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 משולחנו של העורך
 

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

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

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

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

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

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

עד לפני כשלוש שנים, ולאורך כ 45 שנים התקיים גוף שנקרא 
C.L.A.M. הגוף חדל להתקיים בשל צו של בית משפט ספרדי, 
מאחר ובעלת התפקיד הרשמי כמנהלת – לא הגישה דוחות 
כספיים כנדרש והיא מנהלת משפט כנגד הגוף בשל פיטוריה. 

מאז לא התקיימו פגישות.
למרות האמור לעיל, ובצורה וולונטרית, ולא תחת קורת הגג של 
הארגון, התקיימה פגישה, בדומה לכל השנים – בחודש אוקטובר, 
ע״מ למסור תחזיות לעונה הקרובה. בפגישה נכחו נציגי ספרד, 
יוון,  וישראל. נציגי טורקיה,  מרוקו, מצרים, צרפת, איטליה 

קפריסין ותוניסיה – נעדרו.

עיקרי הדברים מהדיון:
עונת 18/19 תהיה קשה בשל תחרות על השווקים. לכל 	 

היצרניות תוספת יבול 25%-15% לעומת עונה קודמת.
מצרים הפכה להיות מעצמה עולמית. מייצרת 5 מיליון טון 	 

ומייצאת 2 מיליון. הפכה להיות יצואנית התפוזים הדולה 
בעולם )עקפה את ספרד(.

מרוקו עצרה כמעט לחלוטין נטיעת קליפים. נוטעים טבוריים 	 
אפילים.

ספרד עדין היצרנית הגדולה באגן הים התיכון – 7 מיליון 	 
טון. לאחר מיתון בנטיעות, בקיץ האחרון נטעו 4 מיליון 
שתילי הדרים, הרב מיני תפוזים.חשש גדול מאוד בספרד 
מחדירת מחלת הגרינינג, בשל גילוי הוקטור שמעביר המחלה 

הן בצפון ספרד והן בפורטוגל.

החשוב ביותר מבחינתנו – שוק הקליפים האפילים הולך 	 
ותופח והתחרות רק תחריף. כבר בעונה הקרובה צפויים 
יבולים גבוהים ב 26% לעומת העונה הקודמת והפוטנציאל 
של השטח הנטוע כיום מבטא אפשרות של תוספת של 70% 

לעומת עונת 17/18, כפי שניתן ללמוד מהטבלה להלן.
יבול 	  תופעה חדשה שנוגעת לקליפים האפילים – בשל 

הולך וגדל של קליפים אפילים בחצי הכדור הדרומי ) דרום 
אפריקה, ארגנטינה, פרו, אורוגוואי(, זני הקליפים האפילים 
והאיכותיים )אותם זנים שמופיעים בטבלה(, זמינים, באיכות 
טובה, עד מחצית נובמבר.כל הזנים המוקדמים מחצי הכדור 
הצפוני, נחותים באיכויות שלהם,ולכן הקניינים מעדיפים 
את הפרי האפיל – מה שמכה קשות ביצרני הקלמנטינות 

למיניהן.

בשורה חשובה למגדלי הלימון, ולא רק.
בתום מיזם מחקרי לבחינת דרכי התמודדות חדשות כנגד מחלת 
המלסקו שנמשך 3 שנים, בשיתוף המדען הראשי של משרד 

החקלאות – יש סימנים טובים וסיבה לאופטימיות.
מחלת המלסקו מכה אותנו בצורה קשה, במיוחד בזני הלימון. 
נזק עקיף, בנוסף לירידה ביבולים ותמותת עצים, הוא איסור 
יצוא פרי )לא רק לימונים (ליעדים מסוימים מאזורים בהם יש 

נגיעות במלסקו.
המחלה קיימת בארץ יותר משנות חיי, ויש לי אפילו “קרבה 

קליפים אפילים באגן הים התיכון )נתוני היצוא באלפי טון והשטח בהקטרים(

עונת הזן
11/12

עונת 
12/13

עונת 
13/14

עונת 
14/15

עונת 
15/16

עונת 
16/17

עונת 
17/18

עונת 
18/19

שינוי 
פוטנציאל שטח נטוע18/19

יצוא

4267659910612617120017%6,650300נדורקוטמרוקו

12213513215915715618320613%4,520200נדורקוט

0000262652568%2,06070אוריספרד

3,500120?0000002570180%טנגו

4949536765104629552%5,000150אוריישראל

21325125031635541249362726%840סה”כ

מפגש מעניין עם שכננו
באגן הים התיכון
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משפחתית״ למחלה. דודי, ד״ר יעקב פנקס ז״ל עשה את עבודת 
הדוקטורט שלו על מחלת המלסקו אי שם בשנות השישים, כך 

שיצא לי כבר אז לשמוע את השם המוזר ואודותיו.
ד״ר דדי עזרא, ממכון וולקני,רתם את מיטב החוקרים בארץ 
ע״מ לחקור המחלה מכיוונים שונים ולנסות פתרונות מגוונים 
ע״מ לפתח פרוטוקול שבאמצעותו ניתן יהיה לשלוט במחלה.

בד״וח המסכם למיזם, שנשלח לפני שבועיים, אנחנו מדווחים 
כי ע״י הפעלת מספר אמצעים נוכל לשלוט במחלה ואולי אף 

לרפאה, אם הנגיעות אינה קשה.
מדובר על הפעלה של מספר אמצעים, כאשר בראש וראשונה יש 
לבצע סניטציה מוקפדת ולהרחיק חלקי עצים נגועים ולשרפם 
)את זה ידענו(, אך מפה והלאה יש מספר טיפולים שניתנים לכל 
חלקה, בהתאם למצבה ע״מ לבלום, להקטין הנגיעות ואף לרפא.
אנחנו עדין לא בשלב של פרסום המלצות למגדלים, כי כרגע 
אנחנו רוצים לבחון את הפרוטוקול שנראה לנו, במספר משקי 

מודל, למשך של לפחות שנתיים, ע״מ לאשש הממצאים.
אני תקווה שמגדלי הלימון יבינו שגם הם בתוכניות המחקר 
שלנו ולמרות שתשלומי ההיטלים שלהם בחוסר רציני, המועצה 
השקיעה בפרוייקט הזה 1.5 מיליון ₪, וזה לא המחקר היחיד 

שנעשה כנגד המלסקו ועדין לא הגענו למנוחה ולנחלה.

ועוד בשורות בנושא מחקרים 
לפני 10 שנים, כאשר דורון טימר ניהל את המכון להדברה, היה 
לו רעיון גאוני להפוך את ניטור הזבובים שנלכדים במלכודות 
הניטור, למלכודות שקוראות את תפיסת הזבובים באופן אוטומטי 

ומשדרות את הנתונים לרכז ההדברה, לצורך קבלת החלטה.
מלבד דורון, עסקו בפרויקט שכנתנו וידידתנו מהמכון להנדסה 
חקלאית במכון וולקני – ד״ר יפית כהן, וכמובן גם ד״ר יואב 

גזית וצוותו שדאגו גם לספק זבובים לניסיונות, ולא רק. 
מאז הרעיון ועד היום חלף עשור והרעיון כמעט הושלך לפח בשל 
אינספור מכשולים, טכנולוגיים ברובם, שלא אפשרו התקדמות 

למוצר סופי, בר קיימא.
והנה, בשנה האחרונה,הגיעה פריצת הדרך הטכנולוגית, ואנחנו 
בדרך לפיתוח מהיר של מלכודת אוטומטית משדרת לכידות 

זבובים.
יתרונות המלכודת האוטומטית:

הצבה אופטימלית היכן שיש צורך, ליצירת כיסוי מכסימלי, 	 
ללא התחשבות בתנאי השטח.

) במקום קריאה של פעם 	  יומי  שידור ממצאים על בסיס 
בשבוע, כיום (, יאפשר תגובה מהירה וממוקדת.

חיסכון בכ״א של נטרים שהיו מגיעים פיזית לכל מלכודת 	 
לצורך קריאה. יצטרכו רק לתחזק.

המועצה היא הגורם שמממן את הפיתוח. החברה המפתחת – 
“אגרינת “ הציבה אבני דרך לפיתוח שבו היא מתכננת בעוד 
שנה להציב בשטח 50 מלכודות ראשונות ) מוצר סופי(, לבחינת 

היכולות ואמינות המוצר.
אנו מניחים שגורמים נוספים, בארץ ובחו״ל, יתעניינו במוצר, 

ויבצעו רכישות.
מעבר לתרומה הישירה לעבודת ההדברה, המועצה תהנה מתמלוג 

קטן ממכירות החברה, כך שההשקעה הצנועה תוחזר גם היא.

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 47
המסתיים ב-24/11/2018  )עונתי( 

שבוע 47   זן
מצטבר

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

24111258-78%           טבורי         
2021,3801,3851,5940%אשכ’ רגילות   
1,26810,89814,06716,278-23%סנרייז        
2879,64912,2069,801-21%סוויטי        
1591531672%רדסון         
221,341921,1081358%לימון צהוב    

235-33%           לימקואט       
13113183118-38%קומקואט       
21311715382%           ליים          
32322311739%מינאולה       
43433716016%סנטינה        
0%                      2151מיכל          
22482911266%פומלו לבן     
187737649371%פומלו אדום    

1,94324,65829,07030,657-15%סה״כ          
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בראשון לחודש נובמבר בשעת בין הערביים  ליווינו את חברנו 
מאיר רהט  ל"מנוחת עולם"-כמה סימבולי- ליד עצי ההדר 
הנושקים למשכנו האחרון של מאיר. בין המלוים היו חברים מכל 
תקופות חייו  ; חברי גרעין, שכנים, חבריו למועצה לשיווק פרי 
הדר, חיילי צנחנים, פרדסנים ועוד רבים אחרים. מאיר היה בר 
סמכא בארץ ובעולם בכל הקשור לטיפול בפרי הדר  לאחר קטיף .  

כפי שהספיד בהלוויה ניצן רוטמן:
מאיר היקר

הלכת מאתנו בטרם עת ואתה במלוא כוחך ובמלוא חיוניותך.
הלב והדעת ממאנים להבין ולקלוט את האבידה הכבדה.

הכרנו לפני כ 25 שנים והצטלבו דרכינו המקצועיות וכך הפכנו 
לחברים.

מאיר רהט היה אחד המומחים הטובים ביותר בנושא אריזת פרי 
הדר, הטיפול בפרי לאחר הקטיף, אחסונו והמשלוח לכל יעדי 

היצוא בעולם.
מאיר רהט שימש כאגרונום במועצה לשיווק פרי הדר במחלקה 
האגרוטכנית, במסגרתה ליווה את פרי ההדר הישראלי בארץ 
ובכל יעדי השיווק: אירופה, צפון ודרום אמריקה, אסיה והמזרח 
הרחוק. אין כמעט יעד שמאיר לא ביקר בו בעקבות התפוזים, 

האשכוליות, המנדרינות והלימונים.

בהמשך הדרך לאחר סגירת המועצה לשיווק פרי הדר מאיר עבד 
בחברת אגרקסקו והיה איש המקצוע בענף ההדרים בנושא בתי 

אריזה והטיפול בפרי.
בהגיעו לגיל הפנסיה מאיר לא עצר והמשיך כעצמאי בליווי 
ולימוד בתי אריזה להדרים ובעיקר את בית האריזה שלנו בגליל. 
בזכות מקצועיותו וקפדנותו של מאיר, פרי ההדר ב "גליל  גולן" 
היה למופת בטיפול ובעמידות בכל תלאות הדרך והמסע עד 

שווקי היצוא והרשתות בחו"ל.
כאמור, המקצועיות יצרה גם חברות של קשר בלתי פוסק, למרות 

פערי הגיל והמרחקים.
עקבנו בדאגה אחר התפתחות המחלה אצל מאיר ושבסופו של 

דבר הכריעה אותו.
לפני פחות משבוע, ביקרתי אצל מאיר בבית החולים על פי 
בקשתו ואז נודע לי שמצבו סופני. למרות מצבו הצלחנו לדבר, 
הוא בעיקר הקשיב, הזכרנו חוויות משותפות שעברנו ביחד 

ובעיקר את אלה שהעלו חיוך על שפתיו גם במצבו הקשה.
בשם ענף ההדרים, הפרדסנים בכל הארץ, המדריכים, החוקרים 
ואנשי בתי האריזה והשיווק, תנחומינו למשפחת רהט, למיכל, 

יעל,ניר,שי ולנכדים.
מאיר היקר, תחסר לנו, נוח בשלום על משכבך, יהי זכרך ברוך.

מאיר, ַמיור, מאירקה
 

 
 
 
 
 
 
 

  להכניס מודעת אבל מתחת למאמר
 
 
 
 
 

  הנכדיםומשתתפים בצערם של מיכל, יעל, ניר, שי  
 אתי מור אחותו :

 
 עם פטירתו של

  

 רהט  מאיר
 
 
 
  

  פרדסני ישראל
 

 משתתפים בצערם של מיכל, יעל, ניר, שי והנכדים 
ואחותו אתי מור 

עם פטירתו של
מאיר רהט  
 

פרדסני ישראל 

6



רפי צורי

מאיר היה מעורב בענף ההדרים מרגע סיום לימודיו בפקולטה לחקלאות,
כאשר הצטרף למועצה לשווק לפרי הדר, 

בתחילת הדרך בתור קורא מלכודות זבוב ים תיכון בפרדסים, 
.אחר כך בליווי בתי אריזה באגף האגרוטכני,
מנהל האיכות בסניף אנגליה של המועצה ,

ולאחר מכן אחראי איכות באגרקסקו.
ובהמשך יועץ עצמאי לבתי אריזה.

בנוסף על מומחיותו הרבה בתחום ההדרים,
מאיר היה גם חובב כדורגל מושבע.

בצעירותו אף שיחק בקבוצת הנוער של הפועל עכו,
ובהמשך השנים עקב אחרי המשחק בטלוויזיה,
וגם במגרשים של קבוצות הצמרת באירופה.

בשנותיו הרבות באגרקסקו הוציא מאיר משלחות מגדלים רבות,
ובהם הצטברו חוויות ואנקדוטות רבות,

בנסיעותנו המשותפות בארץ ובחו"ל חלק איתי מאיר את החוויות הנ"ל,
ואף תכנן להוציא אותן בספר .

מומחיותו הרבה בלטה במיוחד כאשר הגיעו תלונות לקוחות מחו"ל לגבי איכות הפרי,
והיה צורך להגיע ללקוח כדי להרגיע אותו ולהוריד את גובה הלהבות.

מאיר היה מתכונן מראש לבדיקת האיכות ומתוך היכרותו המוקדמת עם הפרי,
ידע תמיד לכוון את הלקוח לכיוון המשטחים הפחות בעיתיים ,

וכך להפחית את גודל התלונה.

גם אחרי שפרש לגמלאות המשיך מאיר במתן יעוץ לבתי אריזה,
ולצורך כך המשיך להתעדכן ולעקוב אחרי החידושים בתחום הטיפול בפרי,

והיה בקשר שוטף עם חברות הכמיקלים ויבואני החומרים השונים.

שמעו של מאיר הלך לפניו לא רק בארץ ,
אלא גם בעולם , במיוחד בפרו , 

שם שימש כיועץ של מספר בתי אריזה במשך שנים לא מעטות,
ועזר להם בשדרוג הרמה המקצועית.
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PROCESADORA  LARAN  SAC      
Chincha  -  Perú        

Carretera  a  Laran  Km  5.8,  Laran,  Chincha,  Peru.  TeleFax  (+51  56)  262905  

MEIR	  
	  
The	  first	  time	  I	  met	  Meir	  in	  2001	  or	  was	  it	  2002,	  I	  saw	  him	  from	  my	  window	  at	  my	  packing	  station,	  
down	  at	  the	  floor.	  This	  is	  the	  best	  packing	  station	  at	  the	  time	  in	  Peru.	  I	  was	  so	  bloody	  proud	  we	  
had	  built	  this	  state	  of	  the	  art	  packing	  station	  in	  a	  very	  poor	  country	  like	  Peru.	  We	  thought	  we	  
were	  the	  best	  in	  the	  world.	  So	  I	  peek	  through	  my	  window,	  and	  I	  see	  this	  bald	  guy	  shouting	  to	  
everybody	  in	  English/Hebrew	  to	  stop	  the	  lines.	  Of	  course	  nobody	  understood	  him	  directly,	  but	  he	  
made	  himself	  understood	  quite	  alright	  when	  he	  pushed	  the	  stop	  button	  of	  the	  line.	  There	  was	  
panic	  everywhere,	  all	  confusion,	  nobody	  knew	  who	  this	  guy	  was,	  or	  why	  was	  he	  stopping	  the	  line	  
and	  the	  work	  of	  over	  200	  people	  at	  the	  moment.	  So,	  full	  of	  fury,	  I	  went	  downstairs	  to	  confront	  
him,	  to	  see	  who	  he	  was,	  why	  had	  he	  stopped	  our	  line	  of	  production	  and	  the	  work	  of	  so	  many?	  	  
He	  met	  me	  eye	  to	  eye,	  and	  he	  said.	  

-‐   	  “this	  is	  no	  good,	  your	  line	  is	  filthy	  and	  needs	  to	  be	  cleaned	  up	  before	  we	  can	  run	  the	  
fruit!”.	  	  

-‐   “but,	  who	  are	  you?”	  
-‐   “	  I	  am	  Meir	  Rahat	  from	  Agrexco,	  and	  I	  am	  here	  to	  show	  you	  how	  things	  are	  done!”	  

I	  didn’t	  know	  if	  to	  punch	  him	  or	  listen	  to	  him.	  I	  calmed	  down	  and	  let	  him	  explain.	  He	  went	  on	  to	  
explain	  to	  me	  why	  he	  was	  stopping	  the	  line	  and	  what	  he	  wanted	  at	  the	  end.	  I	  told	  everybody	  to	  
go	  take	  a	  break,	  and	  after	  understanding	  what	  Meir	  wanted,	  we	  put	  a	  huge	  team	  of	  people	  to	  
clean	  the	  line,	  to	  clean	  the	  floors,	  to	  clean	  the	  whole	  facility.	  Also,	  by	  request	  of	  Meir	  we	  started	  
checking	  all	  the	  fruit	  sizes	  –	  millimeter	  by	  millimeter,	  like	  he	  said.	  Also	  we	  checked	  the	  boxes.	  
Meir	  said	  they	  were	  No	  good,	  so	  we	  also	  had	  to	  change	  the	  boxes	  and	  again	  check	  them	  by	  
millimeter,	  and	  then	  the	  pallets	  and	  in	  a	  similar	  way,	  everything	  in	  the	  facility	  had	  to	  be	  checked	  
to	  the	  millimeter	  and	  so	  on	  and	  so	  on…	  
	  
All	  these	  years	  we	  worked	  with	  Meir.	  More	  than	  15	  years	  I	  think,	  and	  every	  time	  he	  came,	  we	  
learned	  and	  learned	  and	  continue	  to	  learn	  from	  his	  experience	  and	  advice.	  	  
I	  attribute	  our	  company’s	  success	  in	  great	  extent	  to	  the	  advice	  we	  got	  from	  Meir	  and	  for	  his	  
patience	  with	  us	  Peruvians.	  I	  still	  hear	  him	  saying:	  

-‐   “ok	  Estuardo,	  but	  for	  today	  not	  for	  mañana,	  mañana,	  mañana”	  
Mañana	  means	  tomorrow	  in	  Spanish,	  and	  there	  is	  a	  tendency	  in	  my	  culture	  to	  do	  everything	  for	  
tomorrow.	  He	  pushed	  us	  to	  do	  things	  right	  away	  and	  solve	  the	  problems	  right	  away.	  	  
	  
We	  will	  remember	  him	  as	  this	  active,	  lively	  person,	  who	  pushed	  us	  to	  be	  better.	  
Meir	  will	  be	  deeply	  missed,	  not	  only	  by	  me	  but	  for	  all	  the	  people	  he	  touched	  in	  Peru;	  I	  have	  been	  
asked	  by	  Ernesto,	  Alex,	  Roberto,	  Frank,	  Adolfo,	  Carmen,	  and	  the	  list	  continues	  very	  long,	  to	  in	  
their	  name,	  send	  our	  love	  to	  Meir	  and	  condolences	  to	  his	  family,	  either	  in	  the	  other	  side	  of	  the	  
world	  or	  in	  heaven,	  where	  ever	  he	  is.	  
	  
We	  love	  you	  Meir.	  
	  
Estuardo	  Masias	  	  
Peru.	  
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גוף בטחוני-פרטי הוקם על ידי 
חקלאים במטרה לצמצם את נזקי 

הגניבות בענף האבוקדו
בעקבות מקרים רבים של גניבת אבוקדו הוקמה התארגנות פרטית שתפעל 

במתכונת של מערכת בטחון חברתית אשר תזניק חקלאים לטיפול במקרים של 
חדירה לשדות וגניבת פרי • מערכת "אשכולות קריאה מהירה" שהוקמה על ידי 
"חקלאי גרנות" החלה לפעול במטעי החקלאים מאיזור השרון עד לצפון הארץ

מיזם חברתי חדש של חקלאים החל לפעול לאחרונה במטרה 
לצמצם באופן דרמטי ואולי אף לשים קץ, למכת הגניבות של 
אבוקדו, שהינו הפרי העומד בראש רשימת הפירות הנגנבים 
בישראל. ההתארגנות הוקמה על ידי "חקלאי גרנות", חקלאים 
מ- 43 קיבוצים ומושבים שיתופיים מאיזור קיבוץ נחשונים 
שממזרח לפתח תקווה ועד לקיבוץ החותרים הסמוך לחיפה. 
באמצעות מערכות טכנולוגיה חכמה הכוללות מצלמות, רחפנים, 
מערכות ניווט, מערכות אוטומטיות של התראות ומשלוח הודעות, 
מפעילים החקלאים "אשכולות קריאה מהירה" - צוותים של 
ואזרחים מתנדבים המחולקים לפי איזורי פעילות,  חקלאים 
המוכנים להיענות בכל רגע נתון לקריאות של ניסיונות חדירה 

או גניבות ממטעים ולהגיע במהירות לנקודת ההתראה. 
וכי בשנתיים  ישראל, מדובר במכת מדינה  פי משטרת  על 
נגנב בישראל. העובדה  האחרונות הפך האבוקדו לפרי הכי 
שמחירי האבוקדו גבוהים באופן יחסי, מביאה לכך שכנופיות 
וארגוני פשע המתמחים בגניבות חקלאיות, גונבים מידי שנה 
עשרות אלפי טונות של הפרי הנחשק והנזק שנגרם לחקלאים 
נאמד בעשרות מיליוני שקלים. לאחרונה דווח כי עקב ריבוי 
הגניבות החליטו במשטרה שלא להסתפק בעונשי מאסר על 

תנאי או בעבודות שירות ולדרוש עונשי מאסר בפועל ומעצרים 
עד תום ההליכים כדי להילחם בתופעה ולהרתיע אחרים מלבצע 

גניבות של אבוקדו. 
לדברי ערן רותם, סמנכ"ל תפעול ב"אבוקדו גרנות", עשרות 
מגדלים, שחלקם סובלים ממכות גניבה באופן כמעט יומיומי, 
כבר הצטרפו להתארגנות. "הניסיון מלמד כי חקלאי אשר יוצא 
לשטח בעקבות התראת גניבה במטעו, יצליח להניס את הגנבים 
מעצם נוכחותו במקום, רעש תנועת רכבים, כלבים וכו'. אך לא 
תמיד יש באפשרותו לעשות זאת מהיותו יחיד, מרוחק ולא זמין 
להגעה למטע וגם אם מצליח לעשות זאת, הוא מעמיד את עצמו 
במצבי סיכון העלולים להסתבך. מסיבה זו פועלת ההתארגנות 
החקלאית כערבות הדדית שמשרתת את כל השותפים בה. הגעה 
של מספר רב של חקלאים יחד ובמהירות, מהווה כוח הרתעה, 
כזה שגם אם הצליחו העבריינים להימלט, הם מבינים שגדול 
הסיכוי שייתפסו אם יחזרו לגנוב באיזור זה. שמניס את הגנבים 
עוד בטרם ביצעו את זממם". לדבריו, בכל מקרה שכזה, מוזעקים 
מיד גם צוותי מג"ב או משטרה מקומיים, שאם נדרש, מבצעים 

הם את המגע הישיר עם העבריינים.

החקלאי השומר
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

 
 יריב להכניס למדור : 

 " כך היה פעם " לאחר מאמר מאיר רהט ז"ל 
 

 הפרדסנים מחפשים פועלים בינוניים בלבד
 מקור: מגזין "כובע טמבל", אתר נוסטלגיה אונליין

 
 

 
 

 פועלי בית אריזה ומיון פרי הדר, הרצליה. 
  

עונת קטיף שנים ניגשו הפרדסנים להכנות שנדרשו עבור  70השבוע לפני 
חתימת הסכמים עם משווקים, הכנת בתי  פרי ההדר המתקרבת ובאה:

המיון והאריזה, איתור קבוצות קטיף ופועלים לעבודות הפרדס השונות 
  .ועוד

 
, ידיעות  26.10.1948בלב הפרדסנים כשהגיעו, ב דאגה גדולה התעוררה

ניה מלונדון בדבר קשיים שנערמו בפני משלחת הפרדסנים שנסעה לבריט
כדי לחתום על הסכם עם מיניסטריון התזונה הבריטי, בדבר רכישה של 

 מיליון תיבות פרי הדר, מקטיף העונה הממשמשת ובאה.  3.8
 

התברר שלא רק שהאנגלים דרשו כעת לקבל הנחה במחיר בעבור כל 
תיבת תפוזים לעומת מחירי השנה הקודמת, אלא שבנוסף הם גם ביטלו 

השבוע לפני 70 שנים ניגשו הפרדסנים להכנות שנדרשו 
ובאה: חתימת  עבור עונת קטיף פרי ההדר המתקרבת 
הסכמים עם משווקים, הכנת בתי המיון והאריזה, איתור 
ועוד.  ופועלים לעבודות הפרדס השונות   קבוצות קטיף 
כשהגיעו,  הפרדסנים  בלב  התעוררה  גדולה  דאגה 
ב26.10.1948, ידיעות מלונדון בדבר קשיים שנערמו בפני 
משלחת הפרדסנים שנסעה לבריטניה כדי לחתום על הסכם 
עם מיניסטריון התזונה הבריטי, בדבר רכישה של 3.8 מיליון 

תיבות פרי הדר, מקטיף העונה הממשמשת ובאה. 
התברר שלא רק שהאנגלים דרשו כעת לקבל הנחה במחיר 
בעבור כל תיבת תפוזים לעומת מחירי השנה הקודמת, אלא 
שבנוסף הם גם ביטלו את ההבנה שהייתה קיימת בדבר 
שוויון בין מחיר תיבת תפוזים לזה של האשכוליות, וכעת 
דרשו לקבל בעבור רכישת האשכוליות הנחה נוספת, של 

לא פחות משבעה שילינג לתיבה....
במצב העניינים הלא ברור שהתהווה, התקשו הפרדסנים 

בארץ לגבש עקרונות בנוגע לקביעת הסכומים שישלמו 
אין  בו  במצב  עצמם  את  ומצאו  הפרדס,  עבודת  עבור 
ידוע להם  יכולים להתחיל בעבודות ההכנה כשלא  הם 
עדיין, בשל בעיות המו"מ בלונדון, מה יהיה המחיר הסופי 
 שיקבלו בעבור כל תיבת פרי הדר שאמורה להיקטף בקרוב. 
ארגוני  עם  המו"מ  במהלך  הפרדסנים,  הציעו  לכך  אי 
הפועלים, לקבוע מחיר עבודה ב"קבלנות", על פי קביעת 
סירב להצעת הפרדסנים  יומית. ארגון הפועלים  מכסה 
ללא  פרדס  לפועל  יומי  עבודה  שכר  לקבוע  ודרש 
ל"י לפועל   1.4 על  כל קשר לפריון העבודה, שיעמוד 
- ל"פועל מצטיין".  ל"י  ו1.6  ל"י לקוטף   1.5  פשוט, 
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מניחות את הדעת בנושא הם הודיעו שהם "מעדיפים לעבוד 
עם פועלים בינונים בלבד", שכן ברור להם שמיד עם תחילת 

בדבר שוויון בין מחיר תיבת תפוזים לזה של  את ההבנה שהייתה קיימתהעבודה יכריזו כל הפועלים על עצמם כ"מצטיינים"....
האשכוליות, וכעת דרשו לקבל בעבור רכישת האשכוליות הנחה נוספת, 

 של לא פחות משבעה שילינג לתיבה....
                      

 

 

התקשו הפרדסנים בארץ לגבש  במצב העניינים הלא ברור שהתהווה,
עקרונות בנוגע לקביעת הסכומים שישלמו עבור עבודת הפרדס, ומצאו 

בדבר שוויון בין מחיר תיבת תפוזים לזה של  את ההבנה שהייתה קיימת
האשכוליות, וכעת דרשו לקבל בעבור רכישת האשכוליות הנחה נוספת, 

 של לא פחות משבעה שילינג לתיבה....
                      

 

 

התקשו הפרדסנים בארץ לגבש  במצב העניינים הלא ברור שהתהווה,
עקרונות בנוגע לקביעת הסכומים שישלמו עבור עבודת הפרדס, ומצאו 

פועלי בית אריזה ומיון פרי הדר, הרצליה.

הפרדסנים מחפשים פועלים בינוניים בלבד
מקור: מגזין “כובע טמבל”, אתר נוסטלגיה אונליין
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וירוסים, חיידקים, פטריות,  נגיעות בצמחים נגרמות על-ידי 
אואומציטים, נמטודות ומזיקים. נגעים אלו פוגעים ביבול חקלאי 
ברחבי העולם וגורמים לנזק כלכלי הנאמד במיליארדי דולרים 
בשנה. מספרם הכולל של נגעי צמחים מגיע לעשרות אלפים 

ותפוצתם משתנה בין אזורי הגידול השונים בעולם.
נגעים  ולביקורת, קיימות רשימות  בשירותים להגנת הצומח 
שונות המנוהלות על-ידי אגפים השונים לצורכי פעילותם. 
באגף האבחון, קיימות רשימות נגעים המנוהלות על-ידי מומחי 
נגעים ממידע הנאסף מדוגמאות מעבדה שהגיעו משטחי הגידול 
בישראל לצורך זיהוי הנגע. בתחום הערכת סיכונים לנגעי צמחים 
)PRA(, המשתייך לאגף הסגר, מנוהלות רשימות נגעים המדווחים 
בישראל לצורכי מאגר הצהרות בריאות ביצוא ולתהליכי הערכת 
נגעים  וביבוא. באגף כימיה מנוהלת רשימת  סיכונים ביצוא 

לצורך מאגר חומרי הדברה.
במקביל, ביוזמות פרטיות על-ידי חוקרים באקדמיה, הוקמו 
בשנים האחרונות, אתרים באינטרנט המדווחים על הימצאות 

מחלות או מזיקים הקיימים בישראל.

מטרת המאגר
במסגרת טיוב רגולציה וייעול תהליכי הערכת סיכונים ביבוא 
וביצוא הוחלט לאחד את כלל המידע למערכת מידע אחידה אשר 
תכלול את הנתונים הקיימים ברשימות נגעים באגפים השונים 
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רב בתחום האנטומולוגיה והווירולוגיה וכן בעל קשרים נרחבים 
עם חוקרים באקדמיה הישראלית. בעזרתו ובשיתוף פעולה עם 
בעלי העניין בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, אופיין המאגר 
העתידי אשר יכלול את שם הנגע, שמות נרדפים, שמות נפוצים 
באנגלית, עברית וערבית, הסיווג הטקסונומי, טווח מאכסנים 
ומשני, תסמינים, חלקי הצמח הנפגעים,  )פונדקאים( עיקרי 
זה הובא  ועוד. אפיון  נזקים, ביולוגיה, מחזור חיים, תמונות 
הלכה למעשה לפיתוח המאגר בעזרתן של סופיה מסזניק ונטע 

אורן מיחידת שירות למערכות מידע )של"מ(.
יפורסם באנגלית ובעברית הוא  ערך מוסף של המאגר אשר 
באפשרות לבצע שאילתה לחיפוש לפי שם נגע, שם מאכסן, 

גורם המחלה ושם המשפחה שאליו משויך הנגע. 
הצלחת הפרויקט תלויה בראש ובראשונה במידע שיוטען ובבקרת 
האיכות. הטענת הנתונים מתבצעת בעזרת סטודנט של אגף 
ההסגר ובקרת האיכות למידע מתבצעת בעזרת מנהלי הפרויקט 

ומומחים של אגף אבחון.

שתופי-פעולה עתידיים
בסיס המידע הקיים במאגר עשוי ליצור שיתופי פעולה רבים 
ומעניינים, לעת עתה, נבחנת האפשרות לשילוב בין המאגר 
כימיה  אגף  חומרי הדברה המנוהל על-ידי  הנוכחי למאגר 
בשירותים להגנת הצומח ולביקורת. בנוסף, מתקיימים מגיעים 
הנוכחי במאגר העתידי שיעסוק  ראשוניים לשילוב המאגר 

בהדברה משולבת.

כל רעיון נוסף לשיתופי פעולה יתקבלו בברכה. 

בניית מאגר לאומי 
לנוכחות נגעים בישראל

ד"ר משה ואקנין- תחום הערכת סיכונים לנגעי צמחים
ספטמבר 2018
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ברוח החג והשנה החדשה, נחנך באירוע חגיגי מערך האריזה 
החדש והמתקדם של 'צמח אבוקדו' בו נארזת תוצרת חקלאית 
לימון, אשכולית לבנה, סאנרייז  ובה אבוקדו, מנגו,  טרייה 
קבוצת צמח  יו"ר  האירוע התקיים במעמד  אור.  ומנדרינה 
מפעלים ומשקי עמק הירדן טל ישועה,  נציגי הנהלת 'צמח 
נוספים. חנוכת  ומוזמנים  אבוקדו', עובדי החברה, חקלאים 
מערך האריזה החדש, התקיימה לאחר תקופת הרצה, ולאחר 
חודשים של עבודת שדרוג והרחבת בית האריזה, במסגרתה אף 
הוטמעה מערכת ניהול טכנולוגית מתקדמת של בית התכנה 
Maxsoft, גם כן מקבוצת צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן. 

אבי אייזנברג, מנכ"ל צמח אבוקדו: "זהו יום שמח ביותר ב'צמח 
אבוקדו', בתזמון נהדר עם השנה החדשה. אני מודה להנהלת 
'צמח אבוקדו', למגדלים וקבוצת צמח מפעלים ומשקי עמק 
הירדן על האמון שנתנו במהלך, תודה לכל העוסקים במלאכה 
על עבודת צוות נהדרת. מהלך שיפוץ והגדלת בית האריזה 
להשאת התשואה  שיביא  מהלך  המגדלים,  לטובת  התבצע 
ויסייע בהליך המיון, האריזה והשיווק של התוצרת החקלאית 
הטרייה הנהדרת של מגדלינו בעמק הירדן". טל ישועה, יו"ר 
קבוצת צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן ברך גם הוא  ושיבח 

את העוצמה של 'צמח אבוקדו'.

 נחנך המערך החדש והמתקדם לאריזה ושיווק 

 תוצרת חקלאית טרייה של 'צמח אבוקדו'
 

 

ברוח החג והשנה החדשה, נחנך באירוע חגיגי מערך האריזה החדש והמתקדם של 

לימון, אשכולית 'צמח אבוקדו' בו נארזת תוצרת חקלאית טרייה ובה אבוקדו, מנגו, 
האירוע התקיים במעמד יו"ר קבוצת צמח מפעלים  לבנה, סאנרייז ומנדרינה אור.

אבוקדו', עובדי החברה, חקלאים הנהלת 'צמח  נציגי טל ישועה, ומשקי עמק הירדן 

ומוזמנים נוספים. חנוכת מערך האריזה החדש, התקיימה לאחר תקופת הרצה, ולאחר 

חודשים של עבודת שדרוג והרחבת בית האריזה, במסגרתה אף הוטמעה מערכת 

, גם כן מקבוצת צמח מפעלים Maxsoftניהול טכנולוגית מתקדמת של בית התכנה 

, מנכ"ל צמח אבוקדו: "זהו יום שמח ביותר ב'צמח ייזנברגאבי אומשקי עמק הירדן.

אבוקדו', בתזמון נהדר עם השנה החדשה. אני מודה להנהלת 'צמח אבוקדו', 

למגדלים וקבוצת צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן על האמון שנתנו במהלך, תודה 

האריזה לכל העוסקים במלאכה על עבודת צוות נהדרת. מהלך שיפוץ והגדלת בית 

התבצע לטובת המגדלים, מהלך שיביא להשאת התשואה ויסייע בהליך המיון, 

 החקלאית הטרייה הנהדרת של מגדלינו בעמק הירדן". האריזה והשיווק של התוצרת

שיבח את ו הוא  , יו"ר קבוצת צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן ברך גםטל ישועה

 .העוצמה של 'צמח אבוקדו'

נחנך המערך החדש והמתקדם 
לאריזה ושיווק תוצרת חקלאית 

טרייה של 'צמח אבוקדו'
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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 

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 
 שוב קוקאין 

קג נתגלה  296מטען קוקאין במשקל 
י הרשויות באקוודור בספינה עם "ע

 לניו זילנד .בננות המיועד 

 
הבדיקה נעשתה לאחר שאחד מאנשי 

לקברניט הספינה כי הצוות הודיע 
לאנשים לא ידועים יש גישה לאתר בו 

 .הונחו המכולות
 

  אננס וסמים

 
אנשים  29המשטרה האיטלקית עצרה 

השייכים לשתי כנופיות סחר בסמים 
  הפועלים באיטליה ובספרד.

 ק"ג קוקאין נתפס, כמו גם כמה 219
 כלי נשק.

 משט בתוך דלעת בגרמניה

 
המשחה המתקיים באגם בגרמניה 

בפעם השלישית מחייב דלעת במשקל 
ק"ג, כדי למזער את  250לפחות   של

אחד  סיכון של התהפכות .ה
היה קשה להילחם  "זה:המשתתפים

נגד הרוח , אבל כאשר אתה נמצא 
  זה עובד".  בתוך הדלעת

 
 בפרי הדר cankerאוסטרליה  

 
אוסטרליה מגבירה את מאבקה נגד  

canker   בהדרים, צוותי מעקב של
כדי לאשר   מחלקת המדינה נסעו

שהמחלה נעדרת בחלקים הצפוניים 
במסגרת המבצע נבדקו  של המדינה.

מגורים ,גנים   אזורי,פארקים
קהילתיים, משתלות, מרכזי גינון 

ועסקי נוף ברחבי המדינה .המהלך 
לאחר שלושה ממצאים חיוביים   הגיע
  בצפון המדינה . canker  לגבי
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canker   בהדרים, צוותי מעקב של
כדי לאשר   מחלקת המדינה נסעו

שהמחלה נעדרת בחלקים הצפוניים 
במסגרת המבצע נבדקו  של המדינה.

מגורים ,גנים   אזורי,פארקים
קהילתיים, משתלות, מרכזי גינון 

ועסקי נוף ברחבי המדינה .המהלך 
לאחר שלושה ממצאים חיוביים   הגיע
  בצפון המדינה . canker  לגבי

 
 
 
 
 
 
 

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:
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שוב קוקאין 
מטען קוקאין במשקל 296 קג נתגלה ע"י 
בננות  הרשויות באקוודור בספינה עם 

המיועד לניו זילנד.
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כי  הספינה  לקברניט  הודיע    הצוות 
לאנשים לא ידועים יש גישה לאתר בו 

הונחו המכולות.

אננס וסמים 
29 אנשים  המשטרה האיטלקית עצרה 
בסמים  סחר  כנופיות  לשתי  השייכים 

הפועלים באיטליה ובספרד. 
גם כמה  כמו  נתפס,  קוקאין  ק"ג   219

כלי נשק.

משט בתוך דלעת בגרמניה
המשחה המתקיים באגם בגרמניה בפעם 
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   2018אוקטובר , קליפים בעולם
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  מקורסיקה .
משווע לפרי קטן הגם  ההולנדיהשוק 

שהקייץ החם הבריח קונים 
  פוטנציאליים של קליפים .

נמצא בשלב המעבר הגרמני השוק 
מפרי דר. אפריקאי לפרי ספרדי 

  ואיטלקי מחירים לא יציבים .
הייבוא מצ'ילה מסתיים  בארה"ב

 ומרוקאי  ומעבר לפרי ספרדי
ת המשלוח מעמיסה א ינהארגנט

 .לסין  הראשון של קליפים
 

מתרכזת בזנים ללא גרעינים  ברזיל
  מהפרי נטול זרעים . 99%כ

מתמקדת בייצוא לארה"ב ;  אורוגוואי
קליפים נטולי זרעים בעלי צבע טוב 

ייצאה  18ליוני  18כך שבין ינואר 
ב בשווי "טון לארה 30000אורוגוואי 

  מיליון דולר . 20
 kinnowיש תקוות מהזן  בפקיסטן

  חסר הזרעים .
 

  שוק התבלינים עובר לישראל וקניה .
מקור בכיר בשוק בריסל :"היתה לנו 

עונה אירופית טובה, החום השמיד 
כמה מוצרים, מה שגרם לביקוש גבוה 

של עשבי תיבול מקניה וישראל, 
וזמינות מוגבלת, בעיקר עירית, 

 עצום וש לעשבי קניה הוא איפואהביק
שוק התבלינים נראה טוב עם אספקה 

יותר  ,סבירה ממרוקו ועירית ישראלית
ויותר אנשים משתמשים בעשבי 

 .תיבול טריים בבית
 

 פשעי חקלאות בדר . אפריקה
חקלאים מסחריים חוו  10מתוך  7

לפחות אירוע אחד של פשע בשנת 
2017.  

מיליון אירו הן העלויות לשנת  422
ץ ביחידות והפשע מאוד נפו 2017

  חקלאיות בדר אפריקה .

שוק התבלינים עובר 
לישראל וקניה. 

מקור בכיר בשוק בריסל :"היתה לנו 
עונה אירופית טובה, החום השמיד 
כמה מוצרים, מה שגרם לביקוש גבוה 
וישראל,  תיבול מקניה  של עשבי 
עירית,  בעיקר  מוגבלת,  וזמינות 
איפוא  הוא  קניה  הביקוש לעשבי 
טוב  נראה  התבלינים  שוק  עצום. 
עם אספקה סבירה ממרוקו ועירית 
אנשים  ויותר  יותר  ישראלית, 
טריים  תיבול  בעשבי  משתמשים 

בבית.

פשעי חקלאות בדר. אפריקה
7 מתוך 10 חקלאים מסחריים חוו לפחות 

אירוע אחד של פשע בשנת 2017. 
422 מיליון אירו הן העלויות לשנת 2017 
ביחידות חקלאיות  נפוץ  והפשע מאוד 

בדר אפריקה. 
 5.45 היא  הפשע  של  הישירה  העלות 
מיליארד ראנד . והעקיפה עוד כ 2.28 

מיליארד ראנד. 

14



 5.45העלות הישירה של הפשע היא 
 2.28. והעקיפה עוד כ   מיליארד ראנד

  מיליארד ראנד .
 

  מיכל מתקפל חדש .

 
החדש בטוח ועונה על דרישות  המיכל

עיבוד מזון, קוסמטיקה ותעשיית 
התרופות . המיכל חזק , בטוח קל 

  ומבטיח ריקון מהיר.  לניקוי
 

 איתור גניבת פרי בשיטה חדישה

 
החקלאים לא צריכים לדאוג עם 

אשר  OLIDETECהכנסת המכשיר 
השירות  .  מצליח לאתר פרי גנוב

ות שע 24מציע מידע על מצב היבול 
ביממה . ובמקרה של גניבה 

מקום הפרי,   של  איתור מהיר  מתבצע
 טלפונים סלולריים . ע"י 

 
 77%מרוקו 

שר החקלאות המרוקאי היקף  עפי
 77%הייצוא החקלאי לרוסיה הוא 

מיליארד דולר .בראש פרי 1.5ונאמד ב
 הדר ואחריו פירות וירקות אחרים.

השר הוסיף עוד כי יש מגמה לפתח 
מ "את רשתות השיווק ברוסיה ע

.   הרוסילהבין טוב יותר את השוק 
מסדרון המרוקאים מנסים לייצר "

שוק הרוסי אשר יהפוך את ה ירוק"
 .לנגיש יותר

 
 
 

  קג . 7בטטה במשקל 

 
הבטטה נמצאה בטנסי , ארה"ב על 

גבי מריצה . במקרה נותרו מספר 
תפוחים במטבח , הפרי נחתך ולאחר 

  מכן נשתל וגדל במריצה .
 

  ריסקה חלון ראווה באמצעות מלון .

 
אישה בבריסטול ניסתה לפרוץ לחנות 

נלכדה באמצעות מלון ,האישה 
על   במצלמה כאשר זרקה את המלון

את המלון גנבה הגברת  דלת הזכוכית .
 מחנות אחרת קודם ל"מבצע".

 
 ”best before“על אריזות פרי 

תעתדת לצאת עם תאריך על טסקו מ
"הטוב ביותר   ל פרי וירקהאריזה ש

פריטים  116בשלב זה יסומנו  לפני"
 כמו תפוחים ,תפוזים, כרוב ואספרגוס. 

 
  גזר ועגבניה עם ביטקוין

בקייב ניתן לשלם עבור ירקות 
  באמצעות מטבע דיגיטלי .

אוקריאנה נוקטת בצעדים ראשונים 
-כללי של שיטת ה לאימוץ

cryptocurrencies  על ידי קבלת
מטבעות דיגיטליים  13תשלום של 

באחד השווקים המרכזיים בעיר 
העסקה תיעשה  הבירה שלה, קייב.

,על מנת להקל Paytomatבאמצעות 
 בעיקר על תיירים .

 5.45העלות הישירה של הפשע היא 
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 הדר ואחריו פירות וירקות אחרים.

השר הוסיף עוד כי יש מגמה לפתח 
מ "את רשתות השיווק ברוסיה ע

.   הרוסילהבין טוב יותר את השוק 
מסדרון המרוקאים מנסים לייצר "

שוק הרוסי אשר יהפוך את ה ירוק"
 .לנגיש יותר

 
 
 

  קג . 7בטטה במשקל 

 
הבטטה נמצאה בטנסי , ארה"ב על 

גבי מריצה . במקרה נותרו מספר 
תפוחים במטבח , הפרי נחתך ולאחר 

  מכן נשתל וגדל במריצה .
 

  ריסקה חלון ראווה באמצעות מלון .

 
אישה בבריסטול ניסתה לפרוץ לחנות 

נלכדה באמצעות מלון ,האישה 
על   במצלמה כאשר זרקה את המלון

את המלון גנבה הגברת  דלת הזכוכית .
 מחנות אחרת קודם ל"מבצע".

 
 ”best before“על אריזות פרי 

תעתדת לצאת עם תאריך על טסקו מ
"הטוב ביותר   ל פרי וירקהאריזה ש

פריטים  116בשלב זה יסומנו  לפני"
 כמו תפוחים ,תפוזים, כרוב ואספרגוס. 

 
  גזר ועגבניה עם ביטקוין

בקייב ניתן לשלם עבור ירקות 
  באמצעות מטבע דיגיטלי .

אוקריאנה נוקטת בצעדים ראשונים 
-כללי של שיטת ה לאימוץ

cryptocurrencies  על ידי קבלת
מטבעות דיגיטליים  13תשלום של 

באחד השווקים המרכזיים בעיר 
העסקה תיעשה  הבירה שלה, קייב.

,על מנת להקל Paytomatבאמצעות 
 בעיקר על תיירים .

מיכל מתקפל חדש. 
ועונה על דרישות  המיכל החדש בטוח 
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  מיליארד ראנד .
 

  מיכל מתקפל חדש .
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עיבוד מזון, קוסמטיקה ותעשיית 
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  ומבטיח ריקון מהיר.  לניקוי
 

 איתור גניבת פרי בשיטה חדישה

 
החקלאים לא צריכים לדאוג עם 
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ביממה . ובמקרה של גניבה 
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 77%הייצוא החקלאי לרוסיה הוא 

מיליארד דולר .בראש פרי 1.5ונאמד ב
 הדר ואחריו פירות וירקות אחרים.

השר הוסיף עוד כי יש מגמה לפתח 
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.   הרוסילהבין טוב יותר את השוק 
מסדרון המרוקאים מנסים לייצר "

שוק הרוסי אשר יהפוך את ה ירוק"
 .לנגיש יותר

 
 
 

  קג . 7בטטה במשקל 

 
הבטטה נמצאה בטנסי , ארה"ב על 

גבי מריצה . במקרה נותרו מספר 
תפוחים במטבח , הפרי נחתך ולאחר 

  מכן נשתל וגדל במריצה .
 

  ריסקה חלון ראווה באמצעות מלון .

 
אישה בבריסטול ניסתה לפרוץ לחנות 

נלכדה באמצעות מלון ,האישה 
על   במצלמה כאשר זרקה את המלון

את המלון גנבה הגברת  דלת הזכוכית .
 מחנות אחרת קודם ל"מבצע".

 
 ”best before“על אריזות פרי 

תעתדת לצאת עם תאריך על טסקו מ
"הטוב ביותר   ל פרי וירקהאריזה ש

פריטים  116בשלב זה יסומנו  לפני"
 כמו תפוחים ,תפוזים, כרוב ואספרגוס. 

 
  גזר ועגבניה עם ביטקוין

בקייב ניתן לשלם עבור ירקות 
  באמצעות מטבע דיגיטלי .

אוקריאנה נוקטת בצעדים ראשונים 
-כללי של שיטת ה לאימוץ

cryptocurrencies  על ידי קבלת
מטבעות דיגיטליים  13תשלום של 

באחד השווקים המרכזיים בעיר 
העסקה תיעשה  הבירה שלה, קייב.

,על מנת להקל Paytomatבאמצעות 
 בעיקר על תיירים .

מרוקו 77%
עפי שר החקלאות המרוקאי היקף 
הייצוא החקלאי לרוסיה הוא 77% 
ונאמד ב1.5מיליארד דולר.בראש פרי 

הדר ואחריו פירות וירקות אחרים.
השר הוסיף עוד כי יש מגמה לפתח 
את רשתות השיווק ברוסיה ע"מ להבין 
טוב יותר את השוק הרוסי . המרוקאים 
ירוק" אשר  מנסים לייצר "מסדרון 
יהפוך את השוק הרוסי לנגיש יותר.

בטטה במשקל 7 קג. 
הבטטה נמצאה בטנסי, ארה"ב על גבי 
תפוחים  מספר  נותרו  במקרה  מריצה. 
במטבח, הפרי נחתך ולאחר מכן נשתל 

וגדל במריצה. 

ריסקה חלון ראווה 
באמצעות מלון. 

ניסתה לפרוץ לחנות  אישה בבריסטול 
באמצעות מלון, האישה נלכדה במצלמה 
דלת  על  המלון   את  זרקה  כאשר 
הזכוכית. את המלון גנבה הגברת מחנות 

אחרת קודם ל"מבצע".

גזר ועגבניה עם ביטקוין 
בקייב ניתן לשלם עבור ירקות באמצעות 
נוקטת  אוקריאנה  דיגיטלי.   מטבע 
של  כללי  לאימוץ  ראשונים  בצעדים 
שיטת ה-cryptocurrencies על ידי קבלת 
תשלום של 13 מטבעות דיגיטליים באחד 
השווקים המרכזיים בעיר הבירה שלה, 
 ,Paytomat קייב. העסקה תיעשה באמצעות

על מנת להקל בעיקר על תיירים.

  תות שדה צבעוני

 
ית מגירה בארגנטינה, נבמסגרת תוכ

יזם מקומי כספים ממשלתיים קיבל 
לבניית חממה לייצור תות שדה 

.המטרה היא לגדל תותים  צבעוני
. הכספים   בצבע צהוב, לבן וכחול

הממשלתיים ישמשו לבניית חממת 
טמפרטורה מבוקרת שתאפשר את 

אם  ייצור הפירות לאורך כל השנה.
הכל יתנהל לפי התוכנית, 

תים הראשונים צפוי בתוך התו  ייצור 
 ארבעה חודשים.  שלושה עד

 
  פתיחת הגבול , ירדן סוריה

 
עם פתיחתו הרשמית של מעבר הגבול 

בין ירדן לסוריה, מומחים שיבחו את 
הצעד "המיוחל והנחוץ" כדי לקדם 

 את הצמיחה הכלכלית.
פתיחתו מחדש של המעבר לא תביא 

לשינוי מיידי בחילופי המסחר, אך 
המסחר עם סוריה ולבנון היצוא ו

יגדלו באופן משמעותי בחודשים 
ממשלת ירדן מסרה "זהו  הקרובים.

צעד חיובי מאוד, שבמשך זמן רב 
חיכינו לו ... סוריה היא לא רק שוק 

חשוב לפירות וירקות שלנו, אלא גם 
מסלול אסטרטגי ליצוא לטורקיה, 

 רוסיה ומדינות מזרח אירופה ".
 
 

 דמעותקילוף בצל ללא 

 
 

 תפוחי אדמה על הירח
ביולוגים מאוניברסיטת ציריך למדו 

כיצד ניתן יהיה לגדל חקלאות על 
 או על כוכבי לכת אחרים. -הירח 

סביבה נטולת משקל וקרקעות 
המכילות פחות חומרים מזינים מאלו 

הארץ, אינם תנאים  על פני כדור
עם זאת פתרון  טובים לצמיחה.

אפשרי: הורמון הצמח 
serigolactone  מקדם את

הסימביוזה בין פטריות ושורשים 
  עדינים, ובכך תומך בצמח.

בסימביוזה זו הנקראת 
'mycorrhiza הפטריות מספקות ,'

את שורשי הצמחים עם מים , חנקן, 
 .פוספטים ויסודות קורט מהקרקע

 
  לוגו חדש לסינקלר

 
המסמל את סינקלר משיקה לוגו 

המחויבות המתמשכת של החברה 
לתת פתרונות חדשים. לדברי סינקלר, 
הלוגו משקף טוב יותר את המותג של 

בנוסף לזהות המותג  החברה כיום.
החדשה, סינקלר גם תחשוף אתר 

אינטרנט חדש המציג את המסר של 
המותג: "תווית קטנה עם השפעה 

"הלוגו החדש , המותג  גדולה ביותר".

תות שדה צבעוני 
במסגרת תוכנית מגירה בארגנטינה, קיבל 
לבניית  יזם מקומי כספים ממשלתיים 
חממה לייצור תות שדה צבעוני.המטרה 
היא לגדל תותים בצבע צהוב, לבן וכחול . 
לבניית  ישמשו  הממשלתיים  הכספים 
מבוקרת שתאפשר  טמפרטורה  חממת 
את ייצור הפירות לאורך כל השנה. אם 
הכל יתנהל לפי התוכנית, ייצור   התותים 
הראשונים צפוי בתוך שלושה עד  ארבעה 

חודשים.

שביתת הדלק בצרפת  
פוגעת בספרד

אלפי משאיות נושאות פרי וירק מספרד 
שנסעו לאירופה נלכדו במחאה הצרפתית 
על מחירי הדלק העולים. השביתה  הידועה 
"ווסטים הצהובים" שיתקה  בכינוי ה- 
כבישים צרפתיים, שכן המפגינים הקימו 
מחסומים במקומות אסטרטגיים, כולל 
מחסני דלק וכבישי אגרה. כתוצאה מכך, 
אלפי נהגי משאיות ספרדית של פרי וירק  
נלכדו בתוך כלי הרכב שלהם במשך כמה 

 פוגעת בספרד  שביתת הדלק בצרפתימים.

 
אלפי משאיות נושאות פרי וירק 
מספרד שנסעו לאירופה נלכדו 

הצרפתית על מחירי הדלק  במחאה
 -הידועה בכינוי ה  השביתה העולים.

"ווסטים הצהובים" שיתקה כבישים 
צרפתיים, שכן המפגינים הקימו 

מחסומים במקומות אסטרטגיים, כולל 
מחסני דלק וכבישי אגרה.כתוצאה 

מכך, אלפי נהגי משאיות ספרדית של 
נלכדו בתוך כלי הרכב   פרי וירק

 שלהם במשך כמה ימים.
 
 
 

 ( מת73יולק גולדפינגר )

 
ר בנובמבר, נפט 24במוצאי שבת, 

גולדפינגר לאחר מחלה קצרה.   יולק
. יולק היה המייסד של 73הוא היה בן 

. חברה זו בהולנד  חברת ריינגולד
, 1974באפריל  1-פתחה את שעריה ב 

ופעלה ביבוא פירות לשוק האירופי. 
בטקס יהודי מסורתי בבית   יולק נקבר

 הקברות היהודי ברוטרדם.
 

 
 

יולק גולדפינגר )73( מת
במוצאי שבת, 24 בנובמבר, נפטר יולק  
גולדפינגר לאחר מחלה קצרה. הוא היה בן 
73. יולק היה המייסד של חברת ריינגולד 
בהולנד . חברה זו פתחה את שעריה ב 1- 
באפריל 1974, ופעלה ביבוא פירות לשוק 
האירופי. יולק נקבר בטקס יהודי מסורתי 

בבית הקברות היהודי ברוטרדם.

 פוגעת בספרד  שביתת הדלק בצרפת

 
אלפי משאיות נושאות פרי וירק 
מספרד שנסעו לאירופה נלכדו 

הצרפתית על מחירי הדלק  במחאה
 -הידועה בכינוי ה  השביתה העולים.

"ווסטים הצהובים" שיתקה כבישים 
צרפתיים, שכן המפגינים הקימו 

מחסומים במקומות אסטרטגיים, כולל 
מחסני דלק וכבישי אגרה.כתוצאה 

מכך, אלפי נהגי משאיות ספרדית של 
נלכדו בתוך כלי הרכב   פרי וירק

 שלהם במשך כמה ימים.
 
 
 

 ( מת73יולק גולדפינגר )

 
ר בנובמבר, נפט 24במוצאי שבת, 

גולדפינגר לאחר מחלה קצרה.   יולק
. יולק היה המייסד של 73הוא היה בן 

. חברה זו בהולנד  חברת ריינגולד
, 1974באפריל  1-פתחה את שעריה ב 

ופעלה ביבוא פירות לשוק האירופי. 
בטקס יהודי מסורתי בבית   יולק נקבר

 הקברות היהודי ברוטרדם.
 

 
 

15



 אלטרנטיבה לתעלת סואץ

 
הודו, איראן ורוסיה ייפגשו על מנת 

של   לדון במבצע של מסדרון תחבורה
ק"מ, שיציג חלופה זולה  7,200

וקצרה לתעלת סואץ . הרעיון הוא 
לקשר בין האוקיינוס ההודי והמפרץ 

דלהי מחפשת -ניו. הפרסי דרך אירן
באופן פעיל את טהראן, בהתחשב 
בחשיבות העליונה שהיא מייחסת 

. המסדרון יאפשר להודו   לתוואי
לשלוח את הסחורה שלה לבנדר 

עבאס באיראן דרך הים, לאחר מכן, 
הם יישלחו לאסטרחן ברוסיה ויועברו 

 לאירופה ברכבת.
המסלול יקטין את הזמן ואת העלות 

אחוזים.  30-של אספקת הסחורה בכ 
בהשוואה לתעלת סואץ, המסדרון 

יקטין את זמן המשלוח בין מומבאי 
  ימים. 20-למוסקבה לכ 

 
  בית קרור חדש בבלגיה 

 
 5000בית הקרור בכושר איחסון של 

י "ע 2019יפתח בפברואר   משטחים .
ת . הקרור ומערכ Luik nativeחברת 

 ,הצינון ישמשו בעיקר לפרי וירק
נבנה בנמל אנטוורפן על הגדה המתקן 

השמאלית קרוב למסופי הפריקה של 
  האניות .

 
  מרוקו, שיא בייצור

 4%ובייצוא ב 17%עלייה בייצור ב 
 מיליון טון . 22.1הצפי לעונה זו 

עונת ההדרים המרוקאית פועלת בדרך 
 כלל מאמצע אוקטובר ועד יוני.

מהפרי לייצוא נשלחים  40%בסביבות 
-30, עם לאיחוד האירופי

נוספים  15-17%-לרוסיה ו  35%
לצפון אמריקה. השוק המקומי מקבל 

 מהיקף הייצור. 70% -כ
 

  מ"מ בחצי שעה . 90אוסטרליה 
אנשים נשארו תקועים במכונית ,וגם 

רשת ההגנה שהיתה פרוסה מעל 
  המטעים קרסה מעודף משקל המים .

 
  ליים בברזיל תלוי בגשם .

 
בנובמבר תלוי בכמות תחילת הקטיף 

הגדלים הצפויים  הגשם באוקטובר .
כאשר אירופה היא שוק  48ו  54הם 

הייצוא העיקרי, אבל יש מאמץ לחדור 
לשוק הערבי לוגיסטית ושיווקית . 
הממשלה הברזילאית עושה מאמץ 
מיוחד כדי לפתוח שווקים חדשים 

  ולפתור בעיות לוגיסטיות .
 

  . נעצר עם כמות של טון פרי גנוב
 

שלושה פושעים נעצרו בספרד על 
גניבות חוזרות של פרי הדר ,כלים 

לאחר  .חקלאיים כפפות ונעליים
שנערך תחקיר עם מנהל החווה זוהתה 

נוכחות של מיניוואן עם סימני עומס 
על ידי   המכונית, שהובלה יתר,

שלושה גברים, חסרה את המושבים 
שקים  25האחוריים; במקום זאת היו 

. טון  1במשקל  ות הדרמלאים פיר
  נעצרו החשודים, אזרחי רומניה

 כמבצעים לכאורה של גניבה חוזרת.
 
 
 
 

 אלטרנטיבה לתעלת סואץ

 
הודו, איראן ורוסיה ייפגשו על מנת 

של   לדון במבצע של מסדרון תחבורה
ק"מ, שיציג חלופה זולה  7,200

וקצרה לתעלת סואץ . הרעיון הוא 
לקשר בין האוקיינוס ההודי והמפרץ 

דלהי מחפשת -ניו. הפרסי דרך אירן
באופן פעיל את טהראן, בהתחשב 
בחשיבות העליונה שהיא מייחסת 

. המסדרון יאפשר להודו   לתוואי
לשלוח את הסחורה שלה לבנדר 

עבאס באיראן דרך הים, לאחר מכן, 
הם יישלחו לאסטרחן ברוסיה ויועברו 

 לאירופה ברכבת.
המסלול יקטין את הזמן ואת העלות 

אחוזים.  30-של אספקת הסחורה בכ 
בהשוואה לתעלת סואץ, המסדרון 

יקטין את זמן המשלוח בין מומבאי 
  ימים. 20-למוסקבה לכ 

 
  בית קרור חדש בבלגיה 

 
 5000בית הקרור בכושר איחסון של 

י "ע 2019יפתח בפברואר   משטחים .
ת . הקרור ומערכ Luik nativeחברת 

 ,הצינון ישמשו בעיקר לפרי וירק
נבנה בנמל אנטוורפן על הגדה המתקן 

השמאלית קרוב למסופי הפריקה של 
  האניות .

 
  מרוקו, שיא בייצור

 4%ובייצוא ב 17%עלייה בייצור ב 
 מיליון טון . 22.1הצפי לעונה זו 

עונת ההדרים המרוקאית פועלת בדרך 
 כלל מאמצע אוקטובר ועד יוני.

מהפרי לייצוא נשלחים  40%בסביבות 
-30, עם לאיחוד האירופי

נוספים  15-17%-לרוסיה ו  35%
לצפון אמריקה. השוק המקומי מקבל 

 מהיקף הייצור. 70% -כ
 

  מ"מ בחצי שעה . 90אוסטרליה 
אנשים נשארו תקועים במכונית ,וגם 
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אלטרנטיבה לתעלת סואץ
הודו, איראן ורוסיה ייפגשו על מנת לדון 
במבצע של מסדרון תחבורה  של 7,200 
ק"מ, שיציג חלופה זולה וקצרה לתעלת 
סואץ. הרעיון הוא לקשר בין האוקיינוס 
ההודי והמפרץ הפרסי דרך אירן. ניו-דלהי 
מחפשת באופן פעיל את טהראן, בהתחשב 
בחשיבות העליונה שהיא מייחסת לתוואי . 
המסדרון יאפשר להודו לשלוח את הסחורה 
שלה לבנדר עבאס באיראן דרך הים, לאחר 
מכן, הם יישלחו לאסטרחן ברוסיה ויועברו 

לאירופה ברכבת.
המסלול יקטין את הזמן ואת העלות של 
אספקת הסחורה בכ -30 אחוזים. בהשוואה 
זמן  יקטין את  לתעלת סואץ, המסדרון 
המשלוח בין מומבאי למוסקבה לכ -20 

ימים. 

בית קרור חדש בבלגיה  
 5000 של  איחסון  בכושר  הקרור  בית 
ע"י   2019 בפברואר  יפתח  משטחים.  
חברת Luik natie. הקרור ומערכת הצינון 
ישמשו בעיקר לפרי וירק, המתקן נבנה 
בנמל אנטוורפן על הגדה השמאלית קרוב 

למסופי הפריקה של האניות. 

מרוקו, שיא בייצור 
עלייה בייצור ב 17% ובייצוא ב4% הצפי 

לעונה זו 22.1 מיליון טון.
עונת ההדרים המרוקאית פועלת בדרך 

כלל מאמצע אוקטובר ועד יוני.
בסביבות 40% מהפרי לייצוא נשלחים 
לאיחוד האירופי, עם 30-35%  לרוסיה 
ו-15-17% נוספים לצפון אמריקה. השוק 

המקומי מקבל כ- 70% מהיקף הייצור.

אוסטרליה 90 מ"מ 
בחצי שעה. 

במכונית,  תקועים  נשארו  אנשים 
וגם רשת ההגנה שהיתה פרוסה מעל 
המטעים קרסה מעודף משקל המים. 

נעצר עם כמות של טון פרי 
גנוב. 

שלושה פושעים נעצרו בספרד על גניבות 
חקלאיים  כלים  הדר,  פרי  של  חוזרות 
ונעליים. לאחר שנערך תחקיר  כפפות 
של  נוכחות  זוהתה  החווה  מנהל  עם 
מיניוואן עם סימני עומס יתר,  המכונית, 
שהובלה  על ידי שלושה גברים, חסרה את 
המושבים האחוריים; במקום זאת היו 25 
שקים מלאים פירות הדר במשקל 1 טון. 
החשודים, אזרחי רומניה נעצרו כמבצעים 

לכאורה של גניבה חוזרת.

 אורי , הייצור הוכפל

 
הפופולריות של הזן בספרד הביאה גם 

  לנטיעות לא חוקיות ,
 2018טון לעונת 52000 צפי של 

  בעונה קודמת. 26000  לעומת
 מורסיה אחוזים, 23ולנסיה מייצרת 

אחוזים,  14קסטליון   ם,אחוזי 16
 6אחוזים, אליקנטה  9אלמריה 

.הרווחיות 5%וסביליה   אחוזים
הטובה של הזן הביאה כאמור להיקף 
 נטיעות בלתי חוקי בממדים גדולים .

 
 אלרגיותאסטמה ו אכילת פירות וירקות

 
על פי מחקרים חדשים, נמצא כי מתן 

פירות, ירקות, חמאה ויוגורט בשנה 
הראשונה לחיים של ילדים יכול להגן 
עליהם מפני אסטמה ואלרגיות בשלב 

. כמות גדולה של   מאוחר יותר בחיים
מזונות אלה נצרכת בשנה הראשונה 

לחיים, הסיכון של ילד לפתח אסטמה 
או אלרגיות מאוחר יותר נמצא הרבה 

  יותר נמוך . 
 

 יצוא לא חוקי לרוסיה
חשודים  36משטרת סרביה עצרה 

פרי לרוסיה תוך הפרה של   יצואבי
חוקי האיחוד האירופי. .החשודים הם 
בעלי חוות, סוחרים ופקידים שהנפיקו 

תעודות שאיפשרו לייבא את פירות 
 האיחוד האירופי לרוסיה.

האיחוד האירופי הטיל סנקציות 
מסחריות נגד רוסיה לפני ארבע שנים 

על מעורבותה בסכסוך במזרח 
צטרפה לא ה  אוקראינה. סרביה

לסנקציות של האיחוד האירופי נגד 
רוסיה, אך אסרה על ייצוא מחדש של 

 מוצרי האיחוד האירופי.
 

  התפשטות חרקים בדרום טירול .

 
הזה היא אסון   "התפשטות החרק

אזורי", אומר חבר מועצת המדינה 
החקלאית. "כמה מטעים בולזאנו 

נראים כאילו הם נפגעו על ידי סערת 
 נמצא בכל פינה  ברד." הסירחון

הרעב חודר את קליפת הפרי   החרק
ופולט רוק אשר גורם לסירחון רב 

 . ולעיוות צורת הפרי
 

  תרופה נגד נשירת שיער

 
שלוש נשים מעומאן טוענות כי פיתחו 

בהצלחה קרם לשיער המפחית את 
נשירת השיער ואת דילול הקרקפת. 

בחזירי ים כדי לוודא הם השתמשו 
הסטודנטיות מהמכללה שהקרם עובד.

ייצרו את   הגבוהה לטכנולוגיה,
משורש של צמח צ'רימואה,   התרופה

  .  מוסאפל-הידוע בערבית בשם אל
 
 
 

אורי, הייצור הוכפל
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נראים כאילו הם נפגעו על ידי סערת 
 נמצא בכל פינה  ברד." הסירחון

הרעב חודר את קליפת הפרי   החרק
ופולט רוק אשר גורם לסירחון רב 

 . ולעיוות צורת הפרי
 

  תרופה נגד נשירת שיער

 
שלוש נשים מעומאן טוענות כי פיתחו 

בהצלחה קרם לשיער המפחית את 
נשירת השיער ואת דילול הקרקפת. 

בחזירי ים כדי לוודא הם השתמשו 
הסטודנטיות מהמכללה שהקרם עובד.

ייצרו את   הגבוהה לטכנולוגיה,
משורש של צמח צ'רימואה,   התרופה

  .  מוסאפל-הידוע בערבית בשם אל
 
 
 

אכילת פירות וירקות אסטמה 
ואלרגיות

כי מתן  על פי מחקרים חדשים, נמצא 
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על אריזות פרי
”best before“
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מסלול אסטרטגי ליצוא לטורקיה, רוסיה 

ומדינות מזרח אירופה ".
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 אורי , הייצור הוכפל

 
הפופולריות של הזן בספרד הביאה גם 

  לנטיעות לא חוקיות ,
 2018טון לעונת 52000 צפי של 

  בעונה קודמת. 26000  לעומת
 מורסיה אחוזים, 23ולנסיה מייצרת 

אחוזים,  14קסטליון   ם,אחוזי 16
 6אחוזים, אליקנטה  9אלמריה 

.הרווחיות 5%וסביליה   אחוזים
הטובה של הזן הביאה כאמור להיקף 
 נטיעות בלתי חוקי בממדים גדולים .

 
 אלרגיותאסטמה ו אכילת פירות וירקות

 
על פי מחקרים חדשים, נמצא כי מתן 

פירות, ירקות, חמאה ויוגורט בשנה 
הראשונה לחיים של ילדים יכול להגן 
עליהם מפני אסטמה ואלרגיות בשלב 

. כמות גדולה של   מאוחר יותר בחיים
מזונות אלה נצרכת בשנה הראשונה 

לחיים, הסיכון של ילד לפתח אסטמה 
או אלרגיות מאוחר יותר נמצא הרבה 

  יותר נמוך . 
 

 יצוא לא חוקי לרוסיה
חשודים  36משטרת סרביה עצרה 

פרי לרוסיה תוך הפרה של   יצואבי
חוקי האיחוד האירופי. .החשודים הם 
בעלי חוות, סוחרים ופקידים שהנפיקו 

תעודות שאיפשרו לייבא את פירות 
 האיחוד האירופי לרוסיה.

האיחוד האירופי הטיל סנקציות 
מסחריות נגד רוסיה לפני ארבע שנים 

על מעורבותה בסכסוך במזרח 
צטרפה לא ה  אוקראינה. סרביה

לסנקציות של האיחוד האירופי נגד 
רוסיה, אך אסרה על ייצוא מחדש של 

 מוצרי האיחוד האירופי.
 

  התפשטות חרקים בדרום טירול .

 
הזה היא אסון   "התפשטות החרק

אזורי", אומר חבר מועצת המדינה 
החקלאית. "כמה מטעים בולזאנו 

נראים כאילו הם נפגעו על ידי סערת 
 נמצא בכל פינה  ברד." הסירחון

הרעב חודר את קליפת הפרי   החרק
ופולט רוק אשר גורם לסירחון רב 

 . ולעיוות צורת הפרי
 

  תרופה נגד נשירת שיער

 
שלוש נשים מעומאן טוענות כי פיתחו 

בהצלחה קרם לשיער המפחית את 
נשירת השיער ואת דילול הקרקפת. 

בחזירי ים כדי לוודא הם השתמשו 
הסטודנטיות מהמכללה שהקרם עובד.

ייצרו את   הגבוהה לטכנולוגיה,
משורש של צמח צ'רימואה,   התרופה

  .  מוסאפל-הידוע בערבית בשם אל
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יצוא לא חוקי לרוסיה
משטרת סרביה עצרה 36 חשודים בייצוא 
פרי לרוסיה תוך הפרה של חוקי האיחוד 
האירופי. החשודים הם בעלי חוות, סוחרים 
שאיפשרו  תעודות  שהנפיקו  ופקידים 
לייבא את פירות האיחוד האירופי לרוסיה.
האיחוד האירופי הטיל סנקציות מסחריות 
נגד רוסיה לפני ארבע שנים על מעורבותה 
בסכסוך במזרח אוקראינה. סרביה  לא 
הצטרפה לסנקציות של האיחוד האירופי 
נגד רוסיה, אך אסרה על ייצוא מחדש של 

מוצרי האיחוד האירופי.

בדרום  חרקים  התפשטות 
טירול. 

"התפשטות החרק  הזה היא אסון אזורי", 
אומר חבר מועצת המדינה החקלאית. 
"כמה מטעים בולזאנו נראים כאילו הם 
נפגעו על ידי סערת ברד." הסירחון  נמצא 
בכל פינה החרק  הרעב חודר את קליפת 
הפרי ופולט רוק אשר גורם לסירחון רב 

ולעיוות צורת הפרי .

תרופה נגד נשירת שיער 
שלוש נשים מעומאן טוענות כי פיתחו 
את  המפחית  לשיער  קרם  בהצלחה 
נשירת השיער ואת דילול הקרקפת. הם 
השתמשו בחזירי ים כדי לוודא שהקרם 
הגבוהה  עובד.הסטודנטיות מהמכללה 
לטכנולוגיה,   ייצרו את התרופה  משורש 
של צמח צ'רימואה, הידוע בערבית בשם 

אל-מוסאפל . 

 Lidl - ו Aldiסכנה ל
 ,הרוסים רוצים לכבוש את גרמניה
 יזם רוסי רוצה להיכנס לשוק הזה.

, רוצה Torgservisהרשת החדשה 
למשוך לקוחות באמצעות הצעות 

פשוטות מאוד. והיזם מחפש 
 ."מיקומים" 100-יותר מ   כרגע

יש רצון להקים סניפים גם בצפון 
וורפומרן,  -גרמניה, מקלנבורג

אנהלט, תורינגיה -סקסוניהסקסוניה, 
וברנדנבורג. החברה מחפשת נדל"ן 

 1200עד  800עם שטחי מכירות של 
מכוניות..  40עד  30מ"ר וחניות עבור 

Aldi  וLidl  מסתמכים על חנויות
מטר  1500בעלות שטח ממוצע של 

  מרובע לפחות .
 

  אישה התחלקה ודורשת פיצוי
האישה אשר החליקה תוך כדי עבודה 

ול ענבים באירלנד לא יצאה על אשכ
לעבודה במשך שלושה חודשים 

וטענה כי היא סבלה מכאבים 
 .2016עקב התאונה בשנת   בגב

במהלך החקירה הנגדית של הגברת 
הוצגו וידאו וראיות רפואיות שלא 

תמכו בטענותיה בנוגע למידת 
 הפגיעות שלה.

האישה טוענת שהיא סבלה מכאבים 
יכלה משמעותיים בברך ובגב , ולא 

לנהוג במשך חודשיים ,היא יצאה 
במשך שלושה   לעבוד  מכלל אפשרות

חודשים ויש לה סימפטומים 
בית המשפט  מתמשכים בכל הגוף.

דחה את טענתה וחייב אותה בתשלום 
 הוצאות .

 
 
 
 
 
 
 
 

  דבר שום" "

 
המחיר הנוכחי של השום בסין הוא 

מעט נמוך יותר מאשר היה בתקופה 
אשתקד, אבל תנאי השוק המקבילה 

עדיין יציבים למדי. שיא עונת הייצוא, 
היא בין יולי לספטמבר. שכר העבודה 
כיום גבוה למדי, בעוד ההתלהבות של 
קונים בחו"ל אינה גבוהה כלל . שטחי 

 , השום יוקטנו בעתיד
 

  מצטמצם ההפרש

 
הפרש המחירים בסין בין פירות 

מקומיים ומיובאים מצטמצם. בסתיו, 
נים שסופקו על ידי השוק הז

גדלו והתאפיינו בגיוון,   המקומי
הפופולריות של  ,טובה  ובאיכות

פירות המיוצרים באופן מקומי 
משתפרת ללא הרף. וצמצום פער 

המחירים הוא מגמה. החשיבה 
ירות מיובאים המסורתית, שרואה פ

  מן העולם.באיכות גבוהה חלפה 
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Lidl - ו Aldiסכנה ל
יזם  הרוסים רוצים לכבוש את גרמניה, 
הזה. הרשת  להיכנס לשוק  רוצה  רוסי 
החדשה Torgservis, רוצה למשוך לקוחות 
באמצעות הצעות פשוטות מאוד. והיזם 
מחפש כרגע  יותר מ -100 "מיקומים".

יש רצון להקים סניפים גם בצפון גרמניה, 
מקלנבורג- וורפומרן, סקסוניה, סקסוניה-
וברנדנבורג. החברה  אנהלט, תורינגיה 
נדל"ן עם שטחי מכירות של  מחפשת 
800 עד 1200 מ"ר וחניות עבור 30 עד 
Lidl מסתמכים על  ו   Aldi 40 מכוניות. 
 1500 חנויות בעלות שטח ממוצע של 

מטר מרובע לפחות. 

אישה התחלקה
ודורשת פיצוי 

האישה אשר החליקה תוך כדי עבודה 
על אשכול ענבים באירלנד לא יצאה 
חודשים  שלושה  במשך  לעבודה 
וטענה כי היא סבלה מכאבים בגב  
עקב התאונה בשנת 2016. במהלך 
החקירה הנגדית של הגברת הוצגו 
וראיות רפואיות שלא תמכו  וידאו 
בנוגע למידת הפגיעות  בטענותיה 
שלה. האישה טוענת שהיא סבלה 
ובגב,  מכאבים משמעותיים בברך 
ולא יכלה לנהוג במשך חודשיים, היא 
יצאה מכלל אפשרות  לעבוד  במשך 
שלושה חודשים ויש לה סימפטומים 
מתמשכים בכל הגוף. בית המשפט 
דחה את טענתה וחייב אותה בתשלום 

הוצאות.

"שום" דבר 
המחיר הנוכחי של השום בסין הוא מעט 
נמוך יותר מאשר היה בתקופה המקבילה 
אשתקד, אבל תנאי השוק עדיין יציבים 
יולי  למדי. שיא עונת הייצוא, היא בין 
לספטמבר. שכר העבודה כיום גבוה למדי, 
בעוד ההתלהבות של קונים בחו"ל אינה 
גבוהה כלל. שטחי השום יוקטנו בעתיד , 

מצטמצם ההפרש 
הפרש המחירים בסין בין פירות מקומיים 
ומיובאים מצטמצם. בסתיו, הזנים שסופקו 
על ידי השוק המקומי  גדלו והתאפיינו 
בגיוון, ובאיכות  טובה, הפופולריות של 
פירות המיוצרים באופן מקומי משתפרת 
וצמצום פער המחירים הוא  ללא הרף. 
מגמה. החשיבה המסורתית, שרואה פירות 
מיובאים באיכות גבוהה חלפה מן העולם. 

  תות שדה צבעוני

 
ית מגירה בארגנטינה, נבמסגרת תוכ

יזם מקומי כספים ממשלתיים קיבל 
לבניית חממה לייצור תות שדה 

.המטרה היא לגדל תותים  צבעוני
. הכספים   בצבע צהוב, לבן וכחול

הממשלתיים ישמשו לבניית חממת 
טמפרטורה מבוקרת שתאפשר את 

אם  ייצור הפירות לאורך כל השנה.
הכל יתנהל לפי התוכנית, 

תים הראשונים צפוי בתוך התו  ייצור 
 ארבעה חודשים.  שלושה עד

 
  פתיחת הגבול , ירדן סוריה

 
עם פתיחתו הרשמית של מעבר הגבול 

בין ירדן לסוריה, מומחים שיבחו את 
הצעד "המיוחל והנחוץ" כדי לקדם 

 את הצמיחה הכלכלית.
פתיחתו מחדש של המעבר לא תביא 

לשינוי מיידי בחילופי המסחר, אך 
המסחר עם סוריה ולבנון היצוא ו

יגדלו באופן משמעותי בחודשים 
ממשלת ירדן מסרה "זהו  הקרובים.

צעד חיובי מאוד, שבמשך זמן רב 
חיכינו לו ... סוריה היא לא רק שוק 

חשוב לפירות וירקות שלנו, אלא גם 
מסלול אסטרטגי ליצוא לטורקיה, 

 רוסיה ומדינות מזרח אירופה ".
 
 

 דמעותקילוף בצל ללא 

 
 

 תפוחי אדמה על הירח
ביולוגים מאוניברסיטת ציריך למדו 

כיצד ניתן יהיה לגדל חקלאות על 
 או על כוכבי לכת אחרים. -הירח 

סביבה נטולת משקל וקרקעות 
המכילות פחות חומרים מזינים מאלו 

הארץ, אינם תנאים  על פני כדור
עם זאת פתרון  טובים לצמיחה.

אפשרי: הורמון הצמח 
serigolactone  מקדם את

הסימביוזה בין פטריות ושורשים 
  עדינים, ובכך תומך בצמח.

בסימביוזה זו הנקראת 
'mycorrhiza הפטריות מספקות ,'

את שורשי הצמחים עם מים , חנקן, 
 .פוספטים ויסודות קורט מהקרקע

 
  לוגו חדש לסינקלר

 
המסמל את סינקלר משיקה לוגו 

המחויבות המתמשכת של החברה 
לתת פתרונות חדשים. לדברי סינקלר, 
הלוגו משקף טוב יותר את המותג של 

בנוסף לזהות המותג  החברה כיום.
החדשה, סינקלר גם תחשוף אתר 

אינטרנט חדש המציג את המסר של 
המותג: "תווית קטנה עם השפעה 

"הלוגו החדש , המותג  גדולה ביותר".

קילוף בצל ללא דמעות המבורגר חדש 
ההמבורגרים הם לא ממש המבורגרים. 
הם צורות שונות של בשר, דגים, אטריות, 
אשר דחוקים בין פנקייקס מלוחים עשויים 
כרוב, עם מקלות ירקות,  ביצה מטוגנת, 

עם mayo, או קטשופ.

ב יותר למה תקשרים טומ  והאתר
"שמרנו על שסינקלר מייצגת כיום",

אלמנטים חזותיים של הלוגו הקודם , 
אשר משקפים את המורשת ארוכת 

קדימה   והדגשנו את החשיבה  השנים
ואת המטרה להשיג צמיחה חזקה, 

 ולהתמקד בחדשנות ובקיימות".
 

  ביסאהולנד, רישוי לגדל קנ

 
גידול החקיקה בהולנד מאפשרת 

ביס רפואי תוך שמירה על ויסות אקנ
 לגידול נרחב בחממות.  מתאים

ביס רפואי מתאימה אהחקיקה לגבי קנ
לעיבוד נרחב בחממות )ווסטלנד(, 

דרישות   ובהן בתנאים קפדניים,
איכות ופרוטוקולים .בחממות יש 

מיקרו אקלים יציב שבו המגדל יכול 
ב לפרוטוקולים, כך לציית היט
  היה מובטחת.ת סםשאיכות ה

 
 לימון סיני לאינדונזיה

 
 250,000  בפעם הראשונה,יוצאו

לאינדונזיה,  Guang’anלימוני   ק"ג
עדיין לא ידוע הרבה מחוץ    זן זה
שנים, כמה  10-אך לפני יותר מ  לסין,

 8000ני נטעו באופן ספונט  כפריים
בשנת דונם אך ללא הצלחה יתירה ו

מיליון  20-, השקיעו יותר מ 2014
יואן, והתחילו לשתול לימונים 

עפ״י תקני איכות מוקפדים   אלו
 לייצוא .

  פרי לדרך
מגוון מכונות אוטומטיות מתרחב 

בספרד על מנת לקדם את הצריכה של 
  פרי וירק בדרכים.

 
, דרך texturas השייק החדש ייקרא 

חדשה לאכול פירות טריים; השייק 
 מסונן היטב, ללא סוכר או תוספים.

לשמר את כל   הודות לתהליך ניתן
זוהי  הויטמינים והאנזימים של הפרי,

מהפכה בתחום התוצרת הטרייה, שכן 
היא מאפשרת פרי עם כל החומרים 

באופן המבטיח   המזינים כשהוא ארוז
 חיי מדף טובים.

 
  המבורגר חדש

 
ההמבורגרים הם לא ממש 

המבורגרים. הם צורות שונות של 
, אשר דחוקים בין בשר, דגים, אטריות

פנקייקס מלוחים עשויים כרוב , עם 
ביצה מטוגנת,   מקלות ירקות,

 ,או קטשופ .mayo  עם
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פתיחת עונת 2018/19 של יצוא האשכולית האדומה הייתה פחות 
מוצלחת מהעונה הקודמת, משום שבכל חודשי הקיץ היו עודפי 
אשכוליות בכל השווקים, הן במערב אירופה והן במזרח הרחוק. 
לדרום אפריקה היה יבול שיא באשכוליות, בנוסף לכך פריסה 
לא מוצלחת של השיווק לאורך חודשי הקיץ ואיכות פרי נמוכה 
ביותר, הביאו לתמורה נמוכה ביותר לאשכולית הדרום אפריקאית, 
לעומת שלוש עונות מוצלחות שחוו בשנים האחרונות. בימים אלה 
מתרוקן מלאי האשכוליות הדרום אפריקאיות מהשווקים, ואת 
מקומן תופס פרי מקסיקני ולאחרונה גם פרי מטורקיה, מספרד 
ומישראל. לאחרונה דווח גם על יבול גבוה יחסית של אשכוליות 
מפלורידה לאחר שפל נמוך ביותר שהיה בעונה הקודמת. ביצוא 
האשכוליות לאירופה אנו נמצאים בתחרות מתמדת עם הספרדים 
ולכן עתידים להיתקל בהמשך העונה במחירים  והטורקים, 
נמוכים יותר לאשכולית האדומה, שיוצעו לנו במערב אירופה. 
מאידך גיסא, קיים ביקוש רב לפרי זה בשוקי המזרח הרחוק, 
בעיקר בסין, קוריאה הדרומית ויפן, וכן בשוקי צפון אמריקה, 
ומשם מתקבלת עבור פירותינו תמורה ראויה לשמה. בתעשייה 
ממשיך הביקוש המוגבר יחסית לאשכוליות, כפי שהיה בעונה 
והמחירים המוצעים בתעשייה לאשכוליות בשער  הקודמת, 

הפרדס הם 1-0.9 ₪ לק"ג.
בכל זני ההדרים יש להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו השונים: 
ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, על פי המחירים הצפויים 
להתקבל ממשווקי הפרי. יש להחליט בעניין קטיף סלקטיבי 
לפי הגודל בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על איכות פנימית 
מתאימה. אם הפרדסן יתנהל נכון - יוכל להשיג את התמורה 

המרבית עבור הפרי.
נוכח החשיבות להנהלות נכונה בכריתת עצים, אנו מצרפים 

בסוף הדפון מסמך העוסק בפירוט בנושא זה.

גיזום ודילול עצים בפרדס

בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן עלולות להיפגע מקרה 
ומרוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל החל מחודש 

נובמבר. בחלקות העלולות להיפגע מקרה ומרוחות חזקות - 
מומלץ להמתין לסוף פברואר ולגזום לפני גל הלבלוב הראשון. 
והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת  שיטות הגיזום 

הקטיף ובאזור.

דילול עצים - בחלקות בוגרות וצפופות יתר על המידה, ניתן 
גודל הפרי באמצעות דילול מחצית  להגדיל את היבול ואת 
מהעצים בחלקות, במעבר לגיזום ידני ועל ידי פתיחה בין העצים. 
לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה ובדירוג בין השורות במהלך 4 
שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100-70 
עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות 
בצפיפות של 70-50 עצים לדונם. בעונה שלפני הדילול יבוצע 
גיזום מעברים רק בעצים המיועדים לדילול כהכנה לכך. בדילול 
ארבע-שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ רביעי בכל השורות 
הזוגיות; בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי בשורות האי-
זוגיות בדירוג בסגול, בשנה השלישית יש לדלל את העץ האמצעי 
בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית יש לדלל 

את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי-זוגיות.
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 ברשתה מכוס פרדס

 גיזום ודילול עצים בפרדס

, מומלץ במהלך החורף רוחותממקרה ועלולות להיפגע בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן 

מומלץ  - ותחזקומרוחות קרה היפגע מל לולותבחלקות הע. מחודש נובמברהחל לדלל  גזום אול

בזן,  ותתלויוהדילול ת הגיזום ושיט פברואר ולגזום לפני גל הלבלוב הראשון.להמתין לסוף 

 במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.

 

 ל הפריול ואת גודניתן להגדיל את היבבחלקות בוגרות וצפופות יתר על המידה,  - דילול עצים

 פתיחה בין העצים. לפיכך,על ידי במעבר לגיזום ידני ו ,דילול מחצית מהעצים בחלקותבאמצעות 

שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות  4במהלך  רוג בין השורותיובד מומלץ לדלל בהדרגה

פיפות של מהעצים( חלקות בצ 1/12שנים ) 6עצים לדונם ויותר; או במהלך  100-70בצפיפות של 

 עצים המיועדים לדילולבבעונה שלפני הדילול יבוצע גיזום מעברים רק  עצים לדונם. 70-50

שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ רביעי בכל השורות הזוגיות; -. בדילול ארבעכךכהכנה ל

בשנה השלישית יש  ,רוג בסגוליזוגיות בד-בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי בשורות האי

צעי בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית יש לדלל את העץ את העץ האמלדלל 

 זוגיות.-המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי

 

פרדס מכוסה ברשת

בפרדס
2 0 1 8 ר  ב מ צ ד - ר ב מ ב ו נ

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

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה; אופיר אטינגר- תחום הגנת הצומח
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אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות, כמו ריקבון ספוגי, 
פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם. בפרדסים אלה נקפיד על 
הורדת העצים המנוונים. רצוי להמית את הגדם; ואם מופיעה 

פטריית הגנודרמה - לטפל בתכשיר נחושת.

גיזום מכני, צמרת ושדרה

פתיחת שדרות והורדת גובה יש לבצע בהדרגה במהלך שנים 
גיזום חריף גורם לפחיתה ביבול,  אחדות, ולא בפעם אחת. 

המלווה בצימוח חזק.
 45-30 בזווית של  יבוצע באלכסון  גיזום צמרת מכני עדין 
מעלות מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר 
מגיזום ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של 
כ-40-30 ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, 
יש לבצע הוצאת  ואז  ונאטמת לאור,  צמרת העץ מצטופפת 

ענפים ידנית מבוקרת. 
גיזום שדרה מכני עדין או ידני יבוצע באלכסון בשיפוע של 
20-15 מעלות מקו האופק, משני צדי השורה, כדי למנוע את 
סגירת המעברים, ליצור מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולאפשר משטר אור תקין ותנועה חופשית של כלים 
מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים בסמוך 
לקרקע, ובין 2.5 ל-3.5 מ' בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. פתיחת 
השדרות תיעשה על ידי גיזום ענפים בולטים מקו החופה. גיזום 

שדרה מכני מוגזם עלול לפגוע ביבול הבא.
ממצאים חדשים!!! החל מהעונה הבאה יש להימנע בכל זני 
ההדרים מגיזום מכני בצמרת, בשדרה ובמעברים בתקופה 
שבין אמצע חודש מרס לאמצע יוני. לאחרונה התברר כי גיזום 
מכני בתקופה זו גורם ללבלוב שלא בעתו ושאינו רצוי, בהיותו 

מתחרה בחנטים הצעירים ומהווה גורם מרכזי לנשירת חנטים 
טבעית רבה מהרצוי בזנים המתקשים בחנטה ונוטים לנשירות 

חנטים במידה מוגזמת באביב ובתחילת הקיץ.
ניתן לבצע את הגיזומים המכניים לפני אמצע מרס או לאחר 

אמצע יוני
גיזומים שאינם גורמים ללבלוב מסיבי, ניתן לבצע גם בתקופת 
האביב, והם כוללים: ניקוי זרועות כהכנה לחיגור, הורדת חזירים, 
גיזום יבש, הוצאת ענפים מבסיסם לפתיחת חלונות צד או גביע. 
בעניין הוראה זו נפרט ונזכיר שוב בעתיד הקרוב, ומאמר בנושא זה 
הופיע בעלון "עת הדר" גיליון 132 שיצא לאור באוקטובר 2018.

גיזום שמלה

בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, יש לקצרה 
לגובה של חצי מטר מהקרקע כדי למנוע הדבקה של הפרי 
בריקבון חום ועליית מזיקים, כמו כנימות, נמלים וחלזונות, 
מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכדי לאפשר פיזור טוב של 
המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע 
בין הפירות לקרקע בחלקות המושקות במים מושבים. הרמת 
השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים והדברה 
טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. גיזום שמלה הוא תנאי 
הכרחי לשיווק פרי לסין, היות שהסינים חוששים ממעבר מחלת 
הפיטופטורה לארצם. לפיכך, בחלקות המיועדות לשיווק לסין 
נדרש גיזום שמלה לאחר הקטיף בגובה של 70-60 ס"מ מפני 
הגדודית. התנאי של היבואנים הסינים הוא שמירה על מרחק 
מינימלי של 40 ס"מ בין הפרי והענפים לפני הקרקע בעת הקטיף.
גיזום ענף או כמה ענפים ממרכז העץ יאפשר ליותר אור לחדור 
ויפחית מגובה העץ במרכז השורה. תוספת  לחובו של העץ 
הארה לתוכו של העץ משפרת את החנטה במרכז העץ, מגדילה 
את היבול המוגן מפגעי מזג האוויר ומפחיתה התייבשות של 

ענפונים פנימיים. 
יש להקפיד על הלבנת הזרועות הנחשפות לקרינת שמש. בזנים 
הרגישים למכות שמש, בעיקר בזן סטאר רובי, יש לבצע פתיחה 

מתונה במרכז העץ כמעין "ארובה".

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

העצים ותורם להוספת שטח פנים בפרי גדול. 
גיזום מעברים בין העצים רצוי לבצע לסירוגין, כלומר מעבר - 
כן, ומעבר - לא, ובשנה העוקבת יש לגזום את המעברים שלא 

נגזמו בשנה זו.
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 תרשים סדר דילול העצים

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

רצוי להמית את הגדם; ואם מופיעה  .המנוונים ורדת העציםעל הנקפיד  אלה בפרדסים .התאם

 לטפל בתכשיר נחושת. -פטריית הגנודרמה 

 
 

תרשים סדר דילול העצים
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גיזום ודילול ידני של ענפים במעטפת העץ
יש לדלל רבע עד שליש מענפי העץ בגיזום ידני, תוך החלפת 
ענפים זקנים בענפים צעירים. באמצעות גיזום זה העץ מעוצב 
לממדים הרצויים )גובה ורוחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות 
מתמעטות  הצעיר,  הצימוח  מעודד  פנימיות,  התייבשויות 
התפרצויות של כנימות קמחיות, ותכשירי ההדברה מיושמים 
טוב יותר. הגיזום הידני מומלץ במיוחד בזנים שבהם יש חשיבות 
רבה לגודל הפרי, משום שענפים צעירים נוטים לשאת כמות 
פחותה יותר של פרי אך יותר פרי גדול, לעומת ענפים מבוגרים.

סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום, זן זה נוטה להיפגע 
ממחלת ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני 
חריף, ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו 
ולכסותם  הגיזום  מיד את פצעי  יש לחטא  לקרינת השמש. 
במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. נדרשת הלבנת 
ענפים שנחשפו לשמש באמצעות תכשירי הלבנה. הגיזום יבוצע 

גם בחודשי החורף; במקרה שנתגלתה נגיעות, יש לבדוק אם עלול 
להיגרם נזק כלכלי בהתאם למועד הקטיף. לגבי זנים הנקטפים 
זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה וכמובן להקפיד  בתקופה 
על ימי ההמתנה עד לקטיף, בהתאם לתכשירים שבשימוש. יש 
לרסס בדיוק מרבי ולהקפיד על כיסוי פנים העץ ועל מקומות 
המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר 
שעיקר הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום לקוי של 
תכשירי ההדברה. בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי  המומלצים, בהתאם למינונים 
שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים אלא לבחור 

תכשיר מקבוצה שונה. 
אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות משולבת 
נזק לעלווה עד כדי התייבשות  באקריות אלה עלולה להסב 
ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפים. בתקופה זו 
נזק בשילוב יבושת סתווית. במקרים אלה יש  עלול להיגרם 
לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי קבוצות האקריות.

אקרית אדומה מזרחית - אקרית קיצית זו עשויה להופיע עד 
החורף, תלוי בתנאי האקלים.

אקרית ארגמנית - קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית תתחדשנה 
בחלקות שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפת. 

כנימה אדומה - יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי. במרבית 
המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים. אם רמת 

האוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 
פייחת - הגורם המשמעותי והעיקרי לבררה בפרי. בחלקות שבהן 
הפרי מכוסה בפייחת רבה, ניתן לרסס שמן בריכוז שלא יפחת 
מ-1%. בזנים שבהם קליפת הפרי נוטה להיות גסה ומחוספסת 
)טופז, אורי, אורה, שמוטי( שטיפת הפייחת בבתי האריזה חלקית 

בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן.
זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא יישום ריסוס מהקרקע, המתבצע על ידי המכון להדברה 
ביולוגית של ענף ההדרים באמצעות טרקטורונים, או לטפל 

בכתמים )טיפול באחריותו הבלעדית של הפרדסן(. 
בשנים האחרונות קיים שימוש במתקני לכידה וקטילה בהיקפים 
של כ-30,000 דונם, המהווים כ-12% משטחי ענף ההדרים. 
באזורים מסוימים בארץ: גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן, 

שיטה זו משמשת להדברה במרבית שטחי הפרדס. 
יש לעקוב אחר   - )מקננת(  וגדילנית  כנימות עש - צמרית 

התפתחות המזיק, ובמקרה הצורך להדביר גם בתקופה זו.
עש התפוח המדומה )עת"מ( - מזיק זה נמצא בפרדסים מאזור 
עמק יזרעאל בצפון ועד אשקלון בדרום. העת"מ הוא מזיק הסגר 
ונוכחותו על גבי הפרי ובתוכו אסורה בכל יעדי השיווק של 
פירות ההדר מהארץ. פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם 
הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע 
במזיק, ובתי האריזה נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי החשוד 
בנגיעות בעת"מ. בשנה האחרונה הוסיף האיחוד האירופי מזיק 
זה לרשימת הנגעים האסורים בפרי המיועד למדינות האיחוד 

עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומהתמוטטות שחורה
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עץ לעץ מהקרקע בין מטר  1.0-0.5מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של  - גיזום מעברים
מטר; במרווח  0.5מעבר של מלץ גיזום מטרים בין העצים מו 2במרווח נטיעה של עד לצמרות. 

מטרים  4מטר; ובמרווח נטיעה של  0.75מטרים בין העצים מומלץ גיזום מעבר של  3נטיעה של 
תורם גיזום זה מונע את התייבשות האזור בין העצים ומטר.  1בין העצים מומלץ גיזום מעבר של 

 פרי גדול. בשטח פנים להוספת 
בשנה העוקבת ולא,  -מעבר וכן,  -מעבר כלומר וגין, רילבצע לס גיזום מעברים בין העצים רצוי

 יש לגזום את המעברים שלא נגזמו בשנה זו.

 

 גיזום ודילול ידני של ענפים במעטפת העץ

יש לדלל רבע עד שליש מענפי העץ בגיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים בענפים צעירים. 

וחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות ם )גובה ורבאמצעות גיזום זה העץ מעוצב לממדים הרצויי

של כנימות קמחיות,  תהתייבשויות פנימיות, מעודד הצימוח הצעיר, מתמעטות התפרצויו

ותכשירי ההדברה מיושמים טוב יותר. הגיזום הידני מומלץ במיוחד בזנים שבהם יש חשיבות 

אך יותר פרי  פרי של ותרה יפחותכמות רבה לגודל הפרי, משום שענפים צעירים נוטים לשאת 

 גדול, לעומת ענפים מבוגרים.

 

הרבה לחום, זן זה נוטה להיפגע ממחלת ההתמוטטות השחורה.  ורגישותעקב  - סטאר רובי

חריף, ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת מומלץ להימנע מגיזום מכני 

ם על בסיס אספלט )תפזהיל( במשחת עצי םהגיזום ולכסות י. יש לחטא מיד את פצעהשמש

בחורף,  באמצעות תכשירי הלבנה. הגיזום יבוצע ענפים שנחשפו לשמשנת הלבנדרשת  .לאיטום

 .מרסחודש צמרת מכני החל ממחצית . רצוי להימנע מגיזום מיד לאחר הקטיף

 
 עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומהתמוטטות שחורה

 

שיווק פרי ירוק הוא חשוב מאוד, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים בזנים אלו  - פומלית וליים

במעטפת העץ, לפתוח דלתות, ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ. יש 

בחורף, מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל 
ממחצית חודש מרס.

פומלית וליים - בזנים אלו שיווק פרי ירוק הוא חשוב מאוד, 
ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח דלתות, 
ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ. יש 
להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פירות צפופים 

או פירות הנמצאים בצל ישברו צבע לצהוב. 
בזן ליים יש לבצע את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש 

לפגיעה בעץ הרגיש לקרה לקראת עונת החורף.
בלימון אינטרדונטו הנמצא באזור ששוררות בו רוחות ויש סכנה 
לאיבוד עלי העצים במהלך החורף, יש לבצע את פעולות הגיזום 
העיקריות ופתיחת העץ לקראת האביב. עצי לימון אינטרדונטו, 
המאבדים את מרבית עלוותם במהלך החורף, לא יחנטו כהלכה 

באביב הבא.

הדברת מזיקים

אקרית החלודה - יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות 
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האירופי. במהלך חודש אוגוסט נשלח לפרדסנים דפון מפורט 
בנושא הטיפול במזיק זה, והוא ניתן לצפייה באתר האינטרנט 

בכתובת:
https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/

documents/false_codling_moth_august_2018.pdf

מפת האזור הנגוע בעש התפוח המדומה - השטח האפור הוא 
השטח הנגוע, נכון לשנת 2017; השטח הצבוע בלבן מסמן את 
השטחים שהתווספו בשנה האחרונה לאזורי הנגיעות בעש; 
השטח הירקרק מסמן את אזורי הארץ הנקיים כיום מעש תפוח 

מדומה, כפי שהתקבל על פי הגישה המערכתית
חלקו הצפוני של האזור הנגוע בעת"מ - השטח האפור הוא 
השטח הנגוע, נכון לשנת 2017; השטח הצבוע בלבן מסמן את 
השטחים שהתווספו בשנה האחרונה לאזורי הנגיעות בעש; 
השטח הירקרק מסמן את אזורי הארץ הנקיים כיום מעש תפוח 

מדומה, כפי שהתקבל על פי הגישה המערכתית

חלקו הדרומי של האזור הנגוע בעת"מ - השטח האפור הוא 
השטח הנגוע, נכון לשנת 2017; השטח הצבוע בלבן מסמן את 
השטחים שהתווספו בשנה האחרונה לאזורי הנגיעות בעש; 
השטח הירקרק מסמן את אזורי הארץ הנקיים כיום מעש תפוח 

מדומה, כפי שהתקבל על פי הגישה המערכתית

הטיפול בחלקות הנמצאות באזורים הנגועים ייעשה על פי הגישה 
המערכתית שגובשה ע"י השירותים להגנת הצומח וענף ההדרים. 
זו על החקלאים לרשום את חלקותיהם בשירותים  במסגרת 
להגנת הצומח ישירות או באמצעות בתי האריזה שיארזו את 
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נן מטופלות מהאוויר בחלקות שאייש לעקוב אחר נגיעות חריגה.  - תיכוני-זבוב הפירות הים

)בשל מגבלות שונות( יש לוודא יישום ריסוס מהקרקע, המתבצע על ידי המכון להדברה ביולוגית 

של ענף ההדרים באמצעות טרקטורונים, או לטפל בכתמים )טיפול באחריותו הבלעדית של 

 הפרדסן(. 

-ונם, המהווים כד 30,000-כבשנים האחרונות קיים שימוש במתקני לכידה וקטילה בהיקפים של 

גולן, גליל מערבי ועמק הירדן, שיטה -משטחי ענף ההדרים. באזורים מסוימים בארץ: גליל 12%

 זו משמשת להדברה במרבית שטחי הפרדס. 

הצורך  קרהבמויש לעקוב אחר התפתחות המזיק,  -צמרית וגדילנית )מקננת(  - כנימות עש

 להדביר גם בתקופה זו.

נמצא בפרדסים מאזור עמק יזרעאל בצפון ועד אשקלון מזיק זה  - (עת"מ) מהעש התפוח המדו

של פירות  שיווקהאסורה בכל יעדי  כוובתוהפרי העת"מ הוא מזיק הסגר ונוכחותו על גבי  בדרום.

אין ו לפרדס. תחדירעל מניעת הקפדה מאוד, וכך גם  יםבו. פיקוח וניטור המזיק חשההדר מהארץ

א להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות נדרשים שלבתי האריזה ו ,וע במזיקלקטוף פרי החשוד כנג

בשנה האחרונה הוסיף האיחוד האירופי מזיק זה לרשימת הנגעים האסורים בפרי המיועד  .עת"מב

. במהלך חודש אוגוסט נשלח לפרדסנים דפון מפורט בנושא הטיפול האירופי למדינות האיחוד

 נט בכתובת:אתר האינטרבמזיק זה, והוא ניתן לצפייה ב

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/fals

e_codling_moth_august_2018.pdf 
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 ;2017שנת הנגוע, נכון להשטח האפור הוא השטח  - מדומהעש התפוח המפת האזור הנגוע ב

השטח אזורי הנגיעות בעש; לבשנה האחרונה השטחים שהתווספו מסמן את השטח הצבוע בלבן 

על פי הגישה כפי שהתקבל  ,מעש תפוח מדומה נקיים כיוםה י הארץאזורמסמן את  רקהירק

 המערכתית

 

 

 
 ;2017שנת הנגוע, נכון לטח האפור הוא השטח הש - בעת"מחלקו הצפוני של האזור הנגוע 

השטח אזורי הנגיעות בעש; לבשנה האחרונה השטחים שהתווספו מסמן את השטח הצבוע בלבן 

על פי הגישה כפי שהתקבל  ,מעש תפוח מדומה נקיים כיוםה י הארץאזורמסמן את  רקהירק

 המערכתית

 

הפרי. חקלאים שלא יבצעו את הפעילות הכוללת, לפי הנחיות 
השירותים להגנת הצומח וענף ההדרים, לא יוכלו לייצא את 
הפרי שלהם למדינות שבהן עש התפוח המדומה הוא מזיק הסגר.
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 שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה

ביצים וזחלים. פרי נגוע שובר צבע מוקדם יחסית לפירות  איתורליעיל ניטור ופיקוח ויזואלי 

על הקרקע. פרי שנשר  תיכון. יש לבדוק גםהים הנגוע בזבוב הלפרי  דומה ומופעו ,האחרים

מומלץ  ,ו רימונים ושיחי קיקיוןמכ על העש, מועדפיםה םסמוכות לפונדקאיהבחלקות הדרים 

 קוח.ילהגביר את הפ

חברת ב השילרכהמלכודות ניתנות  .לניטור בוגרי העשבפרדסים מסייעת מלכודות פרומון  תהצב

 .'יום-ביו'חברת ב'אורגני שלי' או 

חשוב להקפיד כולל פרי שנשר, סילוקו מהשטח והשמדתו.  ,גוע במזיקאיסוף הפרי הנ - סניטציה

 של שיחי קיקיון בסביבת הפרדס. גם על סניטציה

 

 תכשירי בלבול לעש התפוח המדומה, המורשים לשימוש בהדרים

ההדברה תכשיר  מינון 
 בין מרווח

 טיפולים

הטיפולים מספר  

היישום ואופן  

 ימים

 מקטיף

קמייט'צ  
 נוזלי

 פרומון ילהמכ תכשיר
. זכרים לבלבול נקבי מין

 חברת ידי על משווק

דונם/ק"סמ 11  
התכשיר; של   

לדונם ליטר 40-כ של נפח  

ימים 21 : היישום תחילת 
 העש בוגרי מגילוי

 ועד במלכודות
 כמה נדרשים. הקטיף

.ריסוסים  

0 

21



שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה
של עש התפוח המדומה

וזחלים. פרי נגוע  ויזואלי יעיל לאיתור ביצים  ניטור ופיקוח 
שובר צבע מוקדם יחסית לפירות האחרים, ומופעו דומה לפרי 
הנגוע בזבוב הים התיכון. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. 
בחלקות הדרים הסמוכות לפונדקאים המועדפים על העש, כמו 

רימונים ושיחי קיקיון, מומלץ להגביר את הפיקוח.

הצבת מלכודות פרומון בפרדסים מסייעת לניטור בוגרי העש. 
'אורגני שלי' או בחברת  ניתנות לרכישה בחברת  המלכודות 

'ביו-יום'.
סניטציה - איסוף הפרי הנגוע במזיק, כולל פרי שנשר, סילוקו 
מהשטח והשמדתו. חשוב להקפיד גם על סניטציה של שיחי 

קיקיון בסביבת הפרדס.

תכשירי בלבול לעש התפוח המדומה, המורשים לשימוש בהדרים

מרווח בין מינוןתכשיר ההדברה
טיפולים

מספר הטיפולים
ימים מקטיףואופן היישום

צ'קמייט
נוזלי

תכשיר המכיל פרומון מין נקבי לבלבול זכרים. 
משווק על ידי חברת אדמה מכתשים

11 סמ”ק/דונם
 של התכשיר;

נפח של כ-40 ליטר לדונם
21 ימים

תחילת היישום: מגילוי 
בוגרי העש במלכודות 

ועד הקטיף. נדרשים כמה 
ריסוסים.

0

ספלאט
משחה

תכשיר המכיל פרומון מין נקבי לבלבול זכרים. 
משווק על ידי חברת לוכסמבורג

100 גרם/דונם
של התכשיר;

יישום ב-50 נקודות מפוזרות לדונם;
יישום בשליש העליון של העץ

12-10 שבועות
תחילת היישום: מגילוי 

בוגרי העש במלכודות ועד 
הקטיף. 

0

חוטי בלבול
תכשיר המכיל פרומון מין נקבי לבלבול זכרים. 

משווק על ידי חברת אדמה אגן
3 חודשים60 חוטים לדונם

תחילת היישום: מגילוי 
בוגרי העש במלכודות ועד 

הקטיף.
0
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מכתשים אדמה  

 ספלאט
 משחה

 פרומון המכיל תכשיר
. זכרים לבלבול נקבי מין

 חברת ידי על משווק
כסמבורגלו  

דונם/גרם 100  
התכשיר; של  
 נקודות 50-ב יישום

לדונם; מפוזרות  
 של העליון בשליש יישום

 העץ

10-12 

 שבועות

: היישום תחילת
 העש בוגרי מגילוי

 ועד במלכודות
  הקטיף.

0 

 חוטי בלבול
 פרומון המכיל תכשיר

. זכרים לבלבול נקבי מין
 חברת ידי על משווק

אגן אדמה  

ם לדונםחוטי 60 חודשים 3  : היישום תחילת 
 העש בוגרי מגילוי

 ועד במלכודות
 הקטיף.

0 

 

 

 
 

(שקד לוי עמירם: צילום) המדומה התפוח עש של זחל  

 

  בהדרים לשימוש המורשים ,המדומה התפוח עשכנגד  הדברה תכשירי

ההדברה תכשיר  מינון 
 בין מרווח

 טיפולים

הטיפולים מספר  

היישום ואופן  

 ימים

 מקטיף

 קריפטקס

 ביולוגי כשירת
 משווק. וירוס המכיל
 חברת ידי על

 דונם/ק"סמ 20
התכשיר; של  
  מלא תרסיס נפח

 ימי 8
 שמש 

 ימים 2)
 מעוננים
 שווים

.עוקבים ריסוסים 3-כ  
 של מלא כיסוי נדרש

.הפירות  
 רק יבוצע הריסוס

 הצהריים אחר בשעות

3 

זחל של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(
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תכשירי הדברה כנגד עש התפוח המדומה, המורשים לשימוש בהדרים 

מספר הטיפוליםמרווח בין טיפוליםמינוןתכשיר ההדברה
ימים מקטיףואופן היישום

קריפטקס
תכשיר ביולוגי המכיל 

וירוס. משווק על ידי חברת 
לוכסמבורג.

בתוספת כל פיקס
0.06%

20 סמ”ק/דונם של התכשיר;
נפח תרסיס מלא 

 8 ימי שמש 
)2 ימים מעוננים שווים ליום 

שמש אחד(

כ-3 ריסוסים עוקבים.
נדרש כיסוי מלא של הפירות.
הריסוס יבוצע רק בשעות 
אחר הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים 

נוספים

3

ביוטי פלוס
תכשיר ביולוגי נוזלי המכיל 

חיידקים. משווק על ידי 
חברת ביו יום

750 סמ”ק/דונם של התכשיר;
14-10 ימיםנפח תרסיס מלא 

כ-3 ריסוסים עוקבים.
נדרש כיסוי מלא של הפירות.
הריסוס יבוצע רק בשעות 
אחר הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים 

נוספים

3

ספרטה סופר
תכשיר הדברה נוזלי משווק 

על ידי חברת תרסיס

ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם
21טיפול אחד

ארמדה
תכשיר הדברה נוזלי. משווק 

על ידי חברת תרסיס

ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם
33קיבל רישוי להדרים לאחרונה

מאבריק
תכשיר הדברה נוזלי. משווק 
על ידי חברת אדמה מכתשים

ריכוז 0.1%;
נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם

קיבל רישוי להדרים 
לאחרונה

ליישום פעם אחת בעונה
14

הערה חשובה
את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית 
המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. לעתים נראה 
ובימים מקטיף בחלק מתכשירי ההדברה בין  שוני בריכוזים 
רשימות היצואנים לבין הרשום בתווית. בכל מקרה, יש לבצע אחר 
ההוראות הניתנות מבית האריזה ומהמשווקים שיארזו את הפרי.
רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור של 

חברת יתרולאב, כלהלן:
http://www.itrolab.com/wp-content/uploads/201
8/10/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-

2018.10.15.-.pdf

רשתות להגנה מפני ברד
בשנים האחרונות הוכח שרשתות המכסות את צמרות העצים 
בחלקות הנמצאות באזורים המועדים לאירועי ברד, מגנות על 
הפרי ומונעות את נזקי הברד. יש להניח את הרשתות על העצים 

ולקשור אותן כראוי, כדי שלא יתעופפו ברוח. מומלץ להניח את 
הרשתות בתחילת חודש נובמבר. להנחה בפוליסת הקנ"ט יהיו 
זכאים חקלאים המגנים על הגידול ברשתות, בתנאי שהגידול 
יכוסה במלואו ברשת לא יאוחר מתאריך 15.11.18 והודעה על 

כך תתקבל בכתב במשרדי המבטח לא יאוחר מתאריך זה.

הנחת הרשת וקשירתה לעצים
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 רשתות להגנה מפני ברד

רשתות המכסות את צמרות העצים בחלקות הנמצאות באזורים נות הוכח שבשנים האחרו

המועדים לאירועי ברד, מגנות על הפרי ומונעות את נזקי הברד. יש להניח את הרשתות על העצים 

ולקשור אותן כראוי, כדי שלא יתעופפו ברוח. מומלץ להניח את הרשתות בתחילת חודש נובמבר. 

כוסה יבתנאי שהגידול , ברשתותמגנים על הגידול ה איםאים חקליהיו זכט "בפוליסת הקנלהנחה 

תקבל בכתב במשרדי המבטח לא תוהודעה על כך  15.11.18 תאריךבמלואו ברשת לא יאוחר מ

 .יאוחר מתאריך זה

 
 הנחת הרשת וקשירתה לעצים

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
  השקיה, דישון ובקרה השקיה, דישון ובקרה 

23



השקיה, דישון ובקרה 

עונת המשקעים.  לרוב  ודצמבר מתחילה  נובמבר  בחודשים 
גשמים לפרקים, שכמותם נאמדת בפחות מ-40 מ"מ בקרקע 
כבדה; ובפחות מ-20 מ"מ בקרקע קלה-חולית - עלולים לגרום 
להמלחת בית השורשים ולהסב נזק קשה לעץ. במקרים אלה 
יש להשקות מיד ב-20 קוב לדונם בקרקע כבדה, וב-10 קוב 

לדונם בקרקע קלה.
אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר משקעים של לפחות 

30 מ"מ ברציפות, יש לנהוג כלהלן:
1. בחלקות שבהן נקטף כל הפרי, ניתן להפחית את מנת המים, 
כלומר להשקות במחצית ממנת המים הניתנת לפרדס מניב. עם 
זאת, יש להיזהר מעקת מים ולהשתדל ככל האפשר להימנע ממנה. 
2. בחלקות שלא נקטפו ושיבולן גדול מ-3 טונות לדונם, יש 
1.0-0.9 מההתאדות הממוצעת  ולהשקות במקדם  להמשיך 
לתקופה לפי שיטת פנמן ובהתאם לזנים השונים ולגובה היבול, 
כפי שפורסם בדפון הקודם. ניתן להיעזר גם בטבלאות ההשקיה 
לחודש נובמבר )בזן אורי, למשל, במרבית אזורי הארץ מקדם 
ההשקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן הוא כ-0.5-0.4(. 
יש לשים לב במיוחד לחלקות העמוסות ביבול, שצריכת המים 
שלהן עשויה להיות גבוהה מכך. בכל מקרה, בחלקות הנושאות 
פרי אין להפחית את כמות המים אל מתחת ל-3.0-1.5 מ"ק/ד'/

יום, גם מחשש ליבושת סתווית.
אמצעי הבקרה האמין ביותר כדי לדעת מהו עומק חזית ההרטבה 
שאליה נדחקו המלחים הוא מדגם קרקע שנלקח על ידי מקדח 

קרקע ונשלח למעבדה לצורך אנליזת מלחים כוללת. 
)ממדגמי  בדיקות עלים  נמסרו תוצאות  בחלקות, שלגביהן 
ובבדיקות אותר מחסור חריף ביסודות  ספטמבר-אוקטובר(, 
ההזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, מומלץ לדשן כמה פעמים לפני 
תחילת עונת הגשמים. לרוב תסתכם כמות זו בכ-20% מכמות 

הדשן השנתית. 

טיפול לתחזוקת מערכות ההשקיה
סוף עונת ההשקיה הינו המועד החשוב ביותר לטיפול בתחזוקת 

מערכות ההשקיה. 

טיפול במערכות טפטוף
העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:

1. הקפדה על השלמות ועל הניקיון של מערכות הסינון.
2. שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה 

מדגמית של ספיקת הטפטפות.
3. שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף.

תחילת עונת ההשקיה מחייבת טיפולים ובדיקות הכנה דקדקניות 
לייעול הטיפולים  במערכת ההשקיה, על אביזריה השונים. 
הכימיים השונים יש לבצע לפני תחילתם טיפול מכני במערכת 
ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים ושלוחות הטפטוף 

בלחצי הפעלה גבוהים, וטיפול וניקוי מערכת הסינון ואביזרי 
השקיה אחרים הדורשים טיפול בראש מערכת ההשקיה ובהמשכה. 
מכיוון שבמרבית הטיפולים נעשה שימוש גם בכימיקלים מסוכנים, 
יש להקפיד על הוראות הבטיחות ולהשתמש בציוד מגן ובבגדים 
מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת הגנה על מערכת 

הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש של 
שההנחיות  לזכור  יש  היצרן.  ע"י  שפורסמו  כפי  התכשיר, 
ואינן מחליפות את  זה הן כלליות בלבד  המפורסמות בדפון 
המלצות חברות ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה סתירה 
בין ההמלצות הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, שהן 

יצרניות התכשירים - יש להיוועץ בנדון עם החברות.

הטיפולים הכימיים במערכות השקיה בטפטוף
א. החמצת מי הטפטפת - נדרש טיפול במשקעים כימיים כדוגמת 
אבנית )שילוב של מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת pH גבוהה 
במים(, הנובעים מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( אשר מאפיינת 
את מרבית מקורות המים בישראל. הטיפול המקובל הוא הזרקת 
חומצה מלחית 33% בריכוז של 6-4 ליטרים חומצה ל-1 מ"ק מי 
השקיה במשך 15 דקות, ולאחר מכן שטיפת המערכת בהשקיה 
נוספת במשך כשעה. ניתן לחשב את מנת החומצה גם לפי הספיקה 
השעתית של ההפעלה, כאשר ההזרקה תחושב לפי 1.5-1 ליטר 
חומצה לכל 1 מק"ש של ספיקת מגוף ההשקיה המופעל. בתום 
ההזרקה יש להמשיך את ההשקיה ללא חומצה, לשעה אחת נוספת. 
יש לזכור כי לחומצות יש תגובה אקזוטרמית חזקה ביותר )פליטת 
חום רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה במים, חובה להקפיד על 
סדר ערבוב הנוזלים: את החומצה מוזגים באיטיות לתוך המים, 
ולא להפך. בחלקות שבהן יש מחסור בזרחן ניתן לבצע את הטיפול 
בחלקה באמצעות חומצה זרחתית 85%. כך, בנוסף לטיפול במשקעי 
האבנית, כל ליטר אחד של חומצה זרחתית תורם יחידה אחת של 
זרחן לפרדס. יש להתאים את משאבות ההזרקה לחומצה שבה 
משתמשים; כך למשל, בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים 

המיועדים לטיפולים בחומצה מרוכזת. 
ב. טיפול בחומר האורגני - מי הקולחין עשירים לרוב בחומרים 
אורגניים, מרחפים ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים 
ביסודות אורגניים. יש לציין שבמים שפירים השוהים במאגרים 
מתפתחים זיהומים אורגניים, המהווים לעתים בעיית סינון חריפה 
עוד יותר למערכות ההשקיה, ובמיוחד למערכות הטפטוף. ככלל, 
כאשר משקים במי קולחין, בעיית הסינון מחריפה יותר - ככל 

שאיכות הקולחין ירודה יותר. 
הטיפולים הכימיים העיקריים, שבאמצעותם ניתן להתמודד עם 
החומרים האורגניים, כוללים חומרים המשמשים כמחמצנים 

)מפרקים( של חומר אורגני: 
1. הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא 
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת מכל 
אחסון של נתרן תת-כלורי גורם להתנדפות החומר הפעיל, וריכוזו 
פוחת בהתמדה, ולכן השימוש בו צריך להיות מידי. בהתאם 
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 לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, תיעשה הזרקת 
150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים במשך כשעתיים )הריכוז 
הנמוך מיועד לעומס אורגני נמוך; הריכוז הגבוה - לעומס אורגני 
גבוה, בהתאמה(. כך לדוגמה, אם ספיקת ההפעלה המושקית 
היא 20 מטר קוב לשעה, והעומס האורגני במים הוא נמוך - יש 
לכוון את בקר ההשקיה לכמות של 40 מטר קוב מים ולהזריק 
בו-זמנית 2000 סמ"ק של תכשיר נתרן תת-כלורי 12%. יש 
לבחור משאבות מינון מדויקות עם אטמים המיועדים להזרקת 
כלור, שהוא כימיקל אגרסיבי למתכות רבות. יש להיוועץ בחברות 
משאבות הדשן )עמיעד, ת.מ.ב, דוסטרון וכו'( בנוגע להתאמת 
הציוד שלהן להזרקת כלור או כל חומר מחמצן אחר. בנוסף, 
קיימים כימיקלים מבוססי כלור אחרים, אשר להם הוראות שימוש 
ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים ניתן לעקוב אחר יעילות 
התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה פשוטים יחסית את כמות הכלור 
החופשי שנותרה בתום היישום, וכך להעריך את יעלות ההכלרה.
2. כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( - מוצר נוסף 
שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, וריכוז 

החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 
3. בשנים האחרונות החלו להשתמש במי חמצן )לרוב בריכוז 35%(. 
4. יש להיוועץ בחברות השונות לגבי הכימיקל המחמצן הרצוי 

שאינו פוגע בציוד ההשקיה. 

מוטציות
אנו ממשיכים במאמצינו לגלות מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
השונים. על הופעת מוטציה כלשהי - נא לדווח למדריך ההדרים 

יעקב הרצנו, טל': 04-6303411, 050-6241436.

הגנה בפני קרה
לקיומם של  סיכוי  יש  חודש מרס  סוף  ועד  מחודש דצמבר 
אירועי קרה, והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. 
הזנים הרגישים ביותר לקרה הם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, 
ובמיוחד אלה המורכבים על כנות לימוניות. בחלקות המועדות 
לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים 
וזולים יחסית כדי לצמצם ככל האפשר את הנזק: השטח צריך 
להיות נקי מעשבים ולח כדי לעודד את קליטת החום ואגירתו 
בשעות היום ואת פליטתו החוזרת בשעות הלילה; על לחות 
הקרקע להבטיח מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה; אם 
חלף זמן רב מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים - יש להשקות 
השקיה קלה; יש לדלל ענפים בחלקם התחתון של משברי הרוח 
לשיפור ניקוז האוויר הקר. למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים, 
עוטפים את הגזעים בקרטון גלי עד לגובה של 50-40 ס"מ מפני 
הקרקע. לקראת קרה קשה מפעילים את סידורי ההמטרה שהותקנו 
מבעוד מועד במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה 

רק לאחר שנמס כל הקרח שנוצר במהלך האירוע. 
חיגור סתווי

בחלק מהאזורים לא הוכחה עדיין יעילותו של החיגור הסתווי 

ואין מידע מבוסס בדבר השפעתו על שיפור  בזנים השונים 
ההתמיינות לפריחה ועל הפחתת הסירוגיות. בסתיו האחרון, 
לפני כשנה, החלנו בשלושה ניסויים לבדיקת השפעות החיגור 
הסתווי על ההתמיינות לפריחה ועל הסירוגיות בזן אורי )את 
התוצאות נפרסם לאחר הקטיף(. בנוסף, מוצע למגדלים לבצע 
תצפיות בהיקף קטן, כדי לצבור מידע בתחום בזמן קצר. מומלץ 
גבוה מהרגיל, כך שיש חשש  בזנים שיבולם  לערוך תצפית 
להיפגעות הפריחה באביב הבא. במחצית הראשונה של חודש 
נובמבר יש לחגר 50% מזרועות העץ ולסמן בסרטי סימון את 
הזרועות שחוגרו. אין לחגר בסתיו את הגזע, כיוון שפעולה זו 
עלולה לגרום לתמותת עצים. החיגור הסתווי, להבדיל מהחיגור 
האביבי, מתאחה רק בתקופת האביב, כלומר לאחר 6 חודשים. 
במקרה שהפריחה באביב בעצים המיועדים לחיגור תהיה שופעת, 
לא נחגר באביב; במקרה שהפריחה באביב תהיה בינונית ומעטה, 

נחגר באביב את יתר הזרועות שלא חוגרו ולא סומנו.
והיבולים הבעייתיים מבחינת סירוגיות הפריחה, הם:  הזנים 
אורי - 3.5 טונות לדונם ויותר; ליים - 3.5 טונות לדונם ויותר; 
ניוהול - בחלקות עם היסטוריה של סירוגיות ויבול של 5 טונות 
לדונם ויותר; מינאולה - 5 טונות לדונם ויותר; מירב ואודם - 5 

טונות לדונם ויותר; אשכולית אדומה - 8 טונות ויותר.
אין לחגר בסתיו עצים וחלקות הנושאים יבולים בינוניים ונמוכים.

ריסוס ב-D-2,4 להפחתת נשירת פרי ולהארכת עונת הקטיף 
בהדרים

בחלקות הדרים שבהן הפרי נוטה לנשור טרם הקטיף, מומלץ 
 D2,4 )18- -לרסס מסוף חודש אוקטובר עד מחצית דצמבר ב
ח"מ( + משטח )טריטון B 1956 בריכוז 0.025% או טיבולין 
בריכוז 0.025%(. הריסוס יבוצע בנפח תרסיס של כ-300 ליטר 
לדונם בפרדס מבוגר. ריסוס זה מפחית גם נשירת פירות באזור 
הניתוק במצעית הנגרמת כתוצאה מרוחות חזקות. בחלקות 
הנקטפות בחודש פברואר ולאחריו מומלץ לבצע ריסוס נוסף 

באותה נוסחת ריסוס במחצית חודש ינואר.
חכשירי ה-D-2,4 וכמותם ל-100 ליטר מים: 

הדרנול- התכשיר אינו משווק עוד בארץ. לפרדסנים שיש עדיין 
תכשיר, שאוחסן בטמפרטורה נמוכה, להוסיף 3.6 סמ"ק תכשיר 

ל-100 ליטר מים.
ציטרוספיקס - להוסיף 4.0 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים.

פסטפרוט - התכשיר קיבל רישוי לשימוש בהדרים בארץ. יש 
להוסיף 18 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים. 

כל התכשירים ישולבו במשטח, בהתאם לרשום בתווית.

ריסוס בג'יברלין לשמירת חיוניות הפרי
כאשר מעוניינים לשמור על חיוניות הפרי, כלומר לשמר את 
מוצקותו ולעכב הופעת צבע מתקדם, מומלץ לרסס בין סוף חודש 
 )3GA אוקטובר למחצית חודש דצמבר בג'יברלין )10 ח"מ של
+ חומצה זרחתית בריכוז +0.1% משטח )טריטון B 1956 בריכוז 
0.025% או 5BB בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(. 
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נוסף להשפעתו החיובית , חשוב לציין שהג'יברלין מעכב את 
שינוי צבע הפרי ומפריע להבחלת הפרי, כך שאם מתוכנן קטיף 
סלקטיבי, מומלץ לבצע את הריסוס לאחר הקטיף הסלקטיבי 
המוקדם של הפרי הגדול. ריסוס ג'יברלין עלול להפחית לעתים 

את היבול של השנה העוקבת. 
הערה: ניתן לשלב ריסוס בתכשיר D-2,4 עם תכשיר ג'יברלין 

כאשר תוויות התכשירים מאפשרות זאת
ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה ייעשה אך ורק בזנים ובחומרים 

המורשים, בהתאם לרשום בתווית. 

מחלות

ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא בעומקים שונים בקרקע 
ועולה  יורדות הטמפרטורות  פני השטח כאשר  על  ומופיע 
הרטיבות, עם הגברת ההשקיה או התרבות הגשמים. ההדבקה 
העיקרית של הפירות מתקיימת בעיקר לאחר הגשם השני, בהופעת 
שלוליות מים או בזרימת מים בפרדס. החי נבגים של המחלה 
מודברים בריכוזים נמוכים של יוני נחושת. מרססים בתכשירי 

נחושת את נוף העצים בגובה של 1.5-1.0 מ' מהקרקע. 
מומלץ לרסס לכל המאוחר כחודש וחצי לפני הקטיף.

התכשירים המומלצים:
1. מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים בכירים. להכנת 
1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים - ממסים 1 ק"ג של גופרת 
נחושת בצורת אבקה טחונה דק, ומוסיפים 1 ק"ג סיד כבוי. אם 
הסיד טרי, ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי )בערך 0.6 ק"ג(, אך 
יש לבדוק אם ה-pH הגיע ל-11. כשאין עודפי גופרת נחושת, 

ה-pH עולה ל-11.
נחושתן: תכשיר קופר סולפט בתוארית נוזלית, ליישום בריכוז 

.0.3%
3. תכשירי הידרוקסיד הנחושת: פרסול גרגרי בריכוז 0.18%, 
קוצייד 2000 בריכוז 0.25% או בלו-שילד, פונגרון, צ'מפיון 

ומאסטרקופ בריכוז 0.3%*.
)קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז  זרחיתי  4. תכשירי אשלגן 

0.25%, קיפ בריכוז 0.25%-0.5%*. 
5. הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%*.

* אין לרסס לאחר ריסוס בשמן. 
השימוש בתכשירים המכילים אשלגן זרחיתי )קבוצות 4, ו-5( 
מחייב תיאום מול המשווק עקב חשש משאריות של חומרים 

שנאסרו לשימוש על ידי השוק האירופי.
ליד תעלות ניקוז המזרימות מי ביוב לא מומלץ לרסס תכשירי 

נחושת מחשש לצריבות בפרי.

ריסוס מרק בורדו למניעת פיטופטורה סרינגי בפרי המשווק לסין
בחלקות שפריין מיועד ליצוא לסין, נדרשת הקפדה יתרה על 

ריסוס תכשירי הנחושת, לפי ההנחיות שלהלן:
ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם 	 

יותר( יש לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע שמתחת לעצים 
במרק בורדו.

יש לבצע ריסוס שני לאחר ירידת גשם של 300 מ"מ ממועד 	 
הריסוס הראשון. יש לרסס שנית בשבוע הראשון של חודש 
ינואר, גם אם לא ירדו 300 מ"מ בפרק הזמן שחלף מהריסוס 

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

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

באזור הפרדס 300 מ"מ גשם מעת ביצוע הריסוס השני.

מאלסקו - בעונה זו חשוב לסקור את העצים בפרדס ולבדוק 
אם ענפים שהתייבשו נגועים במחלה. בחלקות שבהן היו עצים 
נגועים במחלה, יש לגזום כל ענף יבש, וכעבור שבועיים-שלושה 
נבגי המחלה  כנגוע במחלה.  יבש חדש  ענף  להתייחס לכל 
מופצים מגופי פרי המתפתחים על ענפים יבשים ונפוצים לכל 
עבר. בעונה זו מתקיימים התנאים האופטימליים להדבקה: לחות 
גבוהה, טיפות מים וטמפרטורה הנמוכה מ-18 מעלות צלזיוס. 
עונת הסתיו היא גם המתאימה לריסוס כל נוף העץ במרק בורדו 
או בקוצייד לקטילת הנבגים בשלבי הנביטה הראשוניים, לפני 
שהתפטיר חודר לעלי העץ. מרק בורדו בריכוז 1% וקוצייד 2000 
בריכוז 0.25% הם החומרים היחידים שנבדקו ונמצאו יעילים. 
הריסוס מומלץ בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים 

באזורים נגועים.
גומה שחורה בלימונים - גורם המחלה הוא בקטריה הפוגעת 
בפרי ובענפים. הבקטריה פעילה בטמפרטורות נמוכות: 22-18 
)גם  מעלות צלזיוס, והיא חודרת דרך פצעים בגדלים שונים 
בפצעים קטנים מאוד הנגרמים מברד או מרוח הנושאת גרגירי 
ניתן להדביר ביעילות באמצעות תכשירי נחושת, כך  חול(. 
שהריסוסים נגד מאלסקו, למשל, יגלו יעילות גם כנגד מחלה זו.
קולטוטריכום - פטרייה זו גורמת להתייבשות ענפים בזן נובה. 
ההתייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב זוהי אינה מחלה קשה 
במיוחד. בחלקות נובה שהופיעה בהן המחלה בעבר, מומלץ 

לרסס תכשיר נחושתי על כל הנוף.
עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, זוהי העונה המתאימה 
לאמת את החשד לגבי הנגיעות, לפי המראה הכללי של העץ, 
פירות במועדי פריחה  לפי הסימנים בפרי, כלהלן:  ובעיקר 
שונים; פירות בלתי סימטריים או פירות "עם כתפיים", בעיקר 
בתפוזים; מחסורי אבץ שלא תוקנו בריסוס אבץ; עלים קטנים 
ועץ קומפקטי עם נוף מעוגל הנראה כאילו נגזם כך; פרי רך 
בצדו האחד באזור הפיטם. בנטיעות חדשות שגילן כשנה חשוב 
במיוחד לסמן את העצים החשודים. סימון העצים ייעשה לפי 
מראה נוף העץ, כאשר יש הפסקה בגידול, ולא בשלב של לבלוב. 

מומלץ לעקור עצים הנגועים קשה בעלעלת.
גרינינג )HLB( - מחלה קשה של עצי הדר. בפלורידה מסכנת 
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מחלה זו את קיום ענף ההדרים כולו. המחלה לא נתגלתה בארץ. 
סימני המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. בהזדמנות זו אנו 

פונים ומבקשים לדווח למדריכים על כל עץ החשוד כנגוע.
אלטרנריה - הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה, נובה, 
מיכל, מור מורקוט ומירב. גשמים מזרזים הדבקה סתווית של 
המחלה. מומלץ "להקדים תרופה למכה" ולדאוג לריסוס הפרי 
לפני הגשם. נבגי המחלה מדביקים את הפרי שעות ספורות 
לאחר הגשם. יש להקפיד לרסס על פי הימים המותרים לפני 

קטיף, כלהלן:
טרימילטוקס - 30 יום; קוצייד 2000, קנון, קורדון, פוספירון, 

קיפ והרקולס )קנונחושת( - 7 ימים.

השימוש בתכשירים המכילים אשלגן זרחיתי מחייב תיאום מול 
המשווק עקב חשש משאריות של חומרים שנאסרו לשימוש על 

ידי השוק האירופי.

הדברת עשבייה
להלן טבלאות המכילות את כל התכשירים להדברת עשבים 
המורשים לשימוש בפרדס. הטבלה תהיה לעזר כאשר מתכוונים 
ליישם את ההמלצות להדברה המופיעות בהמשך. עם זאת, נדגיש 
שוב שכל שימוש בתכשיר הדברה מחייב קריאה יסודית ומעמיקה 
של תווית התכשיר, ורק בהתאם לרשום בה מותר לפעול. יש 
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בחומרי הדברה.

רשימת קוטלי העשבים המורשים לשימוש בפרדס

קוטלי מגע בעשבייה קיימת
מגבלותמינון/ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

Glyphosate

ראונדאפ
גלייפוגן
גאלופ

גלייפוס
טייפון

רונדומור
גלייפון
טורונדו
רונדופז

ראונדאפ מקס

אגן
אגן

כצ”ט
לוכסמבורג

תפזול
אפעל 

גדות אגרו
פרימה

מכתשים
אגן

תרכיז נוזלי

גרגרים מסיסים

2%-0.5%

1%-0.25%

מגיל שנה

Dimethylamine salt of 2,4-D

אלבר סופר
אמינובר

אמינופיליק
בר 720
שרדול

מכתשים
לוכסמבורג
מכתשים
תרסיס

אדמה אגן

תרכיז מתחלב
אבקה מסיסה
תרכיז נוזלי
תרכיז נוזלי
תרכיז נוזלי

 0.5%-0.25%
בשילוב גלייפוסט 

1%

משנה שלישית לנטיעה

Glufosinate Ammonium

בסטה 20
פאסטר

בסט-ביי
בומבה
ברנר

גלובוס

גדות אגרו
תפזול
תרסיס
אפעל

מכתשים
אגן

יש להוסיף משטח נוניוני1.5%-3%תרכיז נוזלי

Fluroxypyr

סטרן
טומהוק
פלאטון
טנדוס

אגריכם
אגן

תפזול
כצ”ט

0.5%תרכיז מתחלב
להדברת עשבים חד-

 שנתיים 
ורב-שנתיים קשים

Diquat + Paraquat
רגלון
ברן

דו קטלון
סקאפול

מכתשים
אפעל

מכתשים
אגן

חייב משטח -1%-2%תרכיז נוזלי
זהירות!

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

50-100
מחייב הצנעה גרם/דונם

Carfentrazon Ethylגרגרים רחיפיםלוכסמבורגאורורה

5 גרם לדונם 
 בשילוב גלייפוסט 

 200-300
סמ”ק/ד’

משנה שלישית לנטיעה; 
לא באתרוגים

MSMAאינו מומלץ לשימוש 1.5%-3%תרכיז נוזלילוכסמבורגטרגט
בטמפרטורות נמוכות
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מונעי הצצה
מגבלותמינון/ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

Bromacil80 אורגן
האנטר

אגן
תפזול

אבקה רטיבה
אבקה רטיבה

 50-100
מחייב הצנעה גרם/דונם

Diuron

דיורקס 80
דוריאן 80
סאנדורון

רקס

אגן
אפעל
תרסיס
תפזול

תרכיז רחיף
גרגרים מסיסים

תרכיז רחיף
משנה שלישית 100-250 גרם/דונם

לנטיעה

Oxyflurofen

גול
גליגן
גלאון
גליל

אוקסיגל

אגריכם
אגן

אפעל
כצ”ט
תפזול

לא בלבלוב;200-400 סמ”ק/דונםתרכיז מתחלב
במינונים נמוכים 
קוטל מגע בלבד

Oxadiazonרונסטאר
סטאר

גדות אגרו
עד 600 סמ”ק/דונםתרכיז מתחלבתפזול

Diflufenicanלגטו
פאלקון

אגן
50 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףתפזול

Propizamide200 גרם/דונםתרכיז רחיףאגןמגלן

Indaziflam500 משנה שלישית;15סמ”ק/דונםתרכיז רחיףלידוראליון
ראה מגבלות בתווית

תכשירים משולבים
מגבלותמינון/ריכוזתואריתיצרן/משווקשם התכשירחומר פעיל / שם גנרי

Glyphosate + Oxyflurofenקוטל עשבייה קיימת בלבד; 200-300 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףמכתשיםאוקסיפאסט 
מגיל שנה

Oxyflurofen Propyzamideאמיר
תבור

אגריכם
תפזול

לא בלבלוב250 גרם/דונםתרכיז רחיף

Glyphosate +

Oxyflurofen +

Diuron

משנה שלישית לנטיעה;400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףאגןגליידר
לא בלבלוב

Glyphosate+ Carfentrazone-

Ethyl
משנה שלישית לנטיעה;200-300 סמ”ק/דונםתרכיז שמן במיםלוכסמבורגגלייפורורה

לא באתרוגים

Diflufenican + Diuronשנתיים לאחר הנטיעה; לא 400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףתפזולפרטנר
בסטאר רובי

Oxyflurofen + Diuronשנתיים לאחר הנטיעה; לא 400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףתפזולאואזיס
בסטאר רובי

Diflufenican + Metribozinמומלץ לשימוש כל שנה שנייה400 סמ”ק/דונםתרכיז רחיףאגןטווס
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המלצות להדברת עשבייה
בעונה זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות יורדות, ועשביית החורף 
מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי הקרקע 
המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע הנבטים 
לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: תכשירי 
דיאורון, תכשירי אוקסיפלורופן, תכשירי דיפלופניקן, תכשירי 
פרופיזאמיד או תכשיר אינדאזיפלאם; עם קוטלי עלווה: תכשירי 
גלייפוסט, תכשירי ברומסיל, תכשירי D-2,4 או תכשירים בעלי 
מנגנון הורמונלי: פלורוקסיפיר ותכשירי גליפוסינת אמוניום. את 
השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, ינבוט, הגה, ארכובית, ירבוז 
עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. כך לדוגמה: 
צמחי חלמית, סרפד, מרקולית וכרוב החוף יודברו בריסוס הכולל 
ברומאסיל במינון של 100 ג'/ד'. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 
במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה במינון של 5 ג'/ד' או 

דיפלופניקן במינון של 40-30 סמ"ק/ד'.
מומלץ ליישם מונעי הצצה לאחר גשם ראשון משמעותי ולקראת 
הגשם השני, כיוון שבמצב זה תנבוט עשביית החורף, ואותה 

נדביר בשילוב של קוטל מגע עם מונע ההצצה.
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.

פרדסים צעירים - שנה ראשונה 
בנטיעות חדשות בחלקות שבהן שיפועים לניקוז, מומלץ לזרוע 

שיבולת שועל בין השורות.
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1.0 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 

להגנתם. את הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים שלהלן:
1. תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק לדונם + 

תכשירי גליפוסינת אמוניום בריכוז 1.5%.
2. אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' + תכשירי גליפוסינת 

אמוניום בריכוז 1.5%.

פרדסים צעירים - משנה שנייה ושלישית
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1.0 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 
להגנתם. מומלץ לרסס בשורה באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק/ד'   .1
+ תכשיר גלייפוסט בריכוז 0.5%-1%. משום שהאוקסיפלורופן 

אינו מונע נביטת קטניות, מומלץ לרססו לאחר הנביטה.
אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' או מגלן במינון   .2

של 150 סמ"ק לדונם בשילוב תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 
300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 0.5%-1%. מומלץ 

לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן במינון של 50 סמ"ק/ד' + מגלן   .3
במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז 1%-1.5% 
)התכשיר מגלן נועד למניעת נביטה של דגניים וכשות בהמשך(. 

מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

פרדסים מבוגרים - מעל 4 שנים
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

+ תכשיר  נביטה  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  1. תכשיר 
25 סמ"ק/ד'.  גלייפוסט 1%-1.5% + תכשיר אוקסיפלורופן 
שילוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן מיועד לחיזוק הגלייפוסט 

ולהדברת עשבים החומקים מגלייפוסט.
+ תכשיר  נביטה  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  2. תכשיר 
ברומאסיל 100 ג'/ד'. בזנים פומלו וסטאר רובי מומלץ להקטין 
את מנת הברומאסיל ל-50 ג'/ד', ולא לרסס אם העצים אינם 
מפותחים ביחס לגילם. בשילוב זה אין צורך להוסיף תכשיר 

אוקסיפלורופן.
3. תכשיר אוקסיפלורופן 500-300 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט 

.1.5%-1%
4. תכשיר אינדאזיפלאם )אליון( במינון 15 גרם/ד' )יש לקרוא 

בעיון את מגבלות השימוש( + תכשיר גלייפוסט 1%.

ריסוס בתכשירים משולבים: ניתן לרסס בתכשירים המשולבים 
המפורטים בטבלה, בהתאם לזנים ולגיל העצים, כפי שרשום 

בתווית כל תכשיר.

הדברת מטפסים
בעונה זו יש לעקור ידנית את המטפסים הנושאים פרחים ופירות 
)אורגיה משינית, שעונית, חנק, אספרגוס ועוד(, כדי לעצור את 
הפצתם בפרדס. חלקות שהיו משובשות בדבקה, מומלץ לרסס 
בתכשיר ברומאסיל )לא בזן סטאר רובי ולא בפומלו(. הגלייפוסט 

והאוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב זה.
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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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