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הדר במדבר



עודד, בתכולה המשופרת הוא דשן המכיל לפחות 12% חומצות הומיות, 
קליטת  את  משפר  עודד  אשלגן.  תחמוצת   5% פולביות,  חומצות   5%
יסודות ההזנה מהקרקע ומפחית נזקי עקה בעצי פרי, ירקות, גידולי שדה, 
פרחים ועוד. כמו כן מעודד הדשן יצירת שורשים חדשים וכתוצאה מכך 

גם משפר את נוף הצמחים היבול והאיכות.

ומעודד.  משפר  מועיל  ונמצא  שונים  בגידולים  שנים  לאורך  נבדק  עודד 
מגשימים.   רמת  של  השקד  במטע  לאחרונה  שבוצעה  תצפית  לדוגמא 
גידול  שנתיים  במשך  הראתה  ההשקייה  מערכת  דרך  עודד  הגמעת 
בהיקף הגזע ב-56% יותר מאשר חלקת הביקורת וכן הביא לעליה של 
אורך  ולכל  העודד  בחלקת  שיפור  נראה  העץ  במופע  גם  ביבול.   32%

תקופת הגידול, העצים בחלקת העודד נראו חיוניים יותר. 

המטע  את  "עודד"  אכן  עודד  בדשן  הטיפול  כי  לראות  ניתן  בתוצאות 
והשפיע הן על גודלו של העץ וכמובן גם על היבול.

קח עודד ותתעודד
ÌÈ˘„ Ï˘ ¯ÙÂ˘Ó ˙ÂÎÈ‡ ¯ˆÂÓ „ÂÚ 

עדיף להיות בטוחים. דשנים.
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כתוצאה מהשפעות מטייבות ומעודדות אלה יכול עודד לסייע לחקלאים 
להגדיל יבולים. עודד גם יועיל לשפר את איכות היבול ואת בריאות 

הצמחים ולהאריך את משך ההנבה.
אינו מחליף דישון מינראלי אלא מגביר את יעילותו.

היתרונות למשתמש 
שיפור מבנה הקרקע  •

השפעה מועילה על הפעילות המיקרוביולוגית בקרקע  •
שיפור ביצועי הצמחים, ע“י השפעה על פעילות קרומי התאים  •

הגברת פעילות השורשים וגדילתם  •
הגדלת הזמינות והקליטה של יסודות ההזנה כגון: זרחן, ברזל ויסודות    •

קורט אחרים  
ניתן לשימוש בהגמעה דרך מערכות ההשקיה ובריסוס עלוותי  •

מחיר אטרקטיבי יותר  •

עודד 
תכולה משופרת
בעלות מופחתת

עודד תכשיר נוזלי של
חומצות הומיות ופולביות

לייעוץ ולבחירת ההרכב המתאים לכל צורך, 
אנא פנו לאגרונום ”דשנים“ באזורכם

להזמנות: 1-800-77-88-77



 

tal@plants.org.il מנהל ענף ההדרים: טל עמית

olgoren@bezeqint.net עורך: ארי גורן
חברי המערכת רוני נקר, ניצן רוטמן, שוקי קנוניץ, ד"ר ערן רווה, חי בנימיני

כתובת המערכת רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600 ⋅ טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

ahuvatz@bezeqint.net 03-5730866 :מחלקת מודעות פרסום: שיאים - טל': 03-7516615, נייד: 052-2723062 פקס
הפקה והדפסה: דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים  טל': 03-5711908

 
 

 משולחנו של העורך
 

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

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

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

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

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

סוף סוף פרדסנים יצאו מתרדמתם. 

אני שמח לבשר לקוראינו הנאמנים על הויכוח שהתעורר )כפי 
. העיתון ימשיך  שתראו בעמודים 8-13  בין אנשי המקצוע 
בדרכו ללא שרלטנות וללא ״חובבנות-מקצועית״ לפרסם דיעות 
מקובלות ופחות מקובלות. תוך כדי אימוץ סיסמתו האלמותית 
של אחד  מגדולי עיתונאי ישראל ״ללא מורא וללא משוא פנים״.

בנוסף למדורים הקבועים ולמגוון הדעות תמצאו בגיליון מאמר 
מעניין על ״הדר במדבר״ בעמוד 24-23 והמזון שאנו אוכלים 

מאת דודיק שליט בעמוד 25. 

תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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

הן באחריות הכותב בלבד.
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 טל עמית

תמונת מצב

1( סיכום עונה 
במועד ירידת העיתון לדפוס )15/5( טרם הסתיימה העונה   
ולכן את הנתונים הסופיים אדחה לגיליון הבא, כאשר הנתונים 

יגיעו.
בזני הקליפים והלימונים עברנו עונה לא פשוטה. בעוכרנו גם   
שער אירו בגובה 4 ₪/ אירו שפגע קשות בהכנסות המגדלים.
בקליפים היה עודף תוצרת עולמית )ספרד, מרוקו, ישראל(  
שגרם לעודפי תוצרת אדירים שגרמו לרמות מחירים הנמוכים 

ביותר אי פעם, מאז התחלנו לשווק את הזן "אורי". 

והיצוא של ה"אורי", עמדו בציפיות, כאשר  היקף הייצור   
היצוא היה מעל 90,000 טון. רק בחודש אפריל חזר המחיר 

לרמות הסבירות והמוכרות.
עודפי הייצור והמחירים הנמוכים ביצוא גרמו גם ללחץ עצום   
על השוק המקומי, שגם בו היה קשה למכור קליפים במחירים 

סבירים.
גרמו למחירים  ייצור כפול מהביקוש  כושר   - בלימונים   
שבקושי כיסו את עלות הקטיף. הרבה פרי ירד לטמיון בעונת 
החורף. רק במאי החלה התאוששות מחירים והוחל בהוצאת 

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 18  המסתיים ב-04/05/2019
מצטבר

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

1,3682,4283,331-44%           שמוטי         
3651-100%                      אפילים        
1,0411,3231,313-21%           טבורי         
4-10410870%           קרה קרה       
5,5636,9215,345-20%           אשכ' רגילות   
18135,93245,22742,632-21%סנרייז        
11,99615,73912,194-24%           סוויטי        
91533872%           רדסון         
131,7273802,305354%לימון צהוב    

457-20%           לימקואט       
3673672880%           קומקואט       
235117153101%           ליים          
104161537437-70%טופז/טנגור    

3,5845,8693,528-39%           מינאולה       
2,6154,1905,232-38%           סנטינה        
2558323236-82%מורקוט        
1120%           136           מיכל          
2029241,8952,052-51%הדס           
447791,6401,079-53%אורה          
100%-           43                      מור           
56191,03972,999101,69925%אורי          
205706193%           מירב          
4915-100%                      תמי           
621,0361,4062,339-26%אודם          

317%           256           קליפים שונים  
39031641723%           פומלו לבן     
8158159590%           פומלו אדום    

2-1,192160,195162,862185,838%סה"כ          
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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

פרי, בצורה מבוקרת מהקרור.
אשכוליות – מלבד התקופה הבכירה )אוק' – ינואר(, שבה   
שלנו,  היצוא  יעדי  בכל  מדרא"פ  אשכוליות  עודפי  היו 
באיכויות גרועות ובמחירי הפסד, נמשכה התקופה הטובה 
של האשכוליות שהחלה בעונה הקודמת. למחירים הטובים 
ביצוא, התווספו מחירים טובים מאוד בתעשייה. חבל שבשל 
המחירים הטובים בתעשייה, פחת יצוא האשכוליות האדומות 

בכ – 10,000 טון לעומת אשתקד.
ויתור על יעדי יצוא יכול להיות בעוכרינו בעוד שנה, שנתיים,   

כאשר תנאי השוק ישתנו.
2.פינוי עודפי "אורי" קלאס - 2

"אורי" קלאס 2 הוא מוצר בעייתי במערב אירופה. ברמת   
המחירים שהיתה בשוק בעונה זו, המחיר כיסה את הקרטון, 

את האריזה, את השיווק. למגדל התמורה היתה 0.
בנוסף לכך, כמויות היצוא של קלאס 2 נגסו בהקצאת היצוא   

לאיחוד האירופי הפטורה ממכס. 
בוועדה הענפית הוחלט לעודד פינוי "אורי" קלאס 2 לתעשיה   

ולשלם לבתי האריזה ומהם למגדלים – 300 ₪/טון.
בימים אלו נקבל את הנתונים, נעבדם ונעביר תשלום לזכאים.  

3.ביקור בספרד
בסוף חודש מרץ יצאה משלחת של מגדלים צעירים לביקור   

היכרות בענף ההדרים בספרד.
הביקור הקצר )5 ימים( היה אינטנסיבי ומאוד מאוד מחכים.   

החבר'ה חזרו עם הרבה תובנות וידע חדש.
את רשמי הסיור אבקש מהחברים להעלות על הכתב ולשתף   

את הקוראים בגיליון הבא.
4. עונת 2019 בדרום אפריקה

לאור מה שקרה בתחילת העונה הקודמת )עודפי פרי מדרא"פ(,   
אנו צריכים להיות "עם היד על הדופק" ולראות מה מצפה 

לנו 5 – 6 חודשים מהיום.
דרא"פ כבר החלה את העונה שלה, והגעות ראשונות של פרי   

לאירופה יהיו בשבוע 20 )מחצית מאי(. 
התחזית של דרום אפריקה לעונה זו  

באשכוליות – ירידה – של 13% בכמות לעומת אשתקד. 16.4   
מיליון תיבות יצוא, שהן כ-246,000 טון יצוא. מדובר על 
ירידה של 36,000 טון לעומת אשתקד – סימן לעתיד סביר 

לאשכוליות שלנו.
בקליפים – עליה – של 13% בכמות לעומת אשתקד. 18.3   
מיליון תיבות שהן 275,000 טון לעומת 243,000 טון בלבד 
בשנה שעברה. אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, אנו צפויים 

לקשיים דומים בשיווק שלנו, כפי שהיה בעונה החולפת.
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1יצחק  מורוזוב,  1מיכאל  שלייזרמן,  1לודימליה 

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. 

מהשטח

אבי צדקה

טיפול בג'יברלין בשיא פריחה- הגביע 
הקדוש של פוריות הדרים. עדיין!!!

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 
 .)Talon et al., 1992( 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 
גבוהה מאשר  כי הרמה האנדוגנית של ההורמון בסטסומה 
בקלמנטינה, ולכן תוספת חיצונית שלו כבר לא שינתה )איור 
 ,PP333 ,2(. אולם בשני הזנים, הטיפול במעכב הביוסינתזה
הביא להעלאה בנשירת החנטים; בקלמנטינה, ל-100% נשירה 

ובסטסומה ל-80% נשירה בעצים מטופלים )איור 1(. 

המסקנה: ג'יברלין חיוני לחנטה ושרידות חנטים גם בזנים בעלי 
שרידות חנטים נמוכה, וגם בכאלו עם שרידות חנטים גבוהה 
 Mhouachi et al.,( יחסית. תוצאה מעניינת מעבודה אחרת
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)איור  ג'יברלין בעץ  2009(, חיגור בשיא פריחה מעלה רמת 
3(, כפי שמצאה גם ישראלה ולרשטיין בעבודת הדוקטור שלה  
)ולרשטיין, 1976(. 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 
ניכר בין אי טיפול בהורמון לבין  להיסדקות רבה, יש הבדל 
טיפול במעכב ביוסינתיזה שלו, כפי שתוצאות רבות בספרות 
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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, 
 .)Bermejo et al 2016 ,3 סטסומה, קלמנטינה ותזי"ם )איור
ג'יברלין 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 
ויגיב בחיוב לטיפול  זני ההדרים,  יצא מן הכלל לעומת שאר 

במעכב ביוסינתיזה של גיברלין. לעתיד פתרונים. 
ספרות מצוטטת

הובלת  חיגור על  )1976(. השפעה של  ישראלה.  ולרשטיין 
מוטמעים ומאזן הורמונלי בהדר. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 

לפילוסופיה.  האוניברסיטה העברית בירושלים.
רוטמן ניצן, קנוניץ שוקי, שמואלי שלום, הרצנו יעקב, גרינברג 
גרזון עינת, רבר דובי, גפן דוד, קלוסקי דניאל, הרוש  יוסי, 
)2018(. סקר  יחזקאל, גרוסר עודד, קוז'יקרו הדר, רווה ערן 
השפעת הפעולות האגרוטכניות בזן אור על פוריות החלקות. 

עת הדר 132, 28-30. 
 Almudena Bermejo, Beleŉ Martıŉez-Alcaŉtara, Mary-Rus
 Martıŉez-Cuenca, Roberto Yuste, Carlos Mesej, Carmina Reig,
 Manuel Agustì, Eduardo Primo-Millo, Domingo J. Iglesias.
 2016. Biosynthesis and Contents of Gibberellins in Seeded and
 Seedless Sweet Orange (Citrus sinensis L. Osbeck) Cultivars.

Plant Growth Regul 35, 1036–1048
 Jalel Mahouachi,ֶ Domingo J. Iglesias, ֶManuel Agustı´ֶ, Manuel
 Talon. 2009. Delay of early fruitlet abscission by branch girdling
 in citrus coincides with previous increases in carbohydrate and

gibberellin concentrations. Plant Growth Regul  58:15–23
 Manuel Talon, Lorenzo Zacarias, Eduardo Primo-Millo. 1992.
 Gibberellins and Parthenocarpic Ability in Developing Ovaries

of Seedless Mandarins. Plant Physiol 99, 1575-1581

 

 

 ניצן רוטמן

 בזכות העבודה והמחקר המדעי ובגנות השרלטנות והחובבנות
ובכלל על התופעה של  'עת ההדר'ברצוני להתייחס למספר מאמרים שפורסמו לאחרונה ב

 שרלטנות, חובבנות ונתינת במה להם בעתון השייך לענף ההדרים. 
כתיבת אחראים על הדרך המקצועית של ענף ההדרים וומעצבי המחקר וההדרכה הם סוללי 

בעצי ההדר והבאת הענף להישגים בתחום הזנים, היבול בפרי ותורת הענף בגידול וטיפול 
עובדי מדריכים עוד הרבה אנשים טובים: פרדסנים, ללחוקרים והמיטבי והאיכותי. מצטרפים 

אנשי בתי האריזה והשיווק, כולם אנשי חברות תכשירים, ענף ההדרים במועצה הצמחית, 
תורמים לעשייה המקצועית וקידום הענף לדרך נכונה וטובה שתתרום לכל העוסקים בענף 

לשיח ותופשים במה אנשים ודעות ותפרנס אותם בצורה המיטבית. לצערי מידי פעם נכנסים 
לנעשה בפרדס ובענף, ללא לכאורה של המנסים לקבוע עמדה מקצועית והמלצות מקצועיות 

וללא עבודה אמתית, הכל בשם מחשבות לא מבוססות, או הסתכלויות  עבודת מחקר בכלל
 לגרום לנזק לקוראים את הידיעות פרסום זה עלולחובבניות על תהליכים ללא בקרה כלל. 

יש מגדלים העלולים לקרוא "ידיעות  "היה כתוב בעיתון". וכל זה בבחינת 'עת ההדר'בעתון 
אלה ולפעול על פיהם במחשבה שעת ההדר הוא רציני ופרסומים בו נבדקו  "והמלצות
 בקפידה.

אבקש מקברניטי הענף לבחון היטב את הפרסומים בעת ההדר ולא להביא לפרסום המלצות 
או קריאה של חומרים אלה ע"י אנשי מערכת מקצועיים שידעו לאשר  ,בחינהמקצועיות ללא 

 או לסנן מאמרים האמורים להתפרסם בעיתון הענף.

ניצן רוטמן

בזכות העבודה והמחקר המדעי ובגנות השרלטנות והחובבנות
ברצוני להתייחס למספר מאמרים שפורסמו לאחרונה ב’עת 
ההדר’ ובכלל על התופעה של שרלטנות, חובבנות ונתינת במה 

להם בעתון השייך לענף ההדרים. 
המחקר וההדרכה הם סוללי ומעצבי הדרך המקצועית של ענף 
ההדרים ואחראים על כתיבת תורת הענף בגידול וטיפול בפרי 
ובעצי ההדר והבאת הענף להישגים בתחום הזנים, היבול המיטבי 
והאיכותי. מצטרפים לחוקרים ולמדריכים עוד הרבה אנשים 
טובים: פרדסנים, עובדי ענף ההדרים במועצה הצמחית, אנשי 
חברות תכשירים, אנשי בתי האריזה והשיווק, כולם תורמים 
לעשייה המקצועית וקידום הענף לדרך נכונה וטובה שתתרום 
לכל העוסקים בענף ותפרנס אותם בצורה המיטבית. לצערי מידי 
פעם נכנסים לשיח ותופשים במה אנשים ודעות של המנסים 

לקבוע עמדה מקצועית והמלצות מקצועיות לכאורה לנעשה 
בפרדס ובענף, ללא עבודת מחקר בכלל וללא עבודה אמתית, 
הכל בשם מחשבות לא מבוססות, או הסתכלויות חובבניות על 
תהליכים ללא בקרה כלל. פרסום זה עלול לגרום לנזק לקוראים 
זה בבחינת “היה כתוב  וכל  ‘עת ההדר’  את הידיעות בעתון 
בעיתון”. יש מגדלים העלולים לקרוא “ידיעות והמלצות” אלה 
ולפעול על פיהם במחשבה שעת ההדר הוא רציני ופרסומים בו 

נבדקו בקפידה.
אבקש מקברניטי הענף לבחון היטב את הפרסומים בעת ההדר 
ולא להביא לפרסום המלצות מקצועיות ללא בחינה, או קריאה 
של חומרים אלה ע”י אנשי מערכת מקצועיים שידעו לאשר או 

לסנן מאמרים האמורים להתפרסם בעיתון הענף.
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הקדמה: 
זהר  ידי מר  בגיליון הקודם של עת הדר פורסמה כתבה על 
ברקאי, היוצאת נגד חיגור עצי הדר כפי שמומלץ  ע"י מדריכי 
שה"מ. זוהר טוען בדבריו )שאינם מבוססים על ניסויים אלא על 
ידי התרשמות ויזואלית( שאין השפעה חיובית של חיגור  על 
היבול בזן אורי. יתרה מכך, נטען בכתבה כי חיגור גורם לפגיעה 

במראה העצים ובבריאותם.
כתבה זו נועדה להציג את התועלת של חיגור בעצי הדר, ובעיקר 
את ההשפעה המוכחת החיובית מאד של החיגור על העלאת 
היבולים בזן אורי ובזנים אחרים, באמצעות נתונים מספריים, 
טבלאות ותמונות מניסויי שדה רבים, בהם בדקנו את השפעת 
החיגור. מתוך סכום התוצאות עולה  שוב ושוב  באופן מאד בולט 
כי חיגור  ענפים בעצי הדר היא אחת מהפעולות המשפיעות 

ביותר על העלאת היבולים.  
אקדים ואומר כי  חיגור עצי הדר היא שיטת גידול וותיקה מאד. 
רבים וטובים, בהם מורי מלמדי ועמיתי עסקו ובחנו את השפעות 
החיגור במשך שנים רבות. את חלקם אצטט במבוא לכתבה זו. 
בהמשך אציג נתונים מספריים המראים כי השפעת חיגור ענפים 

על העלאת היבול היא רבה מאד.
בשנים האחרונות פותח דגם חדש של מספרי חיגור המתאפיין 
בסכין עגולה דקה מאד החורצת חריץ דק מאד בקליפה)מספרי 
'אורן-סרפרז'(. להערכתי, מספרי חיגור אלה מאפשרים לחגר 
חיגור אביבי כפול באותם הענפים )פעמיים  באביב- בתחילתו 
ובסופו( וכן חיגור ענפים סתווי, ללא נזק נראה  לעין בעצים 
המחוגרים, כפי שבעבר  אירע לחלק מהעצים בחיגור סתווי, 

טרם פיתוח מספריים אלו.
מבוא

חיגור ענפים  גורם לשינויים בחלוקת המוטמעים הטבעית בעץ 
)וולרשטיין,  ולהצטברות מוטמעים מעל מקום החיגור בנוף 
1976(. צבירת מוטמעים נעשית  במרביתה בצורת סוכרוז  ועמילן 

ומגדילה את מאגרי האנרגיה בנוף 
Monselise,1986 :Cohen,1977((. בנוסף גורם החיגור לשינויים 
במאזן ההורמונלי. הורמונים צמחיים הנוצרים בנוף  אינם מגיעים 
לשורשים וכמותם בנוף עולה בהשפעת חיגור )גורן ומונסליזה 
וולרשטיין, 1976(. חיגור ענפים אביבי בשמוטי גרם   :1971
לעלייה בתכולת חומרים המתאפיינים בפעילות  ג'יברלינית 
  .)Wallersein,1974( ובמקביל  לירידה בתכולתם בשורשים

בעבר נמצא כי קיימות שתי תקופות עיקריות בהן ניתן להגדיל 
יבולים באמצעות חיגור: 1. בסתיו – בסמוך לאינדוקציה לפריחה. 

.)Choen,1981( .2. משיא פריחה ועד לתחילת החנטה
חיגור ענפים סתווי בעצי שמוטי לא פוריים הגדיל את היבול פי 
1.66 בהשוואה לעצים שלא חוגרו )Choen,1981(. כמו כן חיגור 
אביבי בשמוטי  גרם להגברת הליבלובים המעורבים  )פרחים עם 
עלים(, לירידה במספר הליבלובים הצמחיים, ולתוספת מובהקת 
 .) Erner, 1988(של יחידות פרי בהשוואה לעצים שלא חוגרו
במנדרינה 'מורקוט', חיגור סתווי אשר בוצע באוקטובר העלה 
פי 2 עד 3  את תכולת העמילן בעלים של הענפים המחוגרים, 
.),1985Goldschmidt et al ( ואת מספר הפרחים בענפים אלו

תוצאות  של ניסויי חיגור בעבר הרחוק והקרוב
15 )רמת   ,11  ,3 השפעת חיגור מחצית מהענפים בקווי מור 

הכובש, 1995(

טיפולהזן
יבול

)ק״ג/עץ(
מספר פירות
)מספר/עץ(

תוספת
)%(

משקל 
פרי 

ממוצע
)גרם/פרי(

 b28   b318 100  a89 היקשמור 3

חיגור 50% 
מהענפים

a66 a72 4228 a93 

מור 
11

b21   b181 100  a 116 היקש

חיגור 50% 
מהענפים

 b 67b 662336 b 101 

מור 
15

31b b 325 100  ab 98 היקש

חיגור 50% 
מהענפים

a 64790 a325ab83 

: 5 על 3 )67  פרדס רמת הכובש. כנה- ציטרומלו. מרווחים 
עצים לדונם(. קרקע חול/חמרה. נטיעת 1989.השקייה- מתזים 
70 ליטר/שעה.  מועד החיגור  במספריים ספרדיות– 25.4.94. 

מועד הקטיף: 14.2.95

'סיגל') מאמה( על היבול  השפעת חיגור הענפים במנדרינה 
ומספר הפירות. )עלומים, 2010(
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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 

                              
 

 

'בזכות החיגור ובגנות פסילתו'    
שוקי קנוניץ' – תחום הדרים, אגף הפירות, שה"מ, משרד החקלאות

 שוקי קנוניץ'
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טיפול
יבול
)ק״ג/
עץ(

יבול
)טון/
דונם(

מספר 
פירות

)מספר/
עץ(

תוספת 
באחוזים

קוטר פרי 
ממוצע

)מילימטר(

 2.4   היקש
ג

  0.16
73  א100 19 גג

חיגור 90% 
מהענפים  +  
ריסוס עם  
ג׳יברלין 50 
ח״מ ומשטח

67.6  ב4772510 א3.4 א 60 א

ריסוס עם  
ג׳יברלין 50 
ח״מ ומשטח.

  19.2 
ב

  1.28
67  ב176926 בב

פרדס עלומים. כנה- חושחש. מרווחי נטיעה : 5 על 3 )67 עצים 
לדונם(. קרקע לס. נטיעת 1995.השקייה- טיפטוף שלוחה אחת.  
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 יבול טיפול
 )ק"ג/עץ(

 יבול
 (דונם/טון)

 מספר פירות
 עץ(/מספר)

תוספת 
 באחוזים

 קוטר פרי ממוצע
 (מילימטר)

 א  73 100 ג  19  ג  0.16 ג   2.4  היקש

  +  ענפיםמה 90%חיגור 

 50עם  ג'יברלין ריסוס 

 משטחוח"מ 

 ב  67.6 2510 א  477 א  3.4 א  60 

 50ריסוס עם  ג'יברלין 

 משטח.וח"מ 

 ב  67 926 ב  176 ב  1.28 ב  19.2 

 

  טיפטוף שלוחה אחת. -השקייה.1995נטיעת  .לסעצים לדונם(. קרקע  67) 3על  5:  חושחש. מרווחי נטיעה -. כנהעלומיםפרדס 

 . מועד הקטיף:מהפרחים עדיין פתוחים(  25%-)כ  2009אפריל  –וריסוס עם ג'יברלין במספרי 'אורן/סרפרז' מועד החיגור 

2/3/2010. 

 היבול )משמאל(, בהשוואה לעץ לא מחוגר )מימין(: השפעת חיגור ענפים עם ריסוס ג'יברלין על 1צילום                 

 
 

  וגודלםעל היבול, מספר הפירות  (במועדים שונים) אביבי כפולהשפעת חיגור  -אורי: 3טבלה מס' 
 (2005/6)מפ"א ניצנים                                                                 

 
 יבול הטיפול 

 )ק"ג/עץ(
 יבול 
אחוז 

 מביקורת

 יבול
 )טון/דונם(

 פירות
 )מספר/לעץ(

 פירות 
אחוז  

 מביקורת

 פרימשקל 
 ממוצע

 )גרם/פרי(
 ביקורת .1

 )חיגור ענפים מסחרי(
 א  123.7 100 ב  131 ג  1.26 100 ג  15.1

ג'יברלין–  וריסוס עם  'אורן/סרפרז'  מועד החיגור  במספרי 
אפריל 2009  )כ-25% מהפרחים עדיין פתוחים(. מועד הקטיף: 

.2/3/2010

צילום 1: השפעת חיגור ענפים עם ריסוס ג'יברלין על היבול )משמאל(, בהשוואה 

לעץ לא מחוגר )מימין(

יבולהטיפול
)ק״ג/עץ(

יבול 
אחוז מביקורת

יבול
)טון/דונם(

פירות
)מספר/לעץ(

פירות 
 אחוז מביקורת

משקל פרי 
ממוצע )גרם/

פרי(

123.7  א131100  ב1.26  ג15.1100  גביקורת )חיגור ענפים מסחרי(1.

טיפול1+חגור גזע שני  חנטים 7 2.
137.4  א277211  א3.2  א38.4254  אמ״מ )30/5/05(

טיפול 1+ חגור גזע שני חנטים 3.
137.5  א243185  אב2.5  אב30.2200  אב11.5 מ״מ )19/6/05(

טיפול 1+ חגור גזע  שני חנטים 4.
153.5  א164125  אב1.99 בג23.8158 בג20.5   מ"מ )14/7/05(

 מפ"א – ניצנים. נטיעת. נטיעת 1996.כנה - חושחש. מרווחי 
נטיעה 6X3. קרקע – חול חמרה.כל העצים בניסוי חוגרו חיגור 
זמן עם  ורוססו באותו  ראשון 75% מהענפים בסוף הפריחה 

טבלה מס' 3: אורי- השפעת חיגור אביבי כפול )במועדים שונים( על היבול, מספר הפירות וגודלם
)מפ"א ניצנים  2005/6(

יבולהטיפול
)ק״ג/עץ(

יבול 
אחוז מביקורת

יבול
)טון/דונם(

פירות
)מספר/לעץ(

פירות 
 אחוז מביקורת

משקל פרי 
ממוצע )גרם/

פרי(

ביקורת 1
134.7 א62.2 א146100 ב19.7100 ג)חיגור 75%ענפים מסחרי(

טיפול 1 + חיגור גזע2
142.6 א65.9 א324222 א46.2235 אחנטים 5.6 מ״מ )4/6/06(

טיפול 1+ חיגור  גזע  חנטים 13 3
144.6 א67.4 א257176 אב37.2189 אבמ״מ )26/6/06(

טיפול 1+ חיגור גזע חנטים 19 4
147.3 א68.2 א209143 ב30.8156 בגמ״מ )18/7/06(

ג'יברלין 50 ח"מ. חיגור שני באותם עצים – בוצע חיגור גזע 
בשלושה מועדים כנ"ל.

טבלה מס' 4: : אורי- השפעת חיגור אביבי כפול )במועדים שונים( על היבול, מספר הפירות וגודלם 
)מפ"א ניצנים  2006/7(

מפ"א – ניצנים. נטיעת. נטיעת 1996.כנה - חושחש. מרווחי 
נטיעה 6X3. קרקע – חול חמרה.כל העצים בניסוי חוגרו חיגור 
זמן עם  ורוססו באותו  ראשון 75% מהענפים בסוף הפריחה 

ג'יברלין 50 ח"מ. החיגור שני באותם עצים – בוצע כחיגור גזע 
בשלושה מועדים כנ"ל.
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מפ"א – ניצנים. נטיעת. נטיעת 1996.כנה - חושחש. מרווחי 
נטיעה 6X3. קרקע – חול חמרה. חיגור גזע אחד ו/או שניים 

נעשו באותם עצים בהם בוצע חיגור ענפים בסוף הפריחה.

סכום:
1. חיגור ענפים אחד לקראת סוף הפריחה, משפיע באופן חיובי 
ביבול  )במרבית המקרים( על העלאה משמעותית  ובולט 
כתוצאה מהגדלת מספר הפירות לעץ בעצים המחוגרים.  
רק בניסוי אחד חיגור ענפים בלבד, לא תרם משמעותית 

לתוספת ביבול.

 טבלה מס' 5 : אורי- השפעת חיגור אביבי כפול )במועדים שונים( על היבול, מספר הפירות וגודלם 
)מפ"א ניצנים  2007/8(

2. חיגור כפול )חיגור ענפים בסוף הפריחה ובאותו העץ חיגור גזע 
בסוף האביב,חנטים בקוטר כ-6 מ"מ( גרם לתוספת משמעותית 
במספר הפירות, בגודלם ולתוספת ביבול הכולל, עד פי 2.46 

בהשוואה לעצים שחוגרו רק חיגור 75% ענפים אחד.
3. בכל העצים בהם בוצעו שניים ושלושה חיגורים במהלך 

הניסויים, לא ראינו נזק לליבלוב העצים.
4. עקב התוצאות החיוביות של הניסוי ובחינת השפעת החיגור 
השני בחלקות מסחריות, אומצה שיטה זו כשיטה מסחרית 
בחלקות האורי בעיקר, אך גם בזנים  נוספים, כשיטה להגדלת 

היבולים בכלל ובעיקר אחרי שנת שפע.

אחוז יבול )ק״ג/עץ(הטיפול
מביקורת

פירות
)מספר/עץ(

אחוז 
מביקורת

משקל פרי ממוצע
)גרם(

היקש 1
170.5 א122100 ב20100 ג)עצים לא מחוגרים בכלל(

חיגור 75% ענפים בלבד2
185 א133109 ב22110 ג)סוף אפריל, סוף פריחה(

טיפול 2+ חיגור גזע פעמיים )מוקדם ומאוחר( 3
182 א300246 א55275 אחנטים 22,5.5 מ״מ- )1/6/07, 29/7/07(

טיפול 2+ חיגור גזע פעם אחת מוקדם4
193 א268220 אב44220 אב חנטים 11.5 מ״מ )22/6/07(

טיפול 2 + חיגור גזע- פעם אחת מאוחר6
201 א154126 אב31155 בגחנטים 22 מ״מ- 29/7/07(

 טל עמית

סוגיית החיגור והיבולים בזן "אורי"  - טל עמית
בגיליון 135 הבאנו את נקודת מבטו וניסיונו האישי של מר זוהר 

ברקאי בנושא גיזומים וחיגורים בזן "אורי".
אני מודע לכך שיש ויכוחים כאלו ואחרים בנושא החיגור, כאשר 
חלק מטענות אלו נוגעות לפגיעה בריאותית בעץ בין בשל נזק 
ישיר, בשל חיגור אגרסיבי מדי, ובין בשל נזק עקיף שנגרם ע"י 

עליית ריכוז המלחים בעץ ונזקים לשורשים.
זוהר הסתמך רבות על נתונים קודמים שפרסמתי בגיליונות 
קודמים של "עת – הדר" שבהם עוררתי את נושא היבולים בזן 

בשנים האחרונות, ולכן אני מרגיש עצמי מעורב בנושא.
ברצוני להעמיד כמה טיעונים כנגד המסקנות שהעלה זוהר :

1.חיגור כשלעצמו לא נועד לייצר פרי ! החיגור נועד למנוע 
נשירת חנטים.

2.בתנאי האביב שלנו, כאשר לפעמים הטמפ' מגיעות ל – 35 
מעלות )בצל(, העץ יגיב.לתנאים הקיצונים,ואחת התגובות תהיה 
נשירת החנטים. החיגור מקטין את התופעה משמעותית, ומכאן 
חשיבותו הגדולה. לאחרונה חזרה משלחת מגדלים מספרד, שם,
מסתבר, אין שימוש בחיגור, לא ב"אורי" ולא בזנים אחרים. 
בדיקת האקלים שעשינו על אזורי הגידול של ה"אורי" בספרד 
גילתה שהטמפרטורה המכסימלית לאורך כל השנה, באזורים 
אלו, אינה עולה על 29 מעלות. היבולים יציבים, וברמות של 

5 -4 טון/דונם.
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3.כבודו וניסיונו של זוהר במקומו, אך זוהר עובד באזור מצומצם 
)גליל עליון וקצת בגליל תחתון( שאינו אזור גידול יציג של הזן 
"אורי", שרובו מרוכז במישור החוף. תנאי הגידול של ה"אורי" 
באזור זה שונים מאזור החוף, ולצערנו הפרי באזור זה נוטה להיות 
גס גם ללא חיגורים, כך שבהחלט לא מדובר בתנאים קלאסיים 

לזן ואין להסיק מהנעשה באזור זה, לכלל הארץ.
תומך  איני  הביטוי,  אפשרות  את  לזוהר  שנתתי  למרות   .4
במסקנותיו וגם זוהר לא לגמרי "סגור" אם אין צורך בחיגור 
קל "פה ושם". הניסיונות האמיתיים בחיגור והמסקנות  שנבדקו 
סטטיסטית, נעשו ע"י חוקרים ומדריכי שה"מ והוכיחו את חיוניות 

החיגורים בזן "אורי".
5. אני שמח שלפחות בנושא מועד הגיזומים יש תמימות דעים. 
גם מדריכי שה"מ וגם זוהר ממליצים להפסיק גיזומים בתקופת 
הפריחה והחנטה. יש לגזום בחודשים ינואר – פברואר ואם יש 
צורך נוסף בגיזום – יש להמשיך במאי, יוני ואפילו יולי. לנושא 
זה קיבלנו תימוכין גם בביקור בספרד. כך נוהגים שם שנים בכל 

זני הקליפים.
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בדפון זה מוצגים הטיפולים המומלצים ליישום בפרדס במטרה 
לדלל חנטים, להגדיל את ממדי הפרי, להעלות את כמות היבול, 
לווסת את ההנבה ולהפחית את תופעות הקמטת והיסדקות הפרי. 
סוג מווסת הצמיחה, המינון, מועד היישום וכמות הטיפולים 
זן ובכל חלקה, כפי שמפורט  יותאמו לתוצאה הנדרשת בכל 
בטבלה 3 שלהלן. התכשיר ייבחר על פי השפעותיו השונות של 
מווסת הצמיחה; כך לדוגמה, אם חלקת ה'נובה', שתוכנן לרססה 
להגדלת פרי, נוטה לסבול מקמטת, בוחרים מבין התכשירים 

להגדלת פרי את התכשיר המפחית גם קמטת.
ברשימת הטיפולים המומלצים לאותו זן מופיעים לעתים כמה 
תכשירים. יש לבחור בטיפול ובתכשיר המתאים להשגת ההשפעה 

המבוקשת.

המלצות לטיפול 
במווסתי צמיחה בהדרים

מאי-יולי 2019

ד"ר יוסי גרינברג, גמלאי שה"מ 
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 ורי': העץ מימין רוסס לדילול ולהגדלת פרי;ניסוי ב'א

 מטופלעץ גבול שאינו העץ משמאל הוא 
 
 

תכשירי ההזנה באת מווסתי הצמיחה  ללכרך בדר יעילות הטיפול מומלץ לשלב ופילש
בתווית. כאשר מרססים באותה חלקה יותר  רשוםבהתאם לבונוס,  או חנקת אשלגן

בים את ריכוז חנקת האשלגן או מריסוס אחד, מומלץ להפחית בריסוסים העוק
 ליטר לדונם. 300 לפחותהינו  פרדס מבוגרלרש הנדנפח התרסיס  .3%-הבונוס ל
 ןתסכמולפי הבתוויות התכשירים  על פי הרשוםבחומרים מווסתי צמיחה  יש לטפל

כתיבת  דענכון למו פרי שרוסס בתכשירים השונים.ייבא אליהן של ארצות היעד ל
מגדילון  - DP-2,4 שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי המדינות ,המלצות אלה

 ;וארגנטינהקנדה  סין, הברית, ארצות ,גרמניה, הולנד הן ,ן אקסטרהופר ופריגס
הן  ,טופסומקסים  - TPA-3,5,6 בתכשירי לקבל פרי שרוססמדינות שאינן מוכנות וה

תכשירי חד מבאלקראת הטיפול ולכן הדרישות משתנות מעת לעת,  .ארה"ב וקנדה
ולטפל בחלקות שפריין היעד לגבי דרישות מדינות יש להתעדכן מווסתי הצמיחה 

 תיאום עם המשווקים.רק לאחר מיועד לייצוא 
כל העת . התוויות מורשים על פיהטיפולים התכשירים והרק אך ו םופיעימבדפון זה 

 ,המקובלם עברו את תהליך הרישוי אך הם טר ,ח טיפולים נוספיםותיפשוקדים על 
  כים.יש להיוועץ במדרי -לבדקם בהיקף ניסיוני  כדילכן ו
 
 

ניסוי ב'אורי': העץ מימין רוסס לדילול ולהגדלת פרי;
העץ משמאל הוא עץ גבול שאינו מטופל

לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בדרך כלל את מווסתי 
הצמיחה בתכשירי ההזנה חנקת אשלגן או בונוס, בהתאם לרשום 

בתווית. כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ 
להפחית בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או הבונוס 
ל-3%. נפח התרסיס הנדרש לפרדס מבוגר הינו לפחות 300 

ליטר לדונם.
פי הרשום בתוויות  מווסתי צמיחה על  יש לטפל בחומרים 
התכשירים ולפי הסכמתן של ארצות היעד לייבא אליהן פרי 
שרוסס בתכשירים השונים. נכון למועד כתיבת המלצות אלה, 
 2,4-DP המדינות שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי
- מגדילון סופר ופריגן אקסטרה, הן גרמניה, הולנד, ארצות 
הברית, סין, קנדה וארגנטינה; והמדינות שאינן מוכנות לקבל 
פרי שרוסס בתכשירי TPA-3,5,6 - מקסים וטופס, הן ארה"ב 
ולכן לקראת הטיפול  וקנדה. הדרישות משתנות מעת לעת, 
באחד מתכשירי מווסתי הצמיחה יש להתעדכן לגבי דרישות 
מדינות היעד ולטפל בחלקות שפריין מיועד לייצוא רק לאחר 

תיאום עם המשווקים.
בדפון זה מופיעים אך ורק התכשירים והטיפולים המורשים על 
פי התוויות. כל העת שוקדים על פיתוח טיפולים נוספים, אך 
הם טרם עברו את תהליך הרישוי המקובל, ולכן כדי לבדקם 

בהיקף ניסיוני - יש להיוועץ במדריכים. 

 
3 

 
היסדקות פרי ב'נובה' היסדקות פרי ב'נובה'
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טבלה 1. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס - 100 ליטר של תכשירים מווסתי צמיחה המשמשים להגדלת הפרי 
)דוגמאות לריכוזים נפוצים(

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

ריכוז החומר הפעילהחומר הפעיל
 כמות תכשיר 
ל-100 ל׳ מים

75 סמ״ק300 ח״מNAAאלפטין ת״נ 400 ג׳/ל׳

150 סמ״ק300 ח״מNAAאלפנול סופר ת״נ 201 ג׳/ל׳

150 סמ״ק300 ח״מNAAאלפארון ת״נ 200 ג׳/ל׳

4.0 סמ״ק18 ח״מ-D2,4ציטרוס פיקס ת״מ 445 ג׳/ל׳

30 סמ״ק10 ח״מ-TPA3,5,6טופס ת״נ 33 ג׳/ל׳

100 סמ״ק25 ח״מ-DP2,4מגדילון סופר ת״נ 25 ג׳/ל׳

1 טבלית10 ח״מ-TPA3,5,6מקסים ט״מ 10%

100 סמ״ק60 ח״מDP-2,4פריגן אקסטרה ת״נ 60 ג׳/ל׳

טבלה 2. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס - 100 ליטר של משטחים וחומרים אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה 
)דוגמאות לריכוזים נפוצים(

כמות תכשיר ל-100 ל׳ מיםריכוז התכשירהתכשיר

1956 B 25 סמ״ק0.025%טריטון

25 סמ״ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ״ק

4 ק״ג4%חנקת אשלגן

4 ק״ג4%בונוס

100 סמ״ק0.1%חומצה זרחתית

טבלה 3. מווסתי הצמיחה, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

מטרת הטיפולהזן
מועד הריסוס )ע"פ 
קוטר חנטים ממוצע 

במ״מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח״מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות 
)א׳-ו׳(

מיכל

א׳NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי
ו׳, מגדילון סופרDP)25( 2-12-152,4הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-10-202,4דילול והגדלה
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

מורקוט
א׳NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלה

הגדלת פרי והפחתת 
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25היסדקות

קווי מור, למעט מור 2
ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי

הגדלה, דילול והפחתת 
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(22-25היסדקות

סטסומה
ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 
ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריראשון
ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פריאורה
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מטרתהזן
הטיפול

מועד הריסוס )ע״פ קוטר 
חנטים ממוצע במ״מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח״מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
תכשירים והערות )א׳-ו׳(הצמיחה )3-1(

נובה

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

דילול, הגדלה, הפחתת קמטת 
א׳NAA1+2 )300-350(15-18והפחתת היסדקות

א׳NAA1+2 )300-350(28-32הפחתת קמטת והפחתת היסדקות

דילול, הגדלה, הפחתת קמטת 
ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(21-25והפחתת היסדקות

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הפחתת קמטת והפחתת היסדקות

מינאולה

א׳NAA1+2 )200-300(12-15דילול חנטים והגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10(18-20דילול והגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

אורי

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(8-12הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

ד׳, מקסיםTPA2-3,5,6 )5-10(17-20דילול והגדלת פרי

שמוטי

ב׳, ציטרוס פיקסD1+2-2,4 )18(20-25הגדלת פרי

ה׳, ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבורי

ו׳, מגדילון DP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

א׳NAA1+2 )200-300(15-18דילול, הגדלה והפחתת קמטת

א׳NAA1+2  )300(28-32הפחתת קמטת

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

מטרתהזן
הטיפול

מועד הריסוס )ע״פ קוטר 
חנטים ממוצע במ״מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח״מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
תכשירים והערות )א׳-ו׳(הצמיחה )3-1(

ולנסיה

דילול, הגדלה 
א׳NAA1+2 )200-300(15-18והפחתת קמטת

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

ב׳, ציטרוס פיקסD1+2-2,4 )18(20-25הגדלת פרי

אשכוליות 
)לבנות, אדומות, 

ורודות(

א׳NAA1+2 )300(15-20דילול והגדלת פרי

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ו׳, פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א׳NAA1+2 )300(15-22דילול והגדלת פרי

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד׳TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

ו׳, מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט
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תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים: טריטון B 1956 בריכוז 0.025%; 
5BB בריכוז 0.05%; טיבולין בריכוז 0.025%. יש להשתמש 

במשטח המורשה על פי התווית.
חנקת אשלגן או בונוס בריכוז 5%-4%, בהתאם לרשום בתווית. 
כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם בונוס, אין להוסיף משטח.
חומצה זרחתית בריכוז 0.1%-0.075%, בהתאם לרשום בתווית. 

כאשר משלבים עם בונוס, אין להוסיף חומצה זרחתית.

הערות
תכשירי ה-NAA - אלפנול סופר ואלפארון - מכילים 200 
גרם/ל' חומר פעיל; אלפטין מכיל 400 גרם/ל' חומר פעיל. יש 

לרסס בתכשיר המורשה לשימוש בתווית.
כאשר מרססים בתכשירי NAA, יש להקפיד על ריסוס בטווח 
הטמפרטורה המומלץ בתווית. ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי 
יגרום לנשירת יתר; ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא 

ישפיע כראוי.
על פי ניסיונם של מגדלים באזורים החמים, יש לרסס לדילול 

חנטים באזורים אלה בדרך כלל על חנטים גדולים יותר מהרשום 
בטבלה.

תכשיר ה--D2,4 - ציטרוס פיקס - מכיל 445 גרם/ל' חומר פעיל.
תכשיר ה--DP2,4 - מגדילון סופר - מכיל 25 גרם/ל' חומר 

פעיל.
תכשירי ה--TPA3,5,6: התכשיר מקסים מורכב מטבליות 
המכילות 10% חומר פעיל, והתכשיר טופס מכיל 33 גרם/ל' 
חומר פעיל. יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית. 
אין לרסס כלל בתכשירי TPA-3,5,6 )מקסים, טופס( בחלקות 

שפריין מיועד לשיווק בארה"ב ובקנדה. 
תכשיר ה--DP2,4 - פריגן אקסטרה - מכיל 60 גרם/ל' חומר 
פעיל. כאשר מרססים פריגן אקסטרה על חנטים קטנים בטווח 
ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים. כדי למנוע 
חריגה ברמת השאריות, מרססים בתכשירי -DP2,4 אך ורק 

ריסוס אחד בעונה.
אין לרסס כלל בתכשירי DP-2,4 בחלקות שפריין מיועד לשיווק 

בגרמניה, הולנד, ארצות הברית, קנדה, סין וארגנטינה. 

עובדי חברת "חקלאי גרנות", בהם חקלאים, מגדלים, הנהלת 
החברה, עובדי בית האריזה לאבוקדו ואנשי השיווק והמכירות, 
יצאו ליום כיף וגיבוש בגולן. יום הגיבוש החל בארוחת בוקר 
בגרנות שבשרון, ולאחר מכן נסעו כולם לצפון, שם ערכו שייט 
ב"ראפטינג נהר הירדן", שכלל גם טיול רגלי ורטוב באיזור. 
לאחר השייט נהנו העובדים מטיול רייזרים קבוצתי ומאתגר, תוך 
סיור במספר נקודות תצפית ואתרי מורשת מיוחדים. לארוחת 
צהריים התכנסו כולם במסעדת "הבוקרים" במרום גולן ונהנו 

מארוחת בשרים נהדרת וחגיגית. 
"זוהי מסורת  גיורא מרום, מנכ"ל "אבוקדו גרנות",  לדברי 
רבת שנים , במסגרתה אנו יוצאים לטיול בראשית האביב. בית 
האריזה שלנו לאבוקדו שובת ליום אחד, ואנו מתגבשים ונהנים 
יומיומית פורה, שכם אל שכם, חוצה  ומציינים עבודה  יחד 

מגזרים, מגדרים ולאום". 

                                                                                                 
 מדור מיוחד דיצה 

 ברגע האחרון 

 גרנות בגולן

יום כיף וגיבוש ו גרנות" ערכ חקלאי"
 בגולן 

הנהלת החברה, עובדי בית חקלאים, מגדלים, ", בהם גרנות חקלאיחברת "עובדי 

נשי השיווק והמכירות, יצאו ליום כיף וגיבוש בגולן. יום הגיבוש ו ואלאבוקדאריזה ה

לצפון, שם ערכו שייט כולם ולאחר מכן נסעו  שבשרון, החל בארוחת בוקר בגרנות

נהנו העובדים אחר השייט לטיול רגלי ורטוב באיזור. גם ב"ראפטינג נהר הירדן", שכלל 

דות תצפית ואתרי מורשת במספר נקוסיור תוך ומאתגר,  קבוצתיטיול רייזרים מ

במרום גולן ונהנו  "הבוקרים"מיוחדים. לארוחת צהריים התכנסו כולם במסעדת 

 מארוחת בשרים נהדרת וחגיגית. 

, במסגרתה אנו "זוהי מסורת רבת שנים , "אבוקדו גרנות"מנכ"ל גיורא מרום,  לדברי

קדו שובת ליום אחד, ואנו לאבויוצאים לטיול בראשית האביב. בית האריזה שלנו 

חוצה מגזרים,  , שכם אל שכם,יומיומית פורהמתגבשים ונהנים יחד ומציינים עבודה 

 מגדרים ולאום". 

 

עם סגירת הגליון 

גרנות בגולן

"חקלאי גרנות" ערכו
יום כיף וגיבוש בגולן 
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צרות של אחרים

,Fruitnet  Freshplaza, F.H.magazine, Eurofruit, Freshfruit portal,  FreshProduce , Asiafruit, Americafruit:תרגום מעיתונות חו"ל
מאת כתבנו בשפלת החוף.

פרי עם לוגו ספציפי

לוגו ספציפי ללקוח  ופרסום אוניברסלי , 
פירות עם לוגו ספציפי ללקוח ופרסום 
אוניברסלי. חברה גרמנית מציעה לוגו 
ספציפי לכל פרי ולכל לקוח. החברה  
של  אינדיווידואליזציה  גם  מציעה 
יישום צבע  תוצרת טרייה באמצעות 
ייחודי.   מנכ"ל החברה מתייחס למה 
שנקרא פירות לוגו: פירות או ירקות 
אינדיבידואלי.  באופן  מעודנים  הם 
לוגו  - ללא  יישום צבע   באמצעות 

שימוש בדבק, נייר או לייזר.

Auchan מוכרת  21 אתרים 
בצרפת.

 
תרגום 

 מעיתונות  חו"ל:
Fruitnet   

Freshplaza ,  
F.H.magazine, 

Eurofruit , 
Freshfruit  portal ,    

FreshProduce   , 
Asiafruit, 

Americafruit, 
מאת כתבנו 

 בשפלת החוף.
 

 ספציפי לוגו עם פרי

 

 ופרסום  ללקוח ספציפי לוגו
 ספציפי לוגו עם פירות,  אוניברסלי

 חברה .אוניברסלי ופרסום ללקוח
 פרי לכל ספציפי לוגו מציעה גרמנית

 גם מציעה  החברה. לקוח ולכל
 טרייה תוצרת של אינדיווידואליזציה

 ל"מנכ   .ייחודי צבע יישום באמצעות
 פירות שנקרא למה מתייחסהחברה 

 מעודנים הם ירקות או פירות: לוגו
 יישום באמצעות .אינדיבידואלי באופן

 נייר, בדבק מושיש ללא -  לוגו  צבע
 .לייזר או

 traceability (עקיבות )מזוייף  

 מכירת על בספרד נחקרו פרדסנים 58
 .מזוייף  traceability-ב תפוזים
 537 מ ויותר  מסמכים 538  גם נמצאו
 בלתי ממוצא תפוזים של טונות

 2018 ביוני החלה החקירה  .ידוע

 זיוף של פשעים 45 הכל בסך  ונמצאו
 של פשעים ושלושה יםפרטי מסמכים

 נועד המהלך. מסחריים למסמכים זיוף
 בכמויות פרי הברחת למנוע כדי

  .מהפרדסים מסחריות

 נזקים מקסיקו

 

 צפויה תפוזים של הקרוב ביבול ירידה
 וחוסר יבש אויר מזג עקב במקסיקו

 ״ההתחממות:אומר מקומי דובר גשם
 וגרמה האזור על משפיעה הגלובלית

 ליותר להפוך מתהמאיי קשה לבצורת
 ציפיה יש, זאת עם. קשה

 שהם אמר גם הוא.מאי בחודש  לגשם
 של טונות 280,000 כ  לקטוף ציפו

  . תפוזים

Auchan בצרפת אתרים 21  מוכרת.  
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 לימון מתוק מתות. 

עובדה לא ידועה ! כאשר מעריכים את 
רמות הסוכר בין לימונים לתותים רבים 
מניחים כי התות מכיל יותר סוכר. אבל 
מחקרים מראים שלימון מכיל 70% סוכר 
לעומת תותים רק 40%. הלימון מכיל 
אמנם אחוז גבוה יותר של תכולת הסוכר;  
אבל מקבל את הטעם  שלו מנוכחות 

דומיננטית של חומצת לימון.

אלברט היין, פחות פלסטיק
ההולנדית  ברשת  שנתקבלה  החלטה 
מוצלח  ניסיון  על  מבוססת  הגדולה 
להקטנת כמות הפלסטיק  לעטיפת פירות 
וירקות. ההתחלה תהיה עם בננות ופלפל 
אדום ואח”כ עוד פירות וירקות יתווספו 
בתקווה לא לפגוע באורך  חיי המדף של 

הפרי או הירק. 

 מעריכים כאשר ! ידועה לא עובדה
 לתותים לימונים בין הסוכר רמות את

 יותר מכיל התות כי מניחים רבים
 שלימון מראים מחקרים אבל. סוכר
 רק תותים לעומת סוכר 70% מכיל
 גבוה אחוז אמנם מכיל לימוןה. 40%
 מקבל אבל  ;הסוכר תכולת של יותר
 דומיננטית נוכחותמ שלו  הטעם את
 .לימון חומצת של

  לקנדה קלמנטינות,  אפריקה. ד 

 

-10 של בריקס ורמות טובה איכות
 תטינוקלמנ של ראשונה לאניה 11.50
 לעומת בכמות לעליה צפי .לקנדה
  .שעברה העונה

  שלישיות ארצות, ספרד

 

 ההדרים שאיכות דורשת ספרד
 ודרום מצרים כמו שלישיות מארצות
 בסטנדרטים תעמוד אפריקה

 הספרדים, כן על יתר .אירופאיים
 על הנשקף המיידי האיום על הצביעו

, זר ממוצא חמורים מזיקים שני ידי
 בנמל קרובות לעתים מזוהים אשר

 צעדים" ביקשו הם, לכן. הביקורת
 את למנוע כדי" ודחופים חריגים
 .התיכון לים  המזיקים הגעת

 פלסטיק פחות, היין אלברט

 

 ההולנדית ברשת שנתקבלה החלטה
 מוצלח ניסיון על מבוססת הגדולה
 לעטיפת  הפלסטיק כמות להקטנת
 עם תהיה ההתחלה .וירקות פירות
 פירות עוד כ"ואח אדום ופלפל בננות
 לפגוע לא בתקווה יתווספו וירקות
  .הירק או הפרי של המדף חיי  באורך

 לאספרגוס חדשה מקצרה

 

 המגיעה לאיסוף חשמלית מקצרה
 למכונת .ש"קמ 22 של למהירות
 בפחות דופן יוצאי ביצועים האיסוף

 מחקרים שמציג אבטיפוס והיא  זמן
  .בתחום רבים

 

 

Bud Holland 

 

 הישראלים היצואנים שכל הברהח
 המוצרים טווח את מרחיבה מכירים

 פירות רסק של מוצרים בארבעים שלה
 הטעמים ארבעים כל . וירקות

 100%-מ מורכבים יהיו החדשים

לאספרגוס חדשה   מקצרה 
מקצרה חשמלית לאיסוף המגיעה למהירות 
של 22 קמ”ש. למכונת האיסוף ביצועים 
והיא אבטיפוס  זמן   יוצאי דופן בפחות 

שמציג מחקרים רבים בתחום.
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 הישראלים היצואנים שכל הברהח
 המוצרים טווח את מרחיבה מכירים

 פירות רסק של מוצרים בארבעים שלה
 הטעמים ארבעים כל . וירקות

 100%-מ מורכבים יהיו החדשים

EC -בקרה מיוחדת להדרי 
ברזיל

הבקרה  תגביר  האירופית   הנציבות 
הפיטוסניטרית על פרי הדר מברזיל בגלל 
גומה שחורה למניעת חדירת גורם המחלה 
Phyllosticta citricarpa . עד עתה 
הספיקה הצהרת המגדל שאין בפרדס  
גורמי מחלה אבל מעתה ייבדקו ויזואלית 

מינימום 200 פירות לכל 30 טון. 

. "אני רוצה לוודא בסופרמרקטים זרים
נוגס תפוח הוא נקי או ששילד 

עגבנייה יש לה טעם  כשאנחנו קונים
 וריח של עגבניה. "
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( עובדת כעת DEAם )אכיפת הסמי
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Brexit מןזכל ה: שינויים 
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 119)מיליון יואן  800ובשווי של 
 .(מיליון דולר

 
 , ביפן? תפוז דם מסיצליה
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EC -בקרה מיוחדת להדרי ברזיל 

 
תגביר הבקרה   הנציבות האירופית

הפיטוסניטרית על פרי הדר מברזיל 
בגלל גומה שחורה למניעת חדירת 

 Phyllostictaורם המחלה ג
citricarpa   עד עתה הספיקה .

גורמי   הצהרת המגדל שאין בפרדס
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קלמנטינות  אפריקה,  ד. 
לקנדה 
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 שלימון מראים מחקרים אבל. סוכר
 רק תותים לעומת סוכר 70% מכיל
 גבוה אחוז אמנם מכיל לימוןה. 40%
 מקבל אבל  ;הסוכר תכולת של יותר
 דומיננטית נוכחותמ שלו  הטעם את
 .לימון חומצת של

  לקנדה קלמנטינות,  אפריקה. ד 

 

-10 של בריקס ורמות טובה איכות
 תטינוקלמנ של ראשונה לאניה 11.50
 לעומת בכמות לעליה צפי .לקנדה
  .שעברה העונה
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 הספרדים, כן על יתר .אירופאיים
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 לאספרגוס חדשה מקצרה

 

 המגיעה לאיסוף חשמלית מקצרה
 למכונת .ש"קמ 22 של למהירות
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 פירות רסק של מוצרים בארבעים שלה
 הטעמים ארבעים כל . וירקות
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ידי שני מזיקים חמורים  הנשקף על 
ממוצא זר, אשר מזוהים לעתים קרובות 
בנמל הביקורת. לכן, הם ביקשו “צעדים 
חריגים ודחופים” כדי למנוע את הגעת 

המזיקים  לים התיכון.

Bud Holland
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ארבעים הטעמים החדשים יהיו מורכבים 
מ-100% פירות או ירקות ללא תוספת 
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צ׳ילה, עונת ההדרים החלה.
היגעו לאמריקה עד אמצע מאי.  צ’ילה החלה  משלוחי קלמנטינות ראשונות 
משלוחים  בשבוע 16, עם 71,771 תיבות של קלמנטינות  55,268 תיבות  לכיוון 
יגיעו  לימונים, טבוריים  החוף המזרחי ו-16,503 למערב.  אחרי הקלמנטינות 
ומנדרינות. תעשיית ההדרים הצ’יליאנית צופה כמות דומה של פרי הדר בהשוואה 
לשנה שעברה, אבל...השנה, האומדן  לקלמנטינות הוא 58,000 טון.  זה גידול של 

ארבעים ושלושה אחוזים רק  בתוך שנתיים! “

מד איכות לאבוקדו ״אבוקדו 
- מטר״

בדגם  בוצעו  משמעותיים  שיפורים 
החדש  אבוקדו  איכות  האחרון. מד 
ולמפעלים  מאפשר למגדלי אבוקדו 
להעריך בצורה מדויקת וללא פגיעה 
בפרי  את החומר היבש של אבוקדו מהזן  
״הס” בעודו על העץ. החומר היבש הוא 
המדד העיקרי של מגדלי אבוקדו  לדברי 
מעולה   המכשיר  איכות   החברה, 
קרוב  אינפרא אדום  אור  ובאמצעות 
ובתוך שניות ספורות מקבלים במדויק 

את כמות החומר היבש באבוקדו.

,  סוכר תוספת ללא ירקות או פירות
 הרסק. משמרים חומרים או מים

 הגיע שהפרי לאחר רק מיוצר
 ומשמש אופטימלית להבשלה

 .שונים ומאפים שייקים,  יםבקוקטייל
 תות בננה של הרגילים לטעמים בנוסף

 אקזוטיים טעמים גם יש ע"תפו או
  .  וגויאבה מנגו, יוזו, קלמאנסי כמו

 .החלה ההדרים עונת,  צ׳ילה

 היגעו ראשונות קלמנטינות משלוחי
 ילה'צ  .מאי אמצע עד לאמריקה

 עם, 16 בשבוע  משלוחים החלה
  נותנטיקלמ של תיבות 71,771
 המזרחי החוף לכיוון  תיבות 55,268

 הקלמנטינות אחרי  .למערב 16,503-ו
 .ומנדרינות טבוריים, לימונים  יגיעו

 צופה יליאנית'הצ ההדרים תעשיית
 בהשוואה הדר פרי של דומה כמות
, השנה... אבל, שעברה לשנה

 58,000 הוא לקלמנטינות  האומדן
 ושלושה ארבעים של גידול זה  .טון

 ! "שנתיים בתוך  רק וזיםחא

 

 

 

 מטר״ - ״אבוקדו לאבוקדו איכות מד

 

 בדגם בוצעו משמעותיים שיפורים
 החדש אבוקדו איכות מד .האחרון
 ולמפעלים אבוקדו למגדלי מאפשר
 פגיעה לאלו מדויקת בצורה להעריך

 אבוקדו של היבש החומר את  בפרי
 החומר .העץ על בעודו ”״הס  מהזן

 מגדלי של יקריעה המדד הוא היבש
, החברה לדברי  אבוקדו

 ובאמצעות  מעולה המכשיר  יכותא
 שניות ובתוך קרוב אדום אינפרא אור

כמות  את במדויק מקבלים ספורות
 . באבוקדו היבש החומר

  פסח לפני קשה אויר מזג,  ישראל

 פגע פסח לפני הקר האוויר מזג
 רשמיים גורמים עפ״י, הקיץ בפירות

. אירו מיליון  7.2-ב נאמד הנזק בארץ
, מאוד כבדים היו אפריל  גשמי, השנה
 ברד, חזקות רוחות עם ויחד

 נפגעו, מאוד נמוכות וטמפרטורות
 מוקדמים  קייץ פירות נושאי עצים

 תלונות 2,000 מעל . גפן ובעיקר
 .אלו בימים צפויות

 טסמניה נקיה מזבוב

 
 ,לא נמצאו זבובי פירות בטסמניה

בששת  -ימדינת האי האוסטרל- 
החודשים האחרונים הודות לגישה 

 לחיסולם.  שיתופית וחסרת רחמים
",השוק המקומי פועל ללא רבב אבל 

בשוקי הייצוא עדיין קיים חשש 
מסוים. ולא מאושר לייצוא פרי אלא 

טופל במתיל ברומיד או קירור   אם
  ."ארוך

 
  צ'ילה ,הפגנות בנמלים . 

ישראל, מזג אויר קשה לפני 
פסח 

מזג האוויר הקר לפני פסח פגע בפירות 
הקיץ, עפ״י גורמים רשמיים בארץ הנזק 
נאמד ב-7.2  מיליון אירו. השנה, גשמי  
אפריל היו כבדים מאוד, ויחד עם רוחות 
חזקות, ברד וטמפרטורות נמוכות מאוד, 
נפגעו עצים נושאי פירות קייץ  מוקדמים 
ובעיקר גפן . מעל 2,000 תלונות צפויות 

בימים אלו.

טסמניה נקיה מזבוב
לא נמצאו זבובי פירות בטסמניה,

 -מדינת האי האוסטרלי- בששת החודשים 
האחרונים הודות לגישה שיתופית וחסרת 
רחמים  לחיסולם. ",השוק המקומי פועל 
ללא רבב אבל בשוקי הייצוא עדיין קיים 
חשש מסוים. ולא מאושר לייצוא פרי אלא 
אם  טופל במתיל ברומיד או קירור ארוך"

,  סוכר תוספת ללא ירקות או פירות
 הרסק. משמרים חומרים או מים

 הגיע שהפרי לאחר רק מיוצר
 ומשמש אופטימלית להבשלה

 .שונים ומאפים שייקים,  יםבקוקטייל
 תות בננה של הרגילים לטעמים בנוסף

 אקזוטיים טעמים גם יש ע"תפו או
  .  וגויאבה מנגו, יוזו, קלמאנסי כמו

 .החלה ההדרים עונת,  צ׳ילה

 היגעו ראשונות קלמנטינות משלוחי
 ילה'צ  .מאי אמצע עד לאמריקה

 עם, 16 בשבוע  משלוחים החלה
  נותנטיקלמ של תיבות 71,771
 המזרחי החוף לכיוון  תיבות 55,268

 הקלמנטינות אחרי  .למערב 16,503-ו
 .ומנדרינות טבוריים, לימונים  יגיעו

 צופה יליאנית'הצ ההדרים תעשיית
 בהשוואה הדר פרי של דומה כמות
, השנה... אבל, שעברה לשנה

 58,000 הוא לקלמנטינות  האומדן
 ושלושה ארבעים של גידול זה  .טון

 ! "שנתיים בתוך  רק וזיםחא

 

 

 

 מטר״ - ״אבוקדו לאבוקדו איכות מד
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 החדש אבוקדו איכות מד .האחרון
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 שניות ובתוך קרוב אדום אינפרא אור

כמות  את במדויק מקבלים ספורות
 . באבוקדו היבש החומר
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 נפגעו, מאוד נמוכות וטמפרטורות
 מוקדמים  קייץ פירות נושאי עצים

 תלונות 2,000 מעל . גפן ובעיקר
 .אלו בימים צפויות

 טסמניה נקיה מזבוב

 
 ,לא נמצאו זבובי פירות בטסמניה

בששת  -ימדינת האי האוסטרל- 
החודשים האחרונים הודות לגישה 

 לחיסולם.  שיתופית וחסרת רחמים
",השוק המקומי פועל ללא רבב אבל 

בשוקי הייצוא עדיין קיים חשש 
מסוים. ולא מאושר לייצוא פרי אלא 

טופל במתיל ברומיד או קירור   אם
  ."ארוך

 
  צ'ילה ,הפגנות בנמלים . 

 צ'ילה, הפגנות בנמלים. 
שבועיים לאחר שעובדי הנמלים והממשלה 
הגיעו להסכם, מתעוררות שוב מהומות 
ומחסומים בנמלים. ההפגנות קשורות 
לחוסר הנוחות של חלק קטן מהעובדים 
עם היעדר ציות להסכמים שהושגו, לאחר 
שביתה של 35 ימים. המפגינים התפרעו 
והקימו מחסומים כדי למקד את תשומת 

לבם של השלטונות.  

 
שבועיים לאחר שעובדי הנמלים 

ה הגיעו להסכם, מתעוררות שלוהממ
. שוב מהומות ומחסומים בנמלים

ההפגנות קשורות לחוסר הנוחות של 
חלק קטן מהעובדים עם היעדר ציות 

להסכמים שהושגו , לאחר שביתה של 
 התפרעו והקימוהמפגינים  ימים. 35

מחסומים כדי למקד את תשומת לבם 
   .של השלטונות

 
 אלבניה , הדרים ותרופות

 
שאלבניה היא אחת  פיאף על 

המדינות הקטנות באירופה, האקלים 
הים תיכוני החיובי שלה מדרג אותה 

כאחת היצרניות החקלאיות המובילות 
מדינות אירופה. אלבניה היא  38מבין 

 בין עשרת היצרנים המובילים
באירופה בכל הנוגע לפרי הדר 

וצמחים ארומטיים לרפואה . לאלבניה 
-ר ב הד פרידונם של  10,000היו 

של   בתפוקה  , בעיקר מנדרינות 2016
  טון . 40,000

 
 אזרביג'אן משקיעה בפרי הדר

 
האזור הדרומי של אזרביג'אן הוא בית 

גידול טוב של פרי הדר נדיר הנקרא 
אמור להיות וחלבונג, שמקורו ביפן 

 בעל יעילות כלכלית גבוהה
שטח פרי  ופוטנציאל ייצוא טוב.

ו בין עצמאת ההדר הנטוע הכפיל 
בשנה שעברה חתם  .2017-ל 2010

נשיא אזרבייג'ן, על צו המאשר את 
התפתחות ייצור ההדרים עד שנת 

כדי לענות על הביקושים  2025
הפרי  המקומיים ולעודד את היצוא.
-כ) בוהמאופיין בגודלו ובמשקלו הג

  .(ליחידת פרי גרם 350-400
בחדשים דצמבר   מתבצע הקטיף
במזג  כולו מצטיין ואזור הגידולינואר 

  אויר סובטרופי.
 
 מכירה מקוונת, ספרד  

 
מספר גדול של יצרנים בספרד כבר 

החלו למכור את הפרי שלהם 
באמצעות דפי אינטרנט למעשה מתוך 

יאוש. ומקוים באמצעות כלי זה 
  לפח.  להמנע מלזרוק תפוזים

כצפוי בעידן הנוכחי, מכירות מקוונות 
יישום מתבצעות גם באמצעות אלה 

בספרד רואים בשיטה  הטלפון הנייד.
 זו חלופה טובה לכל

שאינם יודעים איך למכור   הפרדסנים
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אלבניה, הדרים ותרופות
אף על פי שאלבניה היא אחת המדינות 
הקטנות באירופה, האקלים הים תיכוני 
החיובי שלה מדרג אותה כאחת היצרניות 
38 מדינות  החקלאיות המובילות מבין 
אירופה. אלבניה היא בין עשרת היצרנים 
המובילים באירופה בכל הנוגע לפרי הדר 
וצמחים ארומטיים לרפואה. לאלבניה היו 
10,000 דונם של פרי הדר ב 2016-, בעיקר 

מנדרינות   בתפוקה  של 40,000 טון. 

 
שבועיים לאחר שעובדי הנמלים 

ה הגיעו להסכם, מתעוררות שלוהממ
. שוב מהומות ומחסומים בנמלים

ההפגנות קשורות לחוסר הנוחות של 
חלק קטן מהעובדים עם היעדר ציות 

להסכמים שהושגו , לאחר שביתה של 
 התפרעו והקימוהמפגינים  ימים. 35

מחסומים כדי למקד את תשומת לבם 
   .של השלטונות

 
 אלבניה , הדרים ותרופות

 
שאלבניה היא אחת  פיאף על 

המדינות הקטנות באירופה, האקלים 
הים תיכוני החיובי שלה מדרג אותה 

כאחת היצרניות החקלאיות המובילות 
מדינות אירופה. אלבניה היא  38מבין 

 בין עשרת היצרנים המובילים
באירופה בכל הנוגע לפרי הדר 

וצמחים ארומטיים לרפואה . לאלבניה 
-ר ב הד פרידונם של  10,000היו 

של   בתפוקה  , בעיקר מנדרינות 2016
  טון . 40,000

 
 אזרביג'אן משקיעה בפרי הדר

 
האזור הדרומי של אזרביג'אן הוא בית 

גידול טוב של פרי הדר נדיר הנקרא 
אמור להיות וחלבונג, שמקורו ביפן 

 בעל יעילות כלכלית גבוהה
שטח פרי  ופוטנציאל ייצוא טוב.

ו בין עצמאת ההדר הנטוע הכפיל 
בשנה שעברה חתם  .2017-ל 2010

נשיא אזרבייג'ן, על צו המאשר את 
התפתחות ייצור ההדרים עד שנת 

כדי לענות על הביקושים  2025
הפרי  המקומיים ולעודד את היצוא.
-כ) בוהמאופיין בגודלו ובמשקלו הג

  .(ליחידת פרי גרם 350-400
בחדשים דצמבר   מתבצע הקטיף
במזג  כולו מצטיין ואזור הגידולינואר 

  אויר סובטרופי.
 
 מכירה מקוונת, ספרד  

 
מספר גדול של יצרנים בספרד כבר 

החלו למכור את הפרי שלהם 
באמצעות דפי אינטרנט למעשה מתוך 

יאוש. ומקוים באמצעות כלי זה 
  לפח.  להמנע מלזרוק תפוזים

כצפוי בעידן הנוכחי, מכירות מקוונות 
יישום מתבצעות גם באמצעות אלה 

בספרד רואים בשיטה  הטלפון הנייד.
 זו חלופה טובה לכל

שאינם יודעים איך למכור   הפרדסנים

 
שבועיים לאחר שעובדי הנמלים 

ה הגיעו להסכם, מתעוררות שלוהממ
. שוב מהומות ומחסומים בנמלים

ההפגנות קשורות לחוסר הנוחות של 
חלק קטן מהעובדים עם היעדר ציות 

להסכמים שהושגו , לאחר שביתה של 
 התפרעו והקימוהמפגינים  ימים. 35
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שאלבניה היא אחת  פיאף על 

המדינות הקטנות באירופה, האקלים 
הים תיכוני החיובי שלה מדרג אותה 

כאחת היצרניות החקלאיות המובילות 
מדינות אירופה. אלבניה היא  38מבין 

 בין עשרת היצרנים המובילים
באירופה בכל הנוגע לפרי הדר 

וצמחים ארומטיים לרפואה . לאלבניה 
-ר ב הד פרידונם של  10,000היו 

של   בתפוקה  , בעיקר מנדרינות 2016
  טון . 40,000

 
 אזרביג'אן משקיעה בפרי הדר

 
האזור הדרומי של אזרביג'אן הוא בית 

גידול טוב של פרי הדר נדיר הנקרא 
אמור להיות וחלבונג, שמקורו ביפן 

 בעל יעילות כלכלית גבוהה
שטח פרי  ופוטנציאל ייצוא טוב.

ו בין עצמאת ההדר הנטוע הכפיל 
בשנה שעברה חתם  .2017-ל 2010

נשיא אזרבייג'ן, על צו המאשר את 
התפתחות ייצור ההדרים עד שנת 

כדי לענות על הביקושים  2025
הפרי  המקומיים ולעודד את היצוא.
-כ) בוהמאופיין בגודלו ובמשקלו הג

  .(ליחידת פרי גרם 350-400
בחדשים דצמבר   מתבצע הקטיף
במזג  כולו מצטיין ואזור הגידולינואר 

  אויר סובטרופי.
 
 מכירה מקוונת, ספרד  

 
מספר גדול של יצרנים בספרד כבר 

החלו למכור את הפרי שלהם 
באמצעות דפי אינטרנט למעשה מתוך 

יאוש. ומקוים באמצעות כלי זה 
  לפח.  להמנע מלזרוק תפוזים

כצפוי בעידן הנוכחי, מכירות מקוונות 
יישום מתבצעות גם באמצעות אלה 

בספרד רואים בשיטה  הטלפון הנייד.
 זו חלופה טובה לכל

שאינם יודעים איך למכור   הפרדסנים

אזרביג'אן משקיעה בפרי 
הדר

האזור הדרומי של אזרביג'אן הוא בית 
גידול טוב של פרי הדר נדיר הנקרא 
חלבונג, שמקורו ביפן ואמור להיות 
בעל יעילות כלכלית גבוהה ופוטנציאל 
ייצוא טוב. שטח פרי ההדר הנטוע 
הכפיל את עצמו בין 2010 ל-2017. 
בשנה שעברה חתם נשיא אזרבייג'ן, 
ייצור  על צו המאשר את התפתחות 
2025 כדי לענות  ההדרים עד שנת 
על הביקושים המקומיים ולעודד את 
היצוא. הפרי מאופיין בגודלו ובמשקלו 
הגבוה )כ-350-400 גרם ליחידת פרי(. 
הקטיף מתבצע  בחדשים דצמבר ינואר 
ואזור הגידול כולו מצטיין במזג אויר 

סובטרופי. 

ספרד, מכירה מקוונת

מספר גדול של יצרנים בספרד כבר החלו 
למכור את הפרי שלהם באמצעות דפי 
ומקוים  יאוש.  אינטרנט למעשה מתוך 
באמצעות כלי זה להמנע מלזרוק תפוזים  

לפח. 
כצפוי בעידן הנוכחי, מכירות מקוונות אלה 
מתבצעות גם באמצעות יישום הטלפון 
זו חלופה  הנייד. בספרד רואים בשיטה 
טובה לכל הפרדסנים  שאינם יודעים איך 
למכור את הפרי  אחרי שנה של עבודה 
קשה ומאומצת. היישום כבר ניתן להורדה, 
למרות שזה עדיין לא מבצעי בשל היעדר 
משתמשים, אך  יכול בסופו של דבר להיות 

פתרון נהדר עבור מגדלים רבים.

 
שבועיים לאחר שעובדי הנמלים 

ה הגיעו להסכם, מתעוררות שלוהממ
. שוב מהומות ומחסומים בנמלים

ההפגנות קשורות לחוסר הנוחות של 
חלק קטן מהעובדים עם היעדר ציות 

להסכמים שהושגו , לאחר שביתה של 
 התפרעו והקימוהמפגינים  ימים. 35
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שאלבניה היא אחת  פיאף על 

המדינות הקטנות באירופה, האקלים 
הים תיכוני החיובי שלה מדרג אותה 

כאחת היצרניות החקלאיות המובילות 
מדינות אירופה. אלבניה היא  38מבין 

 בין עשרת היצרנים המובילים
באירופה בכל הנוגע לפרי הדר 

וצמחים ארומטיים לרפואה . לאלבניה 
-ר ב הד פרידונם של  10,000היו 

של   בתפוקה  , בעיקר מנדרינות 2016
  טון . 40,000

 
 אזרביג'אן משקיעה בפרי הדר

 
האזור הדרומי של אזרביג'אן הוא בית 

גידול טוב של פרי הדר נדיר הנקרא 
אמור להיות וחלבונג, שמקורו ביפן 

 בעל יעילות כלכלית גבוהה
שטח פרי  ופוטנציאל ייצוא טוב.

ו בין עצמאת ההדר הנטוע הכפיל 
בשנה שעברה חתם  .2017-ל 2010

נשיא אזרבייג'ן, על צו המאשר את 
התפתחות ייצור ההדרים עד שנת 

כדי לענות על הביקושים  2025
הפרי  המקומיים ולעודד את היצוא.
-כ) בוהמאופיין בגודלו ובמשקלו הג

  .(ליחידת פרי גרם 350-400
בחדשים דצמבר   מתבצע הקטיף
במזג  כולו מצטיין ואזור הגידולינואר 

  אויר סובטרופי.
 
 מכירה מקוונת, ספרד  

 
מספר גדול של יצרנים בספרד כבר 

החלו למכור את הפרי שלהם 
באמצעות דפי אינטרנט למעשה מתוך 

יאוש. ומקוים באמצעות כלי זה 
  לפח.  להמנע מלזרוק תפוזים

כצפוי בעידן הנוכחי, מכירות מקוונות 
יישום מתבצעות גם באמצעות אלה 

בספרד רואים בשיטה  הטלפון הנייד.
 זו חלופה טובה לכל

שאינם יודעים איך למכור   הפרדסנים

מנדרינה להורדת משקל
פיגמנט  גילו  בספרד   חוקרים 
)קרוטנואיד(במנדרינה, המסייע להפחית 
את שומן הגוף ב 30%-. הגילוי מסייע 
כתחליף  )לא  יתר  השמנת  למניעת 

לתרופות(.

מנדרינה "עוקץ ועלה"
עונת ההדרים בצפון אמריקה מתקרבת 
לכמויות  השיא. המנדרינות הם קטגוריה 
ועלה  ונקטפת עם עוקץ  חשובה מאוד 
המאפשרים  ללקוח לעמוד מקרוב על 
טריות הפרי. בנוסף לכך גם הקטיף של 
פרי כזה חייב להיות ידני עם תשומת לב 

מיוחדת לשמירת העוקץ עם העלה. 

אחרי שנה של עבודה קשה   את הפרי
היישום כבר ניתן להורדה,  ומאומצת.

למרות שזה עדיין לא מבצעי בשל 
יכול בסופו   היעדר משתמשים, אך
נהדר עבור של דבר להיות פתרון 

 מגדלים רבים.
 

  אמוניה דמ

 
 AR8500גלאי גז אמוניה באויר בשם 

לשמירה על איכות הסביבה . מדדי 
לחקלאים  אמוניה הם חשובים

שומרי איכות הסביבה . המכשיר לו
   .הוא לשימוש ידני ומדוייק מאוד

 
 מנדרינה להורדת משקל

גילו פיגמנט   חוקרים בספרד
)קרוטנואיד(במנדרינה, המסייע 

. 30%-ב להפחית את שומן הגוף 
הגילוי מסייע למניעת השמנת יתר )לא 

 לתרופות(. כתחליף
 

 מנדרינה "עוקץ ועלה"

 
מתקרבת עונת ההדרים בצפון אמריקה 

השיא . המנדרינות הם   לכמויות

קטגוריה חשובה מאוד ונקטפת עם 
ללקוח   עוקץ ועלה המאפשרים

לעמוד מקרוב על טריות הפרי . בנוסף 
חייב לכך גם הקטיף של פרי כזה 

להיות ידני עם תשומת לב מיוחדת 
  עלה .עם העוקץ הלשמירת 

 
 יבול רב, תורכיה 

 
היבול היה טוב התשואות גבוהות  

והפרדסנים מרוצים . היעדים לשיווק 
היו רוסיה ,אוקראינה, גרוזיה, מדינות 
מרכז אסיה, פולין, הונגריה, רומניה, 
איטליה והולנד. "לא היו לנו בעיות 

מנענו את הופעת הזבוב"  בייצוא וגם
 . גורמים מוסמכים בתורכיהים רמוס

 
Coop שוויץ תומך במחקר 

 
על מנת להישמר מפני מחלת הגרינינג 

שווייץ יחד עם מכון  coopנרתמה 
המחקר של החקלאות האורגנית 

 המחלה. בסיוע להדברת המחלה
גורמת לפירות מעוותים ,  במקסיקו 

 עלים צהובים ,פרי עם תכולת מיץ
 המחקר הראה נמוכה וטעם מריר.

שאורגניזמים מועילים כגון מינים 
מסוימים של פטרייה או צרעה תורמים 

. משמעותית לפגיעה בגורמי המחלה
 תורמתגם נטיעת הדרים עם צמחי בר 

והוכחה  להגדלת פוריות הקרקע
   יטה יעילה.כש

תורכיה, יבול רב

גבוהות  התשואות  טוב  היה   היבול 
והפרדסנים מרוצים. היעדים לשיווק היו 
רוסיה,אוקראינה, גרוזיה, מדינות מרכז 
אסיה, פולין, הונגריה, רומניה, איטליה 
והולנד. "לא היו לנו בעיות בייצוא וגם 
מנענו את הופעת הזבוב" מוסרים גורמים 

מוסמכים בתורכיה .

אחרי שנה של עבודה קשה   את הפרי
היישום כבר ניתן להורדה,  ומאומצת.

למרות שזה עדיין לא מבצעי בשל 
יכול בסופו   היעדר משתמשים, אך
נהדר עבור של דבר להיות פתרון 

 מגדלים רבים.
 

  אמוניה דמ

 
 AR8500גלאי גז אמוניה באויר בשם 

לשמירה על איכות הסביבה . מדדי 
לחקלאים  אמוניה הם חשובים

שומרי איכות הסביבה . המכשיר לו
   .הוא לשימוש ידני ומדוייק מאוד

 
 מנדרינה להורדת משקל

גילו פיגמנט   חוקרים בספרד
)קרוטנואיד(במנדרינה, המסייע 

. 30%-ב להפחית את שומן הגוף 
הגילוי מסייע למניעת השמנת יתר )לא 

 לתרופות(. כתחליף
 

 מנדרינה "עוקץ ועלה"

 
מתקרבת עונת ההדרים בצפון אמריקה 

השיא . המנדרינות הם   לכמויות

קטגוריה חשובה מאוד ונקטפת עם 
ללקוח   עוקץ ועלה המאפשרים

לעמוד מקרוב על טריות הפרי . בנוסף 
חייב לכך גם הקטיף של פרי כזה 

להיות ידני עם תשומת לב מיוחדת 
  עלה .עם העוקץ הלשמירת 

 
 יבול רב, תורכיה 

 
היבול היה טוב התשואות גבוהות  

והפרדסנים מרוצים . היעדים לשיווק 
היו רוסיה ,אוקראינה, גרוזיה, מדינות 
מרכז אסיה, פולין, הונגריה, רומניה, 
איטליה והולנד. "לא היו לנו בעיות 

מנענו את הופעת הזבוב"  בייצוא וגם
 . גורמים מוסמכים בתורכיהים רמוס

 
Coop שוויץ תומך במחקר 

 
על מנת להישמר מפני מחלת הגרינינג 

שווייץ יחד עם מכון  coopנרתמה 
המחקר של החקלאות האורגנית 

 המחלה. בסיוע להדברת המחלה
גורמת לפירות מעוותים ,  במקסיקו 

 עלים צהובים ,פרי עם תכולת מיץ
 המחקר הראה נמוכה וטעם מריר.

שאורגניזמים מועילים כגון מינים 
מסוימים של פטרייה או צרעה תורמים 

. משמעותית לפגיעה בגורמי המחלה
 תורמתגם נטיעת הדרים עם צמחי בר 

והוכחה  להגדלת פוריות הקרקע
   יטה יעילה.כש

רומניה 
מנהיג המפלגה השלטת ברומניה רוצה 
והירקות  הפירות  חנויות  את  להחזיר 
שבבעלות המדינה  מהעידן הקומוניסטי.
לדעתו זה יאפשר לאזרחי רומניה לאכול 
מוצרים באיכות טובה. באתרים רבים החלו 
בהקמת רשת לאומית של חנויות בסך של 
100 מיליון יורו שיתחרו בסופרמרקטים 
זרים. "אני רוצה לוודא שילד שנוגס תפוח 
הוא נקי או כשאנחנו קונים עגבנייה יש 

לה טעם וריח של עגבניה. "

Brexit 

 
 .חתימה על המשך סחר עם ישראל

בריטניה וישראל חתמו על הסכם, 
שנועד להבטיח המשכיות ביחסי 

הסחר לאחר יציאת בריטניה מהאיחוד 
ל המסחר הבילטראלי הגיע  האירופי.

, גידול 2018-דולר ב מיליארד  11-
 לעומת השנה הקודמת.  15%של 

 
  נמל המבורג

 
הנמל האוניברסלי הגדול ביותר 

בגרמניה יכול לדווח על תוצאות 
. המבורג הצליחה 2018-מכובדות ל 

להוכיח את עצמה בסביבה קשה, תוך 
השגת התקדמות ניכרת בהובלה ימית. 

מיליון  46.8של  היו סך, 2018בשנת 
מיליון  2.44ו  - 2.7%ה של עליי -טון 

TEU -  4.7%עלייה של.  
-רכבות משא עם כ 60,000-יותר מ 

מיליון קרונות משא הובאו  1.6
. זה עלה על השיא  2018במהלך 

והאריך את  2016הכולל שנקבע בשנת 
עמדתה של המבורג כ"נמל הרכבת" 

. ג'נס מאייר, מנכ"ל המוביל באירופה
ונים שות נמל המבורג, אומר: "הנתר

נמל הם ברכבת ההחיוביים של 
הצלחה שהשגנו יחד עם השותפים 
שלנו בשנה שעברה, אנחנו יכולים 

 להיות גאים בצדק בביצוע זה".
 
 
 
 

 אוקראינה ,גידול בפרי הדר

 
, גדל יבוא הדרים 2018בשנת 

לעומת השנה   27%ב   לאוקראינה
ן; טו 337.870-ל  הקודמת, והגיע

עמד על  , נתון זה2017כאשר בשנת 
וכאשר מסתכלים על  טון. 265.480

-ו  2013הדינמיקה של היבוא בין 
 2013-, יצוין כי השיא הושג ב 2018

התאפיינה  2015טון, בעוד  443.460
טון עקב  232.110 ליבוא נמוך שב

האנליסטים  מחסור בפירות הדר ,
דינמיקה החיובית ואת הדגישו את ה

ות ההדרגתית של יבוא ההתאושש
מהם היו  71%, כאשר ההדרים

לימונים  22%מנדרינות ותפוזים, ועוד 
 כאשר ספקי אשכוליות. 6% -ו 

ההדרים העיקריים הם טורקיה 
( ואיטליה 14.48%(, מצרים )56.02%)
(5.68%.) 
 

  רומניה

 
מנהיג המפלגה השלטת ברומניה 
רוצה להחזיר את חנויות הפירות 

מהעידן   המדינה והירקות שבבעלות
זה יאפשר לדעתו י .הקומוניסט

לאזרחי רומניה לאכול מוצרים 
 והחלבאתרים רבים באיכות טובה . 

הקמת רשת לאומית של חנויות בסך ב
מיליון יורו שיתחרו  100של 
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מד אמוניה 

 AR8500 גלאי גז אמוניה באויר בשם
מדדי  הסביבה.  איכות  על  לשמירה 
אמוניה הם חשובים לחקלאים ולשומרי 
איכות הסביבה. המכשיר הוא לשימוש 

ידני ומדוייק מאוד. 

אחרי שנה של עבודה קשה   את הפרי
היישום כבר ניתן להורדה,  ומאומצת.

למרות שזה עדיין לא מבצעי בשל 
יכול בסופו   היעדר משתמשים, אך
נהדר עבור של דבר להיות פתרון 

 מגדלים רבים.
 

  אמוניה דמ

 
 AR8500גלאי גז אמוניה באויר בשם 

לשמירה על איכות הסביבה . מדדי 
לחקלאים  אמוניה הם חשובים

שומרי איכות הסביבה . המכשיר לו
   .הוא לשימוש ידני ומדוייק מאוד

 
 מנדרינה להורדת משקל

גילו פיגמנט   חוקרים בספרד
)קרוטנואיד(במנדרינה, המסייע 

. 30%-ב להפחית את שומן הגוף 
הגילוי מסייע למניעת השמנת יתר )לא 

 לתרופות(. כתחליף
 

 מנדרינה "עוקץ ועלה"

 
מתקרבת עונת ההדרים בצפון אמריקה 

השיא . המנדרינות הם   לכמויות

קטגוריה חשובה מאוד ונקטפת עם 
ללקוח   עוקץ ועלה המאפשרים

לעמוד מקרוב על טריות הפרי . בנוסף 
חייב לכך גם הקטיף של פרי כזה 

להיות ידני עם תשומת לב מיוחדת 
  עלה .עם העוקץ הלשמירת 

 
 יבול רב, תורכיה 

 
היבול היה טוב התשואות גבוהות  

והפרדסנים מרוצים . היעדים לשיווק 
היו רוסיה ,אוקראינה, גרוזיה, מדינות 
מרכז אסיה, פולין, הונגריה, רומניה, 
איטליה והולנד. "לא היו לנו בעיות 

מנענו את הופעת הזבוב"  בייצוא וגם
 . גורמים מוסמכים בתורכיהים רמוס

 
Coop שוויץ תומך במחקר 

 
על מנת להישמר מפני מחלת הגרינינג 

שווייץ יחד עם מכון  coopנרתמה 
המחקר של החקלאות האורגנית 

 המחלה. בסיוע להדברת המחלה
גורמת לפירות מעוותים ,  במקסיקו 

 עלים צהובים ,פרי עם תכולת מיץ
 המחקר הראה נמוכה וטעם מריר.

שאורגניזמים מועילים כגון מינים 
מסוימים של פטרייה או צרעה תורמים 

. משמעותית לפגיעה בגורמי המחלה
 תורמתגם נטיעת הדרים עם צמחי בר 

והוכחה  להגדלת פוריות הקרקע
   יטה יעילה.כש

MRL-הורדת  ה
כי  נרמז  בברלין,  בשיחות שהתקיימו 
כעת בתהליך  נמצא  האירופי  האיחוד 
של דיון חדש, להפחתת   MRL עבור 
imazalil.ההצעה עבור פרי הדר היא כי 
בעתיד יהיה הערך של 0.01 מ"ג / ק"ג 
במקום 5 מ"ג / ק"ג כיום.ההצעה עדיין 
איננה חוק, והמדינות החברות עדיין דנות 
בעניין, אבל אין ספק שתהיה ירידה ב- 
MRL. אם נשווה את לוחות הזמנים של 
חומרים פעילים אחרים, זה יהיה כנראה 

בסוף השנה. 

Brexit כאוטי
 אם בריטניה עוזבת את האיחוד האירופי 
בקרוב מבלי להסכים על תנאי הסחר, 
עם  להתמודד  יכולים  אינם  הבריטים 
מחירים   עליית  טרי,  מזון  מחסור של 

ומגוון מוגבל. 
"אתה לא יכול לאגור תוצרת טרייה, אין 
לך מקום עודף והסחורה לא  טריה", נמסר 
מרשתות השיווק השונות. יש אי-ודאות 
רבה במה שנחשב בעבר למעוז היציבות 

הכלכלית והפוליטית המערבית.

ילים רים פעאת לוחות הזמנים של חומ
  אחרים, זה יהיה כנראה בסוף השנה.

 
 ליון יורוימ 200מגדלים איבדו 

מחירים הרסניים ושוק גרוע בספרד 
גרמו להפסד לפרדסנים בשיעור של 

מיליון יורו וזה גורם למחאה  200
  נוספת בסוף פברואר .עממית 

 
 עליה בהדרי מקסיקו

ייצור פרי הדר במקסיקו צפוי לגדול 
נאי מזג אוויר ת  עקב 2018/19 -ב

 ת.ואופטימליים ותשואות משופר
ל בגלל הקשיים בארה"ב יש גידו

בייצור של מקסיקו הן בפרי טרי והן 
כמו במדינות  בכמויות המיצים . 

מקסיקו סובלת ממחלת   אחרות גם
(. למרות תכנית HLB -הגרינינג )ה 

כאשר הגילוי     ניטור נרחבת
  . 2009במקסיקו היה בשנת   הראשון

 
 מיחה בהדרי דרום אפריקהצ

 
הייצור עשוי לגדול עקב ניבה 

ובגלל תנאי מזג   חדשיםבשטחים 
  וביקוש מוגבר . טוביםאויר 

מרכזי עבור הארה"ב נותרה השוק 
 מגדלי הדרים בדרום אפריקה.

, יצוא הדרים לארצות 2017/18בשנת 
מיליון דולר.  47הברית הסתכם ב 

 גם לעלייה  הגידול בכמויות הוביל
בייצור מיץ תפוזים. הייצור של 

טון  450,000ל  7%-אשכולית גדל ב 
אחוזים  8-גדל ב   , והיצוא2018/19ב 
הייצור של מנדרינות ,טון 310,000ל 

ב טון  300,000-ל  7%-גדל ב 
-שלה יעל הייצוא צפוילו 2018/19

7%. 
 

  מינים חדשים של זבוב פירות

 
בוב פירות נמצא של ז חדשסוג 

מעקב באוקלנד אשר בניו במלכודת 
 Bactrocera facialisהזבוב ) זילנד

"(. הזבוב facialis"זבוב פירות  -
הזכר זוהה רשמית בתחילת פברואר 

אבל לא ניתן למצוא זבובי פירות 
זהו זבוב פירות טרופי וניו  נוספים.

זילנד לא משמשת מקום אידיאלי 
הוא הפיקוח בגבול  .להתפתחותו

 .ל אוד אינטנסיבי ויעימ
 

Brexit כאוטי 

 
האיחוד אם בריטניה עוזבת את  

האירופי בקרוב מבלי להסכים על 
יכולים אינם תנאי הסחר, הבריטים 

להתמודד עם מחסור של מזון טרי, 
  ומגוון מוגבל .  עליית מחירים

"אתה לא יכול לאגור תוצרת טרייה, 
אין לך מקום עודף והסחורה 

 סר מרשתות השיווק, נמ"טריה  לא
ודאות רבה במה -שונות . יש איה

למעוז היציבות שנחשב בעבר 
 הכלכלית והפוליטית המערבית.

 
 
 
 
 
 
 

אוקראינה, גידול בפרי הדר
בשנת 2018, גדל יבוא הדרים לאוקראינה  
ב 27%  לעומת השנה הקודמת, והגיע  
ל-337.870 טון; כאשר בשנת 2017, נתון 
זה עמד על 265.480 טון. וכאשר מסתכלים 
ו   2013 בין  היבוא  הדינמיקה של  על 
2018-, יצוין כי השיא הושג ב 2013- 
443.460 טון, בעוד 2015 התאפיינה ביבוא 
נמוך של 232.110 טון עקב מחסור בפירות 
הדר, האנליסטים הדגישו את הדינמיקה 
החיובית ואת ההתאוששות ההדרגתית 
של יבוא ההדרים, כאשר 71% מהם היו 
מנדרינות ותפוזים, ועוד 22% לימונים 
ו - 6% אשכוליות. כאשר ספקי ההדרים 
העיקריים הם טורקיה )56.02%(, מצרים 

)14.48%( ואיטליה )5.68%(. Brexit 

 
 .חתימה על המשך סחר עם ישראל

בריטניה וישראל חתמו על הסכם, 
שנועד להבטיח המשכיות ביחסי 

הסחר לאחר יציאת בריטניה מהאיחוד 
ל המסחר הבילטראלי הגיע  האירופי.

, גידול 2018-דולר ב מיליארד  11-
 לעומת השנה הקודמת.  15%של 

 
  נמל המבורג

 
הנמל האוניברסלי הגדול ביותר 

בגרמניה יכול לדווח על תוצאות 
. המבורג הצליחה 2018-מכובדות ל 

להוכיח את עצמה בסביבה קשה, תוך 
השגת התקדמות ניכרת בהובלה ימית. 

מיליון  46.8של  היו סך, 2018בשנת 
מיליון  2.44ו  - 2.7%ה של עליי -טון 

TEU -  4.7%עלייה של.  
-רכבות משא עם כ 60,000-יותר מ 

מיליון קרונות משא הובאו  1.6
. זה עלה על השיא  2018במהלך 

והאריך את  2016הכולל שנקבע בשנת 
עמדתה של המבורג כ"נמל הרכבת" 

. ג'נס מאייר, מנכ"ל המוביל באירופה
ונים שות נמל המבורג, אומר: "הנתר

נמל הם ברכבת ההחיוביים של 
הצלחה שהשגנו יחד עם השותפים 
שלנו בשנה שעברה, אנחנו יכולים 

 להיות גאים בצדק בביצוע זה".
 
 
 
 

 אוקראינה ,גידול בפרי הדר

 
, גדל יבוא הדרים 2018בשנת 

לעומת השנה   27%ב   לאוקראינה
ן; טו 337.870-ל  הקודמת, והגיע

עמד על  , נתון זה2017כאשר בשנת 
וכאשר מסתכלים על  טון. 265.480

-ו  2013הדינמיקה של היבוא בין 
 2013-, יצוין כי השיא הושג ב 2018

התאפיינה  2015טון, בעוד  443.460
טון עקב  232.110 ליבוא נמוך שב

האנליסטים  מחסור בפירות הדר ,
דינמיקה החיובית ואת הדגישו את ה

ות ההדרגתית של יבוא ההתאושש
מהם היו  71%, כאשר ההדרים

לימונים  22%מנדרינות ותפוזים, ועוד 
 כאשר ספקי אשכוליות. 6% -ו 

ההדרים העיקריים הם טורקיה 
( ואיטליה 14.48%(, מצרים )56.02%)
(5.68%.) 
 

  רומניה

 
מנהיג המפלגה השלטת ברומניה 
רוצה להחזיר את חנויות הפירות 

מהעידן   המדינה והירקות שבבעלות
זה יאפשר לדעתו י .הקומוניסט

לאזרחי רומניה לאכול מוצרים 
 והחלבאתרים רבים באיכות טובה . 

הקמת רשת לאומית של חנויות בסך ב
מיליון יורו שיתחרו  100של 

תפוז דם מסיצליה, ביפן
מדוע תפוזי דם סיציליאניים אינם מגיעים 
ליפן? הרבה יפנים מעולם לא טעמו תפוז 
דם טרי, עפ"י הסכמים בינלאומיים אפשר 
לייבא תפוזי דם רק לאחר טיפול בקור 
בנוכחות מפקח יפני על "חשבון" הייצואן. 

הבעיה היא שעלות מפקח כזה היא כ-
 usa $ 10000 לחודש כולל טיסה ושהייה 
בסיציליה. האיטלקים לא מוכנים לשלם 
סכום כזה ומוותרים על ייצוא תפוזי דם 

ליפן. 

. "אני רוצה לוודא בסופרמרקטים זרים
נוגס תפוח הוא נקי או ששילד 

עגבנייה יש לה טעם  כשאנחנו קונים
 וריח של עגבניה. "

 
  של קוקאין בניו יורק .משלוח גדול 

 
 77פאונד של קוקאין בשווי  3200

שנה  25הגדול ביותר מזה   מיליון $
.הקוקאין   נתגלה במכולה בניו יורק

טונים של פירות הוסתר מאחורי קר
יבשים, ספינת המטען הגיעה מבואנה 

הבאה  ונטורה, קולומביה, והתחנה
שלה היתה אנטוורפן, בלגיה. סוכנות 

( עובדת כעת DEAם )אכיפת הסמי
על מנת לזהות את מקור הסם ומי 

  הניח אותו על הספינה . 
 

Brexit מןזכל ה: שינויים 

 
יום לפני הצבעת הקונגרס, אמרה ראש 

הממשלה תרזה מאי כי היא השיגה 
. נשיא  Brexit-שינויים לעסקת ה

ז'אן קלוד ג'ונקר,  הנציבות האירופית,
 הזהיר, עם זאת, אם העסקה תצטמצם

 לא תהיה "שום הזדמנות שלישית".

 הדרים בסין
נקבע  בכנס מיוחד שנערך בבייגין

שפרי הדר הוא המוצר הכי יציב ברמת 
. מתוך כמות   האספקה בשוק זה

מיליון טון היה נפח  1.57כללית של
טון  60.000המסחר של מנדרינות כ

 119)מיליון יואן  800ובשווי של 
 .(מיליון דולר

 
 , ביפן? תפוז דם מסיצליה

 
מדוע תפוזי דם סיציליאניים אינם 

מעולם לא הרבה יפנים  מגיעים ליפן?
י הסכמים "טעמו תפוז דם טרי, עפ

בינלאומיים אפשר לייבא תפוזי דם רק 
לאחר טיפול בקור בנוכחות מפקח 

הייצואן . הבעיה  "חשבון"יפני על 
 -כ לות מפקח כזה היאהיא שע

 10000 $ usa חודש כולל טיסה ל
טלקים לא יהא. ה בסיציליהישהיו

לשלם סכום כזה ומוותרים על  מוכנים
  ייצוא תפוזי דם ליפן.

 
EC -בקרה מיוחדת להדרי ברזיל 

 
תגביר הבקרה   הנציבות האירופית

הפיטוסניטרית על פרי הדר מברזיל 
בגלל גומה שחורה למניעת חדירת 

 Phyllostictaורם המחלה ג
citricarpa   עד עתה הספיקה .

גורמי   הצהרת המגדל שאין בפרדס

HLB, ספרד

ההגעה של חיידק HLB ישים קץ למגזר ההדרים הספרדי בתוך 15 שנים.
ה-HLB( Huanglongbing(, הוא האיום הגדול ביותר עבור ענף ההדרים. למעשה, 
הים התיכון הוא האזור היצרני הגדול היחיד, שעד כה לא הושפע מהופעתו של 
החיידק. המצב התהפך בשנת 2014, כאשר נוכחות של  Trioza erytreae -וקטור 
העברה של המחלה זוהה בגליציה, ספרד. בשנת 2015 הרשויות בפורטוגל גילו 

עוד מקום גידול של החרק. 
מודעת לחומרת המצב, הוועדה לניהול פרי הדר )CGC(, העמותה הלאומית של 
יצואני ההדרים של ספרד, העריכה את ההשפעה הכלכלית האפשרית של תעשיית 
ההדרים של ספרד עם כניסתו של מחולל זה. המסקנות שלהם, בהתחשב בכך שאין 
תרופה, והם לוקחים בחשבון את החוויה של פלורידה, התוצאה היא  אפוקליפטית. 
7.5 שנים לאחר כניסת המחלה הייצור של תפוזים, מנדרינות ולימונים יופחת )מ 7- 
מיליון טון ל 3.6- מיליון(, ולאחר 15 שנה, פירות הדר יהפכו ליבול שיורי בלבד. 

מחלה אבל מעתה ייבדקו ויזואלית 
  טון . 30פירות לכל  200ינימום מ
 

  ארגנטינה  לימון,
ייצור לימון מארגנטינה צפוי 

מיליון   .1.6-ל 2018/19בשנת   להגיע
טון . ירידה לעומת השנה הקודמת . 

טון  500.000תפוזים עשויים להגיע ל
, פחות   נותטון מנדרי 280000-ו

 מהעונה הקודמת.
 

 ומורו איטלקי בסין טרוקו

 
הללו הגיעו בדרך   הזנים האדומים

 הים לסין ,תפוזי הדם
אטרקציה וממשיכים   יםוהומ

להתפשט בשווקים .נערך גם טקס 
מיוחד לכבוד אירוע ההגעה של הפרי 

ן המשתתפים הרבים . כאשר בי  לסין
אנשי השגרירות האיטלקית בשנחאי . 

כי ילהאיטלקים גאים מאוד בתה
 הייצור ובאיכות  הגבוהה 

בזכות מיקרו אקלים של זן זה ,
עשירות כאשר הפרי בעל  עותוקרק

ובעל תכונות   צבע תרוג עז
 .אורגאנולפטיות מיוחדות במינן

 
 איטליה, שנה רעה

 
שבוצע עבור שוק על פי הניתוח 

ההדרים האיטלקי המגמה של תפוזים 
חיובית, ירידת מחירים  תהלא הי

החורף  ,גםבעיקר בגודל הבינוני 
.באשר לתפוזי דם, השפיע המתון 

עם   החל Tarocco -הקמפיין ל ה
אחוז גבוה יותר של פירות בינוניים 

במידה ניכרת לרמות   .המחירים , ירדו
, שהייתה שנה 2018דומות לשנת 

, במיוחד הביקוש גדל ועה מאוד.גר
  .   ם אדומיםניז  עבור

 
HLB ספרד , 

 
ישים קץ  HLBל חיידק ההגעה ש

 15למגזר ההדרים הספרדי בתוך 
 .שנים

, הוא Huanglongbing (HLB)-ה
האיום הגדול ביותר עבור ענף 

ההדרים. למעשה, הים התיכון הוא 
כה האזור היצרני הגדול היחיד, שעד 
לא הושפע מהופעתו של החיידק. 

, כאשר 2014המצב התהפך בשנת 
- Trioza erytreae  של נוכחות

וקטור העברה של המחלה זוהה 
 2015בגליציה , ספרד . בשנת 

גילו עוד מקום  בפורטוגלהרשויות 
  חרק.הגידול של 

מודעת לחומרת המצב, הוועדה 
(, העמותה CGCלניהול פרי הדר )

י ההדרים של הלאומית של יצואנ
ספרד, העריכה את ההשפעה הכלכלית 

של תעשיית ההדרים של רית האפש
ספרד עם כניסתו של מחולל זה. 

המסקנות שלהם, בהתחשב בכך שאין 
והם לוקחים בחשבון את  תרופה,

 החוויה של פלורידה, התוצאה
שנים לאחר  7.5אפוקליפטית.   היא

הייצור של תפוזים,  כניסת המחלה
 7-מונים יופחת )מ מנדרינות ולי
 15אחר מיליון(, ול 3.6-מיליון טון ל 

שנה, פירות הדר יהפכו ליבול שיורי 
  בלבד.

לימון, ארגנטינה
ייצור לימון מארגנטינה צפוי להגיע 
בשנת 2018/19 ל- 1.6. מיליון טון. 

ירידה לעומת השנה הקודמת.
תפוזים עשויים להגיע ל 500.000 טון

פחות  מנדרינות,  טון   280000 ו- 
מהעונה הקודמת.
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

 

 

 

 

 ונות קודמים(ראי גילי) כך היה פעם:למדור 
 

 

 1936יוסף ברש על הסוס שומר על פרדסי כפר בילו 

 

 1940פרדס קרוננברג מול כפר בילו בשנת   

 

 

 

 

 

 ונות קודמים(ראי גילי) כך היה פעם:למדור 
 

 

 1936יוסף ברש על הסוס שומר על פרדסי כפר בילו 

 

 1940פרדס קרוננברג מול כפר בילו בשנת   

 
  פרדס קרוננברג מול כפר בילו בשנת 1940יוסף ברש על הסוס שומר על פרדסי כפר בילו 1936

 

פועלי חבורת הדרום ברחובות 1925  שעבדו בפרדסי האיכרים ברחובות שעבדו בפרדסי האיכרים ברחובות  1925הדרום ברחובות פועלי חבורת 
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בהר הנגב המרכזי מצויים שרידי בוסתנים חקלאיים נטושים 
שניטעו ברובם ע"י הבדווים בדורות האחרונים. הבוסתנים נטועים 
בחלקות קרקע התחומות ע"י מדרגות חקלאיות קדומות, שהן 
חלק ממערכות טרסות חקלאיות עתיקות. עצי הפרי הנטועים 
ורימון( שמרביתם  )גפן, תאנה,  בבוסתנים הינם עצי תרבות 
ממוצא שאינו מדברי. העצים לא הושקו מזה עשרות שנים 
ולרוב העצים אין מנגנונים פיסיולוגיים ספציפיים המותאמים 
לתנאים האקלימיים המדבריים של הר הנגב. לא היינו טורחים 
ומעלים את הנושא אלמלא עץ חושחש הגדל ומניב פרי מזה 
עשרות שנים ללא השקיה בבוסתן הממוקם בנחל דבשון שבנגב 
)נ.צ 17955251; שלושה ק"מ צפון מזרחית לעיר הנבטית עובדת 
שעל כביש באר שבע- מצפה רמון(. למרות שכמות המשקעים 

סיפורו של עץ חושחש
הדר במדבר

ד"ר ערן רווה, אפרת נויהאוס, הלא קירנאוי, סאלם אבו חזעאל )צלם(

 ערן רווה ר, ד"סיפורו של עץ חושחש

ניטעו ברובם ע"י הבדווים שנטושים  בהר הנגב המרכזי מצויים שרידי בוסתנים חקלאיים

התחומות ע"י מדרגות חקלאיות  בחלקות קרקע נטועיםבדורות האחרונים. הבוסתנים 

הנטועים בבוסתנים הינם פרי החקלאיות עתיקות. עצי טרסות קדומות, שהן חלק ממערכות 

 לא הושקו מזה. העצים מדברישאינו ממוצא )גפן, תאנה, ורימון( שמרביתם תרבות עצי 

ולרוב העצים אין מנגנונים פיסיולוגיים ספציפיים המותאמים לתנאים  עשרות שנים

האקלימיים המדבריים של הר הנגב. לא היינו טורחים ומעלים את הנושא אלמלא עץ 

ניב פרי מזה עשרות שנים ללא השקיה בבוסתן הממוקם בנחל דבשון הגדל ומ חושחש

ק"מ צפון מזרחית לעיר הנבטית עובדת שעל כביש באר  שלושה ;17955251צ .שבנגב )נ

מ"מ בשנה, ערוץ הנחל  50מצפה רמון(. למרות שכמות המשקעים באזור עומדת על  -שבע

 חריג זה עץלשרוד.  שלוש בשנה מה שמאפשר לעץ-בו נטוע העץ זורם לפחות פעמיים

 בדווייובד"כ משמש ככנה.  המילה של המלא במובן מאכל עץ אינומאחר ו הנגב הר בבוסתני

, וייתכן שבמקור לימון כעץ העץ את בטעות זיהושהבוסתן נטוע בקרבתם  לידאן'ג אבושבט 

היה מורכב עליו לימון. על פי עבודת הדוקטורט של אלי אשכנזי )האוניברסיטה העברית, 

כך שהעץ ניטע לאחר שנה זו. אנו  1946( ההתיישבות הבדואית באזור החלה רק  לאחר 2013

( כחלק מעבודתו 1959ניטע בתקופתו של פרופ' אבן ארי )באזור שנת  העץמשערים כי 

על בסיס באופן עצמאי או קלאות הנבטית באזור. ניתן להגיע ולראות את העץ לשחזור הח

 או אופני שטח(.  4X4)מחייב רכב מראש  אום ית
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באזור עומדת על 50 מ"מ בשנה, ערוץ הנחל בו נטוע העץ זורם 
לפחות פעמיים-שלוש בשנה מה שמאפשר לעץ לשרוד. עץ זה 
חריג בבוסתני הר הנגב מאחר ואינו עץ מאכל במובן המלא של 
המילה ובד"כ משמש ככנה. בדוויי שבט אבו ג’לידאן שהבוסתן 
נטוע בקרבתם זיהו בטעות את העץ כעץ לימון, וייתכן שבמקור 
אלי  פי עבודת הדוקטורט של  לימון. על  עליו  היה מורכב 
אשכנזי )האוניברסיטה העברית, 2013( ההתיישבות הבדואית 
באזור החלה רק  לאחר 1946 כך שהעץ ניטע לאחר שנה זו. 
אנו משערים כי העץ ניטע בתקופתו של פרופ' אבן ארי )באזור 
שנת 1959( כחלק מעבודתו לשחזור החקלאות הנבטית באזור. 
ניתן להגיע ולראות את העץ באופן עצמאי או על בסיס תיאום  

מראש )מחייב רכב 4X4 או אופני שטח(. 
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דודיק שליט

כל מה שאני כותב זה על סמך ידיעותיי ודיעותיי שגיבשתי 
במשך השנים, במעט הידע שיש לי מלימודים,קריאה ולקחים.
אוכל בריא ומחלות הן נחלתנו מאז ומתמיד,אלא שבכל דור 
ניתנת העדיפות למאכלים שונים. למשל, בימי סבתי השומן 
באוכל היה הכרחי לחזוק חולים, )סבינו אכלו שמאלץ זה שומן 
אווז ובצל מטוגן( וכיום יש המסתייגים אפילו ממרק עוף שנקרא 

ה"פיניצילין היהודי".
החומרים  ושאר  הכימיקלים  כמות  היא  המטרידה  השאלה 
ודגים.  ובבשרים  בפירות  בירקות,  הנמצאים  המלאכותיים 
ולכן,עלינו לדעת שהחקלאות בעולם התרבותי נמצאת בפיקוח 
הדוק של מעבדות הבוחנות את השאריות המותרות של חומרים 
זרים למיניהם. פיתוח תכשיר כימי חדש המותר לשימוש בחקלאות 
עורך שנים רבות ועולה הון עתק. אין טעם לחשדות המפחידים 
באם מקור החומרים והשימוש בהם מסוכן לבריות, וההפחדה 
בעיתונות או במדיה אחרת בדרך כלל מבוססת על "רב סרן 
שמועתי". כמות הכימיקלים שיש לנו בחדרי האמבטיה ובמטבחים 
בביתנו עולה בתכולת הכלור על כל כמות כלור המותרת בעת 

שטיפת פרי ההדר בבתי האריזה.
המושג "מזון מהונדס" גורם לבורים בנושאי טיפוח זנים בחקלאות 
להעלות חשד שיש טעם לפגם במוצרים "מהונדסים". ובכן, כבר 
עשרות שנים שהחיטה,התירס והסויה בארצות הברית נמנים 
על אלו, והעולם סובב על צירו. במכון וולקני "הונדסה" חיטה 
העמידה למחלת החילדון,זאת המצאה עולמית שהגדילה את 
יבולי החיטה בעולם ובוודאי מנעה רעב ממיליונים. בהדרים, 
הופיע לאחרונה זן מנדרינות בשם "אור" שגם הוא פרי טיפוח 
"מהונדס" על ידי הקרנה שאפשרה לקבל זן נטול זרעים וטעים 
יבין שהקרנה בדור מסוים לא תגרום כל  למאכל.כל הדיוט 

שאריות בצאצאים של אותו זרע מוקרן.
גם לבני אדם מזריקים חומרים למען יחלימו או יבריאו. ומי 
אם לא האנטיביוטיקה ששינתה לחלוטין את איכות חיינו. אנו 
בילדותנו סבלנו מ"פורונקלים" בכאבים איומים וכיום מסופקני 

אם יש ילד שמכיר בכלל,איך נראה פצע כזה.
לא ייתכן שנשלח את ילדינו ללמוד ביולוגיה וכימיה ואח"כ 
נסתייג מכל מה שכתוב בספרים תוך פיתוח אמונות הקשורות 

בשמות אקזוטיים של צמחים משונים הגדלים בכל מיני פינות 
תבל.

עלינו להאמין לדרכים המדעיות,להמלצות הרופאים, לאכול 
מה שגדל בשדות החקלאים ויחד עם זה לדעת,שלא לכל בעיה 

יש פתרון, "סיפורי סבתא" אינם תחליף למדע.
ספרי ההיסטוריה שבידנו מדברים על כ 10000 שנים של הכרת 
ההומוסאפיינס. ואם אנחנו מקבלים את תפישת עולמו של דרווין, 
הרי שהיינו בעבר וגם בהווה בתהליך של השתנות משוכללת.

אני מניח שהאדם המוזכר לעיל אכל ירקות,פירות, בשר ודגים 
בדרך כלל ולכן גם גופנו זקוק לכל המרכיבים האלה. אפשר 
לשנות את הצרכים הבריאותיים שלנו במשך דורות של שינויי 
הרגלי אכילה אבל, האופנה של צמחונות או טבעונות מסיבות 
בריאות עלולות ליצור מחסורים ביסודות שאינם מוכרים לנו,ואם 
לאדם מבוגר ייחסר פה ושם אלמנט מסוים,ניחא, אולם,איזה 
זכות יש למישהו להתערב בדיאטה של מי שהוא בשם "תפישות 
עולם" כאלה או אחרות שעשוי להשפיע על בריאות ילדיו, נשים 
בהריון, ועוד שגופם זקוק להזנה מלאה. מי שמקיש ב"גוגל" 
את המושג "מעגל קרבס" יופיע על המסך,שרשרת של פעולות 
הקורות בתוך גופנו ולרובנו אין מושג מה פרוש התהליך הזה 
ולכן,מדוע שנתערב במזון שאנו אוכלים מאז ומעולם. האם 
המטיפים לצמחונות בריאותית יבטיחו לי שעם המעבר לאוכל 
צמחוני לא ישתנה דבר בתהליך "מעגל קרבס" לאחר שגופנו 

רגיל לאכילת בשר זה 200 דורות.
היו לי חברים שאכלו כל חייהם גרגרים ועשבים לקו באלצהיימר 
70 ואחרים שהאריכו חיים מבלי לבקר פעם אחת  גיל  לפני 

בחייהם אצל דיאטנית.
מזון נקי, חשוב מאד מכל בחינה,האבק הפשוט בשדות יכול לספוח 
אפילו רעלים המצויים בקרקע או באוויר,יש חקלאים החורגים 
מן החוק ולכן יש לקנות תוצרת טריה בחנויות הגדולות שהן 
מקיימות מערכות בקרת איכות לפי חוק.שטיפה במים של כל 
פרי וירק  שמוגש לשולחן,נשמע פשוט אבל יעיל מאין כמוהו.
מידתיות ! אבא שלי היה אומר "הכל במידה" וכך צריך לנהוג 

גם באכל עם קצת שכל ישר.

מה אנחנו אוכלים
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בפרדס
2 0 1 9 י  נ ו י - י א מ

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

עמירם לוי שקד וניצן רוטמן 

זה עתה הסתיימה עונת גשמים ברוכה ביותר כמעט בכל האזורים, 
למעט בדרום הארץ, ופריחת האביב יפה ושופעת ברוב הזנים 
ובמרבית החלקות. בד בבד תמה עונת שיווק האורי, שהייתה 
ניכר של  וזאת בשל שפע  ביותר שחווינו אי-פעם,  הגרועה 
מנדרינות בכל השווקים ואספקה גדולה ביותר של פרי מהמדינות 
המייצאות הדרים. לגבי האשכולית האדומה, מתייצבים המחירים 
בשער הפרדס כבר 3 שנים ברציפות הודות לשווקים החדשים 
שנפתחו בפנינו בסין ובדרום קוריאה. גם התמורה לאשכוליות 
ממפעלי התעשייה עלתה בצורה דרמטית, והגיעה למחירים של 
1.1-0.9 ₪ לק"ג בשער הפרדס בקטיף ישירות למפעלים. היקף 
היצוא של הזן אורי עתיד להגיע בשנה זו לכ-95,000 טון. זן זה 
ממשיך להיות הזן המוביל מבחינת המחירים יחסית לשאר זני 
המנדרינות בתקופה המקבילה, כמו הזן אפורר המגיע  מספרד 
וממרוקו. כאמור, הפדיון בשער הפרדס נמוך בעקבות שפע רב 
של מנדרינות בשווקים וכן בעקבות שער השקל החזק יחסית 
ליורו ולדולר. חשוב להדגיש כי בזן אורי ניכר פער משמעותי בין 
פרי הראוי ליצוא "בקלאס 1" לבין פרי המיועד ליצוא "בקלאס 
2" ולשוק המקומי. הפרי הנמכר לתעשייה אינו מותיר רווח 
למגדל, ולכן ההשקעה בקבלת פרי איכותי היא אמנם גבוהה, 
ביתר שאת  הורגשה  נמנעת. בשנתיים האחרונות  אך בלתי 
החשיבות שיש לכיסוי פרדסים המועדים לפגעי ברד, ברשתות 

הגנה. מטרת המגדלים היא להשיג תמורה מרבית לתוצרת, ולכן 
יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפרדס במועדן ובמלואן. יש 
להתעדכן אצל היצואנים בדבר גודל הפרי הנדרש ליצוא בזנים 
השונים, בעיקר באשכולית האדומה ובזן אורי, ובהתאם לזאת 
לבצע את הפעולות הנחוצות, הן בהגדלת הפרי והן בהכוונת 

הגודל באמצעות דילול והשקיה.

גיזום ועיצוב העץ
באפריל ובמאי אין לגזום הדרים בפעולות מסיביות, כגון גיזום 
צמרת, שדירה, מעברים ושמלה. לאחרונה נמצא כי גיזום מעין 
זה מעודד לבלוב בתקופה זו, מתחרה בחנטים הצעירים וגורם 
לנשירתם. גיזום כפי שהוזכר יש לבצע רק בסיום נשירת החנטים 
הטבעית של כל זן: אשכוליות ותפוזים - החל מאמצע חודש 
מאי; הדס, מיכל, מינאולה, אורה ומירב - החל מתחילת יוני; 

הזן אורי - החל מאמצע חודש יוני.
גיזום שאינו מעודד לבלוב, כמו גיזום יבש, ניקוי זרועות וגזע 
כל העת.   יכול להתבצע   - ענפים מבסיסם  והסרת  מצימוח 
גיזום זה עלול לחשוף ענפי שלד, ולכן יש להלבינם. הלבנת 
זרועות וגזעים בעצים מבוגרים תיעשה ב-40% סיד כבוי + 1% 
דבק פלסטי, בהברשה ולא בריסוס. שתילים צעירים מלבינים 
בתכשירים: "לובן", "ילבין", "שלגזע" וכדומה. ניתן לבצע את 

ההלבנה גם במרסס.
חילון ודילות - יש להסיר צימוח וענפונים צעירים מאזור הדלת 
והחלון, פעולה אשר תחסוך בהמשך עבודת גיזום רבה. מצורף 
https://youtu. ויזואלית אופן גיזום העץ:  קישור שבו מתואר 

.be/RhabpL6UAnw
גיזום יבש ניתן לבצע במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
יש להסיר בחובו של העץ את כל הענפים היבשים וענפים חיים 
מנוונים שאינם נושאים פרי. ענפים אלה שורטים את הפרי, בעיקר 
בזנים הרגישים, כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים אלה גם 
פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ משום העלייה 
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 בפרדסבפרדס
  20120199יוני יוני --מאימאי  --המלצות לעונה המלצות לעונה 

 : ההדרים מדריכי י"ע נכתב
 ,הרצנו יעקב ,קנוניץ שוקי, גרינברג יוסי

 יחזקאל הראש,  ,שמואלי, דניאל קלוסקי, עינת גרזון שלום
 רוטמן וניצןעמירם לוי שקד 

 
ת פריחו ,עונת גשמים ברוכה ביותר כמעט בכל האזורים, למעט בדרום הארץה הסתיימה זה עת

שהייתה  ,יעונת שיווק האור המבד בבד ת. החלקות יתרבמהאביב יפה ושופעת ברוב הזנים וב
ה לודספקה גאמנדרינות בכל השווקים וניכר של שפע וזאת בשל פעם, -אי חווינוהגרועה ביותר ש

המחירים  יםתייצבמ ,אשכולית האדומהי הבלגות הדרים. אצייהמינות ביותר של פרי מהמד
שנים ברציפות הודות לשווקים החדשים שנפתחו בפנינו בסין ובדרום  3בשער הפרדס כבר 

ים של מחירלה גיעקוריאה. גם התמורה לאשכוליות ממפעלי התעשייה עלתה בצורה דרמטית, וה
גיע ד להיעתלמפעלים. היקף היצוא של הזן אורי לק"ג בשער הפרדס בקטיף ישירות ₪  1.1-0.9

זני מחירים יחסית לשאר חינת הבמות הזן המוביל יממשיך לה זהטון. זן  95,000-בשנה זו לכ
הפדיון בשער  ,כאמור .אפורר המגיע  מספרד וממרוקוכמו הזן  תקופה המקבילה,המנדרינות ב

החזק יחסית ליורו  קלשער השעקבות בכן ומנדרינות בשווקים רב של שפע  עקבותהפרדס נמוך ב
" לבין פרי 1ולדולר. חשוב להדגיש כי בזן אורי ניכר פער משמעותי בין פרי הראוי ליצוא "בקלאס 

" ולשוק המקומי. הפרי הנמכר לתעשייה אינו מותיר רווח למגדל, ולכן 2המיועד ליצוא "בקלאס 
ת. בשנתיים האחרונות הורגשה ההשקעה בקבלת פרי איכותי היא אמנם גבוהה, אך בלתי נמנע

. מטרת ברשתות הגנה ,לכיסוי פרדסים המועדים לפגעי ברדיש ביתר שאת החשיבות ש
היא להשיג תמורה מרבית לתוצרת, ולכן יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפרדס  המגדלים

ן ובמלואן. יש להתעדכן אצל היצואנים בדבר גודל הפרי הנדרש ליצוא בזנים השונים, דעמוב
בעיקר באשכולית האדומה ובזן אורי, ובהתאם לזאת לבצע את הפעולות הנחוצות, הן בהגדלת 

 והשקיה. דילול הפרי והן בהכוונת הגודל באמצעות
 

 
 קמחית חבויה

קמחית חבויה 
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במשקלו, ולכן עלול להישרט מהענפים היבשים שמתחתיו.
בעצים צעירים יש לעצב 5-3 זרועות בצורת גביע. ניתן להתחיל 
לפתוח דלת למרכז השורה. ענפים מיותרים יש להסיר בבסיסם 
ולמרוח את החתך במשחת עצים. יש לגומם לבלוב צעיר שהגיע 

לאורך 50-30 ס"מ, כדי לעודד פריצות חדשות.
בחלקות שפריין מיועד לשיווק לסין, יש לגזום שמלה עד לגובה 
של 70-60 ס"מ מפני הקרקע. שמלת העץ והפרי יימצאו בעת 
הקטיף בגובה מינימלי של 40 ס"מ מהקרקע. פטריית הקרקע 
פיטופטורה סרינגה היא מחלת הסגר בסין, ולכן יש להקפיד 

הקפדה יתרה על גיזום השמלה.

חיגור מאוחר להעלאת היבול בזן אורי
החל מתחילת חודש מאי ועד תחילת חודש יוני מומלץ לבדוק 
זו  אחת לשבוע בחלקות האורי את עוצמת החנטה. בתקופה 
מתרחשת נשירת החנטים הטבעית, המתגברת לעתים בעקבות 
אירועי חום כבד וחמסין. כאשר מבחינים בחנטה בינונית ומעטה, 
מומלץ לבצע חיגור גזע או חיגור של כ-80% מזרועות העץ, 
בנוסף לחיגור שבוצע באביב. פעולה זו עשויה להקטין את המשך 

נשירת החנטים ולשפר את היבול הצפוי בחלקה. 
בחלקות שבהן החנטה שופעת, אין לבצע חיגור שני כיוון שהוא 
עלול לגרום לעודף יבול, לפרי קטן ולחוסר פריחה בעונה הבאה. 
לעתים ייתכן כי תופעת שפע חנטים או חוסר חנטים אינה אחידה 
בחלקה, ולכן מומלץ לבצע חיגור סלקטיבי, כלומר רק בעצים 

שבהם הוא נדרש, בהתאם למספר החנטים.

מזיקי הדרים
הערה חשובה: על החקלאים לקבל עדכון מהיצואנים בדבר 

רשימת חומרי ההדברה המותרים ביעדי היצוא השונים.

כנימה אדומה
ניטור קפדני לגילוי המזיק בחנטים יבוצע החל ממחציתו השנייה 
של חודש אפריל. יש לרסס כאשר מבחינים בנוכחות של זחלנים 
או בכיפות לבנות על החנטים. תכשירי ההדברה אינם קוטלים 
דרגות בוגרות. אם דרוש ריסוס מדי שנה, יש להשתמש לסירוגין 

בתכשירים השונים. 

תכשירי  הם  הכנימה  להדברת  המשמשים  התכשירים 
PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה וטריגון בריכוז 0.1%; מובנטו 
בריכוז של 0.09% בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם; או 
שמן קיצי בריכוז 2% בנפח גבוה של 1000 ליטר לפחות. מועד 

הריסוס לדור הראשון: מסוף חודש אפריל עד סוף מאי. 

כנימת מוץ
יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של 
הדרגות הצעירות על הפרי. ההדברה תיעשה באמצעות ריסוס 

.CHLORPYRIFOS או PYRIPROXYFEN בתכשיר

קמחית כדורית
בחלקות שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן 
נזק כלכלי, יש להגמיע בתכשירי IMIDACLOPRID: קונפידור 
או קדקוד 750 סמ"ק לדונם באמצעות כל הטפטפות בחלקה. 
מועד ההגמעה - בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור 

יעיל פחות; בעוד שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.

קמחית ההדר
בחלקות שבהן נתגלתה רמה גבוהה של הקמחית בשנה האחרונה, 
 .IMIDACLOPRID-יש להגמיע את התכשיר סייפן מקבוצת ה
זהו התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד המורשה להדברת 

קמחית ההדר.
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 כנימה אדומה
כאשר יש לרסס  .ה של חודש אפריליהשני וצע החל ממחציתוחנטים יבלגילוי המזיק בניטור קפדני 

קוטלים דרגות  ינםתכשירי ההדברה א .כיפות לבנות על החנטיםבמבחינים בנוכחות של זחלנים או 
 שונים. הבתכשירים לסירוגין להשתמש  שי ,הס מדי שנוסיראם דרוש בוגרות. 

טייגר, קוברה וטריגון  :PYRIPROXYFENתכשירי התכשירים המשמשים להדברת הכנימה הם 
או שמן קיצי  ;ליטר לדונם 400-300בנפח תרסיס של  0.09%מובנטו בריכוז של  ;0.1%בריכוז 
ראשון: מסוף חודש אפריל עד ליטר לפחות. מועד הריסוס לדור ה 1000בנפח גבוה של  2%בריכוז 

 סוף מאי. 

 
 כנימה אדומה )צילום: ד"ר רועי כספי(

 
 כנימת מוץ

כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של הדרגות הצעירות על הפרי. את הכנימה יש להדביר 
 .CHLORPYRIFOSאו  PYRIPROXYFEN בתכשירריסוס ההדברה תיעשה באמצעות 

 

 קמחית כדורית
בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן נזק כלכלי, יש להגמיע בתכשירי  בחלקות שהיו נגועות

IMIDACLOPRID:  חלקה. מועד בטפטפות הכל אמצעות סמ"ק לדונם ב 750קונפידור או קדקוד
פחות; בעוד שטיפול מוקדם מדי יעיל בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור  -ההגמעה 

 עלול לפגוע בדבורים.
 

 רקמחית ההד
יש להגמיע את התכשיר סייפן  ,בשנה האחרונהשל הקמחית ה רמה גבוהה נתגלתבהן שבחלקות 

המורשה להדברת התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד הו . זIMIDACLOPRID-מקבוצת ה
 קמחית ההדר.

 

כנימה אדומה )צילום: ד"ר רועי כספי(

 

44  
 

 
 )צילום: עמירם לוי שקד( קמחית ההדר

 
 קמחית חבויה

או במוספילן  ,0.1%, דורסבן או דוראון בריכוז דורסן :CHLORPYRIFOS בתכשירי לטפלמומלץ 
 .0.075%בריכוז 

נגיעות בקמחית גם עשוי למנוע בנוסף לקמחית הכדורית  אימידקלופרידהטיפול הגמעת  - הערה
 ובדונגית הפלורידית.בכנימת מוץ ההדר, בכנימה האדומה, 

 
 אקרית החלודה

יש לטפל בתכשירי אבמקטין  ,חנטיםעם הופעת האקריות הראשונות על גבי ה ,בתקופה הקרובה
ל התפרקות תכשירי שב עם רדת החשכהצע ובהריסוס י .0.5%+ שמן קיצי  0.05%בריכוז של 
. נמוכה ביותראוכלוסייה רמת ב ברהשמש. יש לבצע את הטיפול הראשון כ יקרנעל ידי האבמקטין 

נוספים רבים טיפולים  ויידרשבחלקו ורק יעיל יהיה  ,גבוהותהאקרית רמות שיינתן כאשר ריסוס 
 במהלך העונה.
ה שוב, יש לטפל בתכשירים מקבוצות מתרבת אקרית החלודה יאם אוכלוסי ,בהמשך העונה

 90-פחת מיוז שלא בריכ , ספידי או אינדיגואנווידור: SPIRODICLOFEN יתכשירב , כמואחרות
  .0.75%בריכוז רובם  ,פריתותכשירי גאו ב ק לדונם;"סמ

בפרי שימוש ה: אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( הוצאו מFENBUTATIN OXIDEתכשירי 
בישראל נתונים  ואין MRL לו שאין הנמצא בהם, מטבוליט לשיווק לאיחוד האירופי בשלהמיועד 

 .ה יגיעבוודאות כל התוצרת שעמ, תיפסל במשלוחאם יימצא באירופה . שלו לגבי השאריות
 .גם אקרית מזרחיתלרוב  ודבירחלודה, ישהוזכרו להדברת אקרית התכשירים ה

 .תוויתרשום בעל פי ה אך ורק השיעיהשימוש בתכשירים 
 

 אקרית מזרחית
, בתכשיר 0.02%עם הופעת האקריות הראשונות על העלים יש לרסס בתכשיר אנווידור בריכוז 

  .0.05% בריכוז דפנדרבתכשיר  או 0.1%בריכוז  מטאור

קמחית ההדר )צילום: עמירם לוי שקד(

קמחית חבויה
מומלץ לטפל בתכשירי CHLORPYRIFOS: דורסן, דורסבן או 

דוראון בריכוז 0.1%, או במוספילן בריכוז 0.075%.
הערה - טיפול הגמעת האימידקלופריד עשוי למנוע בנוסף 
לקמחית הכדורית גם נגיעות בקמחית ההדר, בכנימה האדומה, 

בכנימת מוץ ובדונגית הפלורידית.

אקרית החלודה
בתקופה הקרובה, עם הופעת האקריות הראשונות על גבי החנטים, 
יש לטפל בתכשירי אבמקטין בריכוז של 0.05% + שמן קיצי 
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0.5%. הריסוס יבוצע עם רדת החשכה בשל התפרקות תכשירי 
האבמקטין על ידי קרני השמש. יש לבצע את הטיפול הראשון 
כבר ברמת אוכלוסייה נמוכה ביותר. ריסוס שיינתן כאשר רמות 
האקרית גבוהות, יהיה יעיל רק בחלקו ויידרשו טיפולים נוספים 

רבים במהלך העונה.
מתרבה  החלודה  אקרית  אוכלוסיית  אם  העונה,  בהמשך 
יש לטפל בתכשירים מקבוצות אחרות, כמו בתכשירי  שוב, 
SPIRODICLOFEN: אנווידור, ספידי או אינדיגו בריכוז שלא 
יפחת מ-90 סמ"ק לדונם; או בתכשירי גופרית, רובם בריכוז 
0.75%. תכשירי FENBUTATIN OXIDE: אקרימייט, בוטרקס 
או טורק )טונטו( הוצאו מהשימוש בפרי המיועד לשיווק לאיחוד 
האירופי בשל מטבוליט הנמצא בהם, שאין לו MRL ואין בישראל 
נתונים לגבי השאריות שלו. אם יימצא באירופה במשלוח, תיפסל 

בוודאות כל התוצרת שעמה יגיע.
התכשירים שהוזכרו להדברת אקרית החלודה, ידבירו לרוב גם 

אקרית מזרחית.
השימוש בתכשירים ייעשה אך ורק על פי הרשום בתווית.

אקרית מזרחית
עם הופעת האקריות הראשונות על העלים יש לרסס בתכשיר 
אנווידור בריכוז 0.02%, בתכשיר מטאור בריכוז 0.1% או בתכשיר 

דפנדר בריכוז 0.05%. 
אם אוכלוסיית האקרית המזרחית מתרבה בהמשך העונה, יש 
JMS או בתכשירי גפרית,  ו-  להשתמש בשמנים אולטראפז 

שמרביתם ייושמו בריכוז 0.75%. 

תריפס הסחלב
מוכר בעיקר בפרדסי הגליל המערבי והמזרחי, אך הופיע גם 
באזור חוף הכרמל. הטיפול במזיק זה ייעשה בתכשיר ספרטה 
סופר בריכוז 0.08%. לאיתור התריפס יש לבדוק את הימצאותו 
בחיבור שבין הפירות או בין העלים לפרי. עד עתה ניכר נזקו 

של תריפס הסחלב בפירות האשכולית והפומלית.

 ריסוס חיפוי
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 -יש להשתמש בשמנים אולטראפז ו ,ה בהמשך העונהמתרבית האקרית המזרחית יאם אוכלוס
JMS 0.75%בריכוז ייושמו ם יתרבמש ,תכשירי גפריתאו ב.  

 
 תריפס הסחלב

הטיפול במזיק זה  כרמל.ה, אך הופיע גם באזור חוף גליל המערבי והמזרחיהפרדסי בבעיקר מוכר 
בחיבור  את הימצאותו וקבדיש להתריפס  יתורלא. 0.08%ספרטה סופר בריכוז תכשיר ייעשה ב

אשכולית בפירות ההסחלב עד עתה ניכר נזקו של תריפס עלים לפרי. הבין הפירות או בין ש
 פומלית.הו
 
 

 
 נימפות צעירות של תריפס הסחלב

 
 עש מנהרות ההדר

התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר  ,זה עשפני בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב מ
פל בתחילת גל הלבלוב, מיד כאשר רואים את הנגיעות בעש. אין צורך לטפל כאשר אין בלבד. יש לט
 לבלוב צעיר. 

 
 ריסוס חיפוי 

 הערות משך ההגנה תכשיר וריכוז
 או מוסקיטון מוספילן או מפיסטו

 .מומלץ טיפול יחיד בעונה יום 20עד   0.025%בריכוז 
 .מדביר גם כנימות עלה

  + 0.05%תכשירי אבאמקטין 
מדביר גם את אקרית החלודה.  יום 14עד  0.5%שמן קיצי 

 .אינו מדביר כנימות עלה

 
 :IMIDACLOPRIDטיפול קרקע בתכשירי 

 יש למהול במים ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים כלהלן:
 סמ"ק לשתיל 1עם הנטיעה: 

 בהתאם לגודל העץ ,סמ"ק 4-2עצים צעירים: 
 שבועות 8-4משך ההגנה: 

נימפות צעירות של תריפס הסחלב

עש מנהרות ההדר
בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב מפני עש 
זה, התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר בלבד. יש לטפל בתחילת גל 
הלבלוב, מיד כאשר רואים את הנגיעות בעש. אין צורך לטפל 

כאשר אין לבלוב צעיר. 

הערותמשך ההגנהתכשיר וריכוז

מוספילן או מפיסטו או 
עד 20 יוםמוסקיטון בריכוז 0.025% 

מומלץ טיפול יחיד 
בעונה.

מדביר גם כנימות עלה.

 תכשירי אבאמקטין 0.05% + 
עד 14 יוםשמן קיצי 0.5%

מדביר גם את אקרית 
החלודה. אינו מדביר 

כנימות עלה.

:IMIDACLOPRID טיפול קרקע בתכשירי
יש למהול במים ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים כלהלן:

עם הנטיעה: 1 סמ"ק לשתיל
עצים צעירים: 4-2 סמ"ק, בהתאם לגודל העץ

משך ההגנה: 8-4 שבועות

טיפול גזע במוספילן
טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז נוזלי כחול( מומלצים 

בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.

אין לטפל בשתילים צעירים בשנת הנטיעה הראשונה.
בעץ הצעיר יתבצע היישום על הגזע מתחת להסתעפות הענפים 

הראשיים.
ובמינון  נפרד  רוכב באופן  יש לטפל בכל  זן  בעצי החלפת 

המתאים לקוטר העץ.
התכשיר ניתן ליישום בפרדס נושא פרי עד 120 יום לפני הקטיף.
יש ליישם את התכשיר בצד הצפוני או באזור שאינו חשוף לשמש.

קוטר הגזע 
)מ”מ(

מינון תכשיר 
הערותמשך ההגנהלעץ )סמ”ק(

20-100.3-0.1

8-4 שבועות

גמר פעילות התכשיר 
יתאפיין בנוכחות 
זחלים צעירים 
פעילים בקצה 

הצימוח

45-211.0-0.4

65-462.0-1.1

הדברת מחלות

אלטרנריה
בגמר הפריחה נחשפים החנטים הצעירים להידבקות במחלה, 
במיוחד כאשר יש טללים או ערפל. השנה, חווינו ברוב אזורי 
הארץ גשמים מרובים בסוף אפריל, מה שעלול לגרום להתפרצות 
נרחבת של מחלת האלטרנריה. מומלץ לערוך ניטור ולבדוק 
נגיעות בעלים הצעירים ועל החנטים. סימני המחלה בעלה נראים 
ככתם נקרוטי חום, המתפשט גם לעורק היוצא מהכתם, וסביבו 
הילה צהובה. הסימנים בחנטים נראים ככתם חום-שחור שגודלו 
כראש סיכה. הדברת האלטרנריה חשובה ביותר בזנים הרגישים 
לה, כמו מינאולה, מיכל, מירב, נובה ומורקוט. בבחירת חומר 

הריסוס יש להתחשב במספר הימים לפני הקטיף.
ועל טיפול בהתאם למעקובת  ניטור מסודר  יש להקפיד על 

הריסוסים המומלצת.
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להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות נגועות במרווח של 
שבועיים בין ריסוס לריסוס:

ייעשה בתחילת הפריחה בעמיסטר, במירדור,  ריסוס ראשון 
בעמיעוז 0.075%, בסיגנום 0.05% או בליס 0.04%.

ריסוס שני - בהרקולס 0.4% באמצע חודש אפריל, בתחילת 
החנטה. 

ריסוס שלישי - בקליפמן 0.15%, בתחילת מאי. 
ריסוס רביעי - בהרקולס 0.4%, באמצע מאי. 

ריסוס חמישי - בחוסן או בקוז'אק 0.15%, בתחילת יוני. 
ריסוס שישי - בקנון 0.25% או בהרקולס 0.4%, באמצע יוני.

אין לרסס ברציפות אותו חומר ואף לא חומרים מאותה קבוצה. 
אין להמשיך בריסוס המעקובת, אם נעצרה התפתחות המחלה 

ולא מופיעה נגיעות חדשה.
סדר  להלן.  מוצגת  אלטרנריה  להדברת  התכשירים  טבלת 
התכשירים המופיעים בעמודה הראשונה בטבלה נקבע בהתאם 
ולכן את החומרים  למספר הימים המותר לריסוס מהקטיף, 
שבתחילת העמודה יש לרסס באביב המוקדם, ולהתקדם בריסוסים 
עם ההתקדמות בימים מהקטיף, כלומר יש לתכנן את מעקובת 
הריסוסים כך שירוססו קודם התכשירים שדרוש להם טווח זמן 

גדול יותר מהקטיף, ולהתקדם עם תכשירים שטווח הזמן המותר 
לריסוסם מהקטיף הוא קצר יותר.

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

אותו חומר פעיל יותר מפעם בעונה.

מאלסקו
בעונה הנוכחית אנו נתקלים בהתפרצות מחלת המאלסקו בחלקות 
לימון רבות. הזנים הרגישים ביותר הם ליים, אתרוג ולימונים. 
הזן יורקה קוק רגיש במיוחד. מרבית הקליפים עלולים להידבק 
במאלסקו. המחלה מועברת על ידי נבגים המתפתחים על ענפים 
יבשים ומופצים בעיקר על ידי הרוח, לכן אין להשאיר בפרדס 
גזם יבש מעצים נגועים אלא לשרפו. התנאים הנוחים להידבקות 
העצים במחלה הם טיפות מים, כמו גשם וטל על הלבלוב הצעיר 

וטמפרטורה נמוכה.
נכון להיום המאלסקו היא מחלה חשוכת מרפא, והדרך היחידה 
להילחם בה היא באמצעות סניטציה. הסניטציה חשובה במיוחד 
למניעת התפשטות המחלה והיא נעשית באמצעות עקירת עצים 
נגועים מיד עם  גיזום ענפים  נגועים כבר מנגיעות בינונית, 

ימים  לקטיףריכוז/מינוןחומר פעיליצרן / משווקתואריתשם התכשיר
לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרמכתשיםת”רמירדור

לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרמכתשיםת”רעמיסטאר
לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטרתרסיסת”רעמיעוז

לא יאוחר מסוף מאיAZOXYSTROBIN0.075% 250 גרם/ליטררימית”ררוקסטאר
FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטרמכתשיםת”רחוסן

FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטראפעלת”רקוז’אק
FLUTRIAFOL0.15%120 125 גרם/ליטרתפזולת”ראיתן

אגןג”רסיגנום
PYRACLOSTROBIN 6.7%  +

BOSCALID  26.7%
0.05%40

כצ”טג”רבליס
PYRACLOSTROBIN 12.8%  +

BOSCALID  25.2%
0.04%40

מרחב אגרוג”רקליפמן
MANCOZEB 62.25 +

FAMOXADONE 6.25%
0.1530

PROPINEB 70%0.25%28לידורא”ראנטראקול
METIRAM 70%0.25%10אגןג”רפולירם

COPPER OXYCHLORIDE 53.8%0.25%7מרחב אגרוג”רקוציד 2000
COPPER OXYCHLORIDE 77%ֵ0.25%7אפעלג”רפרסול

לוכסמבורגת”רהרקולס
POTASSIUM PHOSPHATE

 COPPER + 500 גרם/ליטר
 OXYCHLORIDE 350 גרם/ליטר

0.4%7

POTASSIUM PHOSPHATEלוכסמבורגת”נקנון  50
7800.25%2 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEגן מורת”רקורדון
7800.25%2 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEדח”כת”רקיפ
7800.25%2 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEכצ”טת”נפוספירון
5000.25%2 גרם/ליטר

טבלת תכשירים להדברת חלפת )אלטרנריה(
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 פסילת ההדרים

 
 תמותת עצים

לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף בטפטפות הקרובות לגזעים, כשההשקיה 
מצב זה מאפשר היווצרות תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע  ;קצריםנעשית באינטרוולים 

מחלות קרקע: פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, פוזריום )ריקבון שורשונים 
גדמים שנשארו ב (ריקבון ספוגיוגנודרמה )ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון קשה של שורשים( 

ות רבה, לטמפרטורה גבוהה וכמובן לנבגים או לתפטיר. כדי שנטוע. פטריות אלה זקוקות ללחמ
 למנוע נזקים מהפטריות הללו יש להרחיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.

 
 ריקבון ספוגי

חדירה של ריקבון ספוגי דרך פצעי גיזום בהסתעפות הראשונה של ל בפצעי גיזום גדולים יש חשש
משחה שחורה המכילה תרכובות פנוליות המעודדות עצים צעירים. חשוב למרוח את הפצעים ב

חלוקת תאים ויצירת קאלוס להגלדת הפצעים. כמו כן, יש לרסס בתכשירים נחושתיים פצעים 
לשם  ללא השארת זיזיםמטר מהקרקע. בנוסף, יש לגזום בצורה נכונה ו 1המופיעים עד גובה של 

 הגלדה מלאה של הפציעה. 
 

  הדברת עשביםהדברת עשבים
 ,אינו מורטבר שא ,ית הדברת העשבים רק בקוטלי מגע. במרווח בין השורותבחודשי הקיץ נעש

ה אחת לכמה חודשים. בפס העצים מעודדת ההשקיה גם אות תלך ותדעך העשבייה, ומומלץ לכסח
להדברת עשבייה קיימת  שגורצמיחת עשבים, ואותם יש להדביר במהלך חודשי הקיץ. הצירוף ה

 )אלבר סופר ודומיו(  D-2,4+ תכשיר  1%-2%ומיו( הוא תכשיר גלייפוסט )ראונדאפ וד
 . צירוף זה ידביר או ידכא את מרבית העשבים הקיימים בפרדס, דגניים ורחבי עלים.0.3%-0.5%

נחזור ונדגיש כי אין להשתמש במהלך הקיץ בתכשירי אוקסיפלורופן )גול ודומיו( מחשש לפגיעה 
 .קשה בעלווה הצעירה

התגלות סימני המחלה ושרפת הגזם. בזנים הרגישים יש לבצע 
ניטור לאיתור ענפים נגועים מדי 3 שבועות.

בשנים האחרונות ענף ההדרים משקיע משאבים רבים למציאת 
פתרון לבעיה. 

המלצות:
א. ריסוס שני בקוציד 0.3% בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות 

לעצים נגועים. 
ב. גיזום של כל הענפים היבשים עד למרחק של כמטר לתוך 
הקטע החי של הענף. מטרת גיזום זה היא, בין השאר, לאפשר 

גילוי מוקדם של המחלה.
ג. עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה.

החמה
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. הנבגים מתפתחים על החנטים באמצע 
הקיץ, אך הנזק מופיע רק לאחר ירידת הטמפרטורות בחורף. המחלה 
מסבה נזק לקליפת הפרי, בדומה לנזקים הנגרמים מאקרית החלודה. 
פרי הנגוע במחלה פסול לשיווק טרי, אף שאיכותו הפנימית אינה 
נפגעת. קשה מאוד להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו, אולם ניתן 
להיעזר בכך שכתמי ההחמה ניתנים להסרה באמצעות צמר גפן 

ואצטון, בעוד שכתמי האקרית אינם ניתנים להסרה.
בעצי אורי, אורה, מיכל ונובה, בעלי נוף צפוף, קיימים תנאים 
נוחים להתפתחות הפטרייה )בשל הלחות הרבה( ולהתפתחות 
האקרית )בשל חדירה לקויה של הריסוסים לתוך הנוף(. למניעת 
המחלה חובה לרסס כל חלקה שנתקפה בה בעבר, ומומלץ לרסס 
את חלקות הזן אורי בשבוע האחרון של יוני באחד מתכשירי 
הנחושת המורשים לשימוש בפרדס. כדי למנוע את התופעה, 
מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון במרכז העץ וניטור לגילוי מוקדם 

של אקרית החלודה.

עלעלת
בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים נגועים במחלה ולהחליפם 
בשתילים בריאים. בפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים 

הנגועים במחלה.

מחלת הגרינינג
בארצות רבות בעולם, כמו ארצות הברית, פלורידה וברזיל, פשטה 
מחלת הגירינינג, המסבה נזקים קשים לעצי ההדר עד כדי סכנה 
קיומית לתעשיית ההדרים. סימני המחלה דומים מאוד למחלת 
העלעלת. בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה, אך יש 
לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו כנגועים 
במחלה, אם חלילה תופיע. וקטור המחלה הוא פסילת ההדרים; 
רצוי להכירה ולדווח על הופעתה. אנא, גלו ערנות וידעו את 

המדריך בדבר כל עץ חשוד בפרדס.

תמותת עצים
לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף בטפטפות 

פסילת ההדרים

הקרובות לגזעים, כשההשקיה נעשית באינטרוולים קצרים; מצב 
זה מאפשר היווצרות תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע 
מחלות קרקע: פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, 
פוזריום )ריקבון שורשונים ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון 
קשה של שורשים( וגנודרמה )ריקבון ספוגי( בגדמים שנשארו 
משנטוע. פטריות אלה זקוקות ללחות רבה, לטמפרטורה גבוהה 
וכמובן לנבגים או לתפטיר. כדי למנוע נזקים מהפטריות הללו 

יש להרחיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.

ריקבון ספוגי
בפצעי גיזום גדולים יש חשש לחדירה של ריקבון ספוגי דרך 
גיזום בהסתעפות הראשונה של עצים צעירים. חשוב  פצעי 
למרוח את הפצעים במשחה שחורה המכילה תרכובות פנוליות 
המעודדות חלוקת תאים ויצירת קאלוס להגלדת הפצעים. כמו 
כן, יש לרסס בתכשירים נחושתיים פצעים המופיעים עד גובה 
של 1 מטר מהקרקע. בנוסף, יש לגזום בצורה נכונה וללא השארת 

זיזים לשם הגלדה מלאה של הפציעה. 

הדברת עשבים
בחודשי הקיץ נעשית הדברת העשבים רק בקוטלי מגע. במרווח 
בין השורות, אשר אינו מורטב, תלך ותדעך העשבייה, ומומלץ 
לכסח אותה אחת לכמה חודשים. בפס העצים מעודדת ההשקיה 
גם צמיחת עשבים, ואותם יש להדביר במהלך חודשי הקיץ. 
הצירוף השגור להדברת עשבייה קיימת הוא תכשיר גלייפוסט 
 )ראונדאפ ודומיו( 1%-2% + תכשיר D-2,4 )אלבר סופר ודומיו( 
ידכא את מרבית העשבים  ידביר או  זה  0.3%-0.5%. צירוף 

הקיימים בפרדס, דגניים ורחבי עלים.
בתכשירי  הקיץ  במהלך  להשתמש  אין  כי  ונדגיש  נחזור 
אוקסיפלורופן )גול ודומיו( מחשש לפגיעה קשה בעלווה הצעירה.
ניתן להשתמש בקוטלי  בנוסף לשילוב התכשירים שהוזכר, 
עשבים צורבניים - תכשירי אמוניום גלופוסינאט )בסטה ודומיה(. 
תכשירים אלה ידבירו היטב עשבייה חד-שנתית וכן יצרבו וידכאו 
עשבייה רב-שנתית. בנוסף לכך, ניתן לטפל בתכשירי ברומסיל 
)אורגאן ודומיו(, המופעלים באמצעות מים, ולכן ניתנים לריסוס 
רק בחלקות המושקות בהמטרה במינון של 100 גרם לדונם )לא 

בסטאר רובי ובפומלו(.
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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

דיו
טו

 ס
ה

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

ÌÈ˘Ú ÈÏÁÊÂ ÒÙÈ¯˙
 ÊÙ‡¯ËÏÂ‡ ÔÓ˘ ÌÚ ·ÂÏÈ˘·
‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡ „‚Î Ì‚ ÏÈÚÈ

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

  ˙Â‚¯„‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
˙ÂÎ¯ ˙ÈÓÈÎ ˇ ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÓÈÎ

˘„Á




