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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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 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
 

קבלתי לאחרונה מכתב מפרדסן בשם ראובן מאיר וזו לשונו :
עורך נכבד!

באתי בזאת למחות בשאט נפש על הכנסת התמונה העלובה 
והמגעילה בעמוד  26...! גיליון 134 ינואר 2019

ידיעון האמור להיות מקצועי ומכובד, צולל לביוב  ודולה תמונה 
עלובה מעוטרת בשובניזם לשמו, תוך החפצת נשים וזלזול יהיר 

של "מי צריך רובוט לקטיף.."?
לבקשת מר ראובן מאיר, הושמטה שורה נוספת ממכתבו.

השבתי לו:
ברצוני להתנצל על התמונה חסרת הטעם שפרסמתי בגיליון 134. 
, וללא התחשבות  , בהיסח הדעת  , לצערי  התמונה פורסמה 

בקוראים.
איתך ועם כל מי שנפגע הסליחה . 

בגיליון מופיעים המדורים הרגילים בתוספת התייחסות לאורי 
ודיווחים מהשטח. 
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ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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

הן באחריות הכותב בלבד.
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 טל עמית

תמונת מצב

עונת 18/19 ממשיכה להיות קשה מאוד. אם בעבר היו בקליפים 
קשיי שיווק בחודש פברואר, הרי השנה המשבר נמשך אל תוך 

חודש מרץ ועדיין לא רואים את סופו.
דווקא בשוק האשכוליות המצב "תותים". מי שלא עקר לפני 3 
שנים ויותר – קוצר עכשיו הכנסות חלומיות ) מחירי תעשייה מעל 
1 ₪ לק"ג , מחירי פרי ארוז – נושקים ל 2 ₪ לק"ג למגדל !!!( .
בתחילת חודש מרץ, כאשר הסתבר כי כמויות הקליפים בשווקים 
ממשיכות להיערם וכי עבור "אורי" קלאס II המחיר נמוך והחקלאי 
אינו מקבל כלל תמורה עבור התוצרת, נקטנו בפעולה לעידוד 
פינוי התוצרת הזו לתעשייה במטרה להקטין הלחץ על השוק 
הטרי. פעולה זו אמורה לפנות כ – 5,000 טון "אורי" לתעשייה 

בחודשים מרץ ואפריל משווקי מערב אירופה.

בנוסף לפעילות החשובה הזו יש לציין מספר פעילויות חשובות 
שאירעו בחודשים פברואר מרץ שמטרתם לתמוך ולקדם ולחדש 

את ענף ההדרים:

1.נחתם הסכם הביטוח החדש עם קנ"ט לעונת 19/20 ההסכם 
והוזיל את מחיר  יותר למגדלים  החדש מאפשר פיצוי צודק 

הפוליסה הכללית בכ – 10%.
 למגדלים שמעוניינים להרחיב את כיסוי הביטוח שלהם, מעבר 
לביטוח הבסיסי  הנרכש ע"י המועצה, נותרו מס' ימים לעשות זאת.

2.סיור מגדלים לספרד – המועצה יזמה ביקור של 5 מגדלים 
שיצאו לסיור לימודי קצר ומודרך על ענף ההדרים בספרד. מטרת 
הסיור היא להכיר לדור הצעיר של ענף  ההדרים בישראל את 
ענף ההדרים בספרד ואת שיתוף הפעולה שיש לענף ההדרים 

בישראל עם זכייני הזנים הפטנטים הישראליים בספרד. הסיור 
התקיים בסוף מרץ.

3.רחפנים בשירות ההדברה

המועצה החלה לבצע פיילוט שמטרתו לבדוק את האפשרות 
לבצע את הדברת זבוב הים התיכון )ובעתיד, אולי גם הדברות 

נוספות( באמצעות רחפנים.
הכוונה היא מצד אחד לייעל ולהוזיל את ההדברה במקומות 
שבהם אנחנו מוגבלים בשימוש במטוסי ריסוס )עלויות ההדברה 
מהקרקע ובאמצעות מסוקים – הן יקרות מאוד(, ומצד שני למנוע 
חיכוכים עם האוכלוסיות שגרות בשכנות לפרדסנים, ונחרדים 

מרעש המטוסים החולפים בגובה נמוך מעל בתיהם.
 מדובר ברחפנים גדולים המסוגלים לשאת משקל מספיק של 
חומר בכל סבב ריסוס. הבחינה תימשך בשלהי עונה זו ובתחילת 

העונה הבאה בתקווה שאכן תהיינה בשורות טובות בנדון.

4.מו"פ
 כמידי שנה, אנחנו פונים לחוקרים ולמדריכים ומבקשים מהם 
להגיש לנו הצעות מחקר בתחום ההדרים, בהתאם לקול קורא 

שאנו מפרסמים מידי שנה.
יוצאת דופן הן בכמות והן  יש לציין כי השנה היתה היענות 

באיכות ההצעות שהוגשו לוועדה. 
ניתן לומר כי לחוקרים יש היום אמצעים מתוחכמים ומגוונים 
הרבה יותר מאשר בעבר – דבר המאפשר להם להתמודד באתגרים 

שלא יכלו להתמודד מולם בעבר.
הוועדה אישרה כ – 15 מחקרים חדשים )!( בעלות של כמיליון 
₪. מחקרים אלו מצטרפים לעשרות מחקרים ותיקים שנמצאים 
בשלבי מחקר מתקדמים. בסה"כ משקיע ענף ההדרים כ – 2.5 

מלש"ח מידי שנה במחקר הדרים.

5.תביעות משפטיות

"החלטה טובה מבוססת 
על ידע ולא על מספרים" 

– פלאטו.
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 אפרופו הדברה, מו"פ, ביטוח ופעילויות נוספות שעושה המועצה 
למען המגדלים – יש  עדיין מגדלים שאינם מבינים שחייב להיות 

שוויון בנטל במימון הפעילויות הללו.
לאחר מספר אזהרות שנשלחו למגדלים – ולא נענו, נאלצנו 
כנגד מגדלי הדרים  להתחיל בהליך של תביעות משפטיות 
שאינם ערים לחוקים ולכללים ואינם משלמים היטלים. התחלנו 
בתביעות כנגד 3 מגדלים ובימים הקרובים נרחיב את המעגל 

כנגד נוספים. חבל שדברים כאלו צריכים להיגרר לאישומים 
פליליים כנגד חקלאים – אך כאשר אין הענות ואין הבנה – 

נאלצים לנקוט גם בכלים אלו.
חשוב לנו, שענף ההדרים, שלאורך שנים שמר על סולידריות, 
שיתוף פעולה ואחריות קולקטיבית ימשיך להתנהל בצורה כזו 
גם בעתיד. גם אם יש כמה סוררים – יש  להחזירם למוטב, ואם 
זה לא מובן בהסברים פשוטים – שבית המשפט יאמר את דברו.

טיפוסים
דודיק שליט

או  ביצה  להיות,  יכול  הוא  "מה  בלול,  עובד  שלושים שנה 
תרנגולת".

כך כתב משה שמיר בטקסט שלו ב"הוא הלך בשדות "
ובאמת, אם בוחנים דמויות החקלאים לפי הענפים בהם הם עובדים 

רואים מאפיינים מורפולוגים.
רפתנים, הם שמנים, מתנהלים בכבדות, נוכחותם מורגשת גם 
בחושך. בדרך כלל עייפים בגלל שעות החליבה המוקדמות, 
שפתם לא כל כך עדינה ודימויים מיניים אהובים עליהם, החלב 
הולך באמצעות שווק מאורגן לכן מחירו לא תמיד נהיר להם, 
לעומת זה מחיר הבשר, המבוקש על ידי סוחרים פרטיים ומחירי 

המספוא, מוכרים להם היטב.
לולנים, חרוצים וזריזים, עוסקים בפרטים קטנים כמו, משקל 
העוף בגיל שבועות או חדשים, בקיאים במחלות שבלול ותמיד 

חוששים מפני מגיפות, משכילים אבל לא תמיד חכמים.
רועי צאן, פעמים רבות דומים קצת לאנשים נטושים מהחברה,
אפילו סוציומטים, רגילים לבדידות, אך מתמצאים היטב ברזי 

הטבע
מכירים צמחי בר, ציפורים, הכרת סימני מזג אוויר עושים אותם 

לחזאים טובים. מגודלי שיער. גוררים רגליהם באיטיות.
נוטעים, נהוג לקרוא למגדלי פירות נשירים-כמו תפוחים ואגסים 

שכבר אין רבים כמותם.הנוטע הוא אדם מאד מסודר.
נקי בלבושו, מסורק.עט תקוע בכיסו וגם פנקס קטן שם.

נוטעים בארץ משכילים. מודעים היטב למחירי תוצרתם ובדרך 
כלל קשורים עם משווק מסוים בנאמנות.

פרדסנים.לאחרונה אנשים מאוכזבים וחשדניים, אוהבים להתפאר 
ביבוליהם. ה"דשא של השכן" חשוב להם מאד להשוואה עם 

הקורה בפרדסיהם.
מגדלי אבוקדו. הגידול אולי הפשוט ביותר בחקלאות, וכמותו גם 
המגדלים. בדרך כלל אנשים נעימים, בטוחים בעצמם ובעתידם 

לאור המציאות בהווה.
כורמים, דבוראים, ירקנים, פלחים, דייגים, פרחנים, ורבים אחרים
המגדלים תמרים, מגדלי יונים וכיום תיירנים גם הם בין ענפי 

החקלאות הפופולריים.
כבר כולם נראים דומים, אין חולצה כחולה אין נעלים שחורות 
ממוסמרות, טי-שירט לובש מרק צוקרברג ואחרון הכפריים 

בכל פינה בעולם.
כולנו שווים - לא הרבה.
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מצטבר

שינוי ב-% 17/18   2016/17   2017/18  2018/2019שבוע 12   זן
 18/19 /

441,2322,0163,064-39%שמוטי         

4354742089030%טבורי         

4-10410870%           קרה קרה       

6-665,4975,8454,723%אשכ' רגילות   

69032,23737,39235,346-14%סנרייז        

11,99615,53212,194-23%           סוויטי        

91533872%           רדסון         

31,5442991,902416%לימון צהוב    

457-20%           לימקואט       

3673662860%           קומקואט       

235117153101%           ליים          

19469-100%                      טופז/טנגור    

3,5845,8693,528-39%           מינאולה       

2,6154,0815,232-36%           סנטינה        

100%-           132                      מורקוט        

1120%           136           מיכל          

120%                                 הדס           

365541,415648-61%אורה          

4,68674,01162,78379,33618%אורי          

205706193%           מירב          

4915-100%                      תמי           

297821,2952,265-40%אודם          

233%           206           קליפים שונים  

1638327536939%פומלו לבן     

8157689596%           פומלו אדום    

2-5,613136,959139,090151,224%סה"כ          

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 12
המסתיים ב-23/03/2019
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הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט

www.kanat.co.il ׀  ב-    kanatpage ׀   03-6270206 ׀ פקס.   03-6270200 טל. 

קנט מציעה ביטוח פרי הדר  מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

! לך על בטוח
בעולם של סימני שאלה ?



דבר הארגון
שמואל גלנץ, עו"ד

הגיגים

בלי לזלזל בהישג של הקפאת התקנה המורה על הפקדה חודשית 
לטובת העובדים הזרים )עו"ז( בחקלאות, לגופו של עניין ומצד 

המהות – לא זה העיקר.
הדבר הראוי הצודק וההכרחי הוא ביטול מוחלט של זכאות עו"ז 
ופיצויי פיטורים אלה לצד עוד שינויים )שיפורים(,  לפנסיה 

נדרשים.
לגופו של עניין, הדין שהוחל בעניין פנסייה ופיצויי פיטורים 
לגבי עו"ז אינו עולה בקנה אחד עם הרציונאל שלשמם נקבעו 
שני אלה, הראשון בצו ההרחבה בחקלאות ומאוחר יותר בצו 

הפנסיוני הכללי והשני בחוק פיצויי פיטורים.
לטובת  להפקיד  מעסיקים  על  שהוטלה  החובה  בקצרה: 
עובדיהם שיעור מסויים משכרם לקופת פנסיה נועדה להבטיח 
צורך  וללא  בכבוד  להתקיים  יוכל  עובד  ימיו  בערוב  כי 
להיות תלוי בקופה ציבורית, בתקציב המדינה. אגב, הביטוח 
הפנסיוני בישראל מורכב משני רבדים, הראשון הוא קצבת 
והשני תשלום חודשי מקופת  זקנה מהמוסד לביטוח לאומי 
הפנסיה. ברור שלגבי עו"ז אין לרציונאל זה רלוונטיות היות 
פרישה מעבודה, בארצו, בעבור עשרות  לגיל  יגיע  והעו"ז 
שנים מתום תקופת שהייתו בישראל. זאת גם הסיבה שהמדינה 
 לא לוקחת אחריות על עו"ז בהקשר לקצבת ביטוח לאומי. 

אין  כאן  גם  פיטורים:  פיצויי  לעו"ז  לשלם  החובה  לעניין 
חל  ישראלים  עובדים  לגבי  לחובה  שהוביל  הרציונאל 
ואין  לו  ואין  עו"ז מגיע מראש לתקופה קצובה  עו"ז.  לגבי 
למעסיקו אפשרות חוקית להמשיך את יחסי העבודה ביניהם. 
המעסיק אינו מפטר עו"ז בתום תקופת חוזה העבודה. העו"ז 
 מפסיק עבודתו בישראל בשל הוראות חוק הכניסה לישראל.

אכן ביטול )או דחיית( החובה להפקדה חודשית בקרן יש בה 
הקלה )וד"ל( ברם החובה כפי שתוארה לעיל קיימת גם קיימת. 
יחידת  ופנסיה נאכפת ע"י  החובה לתשלום פיצויי פיטורים 
האכיפה שבמשרד העבודה והיא גם נתבעת במקום בו מוגשת 

תביעה אזרחית ע"י העו"ז.
אשר על כן, מתבקש, לא ביטול של חובת ההפקדה החודשית 
אלא ביטול מוחלט של החובה לשלם רכיבים אלה ואחרים: 
דמי הבראה, סבסוד עלות מגורים, סבסוד הביטוח הרפואי 
וההטבות מכח צו ההרחבה בחקלאות שנועדו במקור להיטיב 
 עם עובדים ישראלים. כל הנ"ל עולים כדי 2,300 ₪ לחודש. 
זהו המאבק הנדרש )לא דחיית תשלומים(: הוזלת עלות העבודה 

מהדין.

דחיית הפקדון לעובדים זרים - 
שמחת עניים

מכתב של מנכ"ל המועצה 
לגיא בינשטוק, מנכ"ל מהדרין

גיא ידידי!
ההכרות ביננו רבת שנים,  עוד מתקופת שירותך באגף התקציבים במשרד האוצר.

עתה, משהחלטת לסיים את תפקידך כמנכ"ל  "מהדרין" אני מבקש להביע בפניך את הערכתנו ותודתנו על שירותך הייחודי, המקצועי 
והמסור,  לא רק לחברת "מהדרין" אלא לענף ההדרים כולו.

עצם העובדה שהתמדת תקופה כה ארוכה מצביעה על האישיות המיוחדת שלך. 
באת לעבוד, לתרום, לקדם ולפתח! ולא רק למלא עוד תפקיד בכיר בחברה גדולה.

ב-18 שנות כהונתך ב"מהדרין" עברנו,  כולנו,  שינויים מרחיקי לכת בענפי החקלאות השונים ובמערך היצוא החקלאי.
בתקופת ניהולך שינתה החברה פניה, הרחיבה פעילותה בשווקי העולם תוך הרחבה וגיוון מוצריה, בהם לא פעלה קודם לכן. תהפוכות 

הזמן אף הביאו אותה להיות המובילה ביצוא החקלאי.
למותר לציין שלצד פעילות מרשימה זו, גברו לצערנו, גם הקשיים,  הן ביצור החקלאי והן בשווקי היצוא.

לא אחת מצאתי בך שותף ובן שיח, ללבטים ולאתגרים עמם היה עלינו להתמודד, בחקלאות בכלל ובבעיות היצוא של הפירות וההדרים 
בפרט.

אני ועמיתי במועצת הצמחים נעזרנו לא אחת בדעותיך ובניסיונך, בעת שבחנו צעדים שונים אותם עלינו לעשות ביעדי היצוא, בפעילות 
הרחבת השווקים ובהתמודדות עם בעיות מקצועיות.

אני בטוח ששותפים לי רבים מאוד מקרב הפעילים והחקלאים,  בהבעת תודתי לך על תרומתך הרבה לכולנו.
בשם כולם אני מאחל לך ולבני ביתך המשך עשייה ויצירה בבריאות טובה,  בכל אשר תפנה. 

וודאי שתהיינה פניות רבות...
בידידות, 

צבי אלון
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לפרדס שלך מגיע בונוס אמיתי. שיהיה בריא.
הזנה עלוותית עם חיפה בונוס מבטיחה:

הגדלת הפרי  •
מניעת קמטת והיסדקות הפרי  •

הפחתת הסרוגיות  •

כל השאר זה בונוס. העיקר הבריאות. 

www.haifa-group.com

חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע  
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122



זהר ברקאי

הדברים נכתבו על אחריותו ונסיונו האישי של הכותב בלבד

מבוא
מזה שנים שזן האורי משמש כזן מוביל בענף ההדרים כאשר 
הוא מהווה מנוע צמיחה של הענף אלא שבשנים האחרונות חלה 
ירידה משמעותית במחירים שקליים, וגרם לכך שהעוגן העיקרי 
לגידול יבוא מגובה היבול. אלא שבפועל היבול הממוצע של 
הפרדסנים נמוך משמעותית מהיבול הנדרש לדונם ) כ 3.5 טון 
לדונם( במאמר זה אנסה לשרטט את הסיבות לירידת היבול כפי 

שאני רואה בעבודתי.
סיבות לירידת היבולים – ומה הם האלטרנטיבות

ההדרכה והמחקר מצאה דרכים להעלאת היבול, ביניהם חיגורי 
סתיו ואביב גזע וזרועות, ושימוש בגיזומים לעיצוב העצים. כל 
אלה הביאו בתחילה לעליית  יבולים, אלא בהמשך לפחיתה 
הדרגתית ביבולים  עד כדי סיכון הזן. ) ראה את מאמרו של טל 
עמית בעת הדר(. מזה 3-4 שנים אני מדריך מגדלי אורי, עם 
דגשים א. ללא גיזומי צמרת  ב. הימנעות מגיזומים אחרי פברואר 
והמשכם בסיום החנטה. ג. חיגורים של 20-30% מהזרועות או 
הפסקה מוחלטת מחיגורי גזע ובוודאי  לא פעמיים בשנה. גם 

חיגורי הזרועות נעשים רק כדי לרצות את הביטוח.
 תוצאות ביניים של מגדלי העובדים לפי הדרכה זו

הפסקת חיגורים מוחלטת, וחיגור מועט הם של השנים האחרונות-
יותר ויותר מגדלים ) גם קיבוצים( הפסיקו לחגר. מגדל שלא 
מחגר 4 שנים ב - 4 חלקות מגיע ל 4-6 טון לדונם כאשר בשנה 
קודמת היבול היה -3.5 2.8 טון לדונם. בעוד 10 חלקות, בהם 

החיגור 30% יבולים בין4-5 טון ) עוד אין תוצאות סופיות(.
נסיון לא מדעי

הניסיון שאותו רכשתי אינו ברמה מדעית, מאחר ואינני מדען, 
אבל אוסף הנתונים שיהיו בהמשך, מצביעים על הכיוון אליו 
אני מכוון. המידע שבא מהמחקר מצביע על האפקטיביות של 
החיגורים אך אינו בודק את ההשפעות ארוכות הטווח למשל 
לא השגתי נתונים על השפעת החיגורים על היבולים ובריאות 

העצים בין שנה -6ל- 12.
טענת זמני הגיזום ואיכות החיגור

ונעשה בצורה  זרועות במידה  גזע או  נכונה, חיגור  עקרונית 
רשלנית, פוגעת בעצים אלא שלמרות תשומת הלב לנושא,אין 
לכך השפעה משמעותית.100 עובדים בחיגור  מתחלקים באיכותם 
לפי פעמון גאוס, גם המקצוענים שבינינו, במהלך יום עבודה 

יכשלו חלקית.
זמן הגיזום הוא קריטי לקבלת יבול אבל אינו הגורם העיקרי. ) 

בהדרכה שלי הנושא נכנס להמלצות(
מצב החלקות המחוגרות  ככל שחיגורי הגזע  והזרועות ממושכים, 

ניתן לראות תופעות שונות שחלקם הגדול בא מפעילות זו, כמו 
סירוגיות, עלווה בהירה, פרי קטן, גסות פרי, ופחיתת יבול.

(. בידי אוסף צילומים המתאר חלק  ) כפי שיימסר בהמשך 
מהאמור כאן אלא שאין במאמר זה מקום לכך.

התיחסות לעקומת יבולים שמציג טל עמית
הסיכומים של טל עמית מתארים את כמות היצוא לדונם על 
פני 13 שנים, המראים את גובה היבולים הממוצעים על כלל 
החלקות ליצוא לדונם. הנתונים נלקחים מאלפי חלקות ומתאר את 
המציאות  העגומה. ההדרכה מיחסת לירידת היבולים את גורם  
זמן הגיזום, מתוך הנחה שגורם זה נותן הסבר לירידה זו. אלא  
שתקופת הגיזום לא נותנת תשובה מתקבלת על הדעת לירידה זו. 
לדוגמא: 1000 חלקות שנגזמו בינואר- פברואר, ו-1000 שנגזמו 
במרץ אפריל, מנטרלות אחת את השניה, גיזומים בתקופות אלה 
יביאו להשפעה מינורית, ויש להניח שתקופות הגיזום מנטרלות 
לאורך 13 שנים באלפי חלקות את גורם היבולים. כאשר עקומת 
היבולים מראה ירידת יבולים מ+3 ל+1.5 טון,אם היתה פחיתת 
יבולים בגלל זמן הגיזום היינו רואים תופעה של ירידת יבולים 
גם ב-7 השנים הראשונות של גידול הזן כאשר החלקות היו עוד 
צעירות, ועדיין החיגור לא השפיע כמו שהשפיע על החלקות 
המתבגרות. מכאן שניתן להניח שישנו גורם נוסף המשפיע על 

פחיתת היבולים והוא פעולת החיגור.

אוסף החומרים שמרמז על פגיעה בזן האור)כולל איכות(
1.עקומת היבולים שהוציא טל עמית בעת הדר המתארת ירידת 
יבולים ארצית ברמה של 1.5 טון לדונם ליצוא  שהם 2.25-2.5 
) הנתונים מתיחסים ל-13 שנים המתארים ירידה  טון ברוטו 

מסוכנת ביבולי הזן(
2.ניסוי גדול שנעשה ע"י מהדרין בזיתא בתחום השקיה שנמשך 
7 שנים אלא שבסופו של הנסיון מתוארת עקומה של יבולים 
המתארת יבולים הולכים ופוחתים משנה לשנה, בדומה לעקומה 

שמתאר טל עמית.
3. בשתי חלקות במושב שרונה בוצעו בשנים הראשונות, 3 
חיגורי גזע גם כאן היבולים בשנים ראשונות היה 4.5 טון אלא 
שבשנים לאחר מכן הופיע סירוגיות קיצונית וירידה  הדרגתית 
ביבולים. עד לעקירת החלקות עם ממוצע יבול של 2.7 טון. 
גם כאן תואם את העקומה של טל עמית. ).ניתן לקבל נתונים(.
4.תצפיות על איכות קליפה נעשתה בשני מועדים, באותה חלקה 
2015-2017.  מ 10- עצים לא מחוגרים ו 10 מחוגרים בסמיכות 
נשלחו 500 פירות לבית אריזה שוהם, במטרה לאפיינם לפי איכות 
קליפה. התוצאות טופלו ברמה סטטיסטית עם מובהקות לטובת 
העצים שלא חוגרו. קטיף הפרי מהשורות נעשה באקראי ע"י 
עובדים זרים. ב-2017 נשלח מיכל מ 8 עצים לא מחוגרים והשווה 
לתוצאות של כלל החלקה המיון נעשה בב"א שוהם  הבדיקה 
התיחסה לרמת הפרמיום והתוצאה הראתה 44% פרמיום בעצים 
הלא מחוגרים לעומת 16% בכלל החלקה. יש לציין שהיבול 

דעה אישית

המשך בעמוד 12
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החומרים ניתנים 
לשילוב עם רוב 
חומרי ההדברה

מינון מומלץ 0.1%

דישון 
עלוותי 
בהדרים

לרשותך:
צוות האגרונומים באגריקה 09-7626372 | ארז בן נון, מנהל מדעי 054-7712239 

אדלר אהוד, מנהל אזור דרום )רפרנט דישון עלוותי( 054-7712233 | אריק בן מאיר, מנהל אזור צפון 058-6054963

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

+ 0.5% מוליבדן

נאנובץ
מכיל: 10.2% אבץ + 0.5% בורון

טופ-מגנזיום
מכיל: מכיל: 6% מגנזיום +

0.5% בורון

יתרונות
חוסך כניסה אחת לפחות של מרסס. 

במידת הצורך כשיש מחסורים גדולים 
ניתן לתת מינון כפול                                                                  

שילוב יעיל המאפשר את הכנסת 3 
החומרים למיכל אחד  

חומר נוזלי, ידידותי ובטיחותי                                                                              
לא צורבני                                                                                             

ניתן לשילובים עם חומרים נוספים
תנועה והגעה לכל חלקי הצמח והאתרים

המשך בעמוד 12



בחלקה המחוגרת היה 4.6 טון לעומת 2.88 שהיה בעצים הלא 
מחוגרים. למרות זאת  בהעמדת המחירים שהיתה שנה קודמת 
+ עלויות קטיף, העצים ללא חיגור הביאו הכנסה גבוהה ב כ500 

שקל יותר. ניתן לקבל ממני את הנתונים.
5.תצפיות שדה שביצעתי ב 24 חלקות שכללו 10 עצים עד שורות 
שלמות, כולל 6  חלקות מינאולה מראה יתרון ל 17 חלקות 
לא מחוגרות לעומת 7 בלבד לחלקות מחוגרות. יש חסרונות 
בתצפיות אלה מפני שנארזו ב 3 בתי אריזה שונים והנתונים 

שהתקבלו בחלק הקטן ע"י הפרדסנים עצמם.
6.מספר החלקות הרשומות שנעקרו או נעזבו מגיע ל - 50 . 

חלק קטן מהעקירות לא על רקע כלכלי.
7. השפעת שימוש בגיזום צמרת היא קשה. בתצפית שבצעתי 
בפרדס שמיר עם 10 עצים לביקורת התקבל יבול של 1 טון, 

לעומת 4 טון  ב - 10 עצים לא גזומים.

לסיכום
כל החומרים שהובאו לפניכם אינם סוף פסוק אבל  כמות החומרים 
המובאים לפניכם מצביע על אפשרות של כשל מקצועי, כאשר 
יהיה צורך בהמלצות לאביב, טוב שהיד תהסס לפני ההמלצות. 

לצערי כל הבקשות מצדי מההדרכה סייר בצפון כדי לראות 
את היקף החלקות  הפגועות, לא נענה בחיוב, למעט 3 חלקות 
לי  גבוהים. ברור  היבולים  חיגורים, בהם  בשרונה עם 30% 
שהסכמה לפרסום החומר המוצג אינו פשוט למפרסם, אלא 
שטובת הענף והזן היא השקול העיקרי. גם אם תהיה בכך הבנה 

שיתכן שפרוטוקול הגידול אינו מושלם.
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צרות של אחרים

קניה , הרואין
אדם מקניה נעצר בנסיון להבריח הרואין 
בשווי של 132.000£ בפרי פאו פאו הדומה 
לאנונה. הרשויות גילו כי האיש הגיע זה 
עתה מאוגנדה.  הוא גם עשה שני טיולים 
אחרים לאוגנדה, שם הוא חשוד כי סגר 

עסקה עם עמיתיו  הניגרים.

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו 
 בשפלת החוף.

 
 

 קניה , הרואין
 

 
להבריח  אדם מקניה נעצר בנסיון

בפרי  132.000£הרואין בשווי של 
פאו פאו הדומה לאנונה. הרשויות 

גילו כי האיש הגיע זה עתה 
עשה שני טיולים גם הוא  מאוגנדה. 

אחרים לאוגנדה, שם הוא חשוד כי 
 הניגרים .  סגר עסקה עם עמיתיו

 
 

 מיליון אירו 12,832 ספרד 
 12,832פירות וירקות בשווי   יצוא של

 .2018רו בשנת מיליון אי
  לעומת שנה קודמת . 1%עלייה של 

-גדל יצוא הירקות ב  2018בשנת 
במונחי  0.4%-במונחי נפח וב  4.4%

,הצמיחה הבולטת 2017ערך לעומת 
ביותר הושגה בפלפלים, מלפפונים 

-ירדו ב  לעומת זאת חסה, עגבניותו
במונחי ערך ונשארו יציבות  7.5%

ירד  2018בשנת .במונחים של נפח
לעומת השנה  4.4%-נפח היצוא ב 

מיליון טון,  7.1-הקודמת, והסתכם ב 
. ראוי   1.4%-ואילו הערך עלה ב 

לציין כי היתה ירידה משמעותית של 
פחות במונחים  24%נקטרינות, עם 

( 16%-של נפח ושל אפרסקים )
(כמו גם באפרסמון , 27%-)  ושזיפים

  . 22%-  עם
 
 

 
בפירות גם   צמיחה חזקה נרשמה

יותר  17%אחרים, כגון אבטיח, עם 
( 19%נבים )+ עבמונחים של נפח ב

 פטל, ואוכמניות.
אנדלוסיה היא היצואנית הגדולה 

וולנסיה, עם   4%  ביותר, עם עליה של
הייצוא בעיקר 1% -  של  ירידה

לאיחוד האירופי )גרמניה ,צרפת 
 .(UKו
  

  יידחה . brexit -האם ה 

 
ראש ממשלת בריטניה, תרזה מאי, 

שוקלת דחייה של חודשיים תוך 
על עיסקה עם השוק   חתימה

האירופאי ועדכון חברי הפרלמנט 
לאיחוד האירופי יש מעט .הבריטי 

מאוד ביטחון בצעד כזה .האיחוד 
חודשים.  21האירופי יעדיף עיכוב של 

ואז גם יש יותר זמן לנהל משא ומתן 
 העתידיים שלהם. על היחסים

  אשכולית הכי גדולה

 
האשכולית הענקית מלואיזינה ארה"ב 

  .ס"מ 72כמעט  קףק"ג והי3.57 שקלה
 

 רכבת, מרוקו & ספרד 
מרוקו וספרד בוחנות אפשרות של 

קשר בין שתי המדינות באמצעות קו 
רכבת יבשתי. שר החוץ של מרוקו: 

"אנחנו נמצאים כעת בתהליך של 
חברות  המחקרים הטכניים".העמקת 

משני הצדדים פועלות "כדי למצוא 
את הדרך הטובה ביותר לקו הרכבת 

היבשתי, והמחקר הקשור לעומק הים 
הוא  יציע מספר אופציות אפשריות".

גם אמר כי בתוך שנה או שנתיים 
 יתחיל שלב חיפוש המשקיעים

שתי המדינות  למימון הפרויקט. 
ים הסכמים הנוגע 11חתמו גם על 

אנרגיה, תרבות   למספר תחומים, כמו
 ומסחר.

 
 co2הפחתת 

 
האיחוד האירופי החליט על מחוייבות 

יעדי  של משאיות. co2להפחתת 
משאיות   מחייבים CO2הפחתת 

 -ו 2025 -ב 20%לרדת בשיעור של 
 .2030 -ב 35%

 
 

 מחיר פתוח ספרד,

 
הספרדים הזהירו כי כמה קונים של 

מחזירים את הנוהג הישן של פרי הדר 
רכישת תפוזים מבלי לקבוע את 

 .חוקי המחיר שישולם ,נוהג זה אינו
התירוץ שניתן במקרים אלה הוא שאי 

אפשר לקבוע מחיר, כי "תנאי השוק 
גרועים מאוד ואי אפשר לדעת כמה 

התעללות  זו  אפשר יהיה לשלם".
 "באופן אנונימי וללא תשלום", 

 
 האיחוד האירופי נשאר אגרסיבי

 
למרות אחת העונות הטובות ביותר 

של דרום אפריקה במניעת גומה 
, האיחוד האירופי נראה נחוש   שחורה

 בדעתו להמשיך בפרוטוקול המחמיר.
 800.000דרום אפריקה ייצאה מעל 

לאיחוד האירופי בעונת   טון הדרים
 2מכולות(, אך רק  40,000)עד  2018

משלוחים נמצאו עם סימפטומים של 
הגומה היא  גומה. העלות למניעת

 118ביליון ראנד ) R1.86בסכום של 
 מיליון אירו(.

 
 
 
 

 חנויות 100
 100מתכננת פתיחה של  coopקבוצת 

  חדשים בפולין .  סופרמרקטים
המהלך יאפשר לחברה לחזק את 

נוכחותה במדינה זו למרות האיסור 
הכלל ארצי על המסחר ביום ראשון 

הרשת   .2017שהונהג בנובמבר 

  אשכולית הכי גדולה

 
האשכולית הענקית מלואיזינה ארה"ב 

  .ס"מ 72כמעט  קףק"ג והי3.57 שקלה
 

 רכבת, מרוקו & ספרד 
מרוקו וספרד בוחנות אפשרות של 

קשר בין שתי המדינות באמצעות קו 
רכבת יבשתי. שר החוץ של מרוקו: 

"אנחנו נמצאים כעת בתהליך של 
חברות  המחקרים הטכניים".העמקת 

משני הצדדים פועלות "כדי למצוא 
את הדרך הטובה ביותר לקו הרכבת 

היבשתי, והמחקר הקשור לעומק הים 
הוא  יציע מספר אופציות אפשריות".

גם אמר כי בתוך שנה או שנתיים 
 יתחיל שלב חיפוש המשקיעים

שתי המדינות  למימון הפרויקט. 
ים הסכמים הנוגע 11חתמו גם על 

אנרגיה, תרבות   למספר תחומים, כמו
 ומסחר.

 
 co2הפחתת 

 
האיחוד האירופי החליט על מחוייבות 

יעדי  של משאיות. co2להפחתת 
משאיות   מחייבים CO2הפחתת 

 -ו 2025 -ב 20%לרדת בשיעור של 
 .2030 -ב 35%

 
 

 מחיר פתוח ספרד,

 
הספרדים הזהירו כי כמה קונים של 

מחזירים את הנוהג הישן של פרי הדר 
רכישת תפוזים מבלי לקבוע את 

 .חוקי המחיר שישולם ,נוהג זה אינו
התירוץ שניתן במקרים אלה הוא שאי 

אפשר לקבוע מחיר, כי "תנאי השוק 
גרועים מאוד ואי אפשר לדעת כמה 
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 חנויות 100
 100מתכננת פתיחה של  coopקבוצת 

  חדשים בפולין .  סופרמרקטים
המהלך יאפשר לחברה לחזק את 

נוכחותה במדינה זו למרות האיסור 
הכלל ארצי על המסחר ביום ראשון 

הרשת   .2017שהונהג בנובמבר 

ויזואלית מחלה אבל מעתה ייבדקו 
  טון . 30פירות לכל  200מינימום 

 
 מסחטת מיץ חדשה

 
חברת זומו הציגה את הגרסה 

 Z40 -המשופרת החדשה של ה
Nature ,המחליפה את קודמתה ,

 ושהתוספת העיקרית שלה היא המגש.
, Zummoעם המגש הבלעדי של 

החברה מספקת למכונות שלה 
פונקציונליות כפולה: מצב קבוע 

צמי. השינוי הוא בעיקר ומצב שירות ע
ברמת הניקיון והסניטציה ובגירסאות 

השונות של המכשיר החדש גם 
של המסחטה.   במראה האלגנטי יותר

במילוי היר וקצב מנוחות   כמו גם
  הבקבוקים.

 
 ליים "מחסור ועליית מחירים "

 
מדיניות שיווק מתואמת גרמה 

למחסור פרי בשוק ,לחיסול המלאי 
הישן ומכירת פרי מהגעות חדשות 

  במחירים גבוהים.
בברזיל אמנם יורד גשם שמקטין בלאו 
הכי את היקף הייצוא וגורם לרקבונות 

 המקטינים את כמות הפרי ליצוא
 
 

 כביש משובש

 
לניקוסיה  -קטע הכביש בין לימסול 

לתנועה לאחר   נפתח מחדש קפריסיןב
שהיה מלא בתפוזים כתוצאה 

מהתהפכות משאית. הכביש היה 
. אך cמכוסה בתפוזים ובהרבה ויטמין 

נאלצו לחוסמו למספר   הרשויות
 שעות בגלל סכנת התחלקות .

 
  ארגנטינה  לימון,

ייצור לימון מארגנטינה צפוי 
מיליון   .1.6-ל 2018/19בשנת   להגיע
ירידה לעומת השנה הקודמת . טון . 

טון  500.000תפוזים עשויים להגיע ל
, פחות   טון מנדרינות 280000-ו

 מהעונה הקודמת.
 

 טרוקו ומורו איטלקי בסין

 
הללו הגיעו בדרך   הזנים האדומים

 הים לסין ,תפוזי הדם
אטרקציה וממשיכים   יםומהו

להתפשט בשווקים .נערך גם טקס 
עה של הפרי מיוחד לכבוד אירוע ההג

. כאשר בין המשתתפים הרבים   לסין
אנשי השגרירות האיטלקית בשנחאי . 

שהאיטלקים גאים מאוד   ראוי לציין
 כי הייצור ובאיכות  הגבוהה יבתהל
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אשכולית הכי גדולה 
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בתפוזים  מכוסה  היה  הכביש  משאית. 
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ספרד, מחיר פתוח
של  קונים  כמה  כי  הזהירו  הספרדים 
פרי הדר מחזירים את הנוהג הישן של 
רכישת תפוזים מבלי לקבוע את המחיר 
שישולם ,נוהג זה אינו חוקי. התירוץ שניתן 
לקבוע  הוא שאי אפשר  אלה  במקרים 
מחיר, כי "תנאי השוק גרועים מאוד ואי 
אפשר לדעת כמה אפשר יהיה לשלם". זו 
התעללות "באופן אנונימי וללא תשלום", 

נשאר  האירופי  האיחוד 
אגרסיבי

למרות אחת העונות הטובות ביותר של 
גומה שחורה ,  דרום אפריקה במניעת 
בדעתו  נחוש  נראה  האירופי  האיחוד 
דרום  המחמיר.  בפרוטוקול  להמשיך 
טון   800.000 מעל  ייצאה  אפריקה 
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נמצאו עם סימפטומים של גומה. העלות 
 R1.86 למניעת הגומה היא בסכום של 

ביליון ראנד )118 מיליון אירו(.

  אשכולית הכי גדולה

 
האשכולית הענקית מלואיזינה ארה"ב 

  .ס"מ 72כמעט  קףק"ג והי3.57 שקלה
 

 רכבת, מרוקו & ספרד 
מרוקו וספרד בוחנות אפשרות של 

קשר בין שתי המדינות באמצעות קו 
רכבת יבשתי. שר החוץ של מרוקו: 

"אנחנו נמצאים כעת בתהליך של 
חברות  המחקרים הטכניים".העמקת 

משני הצדדים פועלות "כדי למצוא 
את הדרך הטובה ביותר לקו הרכבת 

היבשתי, והמחקר הקשור לעומק הים 
הוא  יציע מספר אופציות אפשריות".

גם אמר כי בתוך שנה או שנתיים 
 יתחיל שלב חיפוש המשקיעים

שתי המדינות  למימון הפרויקט. 
ים הסכמים הנוגע 11חתמו גם על 

אנרגיה, תרבות   למספר תחומים, כמו
 ומסחר.

 
 co2הפחתת 

 
האיחוד האירופי החליט על מחוייבות 

יעדי  של משאיות. co2להפחתת 
משאיות   מחייבים CO2הפחתת 

 -ו 2025 -ב 20%לרדת בשיעור של 
 .2030 -ב 35%

 
 

 מחיר פתוח ספרד,

 
הספרדים הזהירו כי כמה קונים של 

מחזירים את הנוהג הישן של פרי הדר 
רכישת תפוזים מבלי לקבוע את 

 .חוקי המחיר שישולם ,נוהג זה אינו
התירוץ שניתן במקרים אלה הוא שאי 

אפשר לקבוע מחיר, כי "תנאי השוק 
גרועים מאוד ואי אפשר לדעת כמה 

התעללות  זו  אפשר יהיה לשלם".
 "באופן אנונימי וללא תשלום", 

 
 האיחוד האירופי נשאר אגרסיבי

 
למרות אחת העונות הטובות ביותר 

של דרום אפריקה במניעת גומה 
, האיחוד האירופי נראה נחוש   שחורה

 בדעתו להמשיך בפרוטוקול המחמיר.
 800.000דרום אפריקה ייצאה מעל 

לאיחוד האירופי בעונת   טון הדרים
 2מכולות(, אך רק  40,000)עד  2018

משלוחים נמצאו עם סימפטומים של 
הגומה היא  גומה. העלות למניעת

 118ביליון ראנד ) R1.86בסכום של 
 מיליון אירו(.
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  חדשים בפולין .  סופרמרקטים
המהלך יאפשר לחברה לחזק את 

נוכחותה במדינה זו למרות האיסור 
הכלל ארצי על המסחר ביום ראשון 

הרשת   .2017שהונהג בנובמבר 
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 חנויות 100
 100מתכננת פתיחה של  coopקבוצת 
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-שמיעה  טובה  אכילה 
טובה. 

וכולסטרול  בסוכר  עשירה  דיאטה 
עלולה לגרום לאובדן השמיעה. על 
פי מחקרים חדשים; ליקויים תזונתיים, 
כולל 21B וחומצה פולית, יכול לפגוע 
באופן משמעותי בשמיעה. הגדלת 
חומרים מזינים אלה יכולים להגן על 
שמיעה של עד %02. ליקויים בוויטמין 
עלולים להזיק למערכת העצבים וכלי 
עשירה  תזונה  הוא  הפתרון  הדם. 
בחומרים נוגדי חמצון, כולל ירקות 
עלים, , אבוקדו ובננות. אכילת מזונות 
עשירים בויטמינים D ,E ,C משפרת 
את השמיעה. כמו גם פלפלים אדומים, 
ברוקולי, תפוזים ואשכוליות תורמים 

ויטמינים לבריאות ושמיעה טובה. 
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100 חנויות
קבוצת coop מתכננת פתיחה של 
100 סופרמרקטים  חדשים בפולין. 

את  לחזק  לחברה  יאפשר  המהלך 
נוכחותה במדינה זו למרות האיסור 
הכלל ארצי על המסחר ביום ראשון 
הרשת    .2017 בנובמבר  שהונהג 
שואפת גם להוסיף עוד מוצרים טריים 

וארוחות מוכנות לסופרמרקטים.

תפוזים טובים מגזר לעיניים. 
מחקר שנערך על ידי מכון למחקר רפואי 
הסיכון  את  הראה שתפוזים מפחיתים 
לפתח ניוון מקולרי בגיל מאוחר ב 60%-. 
כלומר, עבור מבוגרים, אכילת מנה של 
יעילה  להיות  יום עשויה  בכל  תפוזים 

ביותר בהגנה  מפני אובדן ראייה.

שואפת גם להוסיף עוד מוצרים טריים 
 וארוחות מוכנות לסופרמרקטים.

 
 

  שמיעה טובה .-אכילה טובה 
דיאטה עשירה בסוכר וכולסטרול 

. על  עלולה לגרום לאובדן השמיעה
ליקויים  פי מחקרים חדשים;

וחומצה פולית,  B12תזונתיים, כולל 
יכול לפגוע באופן משמעותי 

הגדלת חומרים מזינים אלה  בשמיעה.
. 20%יכולים להגן על שמיעה של עד 

ליקויים בוויטמין עלולים להזיק 
הפתרון  .למערכת העצבים וכלי הדם

הוא תזונה עשירה בחומרים נוגדי 
חמצון, כולל ירקות עלים, , אבוקדו 

ובננות. אכילת מזונות עשירים 
משפרת את  C, E, Dבויטמינים 

השמיעה . כמו גם פלפלים אדומים, 
ברוקולי, תפוזים ואשכוליות תורמים 

  ויטמינים לבריאות ושמיעה טובה .
 

  תפוזים טובים מגזר לעיניים.

 
ר שנערך על ידי מכון למחקר מחק

רפואי הראה שתפוזים מפחיתים את 
הסיכון לפתח ניוון מקולרי בגיל 

. כלומר, עבור 60%-מאוחר ב 
מבוגרים, אכילת מנה של תפוזים בכל 

יום עשויה להיות יעילה ביותר 
 מפני אובדן ראייה .  בהגנה

 
 מוצרים ורידהאלדי מ

 

, אלדי תצטרך להסיר 2019החל משנת 
ר מוצרים כדי לאכוף את תקנות מספ

האיחוד האירופי. "פלסטיק חד פעמי 
יש צריך להיעלם מהמדפים ו

  להשתמש בחלופות הידידותיות
"קנייה ירוקה" היא נושא  .לסביבה

.   חשוב עבור כל המרכולים בגרמניה
כאשר פירות וירקות יסומלו בלייזר 

 גני". רעם המילה "או
 

  התלהבות מתפוזי דם

 
הם   מסיציליה Taroccoתפוזי דם 

ייחודיים, כאשר סיציליה הייתה מאז 
ומתמיד אחד האזורים היוקרתיים 

והאיכותיים ביותר באירופה. 
, יש סיטונאים וקמעונאים בגרמניה

אשר מציעים בלעדית תפוזי 
Tarocco  בשל הטעם והארומה

 הייחודיים . 
 
 

 חצי שנה שביתה

 
נמל ההאיגוד המקצועי של פועלי 

הודיע על שביתות בנמלים פורטוגל ב
בינואר ל  16במשך שישה חודשים בין 

ביולי. השביתה תכלול את כל  1-
 למנוע הטרדההעובדים בנמל ותדרוש 
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יום עשויה להיות יעילה ביותר 
 מפני אובדן ראייה .  בהגנה

 
 מוצרים ורידהאלדי מ

 

, אלדי תצטרך להסיר 2019החל משנת 
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"קנייה ירוקה" היא נושא  .לסביבה

.   חשוב עבור כל המרכולים בגרמניה
כאשר פירות וירקות יסומלו בלייזר 

 גני". רעם המילה "או
 

  התלהבות מתפוזי דם

 
הם   מסיציליה Taroccoתפוזי דם 

ייחודיים, כאשר סיציליה הייתה מאז 
ומתמיד אחד האזורים היוקרתיים 

והאיכותיים ביותר באירופה. 
, יש סיטונאים וקמעונאים בגרמניה

אשר מציעים בלעדית תפוזי 
Tarocco  בשל הטעם והארומה

 הייחודיים . 
 
 

 חצי שנה שביתה

 
נמל ההאיגוד המקצועי של פועלי 

הודיע על שביתות בנמלים פורטוגל ב
בינואר ל  16במשך שישה חודשים בין 

ביולי. השביתה תכלול את כל  1-
 למנוע הטרדההעובדים בנמל ותדרוש 

  .שוחד ואיומי פיטורין,כפייה ,רדיפות 
 

שואפת גם להוסיף עוד מוצרים טריים 
 וארוחות מוכנות לסופרמרקטים.

 
 

  שמיעה טובה .-אכילה טובה 
דיאטה עשירה בסוכר וכולסטרול 

. על  עלולה לגרום לאובדן השמיעה
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יכול לפגוע באופן משמעותי 

הגדלת חומרים מזינים אלה  בשמיעה.
. 20%יכולים להגן על שמיעה של עד 

ליקויים בוויטמין עלולים להזיק 
הפתרון  .למערכת העצבים וכלי הדם
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ובננות. אכילת מזונות עשירים 
משפרת את  C, E, Dבויטמינים 

השמיעה . כמו גם פלפלים אדומים, 
ברוקולי, תפוזים ואשכוליות תורמים 

  ויטמינים לבריאות ושמיעה טובה .
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חצי שנה שביתה
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 , בנמל ותדרוש למנוע הטרדה רדיפות 

כפייה ,שוחד ואיומי פיטורין. 

מחטים בענבים 
שתי מחטים נמצאו בשקית ענבים שנרכשו 
מסופרמרקט אוסטרלי ונמצאו על ידי זוג 

בעיר מלבורן. 
ספטמבר  שבחודשים  זוכרים  עדיין 
אנשים   186 ואוקטובר בשנה שעברה, 
מצאו מחטים בתותים. המשטרה עצרה 

  מחטים בענביםאז חשודה. 

 
שתי מחטים נמצאו בשקית ענבים 

שנרכשו מסופרמרקט אוסטרלי 
  ונמצאו על ידי זוג בעיר מלבורן .

עדיין זוכרים שבחודשים ספטמבר 
אנשים  186ואוקטובר בשנה שעברה, 

המשטרה  מצאו מחטים בתותים.
 עצרה אז חשודה. 

 
spar הונגריה 

 
מיליון 13בהונגריה משקיעה  הרשת 

יורו במודרניזציה ע"מ לשפר את 
-ה  חויית הקניה ולהתאימה למאה

מקומות עבודה  280המיזם ייצור   21
והחנויות מעוצבות בסגנון חדשני 

  .וידידותי לסביבה
 שיא מולדבה מודה לפוטיןנ

 
מודה.  נשיא מולדובה, איגור דודון

לוולדימיר פוטין על ביטול דמי 
"ממשלת הפדרציה הרוסית  היבוא.

 1-אימצה החלטה לבטל החל ב 
את חובת מיסי  2019בינואר 
על תפוחים , שזיפים,   הייבוא

נקטרינות שימורי פירות וירקות, 
 ענבים ומוצרי יין "

 
 משלוחים אוטונומיים

 
רכב עתידני יכול לפתור בעיות 

, Walmart-אמזון ולוגיסטיות של 
להעברת משלוחים   המכונית מתוכננת

המכונית בעלת יכולת . לבית הלקוח
נהיגה עצמית יכולה להוביל לשינוי 

דרמטי בתעשיית המשלוחים בעולם. 
המכונית , בשם לוטה, מסוגלת 

במחיר זול יותר,   להשלים משלוחים
  ללא התערבות יד אדם.,נוח יותר 

 
 
 ,ספרדבילהומ

 
ספרד מובילה את השוק האירופי 

בהדרים כאשר הכמות לעונת 
-יע לכ עשויה להג 2018/19

 14.2%טון. גידול של  7,292,692
 לעומת השנה הקודמת.
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spar הונגריה
משקיעה  בהונגריה  הרשת 
13מיליון יורו במודרניזציה ע"מ 
לשפר את חויית הקניה ולהתאימה 
למאה  ה-21  המיזם ייצור 280 
מקומות עבודה והחנויות מעוצבות 
בסגנון חדשני וידידותי לסביבה. 

נשיא מולדבה מודה לפוטין
מודה.  דודון  איגור  מולדובה,  נשיא 
לוולדימיר פוטין על ביטול דמי היבוא. 
"ממשלת הפדרציה הרוסית אימצה החלטה 
לבטל החל ב 1- בינואר 2019 את חובת 
שזיפים,   , תפוחים  על  הייבוא   מיסי 
נקטרינות שימורי פירות וירקות, ענבים 

ומוצרי יין "
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מקומות עבודה  280המיזם ייצור   21
והחנויות מעוצבות בסגנון חדשני 

  .וידידותי לסביבה
 שיא מולדבה מודה לפוטיןנ

 
מודה.  נשיא מולדובה, איגור דודון

לוולדימיר פוטין על ביטול דמי 
"ממשלת הפדרציה הרוסית  היבוא.

 1-אימצה החלטה לבטל החל ב 
את חובת מיסי  2019בינואר 
על תפוחים , שזיפים,   הייבוא

נקטרינות שימורי פירות וירקות, 
 ענבים ומוצרי יין "

 
 משלוחים אוטונומיים

 
רכב עתידני יכול לפתור בעיות 

, Walmart-אמזון ולוגיסטיות של 
להעברת משלוחים   המכונית מתוכננת

המכונית בעלת יכולת . לבית הלקוח
נהיגה עצמית יכולה להוביל לשינוי 

דרמטי בתעשיית המשלוחים בעולם. 
המכונית , בשם לוטה, מסוגלת 

במחיר זול יותר,   להשלים משלוחים
  ללא התערבות יד אדם.,נוח יותר 

 
 
 ,ספרדבילהומ

 
ספרד מובילה את השוק האירופי 

בהדרים כאשר הכמות לעונת 
-יע לכ עשויה להג 2018/19

 14.2%טון. גידול של  7,292,692
 לעומת השנה הקודמת.

 
 
 
 
 

  מחטים בענבים

 
שתי מחטים נמצאו בשקית ענבים 

שנרכשו מסופרמרקט אוסטרלי 
  ונמצאו על ידי זוג בעיר מלבורן .

עדיין זוכרים שבחודשים ספטמבר 
אנשים  186ואוקטובר בשנה שעברה, 

המשטרה  מצאו מחטים בתותים.
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מובילה,ספרד 
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14.2% לעומת השנה הקודמת.

ספרד , חשיש
1335 ק"ג חשיש בשווי שני מיליון 
יורו חבויים בין תפוזים שנשלחו 
במשאית, פעולת המשטרה בוצעה 
כחלק מהשירותים הרגילים שמבצע 
הכוח נגד הסחר בחומרים נרקוטיים. 
של  הראשונה  הבדיקה  לאחר 
המטען, הוחלט להעיף מבט מקרוב 
בתחתית הרכב, בשורה השנייה של 
נמצא החשיש חבוי   , הקרטונים 
במשטחים שונים. מקור המטען לא 
ידוע אך ייתכן שמדובר במרוקו. 

היעד הסופי היה בריטניה. 
 ספרד , חשיש

 
ג חשיש בשווי שני מיליון "ק 1335

יורו חבויים בין תפוזים שנשלחו 
פעולת המשטרה בוצעה , במשאית

כחלק מהשירותים הרגילים שמבצע 
 הכוח נגד הסחר בחומרים נרקוטיים.

המטען, לאחר הבדיקה הראשונה של 
הוחלט להעיף מבט מקרוב בתחתית 

בשורה השנייה של הקרטונים ,  הרכב,
 נמצא החשיש חבוי במשטחים שונים.

מקור המטען לא ידוע אך ייתכן 
היעד הסופי היה  שמדובר במרוקו.

  בריטניה.
 

 שנים 25-ספרד , העונה הגרועה ב

 
לדברי אחת החברות הספרדיות 

 25-"העונה הגרועה ביותר ב   זו
לחץ  :לדבריו הגורמים הם  שנים".

יבוא מדרום אפריקה , גשם וירידה 
 ,בצריכה . משקים חקלאיים גדולים
קואופרטיבים ופרדסנים מוחים על 
ההסכם בין השוק האירופאי לבין 

גם    דרום אפריקה . ההשפעות היו
בחסימות על הגבול הצרפתי על ידי 

האפודים הצהובים, או העובדה 
שטמפרטורות באירופה לא היו 

נאותות והצריכה סבלה,  המכירות 
"התפוזים מדרום  30%-ירדו ב 

מבר ללא אפריקה נכנסים עד סוף נוב
כל סוג של פיקוח סניטרי ,הסוחרים 

חיכו עד אוקטובר, ואז הגיעו 
ובכל מקרה המכירות לא  הגשמים

  ",2017בשנת   כמו  מתנהלות 
 0.77-הקלמנולה נמכרה באוקטובר ב

  יורו . 0.2-אירו לקג ובדצמבר ב
 

  ,צרפתאפודים צהובים 

 
שבועות של מחאות, השפיעו   חמישה

 העסקים .השפעה שלילית על 
מיליון  11.2ונרשמו הפסדים בגובה 

 35% -ל  20%הנתונים נעים בין אירו .
מהמכירות עבור שטחי מסחר מרכזיים 

ומרכזי קניות ועסקים שאינם גדולים. 
רק החנויות המקומיות הצליחו 

 בהגבלת ההפסדים.  יחסית
 

  קוקאין התגלה במשלוח אבוקדו

 
במשלוח טון אחד של קוקאין התגלה 

בנמל רוטרדם,  אבוקדו קולומביאני
לאחר פעולה משותפת בין שתי 

ק"ג של  1,188תפיסה של  המדינות.
הסם נעשתה על סמך מידע שסופק על 

. שווי   ידי המשטרה נגד קולומביה
מיליון דולר .  40-המשלוח מוערך ב

האניה  .שמונה אזרחים הולנדים נעצרו
הגיעה לנמל אנטוורפן ופורקה שם 

טון שיועדו לרוטרדם שם  35-ץ מחו
  נפרקו ונתפסו .
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ספרד , העונה הגרועה ב-25 
שנים

לדברי אחת החברות הספרדיות זו  "העונה 
25- שנים".  לדבריו  הגרועה ביותר ב 
הגורמים הם: לחץ יבוא מדרום אפריקה, 
וירידה בצריכה. משקים חקלאיים  גשם 
גדולים, קואופרטיבים ופרדסנים מוחים 
על ההסכם בין השוק האירופאי לבין דרום 
אפריקה. ההשפעות היו  גם בחסימות על 
הגבול הצרפתי על ידי האפודים הצהובים, 
או העובדה שטמפרטורות באירופה לא היו 
נאותות והצריכה סבלה, המכירות ירדו ב 
30%- "התפוזים מדרום אפריקה נכנסים 
עד סוף נובמבר ללא כל סוג של פיקוח 
סניטרי ,הסוחרים חיכו עד אוקטובר, ואז 
הגיעו הגשמים ובכל מקרה המכירות לא 

מתנהלות   כמו  בשנת 2017", 
הקלמנולה נמכרה באוקטובר ב-0.77 אירו 

לקג ובדצמבר ב-0.2 יורו. 

 ספרד , חשיש

 
ג חשיש בשווי שני מיליון "ק 1335

יורו חבויים בין תפוזים שנשלחו 
פעולת המשטרה בוצעה , במשאית

כחלק מהשירותים הרגילים שמבצע 
 הכוח נגד הסחר בחומרים נרקוטיים.

המטען, לאחר הבדיקה הראשונה של 
הוחלט להעיף מבט מקרוב בתחתית 

בשורה השנייה של הקרטונים ,  הרכב,
 נמצא החשיש חבוי במשטחים שונים.

מקור המטען לא ידוע אך ייתכן 
היעד הסופי היה  שמדובר במרוקו.

  בריטניה.
 

 שנים 25-ספרד , העונה הגרועה ב

 
לדברי אחת החברות הספרדיות 

 25-"העונה הגרועה ביותר ב   זו
לחץ  :לדבריו הגורמים הם  שנים".

יבוא מדרום אפריקה , גשם וירידה 
 ,בצריכה . משקים חקלאיים גדולים
קואופרטיבים ופרדסנים מוחים על 
ההסכם בין השוק האירופאי לבין 

גם    דרום אפריקה . ההשפעות היו
בחסימות על הגבול הצרפתי על ידי 

האפודים הצהובים, או העובדה 
שטמפרטורות באירופה לא היו 

נאותות והצריכה סבלה,  המכירות 
"התפוזים מדרום  30%-ירדו ב 

מבר ללא אפריקה נכנסים עד סוף נוב
כל סוג של פיקוח סניטרי ,הסוחרים 

חיכו עד אוקטובר, ואז הגיעו 
ובכל מקרה המכירות לא  הגשמים

  ",2017בשנת   כמו  מתנהלות 
 0.77-הקלמנולה נמכרה באוקטובר ב

  יורו . 0.2-אירו לקג ובדצמבר ב
 

  ,צרפתאפודים צהובים 

 
שבועות של מחאות, השפיעו   חמישה

 העסקים .השפעה שלילית על 
מיליון  11.2ונרשמו הפסדים בגובה 

 35% -ל  20%הנתונים נעים בין אירו .
מהמכירות עבור שטחי מסחר מרכזיים 

ומרכזי קניות ועסקים שאינם גדולים. 
רק החנויות המקומיות הצליחו 

 בהגבלת ההפסדים.  יחסית
 

  קוקאין התגלה במשלוח אבוקדו

 
במשלוח טון אחד של קוקאין התגלה 

בנמל רוטרדם,  אבוקדו קולומביאני
לאחר פעולה משותפת בין שתי 

ק"ג של  1,188תפיסה של  המדינות.
הסם נעשתה על סמך מידע שסופק על 

. שווי   ידי המשטרה נגד קולומביה
מיליון דולר .  40-המשלוח מוערך ב

האניה  .שמונה אזרחים הולנדים נעצרו
הגיעה לנמל אנטוורפן ופורקה שם 

טון שיועדו לרוטרדם שם  35-ץ מחו
  נפרקו ונתפסו .

 
 

אפודים צהובים ,צרפת 
חמישה  שבועות של מחאות, השפיעו 

השפעה שלילית על העסקים.
ונרשמו הפסדים בגובה 11.2 מיליון 
בין20%  ל-  נעים  אירו. הנתונים 
35% מהמכירות עבור שטחי מסחר 
מרכזיים ומרכזי קניות ועסקים שאינם 
המקומיות  החנויות  רק  גדולים. 
הצליחו יחסית  בהגבלת ההפסדים.

במשלוח  התגלה  קוקאין 
אבוקדו 

קוקאין התגלה במשלוח  טון אחד של 
אבוקדו קולומביאני בנמל רוטרדם, לאחר 
פעולה משותפת בין שתי המדינות. תפיסה 
של 1,188 ק"ג של הסם נעשתה על סמך 
נגד  המשטרה  ידי  על  שסופק  מידע 
קולומביה . שווי המשלוח מוערך ב-40 
מיליון דולר. שמונה אזרחים הולנדים 
אנטוורפן  לנמל  הגיעה  נעצרו. האניה 
שיועדו  טון  מ-35  חוץ  שם  ופורקה 

לרוטרדם שם נפרקו ונתפסו. 
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 המכון למדע הצמח, המחלקה לעצי פרי, יוסי יניב  

 

  תיכונית -נדרינה יםמ

 מוצא המנדרינות 

מוצאו מדרום מזרח סין. זו ו ,שנה 4000-מין הדר קדמוני שכנראה גדל בתרבות כ

קבוצה הטרוגנית בעלת שונות גדולה המאופיינת בפירות קטנים בעלי קליפה 

. המנדרינות נחשבות כעמידות לקרה, ובעלות ולכן נקראים קליפים הנפרדת בקלות

מדבריים, טרופיים למחצה וים  אקלים שונים כמו: תחום הסתגלות רחב לאזורי

תיכוניים. למרות זאת זנים מסוימים מבין המנדרינות הנם בעלי דרישות אקלים 

-הפנימית הבעיות בשיווק המנדרינות נובע מהתנוונות הקליפה תספציפיים. אח

אלבדו בעת ההבשלה, מה שגורם להיפרדות הקליפה מהציפה, דבר המהווה פגיעה 

 באחסנה ובשיווק לארצות רחוקות. 

קבוצות  ששבקבוצה זו Hodgon (1967 )על פי החוקר האמריקאי הודג'סון 

 עיקריות:

 C. unshiu Marcovitch ,סצומהמנדרינות . 1

 C. clementina Hort. ex. Tan ,. מנדרינה מצוייה2

  C. deliciosa  ,. מנדרינות ים תיכוניות3

 C. nobilis ,. מנדרינה קינג4

 C. clementina Hort. ex. Tan ,קלמנטינה. 5

 C. amblycarpa, depressa etc ,ןמנדרינה פרי קט. 6

  

 

 

 .Citrus deliciosa Tenמנדרינות ים תיכוניות 

מוצא המנדרינות 
מין הדר קדמוני שכנראה גדל בתרבות כ-4000 שנה, ומוצאו 
גדולה  זו קבוצה הטרוגנית בעלת שונות  סין.  מדרום מזרח 
המאופיינת בפירות קטנים בעלי קליפה הנפרדת בקלות ולכן 
נקראים קליפים. המנדרינות נחשבות כעמידות לקרה, ובעלות 
תחום הסתגלות רחב לאזורי אקלים שונים כמו: מדבריים, 
טרופיים למחצה וים תיכוניים. למרות זאת זנים מסוימים מבין 
המנדרינות הנם בעלי דרישות אקלים ספציפיים. אחת הבעיות 
בשיווק המנדרינות נובע מהתנוונות הקליפה הפנימית-אלבדו 
בעת ההבשלה, מה שגורם להיפרדות הקליפה מהציפה, דבר 

המהווה פגיעה באחסנה ובשיווק לארצות רחוקות. 
על פי החוקר האמריקאי הודג'סון Hodgon )1967( בקבוצה זו 

שש קבוצות עיקריות:
C. unshiu Marcovitch ,1. מנדרינות סצומה

C. clementina Hort. ex. Tan ,2. מנדרינה מצוייה
 C. deliciosa ,3. מנדרינות ים תיכוניות

C. nobilis ,4. מנדרינה קינג
C. clementina Hort. ex. Tan ,5. קלמנטינה

C. amblycarpa, depressa etc ,6. מנדרינה פרי קטן
 

מנדרינות ים תיכוניות
.Citrus deliciosa Ten

בקבוצה זו מס' מועט של זנים שמקורם שנוי במחלוקת. ע"פ 
זו לא  הסברה הראשונה מקורם בסיציליה. מאחר שמנדרינה 
נמצאה במזרח, סביר להניח שמקורה באגן הים התיכון וכמעט 
בוודאות באיטליה. לאחר סקירה קפדנית של הספרות, החוקר 
האמריקאי Chapot )1962( הגיע למסקנה כי הזן הופיע באיטליה 
והוא   1830 1818 הזן הועבר למלטה בשנת   – 1810 בשנים 
היה מסחרי באיטליה בשנת 1840 שם הם כונו מנדרינות ים 

תיכוניות, ובכך החל גידול המנדרינות באירופה. בתוך כמה 
עשורים התפשט גידול הזן לכל מדינות אגן הים התיכון והמזרח 
הקרוב והגיע עד מהרה לחשיבות מסחרית ניכרת. המנדרינה 
ים תיכונית הובאה לארצות הברית בין השנים 1840 ו 1850, 
על ידי הקונסול האיטלקי בניו אורלינס. זמן לא רב לאחר מכן 
הזן הועבר לפלורידה ומשם לקליפורניה ולמקומות אחרים. 
לפי החוקר Hodgon מקור הזן באזור קנטון Canton בדרום סין.

 ,Willowleaf נוספים. בארה"ב הם נקראים  זו שמות  לקבוצה 
באזור ים תיכון )מצרים וישראל( הם נקראו בשם 'יוסוף אפנדי' 
Yusuf Efendi, וכן בשמות נוספים כגון 'מנדרינה סין', 'כפפת 
ילד', ו'תנג'רינה בעלת עלי ערבה', וזאת בשל צורת העלים שהם 
צפופים, קטנים, צרים, מחודדים בקצה וצבעם ירוק כהה. העץ 
חסר קוצים, ועמיד לקור. פרי בדר"כ בגודל בינוני-קטן וצבע 
קליפתו צהוב-כתום. הקליפה דקה, רכה וכמעט שאינה צמודה 
לפרי. למנדרינה ארומה מיוחדת ואופיינית בפרי ובעלים. ברוב 
הזנים מועדי ההבשלה מאמצע העונה והלאה ולכן היה להם 
ביקוש בתקופת חג המולד למרות היותם זנים מרובי זרעים. גידול 
מנדרינות מקבוצה זו היה מקובל בצפון אפריקה, סיציליה )הזן 
'טרדיבו'(, מלטה וכמובן בארץ ישראל )כאן הוא נקרא 'יוסוף 

אפנדי' גדול/קטן(.

סוגי מנדרינות ים תיכוניות
'הוונה' Avana: הטיפוס הראשון שגודל באזור הים התיכון. הפרי 
מבשיל בדצמבר. הפרי בגודל בינוני-קטן. צורתו עגולה פחוסה. 
הקליפה עבה וחלקה צבעה צהוב-כתום והיא מתקלפת בקלות. 
הציפה מיצית הטעם מתוק מלווה בארומה ייחודית. הפרי מכיל 
הרבה זרעים. העץ בגודל בינוני, הפוריות טובה. קיימים מס' 
 Avana di Palermo :קווים של מנדרינה 'הוונה' שנוצרו בסיציליה
Avana di Paterno Tradivo di Ciaculli,. מנדרינה זו מותאמת 
לאקלים חם ויבש המאפיינים את אגן הים התיכון והמזרח הקרוב.
'יוסוף אפנדי' Yusuf Efendi: הזן הגיע מסין אולם אותר במצרים. 
ע"פ פרופ' ה. אופנהיימר עברה המנדרינה הים תיכונית למלטה 
ומשם בשנת 1830 בערך הובאה למצרים. ע"פ אהרונסון השם 

מנדרינה ים-תיכונית 

יוסי יניב , המכון למדע הצמח, המחלקה לעצי פרי
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'יוסוף אפנדי' נגזר משם צעיר מצרי שהתחנך באירופה ובחזרתו 
למצרים הביא תיבה של פירות מנדרין ממלטה במתנה לשליט 
המקומי מוחמד עלי. הלה אהב מאוד את הפרי, וצווה לזרוע את 
הגרעינים בפרדסו וכאשר העצים הניבו נקרא הפרי על שם אותו 
 .) polyembryonyצעיר )המעשה מעיד כי הזרעים רב עובריים

לדעתו של אהרון אהרנסון המנדרינה המקומית שנקראת 'יוסוף 
אפנדי קטן' נופלת באיכותה וטעמה מהמקור משום שהובאה לארץ 
ישראל לא ממצרים אלה מסואדיה, עיר נמל בסוריה. בצפון הארץ 
קראו למנדרינה ים-תיכונית בשם 'המנדרינה של עכו' )'עכואי'(. 
עונת הבשלה בדצמבר. הפרי בגודל בינוני-גדול, צורתו כדורית 
שטוחה, הקליפה דקה ומתקלפת בקלות. הציפה מיצית ועסיסית 

טעמה טוב מלווה בארומה מיוחדת. הפרי מכיל זרעים.

על פי מחקר ושימוש בסמנים מולקולריים בשיטת RAPD )שנת 
2000( הגיעה החוקרת האיטלקית א. ניקולוסי למסקנה שמנדרינה 
ים תיכונית היא התורם הנקבי בזן 'קלמנטינה' המהווה את הזן 
החשוב ביותר בגידול מסחרי בספרד ומרוקו. בארה"ב )1935( 
השתמש חוקר ההדרים פרוסט במנדרינה ים-תיכונית כתורם 
זכרי בהכלאות שנעשו עם הזן 'קינג' לקבלת הזנים 'וילקינג' 

'אנקור' ו- 'קינו'. הזנים 'קרוואל הייס' מפורטוגל ו'איפריאל' 
בין מנדרינה מתוקה  מאוסטרליה הם מיכלואים ספונטניים 

למנדרינה ים תיכונית.

הבעת תודה: לד"ר ערן רווה על ביצוע הגהה והערות המועילות.
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 המאפיינים את אגן הים התיכון והמזרח הקרוב.

הזן הגיע מסין אולם אותר במצרים. ע"פ פרופ' ה.  :Yusuf Efendi 'יוסוף אפנדי'

בערך הובאה  1830אופנהיימר עברה המנדרינה הים תיכונית למלטה ומשם בשנת 

ע"פ אהרונסון השם 'יוסוף אפנדי' נגזר משם צעיר מצרי שהתחנך למצרים. 

באירופה ובחזרתו למצרים הביא תיבה של פירות מנדרין ממלטה במתנה לשליט 

מד עלי. הלה אהב מאוד את הפרי, וצווה לזרוע את הגרעינים בפרדסו המקומי מוח

וכאשר העצים הניבו נקרא הפרי על שם אותו צעיר )המעשה מעיד כי הזרעים רב 

 (.  polyembryonyעובריים

לדעתו של אהרון אהרנסון המנדרינה המקומית שנקראת 'יוסוף אפנדי קטן' נופלת 

ה לארץ ישראל לא ממצרים אלה מסואדיה, באיכותה וטעמה מהמקור משום שהובא

 תיכונית בשם 'המנדרינה של עכו'-בצפון הארץ קראו למנדרינה יםעיר נמל בסוריה. 

 ,צורתו כדורית שטוחה ,גדול-. עונת הבשלה בדצמבר. הפרי בגודל בינוני)'עכואי'(

הציפה מיצית ועסיסית טעמה טוב מלווה בארומה  .הקליפה דקה ומתקלפת בקלות

 מיוחדת. הפרי מכיל זרעים.

 

 

 

 

, ציור אהרון הלוי. 60-ו -50-זני מנדרינה ים תיכונית שגדלו בישראל בשנות ה
 באדיבות משפחת מרגולין

 מנדרינה ים תיכונית בתוכניות ההשבחה

על פי מחקר ושימוש 

בסמנים מולקולריים 

  RAPDבשיטת 

הגיעה ( 2000)שנת 

 החוקרת האיטלקית

 למסקנה א. ניקולוסי

מנדרינה ים ש

תיכונית היא התורם 

זני מנדרינה ים תיכונית שגדלו בישראל בשנות ה--50 ו-60, ציור אהרון הלוי. באדיבות משפחת מרגולין
מנדרינה ים תיכונית בתוכניות ההשבחה
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1לודימליה שלייזרמן, 1מיכאל מורוזוב, 1יצחק קמארה,

1,2יהודה בן-טובים, 3יוסי גרינברג, 1אבי צדקה

1המחלקה לעצי פרי, מנהל המחקר החקלאי, מרכז 
וולקני

2הפקולטה למדעי החקלאות, המזון והסביבה ע"ש 
רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים

3המחלקה למטעים, שה"מ, משרד החקלאות ופתוח 
הכפר

בעקבות הקשר בין טיפול הג'יברלין בשיא הפריחה להיסדקות 
הזן אורי, סופג לאחרונה טיפול זה ביקורת. מסקר פוריות בזן 
אורי )רוטמן וחוב' 2018( עולה כי גיזום בחודשים מרץ עד מאי 
מוריד פוריות. ההשערה הרווחת )שניתן להתווכח עליה( הנה 
כי גיזום זה מעודד צימוח ווגטטיבי, המתחרה בחנטים וגורם 
לנשירתם. בעקבות כך, עולים רעיונות להשתמש בשיא פריחה 
במעכב ביוסינטזה של הג'יברלין, מג'יק, בדומה לטיפול המבוצע 
באופן סדיר באבוקדו, וקשור להעלאה משמעותית ביבוליו. 
אבוקדו מתאפיין בצימוח וגטטיבי נמרץ מאוד. לפיכך, הטיפול 
בתקופת האביב מרסן צימוח וגטטיבי זה המהווה מבלע חזק 

המתחרה בחנטים, וגורם לירידה בשרידותם. 
הדרים אינם אבוקדו, ומטרת מאמר זה להזכיר לציבור הרלוונטי 
את חשיבות הטיפול בג'יברלין בשיא פריחה בהדרים בכלל, 

ובזנים בעלי כושר חנטה ושרידות חנטים נמוכה בפרט. 
לחנטה  ג'יברלין  בין  העוסקים בקשר  רבים  ישנם מאמרים 
בהדרים. מתוכם, בחרתי להתמקד בעבודה קלאסית בת כמעט 
30 שנה של קבוצה ספרדית שהשוותה בין שני זנים, סטסומה 
 .)1992 ,.al et Talon( וקלמנטינה הנבדלים בשרידות חנטיהם
בסטסומה, שרידות החנטים הנה גבוהה יחסית )50% נשירה(, 
בעוד שבקלמנטינה שרידות החנטים הנה נמוכה )90% נשירה(. 
בניסויים, טופלו שני הזנים בג'יברלין ובמעכב ביוסינתזה שלו, 
PP333, בשיא פריחה, ונבחנה השפעת הטיפולים על נשירת חנטים 
)איור 1(. בסטסומה, הטיפול בג'יברלין לא הביא להפחתת נשירת 

החנטים לעומת עצים לא מטופלים, אבל בקלמנטינה, הייתה 
הפחתה משמעותית בנשירה של פי 3. מדוע? התברר כי הרמה 
האנדוגנית של ההורמון בסטסומה גבוהה מאשר בקלמנטינה, 
ולכן תוספת חיצונית שלו כבר לא שינתה )איור 2(. אולם בשני 
הזנים, הטיפול במעכב הביוסינתזה, PP333, הביא להעלאה 
ובסטסומה  נשירה  בנשירת החנטים; בקלמנטינה, ל-100% 

ל-80% נשירה בעצים מטופלים )איור 1(. 
בזנים  גם  ושרידות חנטים  חיוני לחנטה  ג'יברלין  המסקנה: 
בעלי שרידות חנטים נמוכה, וגם בכאלו עם שרידות חנטים 
 et  Mhouachi( גבוהה יחסית. תוצאה מעניינת מעבודה אחרת 
al., 2009(, חיגור בשיא פריחה מעלה רמת ג'יברלין בעץ, כפי 
שמצאה גם ישראלה ולרשטיין )איור 3(. כלומר, יתכן שלחיגור 
יש גם השפעה על העלאת רמת מוטמעים וגם העלאה של רמת 

הג'יברלין האנדוגני, ושניהם מגבירים שרידות חנטים.
ומה אצלנו?

בסדרת ניסויים שערך י.ג. התברר כי טיפול בג'יברלין בשיא 
פריחה אכן מצוי בהתאמה לעליה בהיסדקות הזן אור, במיוחד 
בחלקת מועדות להיסדקות. בניסוי מסודר שערכנו לאחרונה 
בחלקה של הזן בקיבוץ דוברת ניסינו להוריד רמת היסדקות 
ע"י שימוש בחומר חדש, סופרלון. לא נביא כאן את כל תוצאות 
הניסוי, אלא רק מה שרלוונטי לנושא )איור 4(. כביקורת, הניסוי 
כלל גם את הטיפול המשקי להפחתת היסדקות, מקסים על חנטים 
גודל 30 מ"מ. בנוסף, נבחנה השפעת הטיפול בג'יברלין בשיא 
פריחה על רקע השפעת המקסים. היבול בחלקה האמורה היה 
נמוך מאוד השנה, 650-800 ק"ג לדונם בעצי הביקורת. כצפוי, 
המקסים הוריד אחוז פרי סדוק בערך פי 3 לעומת עצים לא 
מטופלים, והעלה בשיעור דומה את מספר הפירות. הגי'ברלין 
ביטל את השפעת הטיפול במקסים, והעלה אחוז פרי סדוק. אולם 
יחד עם זאת, הוא העלה מספר פירות. לכן בסיכום, גם אם העלה 
אחוז פרי סדוק, הוא הגביר פוריות. התוצאה הזאת מרמזת כי 
בחלקות אורי עם פוטנציאל ניבה נמוך, הטיפול בג'יברלין עדיין 

חשוב, גם במחיר העלאה של שיעור ההיסדקות.
גם אם לא כדאי לטפל בג'יברלין בשיא פריחה בחלקות מועדות 

מהשטח

אבי צדקה

טיפול בג'יברלין בשיא פריחה - הגביע 
הקדוש של פוריות הדרים. עדיין!!!
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להיסדקות רבה, יש הבדל ניכר בין אי טיפול בהורמון לבין טיפול 
במעכב ביוסינתיזה שלו, כפי שתוצאות רבות בספרות ובפרקטיקה 
החקלאית מראות. אז מדוע בכל זאת טיפול במג'יק מקובל 
באבוקדו, ומה ההבדל בינו לבין הדרים? רמות ג'יברלינים שונים 
באברים של הדרים בשיא פריחה נקבעה בזנים שונים, סטסומה, 
קלמנטינה ותזי"ם )איור al et Bermejo ,3 2016(. גיברלין פעיל 
מצוי לרוב בריכוזים של עד 10 ננוגרם לגר' משקל יבש. אבוקדו 
הנו עץ בעל יכולת צימוח וגטטיבית חזקה ביותר, ואנו מניחים כי 
ריכוזי ההורמון הפעיל הנם גבוהים בהרבה. לא הצלחנו למצוא 
נתונים בספרות, ולכן נמתין לתוצאות מיזם פוריות באבוקדו, 
המופעל במסגרת קרן המדען הראשי של משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, שם אמורים לבדוק ריכוזי הורמונים. במידה ואכן 
האבוקדו מכיל רמה גבוהה של ג'יברלין בשיא פריחה, זה יכול 
להסביר מדוע הטיפול במעכב ביוסינטזה של ההורמון מפחית 
מחד צימוח וגטטיבי, אבל מאידך אינו מספיק להגביר נשירת 
חנטים. לאור כל האמור לעיל, קשה להאמין שהזן אורי יצא מן 

ויגיב בחיוב לטיפול במעכב  זני ההדרים,  הכלל לעומת שאר 
ביוסינתיזה של גיברלין. לעתיד פתרונים. 

ספרות מצוטטת
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משלחת כלכלית של רמת הנגב מקדמת את שיתופי הפעולה 
עם ויאטנם ומיאנמר

המועצה האזורית רמת הנגב מקיימת מזה שנים רבות שיתופי 
פעולה כלכליים וחקלאיים עם מדינות המזרח, ובראשן ויאטנם 
ומיאנמר. בימים אלו נמצאת במדינות אלו משלחת כלכלית של 
המועצה, בראשות ראש המועצה ערן דורון, לחיזוק והרחבת 
שיתופי הפעולה – במסגרתם מגיעים מהמזרח ללימודים בנגב 

מאות סטודנטים 

במשלחת נטלו חלק גם פרופ׳ אביגד וונשק, היועץ האקדמי 
של התוכנית, ואלון מלכיאור, מנהל בית הספר למשתלמים 
מחו״ל ברמת הנגב – הנחשב לפרויקט דגל של מדינת ישראל 
בתחום החקלאות. את המשלחת ליוו שגריר ישראל במיאנמר 

רונן גילאור, ושגריר ישראל בויאטנם נדב אשכר.
בין השאר סיירה המשלחת במחוז נין-בין בויאטנם, שם נפגשו 
עם סגן יו"ר הוועדה העממית של המחוז, נגוין נגוק טאך, ועם 
הגיעה המשלחת  נוספים במועצה. בהמשך השבוע  בכירים 
למיאנמר, שם נפגשה עם בכירים במפלגת השלטון, ובראשם ראש 
ממשלת מנדלי – התפקיד השלישי בחשיבותו במדינה. במהלך 
הביקורים חתמו הצדדים על הרחבת הסכמי שיתוף הפעולה, 

הנערכים בעיקר בתחום החקלאות והאקדמיה, ובמסגרתם בין 
השאר מגיעים מאות סטודנטים ממדינות המזרח ללימודים 

והשתלמות חקלאית ברמת הנגב.

סגן יו"ר הוועדה העממית של מחוז נין-בין, נגוין נגוק טאך: 
"מחוז נין-בין מתמקד בפיתוח חקלאות מתקדמת, שלקיומה 
נדרש משאב אנושי איכותי מאוד. לכך תורמת תכנית שיתוף 
הפעולה שנחתמה עם רמת הנגב, המשפרת את הידע והיכולות 
של החקלאים במחוז, כשלאורך השנים כבר נשלחו ללימודים 
בישראל מעל ל-200 סטודנטים. אני מקווה כי גם בעתיד שני 
הצדדים ימשיכו להתפתח מבחינת הכמות והאיכות של תוכניות 

ההכשרה, ויסייעו היישזה לזה להתפתח יחד”.

ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת הנגב: "מעבר לשיתופי 
הפעולה הכלכליים, החקלאיים והאקדמיים עם רמת הנגב, אנחנו 
רואים בעצמנו כשליחים של מדינת ישראל. אחד מהדברים 
המרגשים כאן הוא שבמדינות המזרח לא שוכחים את הקשר 
המיוחד שהיה לדויד בן גוריון עם מדינות המזרח, ובפרט עם 
ויאטנם ומיאנמר, כך שהקשר בינן ובין רמת הנגב נמשך כבר 

עשרות שנים – והולך ומתחזק מידי יום".

מחזקים את הקשרים במזרח הרחוק: 
בעקבות תלונות הסטודנטים .
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החורף הנוכחי עתיר המשקעים מהווה ברכה עבור החקלאים 
ברחבי הארץ, אולם מזג האוויר, ובמיוחד מזג האוויר הסוער 
בשבוע שעבר, גרם גם לנזקים גדולים לגידולים. מנתוני קנט, 
הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי מתחילת החודש 
התקבלו בחדר המצב של החברה למעלה מ-550 דיווחים על 

נזקים לגידולים השונים ברחבי הארץ.

על פי נתוני קנט, חלק ניכר מהנזקים נגרם כתוצאה מפגיעה של 
סערה ברד והצפות בגידולים השונים ובכללם בהדרים ובאבוקדו. 
הברד והרוחות העזות המטלטלות את הפרי על העץ פוצעים את 
קליפת הפרי ובמקרים רבים פוסלים אותו לשיווק, כאשר היקף 
סופי של הנזק יוודע רק כשהפירות יגיעו לבתי האריזה בנוסף, 

הרוחות העזות גרמו לנשר גדול של פירות מהעצים. 

נזקים משמעותיים נוספים נגרמו לגידולי ירקות רבים ובכללם 
תפוח אדמה, עגבניה, מלפפון, תבלינים, חסה, ברוקולי, כרוב 
ועוד. יצויין כי חלק מהגידולים נפגעו לאחר שחממות קרסו 
או החיפויים נקרעו והגידולים נחשפו ישירות לברד, להצפות, 

לגשמים העזים ובחלק מהמקרים גם לקרה. 

מהנתונים עולה כי כמחצית מהדיווחים היו כתוצאה מנזקים 
שנגרמו לגידולים בדרום הארץ, בעיקר ביישובי עוטף עזה. עיקר 
הנזק באיזור זה נגרם בשל פגעי סערה בגידולי תפוחי האדמה 
ומקריעת החיפויים של בתי הצמיחה. נזקים משמעותיים נוספים 
נגרמו כתוצאה מפגיעת ברד בגידולי ירקות באזור השפלה וכן 

כתוצאה מנשר פרי הדר ואבוקדו כתוצאה מהרוחות העזות. 

הנזקים  היקף  קנט,  ראשוניות של מעריכי  הערכות  פי  על 
מתחילת ינואר בלבד מוערך בלמעלה מ-40 מיליון ₪. אולם, 
בקנט מציינים כי חלק מהנזקים ניתן יהיה לאמוד רק בשבועות 
ובחודשים הבאים היות ונזקי החורף מאופיינים, בין השאר, גם 
בירידה בהיקף התוצרת הסופית. בקנט מציינים כי נזקים מסוג 
זה כמעט ואינם ניתנים למניעה וההתמודדות היחידה היא עם 

הנזקים הכלכליים, המכוסים על ידי הביטוח. 

היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים
כתוצאה מהחורף הסוער:

למעלה מ-40 מיליון ₪

נזקי מזג האויר

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, שלח מכתב לרשות 
מקרקעי ישראל מחוז צפון, ובו הנחה למצוא אתר חליפי כדי 
להעביר אליו את פעילות חוות הנסיונות החקלאית של הגליל 
המערבי הנמצאת במטה אשר. בעקבות החלטת הותמ"ל )ועדה 
ארצית לתכנון ובניה(– עתידות אדמות החוה החקלאית המהווה 
מוקד למחקר ופיתוח חקלאי להיות מופקעות לטובת בנייה בעיר 
עכו. הפסקת פעילות החווה החקלאית עתידה לפגוע במו"פ 

החקלאי של המרכזים החקלאים באזור כולו.

ארגון המשקים האזוריים מילואות, יחד עם המועצה האזורית 
מטה אשר והמועצה האזורית זבולון, פנו לשר בבקשה למנוע את 
ההפקעה, או להקצות שטחים אחרים לפעילות החשובה. במקביל 
פנו שלושת הגופים לבית המשפט בבקשה לסעד משפטי. גם 
שם הכירו נציגי הותמ"ל בחשיבות המשך פעילותה של החווה.
השר נענה לבקשה ופנה לרשות מקרקעי ישראל בהנחיה למצוא 
קרקע חליפית לחוות הנסיונות החקלאיים ולאפשר את המשך 

פעילות המחקר והפיתוח החקלאיים באזור הגליל המערבי.

שר החקלאות הורה למצוא מקום חלופי 
לחוות הניסיונות עכו

22



משפחות ורדי ואשכנזי : יהודית, תמי ויעל אשכנזי, מאיר, יהב, 
יקרים, חוקרים מדריכים, מנהלים,  ורדי, פרדסנים  וארינקה 
אנשי חברות, ואנשי משרד החקלאות. לכולם – תודה לכם על 
השתתפותכם בכנס, ותודה שאתם עוזרים לנו לשמור על אווירת 

ה'ביחד' ואווירת המשפחתיות.
א. אני מבקש להודות לכל מי שנתן יד בתכנון ובביצוע של יום 
זה .עבורי יום זה הוא יום מיוחד. תודה לחבורת המדריכים 
הצעירים שתופשים פיקוד ואשר אירגנו את כל תצוגת הזנים 
המרשימה בעצמם: עינת גרזון, דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש 
ועמירם לוי – דור ההמשך המצוין שלנו, ולניצן רוטמן, לטל 
עמית , למיכל אברהם ,גלית רחמני , ד"ר ניר כרמי, יוסי יניב 
ואנשי ההשבחה, ד"ר רון פורת, פרופ' אלי פאליק, על הסיוע 
באירגון היום. אני מתנצל מראש אם שכחתי לציין מישהו. 
ב. אנחנו בעיצומה של עונת שיווק קשה מאד– תקופה מאד 
לא קלה. בהמשך נתעדכן בסקירות של גיא בינשטוק וטל 
עמית בנושא. שנים קשות הם נחלת ענף ההדרים . הענף 
הזה יודע יותר שנים קשות משנים קלות. היינו בשנים קשות, 
יצאנו, חזרנו ואני מאמין שגם הפעם נצא בהתנהלות נכונה, 
בחשיבה משותפת, בהידוק שיתוף הפעולה בין המגדלים ,ענף 

ההדרים במועצת הצמחים, המחקר, וההדרכה. 

אחרי שניצן ביקש ממני לדבר על שמוליק ועליזה, חשבתי על 
ההבדל בין כנס זה לכנסי העבר: דור צעיר ואיכותי נכנס לענף 
והוא מהווה חלק לא קטן מאנשי ההדרים . דור צעיר זה לא הכיר 
לא את עליזה ,לא את שמוליק. הם לא הכירו את שני הענקים 
הללו, ולא מכירים את התרומה הגדולה של שניהם לענף ההדרים 

ולחקלאות ישראל. 
לכן, חשבתי שנכון יותר לדבר על המורשת שהשאירו שמוליק 

ועליזה אחריהם, ועל שני ערכי מופת שאפיינו אותם: 
1. רוח צוות, שיתוף, ועבודת צוות. 

2. שליחות ,נחישות, התמדה, חריצות. 
המאפיינים המשותפים הבולטים ביותר לשניהם, מלבד יכולת 
אינטלקטואלית גבוהה מאד, היו: מסירות בלתי רגילה, נתינה, 
נחישות, התמדה, חריצות , לקיחת אחראיות, ודוגמא אישית. 

שניהם באו ממקום של שליחות, שליחות למען ענף ההדרים, 
שליחות למען חקלאות ישראל ולמען מדינת ישראל. 

שמוליק אשכנזי או סם כפי שכינו אותו חבריו: נולד בקרית חיים 
בשנת 1937. נישא ליהודית אשכנזי. אבא לתמי ויעל ולשמונה 
נכדים מדהימים )ראינו השבוע תמונות(. בן 56 בלכתו. 26 שנים 

חלפו כאילו היה זה אתמול. סם היה צריך להיות היום בן 82.

ד"ר עליזה ורדי: נולדה בשנת 1935 במושב נטעים. בת בכורה 
לחיים ומרים ז"ל. אחות למאיר וארינקה. בת 79 בלכתה. 5 שנים 

חלפו. עליזה היתה צריכה להיות היום בת 84. 

חברים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור קטן מהשבוע האחרון: 
ביום שני לפני שבוע, לאחר סיום סיור ההדרים השנתי, עופר 
רוזנברג- מנהל מטעי עמק חפר ואני נסענו לאביחייל אל יהודית 
אשכנזי לביקור קצר. בין קפה לעוגה )איך לא אצל יהודית( 
סיפרנו ליהודית על סיור ההדרים של היום, על הדיונים בכל 
תחנה ותחנה, וכמובן איך שמוליק עלה )או יותר נכון ירד אלינו( 

כמעט בכל תחנה בסיור והשתתף בדיונים. 
שימו לב- 26 שנים עברו. 

תוך כדי נזכרתי באירוע קטן שהיה לי עם שמוליק ולא סיפרתי 
אותו ליהודית: סוף שנות ה-80, אני מדריך בגוש תל מונד, 
 – ורד  עין  כנס מגדלים של פרדסני הגוש במושב  אירגנתי 
הפרלמנט הידוע שהיה אז די חדש. כמובן שפניתי ראשון לשמוליק 
וביקשתי שידבר על זני הדרים , כי כנס עם שמוליק זה לא סתם 
כנס- זה כנס עם כוכב, כנס עם תוכן. להפתעתי שמוליק, שהיה 
ידוע כבולדוזר בלתי נלאה בכל מקום ובכל שעה, אומר לי: 'שוקי 
תוותר עלי, אני קרוע'. הייתי קצת מופתע. למרות שהבנתי את 
העומס, לא קלטתי אז איזה משקל כבד, איזה תחושת אחריות, 
האיש הזה נושא על כתפיו. היום בהסתכלות ממקום אחר, אני 
מתפעל מהיכולת של סם והכוחות שהיו לו לקחת את כל ענף 
ההדרים על הכתפיים שלו, ולתת מעצמו כל כך הרבה לטובת 

הפרדסנות ,החקלאות , והמדינה.
הערך הראשון שאני רוצה לדבר עליו:
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 שוקי קנוניץ' 

 

 

 2019-כנס ענף ההדרים ותצוגת זני הדרים 

 18.2.19  -דברים לזכרם של שמואל סם אשכנזי , וד"ר עליזה ורדי 

 ,בוקר טוב לכולם

משפחות ורדי ואשכנזי : יהודית, תמי ויעל אשכנזי, מאיר, יהב, וארינקה ורדי, פרדסנים יקרים, 

תודה לכם על  –חוקרים מדריכים, מנהלים, אנשי חברות, ואנשי משרד החקלאות. לכולם 

 השתתפותכם בכנס, ותודה שאתם עוזרים לנו לשמור על אווירת ה'ביחד'  ואווירת המשפחתיות.

לכל מי שנתן יד בתכנון ובביצוע של יום זה .עבורי יום זה הוא יום  מבקש להודותאני  .א

מיוחד. תודה לחבורת המדריכים הצעירים שתופשים פיקוד ואשר אירגנו את כל תצוגת 

דור  –הזנים המרשימה בעצמם: עינת גרזון, דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש  ועמירם לוי 

, לטל עמית , למיכל  אברהם ,גלית רחמני , ד"ר ניר ולניצן רוטמן ההמשך המצוין שלנו,

כרמי, יוסי יניב  ואנשי ההשבחה, ד"ר רון פורת, פרופ' אלי פאליק, על הסיוע באירגון היום.  

 אני מתנצל מראש אם שכחתי לציין מישהו. 

תקופה מאד לא קלה. בהמשך נתעדכן בסקירות  –אנחנו בעיצומה של עונת שיווק קשה מאד .ב

ינשטוק וטל עמית בנושא. שנים קשות הם נחלת ענף ההדרים . הענף הזה יודע של גיא ב

יותר שנים קשות משנים קלות. היינו בשנים קשות, יצאנו, חזרנו  ואני מאמין שגם הפעם 

נצא בהתנהלות נכונה, בחשיבה משותפת, בהידוק שיתוף הפעולה בין המגדלים ,ענף 

   ההדרים במועצת הצמחים, המחקר, וההדרכה.

 

אחרי שניצן ביקש ממני לדבר על שמוליק ועליזה, חשבתי  על ההבדל בין כנס זה לכנסי העבר: 

דור צעיר ואיכותי נכנס לענף והוא מהווה חלק לא קטן מאנשי ההדרים . דור צעיר זה לא הכיר לא 

                              
 

 

כנס ענף ההדרים
ותצוגת זני הדרים -2019

דברים לזכרם של שמואל סם אשכנזי , וד"ר עליזה ורדי - 18.2.19

 שוקי קנוניץ'
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1. רוח צוות ,עבודת צוות, ושיתוף בחשיבה ובעשייה. 
רבותי! אין דבר חזק יותר, פורה יותר, חכם יותר, נכון יותר, 
מתגמל יותר מעבודת צוות ושיתוף פעולה בין אנשים . אין!!!. 
גם הגאון הכי גדול בעולם יהיה נחות בהישגיו מול צוות של 
ומבצע  בונה  ,מתכנן, מכין, מעצב,  אנשים שמתכנס, חושב 
במשותף. ולכן כל אירגון חייב לעודד עבודת צוות ותהליכים 

שיהוו תשתית להצלחה של עבודה בצוות.
 צריך ללמוד להנמיך אגו, לדעת לשמוע ולהקשיב, לקבל ולחבק 
את האחר גם אם לא תמיד מסכימים איתו, וללמוד לתת משוב 

וביקורת ממקום של חברות ורצון להיטיב. 
בנושא זה, אני רוצה לספר את סיפורו של טל עמית על צוות 
זנים חדשים בהובלתו של סם אשכנזי ביחד עם ד"ר עליזה ורדי, 
פרופ' יואש ועדיה ז"ל, ומיקי קפלן, יגאל קולודנר, וטל עמית 
יבדל"א. הצוות עבד בשיתוף פעולה לדוגמא. בהובלתו של 
שמוליק שהיה ממ"ר זן/כנה בשה"מ, הוקמו חלקות רבות של 
זנים חדשים. הצוות היה נפגש ומסייר באופן קבוע בחלקות הזנים 
ברחבי הארץ, מתרשם, לומד ומסיק מסקנות להמשך. פרופ' יואש 
ועדיה ז"ל , מי שהיה מנהל מכון וולקני וסגן נשיא האוניברסיטה 
העברית כתב על סם: 'סם כבר איננו איתנו שנה תמימה, ובכל 
זאת הוא נמצא בחברתנו יום יום וכנראה שלא נפסיק להתרועע 
איתו ועם רוחו גם בעתיד. אנו ממשיכים להתייעץ בו בכל פעם 
שאנו מגיעים לפרשת דרכים. רוחו מעוררת את הדיון הפנימי 
בכל אחד מאיתנו ותורמת לגיבוש מסקנות מקוריות ואחראיות 
יותר. אותי הוא הרשים בכך שידע היטב איך לחלום, איך להעמיד 

מטרות גדולות, מבלי לנתק את עצמו מהקרקע'.
לסיכום חלק זה, אני רוצה להקריא את דבריו של שמוליק כמנהל 
המחלקה להדרים, כפי שכתב למדריכי ההדרים לאחר הניתוח 
הקשה שעבר בתחילת קיץ 1993: " אני מקווה כי רוח הצוות 
הטובה השורה במחלקה להדרים, מקצועית וחברית- נשמרת. 
קורא לכל אחד לעשות את מירב  אני  למרות המצב בענף, 

המאמצים המקצועיים לטובת הפרדסן." 
 שמואל אשכנזי- קיץ 1993.

2. שליחות, נחישות, התמדה, חריצות וצניעות 
ד"ר אבי צדקה, פיסיולוג וחוקר הדרים, כותב על ד"ר עליזה 

ורדי: עליזה – משביחת הדרים נטו. תוכניות השבחה של הדרים 
מפורסמות מתנהלות במקומות שונים בעולם ובמיוחד בפלורידה 
ובקליפורניה. התוכנית שייסד פרופ' פנחס שפיגל וד"ר עליזה 
והצלחתם  הזנים  ביותר מבחינת מגוון  היו המוצלחות  ורדי 

המסחרית. התשובה לכך מאד ברורה: עליזה – משביחה נטו.
הגדולה של עליזה היתה בהבנתה כי משביח הוא משביח הוא 
משביח. גם אם עבודת ההשבחה הקלאסית הכוללת הכלאות 
הקרנות וברור זרעים היא מייגעת, משעממת, וארוכת שנים, זו 
הדרך לייצר זנים חדשים. בעקשנות, נחישות והתמדה עליזה 
ויתרה  השקיעה בהשבחה קלאסית והתוצאות ניכרות. עליזה 
על פירסומים מחקריים והזמנות לכינוסים בין לאומיים לטובת 
פיתוח זנים חדשים למגדלי ההדרים בישראל, ועל כך היא ראויה 
להערכה הרבה אליה זכתה בעיקר בשנותיה האחרונה כראש 

מערך פיתוח זנים. 
'עליזה היתה מורתי  ניר כרמי, משביח ההדרים הוסיף:  ד"ר 
שהכניסה אותי לעולם השבחת ההדרים. בגלל אופי הגידול של 
ההדרים , התהליך הוא ארוך שנים- מירוץ למרחקים ארוכים. 
והאמונה בדרכה הם דוגמא  התמדתה של עליזה, נחישותה, 
אישית ונר לרגלי, ועל כך היא ראויה להערכה הגדולה לה זכתה.
על שמוליק אשכנזי, כתב נדב ראביד, מי שהיה מנהל המחלקה 
להדרים לפני שמוליק, 'במשך 30 שנים טרח שמוליק על השבחת 
פרדסים בזנים ובכנות ולא מנע ידו משאר התחומים: טרח ואסף 
חומר פרט לפרט, לא ויתר על בדיקת הבשלה, ועל שום כנה 
נדירה. הלך ניסיונו ורב, גדל וצמח הר הנתונים, ראוהו המגדלים 
כאנציקלופדיה חיה. לא היתה נטיעה חדשה ללא מעורבותו 
וייעוצו, לא היה חוקר עימו שיתף פעולה והערכה הדדית, לא 
היתה ועדה שלא כיבדה אותו ואת האיכפתיות והאמת המקצועית 
שלו, והא זכה במעמד ובתפקיד ובהוקרה. טרח שמוליק ולא 
ראה איש מאיתנו שאפשר ותיקטע טירחה זו ונחסר אותו וזכרו 

כה חזק עימנו'.
משפחות ורדי ואשכנזי היקרות: משפחת ההדרים בישראל 
תמשיך לזכור בתודה ובהערכה גדולה את שמוליק ואת עליזה, 
את תרומתם הרבה, את הזנים והכנות שפיתחו וחקרו, ולא 
פחות את צניעותם, כישרונם, ומסירותם, בתוך דור של ענקים 

שהקים ובנה את חקלאות ישראל
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לשימוש בחומרי הדברה תפקיד חשוב בחקלאות האינטנסיבית 
ובשמירה על סביבת האדם ובעלי החיים, במיוחד בשל האקלים 
החם בישראל המאופיין בהתרבות מהירה של מזיקים. עם זאת, 
חומרי ההדברה עלולים לפגוע במערכות הטבעיות, באיכות 

האוויר, במקורות המים, בקרקע ובבריאות האוכלוסייה.
חקלאות

בשנים 2016-2014 נמכרו בישראל בממוצע כ-6,300 טונות 	 
חומר פעיל1 מתכשירי הדברה לשימוש בחקלאות, בממוצע 
 2013-2011 זוהי עלייה של כ-4% לעומת השנים  לשנה. 

)כ-6,000 טונות בממוצע לשנה(. 
בשנת 2016, 47% מסך המכירות של חומר פעיל יועדו לקטילת 	 

פטריות וחיידקים, 23% - לקטילת עשבים וחומרים ְמַשלכים2 
13% - לאידוי קרקע, ו-9% - לקוטלי חרקים ואקריות.

בשנים 2016-2013 חלה ירידה ניכרת בכמות חומרי ההדברה 	 
שנמכרו לאידוי קרקע. בשנת 2016 נמכרה מחצית מהכמות 
של חומרי אידוי הקרקע בהשוואה לשנת 2013. במקביל חלה 

עלייה של 36% בכמות קוטלי פטריות וחיידקים.
בשנת 2016 נמכרו 616 סוגי תכשירים ליעדי השימוש השונים. 	 

מספר סוגי התכשירים הרב ביותר נמכר ליעדים האלה: קטילת 
פטריות וחיידקים )167(, קטילת חרקים ואקריות )151(, וקטילת 

עשבים וחומרים משלכים )143(.
תברואה

חומר פעיל 	  נמכרו בישראל כ-136.5 טונות   2016 בשנת 
מתכשירי הדברה לשימוש בתברואה, עלייה של כ-24% 

לעומת שנת 2013.
יעד השימוש העיקרי לאורך השנים הוא קטילת חרקים לא 	 

מעופפים )77%(.
וטרינריה

פעיל 	  חומר  טונות  כ-33.8  בישראל  נמכרו   2016 בשנת 
מתכשירי הדברה לשימוש בוטרינריה, עלייה של כ-9% 

לעומת שנת 2013.

סקר חומרי הדברה בחקלאות, תברואה 
ווטרינריה בשנים 2016-2014

Survey of Pesticides in Agriculture, Sanitation and Veterinary 2014-2016

1. חומר פעיל הוא החומר הרעיל בתכשיר ההדברה
2. חומרים משלכים - משירי עלים.

תÆדµ Æ±± עין ורד ∞∞∂π∂∞¥  ˇ  גוש תל≠מונד
∞µ¥≠∏±∑∂∑∑∂ :אופיר ¨∞µ∞≠µ¥±±≤≥π :טל: מאיר
frank115.rm@gmail.com  ˇ  ∞π≠∑π∂∑∏≥∞ :פקס

משתלת פרנק מאיר
שתילי הדרים ואבוקדו

מתקבלות הזמנות 
לשתילי הדרים על כל הכנות ל≠∞≥∞≥ 

ולשתילי אבוקדו לקיץ ∞≥∞≥ ולאביב ±≥∞≥
∏≤µ השתילים מפוקחים ע"י הגנת הצומח והרבנות ≠ רשיון הגה"צ
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 דבר האירגון

 חי בנימיני
 

 מה קרה לאורי השנה? " רווח והסבר "דוח 

  
 תודה על הנתונים לגיא בינשטוק וניצן רוטמן.

 :קליפים .1
חיות החקלאים, אחרי והינה קריטית לרו₪  4השפעת היורו שעומד היום על  – שער מטבעותא( 

 הוצאות בית אריזה ושיווק.
        מחיר לחקלאי.  1שונים, באריזה קלס דוגמא למצב החקלאים בשערי יורו 

 יורו  1.0-1.3  המחירים היום בין
מחיר לק"ג 

 ביורו
שער יורו 

 בש"ח
שער יורו 

 בש"ח
שער יורו 

 בש"ח
שער יורו 

  בש"ח
4 4.2 4.5 4.7 

 1.27 1.17 0.88 0.75 יורו 1

 2.01 1.85 1.55 1.39 יורו 1.2

1.4 2.03 2.22 2.57 2.76 

1.6 2.67 2.89 3.29 3.51 

 :לעומת המתחרים שלנו עלויות גידול יקרות .2 
 לקוב ₪  1.5-2.0ישראל  –א( מחיר מים 

 מחיר השאיבה. –אג' לקוב  30מצרים , תורכיה, מרוקו, 
 דולר לחודש  500דולר לחודש. תורכיה  1460ישראל  -ב( שכר עבודה:

 דולר לחודש. 70דולר לחודש מצרים  310מרוקו 
 ג( מחסור בעובדי קטיף מיומנים.

 ד( מרחק מהשווקים.
 של אורי וזנים שונים עם גרעינים וכו.. נשארים בארץ. 2קלס –ה( אין יצוא לרוסיה 

 והמחיר נופל.
 קים השונים של הקלפים המאוחריםעודף פרי בשוו( 3

 טון מתוך זה לישראל  750,000א( הצפי לקליפים מאוחרים באירופה מעל 
 טון . 100,000 -כ

האורי מבוקש ומקבל מחיר גבוהה מאפורר ומהטנגו הספרדי. אבל המחיר הכללי יורד כי 
 השוק מוצף.

לק מהפרי נשלח ב( תחרות בן היצואנים הישראלים גורמת לירידת המחיר , מאחר וח
 לשוק ללא כתובת ונתקע שם.

 בארץ ותקטין תחרות בחו"ל. ג( עקירת אורי בישראל תקטין את הכמות 

תודה על הנתונים לגיא בינשטוק וניצן רוטמן.
קליפים:

א( שער מטבעות – השפעת היורו שעומד היום על 4 ₪ הינה 
 קריטית לרווחיות החקלאים, אחרי הוצאות בית אריזה ושיווק.
דוגמא למצב החקלאים בשערי יורו שונים, באריזה קלס 1 מחיר 

לחקלאי.        
המחירים היום בין  1.0-1.3 יורו 

מחיר לק”ג 
ביורו

שער יורו 
בש”ח

שער יורו 
בש”ח

שער יורו 
בש”ח

שער יורו 
בש”ח

44.24.54.7

10.750.881.171.27 יורו

1.21.391.551.852.01 יורו

1.42.032.222.572.76

1.62.672.893.293.51
הטבלה: ע"י ניצן רוטמן

2.עלויות גידול יקרות  לעומת המתחרים שלנו:
, תורכיה,  א( מחיר מים – ישראל 1.5-2.0 ₪ לקוב  מצרים 

מרוקו, 30 אג' לקוב – מחיר השאיבה.
 ב( שכר עבודה:- ישראל 1460 דולר לחודש. תורכיה 500 דולר לחודש 
לחודש. דולר   70 מצרים  לחודש  דולר   310  מרוקו 

ג( מחסור בעובדי קטיף מיומנים.
ד( מרחק מהשווקים.

ה( אין יצוא לרוסיה –קלס 2 של אורי וזנים שונים עם גרעינים 
וכו.. נשארים בארץ. והמחיר נופל.

3( עודף פרי בשווקים השונים של הקלפים המאוחרים
א( הצפי לקליפים מאוחרים באירופה מעל 750,000 טון מתוך 

זה לישראל כ- 100,000 טון.
האורי מבוקש ומקבל מחיר גבוהה מאפורר ומהטנגו הספרדי. 

אבל המחיר הכללי יורד כי השוק מוצף.
ב( תחרות בן היצואנים הישראלים גורמת לירידת המחיר , מאחר 

וחלק מהפרי נשלח לשוק ללא כתובת ונתקע שם.
ג( עקירת אורי בישראל תקטין את הכמות  בארץ ותקטין תחרות 

בחו"ל.

4( משמעות –
א( חקלאים עם יבול מתחת ל3.5 – 4 טון לדונם ואחוז אריזה 

נמוך, במחירים הצפויים לא יוכלו להתאזן.
ב( יעקרו פרדסים שוליים וכמובן פרדסים המיועדים לשווק 

ברוסיה.
ג( השוק המקומי מוצף בפרי זול כולל קלס 2 של אורי.

5( סן רייז-
א( יש ירידה ביצור העולמי בעיקר בעקבות יציאת ארה"ב בגלל 

מחלת הגריניג.
לכן עלו מחירי התעשיה ל250 דולר לטון.

ב( פתיחת השוק לקוריאה ולסין עם ירידת הכמויות בארה"ב 
נותנת תמורה יפה למגדלים בזן זה כולל עליית מחירים באירופה.

ג( בארץ כ- 15,000 דונם סנרייז בלבד.
ד( להערכתי במקום האורי יהיו נטיעות של הזן סנרייז .

ה( משמעות 
** הדרישה ליצוא למזרח ומחירים התעשיה יהפכו את הזן 

לכלכלי.
וציוד  ** לאחר עקירת האורי נשארת תשתית של גדודיות 

השקיה שמוזילים החלפת זן
** ממליץ לחקלאים לפנות לבתי אריזה ולתעשיה לקבל מענקי 

נטיעות בתמורה לשיווק עתידי של התוצרת.
** אני מטפל מול משרד החקלאות והאוצר לקבל מענקי נטיעה 
לסנירז מאחר וההשפעה היא גם על בתי האריזה בפריפריה 

והיצואנים.
6( נושאים  נוספים:

א( ארגון ממגדלים אירח את תמר לוי אחראית החקלאות במשרד 
האוצר. בפגישה השתתפו גיל פלוטקין, צביקה שיפרר ואנוכי. 

הנושאים שעלו:
- מימון פקחי הגנת הצומח לעש התפוח.- בקשנו מהאוצר 
יחוייבו בעלויות. ידאג שהחקלאים לא   שתקצב את הפיקוח 
ידי מר צביקה כהן סמנכ"ל משרד  הנושא טופל בזריזות על 

החקלאות והחיוב לחקלאים יוקטן משמעותית.
-- המשך השתתפות מימון ריסוס זבוב ים תיכון

-- עש התפוח- השתתפות תקציבית בטיפול מערכתי של כל 
ההדרים והפירות כמו טיפול בזבוב.

-- מענקים לנטיעת הדרים – לעמיד לטובת משרד החקלאות 
תקציבים לנטיעת הדרים במקום האורי.
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בפרדס
2 0 1 9 ל  י ר פ א - ס ר מ

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

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה 

החורף שעבר עלינו היה גשום ביותר יחסית לשנים האחרונות 
במרבית אזורי הארץ. הזנים הנקטפים כעת הם אורי, הדס, 
אשכולית אדומה, לימון ותפוזים אפילים. אנחנו מקדמים בברכה 
ובתקווה רבה את הלבלוב והפריחה של עונת 2019/20. העונה 
החולפת הייתה קשה ביותר לכמה זנים, כמו ליים, לימון וזני 
הזן הראשי: אורי.  ובראשם  ינואר-פברואר,  המנדרינות של 
הסיבה העיקרית למחירים הנמוכים ברוב יעדי היצוא ובשוק 
ובמדינות  המקומי הם עודפי פרי גדולים מזנים אלה בארץ 
המתחרות. לפני כ-20 שנה התאפיינה העונה המאוחרת בכמויות 
פרי נמוכות בשווקים, וכתוצאה מכך התקבלו מחירים גבוהים 
ביותר למנדרינות מכל הסוגים ומכל המקורות. לעומת זאת, 
הכמויות הנמכרות באירופה בחודשים ינואר-מרס מסתכמות רק 
בכ-150,000 טון. בעונה הנוכחית יש יבולי שיא במרוקו וספרד, 
וכנראה הכמות הכללית שתימכר באירופה קרובה ל- 800,000 
טון מנדרינות. בנוסף לשפע הפרי המציף את השווקים, זה שנים 
אחדות ששווי מטבע השקל גבוה ביחס לשאר המטבעות, מה 
שאינו מטיב עם הפרדסנים.  באשכולית האדומה התחלנו את 
העונה עם עודפי פרי גדולים מדרום אפריקה, שהביאו לירידת 
מחירים בתחילת העונה, אולם החל מחודש ינואר, ככל שהלך 
והסתיים מלאי הפרי מהחצי הכדור הדרומי, - חלה עליית מחירים 
עבור האשכולית האדומה הישראלית והם ימשיכו לעלות גם 
בעתיד. יתר על כן, יש ביקוש רב לאשכולית הישראלית, הבולטת 
באיכותה הטובה, גם בתעשיית המיצים בארץ. לאור הגברת 
המשלוחים מהארץ לשוק הסיני ובשל דרישותיו המיוחדות של 
שוק זה, אנו מקדישים בדפון הנוכחי פרק מיוחד להכנת פרדס 
שפריו מיועד לשיווק בסין. בשתי העונות האחרונות התחלנו 
ובבתי האריזה  כנגד עש התפוח המדומה בפרדס  בפעילות 
בגישה מערכתית. פרדסנים שאינם מטפלים בחלקות על פי 
הפרוטוקול, פריים ייפסל ליצוא, וכך גם ייפסלו משלוחים בבתי 
האריזה כתוצאה מטיפול לקוי או מחוסר טיפול. לאחרונה אנו 
עדים לפסילת משלוח אחד בצרפת על ידי השירותים להגנת 

הצומח הצרפתיים, ומקווים שלא יהיו יותר פסילות, בעיקר לא 
בארצות היעד. חודשים האחרונים פרסמנו ממצאים חדשים 
בנושא הגיזום, מועדו והשפעתו על היבול בהדרים, ובעיקר בזן 

אורי, ועל כך ראו בפרק הגיזום.

גיזום ודילול עצים בפרדס

מומלץ לגזום או לדלל עצים בחלקות שבהן הסתיים הקטיף. 
והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת  שיטות הגיזום 

הקטיף ובאזור. 

ממצא חדש: מועד הגיזום בזן 'אורי' ובכל זני ההדר האחרים
גיזום צמרת, שדירה, מעברים ושמלה בחודשים מרס עד אמצע 
יוני גורם ללבלוב נמרץ המתחרה עם החנטים באותה תקופה, 
לנשירת חנטים יתר על המידה וליבול נמוך בעצים אלה. מסיבה 
זו יש להימנע מגיזומים כאלה בתקופה האמורה ויש לגזום לפני 

תקופה זו או לאחריה.
בסקר שנערך בשנה האחרונה על ידי מדריכי ההדרים ב-400 
חלקות 'אורי' ברחבי הארץ, נמצאה התאמה כמעט מלאה לממצא 

זה. ראו מאמר שפורסם בעלון 'עת ההדר' בע"מ 30-28, 
.http://www.plants.org.il/uploadimages/et%20hadar%20132.pdf
בעונה הקרובה יבוצעו שלושה ניסויים בחלקות שונות ברחבי 
יותר בתקופה  וצמצום ממוקד  אישוש הממצא  הארץ לשם 

המותרת לגיזום.
בכל התקופות מותרים גיזום שאינו מעודד לבלוב, גיזום יבש, 

ניקוי זרועות וגזע מצימוח צעיר 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 
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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.

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(.
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.

פטריית  לסין -  המיועדות לשיווק  גיזום שמלה בחלקות 
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 מספר שנים נתגלתה הפטרייה במשלוח לסין, 
ובעקבות זאת הופסק השיווק למשך 3 שנים. הסינים דורשים 
להקפיד על מרחק מינימלי בין הקרקע לשמלת העץ של 40 ס"מ 
בעת הקטיף. דרישה זו מחייבת גיזום שמלה של 70-60 ס"מ 
לפני האביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את ענפי העץ בשל 

כובד משקלו של הפרי במהלך העונה.

גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1.0-0.5 מטר בין עץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. במרווח נטיעה 
0.5 מטר;  גיזום מעבר של  2 מטרים בין העצים מומלץ  של 
במרווח נטיעה של 3 מטרים בין העצים מומלץ גיזום מעבר 
של 0.75 מטר; ובמרווח נטיעה של 4 מטרים בין העצים מומלץ 
גיזום מעבר של 1 מטר. גיזום זה מונע את התייבשות האזור 
בין העצים ותורם להוספת שטח פנים בפרי גדול. רצוי לגזום 
מעברים בחצי מהמעברים בחלקה כל שנה לסירוגין - מעבר 
אחד כן ומעבר לא, ובשנה שלאחר מכן לבצע רוטציה בגיזום 

המעברים, וחוזר חלילה.
https://youtu.be/qduvR3bdkUs :קישור לסרטון בנושא גיזום ליים
אורי, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל. עיקר הפרי בשנת 
שפל אמור לחנוט על הפריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו 

העליון של העץ בשנה החולפת ובמעטפת העץ החיצונית.

יחסית בצמרת,  גיזום מוקפד  לקראת שנת שפע רצוי לבצע 
לווסת את  ובמעברים שבין העצים, במטרה  בשדרת העצים 

הסירוגיות בזנים הללו.
קישורים לסרטוני גיזום עצי אודם: 

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

הכנת חלקות בפרדס לשיווק לסין 

יש חשיבות רבה ליצוא לסין בהיותו רווחי מאוד במרבית הזנים 
לפרדסן. פטריית הפיטופטורה סרינגה מהווה מחלת הסגר בסין, 
והשירותים להגנת הצומח הסיניים דורשים לנקוט בכמה פעולות 
אגרוטכניות לצורך אישור החלקות שפריין מיועד לשיווק לאזורם.
את  לרשום  חייבים  לסין  פרי  לשווק  המעוניינים  פרדסנים 
חלקותיהם באמצעות בתי האריזה בשירותים להגנת הצומח 
כבר באביב ובקיץ. חלקות שלא תירשמנה במועד, לא תאושרנה 

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

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

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

ומושכת אותם כלפי מטה, לכיוון הקרקע. 
יש להדביר ולמנוע את העשבייה הנמצאת מתחת לנוף העצים.
נציגי השירותים להגנת הצומח יבקרו בפרדסים, יבדקו את גיזום 

השמלה ויבצעו בדיקות שורשים שיועברו למעבדה.
פרדסים שבהם יקפידו על מילוי המטלות כולן, ישולבו ברשימת 

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

אפשרות נוספת לבדיקה חוזרת.
ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם יותר( 
יש לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע שמתחת לעצים במרק 

בורדו, כלהלן:
מרק בורדו - 1% גופרת נחושת + 1% סיד כבוי; בנפח תרסיס 
שימו לב שלא לבלבל עם תכשירים  של 150 ליטר לדונם. 

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

מהריסוס הראשון.
הריסוס השלישי יבוצע לאחר שירדו 300 מ"מ מהריסוס השני. 
אם במועד זה נראה לבלוב צעיר אביבי, יש לרסס באחד החומרים 
הנחושתיים האחרים המותרים לשימוש, כיוון שמרק בורדו גורם 
לצריבה בלבלוב הצעיר. גם אם לא ירדו באזור הפרדס 300 מ"מ 
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טרמינוםטרמינום
טרמינום הנו דבק המבוסס על מים ואינו מכיל קוטלי חרקים. 

מריחת טרמינום על גזע העץ חוסמת מעבר נמלים וקמחיות מהקרקע אל ענפי 
העץ והפירות. כתוצאה מסילוק הנמלים, פוחתת דרמטית אוכלוסיית הכנימות 

הקמחיות ומתאפשרת פעילות יעילה יותר של אויבים טבעיים.

טרמינום נשאר דביק למשך חודשים רבים.

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

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

למניעת טיפוס נמלים על גזע העץ

מהריסוס השני, יש לבצע את הריסוס השלישי בשבוע הראשון 
של חודש מרס באחד החומרים הנחושתיים האחרים המותרים 

לשימוש.
 

אם יימצאו ששמלת העץ נמוכה מדי, לא יאושר השיווק לסין. 
במקרה זה ייקטף הפרי ליעדים אחרים, פרט לסין. 

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

לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה 
מרוחות ומסערות, יש לפנות את הפרי מהשטח או לרכזו בין 
השורות ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים על 

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

ליעדים אחרים.
בזן אורי מומלץ לבצע בדרך כלל את שני הטיפולים: ריסוס 

בג'יברלין + חיגור.
בחלקות אורי הנוטות להיסדקות רבה של הפרי, יש לבצע חיגור 

בלבד ואין לרסס בג'יברלין.

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

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

בהתאם לתווית.

מידע בנושא מחלת הגרינינג

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

יבשות העולם, למעט אגן הים התיכון.
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לפני 6 שנים נמצאו מאות שתילי ועצי כפיר ליים בארץ. חומר 
צמחי זה בוער והושמד מחשש לכך שהובא ממדינות הנגועות 
במחלת הגרינינג. לאחרונה התגלו שוב עצים כאלה גם בגינות 
בית בערים השונות. עלים אלו משמשים בתבשילים תאילנדים 
ייעשה  ובמתכונים של מדינות רבות במזרח הרחוק. בקרוב 
מאמץ לבער חומר בלתי חוקי זה, והנכם נדרשים לגלות ערנות 
ולדווח על הגידול. בנוסף לכך, יוכנו שתילים מחומר שיימצא 
נקי לחלוטין, והם יסופקו למגדלים אחדים, אשר יוכלו לסחור 
ולמכור עלים אלה לצריכה המקומית, ורק מגדלים אלה יורשו 
לגדל את העצים הללו; כל גידול אחר שיימצא - יושמד לאלתר, 

והמגדלים אותו ייענשו בחומרה.
 

 נוסחאות ריסוס להדברת עשבייה באביב בפרדסים
בגילים שונים )רשימה חלקית(

פרדסים מהנטיעה עד גיל שנה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, פאסטר או בסט 

ביי בריכוז 1%-2%.
פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים

תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' + מגלן 
במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 1%-1.5%.
פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים( - מומלץ לרסס באחת מנוסחאות 

הריסוס שלהלן:
1. תכשיר דיאורון 300 ג'/ד' כמונע נביטה + תכשיר גלייפוסט 

1%-1.5% + אורורה 5 ג'/ד'.
2. תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או 

הנטר 100 ג'/ד'.
3. לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט 

.1.5%-1%
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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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סולמות

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

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

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

 „ÚÂÈÓ ¨ÔÈË˜Ó·‡ ÏÈÎÓ‰
 ÌÈ¯‰Ó ¨˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
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˙ÂÎ¯ ˙ÈÓÈÎ ˇ ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÓÈÎ
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לפרדסנים
ולכל בית ישראל
חג אביב שמח!


