימות בסימביוזה

. למניעת עלייה של נמלים מגורעןדורסבן בקינים יש לפזר להדברת הנמלים מפני האויבים הטבעיים. 
רצוי שמיקום  ;ס"מ 20יש למרוח תמיסה של דורסן על הגזע בטבעת שרוחבה  ,העצים מהקרקע לנוף

 30%במינון של  (5%הטבעת יהיה באזור פיצול הזרועות. המינון המומלץ לתמיסה: דורסן אבקה )
סמ"ק  100מים +  יםליטר 7 ק"ג אבקת דורסן + 3הכנת תמיסת הטיפול:  .1%בתוספת דבק פלסטי 

ארוכה הנוגעת  גיזום שמלה לעץ כדי למנוע מעבר נמלים דרך שמלהעל דבק פלסטי. יש להקפיד 
 בקרקע.  

עוצר את עליית הוא דבק שמורחים על הגזע ו - טרמינוםלאחרונה הוא קיבל רישוי ש תכשיר חדש
 הנמלים לעץ.

 

 
 ניצן רוטמן( :לום) צי דבק פלסטי על הגזע + מריחת תמיסת דורסן

 כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר את הכנימה כאשר יימצאו זחלנים 

 ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים.  5%-וכיפות לבנות על החנטים בכ
 כנימת המוץ

יש לרכז את נתוני הבררה,  בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי הקטיף.
ומראשית העונה לבצע מעקב על גבי הפרי הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת, במיוחד מתחת לעלי 

מריחת תמיסת דורסן + דבק פלסטי על הגזע ) צילום: ניצן רוטמן(
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כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר 
את הכנימה כאשר יימצאו זחלנים וכיפות לבנות על החנטים 

בכ-5% ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים. 

כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי 
ומראשית העונה לבצע  נתוני הבררה,  יש לרכז את  הקטיף. 
מעקב על גבי הפרי הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת, במיוחד 
מתחת לעלי הגביע ובאזור המקביל על גבי הפרי. בחלקות שבהן 
זוהתה נגיעות משמעותית במזיק בעת הקטיף, יש לשקול הדברה 

באמצעות תכשירי אימידקלופריד מורשים.
הערה: את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא, יש לקבל מחברות היצוא השונות. 
בחלק מתכשירי ההדברה יש הבדל בריכוזים ובימים מקטיף בין 
רשימות היצואנים לבין הרשום בתווית, ובכל מקרה יש לבצע את 
ההוראה המחמירה יותר. רשימה כללית של חומרים המותרים 

ליצוא מופיעה בקישור של חברת יתרולאב:
http://www.itrolab.com/wp-content/

uploads/2014/08/7.12.2017-.pdf

הדברת מחלות
מאלסקו - יש לעקור את העצים החולים ולגזום ענפים נגועים. 
יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של נבגי הפטרייה בעלי 
העץ, יש לטפל בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ 
באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים 
נגועים. בחלקות הנגועות במחלה יש לחזור על ריסוס הנחושת 
כלהלן: כל 150 מ"מ גשם, כאשר הריסוס מבוצע בקוצייד 2000; 
וכל 250 מ"מ גשם, אם הריסוס מבוצע במרק בורדו )אין הכוונה 
למרק בורדו אולטרה(. בתקופת הלבלוב הצעיר יש להימנע 

מריסוס במרק בורדו, בהיותו צורב את הלבלוב הצעיר.
מנזקי  להישמר  כדי   - והשורשים  השורש  צוואר  ריקבון 
הפיטופטורה, יש להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל, ובנטיעות 
צעירות בפרט. בפרדסים מעל גיל שנה בכל סוגי הקרקעות )כולל 
קלות( מומלץ להרחיק את הטפטפות מהגזע בכ-40 ס"מ לפחות 
ולהימנע מהשקיות תכופות. כאשר מזהים ריקבון שורשים שנגרם 
ע"י פיטופטורה, יש להגמיע את העצים הפגועים בתמיסה של 
רידומיל גולד בריכוז 0.04%. כאשר מגלים ריקבון בצוואר 
השורש, יש לפנות את האדמה מסביב לאזור הנגוע ולחשוף 
אותו לאוויר. בנוסף, יש לרסס או למרוח את צוואר השורש 

במרק בורדו או בתכשיר נחושתי אחר.
הרגישים להדבקה  ובזנים  באזורים המועדים  אלטרנריה - 
הריסוס יחל בתום הפריחה, עם חשיפת החנטים ולאחר נשירת 
עלי הכותרת. חשוב מאוד לנטר ולבדוק אם נדבקו עלים צעירים. 
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינואלה, מנדרינה דייזי, נובה, 
מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. התכשירים הניתנים 

לריסוס הם הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 0.25%, 
אנטראקול 0.25%, קנון 50, קיפ, קורדון, פוסיפירון 0.25%, 
חוסן, קוז'אק 0.15%, סיגנום 0.05%, בליס 0.04%, עמיסטר, 
מירדור, עמיעוז 0.075%, רובראל, רודיון 0.1%, קליפמן 0.15%. 
מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן טיפול 

לפני קטיף לגבי כל אחד מהתכשירים.
יש לשים לב לחומר הפעיל בכל אחד מהתכשירים. תחלופה 
בין תכשירים - משמעה תחלופה בין החומר הפעיל; אין לרסס 

אותו חומר פעיל יותר מפעם בעונה.
כמו כן, ליד כל תכשיר מצוין מספר הימים המותר לפני קטיף. 
יש לתכנן את מעקובת הריסוסים כך שירוססו קודם התכשירים 
שדרוש להם טווח זמן גדול יותר מהקטיף, ונתקדם עם תכשירים 

שטווח הזמן המותר לריסוסם מהקטיף הוא קצר יותר.

 מידע בנושא מחלת הגרינינג
ובפורטוגל הפסילה האפריקאית:  הופיעה בספרד  לאחרונה 
Trioza erytreae. פסילה זו היא אחת מהפסילות המפיצות את 
מחלת הגרינינג. לפיכך, הכול נדרשים להקפיד הקפדה יתרה 
על קיומו של האיסור על יבוא חומר צמחי מכל מדינה בעולם, 
ובפרט ממדינות שידוע כי נמצאים בהן גורמי מחלה או וקטורים 
המסוכנים מאוד לענף ההדרים. ענף ההדרים בפלורידה חוסל 
כמעט לחלוטין בפרק זמן די קצר, אף שהושקעו בדיכוי המחלה 
מיליוני דולרים. כיום מצויה המחלה והווקטור שלה במרבית 

יבשות העולם, למעט אגן הים התיכון.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת באביב ובקיץ מומלץ לרסס תכשיר 

מונע הצצה בשילוב תכשיר קוטל עלווה. 

טבלת קוטלי העשבייה
לשימוש בפרדס מינונם המומלץ

מינוןשם התכשירשם גנרי
מומלץ

הערות 
ומגבלות

Diuron

דיורקס, 
דוריאן, 

דיוקרון, סאן 
דורון

 250-100
גרם/ד’

Diflufenican ,לגאטו
פאלקון

50 גרם/
דונם

Oxyflurofen

גול, גאליגן, 
גליל, 

אוקסיגל, 
גלאון

 600-300
סמ”ק/ד’

אין לרסס ביו 
 חודש מרס

לחודש 
אוקטובר

Propizamid200 סמ”ק/מגלן , קרב
דונם

Indaziflam15 סמ”ק/אליון
דונם

מגיל שלוש 
שנים ומעלה
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מונעי הצצה
הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Diuron250-100 גרם/ד’דיורקס, דוריאן, דיוקרון, סאן דורון
Diflufenican50 גרם/דונםלגאטו, פאלקון
Oxyflurofenאין לרסס ביו חודש מרס לחודש אוקטובר600-300 סמ”ק/ד’גול, גאליגן, גליל, אוקסיגל, גלאון
Propizamid200 סמ”ק/דונםמגלן , קרב
Indaziflamמגיל שלוש שנים ומעלה15 סמ”ק/דונםאליון

קוטלי עשבייה קיימת
הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Glyphosate
ראונדאפ, גאלופ, גלייפוס, 
גלייפון, גלייפוגן, טייפון, 

טורנדו, רונדומור
1%-2%

 מותר בפרדסים משנה שנייה.
 אין לרסס על קרקע רוויה.

אין להשקות לאחר הריסוס.

2,4-D
אלבר סופר, בר, אמינובר, 

 אין לרסס ברוח.0.5%-0.3%אמינופיליק, שרדול
יש להתחשב בגידולים שכנים רגישים.

Bromacil80 בזנים פומלו וסטאר רובי המינון המומלץ הוא 50 גרם/דונם.100 גרם/דונםהאנטר, אורגן
MSMAרק בפרדסים לא מניבים.3%טארגט

מומלץ רק בטמפרטורות גבוהות מ-25 מ”צ.
Fluroxypyrלריסוס כתמים קשי הדברה בלבד.0.5%סטרן, טומהוק

Diquateיש להוסיף שטח 90 0.3%.  יש לנקוט משנה זהירות בריסוס.1%-0.5%דו-קטלון
 Glufosinate

Amonium
בסטה, פאסטר, בומבה, 

יש להוסיף משטח נוניוני.3%-1%בסט-ביי
Carfentazone5 גרם/דונםאורורה
Oxyflurofen ,גול, גאליגן, גליל

אוקסיגל, גלאון
 0.1% או

25 סמ”ק/דונם
כתוספת לתכשיר Glyphosate להדברת חלמית, מרקולית 

ורחבי עלים נוספים.

שילובים מוכנים
בנוסף לתכשירים שהוזכרו לעיל, ניתן לרכוש תכשירים מוכנים 

בשילובים שונים, כמו:
גליידר - תערובת מוכנה לקטילת מגע ולמניעת הצצה; מכילה 
דיאורון + אוקסיפלורופן וגלייפוסט. יש ליישם במינון של 400 

סמ"ק לדונם )לא בזן סן רייז(.
אמיר ותבור - שילוב של פרופיזאמיד )מגלן/קרב( + אוקסיפלורופן 

)גול ודומיו( במינון 250 סמ"ק/דונם.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(. 

השילוב אינו מונע נביטה.

הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח. משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
ליצוא, המלצותינו מסתמכות על רשימת החומרים המורשים 
ליצוא על פי דרישות הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך 

ורק בתכשירים המורשים על פי הרשום בתווית.
אין לרסס בתנאי רוח או שרב. יש לנהוג משנה זהירות בעצים 
נושאי פרי, כיוון שקליטה של הרביצידים ברקמות הפרי תפסול 
אותו לשיווק. יש לדאוג לכך שהתרסיס לא יפגע בנוף העץ ובגזע 
)מומלץ להתקין מגני גזע בשתילים צעירים(. אין לרסס בדיזה 
זורקת המרטיבה את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם 

לנוף הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר.
יישום מונעי הצצה ייתכן רק כאשר צפוי גשם בכמות של 30 
מ"מ לפחות תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר 
לפני התנדפותו. לחילופין, אם משקים במתזים או בממטירונים, 

ניתן להצניע את החומר במי ההשקיה.
מומלץ לשלב שני תכשירים מונעי הצצה כדי להשיג הדברה 

מקסימלית ולצמצם את כמות העשבים החמקניים.
בשימוש בקוטלי מגע מומלץ תמיד לשלב קוטלי דגניים )תכשירי 
גלייפוסט( עם קוטלי רחבי עלים )תכשירי D-2,4( או עם תכשירי 

אוקסיפלורופן, בהתאם לעונה ולטמפרטורות. 
)גול ודומיו( יבוצע רק לאחר ירידת  הריסוס באוקסיפלורופן 
לרסס  ניתן  כלומר  צעיר,  לבלוב  אין  וכאשר  הטמפרטורות 
את התכשיר רק בין החודשים נובמבר עד פברואר. אין לרסס 
זה  בתכשירי אוקסיפלורופן בימים חמים. אין לרסס תכשיר 

בתקופת הלבלוב הצעיר ובפריחה.
התכשירים הסיסטמיים, בעיקר גלייפוסט ו-D-2-4, נקלטים גם 
מהשורשים, במיוחד במינון גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע 
רטובה. לפיכך, אין לרסס בזמן ההשקיה, ומומלץ לעשות זאת 
יום לאחר ההשקיה. אין להשקות לפחות יום מהריסוס בתכשירים 
אלה. באופן כללי, כדאי תמיד לרסס עשבייה נמוכה שגובהה 
10-5 ס"מ. בריסוס עשבייה גבוהה מסתכנים מאוד בפגיעה בנוף 
העץ ומתבזבז חומר הדברה רב. אם העשבייה גבוהה, מומלץ 

לכסח, ורק לאחר מכן לרסס.
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית
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לפרדסנים
ולכל בית ישראל
חג אביב שמח!


