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שיטה חדשה ויעילה לבלבול זכרים 
מורשה בהדרים, רימון ואבוקדו

 ספלאט 
עש התפוח המדומה )עת"מ(

סך פרי נגוע
סך לכידות

 תצפית שה"מ לבלבול עת"מ, 
תחת רשת חיפוי, זן אור - קיבוץ יפעת,

4.2018 - 7.2017

 הספלאט והחוטים יושמו פעמיים )כל 3 חודשים(,  
צ'קמייט רוסס 9 פעמים )כל 21 ימים(

2

ספלאט רחפן

ספלאט ידני

חוטים

צ'קמייט

ביקורת משקית

4 6 8 100

תצפית שה"מ לבלבול עת"מ,
זן אור - נס ציונה,

6.11.17 - 15.8.17

20

ספלאט ידני

חוטים

ביקורת

40 60 80 100 1200

סך פרי נגוע
סך לכידות

הערה: שתי התצפיות בוצעו בניהולו של דר' שאול בן יהודה - שה"מ ובליווי מקצועי של לאה סלע וריקרדו ברעם. 

ספלאט עת"מ הינו תכשיר המכיל פרומון מין 

נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש 

 .)Thaumatotibia leucotreta( התפוח המדומה

יתרונות ספלאט עת"מ: 
✔ יישום פשוט ומהיר. 

✔ עמיד לגשם ולתנאי הסביבה. 

✔ משך פעילות ארוך – עד 3 חודשים.

 יישום באמצעות רחפנים 
ALTA INNOVATION של חברת

 סרקו לצפיה בסרטון:
tiny.cc/Splat 

מהיר, מדויק וחוסך כח אדם
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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
 

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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גיליון זה מוקדש לזן sweetie  )פומלית(.
במעגל השיווק היתה הצלחה מרובה  עם עליות 

ומורדות ביפן , פולין, סין  והולנד. הפומלית 
משתרעת על שטח של כ- 5422 דונם, וכמות הייצוא 

בעונה האחרונה היתה כ- 15652 טון  לעומת עונה 
קודמת 12194 טון. יעדי הייצוא העיקריים הם  רוסיה 

כ- 3940 טון, סין כ- 3514 טון ויפן 1890 טון.
זן זה ניחן בסגולות בריאותיות מן המעלה הראשונה 
בטעם מיוחד וטקסטורה נעימה לחיך . כל הפרטים  

בהמשך הגיליון. 
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 טל עמית

תמונת מצב

 תמונת מצב 

 טל עמית   

 הצצה למזרח
 

שנה   25בשנים האחרונות יצוא ההדרים הישראלי חוזר להיות משמעותי ביבשת אסיה .לפני 
ויותר היה לנו שוק טוב ומעניין ביפן בלבד , אבל גם המצב הכלכלי במדינה וגם התנהלות לא 

במוצרים  נוספים לפומלית  צמצמה שוק זה למינימום. כיום גם שוק זה מתעורר –נכונה מצדנו 
 קוריאה וסין . –, וזאת בנוסף לשווקים הנוספים שנפתחו עבורנו 

 – מ  פחותיצוא ההדרים הישראלי , לעומת מכלל  17%בעונה החולפת היצוא למזרח היווה 
 שנים. 5, לפני  5%

 
ביקשו שבו הם  Asiafruit Congressנתקבלה פניה מהנהלת   2019במהלך חודש יוני 

   ruitlogisticaשאופיע במסגרת קונגרס כלכלי / שיווקי שמתקיים יום לפני פתיחת תערוכת  
 . 20 –בהונג קונג . הקונגרס השנה היה חגיגי במיוחד , לרגל קיומו זו השנה ה 

 
 Asia's next boom"  –הקונגרס נמשך כל היום ואני נתבקשתי להשתתף במושב שנקרא 

in citrus , שנמשך כשעה ,היו שלושה דוברים , אמריקאי , ספרדי ואני  ואחרי " .  במושב זה
 -  Chris Whiteדק' היה פאנל של שאלות ותשובות בהנחיית  10כל הרצאה שנמשכה כ 

 Eurofruit , Asiafruit ,  ,Fresh) מאגדת בתוכה את  Media Fruitnetמנכ"ל קבוצת  
produce journal ,Americafruit   ,Produce Plus  וFruchthandle magazine   .

 איש ) במקביל היה מושב אחר (. 150הקהל מנה כ 
 

 
 

בשנים האחרונות יצוא ההדרים הישראלי חוזר להיות משמעותי 
ביבשת אסיה.לפני 25 שנה ויותר היה לנו שוק טוב ומעניין ביפן 
בלבד , אבל גם המצב הכלכלי במדינה וגם התנהלות לא נכונה 
מצדנו – צמצמה שוק זה למינימום. כיום גם שוק זה מתעורר 
וזאת בנוסף לשווקים הנוספים   , נוספים לפומלית  במוצרים 

שנפתחו עבורנו – קוריאה וסין.
בעונה החולפת היצוא למזרח היווה 17% מכלל יצוא ההדרים 

הישראלי , לעומת פחות מ – 5% , לפני 5 שנים.
 Asiafruit פניה מהנהלת  נתקבלה   2019 יוני  חודש  במהלך 
Congress שבו הם ביקשו שאופיע במסגרת קונגרס כלכלי / 
שיווקי שמתקיים יום לפני פתיחת תערוכת ruitlogistica בהונג 
קונג. הקונגרס השנה היה חגיגי במיוחד , לרגל קיומו זו השנה 
ואני נתבקשתי להשתתף  היום  20. הקונגרס נמשך כל  ה – 
Asia’s next boom in citrus". במושב זה  במושב שנקרא – " 
, שנמשך כשעה ,היו שלושה דוברים , אמריקאי , ספרדי ואני 
ואחרי כל הרצאה שנמשכה כ 10 דק' היה פאנל של שאלות 
 ( Fruitnet Media מנכ"ל קבוצת - Chris White ותשובות בהנחיית
 Fresh produce journal, , Eurofruit , Asiafruit מאגדת בתוכה את
,Produce Plus , Americafruit ו Fruchthandle magazine. הקהל 

מנה כ 150 איש ) במקביל היה מושב אחר (.

תובנות מהקונגרס 
הקונגרס סיפק נתונים מאוד מעניינים על הסחר של מדינות 
אסיה בפירות וירקות. למרות שכל מדינות אסיה הן יצרניות 
עצמאיות של פירות וירקות , הרי מגמות המסחר ב – 20 השנים 
האחרונות מראות עליה עצומה ביבוא פירות וירקות למדינות 
השונות )11 מדינות , ללא וייטנאם , לאוס ,בורמה וקמבודיה (.
מדובר באוכלוסייה המונה מעל 3.5 מיליארד איש )!!!!(. כמחצית 

מאוכלוסיית העולם.
בסין לבדה גדל יבוא התוצרת הטרייה של פירות וירקות ב 358% 
, ולמרות זאת חלקה של התוצרת  ב – 20 השנים. האחרונות 

המיובאת בצריכה הכללית הוא רק 1.5%.
לעומת זאת , ביפן חל גידול קטן מאוד של יבוא תוצרת טרייה 
, וזאת כאשר הפרי המיובא מהווה 33%  – 5% ב – 20 שנה 

מהצריכה הכללית והירקות – 6%.
מבין 11 המדינות בהן מדובר , לישראל יש גישה ל – 3 בלבד 
– סין , יפן ודרום קוריאה. גם 3 השווקים הללו הן , מבחינת 
ישראל , תחת מגבלות פיטוסניטריות ותחת מתן קדימות לתוצרת 

המקומית.

בהקשר זה , יש לי "צרבת" רצינית מהתנהלות הממשלה בעניין 
היצוא להודו. מדינה עם אוכלוסייה של 1.35 מיליארד איש , 
שבמשך שנים מקבלת מישראל סיוע וידע חקלאי למכביר )איבדתי 
ספירה על ביקורי משלחות , גזירת סרטים , קורסים וכו'(– אינה 
מאפשרת יבוא של ק"ג אחד של פרי הדר מישראל ! ) סיפורים , 
בירוקרטיה , סיפורים וחוזר חלילה ( , בעוד שטורקיה , מצרים 

וספרד כבר שם , ומזמן. שערורייה ומחדל אמיתי !
למרות הקשיים , ישראל הגדילה , במאות אחוזים , את היצוא 
לשלושת יעדים אלו. להפתעתי גיליתי כי למרות שאנו רושמים 
יותר  , מתחרינו עושים עבודה אפילו  יפות באסיה  הצלחות 

טובה מאתנו !
מצרים – מייצאת מעל 200 אלף טון תפוזים לסין , מלזיה והודו.

ספרד – מייצאת כ 30 אלף טון תפוזים , בעיקר לסין.
ארה"ב – מייצאת כ 200 אלף טון תפוזים לסין , הונג קונג ויפן.

המושב שקדם למושב שלי הוקדש לדרום קוריאה ובו הוסבר 
, אינו בעל  , למרות עלייה מרשימה ברמת החיים  זה  ששוק 
עתיד ורוד וזאת בשל יוקר המחיה וחוסר גידול באוכלוסייה. 

25% מהמשפחות הן בן אדם יחיד !) לא נשוי , ללא ילדים (.
הערות לעונה הקרובה – האמריקאים יקטינו משמעותית היצוא 
לסין בשל מלחמת הסחר והמכסים המוטלים על התוצרת – 

אפשרות טובה להגדיל יצוא אשכוליות ופומליות ליעד זה.
הספרדים לא כל כך מצליחים ביצוא ליעדים הרחוקים האלו 

בגלל משך זמן ההובלה. יקטינו כמויות בעונה הקרובה.

תערוכת Fruitlogistica הונג קונג 
בערך  בברלין.  המרכזית  כתערוכה  גדולה  אינה  התערוכה 
25%-30% בגודלה. רוב הדוכנים נמצאים תחת חסות המדינות 

שמייצאות )לא ישראל, שיוצגה רק ע"י "מהדרין"(.
נוכחות גדולה למדינות אמריקה הדרומית והמרכזית וכן לדרום 

אפריקה.
בניגוד לברלין – בתערוכה אין כמעט מיכון , והדגש הוא על 

הצד המסחרי.

הצצה למזרח
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תמונה ושני סיפורים קשורים, עם הרבה תובנות שאנחנו לא 
מוכנים ללמוד ולהסיק מהן מסקנות.

רקע :התמונה צולמה ב 4/9/2018 בתערוכת fruitogistica בהונג 
קונג

שני הסיפורים קשורים לישראל )אני במרכז( ולשני האנשים 
 Abs )Abraham(  שמצדדי. משמאלי עומד דרום אפריקאי בשם
.Marius du Plessis ומימיני דרום אפריקאי נוסף בשם van Rooyen

סיפור א'
בתחילת שנות ה–2000, יזם אייבס את הבאת הזן נדורקוט / 
אפורר לדרום אפריקה. הוא עצמו בעל משק הדרים גדול )כ 
2,500 דונם, כולל בית אריזה ( ומצליח מאוד והיה, בזמנו, מגדל 

הנדורקוט הגדול בדרום אפריקה.
בקיץ 2008, במסגרת סיור שעשיתי עם שוקי קנוניץ' בדרום 
אפריקה, ביקרנו בחלקה שלו שהיתה כבת 8 שנים, ונדהמנו 
ביבול  היתה שמדובר  מעומס הפרי שהיה בשטח. ההערכה 
של כ 10-12 טון לדונם !!!! מעולם בחיי לא ראיתי יבול כזה 
בפרדס קליפים, כאשר העומס גם לא פגע כ"כ בגודל הפרי. 
חלפו 10 שנים,ובפגישה המתועדת דיברנו אודות מה שראיתי 
לפני עשור. אייבס עצר את ההתלהבות שלי וסיפר כי החלקה 
ההיא כבר לא קיימת. מסתבר שהתופעה שראינו באותו ביקור 
לרגע גרמה לעצים ל"נוח" שתי עונות רצופות וכי הזן נדורקוט 
כבר לא מעניין אותו. התגובה שלו הפתיעה אותי מאוד, ומתוך 

סקרנות התעניינתי מה כן הוא נוטע.
התשובה והנימוקים הפתיעו אותי לא פחות מהחלק הראשון. 
"אני נוטע רק "אורי". זה הזן הטוב ביותר בעולם. אני מקבל 
ורוצה להפחית היבול בחצי טון  4.5 טון לדונם  יבולים של 

"אור לגויים" ? – הצחקתם אותי

 טל עמית  /הצחקתם אותי –"אור לגויים" ? 

מהן תמונה ושני סיפורים  קשורים , עם הרבה תובנות שאנחנו לא מוכנים ללמוד ולהסיק 
 מסקנות .

 בהונג קונג ogistica  tfruiבתערוכת  4/9/2018:התמונה צולמה ב רקע 

 
שני הסיפורים קשורים לישראל ) אני במרכז ( ולשני האנשים שמצדדי . משמאלי עומד דרום 

 אפריקאי בשם 

 Abs (Abraham) van Rooyen דרום אפריקאי נוסף בשם  ומימיניMarius du Plessis. 

 סיפור א'

 , יזם אייבס את הבאת הזן נדורקוט / אפורר לדרום אפריקה . הוא 2000 –בתחילת שנות ה 
והיה , בזמנו ,  דונם , כולל בית אריזה ( ומצליח מאוד 2,500עצמו בעל משק הדרים גדול ) כ 

 מגדל הנדורקוט הגדול בדרום אפריקה .

, במסגרת סיור שעשיתי עם שוקי קנוניץ' בדרום אפריקה , ביקרנו בחלקה שלו  2008בקיץ 
היתה שמדובר ביבול של  שנים , ונדהמנו מעומס הפרי שהיה בשטח . ההערכה 8שהיתה כבת 

טון לדונם !!!! מעולם בחיי לא ראיתי יבול כזה בפרדס קליפים , כאשר העומס גם  10-12כ 
שנים ,ובפגישה המתועדת דיברנו אודות מה שראיתי לפני  10חלפו לא פגע כ"כ בגודל הפרי . 

ר אייבס עצר את ההתלהבות שלי וסיפר כי החלקה ההיא כבר לא קיימת. מסתב עשור .
שהתופעה שראינו באותו ביקור לרגע גרמה לעצים ל"נוח" שתי עונות רצופות וכי הזן נדורקוט 
כבר לא מעניין אותו . התגובה שלו הפתיעה אותי מאוד , ומתוך סקרנות התעניינתי מה כן הוא 

 נוטע .

 התשובה והנימוקים הפתיעו אותי לא פחות מהחלק הראשון . "אני נוטע רק "אורי" . זה הזן
טון לדונם ורוצה להפחית היבול בחצי טון  4.5הטוב ביותר בעולם . אני מקבל יבולים של 

לדונם, ע"מ להגיע לגודל המתאים ולייצא 90%. בפורמט הזה 
אני מביא הכנסה כפולה לכל דונם שלי מכל דונם זני קליפים 

אחרים שמגודל בדרום אפריקה ".

סיפור ב'
מריוס היה עד לשנת 2013 מנהל סניף בריטניה של מת"י )כן 
– מהדרין – תנופורט יצוא(. מריוס היה איש מכירות טוב,כך 
תמיד שיבחו אותו במהדרין, אבל היה לו גם יותר מזה. מריוס 
ידע ויודע גם היום כי בשביל למכור תוצרת טובה, אתה צריך 
גם למתג עצמך בהתאם. בזמנו,כמנהל בסניף בבריטניה, נחתם 
ההסכם המשולש בין המועצה, מהדרין ורשת "טסקו" למיתוג 
פרי הדר במותג Jaffa גם בעונה שבה אין לנו פרי, והמוצרים 
מגיעים מדרום אמריקה, דרום אפריקה. ספרד ואף מטורקיה – 

דבר שמביא הכנסה יפה לענף למעלה מעשור.
בשנת 2013 הוא נקרא ע"י אייבס ל"דגל" במטרה למתג את 
מוצר הדגל – הנדורקוט. הם הקימו מאפס מותג בינ"ל חזק 
שנקרא Clemengold. המותג הזה כולל היום למעשה שני זנים 
וה"אורי" אבל גם ה"מור" שלנו נכנס  עיקריים – הנדורקוט 

תחת המיתוג הזה.
הפרסום שהם עושים הוא למותג בלבד. בשום פרסום שלהם לא 
מוזכר היצואן או המגדל, וכך על הפלטפורמה הזו המשווקים 

משלימים את הפעילות בקד"מ עצמאי שלהם.
עד כמה זה מוצלח יעיד המשך הסיפור.

 "Aldi" – לפני שנה וחצי, שתי רשתות השיווק הגדולות בגרמניה
ו –"Netto" החליטו שכל ההדרים שהם ימכרו יהיו ממותגים 

 ! "Clemengold " במותג
נוצר מצב מצחיק ) עצוב מאוד( שבו פרי ישראלי נארז כיום, 
בארץ, עם המותג "Clemengold" ע"מ להימכר ברשתות אלו – 

ללמדך כוחו של מיתוג !!!
ולמה כל זה מסופר ? כי אצלנו הדברים הולכים בכיוונים הפוכים. 
כי כ"א חושב שהוא יודע יותר מהמומחה שהכין את התכנית, 
ולא נותנים לבצעה כראוי, ובסופו של דבר, במקום להתקדם – 
אנחנו הולכים אחורה, ומזל שיש לנו עוד חברים בדרום אפריקה, 
אחרת לייצא תחת מותג של אחרים עוד היה עולה לנו כסף !!!
בקרוב הם ישיקו מותג חדש בו הם רוצים להפריד בין זני האיכות 
הטובים יותר ובין השאר. ה"אורי" וה"מור" יהיו בקבוצת האיכות 
הגבוהה ביותר, דבר שיאפשר לבדל אותם עוד יותר ולהביא 

תמורות יפות למגדלים.
ולכן הכותרת כמו שפתחתי בשינוי קטן – "האור)י(" בידי הגויים.

 טל עמית
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כמידי תחילת עונה, אנחנו עושים "בדק בית" ומתעדכנים בשטח 
ההדרים בישראל, מעריכים את היבולים ובודקים גם מה קורה 

אצל המתחרים.
שטח – תוצאות סקר ההדרים שנערך הקיץ מראות ששטח 
ההדרים בישראל קטן ב 3,638 דונם לעומת שנה שעברה, ועומד 
על 178,430 דונם. מגמת העקירות התמתנה במקצת, שכן בשנה 

הקודמת השטח הצטמצם ב 5,700 דונם.
הזנים שהיו מאוד לא פופולריים בשנתיים האחרונות הם נובה, 
מינאולה, אודם, מורקוט ומירב. בכ"א מזנים אלו נעקרו מעל 
20% משטח הזן לפני שנתיים.גם בזן "אורי" היו עקירות בשיעור 

של 4,400 דונם בשנתיים )7.6%(.
בנטיעות – ממשיכה המגמה של מעבר מנטיעת קליפים, שהיתה 
דומיננטית מאוד בעשור האחרון, לנטיעה של מינים אחרים – 

תזי"ם – 32%, אשכוליות – 28% ולימונים – 25%.
יבול – לאחר שנת שפל של העשור האחרון, היבול המוערך 
בעונה שלפנינו הוא יבול גבוה מהממוצע. היבול הממוצע של 
ענף ההדרים בעשור האחרון עומד על 527 אלף טון, כאשר בשנה 

נתוני פתיחה
לעונת 2018/19

שעברה היבול היה 20% מתחת לממוצע הרב שנתי – 440 אלף 
טון. השנה יש יבול טוב שמוערך ב 580 אלף טון.

להלן היקפי הייצור הצפויים ) לפי משפחות(:
קליפים – 222,630 טון  ) אורי -135.5 אלף טון (.

תפוזים –  123,600 טון
אשכוליות – 148,110 טון  )78.4 אלף טון אדומות(

לימונים וליים – 75,350 טון
פומלו -  9,500 טון
אחרים – 1,005 טון

מתחרים – טרם הצלחתי לאסוף נתונים על כל המתחרים ואני 
מקווה להשלים התמונה לגבי מרוקו, מצרים וטורקיה בגיליון הבא.
ספרד – גם אצל הספרדים היבול חזר ליבול נורמלי, לאחר שנת 
שפל. יש גידול של כ 20% לעומת שנה שעברה, והיבול הכללי 
אמור להיות 7.1 מיליון טון. הטבלה להלן מתארת את היבול 

הצפוי בכ"א מאזורי הגידול, ואת השוני משנה שעברה.
בטבלה חסרים 1.25 מיליון טון תפוזים של אזור סביליה.

סה”כ+10%+13.8%+26.8%+30%+19.3%לעומת שנה שעברה

ValenciaAlicanteCastellonMurciaHuelvaמשפחה/אזור
876,859144,220628,720133,911300,0002,083,710קליפים
1,465,220287,565140,855146,135290,0002,329,775תפוזים

15,3307,60048330,82476,000*אשכוליות
1,793324,6281,220649,6561,300,000*לימון

580580ליים
5,790,065**2,359,202764,013771,278961,106590,000סה”כ

17/1816/1715/16תחזית 18/19 פלורידה
212,000122,600242,130320,400אש’ אדומות
46,27027,00057,00095,200אש’ לבנות

טקסס
225,000174,200174,200174,200אש’ אדומות

קליפורניה
לבנות-25%
אדומות 75%

141,500145,200159,700137,900

 טל עמית
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ארה"ב )אשכוליות בלבד(– גם כאן, התאוששות )בפלורידה( 
מנזקי הסופה "אירמה", שגרמה לנזק רב לפני העונה הקודמת. 
היבול בפלורידה גבוה ב 70% מאשתקד, ובטקסס 29%.למרות 
האמור לעיל, התחזית הוכנה בספטמבר – תחילת אוקטובר 
ופורסמה ב 11 לאוקטובר. בדיוק בתאריך פרסום התאריך, פגעה 
בפלורידה הסופה הקשה "מייקל". היקף הנזק שנגרם בהוריקן 

לא נלקח בחשבון התחזית.

הנתונים האלה, ועוד לפני שהכנסנו למשוואה את מרוקו, טורקיה 
ומצרים – מראים על עונה שבה יהיה שפע פרי הדר בשווקים, 
ותחרות קשה. הפרי שלנו צריך להמשיך לבסס את מעמדו 
בשווקי המזרח ) למרות הקשיים(, -שם צפוי להגיע פחות פרי 
מספרד ובסין -צפוי להגיע פחות פרי אמריקאי ) בשל מלחמת 

הסחר והמיסים שבין שתי המדינות (.

מהנעשה במועצה בקצרה 
הוכן ואושר תקציב הענף לשנת 2019. כפוף לאישור מליאת א. 

המועצה ואישור שר החקלאות.

נקלט מדריך חדש שעובד מטעם המועצה. הוא יחליף את ב. 
מדריך שה"ם הוותיק מאזור גליל מערבי ועמק יזרעאל – 
שלום שמואלי, הפורש לגמלאות. המדריך שעבד מטעם 
המועצה בנגב, ימשיך בתפקידו, אך מ 1/11/18 הוא ייקלט 

בתקן מדריך בשה"ם.
הענף החל בפעילות אכיפה מוגברת כנגד משתמטי תשלומי ג. 

היטלים. קלטנו עובד חדש שיתגבר את הפעילות. כ"כ 
הוסדרו תשלומים של 10 חייבים ועוד 10 נמצאים בשלבי 
סיום. 3כנגד חייבים שלא נענו לבקשות ההסדרה וגם למכתי 
עורכי הדין שהופנו אליהם – הוגשו בימים אלו תביעות 

משפטיות לבתי המשפט באזור מגוריהם.
אנחנו דאגנו להגעת המפקחים מקוריאה ויפן ללוות את ד. 

( את  ) כנדרש  היצוא ליעדים אלו. אדם מטעמנו מלווה 
המפקחים ודואג לכל בקשותיהם. היצוא למזרח החל כבר 
עם מכולות ראשונות שנמצאות בדרך לסין עם פומלית. 
האנייה שתיקח פומלית וסנרייז ליפן וקוריאה תכנס להטעין 

בימים הקרובים, ותפליג ליעדיה בסוף החודש.

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 40
המסתיים ב-06/10/2018

מצטבר

שינוי ב-% 17/18 / 18/19   2016/17   2017/18  2018/2019שבוע 40   זן

0%                      1010טבורי         

58724622557%אשכ' רגילות   

6481,0842,5986,143-58%סנרייז        

5301,2531,0471,58620%סוויטי        

26984299323293%לימון צהוב    

1120%           לימקואט       

0%                      11קומקואט       

19111715363%           ליים          

71400465684-14%פומלו אדום    

1,3443,9964,3039,725-7%סה"כ          
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 לידיעת הפרדסנים 

היטלים, דמי ביטוח והדברה לפי קבוצות מחיר
הנתונים בש"ח לטון

 לאור השינויים בתעריפי הביטוח לעונת 2018/19 ועל פי החלטת ועדה ענפית הדרים 
 מ- 10/10/18, התעריפים לחיוב למגדל השתנו )חלק ירדו וחלק עלו(. 

להלן התעריפים החדשים הכוללים את ההיטל, דמי ההדברה והביטוח לעונת 2018/19.

זן
תעריף לעונת 

 2018/19
53.4שמוטי, קומקוואט, לימקוואט

57.1הדס
55.1טופז

50.0טבוריים
48.9ניוהול

51.2ולנסיה, טמפל
52.1מינאולה

40.2אשכולית לבנה
41.0פומלית, רדסון

45.1אשכוליות אדומות
42.9פומלו

43.4פומלו אדום )צ’נדלר ופלמינגו(
57.5סצומה, ראשון, מיכל, עידית

59.5סנטינה, תמי, מירב
68.2מורקוט, דנה

71.7מור
73.5אורה, אודם

85.2אורי
20.1לימון

60.1לימון מאייר
18.6ליים

הערות:
לתעריפים יש להוסיף מע"מ כחוק.

התעריפים אינם כוללים דמי ארגון בסך 0.6 ₪ לטון.
לגבי זנים שאינם מופיעים לעיל יש לבדוק עם המועצה.

תחולת התעריף החל מ- 1/9/18.
בכבוד רב,

טל עמית, מנהל
ענף ההדרים



"עש תפוח מדומה"
חוטי הפרומון של אדמה אגן:

… מעל 20 שנות ניסיון עם חוטי נידוף.
… מנגון ייחודי בתחום - שחרור פרומונים אחיד ורציף לאורך מספר חודשים.
… נבדק אובייקטיבית - הוכח ואושר במעבדות ובשדה. בדיקות אובייקטיביות

    אמתו את שחרור הפרומון הייחודי ואת יעילות הפעולה.
… SHIN ETSU - המובילה העולמית בפרומונים סינטטיים.

.�עכשיו ג� בהדרי

לפרטים נוספים צור קשר עם האגרונום באזורך.

האיכות מתחילה מהשורש

www.adama.com/israel-agan/he

Agan



דבר הארגון

ארגון המגדלים בשיתוף עם מרכז המועצות האזוריות , הביא 
לידיעת התושבים ביישובים ובהרחבות על השימוש במלכודות 

ריח רטובות בחצרות הבתים כנגד זבוב הים התיכון. 
ניהלתי גם משא ומתן עם החברות המייצרות והמוכרות והמחיר 

למלכודות ריח הוא זול בין 25-30 ₪.
לידיעתכם לשטח של 250 מטר מרובע צריך שתי מלכודות. 

המועצות האזוריות העבירו את המידע לכלל התושבים באינטרנט 
טיפול בהחזרת 81 מיליון שקל ששילמו  ובאמצעים אחרים. 

חקלאים מעסיקי פועלי שטחים .

החקלאים שילמו דמי מחלה בסך 2.5% מהשכר של פועלי 
שטחים בשנים האחרונות.

הכספים לא נוצלו והצטברו במשרד האוצר, סה"כ 81 מלש"ח 
ששייך לחקלאים.

פניתי  גלנץ חבר מזכירות הארגון,  עו"ד שמוליק  בהמלצת 
להתאחדות חקלאי ישראל, כדי להצטרף לבג"צ שהגיש קו לעובד 

כנגד דרישתה להעביר את הכספים שלנו לטובת הפועלים. 
ההצטרפות שלנו כדי לדרוש שהכסף יחזור למשלמים- החקלאים. 

ההתאחדות הצטרפה לבג"צ ונחכה לדיון. 

חי בנימיני

שתהיה לנו שנת אור מתוקה –
מדדי הבשלה-

סוכר 13% חומצה 0.6%. 
כפי שכתבתי בעבר "שהחיים זו תקופה לא קלה!!". הענף יודע 

עליות וירידות, ראו את הסאן רייז, הפומלית ועוד. 
האורי – שנטעו בארץ כ – 50,000 דונם, הפך לזן העיקרי שלנו .
השנים שבהם יבול של -2.5 טון לדונם במחירים הגבוהים שהיו, 

אפשרו לחקלאי להרוויח , זמנים אלה עברו מן העולם. 
התחרות מול "האפורר" המרוקאי וספרדי, שנמכר בשווקים 
באותו מועד כמו האורי במחירים זולים יותר, דבר שמתחרה 

במחירים של האורי .
כיום לקיים פרדס – שבו פחות מ-3 טון פרי לדונם , לא מאפשרת 

במחירים של היום איזון בפרדס.
אורי – הקליף הטוב בעולם, מבוקש ולכן אין בעיה לשווקו , רק 
המחירים ירדו ולכן בעיית היבול היא קריטית להמשך קיום הזן . 
הוועדה הענפית פנתה למדריכי שה"מ למציאת פתרונות מקצועיים 
לשיפור היבול בפרדסים : מועדי גיזום, ריסוסים , השקיה, חיגור 
ועוד רעיונות שעלו בדיון. הוועדה תעמיד כל תקציב שיידרש 

להגברת פעילות המחקר היישומי שיבוצעו בפרדסים.  
התקיים דיון מרשים של המדריכים בשה"מ בנושא, עלו רעיונות 
יצירתיים רבים לביצוע ניסויים בשטח שיערכו במהלך השנה. 
עקירה: אני פונה למגדלי האורי, לא למהר לעקור את הזן ולחכות 

להמלצת המדריכים שיופצו לקראת שנה הבאה. 
אני אמליץ בוועדה ענפית להעמיד סיוע זמני למגדלי האורי 
כדי לעבור את השנה הקרובה, על מנת שלא יעקרו הפרדסים. 
צריך לזכור גם את ההשפעה הרוחבית על בתי האריזה ומערכות 

השיווק שלנו

מחירון קטיף 2018-19
כולל נסיעות עובדים . 1
לחלקות בינוניות וגדולות . 2
המחיר למיכל . 3

מחיר הזן 
בשקלים 

130אודם 
145אורי 

40אשכולית 
70טבורי 
95לימון

95מורקוט
130מיכל 

מחירון חומרי הדברה של המשביר
לחקלאי לחברי ארגון המגדלים 

מחיר בשקליםאריזה שם 
347 ₪ 5 ליטרגול 
1285 ₪  20ליטרגול

350 ₪ 10 ליטרתחליף אוקסי גל 
185 ₪ 5 ליטראלבר סופר 
470 ₪ 10 ליטרדיוטי פלוס 

119 ₪ 1 ליטר ליגטו
2080 ₪ 200 ליטר טייפון 
224 ₪ 20 ליטר טייפון 

1,313 ₪ חצי ליטר אליון
3160 ₪ 1000 יחידות צ’אק מייט

 מיזם מלכודות נגד זבוב ים תיכון בתוך היישובים 

מחיר הזן 
בשקלים 

90מינאולה 
40סן רייז 
35פומלה 
75שמוטי

90וולנסיה 
100מירב
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  פומלית

הוא מכלוא טריפלואידי שנוצר מהכלאת פומלו  OROBLANCOהזן פומלית 
ה עטטרה פלואידית. ההכלאה בוצדנקן חסר חומצה דיפלואידי ומאשכולית לבנה 

 –ו  R.K. SOOSTבקליפורניה ע"י   RIVERSIDEבאוניברסיטת 
J.W.COMERON .בשנות השישים של המאה הקודמת 

יתרונה של הפומלית ניכר בשתי התכונות העיקריות: מיציות גבוהה, תכונה שירשה 
מהאשכולית ומתיקות גבוהה, תכונה שירשה מהפומלו. הפומלית חסרת זרעים בכל 

ומתאימה לשיווק תקופה ארוכה מאוקטובר   יה בשל היותה טריפלואידיתיתנאי הפר
 ועד מרץ.

להגיע לממדים גדולים. ניתן לננסו ע"י  עץ הפומלית בעל צימוח חזק מאוד ויכול
 סוקורטיס, בתנאי שהוא מורכב על הכנות הרגישות לוירואיד זה.כוירואיד הא

טייה לשאת פירות גדולים מאוד ובעלי קליפה עבה יחסית. נלעץ הפומלית הצעיר 
 עם התבגרות העץ פוחת גודל הפרי ועמו גם עובי הקליפה.

אים ו, בחלקת המכלהמחלקה להדרים בשה"מ ביקר יאיר אורן מדריך 1971בשנת 
יחד עם המטפחים המקומיים. בקבוצת המכלואים בלטו  ,בריברסייד קליפורניה

עצים: אורובלנקו,  3ביותר מכלואי הפומלות עם האשכוליות. הקבוצה הכילה 
מלוגולד ועץ נוסף. יאיר העביר את המידע בעניין המכלואים המעניינים למחלקה 

 להדרים.
פרופסור פנחס שפיגל ממנהל המחקר טיפל בהבאת חומר הריבוי לארץ וכך 

. הנטיעות י בעולםלמעשה, היתה ישראל לראשונה שנטעה פומלית בהיקף מסחר
 טעו בסוף שנות השבעים ובשנות השמונים והיקפי השטחים הגיעו יהראשונות נ

 דונם בכל הארץ. 10,000 -ל
קטן ה ללא הצלחה מרובה, חלק שווק הפרי לאירופשנות השמונים במשך 

נעקר. בשנות התשעים של המאה שעברה החל  אףמהשטחים באותה תקופה 
והחלו להסתמן בשוק זה   SWEETIEתחת המותג סוויטי השיווק של זן זה ליפן 

ציות יירקרק עם המהגוון הביקושים גדולים עם תמורה יפה לפרדסנים. הפרי בעל 
יינים והצרכנים היפניים. כתוצאה מביקוש זה ה את לב הקנבוהמתיקות הגבוהה שו

קפי השטחים יהיה גל נטיעות רחב בהיקפו במחצית השניה של שנות התשעים וה
דונם. במקביל החלו כתוצאה מהצלחה זו גם  22,000הגיעו ל ו הוכפלו בארץ

 20,000 –סדר גודל דומה כ היקפי הנטיעות היו ב נטיעות אורובלנקו בקליפורניה.
 דונם. 

נטעו הקליפורנים גם את ההכלאה השניה  OROBLANCOבמקביל לפומלית 
 אבל בהיקפים מצומצמים יותר. MELOGOLDמלוגולד 

 ניצן רוטמן

מחירון חומרי הדברה של המשביר
לחקלאי לחברי ארגון המגדלים 

מחיר בשקליםאריזה שם 
347 ₪ 5 ליטרגול 
1285 ₪  20ליטרגול

350 ₪ 10 ליטרתחליף אוקסי גל 
185 ₪ 5 ליטראלבר סופר 
470 ₪ 10 ליטרדיוטי פלוס 

119 ₪ 1 ליטר ליגטו
2080 ₪ 200 ליטר טייפון 
224 ₪ 20 ליטר טייפון 

1,313 ₪ חצי ליטר אליון
3160 ₪ 1000 יחידות צ’אק מייט

פומלית 
OROBLANCO הוא מכלוא טריפלואידי שנוצר  הזן פומלית 
מהכלאת פומלו חסר חומצה דיפלואידי ומאשכולית לבנה דנקן 
 RIVERSIDE טטרה פלואידית. ההכלאה בוצעה באוניברסיטת
בקליפורניה ע"י  R.K. SOOST ו – J.W.COMERON בשנות 

השישים של המאה הקודמת.
יתרונה של הפומלית ניכר בשתי התכונות העיקריות: מיציות 
גבוהה, תכונה שירשה מהאשכולית ומתיקות גבוהה, תכונה 
שירשה מהפומלו. הפומלית חסרת זרעים בכל תנאי הפרייה 
בשל היותה טריפלואידית  ומתאימה לשיווק תקופה ארוכה 

מאוקטובר ועד מרץ.
עץ הפומלית בעל צימוח חזק מאוד ויכול להגיע לממדים גדולים. 
ניתן לננסו ע"י וירואיד האכסוקורטיס, בתנאי שהוא מורכב על 

הכנות הרגישות לוירואיד זה.
לעץ הפומלית הצעיר נטייה לשאת פירות גדולים מאוד ובעלי 
קליפה עבה יחסית. עם התבגרות העץ פוחת גודל הפרי ועמו 

גם עובי הקליפה.
בשנת 1971 ביקר יאיר אורן מדריך המחלקה להדרים בשה"מ, 
בחלקת המכלואים בריברסייד קליפורניה, יחד עם המטפחים 
המקומיים. בקבוצת המכלואים בלטו ביותר מכלואי הפומלות 
עם האשכוליות. הקבוצה הכילה 3 עצים: אורובלנקו, מלוגולד 
ועץ נוסף. יאיר העביר את המידע בעניין המכלואים המעניינים 

למחלקה להדרים.
פרופסור פנחס שפיגל ממנהל המחקר טיפל בהבאת חומר הריבוי 
לארץ וכך למעשה, היתה ישראל לראשונה שנטעה פומלית 
בהיקף מסחרי בעולם. הנטיעות הראשונות ניטעו בסוף שנות 

השבעים ובשנות השמונים והיקפי השטחים הגיעו 
ל- 10,000 דונם בכל הארץ.

במשך שנות השמונים שווק הפרי לאירופה ללא הצלחה מרובה, 
חלק קטן מהשטחים באותה תקופה אף נעקר. בשנות התשעים 
זן זה ליפן תחת המותג  של המאה שעברה החל השיווק של 

מהפומלית פגה לאחר מספר שנים והעתיד הוורוד ביפן לצערנו ההתלהבות 
שחשבנו שיהיה לזן זה, התברר כטעות ועמו הגיעה האכזבה של פרדסני ישראל 

ון של שנות האלפיים החלה עקירה של רוב השטחים וקליפורניה. בעשור הראש
שהיו קיימים אז בעולם והיקפי הזנים הללו הגיעו בכל אחת מהמדינות לכמה אלפי 

 דונמים בלבד.
הביקוש לפומלית היה מצומצם יחסית ליפן והתמקד במזרח בעולם בשאר השווקים 

ות ציוני מידה מצומצמת יותר בשאר השווקים. למרבאירופה, בעיקר ברוסיה ו
הוא לא נקלט בקרב הצרכנים, אולי בגלל ההתעסקות  ,פרי הדר זהלהטעם הטובים 

 הרבה בקילופו ובאכילתו.
 דונם בלבד.  5,500קפי שטחי הפומלית היו כ יבעונה האחרונה ה

 
 

 כנות
: תלת הכנות המתאימות לזן פומלית הן הכנות המקנות לפרי איכות פנימית גבוהה

 כנת הרגנגפור.  בעבר ניטעו מעט חלקות גם עלצטרומלו וחושחש. עלה, טרוייר, 
הכנות הלימוניות וולקמריאנה ומקרופילה, ברוב חלקי הארץ, אינן מומלצות בגלל 
איכות פנימית נחותה של הפומלית הגדלה עליהן למרות פוריותן הרבה. הפרי לא 

 גבוהה בתקופה הרצויה, אם בכלל. רמגיע על כנות אלה לרמת סוכ
נאי אחוז גיר גבוהים בקרקע, או במים בעלי רמת מליחות גבוהה יחסית, יש תב

 להעדיף את כנת החושחש על פני משפחת כנות התלת עלה הרגישות לתנאים הללו.
נוטים לשבור צבע בתחילת ההבשלה מוקדם  פירות פומלית על כנת טרוייר וקריזו

יותר בהשוואה לחושחש, ולכן על כנה זו, בדרך כלל, יש להקדים את טיפולי 
 הגיברלין לשמירת הצבע הירוק.

 מחלות עיקריות
במהלך השנים התברר שהפומלית וכמוה גם האשכוליות רגישות  - SPטריסטזה 

בעיה זו הופיעה בעיקר . טריסטזה סטם פיטינגלוירוס טריסטזה אלים ביותר 
שהיתה בהם כבר המחלה. וירוס זה פוגע  עציםבהחלפות זן של הזנים הללו על 

כנה המקנה עמידות בפומלית ללא קשר או תלות בסוג הכנה שעליה מורכב הזן, אין 
 לסוג זה של טריסטזה.

זנים
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סוויטי SWEETIE  והחלו להסתמן בשוק זה ביקושים גדולים 
עם תמורה יפה לפרדסנים. הפרי בעל הגוון הירקרק עם המיציות 
והמתיקות הגבוהה שובה את לב הקניינים והצרכנים היפניים. 
כתוצאה מביקוש זה היה גל נטיעות רחב בהיקפו במחצית השניה 
של שנות התשעים והיקפי השטחים בארץ הוכפלו והגיעו ל 
22,000 דונם. במקביל החלו כתוצאה מהצלחה זו גם נטיעות 
אורובלנקו בקליפורניה. היקפי הנטיעות היו בסדר גודל דומה 

כ – 20,000 דונם. 
OROBLANCO נטעו הקליפורנים גם את  במקביל לפומלית 
ההכלאה השניה מלוגולד MELOGOLD אבל בהיקפים מצומצמים 

יותר.
לצערנו ההתלהבות ביפן מהפומלית פגה לאחר מספר שנים 
והעתיד הוורוד שחשבנו שיהיה לזן זה, התברר כטעות ועמו 
הגיעה האכזבה של פרדסני ישראל וקליפורניה. בעשור הראשון 
של שנות האלפיים החלה עקירה של רוב השטחים שהיו קיימים 
אז בעולם והיקפי הזנים הללו הגיעו בכל אחת מהמדינות לכמה 

אלפי דונמים בלבד.
בשאר השווקים בעולם הביקוש לפומלית היה מצומצם יחסית 
ליפן והתמקד במזרח אירופה, בעיקר ברוסיה ובמידה מצומצמת 
יותר בשאר השווקים. למרות ציוני הטעם הטובים לפרי הדר 
זה, הוא לא נקלט בקרב הצרכנים, אולי בגלל ההתעסקות הרבה 

בקילופו ובאכילתו.
בעונה האחרונה היקפי שטחי הפומלית היו כ 5,500 דונם בלבד. 

כנות
הכנות המתאימות לזן פומלית הן הכנות המקנות לפרי איכות 
פנימית גבוהה: תלת עלה, טרוייר, צטרומלו וחושחש. בעבר 
ניטעו מעט חלקות גם על כנת הרגנגפור.  הכנות הלימוניות 
אינן מומלצות  ומקרופילה, ברוב חלקי הארץ,  וולקמריאנה 
בגלל איכות פנימית נחותה של הפומלית הגדלה עליהן למרות 
פוריותן הרבה. הפרי לא מגיע על כנות אלה לרמת סוכר גבוהה 

בתקופה הרצויה, אם בכלל.
בתנאי אחוז גיר גבוהים בקרקע, או במים בעלי רמת מליחות 
גבוהה יחסית, יש להעדיף את כנת החושחש על פני משפחת 
כנות התלת עלה הרגישות לתנאים הללו. פירות פומלית על כנת 
טרוייר וקריזו נוטים לשבור צבע בתחילת ההבשלה מוקדם יותר 
בהשוואה לחושחש, ולכן על כנה זו, בדרך כלל, יש להקדים את 

טיפולי הגיברלין לשמירת הצבע הירוק.

מחלות עיקריות
SP - במהלך השנים התברר שהפומלית וכמוה גם  טריסטזה 
האשכוליות רגישות לוירוס טריסטזה אלים ביותר טריסטזה סטם 
פיטינג. בעיה זו הופיעה בעיקר בהחלפות זן של הזנים הללו על 
עצים שהיתה בהם כבר המחלה. וירוס זה פוגע בפומלית ללא 
קשר או תלות בסוג הכנה שעליה מורכב הזן, אין כנה המקנה 

עמידות לסוג זה של טריסטזה.

תופעה מוזרה שהתבטאה בצימוח ענפים עם יותר משכבה אחת של  –מרבה עצה 
עצה שהתפתחו על תאי שיפה. התופעה נצפתה בלא מעט עצי פומלית במישור  תאי

 החוף שהלכו והתנוונו. גורם המחלה ואופן התפשטותה לא ברור.
 גודל פרי

מ"מ. בשוק  120 –מ"מ  90גודל הפרי המבוקש בפומלית ליצוא הוא בקטרים של 
 מקומי מבוקשים פירות אפילו גדולים מאלה. 

ן טלגדל על העץ הצעיר פירות גדולים יחסית וגודלם הולך וק כאמור הפומלית נוטה
עם התבגרות העצים. בהחלפות זן במספר מקומות אף התקבלו פירות בגדלים 

קטנים מהרצוי. פומלית באזורים השונים של הארץ מגיבה בגודל שונה של פרי, לכן 
יון סיעל פי הנ ,על המגדלים לנקוט בפעולות של הגדלה, או הקטנה של הפרי

 בפרדס וכמובן על פי מפרט המניינים שיידרש ע"י השווקים השונים.
במהלך השנים נבדק בהצלחה הטיפול בחיגור על מנת להעלות את מספר הפירות 
לעץ ועל ידי כך לקבל פירות עם גודל קטן יחסית ולהיפך נבדקו טיפולים להגדלת 

 היה קטן מידי. פרי בעזרת חומרי צמיחה ובהשקיה מתאימה בחלקות שהפרי בהן
פרי משופר -גיזום חזק והקטנת הנוף גרמו גם הם להגדלת הפרי ע"י יצירת יחס נוף

  לטובת נוף העץ.
 צבע הפרי

בעיקר על פי גוון  ,הפומלית התבלטה במהלך השנים ונבדלה מהאשכולית במראה
הפרי הירוק ירקרק שנהפך למותג ההיכר של הפרי. הביקוש ברוב השווקים היה 

כמעט רק לפרי בגוון הזה. במהלך השנים פותחו פרוטוקולים לשמירת הצבע הירוק 
על פי דרישת היצואנים. יוסי גרינברג ששימש במחלקה להדרים כממ"ר חומרי 

כדי  ,ג'יברלין לשמירת הצבע הירוק בפומליתצמיחה עסק רבות בניסויים בטיפולי 
 לשמרה בצבע המתאים עד לעונת הקטיף.

כדי להרחיב את העונה גם לחודשי החורף נעשו מאמצים גם לשווק פומלית צהובה, 
בגלל שהפרי רגיש ביותר לפגעי מזג האוויר בחורף בעיקר אבל ללא הצלחה, 

 ות המאוחרות יותר.והתוצאה היתה אחוזי אריזה נמוכים לפומלית בתקופ

בעשור האחרון נעשים מאמצים להרחיב את השווקים לזן זה למדינות נוספות 
 צפון אמריקה.לבמזרח הרחוק ו

 
מרבה עצה – תופעה מוזרה שהתבטאה בצימוח ענפים עם יותר 
משכבה אחת של תאי עצה שהתפתחו על תאי שיפה. התופעה 
נצפתה בלא מעט עצי פומלית במישור החוף שהלכו והתנוונו. 

גורם המחלה ואופן התפשטותה לא ברור.

גודל פרי
גודל הפרי המבוקש בפומלית ליצוא הוא בקטרים של 90 מ"מ 
– 120 מ"מ. בשוק מקומי מבוקשים פירות אפילו גדולים מאלה. 
כאמור הפומלית נוטה לגדל על העץ הצעיר פירות גדולים יחסית 
וגודלם הולך וקטן עם התבגרות העצים. בהחלפות זן במספר 
מקומות אף התקבלו פירות בגדלים קטנים מהרצוי. פומלית 
באזורים השונים של הארץ מגיבה בגודל שונה של פרי, לכן 
על המגדלים לנקוט בפעולות של הגדלה, או הקטנה של הפרי, 
על פי הניסיון בפרדס וכמובן על פי מפרט המניינים שיידרש 

ע"י השווקים השונים.
במהלך השנים נבדק בהצלחה הטיפול בחיגור על מנת להעלות 
את מספר הפירות לעץ ועל ידי כך לקבל פירות עם גודל קטן 
יחסית ולהיפך נבדקו טיפולים להגדלת פרי בעזרת חומרי צמיחה 
ובהשקיה מתאימה בחלקות שהפרי בהן היה קטן מידי. גיזום 
חזק והקטנת הנוף גרמו גם הם להגדלת הפרי ע"י יצירת יחס 

נוף-פרי משופר לטובת נוף העץ. 

צבע הפרי
הפומלית התבלטה במהלך השנים ונבדלה מהאשכולית במראה, 
בעיקר על פי גוון הפרי הירוק ירקרק שנהפך למותג ההיכר של 
הפרי. הביקוש ברוב השווקים היה כמעט רק לפרי בגוון הזה. 
במהלך השנים פותחו פרוטוקולים לשמירת הצבע הירוק על 
פי דרישת היצואנים. יוסי גרינברג ששימש במחלקה להדרים 
כממ"ר חומרי צמיחה עסק רבות בניסויים בטיפולי ג'יברלין 
לשמירת הצבע הירוק בפומלית, כדי לשמרה בצבע המתאים 

עד לעונת הקטיף.
כדי להרחיב את העונה גם לחודשי החורף נעשו מאמצים גם 
לשווק פומלית צהובה, אבל ללא הצלחה, בעיקר בגלל שהפרי 
רגיש ביותר לפגעי מזג האוויר בחורף והתוצאה היתה אחוזי 

אריזה נמוכים לפומלית בתקופות המאוחרות יותר.
בעשור האחרון נעשים מאמצים להרחיב את השווקים לזן זה 

למדינות נוספות במזרח הרחוק ולצפון אמריקה.
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

על גבעה המתנשאת סמוך לכביש 65 בין צומת "דרך פיקא" 
ניצב לו שנים רבות בית  80" בכוון צפון  לצומת "מחנה 
חווה מרשים אך שומם. בילדותנו היינו עורכים בו פעולות 
"צופים",קומזיצים, ואפילו מפגשים חברתיים בימי חג ומועד.
ראשיתו של הבית שנבנה על ידי יהודי בשם אלפרד קאופמן 
בשנת 1929, וגר בו עם אשתו הילדה ושני בניו יונתן ואילן 
עד ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת העצמאות. קאופמן, יליד 
גרמניה למד אגרונומיה בקליפורניה והקים משק למופת.
דונם, מטעי   100 בן  זה משק הדרים, פרדס  בבסיסו היה 
אבוקדו, מנגו, אפרסמון ושזיפים מסוג סנטה רוזה הקיפו 
את בית החווה.כמו כן הוא קדח באר, חפר מאגר מים בו 
גידל דגים.עדר כבשים ולהקת אווזים השלימו האינוונטר. 
משק חקלאי מגוון ועשיר כזה היה תופעה נדירה בימי שנות 
השלושים אז.אולם ככל שידיעותיו החקלאיות היו רבות 
מערכות היחסים החברתיים שלו היו בעיתיות. קאופמן בא 
לארץ מאמריקה הקפיטליסטית ולא הצליח להתאים עצמו 

לאוירה הסוציליסטית כאן.

עם הכרזת המדינה –טען שהיהודים לא יצליחו לנהל מדינה 
עצמאית וירד חזרה לקליפורניה.

במשך השנים נשמר קשר עם,  בני משפחות מיכלזון, שליט 
וויטקובסקי )ויתקון(.

לפני שבועות אחדים התקשרה איתי אירית מ"בית ראשונים" 
ומוסרת לי ד"ש מדיויד קאופמן נכדו של אלפרד, הדבר נשמע 

לי הזוי, מי האיש ומאין הקשר.
בילדותו בקליפורניה סיפר לו סבא שלו על "תל אלון".

בתשובה למייל ששלחתי לו התברר שאכן כן, זה היה הנכד 
של אלפרד ש"שוטט" באינטרנט וכשכתב "תל –אלון" קפץ 
"מקום שמור " המספר תולדות ההתיישבות של שלושה אנגלו-
סכסים –קסלר,שליט וקאופמן, בתל אלון בטרם נוסדה פרדס 
חנה. דיויד בנו של יונתן נכדו של אלפרד שרת כנווט בחיל 
האויר האמריקאי בבסיס בסעודיה,  נלחם במלחמת המפרץ 
הראשונה במערב עיראק מול הטילים שכוונו לישראל. באחד 
המכתבים הוא כותב "בכל פעם שטסתי מעל סיני חשבתי 

כמה קרוב אני לפרדס של סבא שלי"

 כתבנו בשפלת החוף, כך היה פעם
 למי שיש "נוסטלגיה" .....

 פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח )פרדס, בית אריזה,
  olgoren@bezeqint.netלמייל   

 
 

 בית קאופמן, דודיק שליט ,פרדס חנה 
" 80בין צומת "דרך פיקא" לצומת "מחנה  65על גבעה המתנשאת סמוך לכביש 

בכוון צפון ניצב לו שנים רבות בית חווה מרשים  אך שומם . בילדותנו היינו עורכים 
 בו פעולות "צופים" ,קומזיצים ,ואפילו מפגשים חברתיים בימי חג ומועד .

, וגר בו   1929ופמן בשנת ראשיתו של הבית שנבנה על ידי יהודי בשם אלפרד קא
עם אשתו הילדה ושני בניו יונתן ואילן עד ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת 

 קאופמן, יליד גרמניה למד אגרונומיה בקליפורניה  העצמאות .
דונם, מטעי  100והקים משק למופת .בבסיסו היה זה משק הדרים ,פרדס בן 

ה הקיפו את בית החווה .כמו כן אבוקדו, מנגו, אפרסמון ושזיפים מסוג סנטה רוז
הוא קדח באר ,חפר מאגר מים בו גידל דגים .עדר כבשים ולהקת אווזים השלימו 

נטר .משק חקלאי מגוון ועשיר כזה היה תופעה נדירה בימי שנות  השלושים והאינו
אז .אולם ככל שידיעותיו החקלאיות היו רבות מערכות היחסים החברתיים שלו  היו 

להתאים עצמו  פמן בא לארץ מאמריקה  הקפיטליסטית ולא הצליחקאו בעיתיות.
 לאוירה הסוציליסטית כאן .

טען שהיהודים לא יצליחו לנהל מדינה עצמאית וירד חזרה –עם  הכרזת המדינה 
 לקליפורניה .

 במשך השנים  נשמר קשר עם , בני משפחות  מיכלזון ,שליט  וויטקובסקי )ויתקון(.
קשרה איתי אירית מ"בית  ראשונים" ומוסרת לי ד"ש לפני שבועות אחדים הת

 מדיויד קאופמן נכדו של אלפרד ,הדבר נשמע לי הזוי ,מי האיש ומאין הקשר.
 בילדותו בקליפורניה סיפר לו סבא שלו על "תל אלון" .

לפרד ש"שוטט" בתשובה למייל ששלחתי לו  התברר שאכן כן ,זה היה הנכד של א
אלון" קפץ   "מקום שמור " המספר תולדות –"תל  באינטרנט וכשכתב   

בתל אלון בטרם  קסלר,שליט וקאופמן,–סכסים -שבות  של שלושה אנגלויההתי
נוסדה פרדס חנה . דיויד בנו של יונתן נכדו  של אלפרד שרת כנווט בחיל האויר 

ק מול אנלחם במלחמת המפרץ הראשונה  במערב עיר האמריקאי בבסיס בסעודיה  ,
באחד המכתבים הוא כותב "בכל פעם שטסתי מעל סיני  נו לישראל .הטילים שכוו

 חשבתי כמה קרוב אני לפרדס של סבא שלי"

 , קאופמן , שליט , קסלר: ,משמאל  שלושת הפרדסנים 

 80בין גרנות למחנה 65, כביש 1932בית אריזה אפאי 

 
 
 

בית קאופמן, דודיק שליט, פרדס חנה 

 שלושת הפרדסנים , משמאל:
קאופמן , שליט , קסלר, 

בית אריזה אפאי 1932, כביש 65 בין גרנות למחנה 80 
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"שכר כולל" –
מתי ואיך מותר?

 עו"ד ש. גלנץ

אופן עריכת תלושי שכר עבודה גם כשבפועל משולמות זכויות 
יום  המגיעות לעובד יש בו לעיתים כשל המחייב בסופו של 
תשלום כפול. חקלאים רבים מתוך אי ידיעה נכשלים באופן 
רישום תלושי השכר לעובדיהם כולל לעובדים הזרים. כך למשל 
התופעה של תשלום ורישום "בונוס", תופעה בה נתקלתי לא 
אחת, לא תשחרר את המעסיק מחובתו לשלם לעובד את זכויותיו 
מֹכח צו ההרחבה בחקלאות. זאת אף במקום בו גובה "הבונוס" 

עולה על רכיב זכאותו של העובד. 
הסוגיה עולה מידי פעם בדיונים בבתי הדין לעבודה בהם נטען 
ע"י העובד שהשכר המצויין בתלוש הינו שכר הבסיס ועליו 
ומעבר לו מגיעות זכויות שונות מֹכח חוקים שונים, הסכמים 
כולל בחובו  כי השכר  וצווי הרחבה, מאידך טוען המעסיק 
 זכויות שונות המגיעות לעובד אלא שאלו לא פורטו אחד לאחד.
ומנוחה,  עובד שחוק שעות עבודה   " הגנת השכר)1(  בחוק 
חל לגביו ונקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות 
נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית ... או הכולל דמי 
חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה... רואים את השכר 
שנקבע כשכר רגיל בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי 
נוספות או גמול עבודה במנוחה  לגבי תשלום בעד שעות 
ידי שר העבודה." זה על  וההסכם אושר לענין   השבועית 

בדיון בבית הדין הארצי לעבודה)2( עמדה לבירור ולהכרעה, 
בעדותה  נסיעה.  דמי  לתשלום  עובדת  תביעת  היתר,  בין 
בערכאה הראשונה בבית הדין האזורי הודתה העובדת כי בעת 
נטו ושהגעתה  שהתקבלה לעבודה סוכם עימה על משכורת 
לעבודה תעשה ברכבה הפרטי. על סמך דבריה אלה של העובדת 
פסק בית הדין האזורי כי "סוכם בין הצדדים ששכר העובדת 
חוייב המעסיק בתשלום דמי  כן לא  ועל  נסיעה"  כולל דמי 
נסיעה שנתבעו. בערעור שהגישה המעסיקה לבית הדין הארצי 
התהפכה הקביעה ונפסק: "...המוסכם לא היה ברור וחד משמעי 

כוללת  כי משכורתה של המערערת  נאמר מפורשות  ולא 
דמי נסיעה. הסכמת עובדת לכלול דמי נסיעה בשכר כולל 
חייבת להיות מפורשת וחד משמעית".במקרה נוסף בו עלתה 
השאלה האם ניתן לכלול את הוצאות הנסיעה בשכר הכולל 
נסיעה" בשכר  "ניתן לכלול "דמי  בית הדין הארצי)3(  קבע 
כולל, ואין בכלילתם בשכר ניגוד לאמור בסעיף 5 לחוק הגנת 
 השכר...אולם הסכם כאמור חייב להיות ברור וחד משמעי".

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע)4(, במקרה דומה, נפסק 
כי משהמעסיקה לא פרטה בתלוש השכר את התשלום עבור 
רכיב מסוים ואף לא צרפה את הסכם ההעסקה שנחתם עם העובד 
 נדחתה טענת המעסיקה כי השכר כלל גם דמי נסיעה לעבודה. 

דיון בעניין הכללת זכויות מֹכח צו הרחבה בענף הבניין התקיים 
באשר לזכויות ל"שעות קיץ" )קיים גם בחקלאות(. גם כאן טענה 
המעסיקה כי שכרו של העובד היה גבוה מתעריף השכר לפי 
הוראות ההסכם הקיבוצי וכלל גם תשלום בעד "שעות הקיץ". 
בית הדין הארצי כמו האזורי פסק כי "תשלום שכר גבוה יותר 
מתעריף השכר על פי הוראות ההסכם הקיבוצי אינו שולל 

מהעובד את זכויותיו האחרות על פי הוראות ההסכם".

הנה כי כן ראינו כי: 

מותר שכר כולל בכל עניין שאינו נוגע לשעות נוספות, . 1
עבודה ביום המנוחה השבועי וימי חופש.

סיכום בין עובד ומעסיק כי זכויות שונות להן זכאי העובד . 2
נכללות בשכר הכולל אותו מקבל העובד יש להן תוקף רק 
באם נרשמו וסוכמו מראש בצורה ברורה שאינה משתמעת 
לשני פנים או לחילופין אם מצויינים רכיבי הזכאות בשורות 

נפרדות ומפורשות בתלוש השכר.
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אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי.
חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, סעיף 5 לחוק – איסור שכר . 1

כולל )תיקון מס' 8( תש"ל-1970.
דב"ע 3-63/98 גלי בובליל נ' א'א'צ' שירותים משפטיים . 2

בע"מ.
דב"ע שן/1-7 פד"ע כג 45 אליקים הדי נ' אוריינט קולור . 3

תעשיות צילום בע"מ.
מועדון . 4 נ'  אוסטנובסקי  פליקס   396154-05-15 סע"ש 

הכדורגל אשקלון.

ע"ע 1144/04 אברהם מרחיב נ' מוקד אמון סביון.. 5
הכותב חבר מושב מתמחה בדיני עבודה, ליווי וייצוג מעסיקים 
וכן בייצוג מול רשויות האכיפה וההסדרה במשרד  ועובדים 

העבודה וברשות האוכלוסין וההגירה.
gl_law@ דוא"ל  ;09-8625106 09-8610212; פקס:  טל' 

 walla.com
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza, F.H.magazine,

Eurofruit, Freshfruit portal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit,
צרות של אחרים

מאת כתבנו בשפלת החוף 

מריחואנה במיליון דולר
המשטרה באינדיאנה  תפסה 260 פאונד 
של מריחואנה בבדיקה שגרתית. כאשר 
השוטר החל לחפש, הוא מצא מריחואנה 
בשווי של 1,000,000$ מוסתר בתוך עלי 

חסה  טריים.

רוסיה הגדילה יבוא 
הדרים

על פי נתוני  המכס לחצי הראשון של 
2018 הגדילה רוסיה  את היבוא של 

פרי הדר ב -12.2%.  

אוסטריה , יין בננות. 
איש עסקים וינאי מבוסס החל לייצר 
יין מבננות בשלות. היין הזה  כבר 
פופולרי בחלקים רבים של אפריקה. 

שלישיית ילדים בתוך אבטיח.
הוכנסה  קג    90 לתוך אבטיח במשקל 

שלישיית ילדים.

אבטיחים  מרובעים 
אבטיחים מרובעים מיפן נמכרו בקואלה 

לומפור.

מוכרים חצאי עגבניות 
לצורך הנוחות רשת סופרמרקטים צרפתית 

החלה בשיווק חצאי עגבניות. 

חיישן אבוקדו.
טכנולוגיה חדשה באמצעות  חיישנים, 
 ready to eat בשל  פרי  מאתרת 
באבוקדו. "אנחנו רוצים להוריד את הלחץ 
מהזן  האהוב  הזה ולהקל בהערכת בשלות 
מבלי למשש או להפעיל לחץ על הפרי.״ 

טבעת אבודה נמצאה על גזר 
טבעת זהב שאבדה בגן ירק לפני 12 שנים 
גזר שהוכן  לארוחת ערב. נמצאה על 
עקרת הבית הבחינה בתכשיט האבוד בזמן 
יום  שטיפת הירק. הטבעת היתה מתנת 
ההולדת ה 40- של בעלה דייב, ואבדה 

על ידי הבת שלהם.

איך אומרים תודה באירופה 

מחט תפירה בתות שדה 
מחט תפירה נמצאה במספר תותים שנמכרו 
, שני   באמצעות סופרמרקט אוסטרלי 
התותים הגיעו משני בתי אריזה שונים. 
נפל על  ידיעה שפורסמה החשד  עפ"י 
עובדת לשעבר בקואזילנד אשר כועסת 
על החברה.לפחות שלושה מקרים דווחו 
למשטרה אשר תעדכן את הציבור כשיהיו 

חדשות זמינות. 
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לידל, חנויות חדשות 
לידל הודיעה כי בכוונתה לפתוח השנה 10 
חנויות חדשות באירלנד, כחלק מתוכנית 

ההתרחבות שלה.

50 מיליון טון נזרקים כל שנה 
יותר משליש מהפירות והירקות שגדלו 
מעל  שנה.  כל  מבוזבזים  באירופה 
50.000,000 טון  של תוצרת טרייה נזרקת 
כי אינה עומדת בסטנדרטים  מדי שנה 

הנדרשים ע"י הצרכן.
"אחד  הוא   והפסולת  המזון  אובדן 
המכות הגדולות של זמננו", כאשר 10% 
מאוכלוסיית העולם סובלת מרעב כרוני.  

תפוזי קייץ פופולריים בסין 
סין הגדילה את תעריפי המכס על ייבוא   
מארה"ב  חקלאיים  מוצרים  כמה  של 
כחלק ממלחמת הסחר הסיני-אמריקאי 
המתמשך. זה הגדיל באופן ישיר את מחיר 
העלות עבור היבואנים, וכמובן את מחיר 
השוק של תפוזי קייץ אמריקאיים בשוק 

הסיני.

שיחות הסחר בין ארה"ב וסין, 
היואן

הן  הדולר,  מול  נחלש  הסיני  המטבע 
בין  המסלימים  מהמתחים  כתוצאה 
והן מעליית הריבית בארה"ב  המדינות 

על רקע עליית הדולר.

הצל את התפוז 
האגודה האמריקנית לסחר זרעים   השיקה 
את הווידאו הראשון בסדרה חדשה על 

ההדרים.
של  האמיתי  באתגר  מתמקד  הסרטון 
הרסנית  מחלה   - בהדרים    greening
שהובילה לירידה של כמעט 80% בהדרי 
פלורידה ב 12- עד 15 השנים האחרונות.

ספרד , פסטיבל העגבניות ,
הפסטיבל  "הגדול ביותר בעולם המזון״    
אלפי חוגגים זרקו כ 145 טון עגבניות אחד 
על השני, שש משאיות עמוסות עגבניות 
בשלות עברו דרך הרחוב הראשי , וסיפקו 

תחמושת לחוגגי הפסטיבל.

החדש  הקפה  תפוזים, 
בקוסטה ריקה

קפה הוא הליבה של הכלכלה בקוסטה 
ריקה וגדל שם מאז שנת 1800.הוא כל 
כך חשוב להיסטוריה של המדינה, כפי 
שמוצג במוזיאון הלאומי בסן חוזה, 

ומתמקד בטיפוח הקפה והמסחר.
אבל בגלל שינוי האקלים, תחרות 
ודמוגרפיה משתנה, כמה  מוגברת 
חקלאים מוותרים על קפה לטובת 
פירות הדר .שינוי זה בגידולים הוא 
מגמה שעשויה להיות נפוצה יותר; 
לא רק בקוסטה ריקה, אלא בקהילות 

חקלאיות ברחבי העולם.

צבע סגול בתפוזים 

: פתרנו  רשויות הבריאות באוסטרליה 
את הבעיה !!מדענים גילו  לאחר שקיבלו 
היה עקב  הממצא מקונה מסויים שזה 
תגובה טבעית בין הפרי לסכין מחודדת. 
התפוז אינו  מהווה סיכון בריאותי. בדיקות 
רבות שנערכו כדי לקבוע את הגורם לשינוי 
צבע הראו כי אנתוציאנינים -נוגד חמצון 
טבעי בתפוזים-הגיבו עם חלקיקי ברזל 

מהלהב המחודד של הסכין.

חקלאי מואשם בהרג דבורים. 
החקלאי  נענש על הפצת חומר הדברה 
בלתי חוקי שהוביל למותם של עשרות 

מושבות דבורים שכנות.
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סין: השקיה במזל"ט 
 Eagle Brother Co Ltd החברה הסינית 
יבולים  להשקיית  פלטפורמה  בודקת 
בעזרת מזל"טים. הפלטפורמה הושקה 
בספטמבר 2018.הטכנולוגיה המודרנית 
תמזער את צריכת המים ב -90% ותגדיל 
את התפוקה ב-50%. יצוין כי החקלאים 
עצמם יוכלו להחליט על זנים ויבולים, 
הדברה,  תהליך  וחומרי  החווה   גודל 
ההשקייה בעזרת מזל"טים יבוצע על ידי 

המפעילים המקומיים. 

ארגנטינה , פעם ראשונה 
ארגנטינה ביצעה את המשלוח הראשון 
של הדרים מתוקים לשוק הסיני לאחר 
מנדרינות  של  -טון  שנים.22  שמונה 
ומורקוט נשלחו והיגיעו לשנחאי בסוף 
לא  בסיומה  והעונה  מאחר  ספטמבר. 
צפויים משלוחים נוספים והאתגר הגדול 
הוא המסע של 45 ימים עם טיפולי קור.

רובוט יחליף עובדים עונתיים 
בקטיף

אנשי אקדמיה בבריטניה טוענים  כי רובוט 
״אב טיפוס״ שנועד לבדוק ולקטוף פירות, 
עשוי להיות ישים בזמן ה- Brexit. מומחים 
לרובוטיקה אמרו שהמכונה תנסה לשחזר 
את האופן שבו בני אדם קוטפים  בשתי 
ידיים, הרובוט יעבוד באמצעות מצלמות 
כדי למצוא פרי  מוסתר בין העלווה. עד כה 
נאבקים המהנדסים לעיצוב רובוט המסוגל 
לבחור, לבדוק ולארוז פירות יער, בשל 

הצורות והגדלים השונים שלהם.

צמח דלעת ענק 
תושב בבריטניה, גידל כמה ירקות  בגן 
החצר שלו הוא שתל צמח דלעת שהגיע 

לגובה מטר ושמונים ועדיין גדל. 

טסקו סוגרת 
טסקו פולין הודיעה על סגירת 13 חנויות-
בגלל הפסדים- באוגוסט 2018. מנכ"ל 
עומדים  גורמים  שני  כי  ציין  החברה  
מאחורי ההחלטה ִלסגֹור חנויות. החנות 
ולעמוד  פריצה  לנקודת  להגיע  חייבת 
בציפיות הקונים. אלה כוללים את איכות 

החנות, ההיצע ושירות לקוחות.

אלדי, זחלים בברוקולי 
Aldi מוצף בתלונות של לקוחות  הטוענים 
כי הם קנו ברוקולי שורץ בזחלים שחלקם 
כבר גדל. קונים נרגשים שיתפו תמונות 
נצמדים  זחלים  מראים  הם  שלטענתם 

לירקות, או מתפתלים על צלחותיהם. 

 -180 עם  "שבועות 
מכולות ליים "

לא  הליים  עד אמצע אפריל, שוק 
חודשים  היו  ויוני  מאי  טוב.  היה 
טובים. ואז, בחודש יוני, היתה כמות 
ענקית ממקסיקו וברזיל ,השוק הוצף 

והמחירים קרסו ל 6-7 € לקרטון. 

מרתון  אלצהיימר 
מרתון האלצהיימר, למרחק של 42 ק"מ 
יוצא לדרך בפעם השביעית באיטליה. 
פרויקטים  לקדם  היא  המרתון  מטרת 
של מניעה, סיוע ומחקר על הפתולוגיה 
ומציע תוכנית עשירה של יוזמות שמטרתן 
להיאבק בהדרה החברתית של המחלה . 
למרתון מתוכננת תמיכה של שתי חברות 
הן  מספקות  ירקות.  בייצור  השותפות 
יותר מ 2,500 קערות של סלטים מוכנים 
לאכילה  עם נבטים   ו 500- ירקות טריים.  
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שיא גינס , הצ’יפס הכי גדול 
איגוד הקואופרטיבים החקלאיים של האי 
נקסוס הצליח לשבור שיא גינס בצ'יפס. 
הם חתכו 2.5 טון תפוחי אדמה והוסיפו 
800 קג שמן זית ב 24 סירים. צלחת הגמר 

שקלה 625 קג. 

דרום אפריקה: שוב שובתים   

עובדי החקלאות מאשימים כמה מעסיקים 
בשל סירוב לשלם להם את שכר המינימום 
שהוסכם לאחרונה כ-R20 לשעה. הם גם 
עובדים שגורשו במהלך  דרשו החזרת 

השביתה הקודמת בחודש יוני. 

קירגיסטן מרחיבה את הייצוא 
מרחיבה  קירגיסטן  של  הרפובליקה 
זה כולל  את מגוון מוצרי היצוא שלה, 
בעיקר סחורות חקלאיות, כגון משמשים, 
תפוחים, אגסים, רימונים תאנים דובדבנים, 

אפרסקים, אפרסמונים ושזיפים.

של  הבזבוז  לסיום  קריאה 
פרי וירק 

ידי סופרמרקטים  יותר על  יש לעשות 
כדי למנוע בזבוז של פירות וירקות, אשר  
נתפסים "מכוערים/מעוותים מדי ". יותר 
משליש של פירות וירקות בעולם לא מגיע 
לסופרמרקט כי הם אינם מתאימים , מה 
רצויה עבור  שהופך את התוצרת ללא 

הצרכנים. 
מחקר מאוניברסיטת אדינבורו מצא כי 
יותר מ 50- מיליון טון נזרקים בצורה זו 

לפח מידי שנה.

יצואן להולנד נעצר על 
משלוח סמים 

איש עסקים ידוע ועשיר שייצא פירות 
מקולומביה לאירופה הוא האחראי על 
משלוח קוקאין למדינות שונות,)גם 
הולנד(.זוהי תוצאה של מבצע שהחל 
עם  בשיתוף  חודשים  מספר  לפני 
סוכנות אכיפת הסמים של ארצות 
הברית, והביאה ללכידה של לפחות 
15 זרים כולל איש העסקים ההולנדי 
בסמים  סחר  על  אחראי  שהיה 
באמצעות משלוחי פרי שלו לאירופה.

רוסיה: מוצרי חרם יושמדו 
ב-2019

רוסיה הרחיבה את המדד  ממשלת 
להוציא מוצרים שיובאו באופן בלתי 
 31 עד  אחת  בשנה  מהשוק  חוקי 
בדצמבר 2019.בתחילה, החרם חל על 
ארה"ב, האיחוד האירופי, אוסטרליה, 
נורבגיה וקנדה. מדינות אלה הוחרמו 
נוספו  באוגוסט 2014. כעבור שנה 
לרשימה אלבניה, מונטנגרו, איסלנד 
נוספה  אוקראינה  וליכטנשטיין. 
בינואר 2016. החרם חל על מספר 

גדול של מוצרים חקלאיים.

המטבע האיראני צונח לשפל
הריאל האיראני ירד לשפל כנגד הדולר 
האמריקני ,הדולר הוצע תמורת 128,000 
ארה"ב  נסיגת  חלשה,  ריאל. כלכלה 
ידי  והחזרת סנקציות על  מעסקת אירן 

ארה"ב גרמו לירידת המטבע.

ארגנטינה "בונים" על ארה"ב
"העונה של דרום אמריקה עבור לימונים 
טריים מסתיימת והמטענים האחרונים של 
ארגנטינה צפויים להגיע במהלך שבוע 
יהיו  והם  זו  יגדלו בעונה  36  הנפחים 
פתוחים ללימון הארגנטינאי. ארגנטינה 
האירופי,  לאיחוד  גם  ממשיכה לשווק 

בריטניה ורוסיה"  5 מיליון  איראן מייצרת 
טון הדרים

הקודמת    בעונה  ייצרה  איראן 
)שהסתיימה ב-20 במרץ 2018(  כ- 5 
מיליון טון, והציפייה ל-5.365 מיליון 

טון השנה.
טון  מיליון  כ-2.85  תזים  מזה 

ומנדרינות כ 780 אלף טון
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רובוט בשם "טרזן"  
הרובוט מתגלגל ע"ג הקרקע בלי לשקוע 
בגשם ובלי לרמוס צמחים עדינים.הרובוט 
"טרזן" מבוסס על נדנדה באויר ומסוגל 

להתגבר על הקשיים שהוזכרו. 

שימוש במזל"ט נגד קרדית 
העכביש  

שימוש במזל"טים כדי להגן על עגבניות 
בתעשייה מפני קרדית העכביש האדומה, 
החקלאים רוצים להשתמש בטכנולוגיה זו 
לא רק כדי למפות את הקרקע או לצלם 
תמונות, אלא גם להגנה פיטוסניטרית  

נגד חרקים. 

Audi מסייעת לחקלאים ע"י 
מזל"ט.

Audi עוסקת בסיוע  קרן סביבתית של 
לניהול הפרדס בטכנולוגיה חדשנית.

מטוסים פרטיים יטוסו במרווחים קבועים 
על פני המטעים והמשימה שלהם תהיה 

אתרעה ודיווח. 
המטוסים יהיו בשליטתם של גיאוגרפים 
באשר יעריכו את התמונות באופן מדעי 
כדי להציע המלצות לטיפול הטוב ביותר 

במטע. 

 Shankou סין ,זן פומלו חדש
זהו זן חדש שנכנס לשוק לאחר שנים של 
שיפור , פיתוח וטיפוח , הכמות שהוצאה 
לשוק היא 1000 קרטונים בלבד ותשמש 

כפיילוט נסיוני .

ילד אמריקני מנגן על בננות
באמצעות המצאה אלקטרונית הילד מנגן 

על בננות  ומוציא צלילי  פסנתר.

תרד טרי עם ביצי חרקים
חרק  ביצי  עם  נמצאה  תרד  שקית של 
מסתורי באוסטרליה.הלקוחות קנו תרד 

מוכן לאכילה בסלט . 

אבוקדו " קליף "
 Easy Avo טסקו משיקה אבוקדו קליף, בשם 
הקליפה רכה ומונעת פציעה כתוצאה מהחיתוך 
בדרום  גדל  ,הזן  והאס  לפוארטה  בהשוואה 
אפריקה וניתוק הפרי מהקליפה הוא קל יותר 

ומחירו בשוק גבוה יותר.

ספרד נלחמת במגדלי הדרים 
מאבק נגד נטיעה של זנים מוגנים בספרד 
בעקבות גל הונאה. מספר חברות גדולות 
 GO נמנות על היזמה החדשה הנקראת 

 .CITRUS
זנים  לזהות  להם  מאפשר  המאבק 
ובדייקנות מלאה באמצעות  במהירות 
מיידית  ולאבחן  מולקולריים.  סמנים 
זנים שניטעו ללא אישור כמו אורי או  
וחלה עליה בנטיעות  מאחר   Nadorcott
בלתי חוקיות המערכת החדשה תאפשר 
להשיג תוצאות בתוך 48 שעות ולפעול 

מייד נגד עבריינים.
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מה זה באמת עובד? חוץ מזה שמדובר בקוריוז, האם 
שמות של פירות הדר לפיקדונות גורמים ללקוחות 
להתלהב ולהשקיע. בבנק מזרחי חושבים שכן, והם 
ממשיכים בהשקת פיקדונות בשמות פירות.  אחרי 
שהשיקו את רימונים ואת ליצ'י ולאחרונה גם את 

קוקוס הם משיקים את פומלית.
השמות, קשורים איכשהו לרעיון שעומד מאחורי 
הפיקדון. הנה עכשיו, הרעיון שעומד מאחורי שמו 
של פיקדון הפומלית הוא   שכפי שהפומלית שהיא 
שילוב של פומלה ואשכולית משלבת את הטוב 
שבפומלה עם הטוב שאשכולית וכך נוצר שילוב 
מנצח -  פרי עסיסי ומתוק במיוחד, כך הפיקדון 
פומלית של מזרחי טפחות  משלב בין שני מסלולים 
ו"לוקח" את הטוב מבין כל אחד מהמסלולים האלו 
ליצור כלי מנצח.  פיקדון הפומלית משלב  כדי 
בין המסלול הקבוע )ריבית קבועה( לבין המסלול 
המשתנה )מסלול של פיקדון עם ריבית שמשתנה 

בהתאם לריבית בנק ישראל(.
שני  בין  משלבים  איך  זה,  את  עושים  איך 
המסלולים?  הפיקדון פומלית מבטיח למשך תקופת 
החיסכון )שנה( ריבית קבועה  )זה המסלול הראשון(, 
אך מעבר לכך המשקיע יכול לקבל תשואה נוספת באם 
בנק ישראל יעלה את הריבית, כלומר כתלות בריבית 
)זה המסלול השני(.  המחזיקים  המשתנה במשק 
יקבלו  בתום התקופה לחשבון העו"ש  בפיקדון 
ריבית בשיעור הגבוה מבין שתי  שלהם, מענק/ 
יומי של ריביות  האפשרויות שלהלן -    ממוצע 
בנק ישראל, שתפורסמנה במהלך השנה, בניכוי 
מרווח ידוע מראש  או ריבית קבועה  .  במילים 
פשוטות,  יש מעין אדישות בין המסלולים )המשתנה 
והקבוע(. אבל, אם הריבית תעלה )וזה מה שמעריכים 
בשוק(, אזי המחזיק בפיקדון יקבל ריבית העולה 
על 2% )לפי שקלול של מספר  הריבית בהתאם 

למספר הימים(.
סכום ההפקדה המזערי הוא 20 אלף שקל, והחיסרון 
של הפיקדון )בדומה לפיקדונות אחרים( – לא ניתן 
סגור  )הכסף  הכסף במשך התקופה  את  למשוך 

למשך שנה(.

פיקדון פומלית -
יתרונות וחסרונות

 

בטטה או גזר ?? 

 
 

בטטה או גזר?
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הפרי  בצבע צהוב/ירוק, הכלאה בין פומלה לאשכולית, יעיל 
נגד כולסטרול, סרטן ועוד מחלות. 

הפומלית אינה הדבר הראשון שעולה בראש כשחושבים על פרי 
הדר: הוא אינו דומה  לתפוז, אשכולית, קלמנטינה, מנדרינה, 

לימון, או פומלה  . 
הפומלית היא הכלאה בין שני פירות הדר גדולים וצהבהבים – 
הפומלה והאשכולית. הטעם הייחודי של הפומלה התמזג עם 
העסיסיות והמרירות של האשכולית, והתוצאה היא פרי בעל 
מרירות מעודנת ביחס לאשכולית ומיץ רב ביחס לפומלה. בחו"ל 

)בארצות מסוימות (הפרי מהווה להיט . 
הרבה נוגדי חמצון

פומלית היא הפרי בעל הכמות הרבה ביותר של נוגדי חמצון.  
ובשיתוף מכוני מחקר  מחקר שנערך באוניברסיטה העברית 
מיפן, קוריאה, גרמניה וצ'כיה, תחילה בבעלי חיים ובהמשך 

בבני אדם  מצא את נוגדי החמצון בפומלית.
במחקר בקרב חולדות שלתזונתן נוסף מיץ פומלית רמה גבוהה 
בהרבה של נוגדי חמצון מזו שנמצאה בקבוצת הביקורת . נוגדי 
חמצון היא הגדרה כוללת לכימיקלים רבים המונעים את פעולת 
החמצון בתאי הגוף. חמצון תאים עלול ליצור רדיקלים חופשיים 
הנעים בגוף ועלולים להפוך אלימים, אז הם פועלים להרס רקמות. 

פומלית להורדת כולסטרול
חוקרים מבית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית מצאו כי 

אכילת פומלית תורמת להורדת רמת הכולסטרול בדם.

אכילת פומלית תורמת להורדת רמת הכולסטרול בדם ולהגברת 
הסיכון  את  מקטינה  היא  לכן  שלו,  החמצון  מניעת  יכולת 
לב.  גם את הסיכון לחלות במחלות  ובכך  לחסימת עורקים 

כך עולה ממחקר  שערכה 
ד"ר שלה גורנשטיין, חוקרת 
במחלקה לכימיה תרופתית 
הספר  בבית  טבע  וחומרי 
באוניברסיטה  לרוקחות 
העברית בירושלים. המחקר 
פורסם בכתב העת לכימיה 
 Journal( חקלאית ותזונתית
 of Agricultural and Food

 .)Chemistry

המחקר נערך בבית החולים קפלן ברחובות בשיתוף מנהל מכון 
הלב פרופ' אברהם כספי ובשיתוף פעולה בין-לאומי של קבוצות 
מחקר מאוניברסיטאות ביפן ובקוריאה, בגרמניה, בצ'כיה ובפולין. 
מהמחקר עולה כי הפומלית מכילה מרכיבים נוגדי חמצון בשיעור 
גבוה יותר מכל פרי אחר, אשר מונעים חמצון של הכולסטרול 
'הרע' בדם וכך מפחיתים את הסיכון לחסימת עורקים ולהתקף לב. 
המחקר שנערך בבני אדם הראה שינויים חיוביים בחלבוני הדם 
כמו אלבומין ופיברינוגן כתוצאה מצריכת פומלית, אשר מגבירה 
את היכולת למנוע חמצון של הכולסטרול 'הרע' בדם אצל חולים 

בעלי רמת כולסטרול גבוהה שסובלים מחסימת עורקים.
למחקר גויסו 72 חולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה, בגילאי 
71-43, לאחר ניתוח מעקפים. הם חולקו באופן אקראי לשתי 
קבוצות ניסוי ולקבוצת בקרה אחת, כשבכל קבוצה 24 חולים. 
החולים בשתי קבוצות הניסוי קיבלו תוספת יומית של 200-100 
מ"ל מיץ פומלית טרי, בהתאמה. רמת השומנים בדם, וכן רמות 
האלבומין והפיברינוגן ויכולתם למנוע חמצון, נבדקו בתחילת 

הניסוי ובסופו. 
החוקרים הסיקו מהמחקר כי בפומלית יש ריכוז גבוה של מרכיבים 
טבעיים בעלי פוטנציאל רב למניעת חמצון של כולסטרול. ד"ר 
שלה גורנשטיין: "תוספת של מיץ פומלית לדיאטה רגילה לחולי 
לב משפיעה לחיוב על רמות השומן בדם, על רמות האלבומין 
והפיברינוגן ועל יכולתם למנוע חמצון, ועשויה להיות יעילה 

עבור חולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה". 

נגד סרטן המעי הגס
מחקר נוסף שנערך בארץ, הפעם בפקולטה לחקלאות ברחובות, 
מצא כי תכולת הפומלית יעילה גם  נגד סרטן המעי הגס, אחד 
מסוגי הסרטן הנפוצים והקטלניים ביותר. סרטן זה קשור ישירות 
לתזונת האדם, ואם לא מתגלה בזמן עלול לגרום למוות. פומלית 
מכילה חומר בשם נרינגין, אשר מזרז את פעולתם של אינזימים 

בכבד שתפקידם לסלק פסולת מהגוף. 

ויטמין C וגם קצת מינרלים
כיאה לפרי הדר, הפומלית עשירה בוויטמין C, הוא הבסיס לנוגדי 
החמצון שבה. ב-100 גרם פומלית יש 61 מ"ג ויטמין C, לעומת 
54 מ"ג בתפוז, 48 מ"ג בקלמנטינה ו-33 מ"ג באשכולית. כמו כן 
מכילה הפומלית 216 מ"ג אשלגן, 17 מ"ג זרחן ורק 38 קלוריות, 

כאמור ב-100 גרם פרי )שמתוכו 89% הם מים(.

כל הסיבות הנכונות 
לאכול פומלית 

 
   2002 ד"ר שלה גורנשטיין  במסיבת עיתונאים בפולין

 
אברהם המחקר נערך בבית החולים קפלן ברחובות בשיתוף מנהל מכון הלב פרופ' 

לאומי של קבוצות מחקר מאוניברסיטאות ביפן -כספי ובשיתוף פעולה בין
  ובקוריאה, בגרמניה, בצ'כיה ובפולין.

מהמחקר עולה כי הפומלית מכילה מרכיבים נוגדי חמצון בשיעור גבוה יותר מכל 
פרי אחר, אשר מונעים חמצון של הכולסטרול 'הרע' בדם וכך מפחיתים את הסיכון 

  קים ולהתקף לב.לחסימת עור
 

המחקר שנערך בבני אדם הראה שינויים חיוביים בחלבוני הדם כמו אלבומין 
ופיברינוגן כתוצאה מצריכת פומלית, אשר מגבירה את היכולת למנוע חמצון של 

הכולסטרול 'הרע' בדם אצל חולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה שסובלים מחסימת 
 עורקים.

 
, לאחר ניתוח 71-43רמת כולסטרול גבוהה, בגילאי חולים בעלי  72למחקר גויסו 

מעקפים. הם חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות ניסוי ולקבוצת בקרה אחת, כשבכל 
 200-100חולים. החולים בשתי קבוצות הניסוי קיבלו תוספת יומית של  24קבוצה 

מ"ל מיץ פומלית טרי, בהתאמה. רמת השומנים בדם, וכן רמות האלבומין 
  ינוגן ויכולתם למנוע חמצון, נבדקו בתחילת הניסוי ובסופו.והפיבר

 
החוקרים הסיקו מהמחקר כי בפומלית יש ריכוז גבוה של מרכיבים טבעיים בעלי 

פוטנציאל רב למניעת חמצון של כולסטרול. ד"ר שלה גורנשטיין: "תוספת של מיץ 
, על רמות פומלית לדיאטה רגילה לחולי לב משפיעה לחיוב על רמות השומן בדם

האלבומין והפיברינוגן ועל יכולתם למנוע חמצון, ועשויה להיות יעילה עבור חולים 
  בעלי רמת כולסטרול גבוהה".

 

ד"ר שלה גורנשטיין  במסיבת עיתונאים 
בפולין 2002  
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החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 
– 2005, נכנס לתוקפו בספטמבר 2008 
עם היכנסן לתוקף של התקנות המסדירות 

את יישומו.
סעיף 2 לחוק קבע:

לא יציג אדם ולא יציע למכירה   )א( 
תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני 
כתוצרת אורגנית, ובכלל זה לא ישתמש 
במילה  “אורגני  “ או בכל מילה הנגזרת 
ממנה ביחס לתוצרת החקלאית כאמור, 
ולעניין תוצרת חקלאית מיובאת – לא 
ישתמש גם במילה שבארץ המקור משמשת 
לסימון תוצרת אורגנית, אלא אם כן היא 
נושאת את הסמל האורגני האחיד ואת 

סמל הבקרה.
)ב( לא יסמן אדם תוצרת חקלאית בסמלים, 
אלא אם כן הוא בעל היתר לשימוש בסמל 
בקרה בהתאם להוראות סעיף 6, ובהתאם 

לתנאי ההיתר.
ואוסר  חובת הסימון  קובע את  הסעיף 
שימוש במילה "אורגני" )על הטיותיה( על 
מוצרים שאינם מפוקחים לפי החוק וזאת 
על מנת למנוע מצב של הטעיית הצרכן.
בתמונה: הסמל האורגני האחיד ומתחתיו 
ומספר  והבקרה  גופי האישור  3 סמלי 
ההסמכה שלהם. עפ"י התקנות, תוצרת 
הסמל  את  לשאת  מחויבת  אורגנית  
האורגני האחיד ולצדו את סמל הבקרה 
גוף  הכולל את מספר ההסמכה שקיבל 
האישור והבקרה ממנהל השירותים להגנת 

הצומח ולביקורת.
במסגרת אחריות תחום סטנדרטים על 
בוצעו בשנים האחרונות  יישום החוק, 
בדיקות רבות בחנויות לממכר תוצרת 
הארץ.  רחבי  בכל  הפזורות  אורגנית 

 

 

 

 2005 –אכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 

 , מרכז פיקוח חקלאות אורגניתמאת: יוחאי לוי

לתוקף  כנסןעם הי 2008, נכנס לתוקפו בספטמבר 2005 –התשס"ה  החוק להסדרת תוצרת אורגנית
 של התקנות המסדירות את יישומו.

 לחוק קבע: 2סעיף 

לא יציג אדם ולא יציע למכירה תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני כתוצרת  )א( 
" או בכל מילה הנגזרת ממנה ביחס   "אורגני  אורגנית, ובכלל זה לא ישתמש במילה

לא ישתמש גם במילה  –לתוצרת החקלאית כאמור, ולעניין תוצרת חקלאית מיובאת 
שבארץ המקור משמשת לסימון תוצרת אורגנית, אלא אם כן היא נושאת את הסמל האורגני 

 האחיד ואת סמל הבקרה.
)ב( לא יסמן אדם תוצרת חקלאית בסמלים, אלא אם כן הוא בעל היתר לשימוש בסמל 

 ., ובהתאם לתנאי ההיתר6בקרה בהתאם להוראות סעיף 
שימוש במילה "אורגני" )על הטיותיה( על מוצרים שאינם  ואוסרימון חובת הסהסעיף קובע את 

 ת הצרכן.ימפוקחים לפי החוק וזאת על מנת למנוע מצב של הטעי

 

 

: PPISמס' הסמכה של          PPIS :9720103מס' הסמכה של                                            
 PPIS :9720101מס' הסמכה של             9720102

בקרה ומספר ההסמכה שלהם. אישור והסמלי גופי ה 3בתמונה: הסמל האורגני האחיד ומתחתיו 
סמל הבקרה מחויבת לשאת את הסמל האורגני האחיד ולצדו את   עפ"י התקנות, תוצרת אורגנית

 האישור והבקרה ממנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת.מספר ההסמכה שקיבל גוף הכולל את 

בשנים האחרונות בדיקות רבות בחנויות  בוצעו ,תחום סטנדרטים על יישום החוקבמסגרת אחריות 
בחינת הכרה ומודעות לחוק  כללה בדיקהה לממכר תוצרת אורגנית הפזורות בכל רחבי הארץ.

הפרדה ושילוט במדפים בין מוצרים סימון המוצרים האורגניים, ע"י המוכרים, בדיקת  ולתקנות
 אורגניים ולא אורגניים, שיטות הדברה בחנות ועוד. 

אכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת 
תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005

מאת: יוחאי לוי, מרכז פיקוח חקלאות אורגנית

ומודעות  הכרה  בחינת  כללה  הבדיקה 
בדיקת  המוכרים,  ע"י  ולתקנות  לחוק 
הפרדה  האורגניים,  המוצרים  סימון 
ושילוט במדפים בין מוצרים אורגניים 
ולא אורגניים, שיטות הדברה בחנות ועוד. 
זיהינו את חשיבותן של  לאורך השנים, 
הבדיקות הללו, הן מבחינת בדיקת מוצרים 
אורגניים בסוף השרשרת האורגנית טרם 
הגעתם לצרכן והן לצורך העלאת המודעות 
בחנויות לחוק ולתקנות. ניתן לזהות לאורך 
השנים מגמת שיפור ניכרת בקרב העוסקים 
ברמת המודעות לדרישות החוק, לאופן 
סימון המוצרים ולמודעות הצרכנים לעניין 
היושרה האורגנית של התוצרת אותה הם 

רוכשים.
כעת, לאחר שנים של ביסוס הידע בציבור 
והן הצרכנים( בכוונתינו  )הן העוסקים 
להתחיל בביצוע אכיפה כמשמעותה בחוק 

בסעיף 14 לחוק –
 )א(  המציג או המציע למכירה תוצרת 
חקלאית למכירה באופן העלול להטעות 
בניגוד להוראות סעיף 2 )א( או המסמן 
תוצרת חקלאית בסמל בניגוד להוראות 
סעיף 2 )ב(, דינו – קנס כאמור בסעיף 61 
)א()2( לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

)ב( נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו – 

כפל הקנס האמור בסעיף קטן א.
לצורך כך, סיימנו בימים אלה תהליך של 
הכשרת כלל מפקחי היחידה המרכזית 
)פיצו"ח( של משרד  וחקירות  לאכיפה 
והסמכתם  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
תוצרת  להסדרת  החוק  לפי  לפיקוח 
אורגנית. הליך ההכשרה כלל ימי הדרכה 
במחוזות השונים של המשרד, במהלכם 
משפטית  הדרכה  המפקחים  קיבלו 
החוק.  לדרישות  הנוגעת  ומקצועית 
עם קבלת ההסמכה מידי שר החקלאות 
יחידת הפיצו"ח  ופיתוח הכפר, תתחיל 
באכיפת החוק להסדרת תוצרת אורגנית 
 כחלק מתוכנית העבודה השוטפת שלה.
המשמעות היא שהעובר על החוק צפוי 
לקנס בגובה של עד 29,200 ₪ ותאגיד 

לכפל קנס.
חובתנו כמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
האמון על החוק להסדרת תוצרת אורגנית 
להבטיח לצרכן כי התוצרת אותה הוא 
רוכש היא אכן תוצרת אורגנית ועומדת 
בדרישות שקבע המחוקק, להבטיח ליצרני 
החוק  שדרישות  האורגנית  התוצרת 
ממולאות באופן שווה בין כולם ולדאוג 
לכך שהעוברים על החוק יישאו בעונש 

הקבוע בחוק.

.
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תקציר
בניסוי באשכולית לבנה 'מרש' בת 25 על כנת טרויר, שבוצע 
בפרדס גבעות החורש, נבדקה יעילות תכשיר ה-D-2,4 פסטפרוט 
לעיכוב נשירת הפרי. נבדקה השפעת שילוב הפסטפרוט עם 
תכשיר ה- 3GA ג'יברלון ועם 3GA בתוארית של תרחיף שמן 
– ג'יברלון OD. בשני התכשירים ריכוז ה-3GA היה 10 ח"מ 
ח"פ. שבועיים וחצי לאחר הריסוס הראשון בפסטפרוט התרחשה 
סערה. בביקור בניסוי לאחר הסערה הבחנו שבטיפולים שרוססו 
בפסטפרוט נשירת הפרי הייתה קטנה מזו שבעצי הביקורת. 
בבדיקה במחצית חודש דצמבר, שלשה שבועות לאחר הריסוס, 
נמצא שה-D-2,4 אכן חיזק את הקשר בין הפרי לעוקצו ולכן 
הפחית את נשירת הפרי שגרמה הסערה. בסוף חודש מרץ 95% 
מפירות עצי הביקורת נשרו באזור הניתוק במצעית. כל הטיפולים 
שנבדקו הפחיתו את אחוז הפירות שנשרו באזור המצעית בצורה 
מובהקת והגדילו את הכוח הנדרש לנתק את הפרי מעוקצו. 
לא נמצא הבדל בין 18 ל-36 ח"מ D-2,4 . הטיפול בו בוצעו 
שני ריסוסים עוקבים ב- D-2,4 + ג'יברלין : בנובמבר ובינואר 
היה היעיל ביותר ובו 54% מהפירות בלבד נשרו באזור הניתוק 
3GA עכבו את שינוי צבע  במצעית. הריסוסים בפסטפרוט + 
הפרי ושמרו על מוצקות טובה יותר של הפרי. לא נמצא הבדל 

משמעותי בין שתי תואריות הג'יברלין.

מבוא
לפרדסנים בישראל יש עניין רב להאריך את עונת הקטיף של 
פירות הדר ולשווקם לאחר עונת הקטיף הרגילה שלהם. האוקסין 
הסינטתי  D- 2,4 מעכב את יצירת רקמת הניתוק בפירות הדר 

ומעכב את נשירת הפרי
 ) גרינברג, 1975(. ריסוס בג'יברלין בעת שבירת צבע הפרי שומר 
על מוצקותו ומעכב את התפתחות הצבע המתקדם של הפרי. 
בדרך כלל נהוג לרסס בשילוב של D-2,4 עם ג'יברלין על מנת 
לעכב את נשירת הפרי ולשמור על חיוניותו. טיפולים אלה הוכחו 
כיעילים בזנים 'מינאולה' )גרינברג וחוב', 1988, 1991, 1992 
,1993( ,'אלנדייל' ) ברוש וחוב', 1992 (, 'אשכוליות' )גרינברג 
'קלמנטינה'   )  1994 וחוב',  )גרינברג  'טמפל'   ,)  1982 וחוב', 
ו'מיכל' )מונסליזה וחוב', 1982 ( ומומלצים בארץ ליישום מסחרי 

)גרינברג , 2000 (.
נוכח הפסקת היבוא של תכשיר ה-D-2,4 ציטרוספיקס והפסקת 
הייצור והשיווק של ההדרנול, בדקנו בשלשת השנים האחרונות 
D-2,4 פסטפרוט לעיכוב נשירה של  את השפעת תכשיר ה- 

ריסוס בתכשיר
ה-D-2,4 פסטפרוט בשילוב 

ג'יברלין להארכת עונת הקטיף 
באשכולית לבנה

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

אלון צור, חמי לינדנבאום, ניזאר עבד אלהאדי. שלמה גלידאי- חב' "גדות אגרו בע"מ"
קובי ברגמן- בנימינה

 

 בחלקת האשכולית מנהל הפרדס, -מתן קנטור

 

 שיטות וחומרים

בשיטת   גבעות החורששנה  בפרדס  25בני  טרוירעל כנת  seedless'מרש'  אשכולית לבנההניסוי בוצע בעצי 

 ליטר לעץ. 8-. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של כחזרות, עץ אחד בכל חזרה 5 -בלוקים באקראי ב

 :בוצעו הטיפולים הבאים

 ;ביקורת  .1
 ;20.11.2016 -ב  0.025% טיבולין+ משטח  ח"מ 18בריכוז  D- 2,4-ריסוס ב  .2
 ;20.11.2016 -ב 0.025% טיבולין+ משטח  ח"מ 36בריכוז  D- 2,4-ריסוס ב  .3
 טיבוליןמשטח + 0.1%חומצה זרחתית + ח"מ ח"פ 10ג'יברלון  + ח"מ 18בריכוז  D- 2,4-ריסוס ב  .4

 ; 20.11.2016 -ב 0.025%
 טיבוליןמשטח + 0.1%חומצה זרחתית + ח"מ ח"פ OD 10ן וג'יברל+ ח"מ 18בריכוז  D- 2,4-ריסוס ב  .5

 ; 20.11.2016 -ב 0.025%
חומצה זרחתית ח"מ + 18בריכוז  D 2,4-ח"מ ח"פ +   10בריכוז  יברלוןג'בעוקבים  ריסוסים שני   .6

 .30.01.2017 -וב 20.11.2016 -ב 0.025% טיבולין+ משטח  0.1%
 

 התכשירים שנבדקו בניסוי:

ומשווק ספרד    FMCג'/ל' חומר פעיל מיוצר ע"י 100מכיל  D-2,4 תרכיז נוזלי של  –ג'/ל' 100 פסטפרוט ת"נ

  בע"מ". גדות אגרוע"י "

ג'/ל' חומר  40(. מכיל 3GA) Gibberellic acidתרכיז נוזלי של חומצה ג'יברלית  -ג'/ל'  40ג'יברלון ת"נ 

 בע"מ". גדות אגרו", ומשווק ע"י "Fine Agrochemicals פעיל. מיוצר ע"י "

 ,תרחיף שמן בתוארית של Gibberellic acid (3GA)של חומצה ג'יברלית ג'/ל'  100מכיל  –    ODג'יברלון

 בע"מ". גדות אגרוע"י " מיובא", Fine Agrochemicals מיוצר ע"י "

ג'/ל' חומרים  900. מכיל alkyl polyethoxy ethanol fatty acids isopropanolתרכיז נוזלי של  -טיבולין  

 בע"מ".גדות אגרו פעילים. מיוצר ומשווק ע"י "

מתן קנטור- מנהל הפרדס, בחלקת האשכולית

מהשטח
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פירות הדר. נמצא שהפסטפרוט היה יעיל לחיזוק הקשר בין 
הפרי לעוקצו בזנים 'אורי' ) גרינברג וחוב',2017 א'( ו'שמוטי' 

) גרינברג וחוב' 2017 ב'(.
 בניסוי הנוכחי נבדקה השפעת הפסטפרוט ושילובו עם ג'יברלין 
לעיכוב נשירה ושמירה על חיוניות הפרי באשכולית לבנה. 
נבדקה גם יעילות הטיפול של 3GA בתוארית של תרחיף שמן.

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בעצי אשכולית לבנה 'מרש' seedless על כנת טרויר 
בני 25 שנה בפרדס גבעות החורש בשיטת בלוקים באקראי ב- 5 
חזרות, עץ אחד בכל חזרה. הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח 

תרסיס של כ-8 ליטר לעץ.
בוצעו הטיפולים הבאים:

ביקורת;
ריסוס ב-D- 2,4 בריכוז 18 ח"מ + משטח טיבולין 0.025% 

ב- 20.11.2016;
 ריסוס ב-D- 2,4 בריכוז 36 ח"מ + משטח טיבולין 0.025% 

ב- 20.11.2016;
 ריסוס ב-D- 2,4 בריכוז 18 ח"מ + ג'יברלון 10 ח"מ ח"פ +חומצה 

זרחתית 0.1% +משטח טיבולין 0.025% ב- 20.11.2016 ;
 ריסוס ב-D- 2,4 בריכוז 18 ח"מ +ג'יברלון OD 10 ח"מ ח"פ 
+חומצה זרחתית 0.1% +משטח טיבולין 0.025% ב- 20.11.2016 ;

 D 2,4- + שני ריסוסים עוקבים בג'יברלון בריכוז 10 ח"מ ח"פ 
בריכוז 18 ח"מ +חומצה זרחתית 0.1% + משטח טיבולין 0.025% 

ב- 20.11.2016 וב- 30.01.2017.

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

אגרו בע"מ". 
ג'יברלית  נוזלי של חומצה  ג'/ל' - תרכיז   40 ג'יברלון ת"נ 
3GA( Gibberellic acid(. מכיל 40 ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ע"י 

" Fine Agrochemicals", ומשווק ע"י "גדות אגרו בע"מ".
 Gibberellic מכיל 100 ג'/ל' של חומצה ג'יברלית – OD  ג'יברלון
 Fine  " ע"י  מיוצר  שמן,  תרחיף  של  בתוארית   )3GA(  acid

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

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

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

בדיקות
הבדיקות נעשו במועדים הרשומים בטבלאות בפרק התוצאות. 
בכל בדיקה נלקחו מכל חזרה 8 פירות בגודל אחיד מהיקף העץ 

 . מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".0:61:0-כב מ. מור85%תכשיר נוזלי בריכוז  -חומצה זרחתית 

 

 בדיקות

פירות בגודל אחיד  8. בכל בדיקה נלקחו מכל חזרה במועדים הרשומים בטבלאות בפרק התוצאותהבדיקות נעשו 

 מהיקף העץ ובהם נמדדו הפרמטרים הבאים:

 = צהבהב ירקרק.5תקדם עד צהוב מ=1 -מנעשתה הערכה חזותית של צבע הפרי על פי דירוג  -צבע הפרי

 . נמדדו:1 במכשיר המצולם בתמונה נבדקה -הפרימוצקות  

 ק"ג. 4שניות במשקל של   20שקיעת קוטר הפרי כאשר הוא נלחץ במשך  -רכות הפרי 

 שניות ללא הפעלת לחץ. 20: השקיעה הנותרת לאחר התאוששות של עיוות הפרי   

 (.1תמונה )   chatillonה ע"י מד כוח הבדיקה נעשת -חוזק הקשר בין הפרי לעוקצו

לחצנים. הפרי חובק בטבעת ונמשך למטה. נבדק האם הפרי מתנתק באזור הניתוק  2עוקץ הפרי נתפס חזק על ידי 

 במצעית או שהוא נקרע בעוקץ. 

ומספר הפירות  הנקרעים בעוקץ. קריעת הפרי בעוקץ מראה על  מספר הפירות הניתקים באזור המצעיתנרשמו: 

 שר חזק בין הפרי לעוקצו.ק

 .ככל שאחוז הפירות הניתקים באזור המצעית קטן יותר, הטיפול להפחתת נשירה יעיל יותר

 בפירות שנותקו באזור המצעית נרשם הכוח ) בק"ג( הדרוש לניתוק הפרי מעוקצו. -כוח הניתוק

 יעיל. הטיפול להפחתת נשירה יותר-ככל שכוח הניתוק רב יותר

ברמת  Studentבמבחן   JMPהטיפולים נבחנו בתכנת בין  הסטטיסטיים  : ההבדליםייםניתוחים סטטיסט 
 .5%מובהקות של 

 
 מכשיר לבדיקת כוח הניתוק ) צולם בזן אורי(. -מכשיר לבדיקת מוצקות הפרי; משמאל -מימין : 1 תמונה

ובהם נמדדו הפרמטרים הבאים:
צבע הפרי- נעשתה הערכה חזותית של צבע הפרי על פי דירוג 

מ- 1=צהוב מתקדם עד 5= צהבהב ירקרק.
 מוצקות הפרי- נבדקה במכשיר המצולם בתמונה 1. נמדדו:

 רכות הפרי- שקיעת קוטר הפרי כאשר הוא נלחץ במשך 20 
שניות במשקל של 4 ק"ג.

  עיוות הפרי: השקיעה הנותרת לאחר התאוששות של 20 שניות 
ללא הפעלת לחץ.

חוזק הקשר בין הפרי לעוקצו- הבדיקה נעשתה ע"י מד כוח 
chatillon ) תמונה 1(.

עוקץ הפרי נתפס חזק על ידי 2 לחצנים. הפרי חובק בטבעת 
ונמשך למטה. נבדק האם הפרי מתנתק באזור הניתוק במצעית 

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

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

להפחתת נשירה יעיל יותר.
 ( כוח הניתוק- בפירות שנותקו באזור המצעית נרשם הכוח 

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

נבחנו בתכנת JMP במבחן Student ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות
שבועיים וחצי לאחר הריסוס הראשון בפסטפרוט הייתה סערה. 
בביקור בפרדס לאחר הסערה התרשמנו שבעצים המרוססים 
בבדיקה  פרי.  של  יותר  מעטה  נשירה  הייתה  בפסטפרוט 
ב-11.12.2016- שלשה שבועות אחרי הריסוס, מצאנו שאכן 

1 : מימין- מכשיר לבדיקת מוצקות הפרי; משמאל- מכשיר לבדיקת  תמונה 
כוח הניתוק ) צולם בזן אורי(.
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הריסוס בפסטפרוט חיזק את הקשר בין הפרי לעוקצו ) טבלה 1(.
בבדיקה בסוף חודש מרץ נמצא ש-95% מפירות עצי הביקורת 
נשרו באזור הניתוק במצעית. כל הריסוסים בפסטפרוט הפחיתו 
את אחוז הפירות שנשרו באזור המצעית. לא היה הבדל ביעילות 
הטיפול בין ריסוס ב- 18 ל-36 ח"מ D-2,4. נמצא יתרון לטיפול 
בו בוצעו שני ריסוסים עוקבים בפסטפרוט+ ג'יברלין: בנובמבר 
ובינואר, בו 54% מהפירות בלבד נשרו באזור המצעית. ) טבלה 2(.
 הריסוסים בפסטפרוט + ג'יברלין עכבו את שינוי צבע הפרי ) 
תמונה 2 , טבלה 2( ושמרו על מוצקות טובה יותר של הפרי. לא 
נמצא הבדל משמעותי בין שתי תואריות הג'יברלין ) טבלה 2(.
בטיפול הכפול ) מס' 6( הובחנו כתמי ריסוס ירוקים קלים מאד 

על חלק קטן מאד של הפירות ) עודף ג'יברלין(.
בעצי תצפית, ליד הניסוי, בהם נבדקה השפעת ריסוס בריכוז 
כפול ) 20 ח"מ ) GA3של ג'יברלוןOD היו כתמים ירוקים חזקים 
) צריבות( בחלק ניכר מהפירות. הפירות מעצים אלה היו גם 

יותר מוצקים וחל בהם עיכוב רב יותר בשינוי הצבע. 

טבלה 1: השפעת הריסוסים בתכשיר ה-D -2,4 פסטפרוט על 
ניתוק הפרי מעוקצו 3 שבועות לאחר הריסוס

אחוז הפירות הטיפול
שניתקו באזור 

המצעית*

כוח ניתוק ) 
ק"ג(**

12.5 ב'87 א'ביקורת

16.6 א'70 ב'D -2,4 18 ח"מ

16.7  א'72 ב'D- 2,4 36 ח"מ
הריסוסים בוצעו ב- 20.11.2016 . השפעתם על ניתוק הפרי 

מעוקצו נבדקה ב- 11.12.2016.
כל תמיסות הטיפול הכילו משטח טיבולין בריכוז 0.025% ; 

ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים זה מזה מבחינה 
;P=0.05 סטטיסטית

* ככל שאחוז הפירות הניתקים באזור המצעית קטן יותר, הטיפול 
להפחתת נשירה יעיל יותר;

** כוח הניתוק חושב רק מפירות שניתקו באזור המצעית. ככל 
שכוח הניתוק גדול יותר הטיפול יעיל יותר.

 ( 2: השפעות הטיפולים על צבע הפרי, על המוצקות  טבלה 
עיוות הפרי( ועל הקשר בין הפרי לעוקצו. הבדיקה נעשתה 

ב-23.03.2017
אחוז עיוות) מ"מ(צבעטיפול

הפירות 
שניתקו 
באזור 

המצעית*

95 א'6.0  א'1.8 ב'1. ביקורת

  2,418,-D  .2
ח"מ , נובמבר

79 ב'5.6 אב'1.8 ב'

  2,4 36 ,-D . 3
ח"מ , נובמבר

74 ב'5.5 אב'3.9 א'

D  .4- ,2,418 ח"מ 
+3GA ) ג'יברלון( 

10 ח"מ נובמבר

63 ב'5.6 אב'4.0 א'

D .5 - ,2,418 ח"מ 
 10 )OD ( 3GA+

ח"מ נובמבר

73 ב'5.4  ב'3.0 א'

D  .6- ,2,418 ח"מ 
+3GA ) ג'יברלון( 

10 ח"מ נובמבר 
וריסוס עוקב בינואר

54 ב'5.5 אב'4.0 א'

 ; כל תמיסות הטיפול הכילו משטח טיבולין בריכוז 0.025% 
ו-6( הכילו   4 ) טיפולים  ג'יברלין  תמיסות הטיפול שהכילו 

חומצה זרחתית בריכוז 0.1% ; 
בוצע  ינואר  ריסוס   ;20.11.2016 ב-  בוצע  נובמבר  ריסוס 

ב-30.1.2017;
ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים זה מזה מבחינה 

;P=0.05 סטטיסטית
* ככל שאחוז הפירות הניתקים באזור המצעית קטן יותר, הטיפול 

להפחתת נשירה יעיל יותר.

דיון וסיכום
הדר  פירות  של  והזדקנות  התבגרות  במהלך  הנוצר  אתילן 
גורם לביוסינתזה של אנזימים מפרקי דפנות התאים צלולאז 
ופוליגלקטורונאז באזור הניתוק של הפרי, גורם להפרדה בין 
הפרי לעוקצו ולנשירת הפרי. האוקסין הסינטתטי D-2,4 מעכב 
ביוסינתזה של האנזימים הנ"ל ומעכב את יצירת שכבת ההפרדה. 
מאזן מווסתי הצמיחה אוקסין ואתילן משפיע על נשירת הפרי 

) גרינברג, 1975(. 
 בחלקות הדרים הנוטות לנשירת פרי טרם קטיף מומלץ לרסס 

באוקסין D-2,4 על מנת לעכב נשירה ) גרינברג 2000(. 
 ריסוס בג'יברלין שומר על מוצקות הפרי ומעכב את התפתחות 

 
 

 תוצאות
יקור בפרדס לאחר הסערה התרשמנו שבעצים בלאחר הריסוס הראשון בפסטפרוט הייתה סערה. ב וחצישבועיים 

  ,הריסוסשלשה שבועות אחרי  -11.12.2016-טפרוט הייתה נשירה מעטה יותר של פרי. בבדיקה בסהמרוססים בפ
 (.1מצאנו שאכן הריסוס בפסטפרוט חיזק את הקשר בין הפרי לעוקצו ) טבלה 

כל הריסוסים מפירות עצי הביקורת נשרו באזור הניתוק במצעית.  95%-ף חודש מרץ נמצא שבבדיקה בסו
 36-ל 18 -ריסוס ב בין ביעילות הטיפול לא היה הבדל בפסטפרוט הפחיתו את אחוז הפירות שנשרו באזור המצעית.

: בנובמבר ובינואר, בו + ג'יברליןבפסטפרוט לטיפול בו בוצעו שני ריסוסים עוקבים נמצא יתרון .D-2,4  ח"מ
 (.2) טבלה מהפירות בלבד נשרו באזור המצעית.  54%

( ושמרו על מוצקות טובה יותר 2, טבלה  2הריסוסים בפסטפרוט + ג'יברלין עכבו את שינוי צבע הפרי ) תמונה  
 (.2) טבלה  לא נמצא הבדל משמעותי בין שתי תואריות הג'יברלין .ישל הפר

 על חלק קטן מאד של הפירות ) עודף ג'יברלין(. מאד הובחנו כתמי ריסוס ירוקים קלים (6בטיפול הכפול ) מס' 
כתמים היו   ODשל ג'יברלוןGA3 (ח"מ  20בהם  נבדקה השפעת ריסוס בריכוז כפול  )  ,ליד הניסוי  ,בעצי תצפית

וחל בהם עיכוב רב יותר הפירות מעצים אלה היו גם יותר מוצקים  בחלק ניכר מהפירות. ירוקים חזקים ) צריבות(
  בשינוי הצבע.

 שבועות לאחר הריסוס 3 פסטפרוט על ניתוק הפרי מעוקצו D -2,4-בתכשיר ההשפעת הריסוסים  :1טבלה 

אחוז הפירות שניתקו  הטיפול

 *באזור המצעית

 כוח ניתוק ) ק"ג(**

 ב'  12.5 א'  87 ביקורת .1

2. D -2,4  18 א'  16.6 ב'  70 ח"מ 

3. D- 2,4 36 א'   16.7 ב'  72 ח"מ 

 .11.12.2016 -. השפעתם על ניתוק הפרי מעוקצו נבדקה ב 20.11.2016 -הריסוסים בוצעו ב

  ; 0.025%כל תמיסות הטיפול הכילו משטח טיבולין בריכוז 
 ;P=0.05רכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים זה מזה מבחינה סטטיסטית  ע

 ;המצעית קטן יותר, הטיפול להפחתת נשירה יעיל יותר * ככל שאחוז הפירות הניתקים באזור
 .ככל שכוח הניתוק גדול יותר הטיפול יעיל יותר .עיתצחושב רק מפירות שניתקו באזור המ ** כוח הניתוק

 

 
1: צבע הפרי ב-23.3.2017. מימין- פירות מעצי ביקורת; משמאל –   .4פירות מטיפול  –פירות מעצי ביקורת; משמאל  -. מימין23.3.2017-ב הפרי צבע  :1 תמונה תמונה 

פירות מטיפול 4. 
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הצבע המתקדם. הטיפול מומלץ בחלקות הנוטות להתבלות הפרי 
טרם קטיף כפי שמפורט במבוא למאמר הנוכחי.

שני מווסתי הצמיחה: אוקסין ואתילן הם אנטגוניסטים לפעולת 
האתילן, המקדם תהליכי הזדקנות ונשירת פרי. לעיתים כאשר 
משלבים ג'יברלין בתמיסת הריסוס ב- D-2,4 עיכוב הנשירה 

הוא רב יותר ) טבלה 2, גרינברג וחוב' 2017 ב'(.
הניסוי הנוכחי מצטרף לידע שרכשנו בסדרת הניסויים שבוצעו 
בשלש השנים האחרונות בזנים אורי )גרינברג וחוב' 2017 א'( 
שמוטי ) גרינברג וחוב' 2017 ב'( ואודם )פרסום פנימי(, ומראה 
יעיל לעיכוב נשירת פרי טרם  שתכשיר ה-D-2,4 פסטפרוט 
קטיף גם בזן אשכולית לבנה. הריסוס מפחית גם נשירת פרי 

בגין סערות בתחילת החורף ) טבלה1(.
 התכשיר פסטפרוט עבר רישוי של הוועדה הביולוגית של הגנת 
הצומח וניתן יהיה לייבא אותו ולהשתמש בו לאחר שיאושר על 

ידי הוועדה הבינמשרדית האמורה להתכנס בהקדם.
כאשר הפרי מיועד לקטיף מאוחר ההמלצה בדרך כלל היא 
D-2,4 וג'יברלין על  לרסס בשילוב של שני מווסתי הצמיחה 
מנת לעכב נשירה וגם את הזדקנות הפרי. כאשר הפרי מיועד 
לקטיף מוקדם יחסית ומעוניינים רק לעכב נשירה ולא לפגוע 

בהתקדמות הצבע מומלץ לרסס ב-D-2,4  בלבד.
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תופעה מוזרה שהתבטאה בצימוח ענפים עם יותר משכבה אחת של  –מרבה עצה 
עצה שהתפתחו על תאי שיפה. התופעה נצפתה בלא מעט עצי פומלית במישור  תאי

 החוף שהלכו והתנוונו. גורם המחלה ואופן התפשטותה לא ברור.
 גודל פרי

מ"מ. בשוק  120 –מ"מ  90גודל הפרי המבוקש בפומלית ליצוא הוא בקטרים של 
 מקומי מבוקשים פירות אפילו גדולים מאלה. 

ן טלגדל על העץ הצעיר פירות גדולים יחסית וגודלם הולך וק כאמור הפומלית נוטה
עם התבגרות העצים. בהחלפות זן במספר מקומות אף התקבלו פירות בגדלים 

קטנים מהרצוי. פומלית באזורים השונים של הארץ מגיבה בגודל שונה של פרי, לכן 
יון סיעל פי הנ ,על המגדלים לנקוט בפעולות של הגדלה, או הקטנה של הפרי

 בפרדס וכמובן על פי מפרט המניינים שיידרש ע"י השווקים השונים.
במהלך השנים נבדק בהצלחה הטיפול בחיגור על מנת להעלות את מספר הפירות 
לעץ ועל ידי כך לקבל פירות עם גודל קטן יחסית ולהיפך נבדקו טיפולים להגדלת 

 היה קטן מידי. פרי בעזרת חומרי צמיחה ובהשקיה מתאימה בחלקות שהפרי בהן
פרי משופר -גיזום חזק והקטנת הנוף גרמו גם הם להגדלת הפרי ע"י יצירת יחס נוף

  לטובת נוף העץ.
 צבע הפרי

בעיקר על פי גוון  ,הפומלית התבלטה במהלך השנים ונבדלה מהאשכולית במראה
הפרי הירוק ירקרק שנהפך למותג ההיכר של הפרי. הביקוש ברוב השווקים היה 

כמעט רק לפרי בגוון הזה. במהלך השנים פותחו פרוטוקולים לשמירת הצבע הירוק 
על פי דרישת היצואנים. יוסי גרינברג ששימש במחלקה להדרים כממ"ר חומרי 

כדי  ,ג'יברלין לשמירת הצבע הירוק בפומליתצמיחה עסק רבות בניסויים בטיפולי 
 לשמרה בצבע המתאים עד לעונת הקטיף.

כדי להרחיב את העונה גם לחודשי החורף נעשו מאמצים גם לשווק פומלית צהובה, 
בגלל שהפרי רגיש ביותר לפגעי מזג האוויר בחורף בעיקר אבל ללא הצלחה, 

 ות המאוחרות יותר.והתוצאה היתה אחוזי אריזה נמוכים לפומלית בתקופ

בעשור האחרון נעשים מאמצים להרחיב את השווקים לזן זה למדינות נוספות 
 צפון אמריקה.לבמזרח הרחוק ו
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הזן אורי מהווה מזה מספר שנים את ספינת הדגל של גידול 
ההדרים בארץ והקליפים בפרט. עם השנים נכנסו עוד ועוד 
מגדלים, ודרישות השוק לגודל ואיכות רק עלו. כפועל יוצא באם 
בעבר היה ניתן לקיים מטע רווחי ברמות יבולים של כשניים עד 
שלושה טון לדונם, כיום מטע המניב פחות משלושה טון לדונם 

נמצא על גבול הרווחיות. 
זן קשה  מעבר לטעם המובחר של הפרי, האורי עדיין מהווה 
ל"אילוף". החלקות מתאפיינות בסירוגיות רבה, ולמעשה לאורך 
כל עונת הגידול יש לבצע טיפולים אגרוטכניים כאלו ואחרים 
על מנת להבטיח הגעה לקו הגמר עם יבולים באיכות וכמות 
גבוהה. לרשות המגדלים עומד "ארגז כלים" הכולל טיפולים 
להגברת או לצמצום כמות הפרחים והפירות, טיפולים לבקרת 
תהליך נשירת החנטים במהלך הקיץ, טיפולים לבקרת גודל 
הפרי, ואף טיפולים להם השפעה מסוימת על יחס ההבשלה 
בשילובי הזן.כנה השונים. למרות כל הידע הרב שנבנה בעמל 
רב על ידי מדריכי שה"מ והמגדלים, עדיין לא מן הנמנע שאצל 
אותו מגדל, בתא שטח נתון בו תנאי הגידול דומים, עדיין נקבל 
חלקות עתירות יבול כשלצדן חלקות עם יבול נמוך. לא ברור 
מדוע הכלים בהם השתמש המגדל נמצאו כיעילים עבור חלקה 

אחת וכבלתי יעילים עבור חלקה אחרת הסמוכה לה.  
הטיפולים  של  תרומתם  את  ולהבין  ללמוד  מהרצון  כחלק 
האגרוטכניים אותם מיישמים החקלאים על היבולים בזן אורי, 
נערך סקר מקיף שבחן את מידת הקשר שבין הטיפולים אותם 
החקלאים מיישמים לבין רמת היבולים בשטח. הסקר כלל 372 
חלקות אורי מכלל אזורי גידול ההדרים בארץ אשר לגביהם 

נאספו הנתונים הבאים:
מועד נטיעת החלקה	 
תאריך בו נעשה החיגור הראשון )שיא הפריחה(	 
תאריך בו נעשה החיגור השני )כשבועיים עד ארבע שבועות 	 

לאחר שיא פריחה(
מועד בו נעשה גיזום מכני בחלקה	 

מועד בו נעשה גיזום ידני בחלקה	 
רמת היבולים בשנה שחלפה	 
הערכת יבולים לשנה הקרובה	 

יבולים על בסיס  דורגו לארבע רמות של  החלקות השונות 
הסרגל הבא:

נמוך )1.5 טון לדונם או פחות(	 
בינוני )2.5 טון לדונם(	 
טוב )3.5 טון לדונם(	 
טוב מאוד )4.5 טון לדונם או יותר(	 

ניתוח הנתונים נעשה בשני שלבים. בשלב הראשון נבחן קשר 
ראשוני בין הפרמטרים השונים לרמת היבול )כל אחד לחוד 
או במשולב עם פרמטרים אחרים(. פרמטרים שנמצאו כבעלי 
ומעמיק  ניתוח שני  השפעה של מעל לחמישים אחוז עברו 
יותר בו חושבו השפעת הטיפולים על ממוצע היבולים מבחינה 
סטטיסתית )על בסיס ערכים ממוצעים וסטיית תקן, או חישובים 

של משוואות רגרסיה(.
תוצאות:

בבדיקה ראשונית בחנו עבור כל קבוצת יבול )נמוך, בינוני, טוב, 
וטוב מאוד( את התרומה היחסית של הטיפולים השונים )אחוז 
החלקות שעברו טיפול כזה או אחר מכלל החלקות השייכות 
לקבוצות היבול השונות(. למשל, באם מתוך כלל 108 החלקות 
שדורגו בציון טוב מאוד, היו 86 חלקות שלא עברו גיזום מכני 
בתקופה שבין החמש עשרה למרץ ועד החמש עשרה ליוני, אז 
הערך המופיע בטבלה הינו  80% )86/108=80%(. כלומר, 80% 
מאותן חלקות שהתאפיינו ביבול טוב מאוד, מקורן בחלקות שלא 
נחשפו לגיזום מכני. לאומת זאת, באם מתוך 132 החלקות שדורגו 
בציון טוב היו 75 חלקות שלא עברו גיזום מכני במועד האמור 
לעייל, אז הערך המופיע בטבלה הינו 57% )75/132=57%(. 
כלומר, 57% מכלל בחלקות שקבלו ציון טוב מקורן בחלקות 

שלא עברו גיזום מכני.
נושא הגיזום המכני בתקופה שבין  מבין המשתנים שנבחנו, 

סקר השפעת הפעולות 
האגרוטכניות בזן אור על 

פוריות החלקות
ניצן רוטמן )nitrot@shaham.moag.gov.il(, שוקי קנוניץ, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, יוסי גרינברג, 

עינת גרזון, דובי רבר, דוד גפן, דניאל קלוסקי, יחזקאל הרוש, עודד גרוסר, הדר קוז'יקרו  וערן רוה 
)eran@agri.gov.il(
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החמש עשרה למרץ ועד החמש עשרה ליוני, היה הכי דומיננטי 
1(. מרבית החלקות שהתאפיינו  בהשפעתו על היבול )טבלה 
ביבול גבוהה )80%( היו כאלו שלא עברו גיזום מכני )עמודה 
שניה בטבלה(. ככול שרמת היבול בחלקה ירדה כך ירדה גם 
הנוכחות של חלקות שלא עברו גיזום מכני. בחלקות עם רמת 
היבול הנמוכה ביותר רק 36% מתוכן לא נחשפו לגיזום מכני. 
את ההופכי של התופעה ניתן לראות בעמודה ליפני אחרונה. 
ככול שעברנו לחלקות עם יבול נמוך יותר, ראינו נוכחות גבוהה 
יותר של חלקות שעברו גיזום מכני. לגבי שאר המשתנים, הקשר 
היה פחות דרמטי, ולכן המשך ההתמקדות היה בנושא השפעת 

הגיזום המכני.
בשלב השני בצענו השוואה של רמת היבול בחלקות שעברו 

גיזום מכני, גיזום ידני, או גיזום מכני וידני. כביקורת בחנו את 
אותן חלקות שלא עברו גיזום כלל )גרף 1(. נמצא כי החלקות 
שעברו גיזום מכני בלבד, או אלו שלא נגזמו כלל התאפיינו 
ביבולים נמוכים יותר, והיו בעלי שונות גבוהה )P>0.05(. את 
השומות הגבוהה בטיולים אלו ניתן ליחס למספר הנמוך של 
חלקות שנחשפו לטיפולים אלו. לעומתם, כל החלקות שעברו 
גיזום ידני )עם וללא שילוב של גיזום מכני( התאפיינו ביבולים 

גבוהים והתאפיינו בשונות יותר נמוכה.
בשלב הבא בחנו את השפעת מועד הגיזום המכני על רמת 
היבולים בחלקות. הבחינה נעשתה על 201 חלקות שנחשפו 
לגיזום מכני בין החודשים ינואר ליולי השנה )גרף 2(. נמצא כי 
עצים שנחשפו לגיזום מכני במהלך האביב )בין ה- 15 למרץ 

טבלה 1. בחינה ראשונית לגבי הקשר בין רמת היבול ואחוז החלקות שמקורן בטיפולים האגרוטכניים השונים. 

מספר רמת יבול
חלקות

% חלקות 
ללא גיזום 

מכני*

% חלקות 
עם חיגור 

שני

% חלקות 
עם חיגור 
שני + ללא 
גיזום מכני

% חלקות 
עם חיגור 

שני + 
גיזום מכני

% חלקות 
ללא חיגור 
שני + ללא 
גיזום מכני

% חלקות 
ללא חיגור 

שני + 
גיזום מכני

% חלקות 
שעברו 

גיזום מכני

% חלקות 
ללא חיגור 

שני

10880%52%43%9%39%9%20%48%טוב מאוד

13257%64%38%26%19%17%43%36%טוב  

6546%42%20%22%26%32%54%58%בינוני

6436%55%14%41%22%23%64%45%נמוך

*טיפולי הגיזום המכני המופיעים בעמודות הטבלה נעשו בתקופה שבין החמש עשרה למרץ ועד החמש עשרה ליוני.

הערכים  בחינת השפעת סוג הגיזום על רמת היבול הממוצעת בחלקה. . 1גרף 
עבור החלקות שלא עברו  16המובאים הינם ממוצע וסטיית תקן )מספר החזרות היה 

עבור החלקות שעברו גיזום ידני,  124עבור החלקות שעברו גיזום מכני,  36גיזום, 
 עבור החלקות שעברו גיזום ידני+מכני(. 136 -ו

 

לקות. בשלב הבא בחנו את השפעת מועד הגיזום המכני על רמת היבולים בח

חלקות שנחשפו לגיזום מכני בין החודשים ינואר ליולי  201הבחינה נעשתה על 

 15 -)בין ה האביב(. נמצא כי עצים שנחשפו לגיזום מכני במהלך 2גרף השנה )

. טון לדונם 3.5ל  3שנעו בין  התאפיינו ביבולים הנמוכים ביותרליוני(  15למרץ עד 

ליוני  15 -)בין הל עבר החודשים יוני ויולי לעומת זאת דחיית מועד הגיזום המכני א

טון לדונם.  4.5אפשרה העלאת רמת היבולים בחלקה אל עבר ה ליולי(  15עד 

של  "ארגז הכלים"ממצא זה הינו חשוב ביותר. ראשית הוא מהווה כלי נוסף ב

האורי. שנית הוא יכול להסביר שנים של מחקרים בהן מקור השונות שנתקבלה 

או מצבים בהם החלקות "לא הגיבו  בחלקות לא היתה מובנתברמת היבולים 

. מבחינה פיזיולוגית ניתן ליחס את ההשפעה של הגיזום לטיפולים" כפי שציפו

 לבלובים ה שלהגח יםמעודדהם אפריל על היבולים בכך ש-המכני בחודשי מרץ

ים וחנטים הצעירים על המוטמעים, מה הנמצאים בתחרות עם הפרחרבים  חדשים

להתפתח ולשרוד על העץ. בגיזום ידני של האחרונים שמוביל לפגיעה ביכולתם 
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סוג הגיזום

השפעת סוג הגיזום על היבול הממוצע 
וסטיית התקן

אין עידוד יצירה בלתי מבוקרת המתבסס בעיקרו על הסרת ענפים ולא על קיטומם, 

 ולכן התופעה לא נראית.חדשים  לבלוביםשל 

 היבולים בחלקה. השפעת מועד הגיזום המכני על ממוצע רמת 2גרף 

 

 

 

מאגר הנתונים אותו אספו המדריכים והמגדלים שימש לבחינת משתנים נוספים 

(, אך הממצאים 2גרף ;הצגת הקשר השלילי בין גיל החלקה לפוריות העצים  דוגמת)

הנוספים נופלים בחשיבותם לעומת הממצא המראה קשר בין מועד הגיזום המכני 

מרץ מגדלי האורי להימנע מגיזומים מכנים בתקופת  לעלאור זאת  ורמת היבולים.

 התבססות החנטים בעצים.בתהליך בפריחה ו ה, וזאת על מנת למנוע פגיעעד מאי

 במועד הנטיעה( ורמת היבול בחלקה. א. הקשר גיל המטע )כפי שמבוט2גרף 

y = 0.126x2 - 0.898x + 4.73
R² = 0.808
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(חודש)מועד הגיזום המכני 

השפעת מועד הגיזום המכני על  
ממוצע היבול

גרף 1.  בחינת השפעת סוג הגיזום על רמת היבול הממוצעת בחלקה. הערכים 
המובאים הינם ממוצע וסטיית תקן )מספר החזרות היה 16 עבור החלקות שלא 
עברו גיזום, 36 עבור החלקות שעברו גיזום מכני, 124 עבור החלקות שעברו 

גיזום ידני, ו- 136 עבור החלקות שעברו גיזום ידני+מכני(.

גרף 2. השפעת מועד הגיזום המכני על ממוצע רמת היבולים בחלקה

29



  

 , המחקרתודות לענף ההדרים במועצת הצמחים התומך בפעילות ההדרכהתודות: 

 .ובמגדלים

 

y = 0.0007x2 - 2.6376x + 2599
R² = 0.569
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 , המחקרתודות לענף ההדרים במועצת הצמחים התומך בפעילות ההדרכהתודות: 

 .ובמגדלים

 

y = 0.0007x2 - 2.6376x + 2599
R² = 0.569
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שנת נטיעה

השפעת שנת הנטיעה על היבול הדו שנתי 
הממוצע

גרף 2. הקשר גיל המטע )כפי שמבוטא במועד הנטיעה( ורמת היבול בחלקה.

עד 15 ליוני( התאפיינו ביבולים הנמוכים ביותר שנעו בין 3 ל 
3.5 טון לדונם. לעומת זאת דחיית מועד הגיזום המכני אל עבר 
החודשים יוני ויולי )בין ה- 15 ליוני עד 15 ליולי( אפשרה העלאת 
רמת היבולים בחלקה אל עבר ה 4.5 טון לדונם. ממצא זה הינו 
חשוב ביותר. ראשית הוא מהווה כלי נוסף ב"ארגז הכלים" של 
האורי. שנית הוא יכול להסביר שנים של מחקרים בהן מקור 
השונות שנתקבלה ברמת היבולים בחלקות לא היתה מובנת או 
מצבים בהם החלקות "לא הגיבו לטיפולים" כפי שציפו. מבחינה 
פיזיולוגית ניתן ליחס את ההשפעה של הגיזום המכני בחודשי 
מרץ-אפריל על היבולים בכך שהם מעודדים הגחה של לבלובים 
חדשים רבים הנמצאים בתחרות עם הפרחים וחנטים הצעירים 
על המוטמעים, מה שמוביל לפגיעה ביכולתם של האחרונים 
להתפתח ולשרוד על העץ. בגיזום ידני המתבסס בעיקרו על 

הסרת ענפים ולא על קיטומם, אין עידוד יצירה בלתי מבוקרת 
של לבלובים חדשים ולכן התופעה לא נראית.

מאגר הנתונים אותו אספו המדריכים והמגדלים שימש לבחינת 
משתנים נוספים )דוגמת הצגת הקשר השלילי בין גיל החלקה 
לפוריות העצים ;גרף 2(, אך הממצאים הנוספים נופלים בחשיבותם 
ורמת  לעומת הממצא המראה קשר בין מועד הגיזום המכני 
היבולים. לאור זאת על מגדלי האורי להימנע מגיזומים מכנים 
וזאת על מנת למנוע פגיעה בפריחה  בתקופת מרץ עד מאי, 

ובתהליך התבססות החנטים בעצים.
 

תודות: תודות לענף ההדרים במועצת הצמחים התומך בפעילות 
ההדרכה, המחקר ובמגדלים.
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