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עדיף להיות בטוחים. דשנים.
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עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי שפותח במיוחד 
במעבדות חברת דשנים, בריכוז נמוך של ביורט 

ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. 

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

ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

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

להתעורר אל האביב.
עלוומיד!

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

להתייעצות והדרכה: 
טל. 04-8468178/9   פקס. 04-846829
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olgoren@bezeqint.net עורך: ארי גורן
חברי המערכת רוני נקר, ניצן רוטמן, שוקי קנוניץ, ד"ר ערן רווה, חי בנימיני
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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
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תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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

הן באחריות הכותב בלבד.
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זן קטן ושולי, פרי קטן וכתום המשתלב 
היטב בארוחות גורמה. הרבה ישובים 

בארץ אימצו אותו כעץ נוי מוריק ועתיר 
פרי תרוג- הקומקואט או בפי העם 

"תפוז סיני". לא השתלב שיווקית בענף 
ההדרים אך מצא מקום הולם במרכזי 

הכרך.
תמונת השער ומאמר של מדריך שהם   

הם תרומתנו לעניין. בגיליון תמצאו 
רשמי מסע לספרד  ואת המדורים 

הקבועים. בעת שגיליון זה יהיה בידיכם 
תדעו אל נכון את תוצאת השקעתכם 

בפרדס האם תיגזר שנת עקירות או עתיד 
מבורך וחיובי.  

כדאיות רבה הזן נטוע בעודף בישראל וללא הגדלת השווקים בעולם אין 
בנטיעה וגם המשך הגידול מותנה בכך שהמגדל קשור עם יצואן המאפשר לו 

 לייצא לפחות שני טון לדונם.
 
 

 

 

 



 טל עמית

תמונת מצב

עונת 18/19 – 
פתיחת עונה “צולעת״

יצוא
למרות נתוני פתיחה טובים מאוד מבחינתו – הבשלה מוקדמת 
ויבול טוב, מצב השווקים היה בכי רע, מפתיחת העונה ועד 

לאמצע דצמבר.
הסיבה העיקרית, והידועה מראש, הייתה בשל יבולי שיא של 

מדינות חצי הכדור הדרומי, ובמיוחד דרום אפריקה.
יותר מאשר  דרום אפריקה שיווקה כ 50,000 טון אשכוליות 
אשתקד ומוטטה את מחירי האשכוליות באירופה. עד למחצית 
נובמבר היו סטוקים של פרי דרום אפריקנים באירופה, במחירים 
, שהם מחצית המחיר לו  “מצחיקים״ של 8-10 אירו לתיבה 

רגילים הדרום אפריקנים לקבל באירופה – ראו להלן.

2016/172017/182018/19זןיעד/עונה

יפן

1,0781,3292,721סנרייז

1,9781,8911,946פומלית

5259141,733אשכ׳ לבנה

קוריאה

7741,2541,758סנרייז

592420225פומלית

סין

2,5103,276980סנרייז

8693,5151,672פומלית

8,32612,59911,035סה״כ

“אחריות״  גילו  הם  בפרי  אירופה  “כשנסתמה״  מזה,  חמור 
ובאוקטובר שלחו כ 15,000 טון נוספים לסין , וגם שם הפרי, 
שהגיע באיכות ירודה, גרם למחירים נמוכים ולחוסר רצון לקנות 

תוצרת טרייה עד לניכוי הסטוקים.
הפרי הבכיר שלנו סבל קשות ממצב השוק בתחילת העונה . היה 
צורך למתן את כמויות היצוא ליעדים החשובים , והמחירים היו 
טובים פחות מהעבר הקרוב. מה שפיצה במקצת על המצב הוא 
שערי המטבע, הנמצאים בעלייה מתונה לעומת העונה הקודמת.
כרגע )ינואר( המצב השתפר ולמרות הפיגור בכמויות בתחילת 

העונה באשכוליות, יש סיכוי שהפער ייסגר עד לסיום העונה.
במזרח, נמשכת מגמת ההתחזקות של יצוא ההדרים מישראל, 
ומלבד הבעיות שהיו בתחילת העונה בשוק הסיני )גם הן מאחורינו 

בינואר(, יתר היעדים מתנהלים כשורה.

להוסיף תמונה של טל מהגיליון הקודם ולשים המאמר במקום הקבוע בהתחלה ומיד אחריו 
 אקסל של איילה טבלת הכמויות  

 תמונת מצב 

 פתיחת עונה "צולעת" – 18/19עונת                                                    

 יצוא
הבשלה מוקדמת ויבול טוב , מצב השווקים היה בכי רע , מפתיחת  –מרות נתוני פתיחה טובים מאוד מבחינתו ל

 העונה ועד לאמצע דצמבר .

 בשל יבולי שיא של מדינות חצי הכדור הדרומי ,ובמיוחד דרום אפריקה . הייתההסיבה העיקרית , והידועה מראש , 

אשתקד ומוטטה את מחירי האשכוליות באירופה . עד מאשר טון אשכוליות יותר  50,000דרום אפריקה שיווקה כ 
שהם  אירו לתיבה , 8-10למחצית נובמבר היו סטוקים של פרי דרום אפריקנים באירופה , במחירים " מצחיקים" של 

 ראו להלן . –נים לקבל באירופה קמחצית המחיר לו רגילים הדרום אפרי

 
טון נוספים לסין , וגם שם  15,000" אירופה בפרי הם גילו "אחריות" ובאוקטובר שלחו כ "כשנסתמהמזה , חמור 

 הסטוקים . הפרי , שהגיע באיכות ירודה , גרם למחירים נמוכים ולחוסר רצון לקנות תוצרת טרייה עד לניכוי

הפרי הבכיר שלנו סבל קשות ממצב השוק בתחילת העונה . היה צורך למתן את כמויות היצוא ליעדים החשובים , 
והמחירים היו טובים פחות מהעבר הקרוב . מה שפיצה במקצת על המצב הוא שערי המטבע , הנמצאים בעלייה 

 .מתונה לעומת העונה הקודמת 

ות הפיגור בכמויות בתחילת העונה באשכוליות , יש סיכוי שהפער ייסגר עד לסיום )ינואר( המצב השתפר ולמרכרגע 
 העונה .

במזרח , נמשכת מגמת ההתחזקות של יצוא ההדרים מישראל ,ומלבד הבעיות שהיו בתחילת העונה בשוק הסיני )גם 
 הן מאחורינו בינואר(, יתר היעדים מתנהלים כשורה  .

להוסיף תמונה של טל מהגיליון הקודם ולשים המאמר במקום הקבוע בהתחלה ומיד אחריו 
 אקסל של איילה טבלת הכמויות  

 תמונת מצב 

 פתיחת עונה "צולעת" – 18/19עונת                                                    

 יצוא
הבשלה מוקדמת ויבול טוב , מצב השווקים היה בכי רע , מפתיחת  –מרות נתוני פתיחה טובים מאוד מבחינתו ל

 העונה ועד לאמצע דצמבר .

 בשל יבולי שיא של מדינות חצי הכדור הדרומי ,ובמיוחד דרום אפריקה . הייתההסיבה העיקרית , והידועה מראש , 

אשתקד ומוטטה את מחירי האשכוליות באירופה . עד מאשר טון אשכוליות יותר  50,000דרום אפריקה שיווקה כ 
שהם  אירו לתיבה , 8-10למחצית נובמבר היו סטוקים של פרי דרום אפריקנים באירופה , במחירים " מצחיקים" של 

 ראו להלן . –נים לקבל באירופה קמחצית המחיר לו רגילים הדרום אפרי

 
טון נוספים לסין , וגם שם  15,000" אירופה בפרי הם גילו "אחריות" ובאוקטובר שלחו כ "כשנסתמהמזה , חמור 

 הסטוקים . הפרי , שהגיע באיכות ירודה , גרם למחירים נמוכים ולחוסר רצון לקנות תוצרת טרייה עד לניכוי

הפרי הבכיר שלנו סבל קשות ממצב השוק בתחילת העונה . היה צורך למתן את כמויות היצוא ליעדים החשובים , 
והמחירים היו טובים פחות מהעבר הקרוב . מה שפיצה במקצת על המצב הוא שערי המטבע , הנמצאים בעלייה 

 .מתונה לעומת העונה הקודמת 

ות הפיגור בכמויות בתחילת העונה באשכוליות , יש סיכוי שהפער ייסגר עד לסיום )ינואר( המצב השתפר ולמרכרגע 
 העונה .

במזרח , נמשכת מגמת ההתחזקות של יצוא ההדרים מישראל ,ומלבד הבעיות שהיו בתחילת העונה בשוק הסיני )גם 
 הן מאחורינו בינואר(, יתר היעדים מתנהלים כשורה  .
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שינוי2015/162016/172017/182018/19משפחה/עונה

7.7% -1,5742,5172,7702,583תפוזים

36,28530,33421,90528,86631.8%אשכוליות

8,3348,3856,4679,84152.2%קליפים ואחרים
46,19341,23631,14241,29032.6%סה”כ

שוק מקומי
למרות ההבשלה המוקדמת , השוק המקומי עובר את אחת העונות 
הקשות בתולדותיו , ללמדך שהזמנים השתנו ואסור לסמוך על 

יעד שיווקי אחד .
חוסר תכנון = כשל שוק . ענף הלימון בישראל

הלימון הוא גידול יחסית גדול בהיקפו בישראל. למרות שמגודלים 
מספר זנים , יותר מ - 75% )הערכה( מהשטח נטוע בזן וילה 
פרנקה, שאינו מתאים ליצוא. בכלל, נתונים סטטיסטיים של 
העשור האחרון , מראים כי מלבד כ 2,500 טון שנצרכים בתעשייה 
ועוד 2,500 טון שמיוצאים בכ”ז, שאר התוצרת נצרכת בשוק 
המקומי ומכאן מתחילה הבעיה הקשה, שאותה הרגישו מגדלי 

הלימון ביתר שאת בעונות האחרונות. 

לימון – צריכה לנפש )ק”ג לשנה(  בשווקים מובילים
מעיון בנתוני צריכה לנפש /שנה , אנו למדים כי מערב אירופה 

מובילה עם צריכה לנפש של 2.3 ק”ג / נפש לשנה.
אין לי את נתוני הצריכה לנפש של ישראל, אך גם אם נניח שאנחנו 
אלופי העולם בצריכת לימון ואנחנו צורכים 5 ק”ג לנפש לימון 
לשנה , נגיע לפוטנציאל צריכה של 45,000 טון ועוד 5,000 טון 

ליעדים שהוזכרו לעיל – סה”כ 50,000 טון בשנה.
 בחינת נתוני שטחי הלימון בישראל מראה שמאז אירוע הקרה, 
שפגע קשות בלימונים ב 2008 , המגדלים נטעו לימונים ללא 
אבחנה ובכל שנה מ 2012 ועד 2018 נטעו כ 1,000- – 1,500 
דונם חדשים, עד למצב כיום , שכמעט הכפלנו את השטח הנטוע 

ביחס לנתוני השטח ב 2009.
כשנטיעות 2013 ואיך החלו להיכנס לניבה החלו הקשיים בשוק, 

ולמרות זאת הנטיעות לא פסקו , כולל ב 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שוק מקומי
שהזמנים השתנו למרות ההבשלה המוקדמת , השוק המקומי עובר את אחת העונות הקשות בתולדותיו , ללמדך 

 ואסור לסמוך על יעד שיווקי אחד .

 חוסר תכנון = כשל שוק . ענף הלימון בישראל
)הערכה( מהשטח  75% -הלימון הוא גידול יחסית גדול בהיקפו בישראל . למרות שמגודלים מספר זנים , יותר מ 

נטוע בזן וילה פרנקה , שאינו מתאים ליצוא . בכלל , נתונים סטטיסטיים של העשור האחרון , מראים כי מלבד כ 
אר התוצרת נצרכת בשוק המקומי ומכאן מתחילה טון שמיוצאים בכ"ז , ש 2,500טון שנצרכים בתעשייה ועוד  2,500

  , שאותה הרגישו מגדלי הלימון ביתר שאת בעונות האחרונות.הבעיה הקשה 

בנתוני צריכה לנפש /שנה , אנו למדים כי מעיון         מובילים צריכה לנפש )ק"ג לשנה(  בשווקים –לימון              
 2.3מערב אירופה מובילה עם צריכה לנפש של 

 ק"ג / נפש לשנה .

אין לי את נתוני הצריכה לנפש של ישראל , אך 
גם אם נניח שאנחנו אלופי העולם בצריכת לימון 

ק"ג לנפש לימון לשנה , נגיע  5ואנחנו צורכים 
 5,000טון ועוד  45,000לפוטנציאל צריכה של 

טון  50,000סה"כ  –טון ליעדים שהוזכרו לעיל 
 בשנה.

מראה הלימון בישראל בחינת נתוני שטחי  
שמאז אירוע הקרה , שפגע קשות בלימונים ב 

, המגדלים נטעו לימונים ללא אבחנה  2008
 – 1,000-נטעו כ  2018ועד  2012ובכל שנה מ 

דונם חדשים , עד למצב כיום , שכמעט  1,500
הכפלנו את השטח הנטוע ביחס לנתוני השטח 

 . 2009ב 

 2018/19 2017/18 2016/17 זן יעד/עונה
     יפן

 2,721 1,329 1,078 סנרייז 
 1,946 1,891 1,978 פומלית 

 1,733 914 525 אשכ' לבנה 
     קוריאה

 1,758 1,254 774 סנרייז 

 225 420 592 פומלית 
     סין

 980 3,276 2,510 סנרייז 
 1,672 3,515 869 פומלית 

 11,035 12,599 8,326  סה"כ

4 טון/ יבול בגובה  נתוני השטח כיום מראים שבפוטנציאל 
דונם, אנחנו מייצרים יותר מ 100,000 טון בשנה – יותר מכפול 

מהצריכה הנדרשת!!!
השוק הישראלי מותאם ליבולים של 15,000 – 17,000 דונם 

לימון וכל דונם נוסף יישאר עם הפרי “על העץ״.
במצב )מוצהר( של חוסר תכנון בענפי החקלאות ,מצער שהמגדלים 
אינם בודקים עצמם לפני שהם מבצעים השקעה שלמעשה תלך 

לטמיון.
תעשיה

נתוני התעשייה הם למעשה תמונת ראי של הקורה ביצוא ובשוק 
המקומי. כאשר “לא הולך” בשווקים של השוק הטרי – יש עלייה 

בכמויות הפרי לתעשייה.
במיוחד בולט הדבר בקליפים ) שוק מקומי גרוע ( ובאשכוליות 
)מחירי תעשייה אטרקטיביים המושכים את המגדלים לשווק 

ישירות לתעשייה(.
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יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 2 
המסתיים ב-  12/01/2019

שבוע 2     זן
מצטבר

שינוי ב18/19 / 17/18 %- 
 2018/2019   2017/18   2016/17

1200%                                 שמוטי         

49204364-76%           טבורי         

2710168-73%           קרה קרה       

1923,5873,4563,1444%אשכ׳ רגילות   

85919,43222,87723,273-15%סנרייז        

9111,51514,70211,724-22%סוויטי        

91533872%           רדסון         

1,4702021,194628%           לימון צהוב    

457-20%           לימקואט       

2304362273-16%קומקואט       

21311715382%           ליים          

3293,3515,5423,401-40%מינאולה       

372,5473,9035,011-35%סנטינה        

1120%           136           מיכל          

900%           41           אורה          

3,3619,5108,46211,43012%אורי          

205466346%           מירב          

4915-100%                      תמי           

12939965286514%אודם          

67%-           26           קליפים שונים  

41251171617%פומלו לבן     

8127689596%           פומלו אדום    

5,00453,82061,03761,829-12%סה”כ          
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רק הפרדסים המצטיינים- ישרדו.

א. כללי
1. לצערי אני לא איש בשורות, אבל כמו שנאמר "ידע הוא כח". 

2. הנתונים באדיבות טל עמית .
ב. עולם ההדרים בעולם משתנה לנגד עינינו ...

ירידה בכמויות הסנרייז והתז"ים בגלל מחלת  בארה"ב –   .1
הגרינינג .

מצב שפותח אפשרויות לייצא ליפן, קוריאה ואירופה ושיפור 
במחירי  המיצים בעולם. 

2. מצרים- הופכת למעצמת הדרים עולמית , מייצרת כבר 5 
מיליון טון הדרים לשנה. )בישראל כלל היצור 550 אלף טון (.

מייצאת בשנה כ-2 מיליון טון , מזה תפוזים  מיליון שש מאות, 
המשמעות – תחרות קשה לתפוזים הספרדים באירופה. 

המצריים מתעניינים בנטיעות קליפים כמו הזן "טנגו" . )טנגו 
הוא האפורר המרוקאי שהוקרן באוניברסיטת פלורידה ונוצר זן 
חדש קליף, מאוחר, טעים, בלי גרעינים ועם יבול גבוהה , הזן 

נמכר לכל דורש(.
3. ספרד- מייצרת 7- מיליון טון הדרים.  נמצאת בתחרות עם 
התפוזים המצריים, הקליפים המרוקאים, הלימונים והאשכוליות 

מטורקיה, שגורמת לירידת מחירים באירופה  .. 
אור בספרד- נטועים 20,000 דונם של אור . הצפי השנה 50,000- 

טון יצוא . הספרדים מקבלים מחירים טובים באירופה. 
4. מרוקו -  מייצא כמיליון וחצי טון הדרים , מזה 0.9- מיליון 

טון קליפים .
)מחיר יום עבודה במרוקו 9-$ וקוב מים 0.3 ₪ לקוב( . 

5. טורקיה – מייצרת 3- מיליון טון הדרים .אשכוליות ולימון 
לשווקי אירופה, קליפים למדינות המפרץ ורוסיה. 

צפי לקליפים אפלים באירופה- אורי, אפורר טנגו.
1. אפורר- במרוקו נטועים 70,000 דונם, בספרד נטועים – 50,000 

דונם. 
אורי- בישראל נטועים- 50,000 דונם, בספרד- 20,000 דונם. 

טנגו- ידוע על נטיעות של 30,000 דונם בספרד, אין מידע זמין 
על טורקיה ומצריים. 

2. פוטנציאל של קליפים מאוחרים .
א. 2016-2017 שווק 412,000 טון.
ב. 2017-2018 שווק 490,000 טון. 

ג. 2018-2019 630,000 טון צפי לשיווק .
ד. צפי לשנתיים- שלוש הבאות 840,000 טון. 

3. המשמעויות לגבי האורי הישראלי:
א. פוטנציאל היצוא אורי מישראל כ-100,000 טון שיווק 

ב. האפורר נמכר במחיר זול מהאורי, הכמויות גדולות מספרד 
ומרוקו גורמות לירידת מחירים בקליפים וכמובן כאשר יגדל 

דבר הארגון
היצור, המחיר ירד עוד. חי בנימיני

ג. פרדסן עם פחות מ-3 טון לדונם במחירים הצפויים- לא ישרוד. 
4. שוק מקומי .

א. אין יצוא לרוסיה , המשמעות- השוק מוצף בקליפים כמו אורה 
סנטינה ומירב.

ב. אור קלאס-2 נשלח לשוק המוצף והמחיר בהתאם. 
ג. לימון- הצריכה בישראל מותאמת ל-15000 דונם  לימון. 
השטחים הנטועים כיום 25,000 דונם, המשמעות - עודף פרי 

גדול לשנים הקרובות והמחיר בהתאם. 
ד.סנרייז 

א. נשארו בארץ 14,000 דונם, יש ביקוש ביפן, קוראה וסין .
ב. השנה לא נקטף פרי בכיר מאחר ושווקי אירופה היו מוצפים 
בסוף העונה בפרי מדרום אפריקה שנמכר במחיר נמוך במיוחד.
ג. שילוב של יצוא סנרייז ופרי לתעשיה יאפשר לזן זה לשרוד. 

ד. בידקו עם מפעלי התעשיה אפשרות ליצירת מיזמים משותפים 
לנטיעת אשכוליות, לאור זה שמחירי התעשייה עלו. 

5. תעשיה –"קרן אור באפלה" 
א. יש ירידה ביצוא האשכוליות בעולם ובמיוחד האשכולית הלבנה.

ב. התעשיה העלתה את המחיר ל-250 $ לטון אשכוליות.
ג. פרי ניב- מפעל מיצים בגלבוע העלה את המחיר המשולם 
לחקלאים והשפיע על התעשייה כולה- מגיעה לו צל"ש מהמגדלים. 
ד. שמן אתרי – אחד ממרכיבים הרווחיים בתעשיית המיץ מיוצר 
זני התעשיה, כך  מהקליפה. פניתי למכון וולקאני לשפר את 

שיפיקו יותר שמן אטרי. 
6. מה עושים? 

א. פעילות מוגברת של שה"מ להגדלת היבול של האור , הוכנו 
ניסויים מסיביים על 5 חלקות בנות 100 דונם כל אחד, ברחבי 
הארץ שהועמדו ע"י מהדרין לצרכי הניסויים. יש להודות למהדרין 

על שיתוף הפעולה. 
הניסויים יכללו חיגורים, מועדי גיזומים וריסוסים, במטרה לשפר 

את היבול בזן. 
ב. פתיחת שווקים חדשים .

ג. מיתוג האורי הישראלי – וקידום מכירות בארה"ב, יפן וסין. 
ד. זנים חדשים – יש בצנרת שני זנים חדשים, נמצאים בתהליך 

של הטמעה, התהליך הוא ארוך. 
ה. הצטיינות בגידול- התייעצות תמידית עם מדריכי שה"מ 

לגבי- השקיה , ריסוסים, חיגור, דשן ועוד. 
7. כמה מילים על זני "פטנט" ואיום  הזן "טנגו"

א.  בשוק האירופאי נרשמים זנים חדשים כזני פטנט, המשמעות 
שלרשתות השיווק, אסור לקבל פרי הרשום מייצרנים שאין להם 

רישיון לשימוש בזן. 
ב. אפורר- נוצר במרוקו ושייך למלך , נטועים כ-70,000 דונם, 
פרדסנים מספרד גנבו את הזן וניטעו 50,000 דונם. המלך תבע 
אותם לדין, הספרדים שילמו מיליוני יורו, והוסכם שלא ינטעו 

יותר מ-50,000 דונם הנטועים.
מגדלי האפורר בספרד הקימו מועדון יצרנים , כדי למנוע נטיעות 

לא חוקיות שיתחרו בהם בשיווק באירופה. 
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גליידר מכיל  3 חומרים פעילים:
גלייפוסט (ראונדאפ/גלייפוגן), 

דיורון (דיאורקס) ואוקסיפלואורפן (גליגן).

קוטל עשבים משולב 
למטעים ופרדס 

להדברת עשבים קיימים 
ולמניעת הצצה 

בתקופת החורף

Aganהאיכות מתחילה מהשורש

www.adama.com/israel-agan/he

עת הדר

ג. אורי- זן פטנט ישראלי , נגנב לספרד וניטעו כ-20,000 דונם. 
לאחר דיונים משפטיים, וכדי לעצור את המשך הנטיעות בספרד, 
אושרו הנטיעות עד 2013. הספרדים שילמו תמלוגים גבוהים 

למכון הוולקני ולמועצת הצמחים. 
הוקם גוף משותף ישראלי-ספרדי שפועל משפטית נגד נטיעות 

נוספות לא חוקיות. 
ד. טנגו- יוצר בארה"ב על בסיס אפורר המרוקאי, רשום כזן 
פטנט ונימכר לכל דורש, כזכור טנגו עם יבול גבוה, קליף ובלי 
גרעינים, מאחר ולא ניתן חוקית לנטוע אורי או אפורר. הזן טנגו 
נגיש ונמכר לכל המרבה במחיר , כך שבמצרים וטורקיה מתחילים 

לנטוע זן זה. 
8. זנים חדשים בישראל

א. נמצאים מספר זנים בתהליך רישום בשוק האירופאי. 
ב. לזנים החדשים יקח תהליך ארוך עד כניסתם לשוק.  

9. מה עושים עם ההיטלים שלכם?- שידור חוזר 
א. אני נשאל כל פעם מחדש -למה מיועדים היטלים? להלן ההסבר: 

ההיטל מורכב מ-3 חלקים :
1. 01 ₪ לטון – למחקר, קידום מכירות, פיתוח זנים חדשים, 

ריכוז נתונים ושכר. 
הערה- סכום זה לא השתנה ב-12 שנים האחרונות. 

במקרים שבהם יש גרעון בתקציב, עקב יבולים נמוכים , ענף 
ההדרים משתמש בהכנסות שיש למועצה מהתגמולים עבור 

השימוש במותג ג'פה וזכויות היצור עבור זנים.

2. הדברה- מאחר והמטוס מרסס דונם ולא משקל , המחיר לטון 
נקבע באיזון בין הזנים לפי היבול הנורמטיבי של כל זן. 

קבוצת התפוזים- 37.5 ₪ לטון , 
קבוצת האשכוליות- 29 ₪ לטון 

קבוצת הקליפים- 46 ₪ לטון 
3. יש לזכור שזבוב ים התיכון הוא מזיק הסגר וחובה הטיפול 

מרוכז של כל הפרדסנים. 
4. ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע 

א. המועצה מבטחת 180,000 דונם, ולכן מקבלת הנחות גבוהות 
בפרמיות הביטוח. 

ב. הביטוח נעשה לכל זן וזן לכיסוי הוצאות היצור לדונם וכן לפי 
אקטואריה וניצול  הפוליסה ע"י הפרדסנים. 

ג. מחירי ביטוח לדוגמא- אורי- 29 ₪ לטון, אשכולית אדומה 
6.1- ₪ לטון, אשכולית לבנה 1.2- ₪ לטון, טבורי 2.5- ₪ לטון, 

לימון 4.1- ₪ לטון, מירב- 3.5 ₪ לטון. 
ד. ההיטל הוא כולו תשומות שחקלאי זקוק לפרדס. 

כמו מים, ריסוסים, גיזום, ועוד. 
לחקלאי בודד יעלה הריסוס של הזבוב יותר יקר, הביטוח יהיה 
יותר יקר וכמובן חקלאי בודד לא יכול לערוך מחקרים ולפתח 

זנים חדשים. 
ה. ענף ההדרים במועצה הוא חיוני לקיום הענף ופיתוחו, כל שקל 

מיועד לטובת החקלאים. 
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מאת: בר-כוכבא מדרשי 

כל שנה לקראת תחילת עונת תפוזי השמוטי, עולים בי זכרונות 
ילדות חזקים ומלאי געגועים לעונת התפוזים. אך מה לעשות 
שילדותי עברה בצל מלחמת העולם השנייה, ואחת התוצאות 
שלה שלא היה יצוא תפוזים לחו"ל.השנה מלאו 70 שנה לסיום 
המלחמה, וגם 77 שנים להיווסדי, כך שאני רוצה לשתף מזכרונותי, 

שחלק מהקוראים הוותיקים חוו אותן חוויות.
להורי, צילה וצבי מדרשי, ממייסדי כפר ויתקין. היה פרדס תפוזי 
שמוטי. כ-4 דונם בלבד, שגודל וטופל ב'עבודה עצמית'. הפרדס 
לא היה על גדות הירקון, או הירדן, אבל לא הרחק מגדות נחל 

אלכסנדר. 
את הפרדס נטעו, להערכתי, בשנת 1938. השנה בה נולדתי. 
הביאו את השתילים עטופים בשקים רטובים, )חשופי שורש( 

על עגלה רתומה לפרד. 
את הגומות לשתילים חפרו באת ובמעדר/טוריה, במשך מספר 
ימים לפני הנטיעה. ביום הנטיעה המיועד, הגיע אבי לחלקת 
המיועדת לנטיעה, עם שכן שעזר לו, והנה: קטסטרופה. כל 
הבורות של הנטיעה כוסו ונסתמו בחול הנודד. אבא שלי חשב 
שאת גומות הנטיעה סתמו הבדואים שנדדו עם עדריהם באיזור, 
וראו בעין רעה את התיישבות היהודים המוסקובים. )למרות 
שהאדמה נקנתה ונרכשה כדין(. מה הוברר, שבלילה באה רוח 
חזקה מכוון הים והדיונה שאז קראו לה 'חולות נודדים' וכשמה 

כן היא. נדדה וסתמה את הגומות. 
מאותו יום למדו לקח: חופרים שורה ונוטעים שורה. בכל גומה 
שמו חצי דלי זבל רקוב מהרפת, שנתן לנטעים הצעירים את 

ברכת הדרך להצליח. 
ואכן הפרדס הצליח גם הצליח. 

הזכרון שלי ממלחמת העולם השנייה, והוא חזק כאילו אירע 
אתמול בערב! : במלחמה לא היה יצוא. לא שיווקו את התפוזים 
לח"ול. כמות מעטה נצרכה בארץ. והיתר נשארו על העצים. 
מיד הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. כל יומיים, נסעו עם 
הפרד והעגלה לפרדס, קטפו ומלאו אותה בתפוזים והביאו ליד 
הרפת. לארוחת ערב נתנו לפרות קש ועל זה שפכו כמה פחים של 
תפוזים חתוכים עם הקליפה. הפרות אכלו בכל פה את התפוזים 

והקש ספוג המיץ – ותנובת החלב עלתה פלאים! 
יד אבא כשחתך את  כל ערב הייתי אני ואחותי עומדים על 

התפוזים, וכל אחד מאיתנו היה מקבל פלח תפוז בתורו ואכלנו 
עד הקליפה.אבא היה חותך ביד אחת לפח של הפרות, וביד 
השנייה לילדיו, היתה תחרות סמויה ביני לבין אחותי מי יאכל 
יותר פלחים. הייתי בן 5-6 שנים ושום תפוז מאז לא נעם לי 
יותר מה'פלחים של מיץ' כפי שאז כיניתי את התפוזים. בהיגיון 
של ילד בן שש, ידעתי שתפוזים זה אוכל לפרות. אבל מה, הם 

טעימים גם לבני אדם וחבל לא לנצל את הטוב הזה.
גדל, אז  ועדר הפרות  ונמשכת,  ובינתיים, המלחמה נמשכת 
'אפרט' כזה לחתוך את התפוזים. בנו מסגרת מעץ,  המציאו 
וכל 4-5 ס"מ, קיבעו משורית ברזל כך שהיו 5-6 משוריות 
בכל מסגרת. את המסגרת הניחו מעל פח. לוקחים תפוז ביד 
אחת וזורקים בכל הכוח והתפוז נופל לפח חתוך ל-4 פלחים 
שווים. ממש אוטומציה בחקלאות. אבל מה, אני שלא הייתי 
חזק מספיק, הייתי זורק את התפוז, והוא עבר עד השליש או 
החצי ונתקע במשוריות. הייתי צריך לדפוק עליו בבול עץ כדי 

שיפול חתוך לפח שלמטה.
: ראשית,  שני דברים בטוחים אפשר להסיק מהתקופה ההיא 
לפרדסנים דאז, היתה תקווה שמתישהוא תיגמר המלחמה והם 
ישווקו את תפוזי ג'אפה המפורסמים וירוויחו משהו מהפרדס, 

וכך היה. 
וכל  שנית – ובכך אני בטוח, כל הכוחות שיש לי עד היום, 
המשברים והקרבות שעברתי וניצחתי, זה בזכות כמויות המיץ 
האדירות ששתיתי בגיל ההתפתחות שלי, כשאני בטוח שבזמנים 

ההם מיץ תפוזים זרם בעורקי ולא דם. עובדה! 

)לעודד העורך )מי זה ??(. 
שלום רב. 

אני חבר כפר ויתקין עד היום. ופרדסים קטנים לא כדאי להחזיק. 
את פרדס הוולנסיה האחרון שלי הפסקתי להשקות לפני 15 
שנים, כי לא השגתי פועלים לקטיף והפרי נשר לאדמה. הספדתי 
בשעתו את הפרדס, והכתבה פורסמה בה'ארץ', רואיינתי ברדיו 
ובטלוויזיה, ובכל העיתונים החקלאיים, )גם ב'עת הדר'(. היום 
אני עיתונאי ופרסומאי. וכבר אינני מגדל פרדסים. אבל הדור 

הרביעי של מייסדי המשק, גדל היום בחצר המשק!( 
וכדאי להזכיר להם ולדורות הבאים שהיו גם זמנים אחרים, ולא 

נואשו ולא הרימו ידיים.                
בר-כוכבא מדרשי כפר ויתקין  חג החנוכה  תשע"ו 

תפוזים במלחמת העולם השנייה

כך היה פעם
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חקלאים רבים מממנים על חשבונם קורסים שונים לעובדיהם 
וינצלו במהלך עבודתם את  יועסקו במשקם  וזאת כדי שאלו 
שרכשו. נוהג נפוץ מאוד הוא הפניית עובד זר לקורס נהיגת 
יוצאים  2 הצדדים  טרקטור על חשבון המעסיק. בדרך כלל 
נשכרים, העובד זכה לרישיון נהיגה ומיומנות והמעסיק נהנה 

מעבודתו המקצועית של העובד. 
כאשר הדברים מתנהלים שלא כמצופה על ידי המעסיק, למשל 
עת העובד שהושקע בהכשרתו נטש על דעת עצמו או מבקש 
לעבור לעבוד אצל מעסיק אחר, או אז מתעוררת שאלה מי ישא 

בעלות הקורס והשכר ששולם לעובד בימי הלימוד?
מקרה בו עלתה שאלה דומה בתחום אחר לחלוטין נדון בבית 

הדין האזורי לעבודה. 
מעשה)1( שהיה כך היה: עם עובדת קוסמטיקאית נחתם הסכם 
בגין  תפוטר  או  העובדת תתפטר,  אם  כי  נקבע  בו  העסקה 
התנהלותה, בטרם יחלפו 4 שנים ממועד תחילת העבודה יהיה 
עליה לשלם למעסיקתה 30,000 ₪ בעבור הכשרתה. כעבור 
כ-5.5 חודשי עבודה פוטרה העובדת. מספר חודשים מאוחר 
יותר פתחה העובדת עסק עצמאי בו ניתן שירות הדומה לזה 

שניתן במקום העבודה ממנו פוטרה. 
מעסיקתה של העובדת עתרה לפיצוי בסך 30,000 ₪ בגין עלות 
הכשרת העובדת כמו כן עתרה לפיצוי בגין עניינים נוספים. מנגד 
עתרה העובדת בגין הפרות חוקיות שלשיטתה הפרה המעסיקה. 

במאמר זה נתייחס רק לנושא שבכותרת המאמר. 
במסגרת המשפט עלה כי העובדת היא זו שבהתנהגותה "הזמינה" 
את פיטוריה. נקבע שהיא אכן הוכשרה לעבודה בתחום ובמומחיות 
מיוחדת ואילולא עבדה אצל המעסיקה הייתה נדרשת ללמוד 

ולהשתתף בקורס מתאים שעלותו גבוהה. 
בית הדין העריך את עלות ההכשרה כפי שלמד ממקרים אחרים 
שהובאו בפניו וקבע "חיוב סביר". בית הדין קבע כי הדרישה 
החוזית )30,000 ש"ח( הינה גבוהה ומגלמת פיצוי עונשי. בית 
הדין הביא בחשבון שיקוליו גם את העובדה שהעובדת בתקופת 

עבודתה הניבה תמורה כספית מסויימת למעסיקתה. 
ם  ל ש ת ת  ד ב ו ע ה י  כ ן  י ד ה ת  י ב ק  ס פ ך  כ ש מ
. ₪  1 8 , 0 0 0 ל  ש ך  ס ר  ב ע ש ל ה  ת ק י ס ע מ  ל
במקרה אחר)2( שבו נדון בבית הדין האזורי לעבודה עניין החזר 
עלות הכשרת עובד נפסק כי למעסיקה לא יושבו כלל עלויות 
הכשרת עובד. במקרה זה מדובר בעובד שהוכשר בחברת שמירה 
המספקת בין היתר שירותי אבטחה לרכבת ישראל. ההכשרה 

שמואל גלנץ, עו"ד

הביטחונית שעבר העובד ארכה 23 ימים. בהסכם העבודה בין 
הצדדים נרשם כי העובד מתחייב שלא להתפטר ו/או לגרום 
לפיטוריו בתקופה של 18 החודשים הראשונים לעבודה, היה וכך 
יקרה ישלם העובד לחברה פיצוי מוסכם וכן את עלות ההכשרה 

בסך של עד 16,000 ₪. 
התובע עבד בחברה 7.5 חודשים. עילת הפסקת העבודה הייתה 
הנושא אותו בירר בית הדין על מנת לפסוק האם מוצדקת תביעתה 
של החברה לחיוב העובד בהפרש עלות הכשרתו ותשלום נזקיה 

כתוצאה מהפסקת העבודה לפני השלמת 18 חודשי עבודה.
ל  ש ת  י ס ח י ה ת  ו ל ע ה ת  ב ש ה ל ה  ר ת ע ה  ר ב ח ה
.)₪  8,880 ( מוסכם  פיצוי  וכן   )₪  7,025 (  ההכשרה 
בדיון בבית הדין טענה החברה כי העובד התנהל בצורה המנוגדת 
לנהליה, איחר לעיתים קרובות, יצר תקלות ועוד. לתובע נערכה 
שיחת שימוע בנוכחות נציגת ההסתדרות ובסיומה הוחלט על 

הפסקת עבודתו ברכבת ישראל.
נטען כי הוצעה לו עבודה באתרים אחרים. החברה טענה כי 
עקב התנהלותו של התובע יש לראות בהפסקת עבודתו הכפויה 
כהתפטרות ועל כן אין הוא זכאי אף להודעה מוקדמת ועליו 
להשיב לחברה את עלות הכשרתו ולשלם לה הפיצוי המוסכם. 
התובע לעומת זאת טען כי פיטוריו נעשו בחוסר תום לב, כי 
עבד בנאמנות וכי ההסכם שנחתם עמו היה הסכם מקפח ולא 
חוקי. התובע גם טען שההצעות לאתרי עבודה חלופיים היו 

בלתי סבירות. 
בית הדין לאחר ששקל את הטענות, העדויות והראיות שוכנע 
כי החברה לא הוכיחה את גרסתה לפיה העובד התפטר מעבודתו 

אלא נהפוך הוא, התובע, פוטר מעבודתו.
לפיכך נדחתה תביעת החברה, המעסיקה, לחייב את העובד 

בהחזר עלות ההכשרה ובפיצוי מוסכם.
מסקנה: מעסיק המממן לעובדו על חשבונו קורס, לימודים 
וכד' ומעוניין להבטיח אפשרות לגבות כדין את עלות הכשרת 
העובד בנסיבות מוצדקות מומלץ שיערוך הסכם מסודר, ברור 
ומפורש וינקוב בו סכומי החזר ריאליים, יקצוב את ההסכם 
לזמן סביר ויפרט את הנסיבות בהן יהיה זכאי להשבה ולפיצוי.

סע"ש 33622-05-16 יוסף ס.א.ל. בע"מ נ' חן שמש.
יזראילוב  נ' יעקב  ד"מ 59052-09-16 מודיעין אזרחי בע"מ 

ניתן 6.11.18.
האמור לעיל אינו בבחינת ייעוץ משפטי.

על עלות הכשרת עובד

הגיגים
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נשירת פרי הדר הוא תהליך טבעי המתרחש בפרי המזדקן.  
נשירת הפרי נקבעת ע"י מאזן ההורמונים אוקסין ואתילן באזור 
הניתוק של הפרי- האזור בו ניתק הפרי מעוקצו. עם התבגרות 
הפרי והזדקנותו פוחתת רמת האוקסין באזור הניתוק ועולה רמת 
האתילן, דבר המביא לביוסינתזה של אנזימים מפרקי דפנות 
תאים ) צלולאז ופוליגלקטורונאז(. אנזימים אלה מפרקים את 
לאמלת הביניים ואת הדופן הראשוני באזור רקמת הניתוק של 

הפרי וכתוצאה מכך הפרי מופרד מעוקצו ונושר.
נהוג לרסס בתכשירי אוקסינים  על מנת לדחות נשירת פרי 
סינתטיים כמו D-2,4 )הדרנול, ציטרוספיקס, פאסטפרוט(. כך 
משנים את המאזן ההורמונלי באזור הניתוק לטובת האוקסין 

ודוחים את יצירת רקמת הניתוק ואת נשירת הפרי.
רוחות חזקות מפעילות כוח הגורם לנשירת הפרי באזור החולשה 

שלו: רקמת הניתוק, העוקץ או קריעת הקליפה.
תפוז שמוטי: בתחילת העונה  להלן שתי דוגמאות מייצגות: 
הקשר בין הפרי לעוקצו חזק. חלק מהעוקצים חלשים לכן חלק 
מהפירות יקרעו בעוקציהם ונבחין על הארץ בפירות שנשרו עם 

עוקצים )תמונה 1(.
הקליף אורי: העוקצים חזקים יותר מהחיבור שבין העוקץ לקליפת 
הפרי. הפרי נקרע מקליפתו ונושר ללא עוקץ או נושר באזור 

הניתוק ) תמונה 2(.
לאחר רוחות חזקות רואים בזנים השונים נשירת פרי המאפיינת 
את הזן. לדוגמה בחלקות שמוטי רואים בדרך כלל בתחילת 
יותר נשירה  העונה נשירה רבה של פרי עם עוקצים ומאוחר 
באזור הניתוק. בחלקות אורי רואים פירות שנקרעו מקליפתם 
או פירות שנשרו באזור הניתוק. ככל שהעונה מתקדמת מספר 

הפירות שינשרו  באזור הניתוק יהיה רב יותר.
)וברשימת הספרות  ולקרוא על הנ"ל במאמר  ניתן להרחיב 
 132 גיליון  חודשיים ב"עת הדר"  לפני  שבסופו(  שפורסם 

עמודים 24 -27.

 רוחות על נשירת פרי הדר פעה שלשה                            

 יוסי גרינברג, גמלאי שה"מ

נשירת פרי הדר הוא תהליך טבעי המתרחש בפרי המזדקן.  נשירת הפרי נקבעת ע"י מאזן ההורמונים אוקסין 

עם התבגרות הפרי והזדקנותו פוחתת רמת האוקסין  האזור בו ניתק הפרי מעוקצו. -ואתילן באזור הניתוק של הפרי

דפנות תאים ) צלולאז  מפרקיאנזימים  של לביוסינתזהדבר המביא  הניתוק ועולה רמת האתילן,באזור 

 של הפרי מלת הביניים ואת הדופן הראשוני באזור רקמת הניתוקאאלה מפרקים את ל אנזימיםופוליגלקטורונאז(. 

 מעוקצו ונושר.מופרד וכתוצאה מכך הפרי 

 ,) הדרנול, ציטרוספיקס D-2,4רי אוקסינים סינתטיים כמו לרסס בתכשי נהוג נשירת פריעל מנת לדחות 

את ו את יצירת רקמת הניתוק ודוחיםלטובת האוקסין (. כך משנים את המאזן ההורמונלי באזור הניתוק  פאסטפרוט

 .הפרי נשירת

 .פה: רקמת הניתוק, העוקץ או קריעת הקליבאזור החולשה שלולנשירת הפרי  מפעילות כוח הגורםרוחות חזקות 

. חלק מהעוקצים חלשים חזק לעוקצובתחילת העונה הקשר בין הפרי  :תפוז שמוטי: מייצגות להלן שתי דוגמאות

 .(1) תמונה  עם עוקציםשנשרו חלק מהפירות יקרעו בעוקציהם ונבחין על הארץ בפירות  לכן

 

  -העוקץ נקרע במקום חיבורו לפרי; משמאל -הפרי נשר עם העוקץ; במרכז -נשירת פרי בשמוטי. מימין :1תמונה 

 . הפרי נשר באזור הניתוק

 

 נושר ללא עוקץנקרע מקליפתו ו. הפרי יותר מהחיבור שבין העוקץ לקליפת הפרי העוקצים חזקים :אורי הקליף

 .(2) תמונה או נושר באזור הניתוק 

 

 .נשירה באזור הניתוק -הקליפה נקרעה; משמאל-מימין  .ירת פרי ב'אורינש :2תמונה 

 בדרך כלל. לדוגמה בחלקות שמוטי רואים השונים נשירת פרי המאפיינת את הזןבזנים  לאחר רוחות חזקות רואים

ת עם עוקצים ומאוחר יותר נשירה באזור הניתוק. בחלקות אורי רואים פירו של פרי בתחילת העונה נשירה רבה

 ככל שהעונה מתקדמת מספר הפירות שינשרו  באזור הניתוקבאזור הניתוק.  פירות שנשרושנקרעו מקליפתם או 

 רב יותר. יהיה

 גיליון "עת הדר"בלפני חודשיים שפורסם  ( שבסופומת הספרות יברשו) במאמרניתן להרחיב ולקרוא על הנ"ל 

 .27- 24עמודים  132

 

 

 הפרי נשר באזור הניתוק. –הפרי נשר עם העוקץ; משמאל  -מימין נשירת פרי באשכולית. :3תמונה 

 

השפעה של רוחות
על נשירת פרי הדר

יוסי גרינברג, גמלאי שה"מ

תמונה 1: נשירת פרי בשמוטי. מימין- הפרי נשר עם העוקץ; במרכז- העוקץ 
נקרע במקום חיבורו לפרי; משמאל-  הפרי נשר באזור הניתוק .

תמונה 2: נשירת פרי ב'אורי. מימין -הקליפה נקרעה; משמאל- נשירה באזור 
הניתוק.

3: נשירת פרי באשכולית. מימין- הפרי נשר עם העוקץ; משמאל –  תמונה 
הפרי נשר באזור הניתוק.

מהשטח
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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 

יבוא פרי טרי 1.62 מיליון טון 
יפן ייבאה שליש מהפרי הטרי, כ -1.6 
מיליון T בשנת 2017, בעיקר בננה, אננס, 

קיווי, תפוזים  ואשכולית.
דווקא יבוא התפוזים בירידה מאז השיא 
של  190,000T באמצע 1990. ארה"ב היא 
הספקית המובילה של תפוזים ליפן עם 
מעל 50%  בשנת 2017. תפוזים בארה"ב 
אינם מתחרים ישירות עם אלה של חצי 
הכדור הדרומי.  אשכוליות היה המוצר 
השני העיקרי לשוק היפני בתחילת ה 
T. עם   280,000 והגיע ליותר מ   2000
זאת, יבוא אשכוליות ירד ובשנת 2017 

. T 78,069  יובאו רק

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 
  מיליון טון 1.62יבוא פרי טרי 
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ארה"ב היא הספקית המובילה של 
בשנת   50%תפוזים ליפן עם מעל 

. תפוזים בארה"ב אינם מתחרים 2017
אלה של חצי הכדור  עםישירות 

אשכוליות היה המוצר השני  הדרומי. 
 2000העיקרי לשוק היפני בתחילת ה 

. עם זאת, T 280,000והגיע ליותר מ 
 2017יבוא אשכוליות ירד ובשנת 

 .  T 78,069  יובאו רק
 
 
 
 
 

  הגבול בין סוריה לירדן,דאגות 

 
הדאגה העיקרית היא לבטיחות המזון 

  מסוריה שסועת המלחמות.
הצרכנים הירדנים מהססים לרכוש 
תוצרת מיובאת מסוריה, ואומרים 
שהפירות והירקות עלולים להיות 

מזוהמים בחומרים כימיים מהפצצות 
האחרונות. קיים גם בשמונה השנים 

חשש שפירות וירקות סוריים עלולים 
לספוג חומרים כימיים מהאדמה 
המזוהמת, ובכך להיות מסוכנים 

 לבריאות.
 

 ימשלוח אויר
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סיני הוא מאוד  -הפרוטוקול האיטלקי
״האפשרות  הדר.  רימחמיר באשר לפ

על   של משלוח תפוזים דרך האוויר
קור מאפשר למעשה  יידי יישום טיפול

לייצא את המוצרים שלנו לשוק 
  . אמר גורם בכיר באיטליה."הסיני

 
  אשכולית דרום אפריקאית בסין
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 .מסיציליה לסין בדרך האוויר

סיני הוא מאוד  -הפרוטוקול האיטלקי
״האפשרות  הדר.  רימחמיר באשר לפ

על   של משלוח תפוזים דרך האוויר
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  . אמר גורם בכיר באיטליה."הסיני
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סוריה  בין  הגבול  דאגות, 
לירדן 

היא לבטיחות המזון  הדאגה העיקרית 
מסוריה שסועת המלחמות. 

הצרכנים הירדנים מהססים לרכוש תוצרת 
שהפירות  ואומרים  מסוריה,  מיובאת 
מזוהמים  להיות  עלולים  והירקות 
בשמונה  מהפצצות  כימיים  בחומרים 
השנים האחרונות. קיים גם חשש שפירות 
וירקות סוריים עלולים לספוג חומרים 
כימיים מהאדמה המזוהמת, ובכך להיות 

מסוכנים לבריאות.

משלוח אוירי
הסכם בין איטליה לסין נחתם לאחרונה 
להעברת תוצרת חקלאית מסיציליה לסין 
האיטלקי-  הפרוטוקול  האוויר.  בדרך 
לפרי   באשר  מחמיר  מאוד  הוא  סיני 
הדר. ״האפשרות של משלוח תפוזים דרך 
האוויר  על ידי יישום טיפולי קור מאפשר 
למעשה לייצא את המוצרים שלנו לשוק 

הסיני". אמר גורם בכיר באיטליה. 

אירופה תיתן הגנה ל"קטנים" 
הסכם להגנה מפני הרשתות הגדולות נחתם באירופה ומטרתו העיקרית היא 
לשים קץ למכירות במחירי הפסד לבד מהעובדה שאין יודעים מתי ואם תשולם 
התמורה עבור הפרי שנמסר לרשתות. בספרד, מכירת הפסד היא בלתי חוקית, 

כפי שנקבע בחוק רשתות המזון והקמעונאות.
עם זאת, באירופה, מכירת הפסד עדיין אינה אסורה, וגם אין מסגרת רגולטורית 
משותפת. המפיצים הגדולים משתמשים בטריקים משפטיים על מנת לקבוע 
מחירים בפועל ומשתמשים במוצרים מתכלים כדי למשוך לקוחות. במילים 
אחרות, הם מציעים לצרכן הנחה יוצאת דופן של פירות וירקות כדי לגרום 
להם לקנות. בנסיבות אלה, החקלאים  אינם אופטימיים לגבי הסיכויים שלהם. 
"למגדלים הקטנים לא יהיה כוח מיקוח כזה, זה לא שוק חופשי, להם )המרכולים 
הגדולים( יש את כל כוח המיקוח, ואין שקיפות )בשרשרת המחירים( "אנחנו 

רק מבקשים מהם שלא יתעללו בנו". אומר מקור בספרד.

 קודם טורקיה , שבועיים

 
בעוד מצרים, יוון ומרוקו עדיין היו 

חודש מן העונה , טורקיה  במרחק של
הצליחה להתחיל שבועיים קודם. מזג 

להתחיל את   האוויר החיובי איפשר
 כל הזנים שבועיים מוקדם מהצפוי.

 
 Indian riverהמטרה לשמר 

 
משוק  60%האשכולית מהווה 

מפלורידה , ,"פרמייר" ההדרים של 
כאשר כמחצית מהנפח נמכר בשוק 

המקומי, ומחציתו מיוצאת לאירופה, 
יפן וקוריאה. ייצור תפוזים מהווה את 

האחוזים הנותרים , שהם נמכרים  40
בעיקר בארה"ב.החברה ״פרמייר פרי 

הדר״ מגדילה גם את כמות ההדרים 
למגזר המיץ. המסה הקריטית של 
ת ייצור ההדרים של פלורידה מיועד

לתעשיית המיצים כאשר איכות המיץ 
  היא גבוהה מאוד והמחיר בהתאם.

  
 ליים ,שוק סוער

יים היה סוער מאוד השנה, לשוק ה
תקופה קצרה של מחירים טובים 

בתחילת הקיץ ואחר כך השוק 
התמוטט בגלל הכמויות במקסיקו 

יציב  )דצמבר( השוק עכשיו,וברזיל
 ברזילאי. ה קויותר עקב המחסור ב

עבור  €6,00  - €5,50 המחיר של 
נמוך בתקופה זו של הוא המקסיקני 

 השנה. 
 המשךהביקושים צפויים לעלות ב

דצמבר, לקראת חג המולד, אולם 
נשארת שאלה פתוחה האם המחירים 

 כמו בשנה החולפת.. 12.00€-יגיעו ל
 

  צ׳ילה , שיא בהדרים

 
טון  358,570-יצוא הדרים הגיע ל

אחוזים  32, גידול של 2018בעונת 
מהעונה הקודמת. ארה"ב היתה היעד 

אחוזים מכלל  87העיקרי, וקיבלה 
אחוזים  7-המשלוחים, אסיה כ

השווקים  .אחוזים 3- ואירופה כ
(, אמריקה 2%קנדה )  הנוספים היו

( והמזרח התיכון 1%הלטינית )
אחוזים מן  30  (.מנדרינות היו0.1%)

אחוזים,  28המשלוחים, תפוזים 
 אחוזים וכל הנותרים  25ולימונים 

עדיין  2019  -תחזית ל  אחוזים. 17
 .מוקדמת אך צופים גידול משמעותי

 
  גידול מהיר של הדרים

 
תעשיית ההדרים בארצות הברית 

מתמודדת עם אתגרים רבים, כולל 
מחלות צמחים, עלויות עבודה גבוהות 

צ׳ילה, שיא בהדרים 
יצוא הדרים הגיע ל-358,570 טון בעונת 
מהעונה  אחוזים   32 של  גידול   ,2018
היעד העיקרי,  היתה  הקודמת. ארה"ב 
87 אחוזים מכלל המשלוחים,  וקיבלה 
אסיה כ-7 אחוזים ואירופה כ -3 אחוזים. 
 ,)2%( קנדה  היו   הנוספים  השווקים 
אמריקה הלטינית )1%( והמזרח התיכון 
מן  אחוזים   30 היו   )0.1%(.מנדרינות 
המשלוחים, תפוזים 28 אחוזים, ולימונים 

25 אחוזים וכל הנותרים 
עדיין   2019   - ל  תחזית  אחוזים.   17

מוקדמת אך צופים גידול משמעותי.
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אשכולית, 5 יתרונות 
יש המכירים באשכולית כפרי המזין ביותר: 

 c אשלגן ליקופן, סוכר, זרחן וויטמין
1- מסייע לירידה במשקל .

2- מדחיק חרדה.
3- מחזק את המערכת החיסונית. 

4- בריאות הלב ולחץ דם. 
5- משפר את רמת האנרגיה. 

הכולל של אשכוליות היקף האספקה 
מדרום אפריקה היה גדול השנה 

המכירה היא מאשר בשנה שעברה, 
לשווקים סיטונאיים, סופרמרקטים 

וחברות לייצור מיצים. ,התחרות בשוק 
האשכוליות די קשה, והמחיר ירד 

בהמשך העונה גם מתחת לרמת 
יבוא יהמחירים של השנה שעברה .ה
לשנחאי של פירות טריים הוא 

מארה"ב, מצרים, דרום מזרח אסיה, 
צ' ילה, פרו, דרום אפריקה, 

זילנד והזנים  אוסטרליה, וניו
העיקריים הם תפוזים, דובדבנים, 

אוכמניות, אבוקדו, ענבים, 
  ומנגוסטין.

 
  "קטנים"אירופה תיתן הגנה ל

הסכם להגנה מפני הרשתות הגדולות 
נחתם באירופה ומטרתו העיקרית היא 
לשים קץ למכירות במחירי הפסד לבד 

מהעובדה שאין יודעים מתי ואם 
נמסר תשולם התמורה עבור הפרי ש

לרשתות . בספרד, מכירת הפסד היא 
בלתי חוקית, כפי שנקבע בחוק 

 רשתות המזון והקמעונאות.
עם זאת, באירופה, מכירת הפסד עדיין 

אינה אסורה , וגם אין מסגרת 
רגולטורית משותפת. המפיצים 
הגדולים משתמשים בטריקים 

משפטיים על מנת לקבוע מחירים 
במוצרים מתכלים  משתמשיםבפועל ו

כדי למשוך לקוחות. במילים אחרות, 
הם מציעים לצרכן הנחה יוצאת דופן 

של פירות וירקות כדי לגרום להם 
לקנות . בנסיבות אלה, 

אינם אופטימיים לגבי   החקלאים
 קטניםהסיכויים שלהם. "למגדלים ה

זה, זה לא שוק כלא יהיה כוח מיקוח 
הם )המרכולים הגדולים( יש לחופשי, 

המיקוח, ואין שקיפות את כל כוח 
)בשרשרת המחירים( "אנחנו רק 
. "מבקשים מהם שלא יתעללו בנו

 אומר מקור בספרד .

 
  יתרונות 5אשכולית , 

 
יש המכירים באשכולית כפרי המזין 

אשלגן ליקופן, סוכר, זרחן  ביותר:
  cוויטמין 

 . מסייע לירידה במשקל -1
 .מדחיק חרדה -2
  .החיסוניתמחזק את המערכת  -3
  .בריאות הלב ולחץ דם -4
  .משפר את רמת האנרגיה -5
 

  סין , מכירת פרי על גשר הזכוכית.

 
על מנת לסייע לחקלאים בסין , נמכרו 

-ב  פירות וירקות על גשר הזכוכית
Shinyuzhai.במחוז הונאן בסין , 

הגשר היה במקור עשוי מעץ אבל 
.והיה גשר 2014הוסב לזכוכית בשנת 

הזכוכית הארוך ביותר בעולם עד 
, כאשר סין פתחה גשר זכוכית 2016
 בגרנד קניון הסמוך.  חדש

 
  מניעת פארוש 
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פיזיולוגית  כתופעה  ידוע  הפארוש 
המשפיעה על קליפת הפרי ומונעת ייצואו 
כקלס 1,החלבון αβ Harpin, חומר הממלא 
תפקיד מפתח בתהליכים הפיזיולוגיים של 
הצמחים, נמצא כמסייע לפתרון הבעיה.  

גנב בננות 
סיטונאי הולנדי הואשם כי בין השנים 
בשווי של  בננות  גנב   2016 ל-   2007
120000 ליש״ט משוק סיטונאי בבריטניה. 

החלבון מגדיל את תכולת הסידן 
בקליפה ובכך מונע פארוש. הניסוי 

 2018ל  2014בוצע בין השנים 
בזנים מקדימים .הפארוש  והתמקד

ידוע כתופעה פיזיולוגית המשפיעה 
 על קליפת הפרי ומונעת ייצואו 

, חומר αβ Harpin,החלבון  1כקלס 
הממלא תפקיד מפתח בתהליכים 
הפיזיולוגיים של הצמחים, נמצא 

  כמסייע לפתרון הבעיה. 
 

  גנב בננות

 
סיטונאי הולנדי הואשם כי בין השנים 

גנב בננות בשווי של  2016 -ל 2007
ליש״ט משוק סיטונאי  120000

  בבריטניה.
 

 רכבת אקספרס

 
רכבת אקספרס בסין פתחה את 

לתפוזים, הרכבת יצאה   הבלעדי  הקו
מיצ'אנג, עיר במחוז הוביי המרכזי  -מ

הרכבת  של סין עד למוסקבה.
משתמשת במכולות קירור תוך שליטה 

מרחוק על לחות וטמפרטורה כדי 
שלוח פרי הדר טרי במהלך להבטיח מ

 ימי הנסיעה. 16
 

  תפוזי דם מסיציליה

 
מסיציליה  )נובמבר( שיווק תפוזי דם

כאשר הפרי הוא בגודל בעיצומו 
בינוני עד גדול באיכות אידיאלית 

תפוז הדם  .לשוק המקומי ולחו״ל
 יםהסיציליאני הוא ייחודי וחייב

הבעיה  להישמר מפני הונאות וזיופים.
ם היא הפרי הקטן הנמכר של תפוזי הד

לתעשיית המיצים כאשר הפרדסן 
  מקווה לתמיכה ממשלתית.

 
 פיחות הלירה התורכית

הציפיות לעונת ההדרים היוונית 
גבוהות. הקטיף נראה טוב, ובניגוד 
לשנה שעברה, ברד לא פגע בפרי. 
הדבר היחיד שיכול לגרום לבעיות 

עבור היצואנים בשווקים במזרח 
 פיחות הלירה הטורקית.אירופה הוא 

פולין היא שוק היצוא הגדול ביותר 
עבור הדרי יוון. המרחק מספרד 

דומה, אבל הפולנים מגיעים   אמנם
ליוון לעבודה, ולכן הם מכירים את 
הפרי , רוב היצוא מורכב מתפוזים, 

התחרות מתורכיה היא  ומנדרינות,
בשל המשבר הכלכלי  חריפה ביותר 

יותר זול שם. שלהם, הפרי הוא הרבה 
בגלל הפיחות של הלירה הטורקית, 

לפרי הטורקי יש מחיר 
 .יותר בשוק  אטרקטיבי

 
  שינו את דרישות הגודל. לימון ,
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רכבת אקספרס
הקו   את  פתחה  בסין  אקספרס  רכבת 
מ-  יצאה  הרכבת  לתפוזים,  הבלעדי  
מיצ'אנג, עיר במחוז הוביי המרכזי של 
משתמשת  הרכבת  למוסקבה.  עד  סין 
במכולות קירור תוך שליטה מרחוק על 
לחות וטמפרטורה כדי להבטיח משלוח 

פרי הדר טרי במהלך 16 ימי הנסיעה.

תפוזי דם מסיציליה 
מסיציליה  )נובמבר(  דם  תפוזי  שיווק 
בעיצומו כאשר הפרי הוא בגודל בינוני 
עד גדול באיכות אידיאלית לשוק המקומי 
ולחו״ל. תפוז הדם הסיציליאני הוא ייחודי 
וחייבים להישמר מפני הונאות וזיופים. 
הבעיה של תפוזי הדם היא הפרי הקטן 
הנמכר לתעשיית המיצים כאשר הפרדסן 

מקווה לתמיכה ממשלתית. 

ליים,שוק סוער
שוק הליים היה סוער מאוד השנה, 
טובים  מחירים  של  קצרה  תקופה 
השוק  כך  ואחר  הקיץ  בתחילת 
התמוטט בגלל הכמויות במקסיקו 
וברזיל,השוק עכשיו )דצמבר( יציב 

יותר עקב המחסור בקו הברזילאי. 
המחיר של € 5,50 - € 6,00 עבור 
המקסיקני הוא נמוך בתקופה זו של 

השנה. 
הביקושים צפויים לעלות בהמשך 
אולם  חג המולד,  דצמבר, לקראת 
נשארת שאלה פתוחה האם המחירים 
יגיעו ל-€12.00 כמו בשנה החולפת..

כדאיות רבה הזן נטוע בעודף בישראל וללא הגדלת השווקים בעולם אין 
בנטיעה וגם המשך הגידול מותנה בכך שהמגדל קשור עם יצואן המאפשר לו 

 לייצא לפחות שני טון לדונם.
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‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï

 פומלו גדול מידי בסין 

 
 
 

לינואר . הפומלו  8-,העונה הסתיימה עם המשלוח האחרון ב   גודל הפומלו בסין גרם לירידת הנפח המיוצא
ושמש שופעת גרמו לפומלו לתפוח אבל בכך להקטין את  בסין נהנה מתנאי מזג אויר אופטימלי הרבה גשם

את   כמויות הייצוא . "מאחר ואין לנו שליטה על הגודל וגם קשה לחזות מראש אין ספק שעלינו להתאים
 "אסטרטגיית השיווק בכל עונה על פי המצב בפרדס 

 
 

 םכסאות מתפוחי
בתעשיה מקווים להתפתחות חשובה  חומר מקורי מתפוחים עשוי להחליף את העור , המעצבים הבכירים

וחיובית של שימוש בחומר חדשני מתפוחים המשמש מצע ישיבה לכסאות ורהיטי סליון, הצבעים 
 .במהדורה מגבלת   המוצעים כבר עתה הם לבן כתום ושחור

 
 

  המשבר גורם להפרת חוזים ומרירות מופרזת

 
משבר ההדרים בספרד מוביל להפרת חוזים ולמרירות מופרזת ,והנושא מגיע לבתי המשפט ,כאשר 

בגין המצב הכאוטי בענף . מספר התלונות הגיעו למימדים חסרי תקדים בשל חריגות   תלונות רבות הוגשו
, ברירות תשלום בגין נזקים במהלך הטיפול בפרי וסירוב של גורמים מסוימים לבצע כגון הפרת חוזים 

  קטיף בתנאים הללו , או אף סירוב לשלם כאשר נקבע מחיר מראש .
 
 
 UK . יותר מידי הדרים  

 פומלו גדול מידי בסין 

 
 
 

לינואר . הפומלו  8-,העונה הסתיימה עם המשלוח האחרון ב   גודל הפומלו בסין גרם לירידת הנפח המיוצא
ושמש שופעת גרמו לפומלו לתפוח אבל בכך להקטין את  בסין נהנה מתנאי מזג אויר אופטימלי הרבה גשם

את   כמויות הייצוא . "מאחר ואין לנו שליטה על הגודל וגם קשה לחזות מראש אין ספק שעלינו להתאים
 "אסטרטגיית השיווק בכל עונה על פי המצב בפרדס 

 
 

 םכסאות מתפוחי
בתעשיה מקווים להתפתחות חשובה  חומר מקורי מתפוחים עשוי להחליף את העור , המעצבים הבכירים

וחיובית של שימוש בחומר חדשני מתפוחים המשמש מצע ישיבה לכסאות ורהיטי סליון, הצבעים 
 .במהדורה מגבלת   המוצעים כבר עתה הם לבן כתום ושחור

 
 

  המשבר גורם להפרת חוזים ומרירות מופרזת

 
משבר ההדרים בספרד מוביל להפרת חוזים ולמרירות מופרזת ,והנושא מגיע לבתי המשפט ,כאשר 

בגין המצב הכאוטי בענף . מספר התלונות הגיעו למימדים חסרי תקדים בשל חריגות   תלונות רבות הוגשו
, ברירות תשלום בגין נזקים במהלך הטיפול בפרי וסירוב של גורמים מסוימים לבצע כגון הפרת חוזים 

  קטיף בתנאים הללו , או אף סירוב לשלם כאשר נקבע מחיר מראש .
 
 
 UK . יותר מידי הדרים  

 
 
 

ביקוש נמוך )מנובמבר( לפני ואחרי חג המולד גרם לקשיים בקרב פרדסנים מספרד . יש היצע גבוה 
ולעיתים נמוך ואין אפשרות לקלוט את כל הפרי   בבריטניה באיכות טובה אך עם זאת הביקוש נורמלי

  המוצע .
נמכר  10-12£-קג תפוזים אשר בד"כ נמכר ב 15 הפרי המצרי באיכות טובה ומחיר זול ולדוגמא קרטון של

הרבה מתחת למחיר הדרוש כדי לכסות את העלויות . בינואר עדיין יש בשוק הבריטי  £8  -6-עכשיו רק ב
  .  קלמנטינה מרוקאית וסטסומה ספרדית אשר התחילו במחיר גבוה ועכשיו נמכרים במחירי הפסד

 
 

 
 

UK, יותר מידי הדרים . 
ביקוש נמוך )מנובמבר( לפני ואחרי חג 
פרדסנים  בקרב  לקשיים  גרם  המולד 
מספרד. יש היצע גבוה בבריטניה באיכות 
טובה אך עם זאת הביקוש נורמלי  ולעיתים 
נמוך ואין אפשרות לקלוט את כל הפרי 
המוצע.  הפרי המצרי באיכות טובה ומחיר 
זול ולדוגמא קרטון של 15 קג תפוזים אשר 
בד”כ נמכר ב-10-12£ נמכר עכשיו רק 
ב--6 £ 8 הרבה מתחת למחיר הדרוש 
כדי לכסות את העלויות . בינואר עדיין 
יש בשוק הבריטי קלמנטינה מרוקאית 
וסטסומה ספרדית אשר התחילו במחיר 

גבוה ועכשיו נמכרים במחירי הפסד  . 

פומלו גדול מידי בסין
לירידת הנפח  גרם  גודל הפומלו בסין 
המיוצא, העונה הסתיימה עם המשלוח 
האחרון ב 8- לינואר . הפומלו בסין נהנה 
מתנאי מזג אויר אופטימלי, הרבה גשם 
ושמש שופעת גרמו לפומלו לתפוח אבל 
בכך להקטין את כמויות הייצוא . “מאחר 
ואין לנו שליטה על הגודל וגם קשה לחזות 
אין ספק שעלינו להתאים  את  מראש 
פי  על  עונה  בכל  אסטרטגיית השיווק 

המצב בפרדס “

המשבר גורם להפרת חוזים 
מוביל להפרת  משבר ההדרים בספרד 
חוזים ולמרירות מופרזת ,והנושא מגיע 
לבתי המשפט ,כאשר תלונות רבות הוגשו  
בגין המצב הכאוטי בענף . מספר התלונות 
הגיעו למימדים חסרי תקדים בשל חריגות 
כגון הפרת חוזים , ברירות תשלום בגין 
נזקים במהלך הטיפול בפרי וסירוב של 
גורמים מסוימים לבצע קטיף בתנאים 
הללו , או אף סירוב לשלם כאשר נקבע 

מחיר מראש . 
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Delhaize
,Ahold
רובוטיקה

מחקר  תוכנית  כוללת  ההתרחבות 
לפיתוח  בדיקה  ואיתור  רובוטיקה 

חידושים בענף הקמעונאי.
בינלאומיים  חוקרים  של  צוות 
שניתן  רובוטיים  פתרונות  יחקור 
האספקה    שרשרת  לאורך  ליישם 
הקמעונאית, מן המחסנים לחנויות 
וללקוחות. באתר הבדיקה, שיופעל 
בתחילת שנת 2019, הם יחקרו כיצד 
ניתן לפרוס את הרובוטיקה בסביבה 
מסחרית, כיצד רובוטים יכולים לטפל 
בפריטים עדינים כגון פירות וירקות, 
או כיצד לשפר את ההכרה בתמונות 

של מוצרים ואריזות.

 העצים,  השנה יש עומס פרי על
לפרי  תותוספת אקלים יבש בקיץ גורמ

בשבועות הראשונים של  .קטן
ניסיון לשווק  היההקמפיין הספרדי , 

ך כל הרשתות לרשתות פרי מתאים א
המצב עדיין  נדרשו לפרי קטן יותר.

להשתפר והגדלים יוכלו  יכול
.התחרות   להתאושש מוקדם מהצפוי 

 ,עם טורקיה היא אינטנסיבית מאוד
של   ליצואנים הטורקים יש כמויות

לימונים זמינים ומשווקים בהרבה 
מקומות, מבריטניה ועד רוסיה. זה, 

הגדלים בספרד   תייחד עם בעי
בדה כי ארגנטינה ודרום אפריקה והעו

 גרמו למחירים לרדת. משלוחים סיימו
 

Delhaize Ahold, רובוטיקה 
ההתרחבות כוללת תוכנית מחקר 

ר בדיקה לפיתוח ותירובוטיקה וא
צוות של  חידושים בענף הקמעונאי.

חוקרים בינלאומיים יחקור פתרונות 
רובוטיים שניתן ליישם לאורך שרשרת 

הקמעונאית, מן המחסנים האספקה 
באתר הבדיקה,  לחנויות וללקוחות.

, הם 2019שיופעל בתחילת שנת 
יחקרו כיצד ניתן לפרוס את 

הרובוטיקה בסביבה מסחרית, כיצד 
רובוטים יכולים לטפל בפריטים 

פירות וירקות, או כיצד  עדינים כגון
לשפר את ההכרה בתמונות של 

 מוצרים ואריזות .
 
 
 
 
 
 

 HLB -פרו נקיה מ

 

משרד החקלאות הפרואני קבע כי 
מגיפה חשוכת מרפא של ההדרים 

Huanglongbing (HLB)  וגורם
 המחלה לא נכנסו לפרו.

HLB הידוע גם בשם מחלת הדרקון ,
הצהוב בגלל הצבע המאפיין אותו, 

גורם למוות של עצים, מעוות פירות, 
הטעם למשל התפוזים  ומשפיע על

המתוקים הופכים למרירים. בנוסף, יש 
לימונים, .נשירת פירות לפני הזמן

תפוזים, ומנדרינות נפגעים מהמחלה 
אשר אינה מועברת בין פירות, אך 

לארץ דרך צמח, ניצן או   יכולה לחדור
 Diaphorinaבאמצעות חרקים )

citri.) 
 

 טכנולוגיות חדשות למגזר ההדרים

 
הטכנולוגיות החדישות ביותר שיושמו 

והמציעים פתרונות המגדילות את 
רווחיות הפרדס ,במיוחד עבור טיפול 

,  precoolingלאחר הקטיף וטיפול 
ניתנות לשליטה ממחשב אישי או 

אחת המערכות  מטלפון חכם.
כי פירות הדר ישמרו במצב   מבטיחה
באמצעות שליטה על אתילן   מושלם

. באמצעות האוזון יש חיסול של co2ו
  חיידקים, וירוסים, פטריות נבגים.

 
HHLA משתפרת  

 
 (HHLA חברת הסווארות )

והלוגיסטיקה בנמל המבורג המשיכה 

HLB -פרו נקיה מ
משרד החקלאות הפרואני קבע כי מגיפה 
 Huanglongbing  חשוכת מרפא של ההדרים

)HLB( וגורם המחלה לא נכנסו לפרו.
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נפגעים מהמחלה אשר אינה מועברת בין 
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בשבועות הראשונים של  .קטן
ניסיון לשווק  היההקמפיין הספרדי , 

ך כל הרשתות לרשתות פרי מתאים א
המצב עדיין  נדרשו לפרי קטן יותר.

להשתפר והגדלים יוכלו  יכול
.התחרות   להתאושש מוקדם מהצפוי 
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לימונים זמינים ומשווקים בהרבה 
מקומות, מבריטניה ועד רוסיה. זה, 

הגדלים בספרד   תייחד עם בעי
בדה כי ארגנטינה ודרום אפריקה והעו

 גרמו למחירים לרדת. משלוחים סיימו
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ההתרחבות כוללת תוכנית מחקר 

ר בדיקה לפיתוח ותירובוטיקה וא
צוות של  חידושים בענף הקמעונאי.

חוקרים בינלאומיים יחקור פתרונות 
רובוטיים שניתן ליישם לאורך שרשרת 

הקמעונאית, מן המחסנים האספקה 
באתר הבדיקה,  לחנויות וללקוחות.

, הם 2019שיופעל בתחילת שנת 
יחקרו כיצד ניתן לפרוס את 

הרובוטיקה בסביבה מסחרית, כיצד 
רובוטים יכולים לטפל בפריטים 

פירות וירקות, או כיצד  עדינים כגון
לשפר את ההכרה בתמונות של 

 מוצרים ואריזות .
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משרד החקלאות הפרואני קבע כי 
מגיפה חשוכת מרפא של ההדרים 

Huanglongbing (HLB)  וגורם
 המחלה לא נכנסו לפרו.

HLB הידוע גם בשם מחלת הדרקון ,
הצהוב בגלל הצבע המאפיין אותו, 

גורם למוות של עצים, מעוות פירות, 
הטעם למשל התפוזים  ומשפיע על

המתוקים הופכים למרירים. בנוסף, יש 
לימונים, .נשירת פירות לפני הזמן

תפוזים, ומנדרינות נפגעים מהמחלה 
אשר אינה מועברת בין פירות, אך 

לארץ דרך צמח, ניצן או   יכולה לחדור
 Diaphorinaבאמצעות חרקים )

citri.) 
 

 טכנולוגיות חדשות למגזר ההדרים

 
הטכנולוגיות החדישות ביותר שיושמו 

והמציעים פתרונות המגדילות את 
רווחיות הפרדס ,במיוחד עבור טיפול 

,  precoolingלאחר הקטיף וטיפול 
ניתנות לשליטה ממחשב אישי או 

אחת המערכות  מטלפון חכם.
כי פירות הדר ישמרו במצב   מבטיחה
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. באמצעות האוזון יש חיסול של co2ו
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HHLA משתפרת  

 
 (HHLA חברת הסווארות )

והלוגיסטיקה בנמל המבורג המשיכה 

טכנולוגיות חדשות
למגזר ההדרים

הטכנולוגיות החדישות ביותר שיושמו 
את  המגדילות  פתרונות  והמציעים 
טיפול  עבור  הפרדס,במיוחד  רווחיות 
לאחר הקטיף וטיפול precooling, ניתנות 
לשליטה ממחשב אישי או מטלפון חכם. 
אחת המערכות מבטיחה  כי פירות הדר 
ישמרו במצב מושלם  באמצעות שליטה 
יש  וco2. באמצעות האוזון  על אתילן 
וירוסים, פטריות  חיידקים,  חיסול של 

נבגים.

 העצים,  השנה יש עומס פרי על
לפרי  תותוספת אקלים יבש בקיץ גורמ

בשבועות הראשונים של  .קטן
ניסיון לשווק  היההקמפיין הספרדי , 

ך כל הרשתות לרשתות פרי מתאים א
המצב עדיין  נדרשו לפרי קטן יותר.

להשתפר והגדלים יוכלו  יכול
.התחרות   להתאושש מוקדם מהצפוי 

 ,עם טורקיה היא אינטנסיבית מאוד
של   ליצואנים הטורקים יש כמויות

לימונים זמינים ומשווקים בהרבה 
מקומות, מבריטניה ועד רוסיה. זה, 

הגדלים בספרד   תייחד עם בעי
בדה כי ארגנטינה ודרום אפריקה והעו

 גרמו למחירים לרדת. משלוחים סיימו
 

Delhaize Ahold, רובוטיקה 
ההתרחבות כוללת תוכנית מחקר 

ר בדיקה לפיתוח ותירובוטיקה וא
צוות של  חידושים בענף הקמעונאי.

חוקרים בינלאומיים יחקור פתרונות 
רובוטיים שניתן ליישם לאורך שרשרת 

הקמעונאית, מן המחסנים האספקה 
באתר הבדיקה,  לחנויות וללקוחות.

, הם 2019שיופעל בתחילת שנת 
יחקרו כיצד ניתן לפרוס את 

הרובוטיקה בסביבה מסחרית, כיצד 
רובוטים יכולים לטפל בפריטים 

פירות וירקות, או כיצד  עדינים כגון
לשפר את ההכרה בתמונות של 

 מוצרים ואריזות .
 
 
 
 
 
 

 HLB -פרו נקיה מ

 

משרד החקלאות הפרואני קבע כי 
מגיפה חשוכת מרפא של ההדרים 

Huanglongbing (HLB)  וגורם
 המחלה לא נכנסו לפרו.

HLB הידוע גם בשם מחלת הדרקון ,
הצהוב בגלל הצבע המאפיין אותו, 

גורם למוות של עצים, מעוות פירות, 
הטעם למשל התפוזים  ומשפיע על

המתוקים הופכים למרירים. בנוסף, יש 
לימונים, .נשירת פירות לפני הזמן

תפוזים, ומנדרינות נפגעים מהמחלה 
אשר אינה מועברת בין פירות, אך 

לארץ דרך צמח, ניצן או   יכולה לחדור
 Diaphorinaבאמצעות חרקים )

citri.) 
 

 טכנולוגיות חדשות למגזר ההדרים

 
הטכנולוגיות החדישות ביותר שיושמו 

והמציעים פתרונות המגדילות את 
רווחיות הפרדס ,במיוחד עבור טיפול 

,  precoolingלאחר הקטיף וטיפול 
ניתנות לשליטה ממחשב אישי או 

אחת המערכות  מטלפון חכם.
כי פירות הדר ישמרו במצב   מבטיחה
באמצעות שליטה על אתילן   מושלם

. באמצעות האוזון יש חיסול של co2ו
  חיידקים, וירוסים, פטריות נבגים.

 
HHLA משתפרת  

 
 (HHLA חברת הסווארות )

והלוגיסטיקה בנמל המבורג המשיכה 

HHLA משתפרת 
 )HHLA( חברת הסווארות והלוגיסטיקה 
בנמל המבורג המשיכה את ההתפתחות 
החיובית של השנה הפיננסית הנוכחית 
וחזרה שוב על התוצאות החיוביות מהשנה 
שעברה, בתשעת החודשים הראשונים של 
2018. ההכנסות והרווח התפעולי גדלו 
ב -2.2 אחוזים ל - 939.9 מיליון אירו. 
תפוקת המכולות עלתה ב -1.0% ל 5.5 

)TEU( מיליון מכולות סטנדרטיות

התפתחות החיובית של השנה את ה
הפיננסית הנוכחית וחזרה שוב על 

 ,התוצאות החיוביות מהשנה שעברה
בתשעת החודשים הראשונים של 

. ההכנסות והרווח התפעולי 2018
מיליון  939.9 -אחוזים ל  2.2-גדלו ב 

-תפוקת המכולות עלתה ב  אירו.
מיליון מכולות  5.5ל  1.0%

 (TEUסטנדרטיות )
 

 פומלולופרז סין: היצע מ

 
מחיר הפומלות הראה מגמת ירידה 

כאשר הסיבה העיקרית להתפתחות זו 
היא היצע מופרז מאזורי הייצור בעוד 

הביקוש ירד. המחיר הנוכחי 
יואן  1של פומלו לבן הוא )נובמבר(

דולר[ לכל ק"ג, בעוד מחיר  0.14]
יואן  1.6-1.8פומלו אדום הוא סביב 

למרות  ק"ג.דולר[ לכל  0.23-0.26]
שהפומלו הפך מחזה שכיח בשוק 

היקף ההיצע היה מוגזם והשוק והסיני 
לא הצליח לספוג את הכמויות 

המופרזות . הסוחרים מצביעים על 
הגידול בהיקף הייצור ועל הירידה 

בביקוש כסיבה העיקרית לירידת 
המחירים, אך יש גם ירידה באיכות 

 .המוצר בהשוואה לשנה שעברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולין ומזרח אפריקהפ

 
פולין מחזירה את קשריה עם אפריקה, 

מיליון  110-כבר העבירה אשראי של ו
דולר לטנזניה כדי לשפר את ענף 

סגן מנהל המחלקה  החקלאות שלה.
לשיתוף פעולה כלכלי במשרד החוץ, 

אמר כי בהתחשב בפוטנציאל החקלאי 
שלה , טנזניה משתלבת בהתמקדותה 

 בפיתוח כלכלי ופיתוח.של פולין 
סגרה פולין את שגרירותה  2008-ב 

סלאם בשל אילוצים -בדאר א
תקציביים, אך היא נפתחה מחדש 

 בשנה שעברה.
 

 ספרד: מחיר נמוך

 
התעשייה בספרד החלה לקנות פירות 

סנט לקילו, כאשר  10-ב)דצמבר( 
הסוכנים אלה שקונים את התפוזים 

אותם למפעלי   ממקורם ומוכרים
סנט;   7משלמים רק  התעשיה ,
 0.80  נקבע מחיר של  למנדרינות

בעוד המחיר ששולם בפועל היה   יורו
  יורו לקילו. 0.14

 
 
 
 
 

סין: היצע מופרז לפומלו
מחיר הפומלות הראה מגמת ירידה כאשר 
הסיבה העיקרית להתפתחות זו היא היצע 
מופרז מאזורי הייצור בעוד הביקוש ירד. 
)נובמבר(של פומלו לבן  המחיר הנוכחי 
הוא 1 יואן ]0.14 דולר[ לכל ק"ג, בעוד 
מחיר פומלו אדום הוא סביב 1.6-1.8 יואן 

]0.23-0.26 דולר[ לכל ק"ג.
למרות שהפומלו הפך מחזה שכיח בשוק 
הסיני והיקף ההיצע היה מוגזם והשוק לא 
הצליח לספוג את הכמויות המופרזות. 
בהיקף  הגידול  על  הסוחרים מצביעים 
כסיבה  בביקוש  הירידה  ועל  הייצור 
גם  יש  לירידת המחירים, אך  העיקרית 
ירידה באיכות המוצר בהשוואה לשנה 

כסאות מתפוחיםשעברה.
להחליף  עשוי  מתפוחים  מקורי  חומר 
את העור , המעצבים הבכירים בתעשיה 
מקווים להתפתחות חשובה וחיובית של 
שימוש בחומר חדשני מתפוחים המשמש 
מצע ישיבה לכסאות ורהיטי סלון, הצבעים 
המוצעים כבר עתה הם לבן כתום ושחור  

במהדורה מגבלת .

פולין
ומזרח אפריקה

פולין מחזירה את קשריה עם אפריקה, 
וכבר העבירה אשראי של -110 מיליון 
ענף  את  לשפר  כדי  לטנזניה  דולר 
המחלקה  מנהל  סגן  שלה.  החקלאות 
לשיתוף פעולה כלכלי במשרד החוץ, 
אמר כי בהתחשב בפוטנציאל החקלאי 
שלה, טנזניה משתלבת בהתמקדותה של 

פולין בפיתוח כלכלי.

ב -2008 סגרה פולין את שגרירותה בדאר 
א-סלאם בשל אילוצים תקציביים, אך היא 

נפתחה מחדש בשנה שעברה.

התפתחות החיובית של השנה את ה
הפיננסית הנוכחית וחזרה שוב על 

 ,התוצאות החיוביות מהשנה שעברה
בתשעת החודשים הראשונים של 

. ההכנסות והרווח התפעולי 2018
מיליון  939.9 -אחוזים ל  2.2-גדלו ב 

-תפוקת המכולות עלתה ב  אירו.
מיליון מכולות  5.5ל  1.0%

 (TEUסטנדרטיות )
 

 פומלולופרז סין: היצע מ

 
מחיר הפומלות הראה מגמת ירידה 

כאשר הסיבה העיקרית להתפתחות זו 
היא היצע מופרז מאזורי הייצור בעוד 

הביקוש ירד. המחיר הנוכחי 
יואן  1של פומלו לבן הוא )נובמבר(

דולר[ לכל ק"ג, בעוד מחיר  0.14]
יואן  1.6-1.8פומלו אדום הוא סביב 

למרות  ק"ג.דולר[ לכל  0.23-0.26]
שהפומלו הפך מחזה שכיח בשוק 

היקף ההיצע היה מוגזם והשוק והסיני 
לא הצליח לספוג את הכמויות 

המופרזות . הסוחרים מצביעים על 
הגידול בהיקף הייצור ועל הירידה 

בביקוש כסיבה העיקרית לירידת 
המחירים, אך יש גם ירידה באיכות 

 .המוצר בהשוואה לשנה שעברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולין ומזרח אפריקהפ

 
פולין מחזירה את קשריה עם אפריקה, 

מיליון  110-כבר העבירה אשראי של ו
דולר לטנזניה כדי לשפר את ענף 

סגן מנהל המחלקה  החקלאות שלה.
לשיתוף פעולה כלכלי במשרד החוץ, 

אמר כי בהתחשב בפוטנציאל החקלאי 
שלה , טנזניה משתלבת בהתמקדותה 

 בפיתוח כלכלי ופיתוח.של פולין 
סגרה פולין את שגרירותה  2008-ב 

סלאם בשל אילוצים -בדאר א
תקציביים, אך היא נפתחה מחדש 

 בשנה שעברה.
 

 ספרד: מחיר נמוך

 
התעשייה בספרד החלה לקנות פירות 

סנט לקילו, כאשר  10-ב)דצמבר( 
הסוכנים אלה שקונים את התפוזים 

אותם למפעלי   ממקורם ומוכרים
סנט;   7משלמים רק  התעשיה ,
 0.80  נקבע מחיר של  למנדרינות

בעוד המחיר ששולם בפועל היה   יורו
  יורו לקילו. 0.14
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 יעקב הרצנו 

 Fortunella -קומקוואט תפוז סיני                                      

 .  Kin Kuit) ) ובסין "קין קואט"  Kinkanסין, ביפן הוא נקרא קינקן מ מוצא הזן 

כתב ,  Kaempfer -על ידי קמפפר  1414תיאור הזן הראשון נעשה בארה"ב בשנת 
תואר הזן  1482לימון שפוריותו כמו של תפוחי זהב שתוכם מתוק. בשנת  שזהו עץ

 Citrusשהעניק לו את השם  Rumphiusהבוטנאי רומפיוס מבחינה בוטנית ע"י 
Japonica הוציא החוקר  1914מס' שמות בוטניים אולם בשנת  . לזן קומקוואט היו

בשל גודל  Citrusהקומקוואט מהסוג הדר  את Swingle -האמריקאי סווינגל 
שייך את הזן . הוא רלמרות שבמראה העץ דומה לעצי הדצורת הפירות והפרי, 

וזאת ע"ש רוברט פורטון  - Fortunella לקבוצת 'פרי הדר אמיתי' תחת המינוח
שתיל של קומקוואט נג'אמי  1824שהיה חוקר עצי פרי אנגלי שהביא איתו בשנת 

 לגנים הבוטנים בלונדון.

 :.קומקוואט  של יםשונ ישנם סוגים

1 Fortunella  טעם חמוץ מתוק, צורה מאורכת –קומקוואט נג'אמי 

2. Fortunella Japonica  .קומקוואט מריומי– 

3. Fortunella Crassifolia  .צורה עגולה טעם מתוק –קומקוואט מיווה 

 אחד המאפיינים הבולטים של הזן הוא עמידות גבוהה לתנאי קור  וכניסה לתרדמת 

חורף, על מנת לצאת מאותה תרדמת חורף יש צורך בתקופה ארוכה וממושכת של 
בסביבות  אמצע חודש גבוהות  ולכן זו הסיבה שהקומקוואט בישראל פורח  טמפ'

 יוני מותנה בטמפרטורות ובאזור.

מנדרינה  xקומקוואט ) ם ומיכלואים ידועים כמו הקלמונדיןלקומקוואט מס' זני 
הפירות קטנים ונאכלים על קליפתם, והם בעלי חשיבות בתעשיית   (חמוצה

. בנוסף ובתעשיית המזון בעיקר בתחום הקונדיטוריה פירות מסוכרים השימורים של
. וי חשיבות כגידול עץ נומראהו היפה על פירותיו יש לו עץ בשל גודלו של הלכך 

 .כמו כן משמש לקישוט ובעבר היה יצוא של ענפי קומקואט עם פירותיהם

 הקומקואט בישראל

דונם  17דונם של קומקואט כולם בוגרים למעט  293בישראל נטועים -שטח 
 .2017- 2016ת מנטיע

 טון לעונה. 0100יבול הוא כ הסה"כ טון לדונם  3.5הזן פורה ומניב כ  – יבולים

 טון. 367  - 17/18עונת ב  -יצוא

מוצא הזן  מסין, ביפן הוא נקרא קינקן Kinkan  ובסין "קין קואט" 
)Kin Kuit(. תיאור הזן הראשון נעשה בארה"ב בשנת 1414 על 
ידי קמפפר - Kaempfer , כתב שזהו עץ לימון שפוריותו כמו 
של תפוחי זהב שתוכם מתוק. בשנת 1482 תואר הזן מבחינה 
בוטנית ע"י הבוטנאי רומפיוס Rumphius שהעניק לו את השם 
Citrus Japonica. לזן קומקוואט היו מס' שמות בוטניים אולם 
בשנת 1914 הוציא החוקר האמריקאי סווינגל - Swingle את 
הקומקוואט מהסוג הדר Citrus בשל גודל הפרי, וצורת הפירות 
למרות שבמראה העץ דומה לעצי הדר. הוא שייך את הזן לקבוצת 
'פרי הדר אמיתי' תחת המינוח Fortunella - וזאת ע"ש רוברט 
פורטון שהיה חוקר עצי פרי אנגלי שהביא איתו בשנת 1824 

שתיל של קומקוואט נג'אמי לגנים הבוטנים בלונדון.

ישנם סוגים שונים של קומקוואט:.
Fortunella 1 קומקוואט נג'אמי – צורה מאורכת ,טעם חמוץ מתוק

Fortunella Japonica .2 קומקוואט מריומי. –
Fortunella Crassifolia .3 קומקוואט מיווה. – צורה עגולה טעם 

מתוק.
אחד המאפיינים הבולטים של הזן הוא עמידות גבוהה לתנאי 
קור וכניסה לתרדמת חורף, על מנת לצאת מאותה תרדמת חורף 
יש צורך בתקופה ארוכה וממושכת של טמפ' גבוהות  ולכן זו 
הסיבה שהקומקוואט בישראל פורח בסביבות  אמצע חודש יוני 

מותנה בטמפרטורות ובאזור.
כמו הקלמונדין  ידועים  ומיכלואים  זנים  מס'  לקומקוואט   
x מנדרינה חמוצה(  הפירות קטנים ונאכלים על  )קומקוואט 
קליפתם, והם בעלי חשיבות בתעשיית השימורים של פירות 
מסוכרים ובתעשיית המזון בעיקר בתחום הקונדיטוריה. בנוסף 
לכך בשל גודלו של העץ ומראהו היפה על פירותיו יש לו חשיבות 
כגידול עץ נוי . כמו כן משמש לקישוט ובעבר היה יצוא של 

ענפי קומקואט עם פירותיהם.

הקומקואט בישראל
שטח -בישראל נטועים 293 דונם של קומקואט כולם בוגרים 

למעט 17 דונם מנטיעת 2016 2017-.
יבולים – הזן פורה ומניב כ 3.5 טון לדונם סה"כ היבול הוא כ 

1000 טון לעונה.
יצוא-  בעונת 17/18 -  367 טון.
           בעונת 16/17 -  288 טון

           ובעונת 15/16 – 223 טון.

ניתן לראות מהנתונים לעיל שהיצוא מהווה כ 25-30% מסך 
כל היבול. עוד כ 20% משווקים בשוק המקומי ו 10% מיועד 
לתעשייה. לצערנו כ 40% מהפרי אינו נקטף או אינו משווק הן 
בגלל איכות הפרי )הפרי רגיש מאוד לפגעי מזג אויר ועמידות 

נמוכה במשלוח( והן בגלל חוסר ביקוש.

יעדי היצוא
השוק העיקרי ליצוא הוא אירופה כאשר הארצות העיקריות הן : 
צרפת ,בלגיה, הולנד וסלובניה. יש לציין שהפרי המגיע לצרפת 

בלגיה והולנד מופץ בכל רחבי אירופה.
וגובר של פרי לרוסיה  יצוא הולך  בשנתיים האחרונות החל 
17/18 עלתה  ובעונת  20 טון  16/17 שווקו כ  כאשר בעונת 

הכמות ל 70 טון.
יצוא היא  . תחילת  נובמבר עד מאי  הזן הוא  מועד הבשלת 
יש צורך להעבירו  ואז  ירקרק  באוקטובר כאשר הפרי עדיין 
הבחלה לפני השיווק. כמו כן ניתן בשלב הראשוני לרסס את 
העצים באתרל אשר גורם להאצת שבירת הצבע. בשנים האחרונות 
מספר ארצות אסרו את השימוש בחומר זה, דבר הגורם לאיחור 

בתחילת השיווק בעונה.
לאחר קבלת צבע מלא ניתן לרסס בגיברלין לחיזוק מוצקות הפרי 
ובכך לגרום להארכת העונה עד סוף חודש מאי. )הזן רגיש מאוד 

לזבוב הים התיכון ויש צורך לטפל נגד המזיק(.

בעיות עיקריות
1. כמו כל זני היצוא סובל הקומקואט משערי מטבע נמוכים 

הגורמים להקטנת הפדיון.
2. רגישות רבה למזיקים. 

3. אפשרות לשימוש מועט בחומרי הדברה) כוון שהפרי נאכל 
על קליפתו(.

4. ימי עבודה רבים בקטיף כיוון שהפרי קטן ורגיש למכות קטיף.
5. עודף ייצור הגורם לפרי רב להישאר על העץ.

סיכום
וכמויות השיווק  זן הנטוע בהיקפים קטנים  הקומקואט הוא 
ביצוא ובשוק מקומי קטנות מאוד. מתאים מאוד לגידול במשק 

המשפחתי הקטן אולם דורש כוח עבודה רב בעיקר בקטיף.
הזן נטוע בעודף בישראל וללא הגדלת השווקים בעולם אין 
כדאיות רבה בנטיעה וגם המשך הגידול מותנה בכך שהמגדל 

קשור עם יצואן המאפשר לו לייצא לפחות שני טון לדונם.

יעקב הרצנו 

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

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

עונת החורף הנוכחית מאירה פנים עד כה מבחינת ירידת הגשמים, 
ואנו מקווים להמשך חורף טוב, לפחות כמו תחילתו. העונה 
בפתיחתה לא דמתה לשתי העונות הקודמות: יבולי שיא בלימון 
ובליים גרמו לירידת מחירים חדה בזנים אלה, והתמורה שקיבל 
הפרדסן הייתה כ-2-1 ₪ לק"ג בשער הפרדס. יבולי שיא של 
זה  גרמו להצפת השווקים בפרי  אשכוליות בדרום אפריקה 
באירופה ובמזרח הרחוק, ופרדסני דרום אפריקה חוו מחירים 
נמוכים ביותר בזנים אלה, שכנראה הסבו להם הפסדים. עד לאמצע 
חודש דצמבר עדיין השפיע המצב בדרום אפריקה על שיווק 
האשכולית האדומה מהארץ בכל השווקים. עם זאת, בחודשים 
הקרובים אנו צופים עליית מחירים משמעותית ומקווים שנזכה 
למחירים מצוינים, כפי שהתקבלו בחודשים המקבילים בעונה 
שעברה. תעשיית פרי ההדר ממשיכה לזכות את הפרדסנים 
במחירים מצוינים גם השנה - 1.0-0.8 ₪ לק"ג בשער הפרדס. 
קטיף הזן 'אורי' החל כבר בחודש דצמבר. להזכירכם, הזן 'אורי' 
הוא הזן העיקרי בענף ההדרים ומהווה כשליש משטחי ההדרים 
בארץ. בעונה הקודמת הייתה עונת שפל בזן זה, והיצוא הסתכם 
בכ-65,000 טון. בשנה הנוכחית אנו מצפים ליבול בינוני עד טוב 
וליצוא של כ-90,000 טון. גם שער השקל נחלש לאחרונה מול 

הדולר והיורו, ונקווה לשיפור בהכנסה בעקבות התפתחות זו.
בסוף העונה שעברה ובתחילת העונה הנוכחית חווינו רמות 
גבוהות של נגיעות בזבוב הים התיכון בפרי. הפרדסנים מתבקשים 
להמשיך את פיקוח המזיקים בחלקותיהם במהלך העונה כולה, 
עד לסיום מוחלט של הקטיף. יש לפעול בנושא הזבוב ובנושא 
העת"מ על פי ההמלצות המופיעות בדפונים. לקבלת ההכנסה 
המרבית מהפרי, עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: ליצוא, 
לתעשייה או לשוק המקומי, בהתאם למחירים הצפויים להתקבל 
ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, עלינו 
להכין את הפרדסים לעונה הקרבה, ולכן מומלץ לפעול בהתאם 

להנחיות המופיעות בדפון זה. 
כמו כן, הדפון כולל פרק מיוחד על ממצא חדש בנושא עיתוי 
ובזני ההדרים בכלל. אנחנו מקווים  הגיזום בזן אורי בפרט, 
שביצוע המלצה זו יעלה את יבול האורי בפרדסי ישראל ב-1 

טון לדונם לפחות.

גיזום ודילול עצים בפרדס

מומלץ לגזום או לדלל עצים בחלקות שבהן הסתיים הקטיף 
ושאינן מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך החורף. בחלקות 
המועדות לקרה ולרוחות חזקות - כדאי להמתין לסוף החורף. 
התקופה שבה הקרה שכיחה באזורים השונים מתרכזת בדרך 
כלל בין אמצע חודש דצמבר לתחילת פברואר. שיטות הגיזום 

והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור. 
לאחרונה התגלה ממצא חדש בנושא מועד הגיזום בזן אורי 

בפרט, ובזני ההדר האחרים בכלל, כלהלן.
גיזום צמרת, שדירה, מעברים ושמלה בחודשים מרס, אפריל, 
מאי ואמצע יוני יגרום ללבלוב נמרץ, המתחרה בחנטים הנוצרים 
באותה תקופה, לנשירת החנטים הללו יתר על המידה וליבול 
נמוך באותם עצים. מסיבה זו יש להימנע מהגיזומים שהוזכרו 

בתקופה האמורה, אלא לגזום לפניה או לאחריה.
בסקר שנערך בשנה האחרונה על ידי מדריכי ההדרים ב-400 
נמצאה התאמה כמעט מוחלטת  אורי ברחבי הארץ,  חלקות 
לממצא זה. להרחבה ראו מאמר שפרסמנו בעלון 'עת ההדר', 

בעמודים 30-28, בקישור:
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 , תחום הדריםאגף הפירות

 בפרדסבפרדס
 20192019פברואר פברואר --ינוארינוארחודשים חודשים הנחיות להנחיות ל

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

 תחום הגנת הצומח - ; אופיר אטינגרהשירות שד תחום -יורם אייזנשטדט 

 
לפחות  ,להמשך חורף טוב ויםקוואנו מירידת הגשמים,  חינתבמ העונת החורף הנוכחית מאירה פנים עד כ

ליים גרמו לירידת ביבולי שיא בלימון ו :לא דמתה לשתי העונות הקודמותבפתיחתה כמו תחילתו. העונה 
ק"ג בשער הפרדס. יבולי שיא של ל₪  2-1-כתה יפרדסן הישקיבל הוהתמורה  ,מחירים חדה בזנים אלה

י דרום נפרדסו ,אשכוליות בדרום אפריקה גרמו להצפת השווקים בפרי זה באירופה ובמזרח הרחוק
ו להם הפסדים. עד לאמצע חודש דצמבר הסבשכנראה  ,בזנים אלהאפריקה חוו מחירים נמוכים ביותר 

עם זאת,  .בכל השווקים מהארץעל שיווק האשכולית האדומה  ההמצב בדרום אפריק פיעהשעדיין 
פי כ ,למחירים מצויניםשנזכה  יםקווומעליית מחירים משמעותית בחודשים הקרובים אנו צופים 

פרדסנים האת ת זכותעשיית פרי ההדר ממשיכה ל עונה שעברה.בבחודשים המקבילים  שהתקבלו
קטיף הזן 'אורי' החל כבר בחודש דצמבר.  בשער הפרדס.לק"ג ₪  1.0-0.8 -מחירים מצוינים גם השנה ב

להזכירכם, הזן 'אורי' הוא הזן העיקרי בענף ההדרים ומהווה כשליש משטחי ההדרים בארץ. בעונה 
טון. בשנה הנוכחית אנו מצפים ליבול בינוני  65,000-והיצוא הסתכם בכ ,הקודמת הייתה עונת שפל בזן זה

וה לשיפור ונקו ,ון. גם שער השקל נחלש לאחרונה מול הדולר והיורוט 90,000-עד טוב וליצוא של כ
 בהכנסה בעקבות התפתחות זו.

תיכון בפרי. הים הזבוב בבסוף העונה שעברה ובתחילת העונה הנוכחית חווינו רמות גבוהות של נגיעות 
מוחלט עד לסיום כולה, לך העונה במההפרדסנים מתבקשים להמשיך את פיקוח המזיקים בחלקותיהם 

ת בדפונים. לקבלת ההכנסה פיעויש לפעול בנושא הזבוב ובנושא העת"מ על פי ההמלצות המו .של הקטיף
המרבית מהפרי, עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, בהתאם 

נו להכין את למחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, עלי
 הפרדסים לעונה הקרבה, ולכן מומלץ לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בדפון זה. 

 בכלל. ובזני ההדריםבפרט,  יזום בזן אוריפרק מיוחד על ממצא חדש בנושא עיתוי הגכולל דפון כמו כן, ה
 .ותלפחטון לדונם  1-בפרדסי ישראל ב ייבול האוראת עלה ים שביצוע המלצה זו קוויאנחנו מ

 

 
 (: עמירם לוי שקדםוציל)מדומה התפוח העש של  זחל

זחל של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(
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בעתיד הקרוב יבוצעו 3 ניסויים בחלקות שונות ברחבי הארץ 
לאישור הממצא ולהתמקדות מוגדרת יותר בתקופה המותרת 

לגיזום.
במהלך כל עונות השנה ניתן לבצע גיזום שאינו מעודד לבלוב, 
כמו גיזום יבש, ניקוי זרועות וגזע מצימוח מיותר והסרת ענפים 

מבסיסם.
דילול מחצית מהעצים בחלקות  דילול עצים - באמצעות 
שניטעו בצפיפות גבוהה ועל ידי פתיחת מעברים בין העצים 
ניתן להגדיל את היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל 
בהדרגה במהלך 4 שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות 
בצפיפות של 100-70 עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים 
70-50 עצים לדונם.  )1/12 מהעצים( חלקות בצפיפות של 
בעונה שלפני הדילול תבוצע הכנה לדילול - גיזום מעברים רק 
בעצים המיועדים לדילול. בדילול ארבע-שנתי יש לדלל בשנה 
הראשונה כל עץ רביעי בכל השורות הזוגיות; בשנה השנייה יש 
לדלל כל עץ רביעי בשורות האי-זוגיות; בשנה השלישית יש 
לדלל את העץ האמצעי בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; 
בשנה הרביעית יש לדלל את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל 

השורות האי-זוגיות.

אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות, כמו ריקבון ספוגי, 
פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם. את הגדמים של העצים 
שדוללו רצוי להמית, ואם מופיעה פטריית הגנודרמה - לטפל 

בתכשיר נחושת.

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

גורם לפחיתה ביבול המלווה בצימוח חזק(.
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 גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך עצים מומלץ לגזום או לדלל 

בה הקרה שכיחה שהתקופה להמתין לסוף החורף.  כדאי -החורף. בחלקות המועדות לקרה ולרוחות חזקות 
שיטות הגיזום והדילול תחילת פברואר. לדצמבר חודש אמצע מתרכזת בדרך כלל בין זורים השונים בא

  תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.
 .בכלל, כלהלן ובזני ההדר האחריםבפרט, אורי בזן בנושא מועד הגיזום  ממצא חדשלאחרונה התגלה 

 ,ם ללבלוב נמרץוגריאמצע יוני ו מאי, אפריל, סם מרגיזום צמרת, שדירה, מעברים ושמלה בחודשי
יתר על המידה וליבול נמוך באותם הללו ם החנטי באותה תקופה, לנשירתהנוצרים חנטים במתחרה ה

 אחריה.ללגזום לפניה או אלא בתקופה האמורה, שהוזכרו זומים יגהסיבה זו יש להימנע ממעצים. 
ברחבי הארץ, נמצאה התאמה  אוריחלקות  400-ההדרים בי מדריכי ל ידבסקר שנערך בשנה האחרונה ע

 , בקישור:30-28', בעמודים עת ההדרעלון 'ראו מאמר שפרסמנו בלהרחבה  .לממצא זה וחלטתכמעט מ
%20132.pdfhttp://www.plants.org.il/uploadimages/et%20hadar 

להתמקדות מוגדרת יותר ניסויים בחלקות שונות ברחבי הארץ לאישור הממצא ו 3הקרוב יבוצעו  ידבעת
 גיזום.לתקופה המותרת ב

מוח יגיזום יבש, ניקוי זרועות וגזע מצ כמו ,גיזום שאינו מעודד לבלוב ניתן לבצע ת השנהועונכל לך במה
 .והסרת ענפים מבסיסם מיותר

בין  ת מעבריםפתיחעל ידי דילול מחצית מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ובאמצעות  - דילול עצים
שנים )שמינית  4העצים ניתן להגדיל את היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 

מהעצים(  1/12שנים ) 6עצים לדונם ויותר; או במהלך  100-70מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 
גיזום מעברים רק  -תבוצע הכנה לדילול בעונה שלפני הדילול  עצים לדונם. 70-50חלקות בצפיפות של 

שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ רביעי בכל השורות הזוגיות; -. בדילול ארבעעצים המיועדים לדילולב
ת העץ האמצעי זוגיות; בשנה השלישית יש לדלל א-בשנה השנייה יש לדלל כל עץ רביעי בשורות האי

בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית יש לדלל את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל 
 זוגיות.-השורות האי

 

 

 תרשים סדר דילול העצים
 

את  התאם.-כמו ריקבון ספוגי, פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי ,אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות
 לטפל בתכשיר נחושת. -ואם מופיעה פטריית הגנודרמה  ,לו רצוי להמיתהגדמים של העצים שדול

 
ולא בפעם  ,ת גובה במהלך שנים אחדותנמכיש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות וה -גיזום מכני, צמרת ושדרה 

 ה ביבול המלווה בצימוח חזק(.תיפחאחת )גיזום חריף גורם ל

תרשים סדר דילול העצים

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

החופה.
גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש לקצר 
לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי להגן על הפרי מהידבקות 
בריקבון חום ולמנוע עלייה של מזיקים כמו כנימות, נמלים 
וחלזונות, מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ. אם הקרקע מושקית 
במים מושבים, יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע בינה 
לבין הפירות. הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של 

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

כובד משקלו של הפרי במהלך העונה.
פתיחת חלון )חילון( מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה 
יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי  בגיזום  את הצורך 
כסף בפרי הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 
יש למנוע פתיחה חזקה מדי של החלון כדי למנוע קרינה ומכות 

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

קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
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יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות 
ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 

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 ומגדיל את שטח הפנים הנושא פרי גדול. רצוי לגזום 
מחצית מהמעברים בחלקה מדי שנה. הגיזום ייעשה לסירוגין, 
כלומר מעבר אחד - כן, ומעבר אחד - לא, ובשנה שלאחר 

מכן - רוטציה במעברים, וחוזר חלילה.

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

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

רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס.
פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, 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. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
מועד גיזום לימון וליים - המועד המומלץ לביצועו הוא עונת 
האביב, מחשש לפגיעה בעץ כתוצאה מאירועי קרה במהלך 

להלן קישורים לסרטונים בנושא גיזום עצי אודם.
https://youtu.be/EVnhSLb3ZO4 https://youtu.be/NDBQVQ-P_Og 

וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה  זרועות  הלבנה - 
מגיזום חריף, יש להלבין עד תחילת חודש מאי למניעת מכות 
- מחלת  ליגניקולי  והתפתחות פטריית הסכיטלידום  שמש 

ההתמוטטות השחורה.
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת 

עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום.

הגנה בפני קרה
עד סוף חודש מרס יש סיכוי לאירועי קרה, והדבר מחייב היערכות 
מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר לקרה הם אתרוג, 
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 רוגין בעונה הבאהיגיזום מעברים לס                                    

 
גיזום ידני, תוך החלפת  דייל יש לדלל רבע עד שליש מענפי העץ ע - ילול ידני של ענפים בחופת העץגיזום וד

ענפים זקנים בענפים צעירים. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים )גובה ורוחב( ולפתיחת החופה 
מות קמחיות ומשפר מפחית התפרצויות של כני ר;מעודד צימוח צעי ;לאור; מפחית התייבשויות פנימיות

, בהם משמעותי מאודגודל הפרי שאת יישום התכשירים בריסוס. גיזום ידני זה מומלץ במיוחד בזנים 
 פרי גדול יותר, לעומת ענפים מבוגרים.אך  ,לשאת פחות פריאמנם משום שענפים צעירים נוטים 

ההתמוטטות השחורה.  -קולי סכיטלידום ליגני המחלהעקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה מ -סטאר רובי 
מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 

מיד לאחר הקטיף. רצוי  ,ענפים שנחשפו לשמש יש להלבין בתכשירי הלבנה. יש לבצע את הגיזום בחורף
 להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס.

בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת  - יםפומלית ולי
לפתוח דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת העץ. יש להרבות בפעולות  ,העץ

 החושפות את הפרי לתאורה. פרי הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
אירועי כתוצאה מאביב, מחשש לפגיעה בעץ עונת ההוא לביצועו מומלץ המועד ה - םליילימון ומועד גיזום 

קרה. למאוד  הלימון והליים רגישיםעידוד צימוח צעיר חורפי הרגיש למלסקו. לקרה במהלך החורף ו
  קרה, לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה העוקבת.הבתחילת החורף נפגעו כתוצאה מ בעבר חלקות שנגזמו

 https://youtu.be/qduvR3bdkUs  :קישור לסרטון בנושא גיזום ליים -ף לעיון נוס
יש להימנע מגיזום צמרת ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל.  - , מור וזנים סירוגיים למיניהםיאור

היה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת עיקר הפרי בשנת שפל אמור לחנוט על פריחה שת
העצים  בשדרתלקראת שנת שפע רצוי לבצע גיזום מוקפד יחסית בצמרת,  ובמעטפת העץ החיצונית.

 במטרה לווסת את הסירוגיות בזנים הללו. ,ובמעברים שבין העצים
בעיקר לאחר שנת שפל. הגיזום  ,הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל - וליים אודםלזנים גיזום מיוחד 

ס"מ מתחתית  40-30יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של  ,שונה משאר הזנים. בנוסף לדלתבה עשבאודם יי
פתחו בצד העץ הנגדי לדלת ובצדי העץ בחלק הפונה לעצים השכנים. גיזום זה יהעץ ועד הצמרת. המפרצים י

 פרדים.נחלקים  4-יחלק את העץ ל
דילול במקור של היא ה. מטרת הגיזום ופים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים ועלויש לדלל ענ ,בנוסף

 לדילול הידני.גם רך וצה תבמידו ,גישה טובה לריסוסי ההגדלה והדילולוהקניית חלק מהפריחה 
  

החורף ולעידוד צימוח צעיר חורפי הרגיש למלסקו. הלימון 
והליים רגישים מאוד לקרה. חלקות שנגזמו בעבר בתחילת החורף 
נפגעו כתוצאה מהקרה, לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה העוקבת. 
https://youtu. :לעיון נוסף - קישור לסרטון בנושא גיזום ליים

be/qduvR3bdkUs
אורי, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל. עיקר הפרי בשנת 
שפל אמור לחנוט על פריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו 
ובמעטפת העץ החיצונית.  העליון של העץ בשנה החולפת 
יחסית בצמרת,  גיזום מוקפד  לקראת שנת שפע רצוי לבצע 
לווסת את  ובמעברים שבין העצים, במטרה  בשדרת העצים 

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

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

גם לדילול הידני.

 עץ אודם לאחר הגיזום עץ אודם לפני הגיזום
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 ץ אודם לאחר הגיזוםעץ אודם לפני הגיזום                                 ע                                

 
 .גיזום עצי אודם ם בנושאקישורים לסרטונילהלן 

  https://youtu.be/EVnhSLb3ZO4     P_Og-https://youtu.be/NDBQVQ 
 

 עד תחילת חודש מאייש להלבין  ,ת וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חריףזרועו -הלבנה 
 מחלת ההתמוטטות השחורה. -והתפתחות פטריית הסכיטלידום ליגניקולי  למניעת מכות שמש

ולכסותם במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל(  2%יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 
 לאיטום.

 
 קרההגנה בפני 

קרה, והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים  יאירועל סיכוי שמרס יחודש עד סוף 
המועדות אלה המורכבים על כנות לימוניות. בחלקות  ובמיוחדהם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, לקרה ביותר 
ית כדי לצמצם את הנזק ככל ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחס ,בשל מיקומן הטופוגרפילקרה 

לעידוד קליטת החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו  -האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים ולח 
החוזרת בשעות הלילה. לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה. אם חלף זמן רב 

ל ענפים בחלקם התחתון של משברי יש להשקות השקיה קלה. דילו -מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים 
עוטפים את הגזעים עד לגובה  ,הרוח משפר את ניקוז האוויר הקר. למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים

 מראש ושהותקנ או התזה בקרטון גלי. לקראת קרה קשה מפעילים המטרה קערקהפני ס"מ מעל  50-40של 
 שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.רק לאחר  רטיבהלבמקומות המועדים לנזק, ומפסיקים 

 
 הדברת מזיקים

ניטור המזיקים השונים בפרדס והדברתם. יש צורך ל יוניך העונה חבמהלפיקוח מזיקים  -פיקוח מזיקים 
חשיבות רבה לניטור בפרדס גם בעונת החורף, בעיקר בגלל שני מזיקים: זבוב ים תיכון ועש התפוח 

יעדי מ יתרבמשני מזיקים אלה הם מזיקי הסגר באין לשכוח כי ה. המדומה הפעילים כל עוד יש פרי בחלק
ות ביצים, רימות וזחלים הימצאמככל הניתן לבתי האריזה פרי נקי שיגיע  מאוד בוחשלכן ו ,השיווק ליצוא

 .ולהלמזיקים השל 
ית ואף בינונ ,קלהבכל הרמות: נובמבר. נגיעות -מאוד בחודשים אוקטובררבה  ותופעיל -זבוב הים התיכון 

סקסס  התכשיר. ואוריקרה, מירב, ניוהול -נראתה במרבית חלקות הזנים הרגישים: מיכל, קרה ,גבוהה
שהותקנו בהם מלכודות  ,רוסס מהאוויר בהיקפים גדולים ובמועדים תכופים של אחת לשבוע. גם בשטחים

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

להרטיב רק לאחר שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

הדברת מזיקים

פיקוח מזיקים - פיקוח מזיקים במהלך העונה חיוני לצורך ניטור 
המזיקים השונים בפרדס והדברתם. יש חשיבות רבה לניטור 
בפרדס גם בעונת החורף, בעיקר בגלל שני מזיקים: זבוב ים 
תיכון ועש התפוח המדומה הפעילים כל עוד יש פרי בחלקה. 
אין לשכוח כי שני מזיקים אלה הם מזיקי הסגר במרבית מיעדי 
השיווק ליצוא, ולכן חשוב מאוד שיגיע לבתי האריזה פרי נקי 
ככל הניתן מהימצאות ביצים, רימות וזחלים של המזיקים הללו.
זבוב הים התיכון - פעילותו רבה מאוד בחודשים אוקטובר-
נובמבר. נגיעות בכל הרמות: קלה, בינונית ואף גבוהה, נראתה 
במרבית חלקות הזנים הרגישים: מיכל, קרה-קרה, מירב, ניוהול 
ואורי. התכשיר סקסס רוסס מהאוויר בהיקפים גדולים ובמועדים 
תכופים של אחת לשבוע. גם בשטחים, שהותקנו בהם מלכודות 

לכידה, נדרשו ריסוסים נוספים בעקבות הפיקוח שבוצע שם. 
מזיק זה הוא מזיק הסגר במדינות רבות שאינן סובלות רימות זבוב 
או ביצים בפרי, ולכן נדרשים הפרדסנים לערנות רבה בנושא. יש 
לדווח על נגיעות בזבוב הים התיכון בחלקות למדריך ההדרים 
ולגלעד גפן, מנהל ההדברה הארצית מטעם המכון להדברה של 

ענף ההדרים.
חלקות הנגועות בפייחת - להסרת הפייחת מומלץ לרסס בשמן 
קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע לפני 
הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה על ידי 

הגשם ובבית האריזה. 
אקרית חלודה ואקרית ארגמנית - בעת כתיבת דפון זה הייתה 
עדיין נוכחות אקריות בחלקות רבות. יש לשקול את הדברתן, 

בעיקר בחלקות שבהן יהיה קטיף מאוחר בעונה.
מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
גורמי בררה של מזיקים ולמיינם. אפשר לעשות זאת כבר במכלי 
הקטיף בעת הקטיף או בבית האריזה. אם ניתן, מומלץ לבקש 
מבית האריזה לפרט את סיבות הפסילה כבררה, כיוון שתהיה 

לכך חשיבות רבה בקביעת ממשק ההדברה בעונה הבאה.

עש התפוח המדומה )עת"מ( - מזיק זה אינו נפוץ בכל אזורי 
הארץ, אלא נמצא בכמה פרדסים בשטח שמאזור עמק יזרעאל עד 
אשקלון. 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 בעש התפוח המדומה.
להלן קישור לדפון העוסק בטיפול בעש התפוח המדומה בפרדס:
https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/

documents/false_codling_moth_august_2018.pdf
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  שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה

 ,ביצים וזחלים. פרי נגוע שובר צבע מוקדם יחסית לפירות האחרים תוראיליעילים ניטור ופיקוח ויזואלי 
סמוכות התיכון. יש לבדוק גם פרי שנשר על הקרקע. בחלקות הדרים הים הנגוע בזבוב הלפרי  דומה ומופעו

 קוח.ימומלץ להגביר את הפ ,ו רימונים ושיחי קיקיוןמכ על העש, מועדפיםה םלפונדקאי
 המזיק בשטח. לנת יעילות בלבויולבח לניטור בוגרי העשדסים מסייעת בפרמלכודות פרומון  תהצב

 .'יום-ביו'חברת בחברת 'אורגני שלי' או ב השילרכהמלכודות ניתנות 
  הם כמצוין להלן. אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה לרשות מגדלי ההדרים

 
 
 
 

שיטות ואמצעים לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה 
ניטור ופיקוח ויזואלי יעילים לאיתור ביצים וזחלים. פרי נגוע 
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 
ולבחינת יעילות בלבול המזיק בשטח. המלכודות ניתנות לרכישה 

בחברת 'אורגני שלי' או בחברת 'ביו-יום'.
אמצעי ההדברה העומדים לפי שעה לרשות מגדלי ההדרים 

הם כמצוין להלן. 
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תכשירי בלבול לעש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים

מרווח בין מינוןתכשיר ההדברה
הטיפולים

מספר הטיפולים
ואופן היישום

ימים 
מקטיף

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

תחילת היישום: מגילוי בוגרי העש 12-10 שבועות
0במלכודות ועד הקטיף. 

חוטי בלבול
תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 

לבלבול זכרים. משווק על ידי חברת 
אדמה אגן

תחילת היישום: מגילוי בוגרי העש 3 חודשים60 חוטים לדונם
0במלכודות ועד הקטיף.

תכשירי הדברה כנגד עש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים 

מרווח בין מינוןתכשיר ההדברה
הטיפולים

מספר הטיפולים
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;

נפח תרסיס מלא 
14-10 ימים

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 לאחרונה רישוי להדרים. 

מאבריק
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על 

ידי חברת אדמה מכתשים

ריכוז 0.1%;
נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם

קיבל לאחרונה רישוי להדרים. 
14ליישום פעם אחת בעונה.
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סניטציה - יש להקפיד על איסוף הפרי הנגוע במזיק, כולל פרי 
שנשר, על סילוקו מהשטח ועל השמדתו, וכן על הדברת  שיחי 

קיקיון בסביבת הפרדס.

איתור פירות נגועים שהוכנסו למכלי הקטיף ולמערך האריזה
לפני תחילת הקטיף יבוצעו ביקורת ופיקוח פרי בחלקה על ידי 

פקח מטעם בית האריזה או היצואן.
לזיהוי פירות נגועים בעת הקטיף ובזמן שפיכת הפרי למכלים, 
יש להציב בקר בסמוך למכל. תפקידו של בקר זה, לזהות פירות 

נגועים, להוציאם מהמכל ולהשמידם.

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

של חברת יתרולאב:
http://www.itrolab.com/wp-content/uploads/2018/10/%D7%
94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-2018.10.15.-.pdf

השקיה ודישון 

לאחר שחווינו כמה עונות שחונות, החלה עונת החורף השנה 
מוקדם מהרגיל ובחלק מהאזורים בארץ נמדדו עד סוף דצמבר 
כמויות משקעים של 150 מ"מ, ולעתים אף מעל 200 מ"מ. אנו 
מקווים כי המשך העונה בשנת 2019 יתנהל באותה מגמה, וכי 
חלקות, שנצברו בהן מלחי השקיה בשנים האחרונות, מעטו בהן 
המשקעים והתארכה בהן עונת ההשקיה הנורמטיבית – ישובו 
לקדמותן, והמלחים בהן בסוף החורף יישטפו מחתך הקרקע 

מאזור בית השורשים. 

דישון אשלגני חורפי
פרדסנים, המשלימים את מנת האשלגן באמצעות פיזור אשלגן 
כלורי בחורף, יפזרו את מנת הדשן לאורך שלוחת הטפטוף, 
כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן העלולים 
לגרום להמלחה. אם כמות המשקעים אינה מספקת, ניתן להפעיל 
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 הערה חשובה
 מחברות יש לקבל ליצוא המיועדת חקלאית בתוצרת לשימוש המותרים הדברהה תכשירי רשימת את

 בין רשימות ההדברה מתכשירי קטיף בחלקמ ובימים בריכוזים. לעתים נראה שוני השונות היצוא
ו המשווק שיארזשל של בית האריזה ו הוראהה את לבצע יש, מקרה בכל. תוויתב הרשום לבין היצואנים

 :יתרולאב חברת של בקישור מופיעה ליצוא המותרים חומרים של כללית ימהי. רשהפראת 
-content/uploads/2018/10/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-http://www.itrolab.com/wp

.pdf-2018.10.15. 
 

  השקיה ודישון השקיה ודישון 
ו דדים בארץ נמובחלק מהאזור מהרגילמוקדם השנה עונת החורף החלה עונות שחונות,  המשחווינו כלאחר 

אנו מקווים כי המשך העונה מ"מ.  200 מעלם אף עתיול ,מ"מ 150משקעים של כמויות עד סוף דצמבר 
בהן  ומעט ,מלחי השקיה בשנים האחרונותבהן שנצברו  ,חלקותכי ו ,אותה מגמהב יתנהל 2019 שנתב
בסוף החורף הן בוהמלחים  ן,לקדמותישובו  –משקעים והתארכה בהן עונת ההשקיה הנורמטיבית ה
 ישטפו מחתך הקרקע מאזור בית השורשים. י
 

 דישון אשלגני חורפי
המשלימים את מנת האשלגן באמצעות פיזור אשלגן כלורי בחורף, יפזרו את מנת הדשן לאורך  ,פרדסנים

שלוחת הטפטוף, כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן העלולים לגרום להמלחה. אם כמות 
ים אינה מספקת, ניתן להפעיל באופן טכני את ההשקיה במהלך עונת החורף, ובכך למוסס את המשקע

 הדשן המוצק.
הסטטיסטיקה של השנים האחרונות מצביעה על התקצרות עונת הגשמים, כך שלעתים עונת החורף 

לכל  מסתיימת באמצע חודש פברואר, ולכן יש לבצע פיזור של דשן אשלגן כלורי מוצק עד סוף ינואר,
 המאוחר, כדי שלא להזדקק להשקיה טכנית להחדרת הדשן לקרקע )במקום הגשם(.

 
 תרומת הדישון באשלגן בחורף

אשלגן כלורי מכיל את היון כלוריד שאינו רצוי לצמח ומהווה גורם מכביד נוסף למליחות הקרקע. כאשר  .1
  ,טיון הנספח לקרקע ואינו נשטףמדשנים בו בעונת הגשמים יישטף הכלוריד מהקרקע. עם זאת, האשלגן הוא ק

 גם בעונת גשמים ברוכה.או נשטף באופן חלקי בלבד, 
בחלקות רבות המושקות במי קולחין, רמות הזרחן בעלים גבוהות ואין צורך בתוספת דשן זרחני במהלך עונת  .2

בלבד,  בעונת ההשקיה יהיה צורך בדישון בחנקן ,ההשקיה. לפיכך, אם ידושן הפרדס בחורף באשלגן כלורי
 והדבר יחסוך את השימוש בדשנים מורכבים, שהם יקרים יותר. 

באופן טכני את ההשקיה במהלך עונת החורף, ובכך למוסס את 
הדשן המוצק.

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

להחדרת הדשן לקרקע )במקום הגשם(.

תרומת הדישון באשלגן בחורף
אשלגן כלורי מכיל את היון כלוריד שאינו רצוי לצמח ומהווה . 1

גורם מכביד נוסף למליחות הקרקע. כאשר מדשנים בו בעונת 
הגשמים יישטף הכלוריד מהקרקע. עם זאת, האשלגן הוא 
קטיון הנספח לקרקע ואינו נשטף, או נשטף באופן חלקי 

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

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

השימוש בדשנים מורכבים, שהם יקרים יותר. 
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המלצות כלליות ליישום אשלגן בחורף, 
בהתאם לכמות הנדרשת ולסוג הקרקע

השלמת 20 השלמת 30 יחידותסוג הקרקע
יחידות

השלמת 10 
יחידות

חול חמרה
15 יחידות בחורף;

15 יחידות במהלך 
עונת ההשקיה

15 יחידות 
בחורף;

5 יחידות במהלך 
עונת ההשקיה

כל הדישון 
בחורף

קרקע כבדה 
ובינונית

20 יחידות בחורף;
10 יחידות במהלך 

עונת ההשקיה

כל הדישון 
כל הדישון בחורף

בחורף

חלקות עם מחסור מתמשך של אשלגן לפי בדיקות 
העלים

בחלק מהפרדסים מופיע בבדיקות העלים מחסור כבד באשלגן, 
למרות הדישון, שלעתים אפילו רב מ-40 יחידות מדי שנה. מחסור 

מעין זה עלול להימשך לעתים 4-2 עונות, ולעתים אף יותר.
בחלקות שבהן ניכר מחסור כמצוין לעיל, ספגו כבר השנה 150 
מ"מ ויותר של גשם וכמות המשקעים הממוצעת השנתית באזורן 
גבוהה מ-400 מ"מ – יש להוסיף עוד 25-20 יחידות אשלגן 
נוזלי(, בנוסף  ביישום החורפי )כדשן אשלגן כלורי מוצק או 
לכמות המצוינת בטבלה שלעיל. באופן זה החלקות הללו יקבלו 
בסך הכול כ-55-50 יחידות אשלגן, שייושמו ברובן בחורף )40 
יחידות(, והכלוריד יישטף בעונה זו ולא יצטבר בקרקע בעונת 

ההשקיה.

הדברת מחלות

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

150 ליטר לדונם.
התכשירים המומלצים:

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

לבדוק באמצעות נייר לקמוס(. 
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3.  
 

 המלצות כלליות ליישום אשלגן בחורף, בהתאם לכמות הנדרשת ולסוג הקרקע

 סוג הקרקע
 30השלמת 
 יחידות

 20השלמת 
 יחידות

 10השלמת 
 יחידות

יחידות  15 חול חמרה
 ;בחורף

יחידות  15
במהלך עונת 

 ההשקיה

יחידות  15
 ;רףבחו

יחידות  5
במהלך עונת 

 ההשקיה

כל הדישון 
 בחורף

קרקע כבדה 
 ובינונית

יחידות  20
 ;בחורף

יחידות  10
במהלך עונת 

 ההשקיה

כל הדישון 
 בחורף

 

כל הדישון 
 בחורף

 
 חלקות עם מחסור מתמשך של אשלגן לפי בדיקות העלים

 40-מאפילו רב לעתים ש ,וןדישלמרות ה ,אשלגןבבחלק מהפרדסים מופיע בבדיקות העלים מחסור כבד 
 ., ולעתים אף יותרעונות 4-2לעתים  מעין זה עלול להימשך יחידות מדי שנה. מחסור

וכמות המשקעים  של גשם מ"מ ויותר 150ספגו כבר השנה  ,לעיל ןמצוישבהן ניכר מחסור כבחלקות 
ן ביישום החורפי )כדשן יחידות אשלג 25-20להוסיף עוד יש  –מ"מ  400-מה הגבו באזורןהממוצעת השנתית 

בסך לו יקבלו הלחלקות באופן זה ה. עיללשלכמות המצוינת בטבלה בנוסף  ,אשלגן כלורי מוצק או נוזלי(
ולא יצטבר  עונה זווהכלוריד יישטף ב ,יחידות( 40רובן בחורף )ב ייושמויחידות אשלגן, ש 55-50-כהכול 

 בקרקע בעונת ההשקיה.
 

  הדברת מחלותהדברת מחלות
 ריקבון חום

התכשירים המומלצים מלמנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה, חובה לרסס כחודש לפני הקטיף באחד כדי 
יינתן ריסוס  -מ"מ  300-להדברת הריקבון. יש לחזור על הריסוס כלהלן: אם ירדו ממטרים בכמות גדולה מ

בקרקעות מ"מ, ירוססו תכשירי נחושת אחרים, במיוחד  200-במרק בורדו; אם כמות הגשם הייתה כ
 ם.ליטר לדונ 150 :תרסיסה. נפח מרססים את המטר התחתון של העץ כבדות.

 

 
 ) צילום: עמירם לוי שקד(ריקבון חום באשכולית אדומה

ריקבון חום באשכולית אדומה) צילום: עמירם לוי שקד(

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

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

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

 .0.25%
קיפ בריכוז 0.25%-0.5%.  .5

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

חודש ימים.

בורדו למניעת פיטופטורה סרינגי בפרי  ריסוס מרק 
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( מרססים את שמלת העץ והקרקע שמתחת לעצים 
נובמבר- במרק בורדו )על פי ההנחיות שהופיעו בדפון 

דצמבר 2018(.
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.
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מאלסקו
יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים. 
אין לרסק גזם עם ענפי מלסקו, אלא לשרוף אותו. כדי למנוע 
הפצת נבגים של הפטרייה לעלי העץ, יש לרסס במרק בורדו 
בריכוז 0.5%-1.0% או בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס 
מומלץ באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים 
באזורים נגועים. בחלקות הנגועות במחלה, יש לחזור על ריסוס 
הנחושת לאחר ירידת 150 מ"מ גשם - כאשר הריסוס מבוצע 
250 מ"מ - אם  ירידת  בתכשירי נחושת הידרוקסיד; ולאחר 

הריסוס מבוצע במרק בורדו. 

טיפול בנטיעות סוף הקיץ 

פרדסנים שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי השתילים 
המגיעים מהמשתלה - מומלץ שישלפו אותם בשלמותם מהקרקע 
וירחיקו אותם מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
בכל מקל תומך אחר שיוצב במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. 
אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות אוויר" 
ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 2%. אפשר לטפל גם 
בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה מזו של 
המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה חשוף 
תמיד. אם התפתח ריקבון גם בשורשים עצמם, אזי יש לטפל 
ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול הוא כלהלן: מכינים תמיסה 
)או  ומצניעים אותה מתחת לטפטפת  של 0.04% מהתכשיר 

לטפטפות( בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 
סמ"ק לעץ שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

הדברת עשבייה

להדברת העשבייה בעונה זו מומלץ לרסס תכשיר מונע הצצה 
בשילוב תכשיר קוטל עלווה. מונעי ההצצה: תכשירי דיאורון 
)דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי אוקסיפלורפן 
)אוקסיגל, גול, גליגן, גליל, גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )פאלקון, 

לגטו(, והתכשיר INDAZIFLAM )אליון(.
קוטלי העלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, 
גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל 
אמינובר,  )אלבר-סופר,   D-2,4 תכשירי  אורגן(,  )הנטר, 
אמינופיליק, סאנפאן-סופר( ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, 

בומבה, פאסטר, בסט ביי(. 
טבלה שבה פירוט כל התכשירים, מופיעה בדפון הקודם.

את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 
ינבוט, הגה, ארכובית,  הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, 
ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: 
יודברו בריסוס  וכרוב החוף  צמחי חלמית, סרפד, מרקולית 
הכולל ברומאסיל )100 ג'/ד'(. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 

במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.
משום שמרבית פירות ההדר מיועדים ליצוא, המלצותינו מסתמכות 

Makhteshim

אדמה מכתשים
רחוב הגולן 1 קרית שדה התעופה

טלפון: 03-6577577 פקס: 03-6032310
www.adama.com/mcw :אתר אינטרנט

מאסטרקופ

חומר חדשני המכיל חלקיקי 
נחושת קטנים במיוחד

ללא משקעים ואינו מלכלך

להדברת רקבון חום בפרדס

פורמולציה נוזלית נוחה לשימוש

הדברת רקבון חום, לאחר 300 מ"מ גשם, כפר יעבץ 2018

בלושילד 0.3%ביקורתמאסטרקופ 0.25%
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על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות הקניינים. 
בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים על פי 

הרשום בתווית.
מודגש בזאת כי אין לרסס בשום פנים ואופן על הפרי שמא 
יימצאו עליו שאריות הדברה שיפסלו אותו ליצוא, ובשל החשש 

מצריבות, מנשירה ומשבירת צבע.

המלצות לריסוס להדברת עשבייה בגילים השונים
פרדסים שגילם שנה אחת

מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל 
צד של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת סחף. יש 
נזקים מחומרי  גזעי השתילים כדי למנוע  להימנע מהרטבת 

הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, בומבה, פאסטר 
או בסט ביי בריכוז 1%-2%. למניעת הצצה מומלץ לשלב חומרים 

אלו באחד מהתכשירים שלהלן: 
תכשיר אוקסיפלורופן )גול ודומיו( במינון 250-200 ג'/ד' - . 1

מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.
אמיר או תבור 250 ג'/ד' )שילוב של אוקסיפלורופן וקרב( - . 2

מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

פרדסים צעירים שגילם 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

אוקסיפלורופן במינון 300-250 ג'/ד' + תכשיר גלייפוסט . 1
בריכוז של 1%.

אמיר או תבור במינון 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז -1%. 2
0.5%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

מגלן במינון 150 סמ"ק לדונם בשילוב תכשיר אוקסיפלורופן . 3
במינון של 300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של -1%

0.5%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' . 4

+ מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז 
של 1%-1.5% )התכשיר מגלן ימנע בהמשך נביטת דגניים 

וכשות(. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר אינדאזיפלאם )אליון( במינון של 15 סמ"ק/ד' + תכשיר . 5

גלייפוסט בריכוז של 1% )משנה שלישית ומעלה בלבד(.

פרדסים מבוגרים )שגילם מעל 4 שנים(
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

+ תכשיר . 1 נביטה  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר 
גלייפוסט 1% + אורורה 5 ג'/ד' או אוקסיפלורופן 25 ג'/ד'. 
תכשירי אורורה ואוקסיפלורופן אינם מונעים הצצה בריכוז 

זה אלא פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת.
ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או . 2 תכשיר דיאורון 250-200 

הנטר 100 ג'/ד'.
אוקסיפלורופן 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט 1%-1.5%.. 3
לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט . 4

.1.5%-1%
5 . + 15 סמ"ק/ד'  )אליון( במינון של  תכשיר אינדאזיפלאם 

)משנה שלישית  גלייפוסט בריכוז של 1%-1.5%  תכשיר 
ומעלה בלבד(. יש לרסס רק אם צפוי גשם של 20 מ"מ לפחות 

בתוך שבועיים.

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

הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
ב. רצוי לרסס בתכשיר אוקסיפלורופן רק כאשר צפוי גשם תוך 
10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני התנדפותו.
ג. בכל שילוב של קוטלי עשבים יש עשבייה חמקנית )עמידה 
לשילוב(. מומלץ לעקור עשבייה זו לפני פריחתה כדי למנוע 

את התבססותה.

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

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

שצריך יהיה לחזור על הטיפול. 

 מי צריך רובוט קטיף
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הוזמנתי אל הסיור מטעם חברת באייר ישראל בכדי להכיר את 
ממשק ההדברה המשולבת שמקדמת באייר ספרד להתמודדות 
ניתן דגש להדברת קמחית ההדר  עם מזיקים בפרדס. בסיור 
באמצעות התכשיר 'מובנטו' )Spirotetramat( בהתאם לדינמיקת 
האוכלוסייה של הקמחית. את הסיור ארגנה יסמין שגיב, מנהלת 
שיווק, באייר ישראל והשתתפו ישראל עופר )נציג חברת לידור, 
משווקת מוצרי באייר בארץ(, אורי שמש )פקחית מזיקים, חברת 

מהדרין פרי-אור( ואנוכי, נציגת המכון להדברה ביולוגית.  

שטח ההדרים בספרד 
)בעיקר ספרד,  )peninsula( האיברי  שטח ההדרים בחצי האי 
יותר  ובולנסיה בלבד  דונם,   3,000,000 פורטוגל( עומד על 
מ-1,700,000 דונם. ב- 51% משטח הפרדסים מגדלים תפוזים, 
36% מנדרינות ו- 12% לימון. ספרד נחשבת המגדלת השנייה 
הגדולה בעולם בגידול מנדרינות, שישית בגידול תפוזים ושמינית 
 .Murcia בגידול לימונים. עיקר פרדסי הלימון מרוכזים באזור
באזור מתבצעות נטיעות חדשות של לימון ובשאר האזורים, 
נטיעות חדשות של מנדרינות. פטריית המלסקו נמצאה בחווה 

אחת באזור Malaga, אך אינה מתפשטת. 
ולכן יש  90% מתוצרת השוק הספרדי הינה לתוצרת טרייה 
דרישה גבוהה לפרי איכותי )65% לייצוא, 25% לשוק מקומי( 
והשאר לתעשיית המיץ. דרישות הייצוא )במיוחד לצרפת( אינן 
סבלניות לשאריות תכשירי הדברה ודורשות mrl נמוך ביותר. 

מזיקים עיקריים בוולנסיה, ספרד
 Aonidiella ( המזיקים העיקריים בפרדסי וולנסיה הם: כנימה אדומה
aurantii(, אקרית אדומה מצויה )Tetranychus urticae(, אקרית 
 .)Planococcus citri ( וקמחית ההדר )Panonychus citri ( ארגמנית
שווי השוק של חומרי ההדברה בהדרים מוערך בכ-100 מיליון 
יורו. 55% מחומרי ההדברה הנמכרים הם קוטלי חרקים)בעיקר 
כנגד כנימה אדומה, אקרית אדומה מצויה ואקרית ארגמנית( , 

38% קוטלי עשבים ו-7% קוטלי פטריות. 

בנוסף למינים המקומיים, מתמודדים הספרדים עם מינים פולשים 
כדוגמת: 

Delottococcus aberia )Pseudococcidae( שהגיעה . 1 קמחית 
דומה מאוד לקמחית  לספרד מדרום אפריקה. הקמחית 
ההדר )ללא הקו הדורסלי( וגורמת לעיוות הפרי ולנשירתו 
לקרקע. ניתן למצוא אותה כבר בשלב הפריחה בעלי הגביע. 

הקמחית לא מצויה בארץ )מנדל וחוב' 2016(. 
2 . ,)Pseudococcus viburni )Pseudococcidae קמחית המורן 

אשר יצאה מהחממות בוולנסיה והתיישבה בפרדסים. בארץ 
גורמת נזק במטעי פסיפלורה ומעט בתפוח, רימון ואפרסמון 

)מנדל וחוב' 2016(. 
קמחית זנובה P. longispinus . בארץ פוגעת בלבלוב צעיר . 3

וחנטים של אבוקדו, ולעיתים רחוקות אפרסמון והדרים 
)מנדל וחוב' 2016(.

4 .Aleurothrixus floccosus כנימת עש צמרית
5 .Paraleyrodes minei כנימת עש מקננת
6 .Chaetanphothrips orchidii  תריפס הסחלב

Trioza erytreae )מעבירה את  לשאלתי, הפסילה האפריקאית 
חיידק Candidatus liberibacter הגורם למחלת הגרינינג( נמצאה 

 הדברה משולבת של מזיקיםממשק לנסיה, ספרד בנושא וסיור לימודי בו

 , המכון להדברה ביולוגית, ענף ההדרים, מועצת הצמחים דו"ח נסיעה מאת ד"ר מור סלומון

 2018אוגוסט 

ישראל בכדי להכיר את ממשק ההדברה המשולבת  באיירהוזמנתי אל הסיור מטעם חברת 

שמקדמת באייר ספרד להתמודדות עם מזיקים בפרדס. בסיור ניתן דגש להדברת קמחית ההדר 

את ( בהתאם לדינמיקת האוכלוסייה של הקמחית. Spirotetramat'מובנטו' )באמצעות התכשיר 

, מנהלת שיווק, באייר ישראל והשתתפו ישראל עופר )נציג חברת לידור, יסמין שגיבהסיור ארגנה 

משווקת מוצרי באייר בארץ(, אורי שמש )פקחית מזיקים, 

אור( ואנוכי, נציגת המכון להדברה -חברת מהדרין פרי

  ביולוגית.  

 הדרים בספרד שטח ה

בעיקר האיברי ) (peninsulaחצי האי )ב שטח ההדרים

 בלבד בולנסיהו ,דונם 3,000,000עומד על  (פורטוגל, ספרד

 12% -ו מנדרינות 36%לים תפוזים, דמשטח הפרדסים מג 51% -. בדונם 1,700,000-יותר מ

המגדלת השנייה הגדולה בעולם בגידול מנדרינות, שישית בגידול תפוזים ספרד נחשבת  לימון.

. באזור מתבצעות נטיעות Murciaעיקר פרדסי הלימון מרוכזים באזור ושמינית בגידול לימונים. 

בחווה נמצאה מלסקו פטריית החדשות של לימון ובשאר האזורים, נטיעות חדשות של מנדרינות. 

 . תמתפשט ה, אך אינMalagaאחת באזור 

 65%ולכן יש דרישה גבוהה לפרי איכותי )מתוצרת השוק הספרדי הינה לתוצרת טרייה  90%

דרישות הייצוא )במיוחד לצרפת( אינן והשאר לתעשיית המיץ.  (לשוק מקומי 25%לייצוא, 

 . נמוך ביותר mrlסבלניות לשאריות תכשירי הדברה ודורשות 

 , ספרדלנסיהומזיקים עיקריים בו

אקרית (, Aonidiella aurantii ) נימה אדומהבפרדסי וולנסיה הם: כהמזיקים העיקריים 

קמחית ( וPanonychus citri ) אקרית ארגמנית(, Tetranychus urticae) אדומה מצויה 

 (. Planococcus citri ) ההדר

סיור לימודי בוולנסיה, ספרד
בנושא ממשק הדברה משולבת

של מזיקים
דו"ח נסיעה מאת ד"ר מור סלומון, המכון להדברה ביולוגית, ענף ההדרים, מועצת הצמחים 
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לפני שנתיים בפורטוגל וכעת חולשת על כל פורטוגל. הספרדים 
צופים שהפסילה תגיע לספרד בשנה הקרובה. הפסילה בפורטוגל 

אינה נושאת את החיידק. 

הדברה משולבת
באירופה, החקלאים מחויבים להדברה משולבת ))IPM במסגרת 
חוק IPM. לשם כך, הוציאה ספרד בדצמבר 2017 תוכנית פעולה 
לאומית לעידוד הדברה משולבת. מכיוון שרוב הפרדסים בספרד 
ממוקמים בוולנסיה, השלטון המקומי אוכף את החוק, אך גם מלמד 
את החקלאים איך לבצע הדברה משולבת. האכיפה מתבצעת ע"י 
דיגום העצים בשלבים שונים לבדיקת שאריות חומרי הדברה 
)ניתנים קנסות עד גובה 120,000€(. השלטון המקומי מנחה את 
המגדלים כיצד לגדל אויבים טבעיים ובכך מעודד את המגדלים 
לבצע הדברה משולבת, אך גם חוסך למגדל את עלות רכישתם 
מחברות כמו Koppert ו- BioBest. בנוסף, השימוש בתכשירי 
הדברה נתון תחת פיקוח. בכדי לרכוש תכשירי הדברה, על המגדל 
לעבור קורס בנושא תכשירי הדברה ושיטות יישום ורק בסיום 
הקורס מקבל המגדל רישיון המאפשר לו לרכוש תכשירי הדברה.
באייר ספרד מקדמת תוכנית הדברה משולבת בפרדס, הכוללת 
שימוש יעיל בתכשירי הדברה כימיים, הדברה ביולוגית, ניטור, 

תוכנית לטיפול בשאריות חומרי הדברה ועוד. 

תכשירי הדברה
ממשק ההדברה מושתת על 3 תכשירים עיקריים:

Alliette- תכשיר נגד פטריות. משמש בעיקר נגד פיטופטורה.
)Spirodiclofen( פועל על ע"י חסימת אנזים חשוב  אנוידור – 
בסינטזת חומצות שומן וכך מעכב גדילה והתנשלות של דרגות 
צעירות. בממשק הדברה קונבנציונלי מיושמים 7-8 ריסוסים 
בעונה בתכשירים כימיים שונים כנגד האקרית האדומה המצויה. 
פרדסים בתוכנית הדברה משולבת )הכוללת נוכחות אקריות 
כנגד אקרית  בעונה  ריסוס אחד  מיישמים  טורפות בפרדס( 
זו. לדברי אנשי באייר, המפתח ביישום אנוידור הוא בכיול 
המרססים )לפחות פעם בשנה(, ובשימוש נכון הוא נחשב לאחד 
יעילים בהדרים. החומר הפעיל נמצא בעצים  החומרים הכי 
במשך כחודשיים ומדביר ביעילות את אקריות הקורים. למרות 
זאת, זמן לקטיף לאחר ריסוס אנוידור הוא 14 יום מכיוון שרמת 
 mrl החומר הפעיל שדרושה להדברת המזיק נמוכה יותר מרמת
שנדרשת בשארתיות בפרי, ולכן המגדלים דוחים את הטיפול 

באנוידור לסוף העונה.
)Spirotetramat( פועל בדומה לאנוידור. התכשיר   – מובנטו 
סיסטמי, נטמע בצינורות ההובלה דרך העלווה, ומיושם בעיקר נגד 
כנימה אדומה וקמחית ההדר, אך יעיל נגד מזיקים מוצצים אחרים 
כדוגמת כנימת עש. מועד היישום מותאם לדרגת ההתפתחות 
של הכנימה, לקבלת יעילות מריבית. במידה וקיימת נגיעות של 
מזיקים נוספים כדוגמת קמחית ההדר וכנימת עש, מוסיפים ריסוס 
נוסף, כך שבשנה עם נגיעות גבוהה של מזיקים שונים מרססים 2 
ריסוסים לכל היותר כנגד כנימה אדומה, קמחית ההדר וכנימות 
עש. חשוב לציין שהפורמולציה של 'מובנטו' בארץ שונה מזו 
שמיושמת בספרד. מדובר בפורמולציית שמן OD עם 150 ג"ר 

Spirotetramat לליטר. 

מיליון יורו.  100-שווי השוק של חומרי ההדברה בהדרים מוערך בכ

)בעיקר כנגד כנימה מחומרי ההדברה הנמכרים הם קוטלי חרקים 55%

 קוטלי עשבים 38%,  אקרית אדומה מצויה ואקרית ארגמנית(אדומה, 

  קוטלי פטריות.  7%-ו

 מינים פולשיםבנוסף למינים המקומיים, מתמודדים הספרדים עם 

  כדוגמת: 

שהגיעה  Delottococcus aberia (Pseudococcidae) קמחית .1

וגורמת  דומה מאוד לקמחית ההדר )ללא הקו הדורסלי(הקמחית לספרד מדרום אפריקה. 

הקמחית לעיוות הפרי ולנשירתו לקרקע. ניתן למצוא אותה כבר בשלב הפריחה בעלי הגביע. 

 (. 2016לא מצויה בארץ )מנדל וחוב' 

יצאה מהחממות , אשר Pseudococcus viburni (Pseudococcidae)קמחית המורן   .2

והתיישבה  בפרדסים. בארץ גורמת נזק במטעי פסיפלורה ומעט בתפוח, רימון בוולנסיה 

 (. 2016ואפרסמון )מנדל וחוב' 

. בארץ פוגעת בלבלוב צעיר וחנטים של אבוקדו, ולעיתים  P. longispinus קמחית זנובה .3

 (.2016)מנדל וחוב' רחוקות                  אפרסמון והדרים 

 Aleurothrixus floccosusכנימת עש צמרית   .4

 Paraleyrodes mineiכנימת עש מקננת   .5
 Chaetanphothrips orchidiiתריפס הסחלב    .6

 Candidatus  )מעבירה את חיידק Trioza erytreaeהפסילה האפריקאית לשאלתי, 
liberibacter  שנתיים בפורטוגל וכעת חולשת על כל למחלת הגרינינג( נמצאה לפני הגורם

אינה בפורטוגל  פורטוגל. הספרדים צופים שהפסילה תגיע לספרד בשנה הקרובה. הפסילה

 נושאת את החיידק. 

 הדברה משולבת

לשם כך, הוציאה . IPMבמסגרת חוק  IPM)להדברה משולבת ) מחויביםבאירופה, החקלאים 

רוב הפרדסים פעולה לאומית לעידוד הדברה משולבת. מכיוון שתוכנית  2017ספרד בדצמבר 

, השלטון המקומי אוכף את החוק, אך גם מלמד את החקלאים איך בוולנסיהמוקמים בספרד מ

לבצע הדברה משולבת. האכיפה מתבצעת ע"י דיגום העצים בשלבים שונים לבדיקת שאריות 

(. השלטון המקומי מנחה את המגדלים כיצד €120,000 ת עד גובהוקנסניתנים חומרי הדברה )

את מגדל לחוסך לבצע הדברה משולבת, אך גם  מעודד את המגדליםאויבים טבעיים ובכך לגדל 

. בנוסף, השימוש בתכשירי הדברה נתון BioBest -ו Koppertרכישתם מחברות כמו עלות 

המגדל לעבור קורס בנושא תכשירי הדברה ושיטות תחת פיקוח. בכדי לרכוש תכשירי הדברה, על 

 המאפשר לו לרכוש תכשירי הדברה. יישום ורק בסיום הקורס מקבל המגדל רישיון

 תכשירי הדברהשימוש יעיל בכוללת , המקדמת תוכנית הדברה משולבת בפרדס באייר ספרד

 ועוד.  טיפול בשאריות חומרי הדברהל, הדברה ביולוגית, ניטור, תוכנית כימיים

 תכשירי הדברה

 תכשירים עיקריים: 3ממשק ההדברה מושתת על 

Alliette-  .משמש בעיקר נגד תכשיר נגד פטריות

 .פיטופטורה

חסימת ע"י ( פועל על Spirodiclofen) – אנוידור

מעכב גדילה אנזים חשוב בסינטזת חומצות שומן וכך 

דברה בממשק ה של דרגות צעירות. והתנשלות

ריסוסים בעונה בתכשירים  7-8קונבנציונלי מיושמים 

פרדסים כימיים שונים כנגד האקרית האדומה המצויה. 

בעונה  ריסוס אחדמיישמים בתוכנית הדברה משולבת )הכוללת נוכחות אקריות טורפות בפרדס( 

ות פעם , המפתח ביישום אנוידור הוא בכיול המרססים )לפחאנשי באייר לדברי. זואקרית כנגד 

החומר הפעיל נמצא  .ובשימוש נכון הוא נחשב לאחד החומרים הכי יעילים בהדרים ,בשנה(

. למרות זאת, זמן לקטיף לאחר קוריםת הובעצים במשך כחודשיים ומדביר ביעילות את אקרי

יום מכיוון שרמת החומר הפעיל שדרושה להדברת המזיק נמוכה יותר  14הוא  ריסוס אנוידור

 , ולכן המגדלים דוחים את הטיפול באנוידור לסוף העונה.שנדרשת בשארתיות בפרי mrlמרמת 

נטמע בצינורות ההובלה  ,פועל בדומה לאנוידור. התכשיר סיסטמי( Spirotetramat) – מובנטו

נגד מזיקים מוצצים , אך יעיל וקמחית ההדר נגד כנימה אדומה, ומיושם בעיקר דרך העלווה

הכנימה, לקבלת יעילות דרגת ההתפתחות של מותאם ליישום המועד . כדוגמת כנימת עש אחרים

מוסיפים מריבית. במידה וקיימת נגיעות של מזיקים נוספים כדוגמת קמחית ההדר וכנימת עש, 

ריסוסים לכל היותר כנגד  2ריסוס נוסף, כך שבשנה עם נגיעות גבוהה של מזיקים שונים מרססים 

חשוב לציין שהפורמולציה של 'מובנטו' בארץ שונה כנימה אדומה, קמחית ההדר וכנימות עש. 

  .לליטר  Spirotetramatג"ר  150עם   OD. מדובר בפורמולציית שמן מזו שמיושמת בספרד

 

 הדברה ביולוגית

משפחות  37-מינים מ 250צרעות טפיליות עם מעל הפרדס מוגדר כמערכת אקולוגית עשירה ב

שונות. הספרדים מבינים במידה רבה שאין להשתמש בחומרי הדברה שפוגעים באויבים טבעיים, 

 בפרדס באיירתוכנית ההדברה של       
28



הדברה ביולוגית
הפרדס מוגדר כמערכת אקולוגית עשירה בצרעות טפיליות עם 
מעל 250 מינים מ-37 משפחות שונות. הספרדים מבינים במידה 
רבה שאין להשתמש בחומרי הדברה שפוגעים באויבים טבעיים, 
ופועלים רבות להגביר את המודעות לכך אצל המגדלים. ריסוס 
אחד של 'דורסן' )Chlorpyrifos( כנגד קמחית ההדר מחסל מעל 
95% מאוכלוסיית הצרעה הטפילית Cales noaki המטפילה את 
כנימת העש הצמרית. בנוסף לכנימה הצמרית, מתבססת גם 
האקרית האדומה המצויה, כך שבסופו של דבר, ריסוס כנגד מזיק 
אחד, מביא לעלייה של שני מזיקים אחרים. לכן, כיום מבצעים 
יישום אחד של מובנטו נגד כנימות עש, בכדי לעודד את גדילת 
אוכלוסיית הצרעה, וריסוס אנוידור כנגד אקרית הקורים המצויה.
היא להשתמש  באייר  הביולוגית של  אסטרטגיית ההדברה 
בקומפלקס של אויבים טבעיים כנגד מזיק, בדומה לאסטרטגיה 
שלנו במכון. לדוגמא, כנגד 3 מיני קמחיות מבוססים בפרדס 
23 מיני צרעות טפיליות ו-4 מיני צרעות טפיליות כנגד כנימה 
אדומה. לדוגמא, ב-10 דונם פרדס יש מעל 350 פרטים של 
Anagyrus lopezi כנגד קמחית ההדר. רוב  הצרעה הטפילית 
המגדלים לייצוא רוכשים אויבים טבעיים מחברות ההדברה 
הביולוגית כגון Koppert ו- BioBest, כדוגמת הצרעה הטפילית 
 Cryptolaemus הטורפת  והמושית    Anagyrus pseudococci
כגון:  טורפות  ואקריות  ההדר,  קמחית  כנגד   montrouzieri
Neoseiulus californicus ו- Amblyseius swirskii כנגד אקריות 

מזיקות. חלק מהמגדלים, מגדלים אויבים טבעיים בעצמם.

האקרית הטורפת Phytoseiulus persimilis נפוצה בספרד באופן 
טבעי והינה טורפת ספציפית לאקרית האדומה המצויה ועל כן 
יכולה לשמש אויבת טבעית יעילה ביותר. לצערם של הספרדים, 
בחודשים יולי-אוגוסט נעלמת האקרית הטורפת מהפרדס, בוא 
בעת שעולה נגיעות האקרית האדומה המצויה, ולכן נדרשת חלופה 
 .)A. swirskii-ו N. californicus( בדמות אקריות טורפות אחרות
ניטור האקרית האדומה קפדני ביותר וההדברה הביולוגית נעשית 
עוד כשהאוכלוסייה נמוכה, לפני התחלת בניית מושבות ורשתות 
קורים. כאשר זו אינה מספקת, מרססים אנוידור ברמת אוכלוסייה 

נמוכה )15% נגיעות בעלים, 2% נגיעות בפרי(.

שימור אובים טבעיים בפרדס
הספרדים מבינים שיש צורך בפעולות שימור בפרדס, כדוגמת 
זריעת צמחים שיספקו צוף לצרעות הטפיליות ואבקת פרחים 
 )Lobularia matimia( לאקריות הטורפות כדוגמת סלסלי כסף 
ואבקה כל השנה או עשב כיסוי כדוגמת הדגן  המייצר צוף 
..Festuca sp עבודתי בנושא שימור אקריות טורפות באמצעות 
אבקת פרחים בעזרת עשב רודס והדברת אקרית החלודה, הרשימה 
מאוד את הספרדים ובהחלט ישמחו לשתף פעולה לקידום נושא 
זו עדיין בשלבים  ובישראל, שכן תוכנית שימור  זה בספרד 
התחלתיים בספרד. פרטים אודות הניסוי ניתן למצוא בכתבה 
/uploadimages/il.org.plants.www//:http .שפורסמה בעת הדר

 pdf.202016%20Apr%20review%20efforts%20control%CRM

)FCP( Food Chain Partnership פרויקט
)כ-200  העולם  בכל   FCP יוזמות   500 באייר מעל  לחברת 
מתוכן רק בספרד(, שמטרתן לתת שירות לחקלאי שיעזור לו 
להתאקלם בשוק הייצוא לאור בקשות הייצוא המחמירות )בעיקר 
בפירות והירקות(. היוזמה כוללת זיהוי בעיות המגדלים וצרכיהם 
העיקריים במטרה לשווק פרי באיכות גבוהה, נקי משאריות 
)1( התאמת  חומרי הדברה. לשם כך, אנשי באייר מבצעים: 
)2( אופטימיזציה של ממשק  ההדברה לדרישות הקמעוניות, 
ההדברה )צמצום שארתיות(, )3( שירות שדה לחקלאי )ניטור 
קפדני וייעוץ הדברה(, )4( בדיקת רמת שארתיות חומרי ההדברה 
בפרי, )5( הצעת אסטרטגיות הדברה חדשות, )6( הכנסת הדברה 
ביולוגית וחומרים כימיים רכים, )7( שרותי הדרכה )כיול המרסס 
והפומיות, יישום הריסוס ביעילות(, ו-)8( הערכת הפרויקט לאחר 

קטיף מבחינת נזק ממזיקים ושאריתיות חומרי הדברה בפרי. 

ניטור מזיקים
במסגרת ממש ההדברה המשולבת, המגדל מקבל שירותי ניטור 
 María  Dr. José Soler של סטודנטים שהוכשרו ע"י באייר. 
 Polytechnic באוניברסיטה  לסטודנטים  ניטור  קורס  מקיים 
University of Valencia, המכשיר את הסטודנטים מתקבלים 
לעבודה בניטור. שכר הסטודנטים משולם ע"י באייר בחצי שנה 
הראשונה, והמגדלים מקבלים שירות ניטור בחינם. הניטור כולל 

ריסוס אחד של 'דורסן' ופועלים רבות להגביר את המודעות לכך אצל המגדלים. 

(Chlorpyrifos כנגד קמחית ההדר מחסל מעל )מאוכלוסיית הצרעה הטפילית  95%Cales 
noaki  המטפילה את כנימת העש הצמרית. בנוסף לכנימה הצמרית, מתבססת גם האקרית

האדומה המצויה, כך שבסופו של דבר, ריסוס כנגד מזיק אחד, מביא לעלייה של שני מזיקים 

טו נגד כנימות עש, בכדי לעודד את גדילת אחרים. לכן, כיום מבצעים יישום אחד של מובנ

 אוכלוסיית הצרעה, וריסוס אנוידור כנגד אקרית הקורים המצויה.

היא להשתמש בקומפלקס של אויבים טבעיים כנגד  באייר אסטרטגיית ההדברה הביולוגית של

 מיני 23מיני קמחיות מבוססים בפרדס  3מזיק, בדומה לאסטרטגיה שלנו במכון. לדוגמא, כנגד 

דונם פרדס יש מעל  10-לדוגמא, ב. מיני צרעות טפיליות כנגד כנימה אדומה 4-ו צרעות טפיליות

לייצוא המגדלים כנגד קמחית ההדר. רוב  Anagyrus lopeziפרטים של הצרעה הטפילית  350

, כדוגמת BioBest -ו Koppertרוכשים אויבים טבעיים מחברות ההדברה הביולוגית כגון 

 Cryptolaemus המושית הטורפתו pseudococci nagyrusA הצרעה הטפילית 
montrouzieri ואקריות טורפות כגון:  ,כנגד קמחית ההדרNeoseiulus californicus ו- 

Amblyseius swirskii  .לים, מגדלים אויבים טבעיים חלק מהמגדכנגד אקריות מזיקות

 בעצמם.

נפוצה בספרד באופן טבעי והינה טורפת  Phytoseiulus persimilis הטורפת האקרית

ועל כן יכולה לשמש אויבת טבעית יעילה ביותר. לצערם של  ספציפית לאקרית האדומה המצויה

אוגוסט נעלמת האקרית הטורפת מהפרדס, בוא בעת שעולה נגיעות -הספרדים, בחודשים יולי

 .Nהאקרית האדומה המצויה, ולכן נדרשת חלופה בדמות אקריות טורפות אחרות )
californicus  ו-A. swirskii .) ביותר וההדברה הביולוגית ניטור האקרית האדומה קפדני

נעשית עוד כשהאוכלוסייה נמוכה, לפני התחלת בניית מושבות ורשתות קורים. כאשר זו אינה 

 2%נגיעות בעלים,  15%מספקת, מרססים אנוידור ברמת אוכלוסייה נמוכה )

 נגיעות בפרי(.

 

 שימור אובים טבעיים בפרדס

זריעת צמחים כדוגמת הספרדים מבינים שיש צורך בפעולות שימור בפרדס, 

כדוגמת  שיספקו צוף לצרעות הטפיליות ואבקת פרחים לאקריות הטורפות

או עשב  צוף ואבקה כל השנה המייצר( Lobularia matimiaסלסלי כסף )

עבודתי בנושא שימור אקריות טורפות . .Festuca spהדגן  כיסוי כדוגמת

הרשימה מאוד את הספרדים  לודה,והדברת אקרית הח באמצעות אבקת פרחים בעזרת עשב רודס
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נוכחות מזיקים ושלבי התפתחותם ונוכחות אויבים טבעיים שלב 
ההתפתחות של המזיק חשוב לתזמון מועד הריסוס. לדוגמא, 
יעיל של קמחית ההדר, יש לרסס מובנטו על דרגת  לריסוס 
הלרווה האחרונה. נתוני הניטור מועברים למגדל ולנציג באייר 

המדריך את המגדל כיצד לטפל ומתי. 
 ,Phytobac מיושמים פרויקטים נוספים כגון: פרויקט FCP במסגרת 
)תשטיף(  מים משטיפת המרססים  מערכת להתמודדות עם 
 ,Bayer Diversity מבלי לפגוע בסביבה. פרויקט נוסף, פרויקט
במסגרתו מבוצע סקר מגוון מינים באזור החווה של החקלאי, 
במטרה להשתמש במידע לשיווק התוצרת החקלאית. הסקר 
מוכיח שהחקלאי שומר על הסביבה ועל מגוון המינים הביולוגי 

בחווה, ויש לך חשיבות גבוהה מאוד באירופה.

מסקנות מהסיור
חברת Bayer אמנם חברה מסחרית הדואגת למכור את תכשיריה 
לפרדסנים, אך יחד עם זאת, קשה לא להתפעל ממשק ההדברה 
המשולבת שהקימו לטובת הפרדסן. מה אנחנו צריכים ללמוד 

מהספרדים?
יש מקום לבחון פעילות תכשירים סיסטמיים, כדוגמת 	 

'אנוידור' ו'מובנטו', הפועלים על מספר מזיקים ולאורך זמן, 
אינם פוגעים באויבים טבעיים ושאריתיותם בפרי נמוכה. 

יישום הריסוס, 	  לייעל את  כיצד באפשרותנו  יש לבחון 
אם מבחינת התאמתו לשלב ההתפתחות של המזיק, כיול 
המרססים וכו'. ייתכן וכדאי לשלב תכשיר הדברה הפועל 
על אקריות בוגרות )לדוגמא( עם אנוידור הפועל על הדרגות 

הצעירות לאורך זמן. 
בפרדסינו חברה יפה של אויבים טבעיים )צרעות טפיליות, 	 

חיפושיות, אקריות טורפות ועוד(. חשוב מאוד שנדע לשמור 
על אוכלוסיות אלו בפעולות שימור שבעתיד יאפשרו לצמצם 

את יישום תכשירי ההדברה. 
ייתכן וכדאי לאמץ את התוכנית לגיוס נטרים או מדריכי 	 

גידול מתוך האוניברסיטאות. צוות המכון בהחלט מסוגל 
להעביר קורס רלוונטי בפקולטה לחקלאות שמתוכו יצמח 

כח אדם שעבר הכשרה מתאימה לצרכי הענף. 

תודות
זו ברצוני להודות מקרב לב ליסמין שגיב )באייר  בהזדמנות 
ישראל( על ההזמנה להשתתף בסיור. תודה לעזרא בכר, טל 
עמית וחברי ועדת נסיעות שאישרה את הנסיעה, ולסופי בייבב 
 Dr. Jose Maria Soler-על הארגון המוצלח של הנסיעה. תודה ל

ו – Javier Pérez Dominguez על האירוח בולנסיה.  
להלן מכתב הוקרה מעמיתינו הספרדים: 

"נותרנו מוקסמים והתרשמנו לטובה מכל משתתפי המשלחת 
ידע  הייתה הזדמנות מצוינת להחליף דעות,  זו  הישראלית. 
ורעיונות. מאוד, מאוד מעשיר ומשמח. ידיעותיה של ד"ר מור 
סולומון הרשימו אותי והרגשתי שלמרות מגבלות השפה, היה 

שיח של עמיתים למקצוע". 
 ,Dr. José María Soler

 ,Coordinator de Marketing Operativo
 ,Bayer CropScience

Valencia, Spain
*לקריאת דו"ח הסיור המלא, ניתן להיכנס לאתר המכון להדברה 
20%Journey/uploadimages/il.org.plants.www//:http :ביולוגית
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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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