
ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים
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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.
˙ÂÈÈÂˆÓ Ï˘ ‰˘ ÌÈÚ·˘
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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
 

בגיליון זה תמצאו, מעבר למשב רוח מרענן 
של סוף עונה גם מילים חמות על חבר, יוסי 
אייזמן ז״ל, מאמר לסיכום העונה פרי עטו 
של טל עמית, תגובת זוהר ברקאי לויכוח 

על חיגור אור, ״שבט״ אחים של דודיק 
שליט והמדורים הקבועים. 

משולחנו של העורך

תוכן

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.

גיליון מס'

137
יולי 2019

ד 
ק

ש
י-

לו
ם 

יר
מ

 ע
ם:

לו
צי

סיכום עונה 4

 יוסי אייזמן ז"ל7

על דמי הבראה 8

סכנת התפשטות הגרינינג10

הדברת הזבוב12

צרות של אחרים 14

״שבט״ אחים ותגובה בנושא חיגור18

בפרדס20



 טל עמית

תמונת מצב

אמנם התחלתי לסכם את עונת 2018/19 כבר בגיליון הקודם , 
אך רב הנתונים עדין לא היו סופיים , ולכן נמנעתי מלהציגם .

מאפייני עונת 2018/19
הערכת היבול לעונה היתה כי מדובר בעונה התואמת את 	 

היבול הממוצע הרב שנתי – כ – 525,000 טון .
בפועל העונה הסתיימה עם יבול נמוך בכ 10% מהתחזית 	 

- 480,000 טון .
העונה נפתחה עם עודפי פרי עצומים מדרום אפריקה . הפרי 	 

הזה הפריע מאוד לשיווק שלנו ושל אחרים מחצי הכדור 
הצפוני בתחילת העונה.

כתוצאה מה"פקק" ביצוא נוצרו מהר מאוד עודפים בשוק 	 
המקומי ומחירים מאוד נמוכים .

כמויות משקעים גדולות – 130% מעל הממוצע – גרמו 	 
לצמצום ימי הקטיף , עיכוב בקטיף ולבעיות איכות קשות. 
פרי רב נפגע והופנה לתעשייה . היו גם חלקות שלא ניתן 

היה לקטוף בשל הצפות .
נמשכה מגמת הגידול ביצוא ליעדים הרחוקים – סין ויפן 	 

במזרח )קוריאה – ללא שינוי( וארה"ב וקנדה במערב . 26% 
מהיצוא הישראלי נמכר ביעדים אלו .

השוק הרוסי , שהגיע בשיאו לכלל 28% מיצוא ההדרים 	 

"אל תנסה להיות איש של  הצלחה. עדיף להיות איש של ערכים" -  אלברט איינשטיין

סיכום עונת 2018/19

התפלגות הפרי לפי יעדים
תפוזים  אשכוליות קליפים לימונים פומלו ואחרים סה"כ

שוק מקומי 42,000 8,000 54,000 60,000 6,000  170,000
תעשייה 23,340 76,900 42,000 5,480 - 147,720

יצוא 2,515 53,680 102,125 2,100 1,580 162,000
סה"כ 67,855 138,580 198,125 67,580 7,580 479,720

שלנו , נמצא בשפל כבר מספר שנים , בשל ערך המטבע. 
רק 7% מיצוא ההדרים הופנה לרוסיה ואוקראינה .

הרבה מאמצים הושקעו במניעת נגיעות בעש התפוח המדומה. 	 
למרות מאמצים אלו , מספר המקרים שבהם נמצא פרי נגוע 
בחו"ל הכפיל את עצמו לעומת השנתיים הקודמות . נתון 
זה מחייב אותנו לחשוב מחדש כיצד להתמודד עם המזיק .

אשכוליות
דווקא בשנה טובה לאשכוליות למיניהן , חלה ירידה משמעותית 
ביצוא . בעמודות היצוא רואים ירידת מדרגה בין היצוא בשנים 
-2010/11 2013/14 ואז מדרגה נוספת מ 2014/15 – 2017/18. 

השנה ירדנו מדרגה נוספת .
יש לייחס זאת לתחרות על הפרי שהיתה מצד התעשייה )מחיר 
גבוה ( , וכן למצב השוק הקשה שהיה בשוק האשכוליות בתחילת 
העונה באירופה . לגבי החלק הראשון ניתן רק לקוות כי הירידה 
של 20% ביצוא לא תגרום להיחלשות מעמדנו ולאבדן שווקים 

בעתיד .
יש לציין לטובה את התחזקות היצוא של האשכוליות האדומות 

מחוץ לאירופה , שהגיע ל 41% מכלל היצוא בזן זה.
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3. תאום משלוחים בין היצואנים היה תורם לצמצום התחרות 
במחירים .

4 . הספרדים , שאינם ידועים כמאורגנים בשיווק שלהם , עשו 
את עיקר הקטיף והשיווק בחודשים אפריל ומאי , כאשר 

      המחירים היו בשיא. אצלנו עיקר הקטיף והשיווק היו בינואר, 
פברואר ומרץ – שיא השפל במחירים . התוצאות בהתאם.

בשל הנטיעות המאסיביות , בעיקר בדרום אפריקה , התופעה 
שארעה השנה בקליפים אמורה לחזור על עצמה ! תחזית היבול 
של הקליפים בדרום אפריקה מדברת על 10% תוספת לעומת 
שנה שעברה!) ראו סקירה בהמשך( אם לא נסיק את המסקנות 

הנכונות ונערך בהתאם – אנו צפויים לעוד עונה קשה .

התפלגות יצוא ה"אורי" לפי יעדים

בעיות שמחייבות טיפול לקראת העונה הקרובה
השוק המקומי במצב גרוע ודורש טיפול . ישנם זני קליפים א. 

שאינם יכולים להיות מיוצאים )סצומה,מיכל,אורה,אודם( 
שאם לא יטופלו – יעקרו .

הזן "אורי" אינו "מתרומם" .ב. 
יבולים נמוכים , אחוזי אריזה נמוכים . אי ניצול של פרי 	 

במניינים הקטנים .
בעיות איכות ביצוא , ככל שמרחיקים , הבעיות גדלות .	 
הוצאות ייצור גבוהות והכנסות הולכות וקטנות , גוררים 	 

את הפרדסנים להפסדים .
בספרד הזן "אורי" הוא להיט ועולה על כל מתחריו !!??	 
צריך להנהיג משמעת ותיאום ביצוא. היצואנים "רצים" ג. 

לכל הכיוונים ומשאירים את ההפסדים בכיס של המגדלים. 
השנה הנהגנו פינוי של קלאס 2 לתעשייה עם פיצוי נאות 
. אף בית אריזה או יצואן לא היה זכאי לקבלת  לפרדסן 
. המשיכו לארוז ולייצא כי זה מכניס כסף לבית  הפיצוי 

האריזה וליצואן . חוסר התחשבות משווע במגדל.
אנחנו )וגם ענפים אחרים( תחת איום קיומי ליצוא שלנו ד. 

בשל מזיקים ומחלות הסגר. הפעילות וההערכות צריכים 
להיות יותר אינטנסיביים ובשיתוף משרד החקלאות.

בעמודות היצוא רואים ירידת מדרגה בין דווקא בשנה טובה לאשכוליות למיניהן , חלה ירידה משמעותית ביצוא . 
 . השנה ירדנו מדרגה נוספת . 2017/18 – 2014/15ואז מדרגה נוספת מ  2013/14 -2010/11היצוא בשנים 

מצד התעשייה )מחיר גבוה ( , וכן למצב השוק הקשה שהיה בשוק  יש לייחס זאת לתחרות על הפרי שהיתה
ביצוא לא תגרום  20%האשכוליות בתחילת העונה באירופה . לגבי החלק הראשון ניתן רק לקוות כי הירידה של 

 להיחלשות  מעמדנו ולאבדן שווקים בעתיד .

מכלל היצוא בזן  41%, שהגיע ל ה של האשכוליות האדומות מחוץ לאירופ יש לציין לטובה את התחזקות היצוא
 זה.

 

 2018/19 -2010/11יצוא אשכוליות אדומות מישראל 

 

 יצוא אשכוליות אדומות לפי יעדים 

 

 

 "אורי"

 1.82 –בכמות מיוצאת נמוכה מאוד למרות היצוא המרשים ,עדין מדובר  טון "אורי". 92,434השנה ייצאנו  •
 טון/דונם יצוא , ומעלה . 2.5טון/דונם בממוצע . אם חפצי חיים אנחנו חייבים להתרומם ל 

נתח השוק  –למרות זאת מחירי המכירה בשוק העיקרי )צרפת( היו מהנמוכים אי פעם מאז שהוחל בשיווק הזן . •
 )!!( מכלל יצוא ה"אורי" בעונה זו . נתון חסר תקדים . 46%של שוק זה הגיע ל 

סנט יורו  20-30ד כמה המצב של ה"אורי" שלנו היה גרוע ניתן לראות ממחירי ה"אפורר" הספרדי , שנמכר ב ע •
 מעל מחירי ה"אורי" שלנו.

 יורו ויותר , מעל מחירי ה"אורי" שלנו . 0.5נמכר ב  –ה"אורי" הספרדי •
ויות פרי נמוכות )רקבונות , תחרות של זני אמצע העונה ש"פלשו" לסוף העונה. איכ –הסיבות למחירים הנמוכים  •

 אריזה מחדש ועוד(.
חלק גדול מבעיות השיווק נבע מהערכות לא נכונה לשיווק בעונה שבה יש עודפי פרי בשלבים הראשונים של סוף  •

 העונה .
 . המידע היה צריך להיות מופץ בין כל הגורמים בענף1      
 ולהארכת תוחלת החיים של הפרי ולקטיף מאוחר.. צריך היה לתת טיפולים מיוחדים לחיזוק קליפה 2      
 . תאום משלוחים בין היצואנים היה תורם לצמצום התחרות במחירים .3      
 . הספרדים , שאינם ידועים כמאורגנים בשיווק שלהם , עשו את עיקר הקטיף והשיווק בחודשים אפריל ומאי , כאשר  4      

 שיא השפל במחירים . התוצאות בהתאם. –יקר הקטיף והשיווק היו בינואר, פברואר ומרץ המחירים היו בשיא. אצלנו ע           
בשל הנטיעות המאסיביות , בעיקר בדרום אפריקה , התופעה שארעה השנה בקליפים אמורה לחזור על עצמה !  •

 סקירה בהמשך() ראו תוספת לעומת שנה שעברה! 10%תחזית היבול של הקליפים בדרום אפריקה מדברת על 
 אנו צפויים לעוד עונה קשה . –אם לא נסיק את המסקנות הנכונות ונערך בהתאם 

 
 התפלגות יצוא ה"אורי" לפי יעדים

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 בעיות שמחייבות טיפול לקראת העונה הקרובה

סצומה,מיכל,אורה,אודם( שאם לא השוק המקומי במצב גרוע ודורש טיפול . ישנם זני קליפים שאינם יכולים להיות מיוצאים ) .א
 יעקרו . –יטופלו 

 הזן "אורי"  אינו "מתרומם" . .ב
 יבולים נמוכים , אחוזי אריזה נמוכים . אי ניצול של פרי במניינים הקטנים . •
 בעיות איכות ביצוא , ככל שמרחיקים , הבעיות גדלות . •
 ם להפסדים .הוצאות ייצור גבוהות והכנסות הולכות וקטנות , גוררים את הפרדסני •

 בספרד הזן "אורי" הוא להיט ועולה על כל מתחריו !!?? •
צריך להנהיג משמעת ותיאום ביצוא. היצואנים "רצים" לכל הכיוונים ומשאירים את ההפסדים בכיס של המגדלים . השנה  .ג

היה זכאי לקבלת הפיצוי . המשיכו לתעשייה עם פיצוי נאות לפרדסן . אף בית אריזה או יצואן לא  2הנהגנו פינוי של קלאס 
 ליצואן . חוסר התחשבות משווע במגדל.לארוז ולייצא כי זה מכניס כסף לבית האריזה ו

אנחנו )וגם ענפים אחרים( תחת איום קיומי ליצוא שלנו בשל מזיקי ומחלות הסגר. הפעילות וההערכות צריכים  .ד
 להיות יותר אינטנסיביים ובשיתוף משרד החקלאות.

 

 

 בשוק הקיץ ) דרום אפריקה , ד. אמריקה(

שוק פרי ההדר בקיץ אינו נוגע לנו ב"זמן אמת" , אך למדנו שהוא חשוב לנו מאוד בתחילת העונה שלנו , כאשר 
 ספקי הפרי לשוק מתחלפים . העונה הקודמת היתה שיעור מאלף להשפעות אלו .

"אורי"
השנה ייצאנו 92,434 טון "אורי". למרות היצוא המרשים, 	 

עדין מדובר בכמות מיוצאת נמוכה מאוד – 1.82 טון/דונם 
בממוצע . אם חפצי חיים אנחנו חייבים להתרומם ל 2.5 

טון/דונם יצוא , ומעלה .
מחירי המכירה בשוק העיקרי )צרפת( היו מהנמוכים אי 	 

פעם מאז שהוחל בשיווק הזן .למרות זאת – נתח השוק 
של שוק זה הגיע ל 46% )!!( מכלל יצוא ה"אורי" בעונה 

זו . נתון חסר תקדים .
עד כמה המצב של ה"אורי" שלנו היה גרוע ניתן לראות 	 

יורו  , שנמכר ב 20-30 סנט  ממחירי ה"אפורר" הספרדי 
מעל מחירי ה"אורי" שלנו.

, מעל מחירי 	  ויותר  יורו  ה"אורי" הספרדי– נמכר ב 0.5 
ה"אורי" שלנו .

הסיבות למחירים הנמוכים – תחרות של זני אמצע העונה 	 
 , ש"פלשו" לסוף העונה. איכויות פרי נמוכות )רקבונות 

אריזה מחדש ועוד(.
חלק גדול מבעיות השיווק נבע מהערכות לא נכונה לשיווק 	 

בעונה שבה יש עודפי פרי בשלבים הראשונים של סוף 
העונה .

1. המידע היה צריך להיות מופץ בין כל הגורמים בענף
2. צריך היה לתת טיפולים מיוחדים לחיזוק קליפה ולהארכת 

תוחלת החיים של הפרי ולקטיף מאוחר.

יצוא אשכוליות אדומות מישראל -2010/11 2018/19
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בשוק הקיץ ) דרום אפריקה , ד. אמריקה(
שוק פרי ההדר בקיץ אינו נוגע לנו ב"זמן אמת" , אך למדנו שהוא 
חשוב לנו מאוד בתחילת העונה שלנו , כאשר ספקי הפרי לשוק 
מתחלפים . העונה הקודמת היתה שיעור מאלף להשפעות אלו .
כמות הקליפים שיוצרה בחצי הכדור הדרומי ב 2007 היתה 336 
אלף טון . בשנת 2018 הכמות הגיעה ל 700 אלף טון , והשנה 
) שטרם הסתיימה ( היא צפויה להגיע ל 750 אלף טון . נכון 
שמדובר בכמויות נמוכות משמעותית מעונת החורף ) פי 3-4(, 

אך עדיין מדובר בגידול מרשים מאוד .
מדינות דרום אמריקה מייצרות כ – 380 אלף טון ) נתוני 2018(, 
כאשר מירב הפרי מיוצא לארה"ב – 272 אלף טון. צ'ילה היא 

מייצגת 74% מהכמות המיוצאת לארה"ב.
דרום אפריקה צפויה השנה להגדיל את יצוא הקליפים שלה 
בשיעור של 10% לעומת אשתקד - סה"כ 267 אלף טון קליפים. 

לשוק האירופי מופנים כ 60%-50% מכלל היצוא שלהם .
היקף הנטיעות של קליפים – 7.7 מיליון שתילי קליפים ב – 3 

השנים האחרונות , צופה לנו עתיד קשה עוד יותר !

 700הכמות הגיעה ל  2018אלף טון . בשנת  336היתה   2007כמות הקליפים שיוצרה בחצי הכדור הדרומי ב 
אלף טון . נכון שמדובר בכמויות נמוכות  750אלף טון , והשנה ) שטרם הסתיימה ( היא צפויה להגיע ל 

 ( , אך עדיין מדובר בגידול מרשים מאוד . 3-4משמעותית מעונת החורף ) פי 

אלף  272 –( , כאשר מירב הפרי מיוצא לארה"ב 2018אלף טון ) נתוני  380 –מדינות דרום אמריקה מייצרות כ 
 מהכמות המיוצאת לארה"ב. 74%טון. צ'ילה היא מייצגת 

אלף   267סה"כ  -לעומת אשתקד  10%דרום אפריקה צפויה השנה להגדיל את יצוא הקליפים שלה בשיעור של 
 מכלל היצוא  שלהם . 60%-50%טון קליפים. לשוק האירופי מופנים כ 

 , צופה לנו עתיד קשה עוד יותר !השנים האחרונות  3 –ב מיליון שתילי קליפים  7.7 –היקף הנטיעות של קליפים 

 

 

   –המצב נראה יותר מבטיח . כבר בתחילת יולי מורגשת ירידה באספקה ורמת המחירים טובה  –באשכוליות 
אירו (. מקסיקו תתחיל קטיף סלקטיבי )פרי קטן ( רק בעוד  12 –אירו לתיבה ) בשנה שעברה , בזמן הזה  17-19

 תיחת העונה הקודמת.שבועות , כך שבגזרת האשכוליות , צפויה פתיחת עונה טובה . תמונה שונה לגמרי מפ 3
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Clementine Satsuma Mandarin Hybrid Lemon/lime Oranges Grapefruit
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 )מיליוני שתילים( 2010-2018מכירות שתילי הדר בדרום אפריקה 

מכירות שתילי הדר בדרום אפריקה 2010-2018 
)מיליוני שתילים(

יולי  . כבר בתחילת  באשכוליות – המצב נראה יותר מבטיח 
מורגשת ירידה באספקה ורמת המחירים טובה –  17-19 אירו 
לתיבה ) בשנה שעברה , בזמן הזה – 12 אירו (. מקסיקו תתחיל 
קטיף סלקטיבי )פרי קטן ( רק בעוד 3 שבועות , כך שבגזרת 
האשכוליות , צפויה פתיחת עונה טובה . תמונה שונה לגמרי 

מפתיחת העונה הקודמת.

יצוא פרי הדר )טון( בעונת 2018/19
מצטבר

שינוי ב-% 17/18 / 18/19   2016/17   2017/18  2018/19זן
1,3682,4283,331-44%שמוטי         
4157-100%           אפילים        
1,0411,3231,313-21%טבורי         
10410870-4%קרה קרה       
5,5636,9935,362-20%אשכ' רגילות   
36,03046,19243,233-22%סנרייז        
11,99615,73912,194-24%סוויטי        
91533872%רדסון         
1,7334372,349297%לימון צהוב    

5570%לימקואט       
42336728915%קומקואט       
235117153101%ליים          
225537542-58%טופז/טנגור    

3,5845,8693,528-39%מינאולה       
2,6154,1905,232-38%סנטינה        
83323263-74%מורקוט        
1120%           136מיכל          
1,0571,9192,325-45%הדס           
7791,6401,088-53%אורה          
100%-           43           מור           
92,43473,003104,17327%אורי          
205706193%מירב          
4915-100%           תמי           
1,0571,4062,339-25%אודם          

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

161,994163,989189,395-1%סה"כ          
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בתחילת הגיליון אחרי המאמר של טל עמית וכמויות להציב , דיצה 
 ,ראי עמוד שני .למטה באותו עמוד מודעת אבל  

. יוסי עבד במועצה 80בגיל  30.5.2019-דור שני לחקלאים מכפר בילו נפטר ב ,אייזמןיוסי 
המועצה היה יוסי נציג  1977-1980. בין השנים 2004ועד לשנת  1961לשיווק פרי הדר משנת 

 לאחר סגירת המועצה עבד בהולנד ובאנטוורפן. ו בלונדון
 יוסי השאיר אישה , שלוש בנות ושלושה נכדים. 

 

 טל עמית /כיפאק( אייזמן)לזכרו של חברי יוסי 

 
 שישי בבקר צלצלה אלי רותי אייזמן להודיע לי שכיפאק נפטר . ביום

מעיני ללא שליטה . איש טוב , חבר טוב חשתי צביטה חזקה מאוד בבית החזה ודמעות שטפו 
 יוסי היה איש של אנשים , חבר עם כולם , למרות שידע לעמוד על שלו בתקיפות .מאוד .

עוזר לזולת , דואג לכולם . לעצמו דאג הכי  –יוסי היה טיפוס שלא מוצאים היום בסביבה 
 פחות . כמה לא אופייני בסביבתנו ובעתותינו . 

. ברצינות , בהתמדה בדבקות במטרה . יוסי כל משימה שהיתה בשטח יוסי לקח על עצמו 
בבתי האריזה ,  –עשה אינספור תפקידים לאורך הקריירה שלו במועצה לשיווק פרי הדר 

בשיווק בחו"ל , בפרויקט הזבובים העקרים , במשתלות ההדרים  ועוד ועוד מטלות שהתחנן 
 שיתנו לו .

 0600-0700יוסי היה ראשון במשרד בכל בוקר . הכיף הגדול שלי ושלו היה לשבת בשקט בין 
 .בכל בוקר , עם כוס קפה חם ולדבר על כל נושא שעל הפרק . והיו המון פרקים...

מלבד עבודה משותפת חלקנו אהבה לאדמה ולעצים שעליה . הפרדסים של יוסי תמיד היו 
"הכי" , ואני זרמתי והחמאתי. מיותר היה לחלוק על דעתו בעניין זה . פרק נרחב בשיחות שלנו 

 היו על חקלאות ופרדסים וגם קצת מנגו ואבוקדו .

לשיווק פרי הדר סופית ,והפכה  נסגרה המועצה 31/12/2004 –ליוסי היה מזל גדול . ב  
 יצא לגמלאות . ויומולדת יום אחד לפני  חגג. יוסי  למועצת הצמחים 

 אסיים בקטע קצר שנכתב ע"י אלמוני , אבל "תפור" על יוסי שלנו :

יוסי אייזמן, דור שני לחקלאים מכפר בילו נפטר ב-30.5.2019 
בגיל 80. יוסי עבד במועצה לשיווק פרי הדר משנת 1961 ועד 
לשנת 2004. בין השנים 1977-1980 היה יוסי נציג המועצה 

בלונדון ולאחר סגירת המועצה עבד בהולנד ובאנטוורפן. 
יוסי השאיר אישה , שלוש בנות ושלושה נכדים. 

לזכרו של חברי
יוסי )ּכיפאק( אייזמן ז״ל

טל עמית

ביום שישי בבקר צלצלה אלי רותי אייזמן להודיע לי שּכיפאק 
נפטר.

חשתי צביטה חזקה מאוד בבית החזה ודמעות שטפו מעיני ללא 
שליטה. איש טוב , חבר טוב מאוד.יוסי היה איש של אנשים , 

חבר עם כולם , למרות שידע לעמוד על שלו בתקיפות.
 , יוסי היה טיפוס שלא מוצאים היום בסביבה – עוזר לזולת 
דואג לכולם. לעצמו דאג הכי פחות. כמה לא אופייני בסביבתנו 

ובעתותינו. 
יוסי לקח על עצמו כל משימה שהיתה בשטח. ברצינות , בהתמדה 
בדבקות במטרה. יוסי עשה אינספור תפקידים לאורך הקריירה 
שלו במועצה לשיווק פרי הדר – בבתי האריזה , בשיווק בחו"ל, 
ועוד  ועוד  , במשתלות ההדרים   בפרויקט הזבובים העקרים 

מטלות שהתחנן שיתנו לו.
יוסי היה ראשון במשרד בכל בוקר. הכיף הגדול שלי ושלו היה 
, עם כוס קפה חם  לשבת בשקט בין 0600-0700 בכל בוקר 

משתתפים בצערם של רותי, טל, אילנית, 
יפעת, הנכדים והמשפחה        

עם פטירתו של 
יוסי )ּכיפאק( אייזמן ז״ל

                                   פרדסני ישראל 

ולדבר על כל נושא שעל הפרק. והיו המון פרקים....
מלבד עבודה משותפת חלקנו אהבה לאדמה ולעצים שעליה. 
הפרדסים של יוסי תמיד היו "הכי" , ואני זרמתי והחמאתי. מיותר 
היה לחלוק על דעתו בעניין זה. פרק נרחב בשיחות שלנו היו 

על חקלאות ופרדסים וגם קצת מנגו ואבוקדו.
 ליוסי היה מזל גדול. ב – 31/12/2004 נסגרה המועצה לשיווק 
פרי הדר סופית ,והפכה למועצת הצמחים. יוסי חגג יומולדת 

יום אחד לפני ויצא לגמלאות. 
אסיים בקטע קצר שנכתב ע"י אלמוני , אבל "תפור" על יוסי 

שלנו :
 לב זהב שתמיד אהב

 עכשיו אינו נמצא, עזב.
 לב זהב עזב לעד

 והשאיר אותנו לבד.
 לב זהב שתמיד דאג ושמר,

עזב אותנו הלך ולא חזר

יוסי אייזמן ז״ל
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שמואל גלנץ, עו"ד

אחת מהזכויות הסוציאליות המוקנות לעובדים השכירים בישראל 
הינה הזכות ל"דמי הבראה".במשק הישראלי, בדרך כלל, משולמים 
נהוגה  זו  דמי ההבראה בחודשי הקיץ. פרקטיקה רבת שנים 
מתקופה בה מקובל היה שעובדים שכירים יוצאים ל"בית הבראה"/ 
 "בית מרגוע" והמעסיק נשא בעלות "ההבראה" /"המרגוע".
כיום, הנוהג של הוצאתו בפועל, של עובד, ע"י מעסיקו לנופש, 
כמעט שאינה קיימת. במקום בו המעסיק מעוניין להוציא את 
עובדיו לנופש מרוכז חלף תשלום דמי הבראה, הדבר אפשרי 
וזאת בתנאי שהעובד נתן לכך הסכמתו מראש וכן שעלות הנופש 

אינה נופלת מהמגיע כדמי הבראה.
בענף החקלאות נוהגים מעסיקים רבים לשלם לעובדיהם את 
דמי ההבראה בתשלומים חודשיים. בעיקר נפוץ נוהג זה לגבי 
עובדים זרים ופלסטינאים. התנהלות זו, אף שהיא מותרת, נושאת 
בחובה במקרים מסויימים חסרונות. אשר על כן מומלץ לשקול 
זו של תשלומים חודשיים לעומת תשלום חד פעמי, רק  דרך 

לאחר שהתגבשה הזכות לדמי הבראה.
זכאות לדמי הבראה מקור הזכות לדמי הבראה הינו צו הרחבה)1( 

שבו נקבעה עצם הזכות, תנאיה, היקפה, ערכה וכד'.
ערך יום הבראה בשנים האחרונות עומד על 378 ₪ ליום. במגזר 

הציבורי 426 ₪. 
הזכות לדמי הבראה חלה עת השלים עובד שנת עבודה אצל אותו 
מעסיק. הותק אינו נגרר ממעסיק למעסיק. במקום בו הופסקו 
יחסי העבודה בטרם הושלמה שנת עבודה לא יהא זכאי העובד 
לדמי הבראה. במקרה בו נותקו יחסי העבודה במהלך השנה 
)לאחר שכבר נצבר ותק מזכה כי אז זכאי העובד לחלק היחסי 
של השנה האחרונה. עובד במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה 
יש  אינו קבוע  לפי חלקיות משרתו. בעובד שהיקף משרתו 
לחשב חלקיות משרתו ע"פ ממוצע היקף המשרה בשנים עשר 
החודשים האחרונים. ימי חופש וימי מחלה נמנים כימי עבודה 

לעניין זכאות לדמי הבראה.
היקף הזכאות לדמי הבראה הינו תלוי ותק. 

התיישנות
ככלל, תקופת התיישנות נמנית מיום הגשת התביעה לאחור. כידוע 
לעניינים שונים תקופות התיישנות שונה. כך למשל תביעה בגין 
אי הפרשה לפנסיה מתיישנת כעבור 7 שנים, לחופשה כעבור 
 3 שנים )ניתן לתבוע רק עבור 7 שנים או 3 שנים בהתאמה(. 

דמי הבראה, בעבר ניתן היה לתבוע רק בגין שתי שנות העבודה 
לצו, עתה תקופת  תיקון  פורסם   2017 האחרונות. בתחילת 

ההתיישנות הינה 7 שנים.

תובנות
* מקרה בו העובד הפסיק עבודתו בטרם מלאה שנה – נפוץ 
מאוד אצל עובדים מהשטחים – והמעסיק שילם את דמי ההבראה 
בתשלומים חודשיים החל מחודש העבודה הראשון, כי אז נשא 
המעסיק בעלות שלא היה חייב בה. הדבר נכון גם לגבי עובדים 

זרים שלא השלימו שנת עבודה מכל סיבה שהיא. 
* תשלום חד פעמי בקיץ, כפי שמקובל במשק, מאפשר למעסיק 
שעובד נטש אותו ללא הודעה מוקדמת, לקזז מהמגיע כדמי 

הבראה את דמי ההודעה המוקדמת.
* מעסיק שבעבר לא שילם מסיבות שונות דמי הבראה והחל 
בשלב מסויים לשלם דמי הבראה, נכון יעשה אם יציין בתלוש 

על דמי הבראה
להלן נתוני הזכאות ע"פ צו ההרחבה הכללי לעומת 
המגיע לעובדים בחקלאות מכח צו ההרחבה בענף 

החקלאות:
מס' ימי שנות ותק אצל המעסיק

הבראה 
בצו הכללי

מס' ימי 
הבראה 
בחקלאות

57שנה ראשונה

67שנה שניה ושלישית

77שנת רביעית עד שביעית

78שנה שמינית

79שנה תשיעית

710שנה עשירית 

810שנה אחת עשרה

810שנים שתים עשרה עד ארבע עשרה

810שנה חמש עשרה

913שנים שש עשרה עד תשע עשרה
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השכר או בדרך אחרת כי התשלום מיוחס לשנת העבודה השוטפת 
או הקודמת שאם לא כן תתעורר השאלה האם לא נעשה התשלום 

בעד תקופה קודמת שאולי התיישנה.
השכר  לפיו  כולל"  "שכר  על  עובד  עם  סוכם  בו  *במקום 
גם  כולל  המינימום(  משכר  )גבוה  העובד  מקבל  אותו 
כתוב  בהסכם  במפורש,  זאת  לציין  יש  אז  כי  הבראה  דמי 
מפורשת.  נפרדת,  בשורה  השכר  בתלוש  זאת  לציין   או 
וככל  ככל שהוא משתנה  יום ההבראה  ערך  יש לעדכן את 

שמצטברת זכות עקב ותק.

ניתן לרסס ע"י 
רחפן/טרקטור/
מטוס/טרקטורון

FCM צ'קמייט

Makhteshim

מכיל פרומון לבלבול עש התפוח המדומה

 יישום פשוט
ומהיר

 תוספת דבק
להפחתת שטיפת 

החומר בגשם

 מאפשר גמישות
 קבלת החלטות

למגדל

לרשותכם בכל שאלה     צוות אדמה מכתשים 03-6577577

בשולי הדברים, ולא כעניין שולי, בהינתן שהרציונאל של דמי 
הבראה הינו עידוד עובדים לצאת לנופש וכד' אין רציונאל זה 
מתקיים אצל עובד זר המגיע לתקופה קצובה לישראל. יש צדק, 
גם במקרה זה, להחריג את העובדים הזרים מזכאות לדמי הבראה.

האמור לעיל אינו מחליף חוות דעת משפטית
 צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש.
הרחבת תחולתן של הוראות הסכם קיבוצי שנחתם בין נשיאות 
הארגונים העסקיים לבית הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

האגף לאיגוד מקצועי.
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HLB כפי שנקראת  Huanglongbing או   ( מחלת ה"גריניניג" 
החודר למערכות השיפה  נגרמת מחיידק  בשפה המדעית( 
של עצי ההדר ומובילה למותם. המחלה מתפשטת מעץ אחד 
למשנהו על ידי פסילה הניזונה ממערכת השיפה של העצים 
ומשמשת כווקטור של החיידק )לפירוט בעניין ראה כתבתו 
של פרופ' משה בר-יוסף בעלון הנוטע מס' 65 משנת 2011, 
כתבתו של דר' גל ספיר בעלון הנוטע מספר 69 משנת 2013, או 
https:// :2019 בפרסום של השירותים להגנת הצומח מאפריל
www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/

Documents/kafir_laim_2019.pdf(. במהלך העשור האחרון 
הושקעו מיליונים של דולרים בניסיון להתמודד עם נזקי המחלה. 
המחקרים כללו ניסיון התמודדות עם החיידק עצמו, התמודדות 
עם הווקטור המפיץ אותו, פיתוח זנים וכנות שיאפשרו יצירת 
סבילות או עמידות למחלה, פיתוח טכנולוגיות לניטור מוקדם 
של עצים נגועים, הגדרת פרוטוקולי גידול שידחו או יצמצמו 
את הנזק הנגרם מהמחלה ועוד. נכון לכתיבת שורות אלו לא 
נמצא פתרון קסם והמחלה ממשיכה להתפשט. בחוף המזרחי 
של ארה"ב )פלורידה( המחלה פרצה בשנת 2005, ונכון להיום 
תפוקת הפרדסים ירדה בכחמישים אחוז תוך שעתיד ההדרים 
באזור אינו ברור. בחוף המערבי של ארה"ב )קליפורניה(, כבר 
נלכדו פסילות נגועות )אותו ווקטור המעביר את המחלה בין עץ 
אחד למשנהו( ואף נמצאו מספר עצים נגועים וזה רק עניין של 
זמן עד שנצפה בהתפרצות המחלה בשטחים המסחריים. מתוך 
רצון לעצור ולבלום את התפשטות המחלה, אזורים בהם אותרו 
עצים נגועים או שנלכדו בהם פסילות מוכנסים להסגר, העצים 
הנגועים מושמדים, ונעשה טיפול הדברה כנגד הפסילה. לפעמים 
הדבר מוביל לידי מצב אבסורדי בו ישנם חקלאים המעדיפים 
שלא לשתף פעולה עם הליכי הניטור הממשלתי )לא מאפשרים 
פיקוח ציבורי בפרדסים שלהם( וזאת מתוך הפחד ששטחיהם 
יכללו בשטחים הנתונים תחת הסגר. התפשטות המחלה בין 
האזורים השונים נגרמת לרוב כתוצאה ממעבר של פסילה או 
צמחים נגועים על ידי האדם. לפיכך ישנן בעולם הגבלות על 

סכנת התפשטות 
הגרינינג - הפן הישראלי

מעבר או יבוא חומר צמחי מאזורים הידועים כנגועים. באזורים 
בהם קיים חשש לכניסת המחלה מתבצע ניטור אינטנסיבי אחר 
הפסילה המשמשת כווקטור של החיידק או עצים סימפטומטיים. 
עלים מעצים החשודים בכך שנדבקו במחלה או פסילות הנלכדות 
במהלך הניטור, מועברים בדיקת PCR לזיהוי נוכחות DNA של 
החיידק. למרות שמחלת הגרינינג, טרם חדרה לאגן הים התיכון 
ונלכדה בפורטוגל  נצפתה  כווקטור כבר  הפסילה המשמשת 
וספרד. אותן פסילות שנלכדו לא נשאו בגופן את החיידק מחולל 
המחלה אך ברגע שהווקטור קיים אפשר לאמור שהשעון להופעת 

המחלה החל לתקתק. 
בישראל נושא הניטור והפיקוח מוטל על השירותים להגנת הצומח. 
הניטור נעשה במשתלות הדרים, במשתלות נוי המגדלות צמחי 
מוראייה מכבדית פונדקאי מועדף לפסילה האסיאתית בפרדסים 
בעיקר בתקופת הצימוח המחודש, ובשטחי גידול של מוראייה 
מכבדית. ישנן כ 350 מלכודות לניטור הפסילות המפוזרות ברחבי 
הארץ. הפיקוח מתמקד במעברי הגבול היבשתיים עם ירדן ומצרים 
ובניסיונות איתור הברחות של חומר לריבוי הדרים שמקורו 
מארצות נגועות. חומר ריבוי שמגיע באופן לא מוסדר מושמד 
ואילו זה המגיע באופן מוסדר מוחזק בתנאי הסגר )קרנטינה( 
ומפוקח לאיתור נגעי הסגר. תהליכי הפיקוח והניטור החלו ב 
ועל מנת להעלות את המודעות בקרב הציבור חולקו   ,2011
למעסיקים ולעובדים דפי מידע בעברית ובתאילנדית. למרבה 
הצער לא נערכנו במקביל להכנת מקור נקי של עצי קאפיר ליים 
שיהיו זמינים במשתלות. כפועל יוצא הרצון להשגת חומר טרי 
לא נעלם, ומטיילים שחזרו מטיול במזרח, אנשים בעלי אוספי 
צמחים, פועלים תאילנדים שעלי העץ משמשים חלק בסיסי בתיבול 
מזונם, מסעדות המתמחות באוכל מהמזרח וסתם חובבי בישול, 
כולם נשארו במרוץ להשגת חומר צמחי טרי וזאת בלא להפנים 
את הסכנה שבדבר. עקב מורכבות המחלה ואופן התפשטותה 
בצמח, זיהוי צמח נגוע יכול להיעשות רק על ידי אנשי מקצוע 
המומחים לדבר. זה מתחיל באופן בו נדגם הצמח וממשיך בעבודת 
המעבדה. התפשטות המחלה בין חלקי העץ לא נעשית בין רגע, 

)eran@agri.gov.il( כרמי, נ., נוייהאוס, א., אבו-חזעאל, ס., קרנאוי, ה. ד"ר ע.רוה
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ודיגום עלים מאזור בנוף העץ שעדיין לא הודבק או אזורים 
בהם רמת הנגיעות נמצאת מתחת לסף הרגישות לזיהוי יובילו 
למסקנה שגויה )כאילו מדובר בצמח נקי(. בנוסף, לא כל מעבדה 
המזמינה ערכה לבדיקת גרינינג הופכת למומחית בתחום. כבר 
קרו מקרים בהם נתגלו בעיות בהליך ביצוע בדיקות המעבדה 
וכל עוד אין ברשות המעבדה DNA שהופק מצמח נגוע )היכול 
לשמש כביקורת חיובית לאנליזה אותה הם מבצעים( קשה לאשש 

את ממצעי הבדיקה שבצעו. 
ענף  יכולה לחסל את  נגוע לארץ  הברחתו של חומר צמחי 
הפרדסנות בארץ ובאגן הים התיכון כולו כפי שקרה בפלורידה. 
בארה"ב לא לקח הרבה שנים עד שהפסילה עברה מפלורידה 
שבחוף המזרחי לקליפורניה שבחוף המערבי ונמצאו עצים נגועים 
http://citrusindustry.net/2019/05/21/tree-infected-with-hlb-(
found-in-riverside-california/(. בפורטוגל וספרד כבר נלכדו 
פסילות המשמשות כווקטור של הזן האפריקאי של המחלה 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42161-019-(

x-00301(. בארץ יש חשש לחדירת המחלה מדרום )בגלל קיומה 
סעודיה( ומהמערב )בגלל קיום הווקטור בפורטוגל/ספרד(  ולכן  
אנו  זקוקים  גם  לשיתוף  פעולה  של  הציבור.  נכון  להיום  
פועלים  בשירותים  להגנת  הצומח  על  הכנת  חומר  ריבוי  
נקי  של  עצי  קאפיר  ליים  ויש  להניח  כי  הצורך  להבריח  
חומר  ריבוי  לארץ  יעלם  ברגע  שהחומר  יופץ  למשתלות.  

 

תמונה  1.  עלים  אופייניים  של  עץ  הקאפיר  ליים. 

 שוב עושים " סיבוב" על התפוז ?
הריבית כבר  -פיקדון תפוז 

 האם כדאי? -אטרקטיבית; אבל 

 
  05/2019-ל מעודכן

 לקבל שמאפשר שקלי פיקדון  - תפוז פיקדון של מעודכנת גרסה משיק טפחות מזרחי בנק
 ללא התקופה, לאורך הפיקדון את לפדות אפשרות אם ארוך, לטווח טובה יחסית ריבית
 נמוכה ריבית כמובן ייקבל שנים( 4 )עד התקופה בתוך הפיקדון את שמממש מי אבל קנס.

  ועולה. הולכת הריבית כך בפיקדון זמן יותר חכיםשמ ככל הסוף. עד שנשאר מי מאשר
 ימים 35 של בהודעה ממנו חלק או הפיקדון את לפרוע ניתן בנזילות. הוא תפוז של היתרון
 מקבלים אתם למחר. מהיום לא זה מיידית. נזילות לא זו - להבהיר חשוב זאת, עם מראש.

 לא והם בצד כסף להם שיש לאנשים להתאים עשוי הפיקדון  ימים. 35 אחרי רק הכסף את
 אזי שנים, של לתקופה לכסף להזדקק אמורים לא הם אם - אותו יצטרכו הם מתי יודעים

 אחרי הכסף את יצטרכו הם אם ומובטחת. יחסית טובה תשואה מקבלים הם הזה בפיקדון
 טובה )פחות תשואה ולקבל מהר, יחסית הכסף את להנזיל יכולים הם אז קצרה, תקופה
  וביטחון. שנים(, כמה של וחבטו מאשר

מעודכן ל-05/2019 
בנק מזרחי טפחות משיק גרסה מעודכנת של פיקדון תפוז -  פיקדון 
שקלי שמאפשר לקבל ריבית יחסית טובה לטווח ארוך, אם אפשרות 
לפדות את הפיקדון לאורך התקופה, ללא קנס. אבל מי שמממש 
את הפיקדון בתוך התקופה )עד 4 שנים( ייקבל כמובן ריבית נמוכה 
מאשר מי שנשאר עד הסוף. ככל שמחכים יותר זמן בפיקדון כך 

הריבית הולכת ועולה. 
היתרון של תפוז הוא בנזילות. ניתן לפרוע את הפיקדון או חלק 
ממנו בהודעה של 35 ימים מראש. עם זאת, חשוב להבהיר - זו לא 
נזילות מיידית. זה לא מהיום למחר. אתם מקבלים את הכסף רק 
אחרי 35 ימים.  הפיקדון עשוי להתאים לאנשים שיש להם כסף בצד 
והם לא יודעים מתי הם יצטרכו אותו - אם הם לא אמורים להזדקק 
לכסף לתקופה של שנים, אזי בפיקדון הזה הם מקבלים תשואה טובה 
יחסית ומובטחת. אם הם יצטרכו את הכסף אחרי תקופה קצרה, אז 
הם יכולים להנזיל את הכסף יחסית מהר, ולקבל תשואה )פחות 

טובה מאשר בטווח של כמה שנים(, וביטחון. 

שוב עושים " סיבוב" על התפוז ?
פיקדון תפוז - הריבית כבר אטרקטיבית; אבל - האם כדאי?
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המועצה לייצור צמחים ולשיווקם )"המועצה"( הוסמכה ע"י שר 
החקלאות לביצוע תכנית ההדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 

בהדרים.
הדברת הזבוב תתבצע ע"י המועצה באמצעות ריסוסי אוויר או 

קרקע בחומרים סקסס וסקסס סופר.
המועצה תחל בריסוס הזנים המוקדמים ב - 15.8.19 ובהדרגה 
יורחבו הריסוסים לזנים המאוחרים יותר. פרדסנים המעוניינים 
להתחיל ריסוס עצמאי לפני 15.8 )סצומה, ראשון, מאייר, פומלית( 
מתבקשים ליצור קשר עם הרכזים האזוריים לצורך קבלת סקסס.
הריסוס המבוצע ע"י המועצה מספק לפרדס מטריית הגנה יעילה 
כנגד הזבוב. עם זאת, הריסוס הוא רק מרכיב אחד ממכלול אמצעים 
הנדרש להשגת הדברה מירבית. יעילות ריסוסי המועצה בלבד, 
ללא ביצוע פעולות משלימות הנמצאות באחריות הפרדסנים 

עשויה להיות בלתי מספקת. 
המועצה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בשל קיום תכנית זו, או 
עקב פגיעת זבוב הפירות הים-תיכוני ולא תפצה בגין נזקי זבוב 
הפירות הים-תיכוני שיתגלו בפרדסים למרות ביצוע פעולות 
ההדברה על ידה. הדברת זבוב יעילה וחסכונית תלויה בשיתוף 

פעולה בין הפרדסנים למועצה.

להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים 
לתרום למאמץ ההדברה:

להחזיק יד על הדופק, לאחר שבירת צבע הפרי לעבור בחלקה . 1
מידי שבוע ולבדוק אם יש חשד לנגיעות )פירות ששברו 
צבע לפני שאר העץ, פרי על הארץ(, במקרה של חשד על 

הפרדסן להודיע מיד לרכז ההדברה ונטר הזבוב האזורי. 
עצים מזן מקדים בתוך או ליד חלקה מאחרת )למשל 3 . 2

עצי מיכל בתוך חלקת אור(. הימצאות עצים מזן המושך 
זבוב בסמוך או בתוך חלקה שעדיין איננה בטיפול מהווה 
מקור לאילוח זבוב לכל החלקה. על מנת למנוע זאת רצוי 
לעקור את העצים הזרים, לקטוף את כל הפרי או להתחיל 
לטפל בהם עצמאית לפני תחילת הטיפול המערכתי של 
המועצה. בכל מקרה יש להודיע על כך לרכז ההדברה כדי 

שיתחשב בכך בטיפול.
פרי על הקרקע – פרי על הקרקע מהווה מקור מזון לזבוב . 3

המתחרה עם הפיתיון שבאמצעי ההדברה )ריסוס או מתקנים( 
ולכן הצטברות פרי על הקרקע עשויה לפגוע ביעילות 

ההדברה. יש להימנע מהצטברות פרי על הקרקע ע"י טיפולים 
למניעת נשירה ובעיקר ע"י קטיף בזמן. חשוב מאוד להודיע 

לרכז האזורי על חלקות עם פרי על הקרקע.
הודעה לצוות ההדברה על נטיעה/שינוי זנים בחלקה. . 4
מתקני קטילה – פרדסנים שעברו באישור המועצה להדברת . 5

זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים, לאחר שבירת צבע 
נזקי זבוב מקצועי  הפרי, בפיקוח פרי שבועי ע"י פקח 
ובמשלוח ממצאי הביקור למועצה אחרי כל ביקור. ביצוע 
פיקוח ושליחת הדוחות הוא תנאי להחזר היטל הדברה. 
טופס דיווח זמין להורדה באתר המועצה. שימו לב, בזנים 
המוקדמים יש לתלות את המתקנים כבר במהלך חודש יולי.

ביצוע קטיף מלא, . 6 סניטציה וקטיף מלא של כל הפרי – 
שבסיומו החלקה נקיה מפרי, מצמצם את הצורך בהדברה. 
פירות לא קטופים הנשארים אחרי סיום הקטיף הם מוקד 
קטיף מלא,  והפרדסים הסמוכים.  לכל החלקות  אילוח 
שבסיומו החלקה נקיה מפרי, חייב להפוך לשגרת טיפול 

בפרדס כמו השקיה ודישון. 
הודעה על חלקה קטופה מיד עם סיום הקטיף, למניעת . 7

המיפוי של  להיכנס למערכת  ניתן  מיותרים.  ריסוסים 
המועצה )ראה פרטים בהמשך המאמר( ולראות את הפרדס/
ים עם מספרי החלקות כדי לדווח על חלקות בהם הסתיים 
הקטיף. לחילופין ניתן לקבל מפה )קובץ/הדפסה( אצל רכזי 

ההדברה האזוריים. 
הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(. 8

SMS – פרדסנים המעוניינים לקבל התראה במסרון יום 	 
לפני ביצוע הריסוס האווירי, נא התקשר לרכז ההדברה 

האזורי למסירת מס' טל' נייד.
בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה 	 

על הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת 
ההודעה

מערכת מיפוי חלקות ההדרים וניטור זבוב
מערכת מיפוי חלקות ההדרים וניטור זבוב זמינה לצפייה לכלל 
הפרדסנים. על מנת להיכנס למערכת יש היכנס לאתר מועצת 
הצמחים < ענף ההדרים < המכון להדברה ביולוגית < מערכת 

מיפוי הדרים וניטור זבוב. יש לעקוב אחר הוראות השימוש. 
צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

הדברת זבוב הפירות הים תיכוני 
עונת 19/20 

גלעד גפן
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רכזים:
gilad@plants.org.il 0525216688 צפון – גלעד גפן

מגבול הצפון ועד כפר יונה
amirjaffa@gmail.com 0507422760 מרכז – אמיר ברי

כפר יונה עד נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן
ofer@plants.org.il 0506621002 דרום – עופר דאלי

נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן ודרומה

נטרים:
צפון מזרח – רוברט רסקין 0522208934

מזרחית לכביש עפולה-נצרת, מחולה וצפונה
צפון מערב – גיל סיוון 0505277739

מערבית לכביש עפולה-נצרת, צפונית לחניאל, ניצני עוז 
מרכז – אבי זיסו 0548776660

דרומית לחופית, בית הלוי וניצני עוז, צפונית לכביש 5
מרכז דרום - אבשלום מהדלה 0525281182

דרומית לכביש 5, צפונית לאשדוד-קריית מלאכי 
דרום - אלי שושן 0548178371
דרומית לאשדוד-קריית מלאכי

גלעד גפן - מנהל הדברה
0525216688

עונה מוצלחת
גלעד .

האיכות מתחילה מהשורשהאיכות מתחילה מהשורש

חוטי פרומון
עש תפוח מדומה 

קרא בעיון את תוית התכשיר לפני השימוש  
לייעוץ והדרכה פנה למדריכי ״אדמה אגן״

www.adama.com/israel-agan/he

חוטי הפרומון של אדמה אגן:
מעל 20 שנות ניסיון עם חוטי נידוף, הצלחה 

משמעותית וכדאיות כלכלית עם הוכחות של שנים.

מנגון ייחודי בתחום - שחרור פרומונים

אחיד ורציף לאורך מספר חודשים

נבדק אובייקטיבית -הוכח במעבדות ובשדה

בדיקת אובייקטיביות אימתו את שחרור הפרומונון הייחודי 

ואת יעילות הפעולה.

shin etsu - המובילה העולמית בפרומונים סינטטיים

נתב גרזון 
 מדריך שדה רחובות, 
השרון ובקעת הירדן

052-6080387 

מורשה ברימון הדרים ואבוקדו
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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.

היי דיצה 
מאמר זה למקם אחרי 

עמודים 5-4 הסיור בספרד  
 

 תרגום
מעיתונות 

.לחו"  
Fruitnet   

Freshplaza ,  
F.H.magazine, 

Eurofruit , 
Freshfruit  portal ,    

FreshProduce   , 
Asiafruit, 

Americafruit, 
מאת כתבנו 

 בשפלת החוף.
 

כדי  צריך לימונים כמה
 מכונית? להתניע

 
 

טכנאים רוסיים עסקו בשאלה כמה 
כונית לימונים צריך כדי להתניע מ

אמפר בערך.  100 כה היאצריהכאשר 
התשובה שנמצאה ע״י הרוסים היא : 

 מיליון לימונים )בערך( 66
 

 פחות פרי ואיכות טובה,דרא"פ 

 
 יותר טובה ואשכולית קטן יבול

״יש  לדברי ראשי הענף בדר״אפ
להתמיד במשמעת שיווקית ולעלות 

על מסלול נכון בשווקים שהם ריקים 
 נשמרת זו תמעמש אם. ותמאשכולי

 ןקט יבול עם יחד
 ,הקודמת בשנה מאשר משמעותית

חייבים לקבל תוצאות טובות״. 
 המקורי היבול אומדן

 ק"ג 17 של קרטונים מיליון 15.1 הוא
על  עומד וכבר היום האומדן

 ,בלבד קרטונים ןמיליו 13.8 -כ
 .המקורי מהאומדן 10% של רידהי

 
  פרו , ירידה בייצוא.

 
 

ירד ני של סצומה הייצוא הפרוא
( לעומת 2018-2019בעונה זו ) 5.5%ב

לעומת זה הזנים  העונה הקודמת.
המאוחרים כמו טאנג׳לו ומנדרינות 

 58%והיוו כ 9-10%-עלו באשד 
מכלל הייצוא. סך כל הייצוא של פרו 

טון  45,000-תחילת יוני מסתכם בעד 
לייצוא לעומת עונה קודמת  50%-)כ

  .216,000,000€( בשווי של  48%רק 
 

  ירידה מגמת המשך, פלורידה

 ולנסיה תיבות מיליון של ירידה
 לייצור התחזית, התחזית לעומת

 70- ב ירדה פלורידה של אשכוליות
 מיליון 4.51- ל תיבות אלף

 לבנותה האשכוליות כאשר  .תיבות
 התחזית.תיבות 770,000 -ב מסתכמות

 -ב ירדה tangelo  מנדרינה עבור
 עם  .תיבות 990,000 ל תיבות 10,000

 יותר אחוז 32 היא זו ייצור רמת, זאת
 על דווח לא .שעברה בשנה מאשר

 טקסס או קליפורניה עבור שינויים
 .ההדרים קטגוריות בכל

כמה לימונים צריך כדי 
להתניע מכונית?

טכנאים רוסיים עסקו בשאלה כמה לימונים 
צריך כדי להתניע מכונית כאשר הצריכה 
היא 100 אמפר. התשובה שנמצאה ע״י 
הרוסים היא: 66 מיליון לימונים )בערך(

פרו, ירידה בייצוא. 
הייצוא הפרואני של סצומה ירד ב5.5% 
)2018-2019( לעומת העונה  זו  בעונה 
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טון )כ-50% לייצוא לעומת עונה קודמת 
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Aldi בגרמניה פרי וירק 
ללא פלסטיק 

רשת השיווק הגרמנית של אלדי הודיעה 
כי בקרוב תחייב  בסכום סימלי את  שקיות 
הפלסטיק.  הרשת הודיעה  כי היא מפחיתה 
בפלסטיק  השימוש  את  דרסטי  באופן 
שקיות  בעבור  הלקוחות  את  ותחייב 
זו  גדולות ומתכוונת להחיל אסטרטגיה 
גם על השקיות הקטנות.הרשת הודיעה  
כי היא תתחיל לגבות מחיר סמלי –  1 
סנט עבור שקיות פלסטיק לשימוש יחיד, 
החל מהקיץ, אך לא הודיעה על תאריך 
מדויק.  החברה אף הוסיפה  כי היא רוצה 

את לקוחותיה "לחשוב מחדש".

 
 
 
 
 

Aldi ללא פלסטיק וירק פרי בגרמניה 

 
 

 אלדי של הגרמנית השיווק רשת
 בסכום  תחייב בקרוב כי הודיעה

 הרשת  .הפלסטיק שקיות  את סימלי
 באופן מפחיתה היא כי  הודיעה
 ותחייב בפלסטיק השימוש את דרסטי

 גדולות שקיות בעבור הלקוחות את
 על גם זו אסטרטגיה להחיל ומתכוונת

 כי  הודיעה הרשת. הקטנות השקיות
 –מחיר סמלי  לגבות תתחיל היא

 לשימוש פלסטיק שקיות עבור סנט 1 
 על הודיעה לא אך, מהקיץ החל, יחיד
 כי  הוסיפה אף החברה  .מדויק יךתאר
 לחשוב" לקוחותיה את רוצה היא

 ".מחדש
 

  מנדרינות לקידום ועדה, ספרד

 

 2020 מינואר לפעול תתחיל הוועדה
 האיכות הבקרה על אחראית ותהיה
 המנדרינה של המכירות וקידום

Sunshine .המנדרינה sunshine 
 משרד ע״י 2016ב כבר נרשמה

 שהעניק דבספר הקהילתי הצמחים
 עד האירופאית ברמה הגנה  לה

 זן עבור שיונותיר לרכוש ניתן.2046
 לגבול עד לעץ יורו 20 של בסכום זה

 זה זן ,עצים 700.000 של מקסימלי
 באוסטרליה, הברית בארצות גם מוגן

 הלא המטעים הסדרת. ובישראל
 רכישת באמצעות תתקבל לא מורשים

 המכסות  .חדשים למטעים שיונותיר
 ניתנות  זו פעילות למימון כמותהמוס
 של הפעילות תחילת עם מיד לחיוב

 הוא הזן.2020 בינואר  הארגון
 המדינה וספרד מורקוט של מוטציה
 לבד  הזן את לייצר שהוסמכה היחידה

 האופטימלי למצבו מגיע הזן. מישראל
 מיץ תכולת בעל הינו, למאי מרץ בין
 וטעם עז כתום צבע בעל 50% של

  .גרעינים ומעט קליף, דופן יוצא

  פלסטיק במקום נייר

 1,284 עוד לקצץ התחייבה סיינסבורי
 כולל זה  .השנה פלסטיק של טונות
 אשר, ניילון שקיות של טון 489 הסרת

 ירקות, פירות עבור כיום משמשים
, ספטמבר מחודש .מאפה ופריטי
 ללקוחות  זמינות יהיו נייר שקיות

 של לקוחות . מאפה פריטי עבור
 את להביא יוכלו וירקות תרופי

 לקנות או שלהם התיקים
 מחומרים עשויה  שקית

 יישמה כבר .Sainsburyממוחזרים
 של לירידה  שהובילו אמצעים בעבר
 ממוחזר בלתי פלסטיק של טון 8,101

 שלה האחרונים המאמצים  .שנה מדי
 10,000 מעל של לסך זה את להביא

 להבטיח  להתחייבויותיה בנוסף. טון
 עד ממוחזרות יהיו האריזות שכל

נייר במקום פלסטיק 
 1,284 סיינסבורי התחייבה לקצץ עוד 
טונות של פלסטיק השנה.  זה כולל הסרת 
489 טון של שקיות ניילון, אשר משמשים 
כיום עבור פירות, ירקות ופריטי מאפה. 
מחודש ספטמבר, שקיות נייר יהיו זמינות  
ללקוחות עבור פריטי מאפה. לקוחות של 
פירות וירקות יוכלו להביא את התיקים 
שלהם או לקנות שקית  עשויה מחומרים 
ממוחזרים .Sainsbury כבר יישמה בעבר 
 8,101 לירידה של  אמצעים שהובילו  
טון של פלסטיק בלתי ממוחזר מדי שנה.  
להביא את  המאמצים האחרונים שלה 
בנוסף  טון.   10,000 מעל  לסך של  זה 
להתחייבויותיה  להבטיח שכל האריזות 
Sainsbury גם   2025 יהיו ממוחזרות עד 
מן  פלסטיק  סכו"ם  להסיר  הבטיחה  
החנויות, כמו גם: מגשי פלסטיק עבור 
אספרגוס ותירס  במשקל משוער של 144 
טון ומכסי פלסטיק במשקל של 114 טון. 

שיטהחדשה לגילוי מחלות 
צמחים 

 חוקרים פיתחו טכניקה חדשה המשתמשת 
ב microneedle כדי לאסוף DNA מרקמות 
מהשיטה  דקה.להבדיל  בתוך  הצמח 
הקונבנציונלית הדורשת זמן רב לגילוי 
גם  המחלה. השיטה החדשה מאפשרת 
טיפול מהיר במחלה תוך כדי התפשטותה 

בשטח. 

2025Sainsbury גם 
 מן פלסטיק ם"סכו להסיר  הבטיחה
 עבור פלסטיק מגשי: גם כמו, החנויות

 של משוער במשקל  ותירס אספרגוס
 של במשקל פלסטיק ומכסי טון 144
  .טון 114

Ocado :רכות ידיים"  עם רובוט" 

 

 הזמנות בקרוב לארוז עשוים רובוטים
 Ocado ברשת  וירק פרי

. הרובוט "רכות ידיים"  באמצעות
 חפצים של הצורה את להתאים  מסוגל

 .סיכון ללא בהם ולטפל שבירים
 ארבע של תוצאה היא טכנולוגיהה

 של קונסורציום  ידי על מחקר ותשנ
 Ocado  .ומדענים אקדמאים, חוקרים
 כל את  להניח דבר של בסופו שואפת
  המדפים על שלה המוצרים 55,000

 בקרוב תשיק היא רובוט.עות הבאמצ
 כדי יניקה בכוס המשתמשת מערכת

 אך, יותר עמידים בחפצים לטפל
 רגישים בפריטים  גם תטפל המערכת

 להשתמש כוונה יש. צפויים ובלתי
 לייצר רצוןו וירק בפרי גם זו בשיטה

 בין היטב מתוזמנת אינטראקציה
 והסביבה האובייקט ,הרובוט

 בה הדרך בהשראת שיטה באמצעות
 מה בידיהם משתמשים האדם בני

  .״ רכות ידים ״ שנקרא

 באויר עגבניות,  קולומביה

 

 ותיירים מקומיים של עצום קהל
 בעגבניות בזה זה התנגשו

 שהתקיימה המסורתית" טומטינה"ב
 רץ הקהל. קולומביאנית  בעיירה

 באמצע עגבניות של ענקית לערימה
 הפכו לבנות טריקו וחולצות, השדה

 העגבניות כאשר תלאדומו
, ״ ה״טומטינה אזור .באוויר  התעופפו

 הבירה לעיר צפונית שעתיים נמצא
 העגבניות בזכות וידוע, בוגוטה

 מפסטיבל חלק היא והטומטינה
 המסמן שבוע סוף של תרבות

 . באזור  האסיף סיום  את

  צמחים מחלות לגילוי שיטהחדשה

 

 חדשה טכניקה פיתחו חוקרים 
 כדי microneedle ב המשתמשת

 בתוך הצמח מרקמות DNA לאסוף
 הקונבנציונלית מהשיטה להבדיל.דקה

  .המחלה לגילוי רב זמן הדורשת
 טיפול גם תמאפשר חדשהההשיטה 

 התפשטותה כדי תוך במחלה מהיר
  .בשטח

  .במכולות ולא לסין ראשונה געהה

אשכוליות לקראת הסוף, 
דרא״פ

מהעונה  יותר  מוקדם  תיגמר  העונה 
הקודמת כאשר 98% מהאשכוליות

הלבנות ו 79%- מהאשכוליות האדומות 
כבר ארוזים. מדרא״פ נמסר על אי נוחות 
בשוק הסיני לאחר עלייה חזקה במחיר 
הרוסי  השוק  בעוד   , העונה  מתחילת 

"מסתחרר כלפי מטה"

ספרד ,יצוא הדרים
בספרד  ואנדלוסיה  שולנסיה  למרות  
חולקים אותו הלחץ בשווקים בחצי הכדור 
הדרומי ובאגן הים התיכון, התפתחותם 
יצוא ההדרים בשני האזורים שונה  של 
מאוד.  למעשה, יצוא ההדרים של אזור 
ולנסיה ירדו השנה ב 5.6%-, ואילו אלו 
של אנדלוסיה גדלו ב 7.9%- .הבדל זה 
נובע מכך שבאנדלוסיה, יש עלויות ייצור 
נמוכות יותר מאשר בולנסיה.יש להזכיר 
כי מצרים מאיימת לתפוס את עמדת ספרד 
בשוק התפוזים  כאשר בשנת 2017 יצוא 
התז״ים ממצרים היה  1,462 מיליון טון 

בעוד ספרד יצאה 1,624 מיליון טון. 
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2025Sainsbury גם 
 מן פלסטיק ם"סכו להסיר  הבטיחה
 עבור פלסטיק מגשי: גם כמו, החנויות

 של משוער במשקל  ותירס אספרגוס
 של במשקל פלסטיק ומכסי טון 144
  .טון 114

Ocado :רכות ידיים"  עם רובוט" 

 

 הזמנות בקרוב לארוז עשוים רובוטים
 Ocado ברשת  וירק פרי

. הרובוט "רכות ידיים"  באמצעות
 חפצים של הצורה את להתאים  מסוגל

 .סיכון ללא בהם ולטפל שבירים
 ארבע של תוצאה היא טכנולוגיהה

 של קונסורציום  ידי על מחקר ותשנ
 Ocado  .ומדענים אקדמאים, חוקרים
 כל את  להניח דבר של בסופו שואפת
  המדפים על שלה המוצרים 55,000

 בקרוב תשיק היא רובוט.עות הבאמצ
 כדי יניקה בכוס המשתמשת מערכת

 אך, יותר עמידים בחפצים לטפל
 רגישים בפריטים  גם תטפל המערכת

 להשתמש כוונה יש. צפויים ובלתי
 לייצר רצוןו וירק בפרי גם זו בשיטה

 בין היטב מתוזמנת אינטראקציה
 והסביבה האובייקט ,הרובוט

 בה הדרך בהשראת שיטה באמצעות
 מה בידיהם משתמשים האדם בני

  .״ רכות ידים ״ שנקרא

 באויר עגבניות,  קולומביה

 

 ותיירים מקומיים של עצום קהל
 בעגבניות בזה זה התנגשו

 שהתקיימה המסורתית" טומטינה"ב
 רץ הקהל. קולומביאנית  בעיירה

 באמצע עגבניות של ענקית לערימה
 הפכו לבנות טריקו וחולצות, השדה

 העגבניות כאשר תלאדומו
, ״ ה״טומטינה אזור .באוויר  התעופפו

 הבירה לעיר צפונית שעתיים נמצא
 העגבניות בזכות וידוע, בוגוטה

 מפסטיבל חלק היא והטומטינה
 המסמן שבוע סוף של תרבות

 . באזור  האסיף סיום  את

  צמחים מחלות לגילוי שיטהחדשה

 

 חדשה טכניקה פיתחו חוקרים 
 כדי microneedle ב המשתמשת

 בתוך הצמח מרקמות DNA לאסוף
 הקונבנציונלית מהשיטה להבדיל.דקה

  .המחלה לגילוי רב זמן הדורשת
 טיפול גם תמאפשר חדשהההשיטה 

 התפשטותה כדי תוך במחלה מהיר
  .בשטח

  .במכולות ולא לסין ראשונה געהה

קולומביה, עגבניות באויר
קהל עצום של מקומיים ותיירים התנגשו 
זה בזה בעגבניות ב"טומטינה" המסורתית 
שהתקיימה בעיירה קולומביאנית.הקהל 
רץ לערימה ענקית של עגבניות באמצע 
הפכו  לבנות  טריקו  וחולצות  השדה, 
התעופפו   העגבניות  כאשר  לאדומות 
באוויר. אזור ה״טומטינה ״, נמצא שעתיים 
צפונית לעיר הבירה בוגוטה, וידוע בזכות 
העגבניות והטומטינה היא חלק מפסטיבל 
תרבות של סוף שבוע המסמן את  סיום 

האסיף  באזור.

הגעה ראשונה לסין ולא 
במכולות. 

ספינה שנשאה פרי הדר מדרום אפריקה 
הגיעה  סין,  של  העממית  לרפובליקה 
לנמל שנחאי ב 10- ביוני 2019. המשלוח 
ההיסטורי של 5200 טונות של פרי הדר 
יצא  ב 6- במאי 2019  מדרבן .הקונסול 
 DAFF הכללי של דרום אפריקה,  ונספח
לרפובליקה העממית של סין, נכחו וברכו 
בהגעת הספינה.  ההובלה שלא במכולות 
נוספים  ליצירת מקומות עבודה  תביא 
ותשחרר את הלחץ של כלי השייט בנמל. 

 

 מדרום הדר פרי שנשאה ספינה 
, סין של העממית לרפובליקה אפריקה

. 2019 ביוני 10- ב שנחאי לנמל היעהג
 טונות 5200 של ההיסטורי המשלוח

 במאי 6- ב  יצא הדר פרי של
 של הכללי הקונסול.  מדרבן  2019
 DAFF ונספח  ,אפריקה דרום

 נכחו, סין של העממית לרפובליקה
 שלא ההובלה  .הספינה בהגעת וברכו

 מקומות ליצירת תביא במכולות
 של הלחץ את ותשחרר נוספים עבודה

  .בנמל השייט כלי

  .במחיר 40% של עליה, הודו

 

 חלקים שטפו אשר חום גלי
 לעליית גרמו בהודו משמעותיים

 25-40% של בשיעור הירקות מחירי
 מקומיים סוחרים  .ימים 10 בתוך

 תנודתיים יהיו שהמחירים מעריכים
 השטחים את יכסה המונסון שגשם עד

 שבחוד  .במדינה הגדלים העיקריים
- ב עלו הסיטוני המזון מחירי, אפריל
 עלו והירקות הפירות מחירי אך, 3.4%

 .14%- ב

  מדר״אפ ראשונה קירור אניית

 

 פרי עםמדר"אפ  הראשונה  האניה 
 האניה. רוטרדם לנמלהגיעה  הדר

 הריכוז מקום בזמנו שהיה באתר עגנה
 במחסני עשופ והיה הדר לפרי

 נההי הלוגיסטי השירות חברת  .קירור
 אשר Sea-Invest מקבוצת חלק

 .הלקוח עבור בפרי מטפלת

 אפריקה לדרום טוב שוק

 

 טוב כרגע האשכוליות בשוק המצב 
, ריק כמעט באירופה השוק"  .מאוד

, לפרי גבוהים מחירים מכך וכתוצאה
 החלו האירופאי לשוק המשלוחים

 המשלוחים לאחרורק  איטי בקצב
 לאיחוד ההיצע" .ורוסיה לאסיה

 ויש מגבל להיות ימשיך  ופיהאיר
 מחירים רמת לשמירתאפ "דרב תקוה

 סובל זה לעומת הלימון שוק. גבוהה
 ומאיכות ארגנטינה של ממלאים

 לאירופה שנשלחה הכמות גם. ירודה
 שנים לעומת 50%ב יותר קטנה היתה
 דומה במצב הסצומה. עברו

השוק הסיטונאי בקלן יסגר?
מועצת העיר בקלן החליטה כבר ב- 2007 
להעתיק את השוק הסיטונאי ממקומו 
שיועדה  והפתיחה  לפריפריה.  הנוכחי 
לשנת 2020 נדחתה בינתיים לשנת 2023.

כל יום עבודה מתחיל כאן בלילה

צפי יולי פלורידה
ליולי  בפלורידה  התחזית החדשה 
2019 היא 30.4 מיליון תיבות. ) ללא 
ולנסיה( ומנדרינות כ 990,000 תיבות.  

בקליפורניה וטקסס 1.3 מיליון

דרא״פ שיא העונה :פתרון 
המשבר?

אפריקה  בדרום  ההדרים  תעשיית   
הושפעה ממספר רב של נושאים בנמלי 
פגישה  אך  בימים האחרונים,  המדינה 
בין הנהלת  הנמל והעובדים ופגישה עם 
נציגי הממשלה ,  מייצרת תקוה לפתרון 
המשבר. בעיות כמו : גודש במשטחי פרי 
ואניות, זמינות מכולות נמוכה, וגם עובדים 
'בקצב איטי ', השפיעו על טעינה בפורט 
אליזבט ) מסוף מכולות(  וגם בנמלי דרבן 
וקייפטאון.  המצב החמיר לפני כמה ימים 
כאשר עובדי הנמל החלו  ׳לעבוד לאט׳.
עובדה זו הביאה להצטברות גדולה של 
מכולות הממתינות למשלוח, ועיכובים 
משמעותיים, המשפיעים על איכות הפרי 

ועל המכירות.

שינוי בשטחי החקלאות בעולם )7/2019(
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 טובים מחירים עם לאשכוליות
  .בפרי ומחסור

 
 למוסקבה קיהמטור מטען טיסות

 לשדה מטורקיה סדירות מטען טיסות
 למוסקבה הסמוך התעופה

. זה בחודש יחל  ,שרמטייבו
 לא לשרמטייבו החדשים השירותים

 ולייצוא ליבוא חיוני  קשר מספקים רק
 גם אלא,  ואליה מטורקיה למשלוחים

 - ולאירופה ב"לארה חיבור מציעים
 השימוש - הרחוק למזרח ובמיוחד
 מאפשר A330 - 200F  באיירבוס

 הובלה במקום גדול איחסון נפח
 .במשאיות

 עיניים״ ״עם רקוב שדה תות

 

 תות גילה בבריטניה ומאורס צעיר זוג
 מהר חיש ,״עיניים״ עם רקוב שדה

 גילתה כי והסתבר האישה נבהלה
 קופסת בתוך צעירה צפרדע
 גם תות אוהב הזה הייצור ״אם .התות
  נאהב״ אנחנו

 סיום,  דהבפלורי וולנסיה

 

 בפלורידה וולנסיה של הקטיף עוגת
 לשוק פרי של והאספקה מסתיימת

 רק הבאים השבועות במשך תהיה
 שעדיין היחידים אנחנו"  .מהקירור
 גורם מסר, וולנסיה תפוזי אורזים
 לפני קטיף של שבוע בערך יש"  בכיר

 עד) מהקירור לפרי עוברים שאנחנו
 עם ,השנה מצוין היה הפרי .(יולי סוף

 סוכר חומצה ויחסי, 13 בריקס ממוצע
 הייתה המיץ תכולת,  18-19 של

 האוויר שמזג ספק ואין, מאוד גבוהה
 .סייע גם

 לקטיף רחפן/מזל״ט ,ישראל

 

 פיתוח על עובד ישראלי אפ סטארט 
. לקטיף שמיועדים זעירים רחפנים

 קטיף של "אוטומציה"ה
 עם אך ,ידני קטיף על עדיין  מבוססת

. חב של קדמותתה יש זאת
 קטיף לעבר אפ  סטארט

 איירבוטיקס תבל בחברת .אוטומטי
 יכול הקטיף כי  ביטחון חשים

 ידי על יותר יעילה בצורה להיעשות
 ומנהל מייסד, זעירים טים"מזל

 הפער: " מוסיף מאור יניב  החברה
 הירידה לבין במזון הגדל הצורך בין

 הולך בחקלאות העובדים במספר
 בקוטפי מדוברשכ במיוחד ,וגדל
 על נשארים פירות מעט לא .הפרי

 ט"למזל ". שיקטוף מי אין כי העצים
 יש אירובוטיקס תבל ידי על שפותח
 של טובה אחיזה
 הפרי את  מניח  והמזל״ט הפרי

,  הקרקע שעל  במיכל בקפידה
, בו לפגוע בלי הפרי את קוטף הרובוט
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איחסון גדול במקום הובלה במשאיות.

תות שדה רקוב ״עם עיניים״
גילה תות  זוג צעיר ומאורס בבריטניה 
שדה רקוב עם ״עיניים״, חיש מהר נבהלה 
האישה והסתבר כי גילתה צפרדע צעירה 
בתוך קופסת התות. ״אם הייצור הזה אוהב 

תות גם אנחנו נאהב״ 

ישראל, מזל״ט/רחפן לקטיף
פיתוח  על  עובד  ישראלי  אפ   סטארט 
לקטיף.  שמיועדים  זעירים  רחפנים 
מבוססת   קטיף  של  ה"אוטומציה" 
יש  זאת  עם  אך  ידני,  קטיף  על  עדיין 
חב. סטארט  אפ לעבר  התקדמות של 
קטיף אוטומטי. בחברת תבל איירובוטיקס 
חשים ביטחון  כי הקטיף יכול להיעשות 
מזל"טים  ידי  על  יותר  יעילה  בצורה 
זעירים,מייסד ומנהל החברה  יניב מאור 
מוסיף: "הפער בין הצורך הגדל במזון 
לבין הירידה במספר העובדים בחקלאות 
וגדל, במיוחד כשמדובר בקוטפי  הולך 
הפרי. לא מעט פירות נשארים על העצים 
כי אין מי שיקטוף ". למזל"ט שפותח על 
ידי תבל אירובוטיקס יש אחיזה טובה של 
הפרי והמזל״ט  מניח  את הפרי בקפידה 
במיכל שעל הקרקע, הרובוט קוטף את 
הפרי בלי לפגוע בו, אם כי בפירות רכים 

כמו תותים קיימת עדיין בעיה."

פסולת הדרים
כמויות גדולות של פרי הדר ותוצרי לוואי 
ענבים, אשר מטופלים בדרך כלל  של 
כפסולת ומופקים בדרך כלל במזבלות, 
עשויים לשמש לייצור חומרים משמרים 
השימוש  כי  הראו  טבעיים.המחקרים 
במוצרי פסולת של הדרים  יכול לספק 
פלטפורמה יעילה, זולה, זמינה  וידידותית 
לסביבה לייצור חומרים משמרים טבעיים 

ארגנטינה , מובילה בלימון.ובריאים.
בשנת 2017 הפיקה ארגנטינה כ - 65% 
,והגיעה  מהלימון בחצי הכדור הדרומי 
ל- 1.3 מיליון טון. כמיליון טון מיועדים 
לייצור שמן אתרי, מיץ מרוכז וקליפות 
מיובשות והשאר מיוצא כפרי טרי. אזור 
 ,Tucuman הייצור הגדול ביותר הוא
אשר מרכז 80% של מהתעשייה. הכוללת 
כ 50,000- דונם נטועים, 50,000 מקומות 
עבודה ישירה. ומייצרת כ 300- מיליון 

דולר בשנה.

נמל Zeebrugge בבלגיה
שיתוף פעולה בין הנמל לחברה סינית יאפשר שירות שבועי מסין לאירופה 
כאשר רכבת שבועית מעבירה את הפרי מטרמינל Cosco בזיברוגה 

למחסני הפרי בנמל.

תולעים ביפן ,פעם 
הראשונה

נמצאו בשדות בדרום מערב יפן , בפעם 
החקלאות.  משרד  ,לדברי  הראשונה 
המשרד יוצא במבצע ריסוס על היבולים 
הזחלים  ויבדוק את הפריסה הארצית, 
נמצאו באיזור קגושימה בסה״כ ב-53 
שדות תירס מתוק .  העשים  הבוקעים 
אך  ארוכים.   למרחקים  לעוף  יכולים 
בינתיים, הזחלים אוכלים צמחים, כגון 
תירס ואורז, וכן מגוון רחב של ירקות, 

כולל עגבניות, חצילים ותפוחי אדמה.
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 קיימת תותים כמו רכים בפירות כי אם
 ."בעיה עדיין

 

 

 

 

 

 

  טסקו על בבריטניה ביקורת

 

 פרי של המחיר כי היא הטענה
 כפול כמעט הוא הפלסטיק בתחליפי
 בשקיות המסורתית מהאריזה
 החדשה באריזה הלימון .פלסטיק

-ב הקודמת האריזה לעומת 30p עולה
17p בשקית קלמנטינותה גם כך 
 22p לעומת, אחד כל 17p במחיר  היו

 .פלסטיק שאינה בחלופה

 HLB , יהומבקול

 

 סוגים על משפיעהHLB -ה מחלת 
, לימון כגון, הדר פירות של שונים
 העץ, ומנדרינה אשכולית, תפוז

 החיוניות את לאבד מתחיל החולה
 HLB -ה מחלת  .מת ואז שלו

 רחבי מכל הדר פירות על השפיעה

 גבוהה במהירות והתפשטה, העולם
 היעילה השיטה  .התהתגל שם, מסין

 היא כה עד  המחלה אתלחסל  ביותר
 ולחסל הפגועים העצים את לעקור
 .התפשטותה את למנוע כדי אותם

 התגלתה המחלה, 2015 בשנת 
 גידולי במספר בקולומביה לראשונה

 המהירה התפשטותה בשל  . הדר
,  הרשויות של האיטית והפעולה
 שכעבור באופן הגידולים הושפעו

 פרי מדינהב אין, שנים ארבע
 ביותר ושפעמה האזור  .הדר

 .הקריבי החוף הוא בקולומביה
 במאבק השקיעה מקסיקו גם, מאז

 עם, זו מחלה של בזמן ובזיהוי
 .מוצלחות תוצאות

 
 סמים, רוטרדם נמל

 

 המכס כמו, ההולנדית החקירה רשויות
 במאבק היטב פועלות אינן, והמשטרה

 אחד רוטרדם  בנמל בסמים בסחר
 בגודל. )באירופה הגדולים הנמלים

 (כדורגל מגרשי אלף 25 לש
 - ידם להישג מחוץ נותרו הסם משלחי

 ואלפי, בנמל עובדים איש אלף 180-כ
 רבע, יום מדי  עוברות מכולות

 זאת עושה לאירופה שנכנס מהקוקאין
 40 כ, 2000 בשנת  .רוטרדם נמל דרך
 דרך הוברחו קוקאין קילו אלף

 אפשרית בלתי משימה זו, רוטרדם
 של ןקט חלק אפילו לעצור
 7.5 -מ מאוד קטן מספר רק  .הסמים
 שנה מדי שעוברים מכולות מיליון

 אלף 40- כ  .נבדקות רוטרדם דרך
 6,500 ורק, סריקה עוברות מכולות
 סמים מבריחי .במהלך בפועל נפתחות
 תתקיים והיכן מתי מראש יודעים
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 6,500 ורק, סריקה עוברות מכולות
 סמים מבריחי .במהלך בפועל נפתחות
 תתקיים והיכן מתי מראש יודעים

 קיימת תותים כמו רכים בפירות כי אם
 ."בעיה עדיין

 

 

 

 

 

 

  טסקו על בבריטניה ביקורת

 

 פרי של המחיר כי היא הטענה
 כפול כמעט הוא הפלסטיק בתחליפי
 בשקיות המסורתית מהאריזה
 החדשה באריזה הלימון .פלסטיק

-ב הקודמת האריזה לעומת 30p עולה
17p בשקית קלמנטינותה גם כך 
 22p לעומת, אחד כל 17p במחיר  היו

 .פלסטיק שאינה בחלופה

 HLB , יהומבקול

 

 סוגים על משפיעהHLB -ה מחלת 
, לימון כגון, הדר פירות של שונים
 העץ, ומנדרינה אשכולית, תפוז

 החיוניות את לאבד מתחיל החולה
 HLB -ה מחלת  .מת ואז שלו

 רחבי מכל הדר פירות על השפיעה

 גבוהה במהירות והתפשטה, העולם
 היעילה השיטה  .התהתגל שם, מסין

 היא כה עד  המחלה אתלחסל  ביותר
 ולחסל הפגועים העצים את לעקור
 .התפשטותה את למנוע כדי אותם

 התגלתה המחלה, 2015 בשנת 
 גידולי במספר בקולומביה לראשונה

 המהירה התפשטותה בשל  . הדר
,  הרשויות של האיטית והפעולה
 שכעבור באופן הגידולים הושפעו

 פרי מדינהב אין, שנים ארבע
 ביותר ושפעמה האזור  .הדר

 .הקריבי החוף הוא בקולומביה
 במאבק השקיעה מקסיקו גם, מאז

 עם, זו מחלה של בזמן ובזיהוי
 .מוצלחות תוצאות

 
 סמים, רוטרדם נמל

 

 המכס כמו, ההולנדית החקירה רשויות
 במאבק היטב פועלות אינן, והמשטרה

 אחד רוטרדם  בנמל בסמים בסחר
 בגודל. )באירופה הגדולים הנמלים

 (כדורגל מגרשי אלף 25 לש
 - ידם להישג מחוץ נותרו הסם משלחי

 ואלפי, בנמל עובדים איש אלף 180-כ
 רבע, יום מדי  עוברות מכולות

 זאת עושה לאירופה שנכנס מהקוקאין
 40 כ, 2000 בשנת  .רוטרדם נמל דרך
 דרך הוברחו קוקאין קילו אלף

 אפשרית בלתי משימה זו, רוטרדם
 של ןקט חלק אפילו לעצור
 7.5 -מ מאוד קטן מספר רק  .הסמים
 שנה מדי שעוברים מכולות מיליון

 אלף 40- כ  .נבדקות רוטרדם דרך
 6,500 ורק, סריקה עוברות מכולות
 סמים מבריחי .במהלך בפועל נפתחות
 תתקיים והיכן מתי מראש יודעים

 את להסתיר מעדיפים והם  הביקורת
, וירקות פירות של משלוחים בין הסם

 בגלל במהירות מטופלים הם כי
 שבאו חברות.  רקבון של הסיכון

 לא שוחד המקבלים עובדים עם במגע
, שנים במשך  .כך על מדווחים תמיד
 כאשר"  ,.סובלנות של תרבות היתה

 אנשים, חשודות בפעילויות מתבוננים
". השני לכיוון מסתכלים כלל בדרך

 לעניין אמיתית פתיחות אין ועדיין
 פעולה שיתוף גם יש. הסמים

 מן במידע כשמדובר  מצומצם
 קוקאין שמהן המדינות

 ארצות, קנדה כמו מדינות  .מוברח
 עם פעולה שיתפו ובריטניה הברית

 ובוליביה קולומביה, פרו, אקוודור
 .האחרונות בשנים
  .הזאת בחזית מאחור עומדת הולנד

 
 לקייץ מתכוננים בקליפורניה

 

 מתקרבת בקליפורניה  ההדרים עונת
 בחודשים. לייבוא ומתכוננים  ,לסיומה

,  לימון מייבאים, אוקטובר עד יוני
 וקלמנטינות קארה  קארה, טבורי

 המיובאים הדריםה כל. "מצ׳ילה
הפרי  שבו  למתקן ישר נשלחים

 מנת על מדורגו ממויין מחדש 
 את גם יש, גבוהה איכות להבטיח

 לכל הפרי את מחדש לארוז האפשרות
 שכל להבטיח תנמ על ספציפי  לקוח

, בטוחים יהיו המיובאים המוצרים
 ,איכות של בסטנדרטים ויעמדו טריים

 ברשת מבוקר מוצר שכל בודקים
  . ביקורת של סדורה

 אפריקה בדרום זרעים נטול לימון

 

 הושק  LemonGold החדש המותג
 חסר כלימון יוני בחודש
 הצלחה נחל כבר המותג, גרעינים

 קה,אפריום בדר המקומי בשוק
 גרעינים ללא לימון .ואירלנד בגרמניה

 תעשיית של הקדוש״ ״הגביע  הוא
 .הלימון

  מאיטליה הדר  פרי 

 

 דרושות גורמים באיטליה מוסרים:
 להובלת ומטוסים ספינות, רכבות עוד

 .האיטלקי הלוגיסטי במגזר  תוצרת
 מסוימות מגבלות אמנם יש לאיטליה

 צריכים  אבל, ררייםה אזורים בגלל
 לתחבורה כחלופה מתאימות ותתיתש

, ברכבת להתמקד צריכים  ,בכבישים
 פרי, למשל  . יעדים לכמה לפחות

 ברכבת - איטליה מדרום הדר
  .בעבר שהיה כמו ואירופה לאיטליה

  שנה. 3500לפני   אבטיח

ביקורת בבריטניה על טסקו 
הטענה היא כי המחיר של פרי בתחליפי 
מהאריזה  כפול  כמעט  הוא  הפלסטיק 
פלסטיק. הלימון  בשקיות  המסורתית 
באריזה החדשה עולה 30p לעומת האריזה 
הקלמנטינות  גם  כך   17p-ב הקודמת 
בשקית היו  במחיר 17p כל אחד, לעומת 

22p בחלופה שאינה פלסטיק.

HLB ,קולומביה
סוגים  על  HLBמשפיעה  ה-  מחלת 
שונים של פירות הדר, כגון לימון, תפוז, 
אשכולית ומנדרינה, העץ החולה מתחיל 
לאבד את החיוניות שלו ואז מת.  מחלת 
HLB השפיעה על פירות הדר מכל  ה- 
רחבי העולם, והתפשטה במהירות גבוהה 
מסין, שם התגלתה.  השיטה היעילה ביותר 
לחסל את המחלה  עד כה היא לעקור את 
העצים הפגועים ולחסל אותם כדי למנוע 

את התפשטותה.
 בשנת 2015, המחלה התגלתה לראשונה 
גידולי הדר.  בשל  בקולומביה במספר 
התפשטותה המהירה והפעולה האיטית 
של הרשויות, הושפעו הגידולים באופן 
שכעבור ארבע שנים, אין במדינה פרי 
הדר.  האזור המושפע ביותר בקולומביה 

הוא החוף הקריבי.
מאז, גם מקסיקו השקיעה במאבק ובזיהוי 
בזמן של מחלה זו, עם תוצאות מוצלחות.

נמל רוטרדם, סמים
רשויות החקירה ההולנדית, כמו המכס 
אינן פועלות היטב במאבק  והמשטרה, 
בסחר בסמים בנמל  רוטרדם אחד הנמלים 
הגדולים באירופה. )בגודל של 25 אלף 

מגרשי כדורגל(
משלוחי הסם נותרו מחוץ להישג ידם - 
בנמל,ואלפי  עובדים  כ-180 אלף איש 
מכולות עוברות  מדי יום, רבע מהקוקאין 
נמל  דרך  זאת  עושה  לאירופה  שנכנס 
רוטרדם.  בשנת 2000, כ 40 אלף קילו 
קוקאין הוברחו דרך רוטרדם, זו משימה 
בלתי אפשרית לעצור אפילו חלק קטן של 
הסמים.  רק מספר קטן מאוד מ- 7.5 מיליון 
מכולות שעוברים מדי שנה דרך רוטרדם 
40- אלף מכולות עוברות  כ  נבדקות.  
סריקה, ורק 6,500 נפתחות בפועל. מבריחי 
סמים יודעים מראש מתי והיכן תתקיים 
את  להסתיר  מעדיפים  והם  הביקורת  
הסם בין משלוחים של פירות וירקות, כי 
הם מטופלים במהירות בגלל הסיכון של 
רקבון. חברות שבאו במגע עם עובדים 
המקבלים שוחד לא תמיד מדווחים על כך.  

לימון נטול זרעים בדרום 
אפריקה

המותג החדש LemonGold הושק בחודש 
יוני כלימון חסר גרעינים ,המותג כבר נחל 
הצלחה בשוק המקומי בדרום אפריקה, 
בגרמניה ואירלנד. לימון ללא גרעינים 
הוא  ״הגביע הקדוש״ של תעשיית הלימון.

ארה״ב וסין
ארצות הברית וסין הסכימו לפתוח מחדש את שיחות הסחר לאחר שנשיא 
ארה"ב טראמפ הציע ויתורים והקלת ההגבלות על חברות היי טק.סין 
הסכימה לבצע רכישות חדשות של מוצרים חקלאיים בארה"ב ולחזור 
לשולחן המשא ומתן, אמר טראמפ. לא נקבע מועד להתקדמות בעסקה, 
ושתי הכלכלות הגדולות בעולם נותרו עם חילוקי דיעות משמעותיים . 

סבב השיחות האחרון התמוטט במאי.
"אנחנו בדיוק על המסלול", אמר טראמפ לעיתונאים לאחר פגישה של 80 
דקות עם נשיא סין שי ג'ינפינג בפסגת מנהיגי קבוצת G-20 באוסקה, יפן.
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דודיק שליט

בימי המועצה לשווק פרי הדר ההיסטורית היה פדיון הפרי 
לפרדסן מבוסס על  הזן , מועד שבוע האספקה ומניין הפרי. 
לנושא האיכות לא היתה התייחסות  בתמורה הכספית  . אין 

ספק שה"פול" הזה היה בעוכרי שווק ההדרים למיניהם.
הידועות במתיקותן לא  האשכוליות  הלבנות של העמקים 
ולפי כללי "הסיבולת" הפדיון "נמהל"    נבדלת  זכו לתמורה 

באשכוליות  מהנגב ומהשרון .
כל הניסיונות להיטיב עם אשכוליות העמקים נתקלו בקשיים 
מבית –"תנובה אכספורט". פה ושם עלתה בקשת פרדסני העמקים 
לתייג הפרי תחת השם "ירדן" מתוך תקווה שזה יצלצל "נוצרי", 
אבל למי שמכיר  את השוק המוצף במותגים הדבר נשמע מצחיק .
ב1991פורקה המועצה ובאגרקסקו הוקמה חברת בת לשווק הדרים.
דן צמחי המנכ"ל ז"ל ואיש קיבוץ חמדיה שבעמק בית שאן ,יזם 

פניה לשלושת

״שבט״ אחים

האזורים –עמק הירדן,  עמק בית שאן   וגלבוע – וביקש לשווק 
אשכוליות במותג אחיד,  ובמשותף . ובכוונה  לשווק כמויות של 
אשכוליות  מעולות במתיקותן וממקור אחד שיימכרו  בשווקים  
בתור  פרי העמקים שאין דומה לו  במתיקותו בארץ ובאירופה . 
אם הדבר היה קורה יכול היה להיות שעתיד האשכולית הלבנה 

מהעמקים שייחודה היה מפורסם היה ממשיך להתקיים .
אלא ,שבסופו של דבר כל אחד מן העמקים התקשר עם יצואן 
אחר ושוב "נמהלה" האשכולית המצוינת של העמקים בפרי 

מאזורים אחרים .
בשווקים התחוללה מלחמת יוסי ביוסי  שקורית תמיד כאשר 
 , ביניהם  זהה במסלולי שווק מתחרים  מציעים בשוק מוצר 
ובנוסף הופיעה אופנת האשכוליות האדומות היפות לעין אך 

שונות בטעמן .
וכל זאת בשם "חופש העיסוק" ואי האמון של הפרדסנים בנציגיהם,

והסוף ידוע .
ואולי, אולי זה יכול להיות שיעור לשווק הזן "אור".

תגובת זוהר ברקאי לויכוח על החיגור 

במאמר שפרסמתי בעת הדר האחרון חל שיבוש בטקסט אותו הבאתי לדפוס. סעיף חשוב מאוד במאמר הוצא , כנראה 
שלא במתכוון , הסעיף לו אני מתכוון הנו מחקר שנעשה לפני 15 שנה, וחתומים עליו אליעזר גולדשמיט, רפאל גורן, 
יוספה ליפשיץ וד"ר ערן רווה. המחקר בוחן השפעת החיגורים על מערכת  השורשים. בסיכומו של המחקר הם מצביעים 
על שורה של פגיעות בשורשים: כולל ירידה בנשימת שורשים ב 20% .עליה מסוכנת במלחים 30%- בכלור,42% בנתרן, 
כאשר כעבור חצי שנה בבדיקה נוספת הגיע הכלור ל 74% שעל גבול הרעלה. רמת הסוכרים המסיסים , והעמילן, היו 
נמוכות ב-25 - 30 % בהשואה לעצי ביקורת. יש לציין שהמחקר נעשה בולנסיה.  ניתן לקבל את החומר המדעי מערן 
רווה או דף מסכם ממני. העבודה המדעית התקבלה אצלי לאחר תיעוד שאספתי במשך 3 שנים הכוללים צילומים, 
תצפיות ,פחיתת יבולים )פורסם במאמר בעלון הקודם(. הצהבות  עלווה, סימני פרוש, סירוגיות קיצונית, וכו. אין אני 
מנסה להוכיח שיש קשר מוכח בין המחקר לבין ירידת היבולים באור הדבר לא נבדק מחקרית, אבל צירוף האירועים 
והכשלים באור) ראה את עקומת היבולים שהציג טל עמית( מתחבר יפה לתוצאות המחקר שהוספתי כאן. לפי עניות 

דעתי , הפרדסנים לא היו מודעים למחקר זה.
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בפרדס
2 0 1 9 ט  ס ו ג ו א - י ל ו י

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 
 יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, 

 יחזקאל הראש, עינת גרזון, עמירם לוי שקד וניצן רוטמן 

במהלך האביב התאפיינו מרבית הפרדסים בפריחה ברמה טובה 
גרמו אירועי החום  ובחנטה ברמה סבירה. בחלק מהאזורים 
הכבדים במהלך חודש מאי לנשירת חנטים מוגברת, בעיקר בזן 

אורי הפורח וחונט מאוחר יחסית לשאר הזנים.
בתקופה זו מסתיימים הריסוסים להגדלת הפרי באמצעות מווסתי 
צמיחה ותכשירי הזנה. בחודשים הקרובים חשוב להקפיד על 
פעולות לחיזוק הקליפה ולהפחתת קמטת והיסדקות הפרי. יש 
להקפיד על הכוונת גודל הפרי באמצעות השקיה ודילול פרי 
ידני, לפי הצורך. בזן 'אורי' מתקבלת תמורה גבוהה מפרי בקוטר 
80-65 מ"מ, ולכן יש לשאוף לפרי בגודל זה. במהלך הקיץ יש 
חשיבות רבה להשקיה מדויקת, למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה 
ולטיפולים להדברת מזיקים, כדי לקבל את התמורה המרבית 
מהפרי. בדפון זה יוחד פרק לנושא בלבול והדברת עש התפוח 

המדומה, בשל חומרת הנזק העלול להיגרם ליצוא הישראלי.

הדברת מזיקים

חדש: הנכם מוזמנים לצפות במבחר תמונות חדשות של מזיקי 
הדרים בקישור:

https://www.moag.gov.il/shaham/gallery/Pages/hadarim.aspx

כנימות קמחיות 
בחודשים אלה ההדברה הביולוגית, הן של צרעות טפיליות והן 
של טורפים, נמצאת בשיאה. בדרך כלל יש להתאזר בסבלנות 

ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה להתרבות במהלך חודש 
אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 
וטורפים מסדרת החיפושיות. יש  ובנוכחות צרעות טפיליות 
להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי הדברה המפרים 
את המאזן הביולוגי. הטיפול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות 
הצעירות בלבד. מדבירים בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, 
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  ף הגיליון אחרי מאמרו של דודיק שליטהזה לסו המאמר יי דיצה , ה

 2019 אוגוסט-יולי

  בפרדסבפרדס
 : הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים

 יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, 
  יחזקאל הראש, עינת גרזון, עמירם לוי שקד וניצן רוטמן

 
בחלק מהאזורים ה סבירה. רמחנטה בבורמה טובה בפריחה במרבית הפרדסים  ינויתאפה ביבבמהלך הא

הפורח וחונט  יבעיקר בזן אור ,אירועי החום הכבדים במהלך חודש מאי לנשירת חנטים מוגברתגרמו 
 מאוחר יחסית לשאר הזנים.

. בחודשים הזנה מווסתי צמיחה ותכשירי באמצעותהגדלת הפרי ל בתקופה זו מסתיימים הריסוסים
יש להקפיד על . פריהקמטת והיסדקות  ולהפחתתהקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה 

מפרי  מתקבלת תמורה גבוהה' 'אורי. בזן , לפי הצורךהכוונת גודל הפרי באמצעות השקיה ודילול פרי ידני
יבות רבה להשקיה מדויקת, חש הקיץ ישבמהלך  גודל זה.פרי בלכן יש לשאוף לומ"מ,  80-65קוטר ב

 , כדי לקבל את התמורה המרבית מהפרי.למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים
ליצוא  יגרםעלול לההפרק לנושא בלבול והדברת עש התפוח המדומה, בשל חומרת הנזק יוחד בדפון זה 
 הישראלי.

 

 

 
נזק באשכולית אדומה מתריפס הסחלב  ומה מתריפס הסחלבנזק באשכולית אד
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 הדברת מזיקים
 ם מוזמנים לצפות במבחר תמונות חדשות של מזיקי הדרים בקישור:הנכ: חדש

https://www.moag.gov.il/shaham/gallery/Pages/hadarim.aspx 
 

 כנימות קמחיות 
יש להתאזר  ללכרך בשיאה. בדנמצאת ההדברה הביולוגית, הן של צרעות טפיליות והן של טורפים,  הלבחודשים א

 בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

 
 כנימה אדומה

 רובהתופעה מלווה ל .הדור השני אוכלוסיית במהלך חודש אוגוסטהתרבות ולה לעל ,בחלקות שלא טופלו באביב

יש להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי . החיפושיות מסדרתת ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים בטפילו

. מדבירים יעיל כנגד הדרגות הצעירות בלבדבתכשירי הדברה ביולוגי. הטיפול המאזן את ההדברה המפרים 

, בנפח תרסיס של 0.09%של  או במובנטו בריכוז 0.1%טייגר, קוברה וטריגון בריכוז  - PYRIPROXYFENבתכשירי 

יישום מועד כך שיש להקפיד על  ליטר לפחות. 1000בנפח גבוה של  2%ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז  400-300

 יום מהקטיף.  90 יהיה PYRIPROXYFENתכשירי 

 
 אקרית החלודה

 
 אקרית החלודה

ימים. מרבית  10-7 נמשך אחד דורומהר, אוכלוסייה מתפתחת ה .תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק
מושכל ולהחליף בתכשירים בעלי מנגנון פעולה באופן בהם  השתמש, אולם יש לעתההתכשירים ניתנים ליישום 

 ע התפתחות תנגודת.ולמנכדי  ,שונה

 קבוצות התכשירים המומלצים:

 , ספידי, אינדיגו: אנווידורספירודיקלופן
 בתוספת שמן ,מקטין, אקרימקטין, ורטיגו, בקטין, ורקוטל, ביומקטין: ורטימק, אגרירון, רואבאמקטין

 : גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, תיוביטגפרית

 ימים מקטיף.טווח יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור על 

בהן הפרי מיועד שנאסרו לשימוש בחלקות  - טרקסבוו טונטואוקסיד: אקרימייט, -פנבוטטיןתכשירי  :שימו לב

 .ליצוא

 .חושתמן בסמוך לריסוס תכשירי גופרית ו/או נאזהרה: יש להימנע מריסוס ש

 

קוברה וטריגון בריכוז 0.1% או במובנטו בריכוז של 0.09%, 
בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 
2% בנפח גבוה של 1000 ליטר לפחות. יש להקפיד על כך 
שמועד יישום תכשירי PYRIPROXYFEN יהיה 90 יום מהקטיף. 

אקרית החלודה
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תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה 
מתפתחת מהר, ודור אחד נמשך 10-7 ימים. מרבית התכשירים 
ניתנים ליישום עתה, אולם יש להשתמש בהם באופן מושכל 
ולהחליף בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה, כדי למנוע 

התפתחות תנגודת.
קבוצות התכשירים המומלצים:

ספירודיקלופן: אנווידור, ספידי, אינדיגו
אבאמקטין: ורטימק, אגרירון, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, 

בקטין, ורקוטל, ביומקטין, בתוספת שמן
סולפרון,  סולפולי,  סולפוזול,  גפריתר, מיקרוטיול,  גפרית: 

סופה, תיוביט
יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור 

על טווח ימים מקטיף.
שימו לב: תכשירי פנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, טונטו ובוטרקס 

- נאסרו לשימוש בחלקות שבהן הפרי מיועד ליצוא.
יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי  אזהרה: 

גופרית ו/או נחושת.

אקרית אדומה מזרחית 
אקרית זו עלולה להתפתח ולהסב נזק לעלווה ולפרי. במקרה 
של נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן אולטראפז, 
שמן קיצי JMS, אנווידור, ספיידר; גפרית: גפריתר, מיקרוטיול, 

סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, תיוביט ומטאור.
יש להקפיד על ההוראות המפורטות   - ימי המתנה מקטיף 
המתקבלות מבתי האריזה ומהמשווקים; לעתים מספר הימים 

שהם דורשים רב מהרשום בתווית.
שימו לב: תכשירי פנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, טונטו ובוטרקס 

- נאסרו לשימוש בחלקות שבהן הפרי מיועד ליצוא.
תריפס הסחלב - הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי, 
ונראה גם באזור חוף הכרמל. התכשיר להדברת התריפס הוא 
ספרטה סופר בריכוז 0.08%. יש לנטר ולמצוא את התריפס 
בחיבור שבין הפירות או בחיבור שבין העלים לפרי. עד היום 
תריפס הסחלב תקף והסב נזק למשפחת האשכוליות ולפומלית.

ותכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס ב-900 
סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 

אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ שני, 
בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע מריסוס 
על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על חציו 
העליון של העץ. התכשיר סקסס מסופק על ידי המרכז האזורי 
להדברת הזבוב, לפי בקשה, כך שניתן לטפל באופן עצמאי בזנים 

המוקדמים כמו סוצומה, ניו הול ועוד.
נכנס לניבה בפעם  זן מוקדם, שהשנה  פרדסנים המגדלים 
הראשונה, מתבקשים ליידע בכך מיד את רכזי ההדברה של 
ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות 

הריסוס.
אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה ביולוגית, ולקבל 
את אישורו לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: 
ביופיד, סראטרפ,NMF, טופטראפ ולורטקט. בזנים המוקדמים יש 
לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים - עד 
אמצע ספטמבר. שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח 
אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים
בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סראטרפ, NMF או ביופיד, 
או 5 מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, את המתקנים עם 
הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום מוצל, בגובה של 
1.8-1.5 מטרים בערך מפני הקרקע. מתקנים שייתלו בשמש 
יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור להספיק ל-5 חודשים 
לפחות, אך מניסיון העבר עולה כי בחלק מהמתקנים החומר 

מספיק ל-8 חודשים.
את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.

המתקנים המלאים בחומר יוצבו עד אמצע חודש ספטמבר; ובזן 
בזנים הרגישים, כמו  סטסומה - עד תחילת חודש אוגוסט. 
קלמנטינה מיכל, טבורי ניוהול, טבורי קרה קרה ופומלית, ובזנים 
המקדימים - יש לתלות את המתקנים עד אמצע חודש אוגוסט. 
בזנים הרגישים מומלץ לתלות 20% יותר מתקנים מהרשום לעיל, 
כלומר: סראטרפ, NMF וביופיד - 12 מתקנים לדונם; טופטרפ 

ולורטקט - 6 מתקנים לדונם.
בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. שימו לב, לימון 

מאייר ולימקוואט רגישים לזבוב.
מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים, יוכלו לקבל בחזרה 
את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור 

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 
על  ליצוא  מאושרים  זה  בדפון  המוזכרים  התכשירים 
 .2019 לעונת  יתרולאב  חברת  שהכינה  הרשימה   פי 

.http://www.itrolab.com :פרטים נוספים באתר
יש להיזהר משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו 

כהלכה ופג תוקפם. 
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 אקרית אדומה מזרחית 

: שמן תכשיריםלרסס באחד מהנזק לעלווה ולפרי. במקרה של נגיעות מומלץ  הסבה להתפתח וללולאקרית זו ע
גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה,  :גפרית; נווידור, ספיידר, אJMSאולטראפז, שמן קיצי 

 ומטאור. תיוביט
לעתים מספר ; מבתי האריזה ומהמשווקיםהמתקבלות הוראות המפורטות על היש להקפיד  - ימי המתנה מקטיף

 רב מהרשום בתווית. שהם דורשים הימים
בהן הפרי מיועד שנאסרו לשימוש בחלקות  - בוטרקסו טונטומייט, אוקסיד: אקרי-פנבוטטיןתכשירי  :שימו לב

 .ליצוא
 

התכשיר להדברת ונראה גם באזור חוף הכרמל.  ,הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי -תריפס הסחלב 
 ביןשבין הפירות או בחיבור שיש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבור  .0.08%בריכוז סופר  ספרטה הואהתריפס 

 פומלית.לזק למשפחת האשכוליות וסב נעלים לפרי. עד היום תריפס הסחלב תקף והה

 
 תריפס הסחלב

 
 התיכון בזנים מקדימים הדברת זבוב הים

 יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים -בחלקות מבכירות כן ו ,סטסומהוניוהול, ראשון  , כמובזני הדרים מוקדמים
 התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה.

סמ"ק  100תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב ותיון יברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל פלהד
 ליטר לדונם.  1סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם  900-סקסס ב

עלווה בלבד ולהימנע הרצוי לרסס על  .כל שורה שנייהב ,כל עץ שני ,מטר 1-אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ
מסופק על ידי סקסס התכשיר  העליון של העץ. וכל שורה שנייה, על חציבריסוסי פס ניתן לרסס  .הפרימריסוס על 

סוצומה, ניו הול כמו עצמאי בזנים המוקדמים באופן לטפל , לפי בקשה, כך שניתן הדברת הזבובהאזורי למרכז ה
 ועוד.

רכזי ההדברה את כך מיד בדע ייים להראשונה, מתבקש בפעםנכנס לניבה השנה ש ,פרדסנים המגדלים זן מוקדם
 של ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.

מהמכון להדברה  מנהל ההדברה ,גלעד גפןעם ראשית  זאתיש לתאם  ,מתקני לכידהאם מתכוונים להשתמש ב
, טופטראפ  NMF,סראטרפ ,ידמתקני לכידה: ביופ לשימוש חמישהמאושרים כיום . לכך ולקבל את אישורו ,ביולוגית

עד אמצע ספטמבר.  -בשאר הזנים ובזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ולורטקט. 
מתגלה נגיעות אם בכל זאת  פרי אחת לשבוע.ל העפיקוח אינטנסיבי והחלקות של  יווילדורשת שיטת הדברה זו 

 בכתמים.בריסוסי סקסס את ההדברה יש לתגבר  ,התחלתית

תריפס הסחלב

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
בזני הדרים מוקדמים, כמו ניוהול, ראשון וסטסומה, וכן בחלקות 
מבכירות - יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים התיכון לפני תחילת 

ריסוסי המועצה.
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל פיתיון 
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יש חברות יצוא המחמירות יותר בעניין התכשירים המורשים 
ולכן על הפרדסן לדאוג לקבלת רשימת החומרים  לשימוש, 
המותרים מהיצואן שעתיד לשווק את פריו בעונה הקרובה, 

ולנהוג אך ורק על פייה.

עש התפוח המדומה )עת"מ(
מזיק זה נפוץ ברוב אזורי הארץ, ונמצא בפרדסים מאזור עמק 
יזרעאל ועד אזור אשקלון. העת"מ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו 
על גבי הפרי ובתוכו אסורה בכל יעדי השיווק של פירות ההדר 
מהארץ. פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על 
מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, 
ובתי האריזה נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי שנחשד בנגיעות 

בעש התפוח המדומה.

רקע
עש התפוח המדומה הינו מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים 
מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, והדרים בפרט, 
לכל השווקים ברחבי העולם. ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. 
אם יתגלה פרי נגוע, ולו בזחל אחד, במהלך בדיקה המבוצעת 
בהגיע הפרי לנמל היעד, ייפסל המשלוח כולו לאלתר, כאשר 
מדובר באיחוד האירופי; ועלול להיחסם מיד היצוא כולו למדינות 

הרגישות לנושא, דוגמת ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה. 
בבדיקות בפרדסים ובבתי האריזה, שנערכו בעונה החולפת, 
נפסלו כ-40 חלקות ליצוא, ומתוכן פסלו פרי משתי חלקות, 

שאמור היה להגיע אל נמלי צרפת. 
כל זני ההדרים בישראל רגישים, והרגישים ביותר הם הזנים 
הכתומים, מנדרינות ותפוזים. זני היצוא העיקריים הרגישים הם 

מנדרינה אורי, מנדרינה נובה ותפוזים שונים.
דרישה המחייבת  האירופי  האיחוד  פרסם  בעונה האחרונה 
את מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, 
אשר יאושר על ידם ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. 
הפרוטוקול מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של 
החלקות על ידי השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על 
בתי האריזה ופיקוח על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו 
יוכלו לייצא פרי. העמידה בפרוטוקול  בדרישות הללו - לא 

מתקן טופטראפ מתקן ביופידמתקן סארטרפ 
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 התיכון בהדרים הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים
את מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(,  5, או ביופידאו  NMF ,מתקני סראטרפ 10דונם יש לתלות לפחות כל ב
מפני הקרקע. בערך  יםמטר 1.8-1.5בגובה של  ,במקום מוצל ,העץשל  ובחויש לתלות בעם הנוזלים  מתקניםה

עולה  מניסיון העברלפחות, אך  חודשים 5-. החומר במתקנים אמור להספיק למהרתלו בשמש יתייבשו ישי מתקנים
 .חודשים 8-ספיק למהחומר בחלק מהמתקנים  כי

 כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.את המתקנים יש לתלות 
 

 תמונות המתקנים        

 
 מתקן ביופיד                                             רטרפאמתקן ס                                      

 
 NMF מתקן
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NMF מתקן לורטקטמתקן

של עש התפוח המדומה מחייבת את כלל זני היצוא מהארץ, 
המוגדרת "כאזור בגישה מערכתית". מומלץ לטפל גם בחלקות 

שכנות לחלקות היצוא.

תיאור דרגות המזיק
ביצים: צורתן ככיפה, הן קטנות מאוד וצבען לבנבן בהיר. הביצים 
מוטלות על קליפת הפרי, לעתים בסמוך לטבורו. לקראת הבקיעה 

משתנה צבען לוורוד-אדמדם.
זחלים: הראש בצבע אדום-חום כהה. לאורך החלק הגבי מצויות 
גבשושיות אופייניות דמויות שלפוחיות. צבע הזחל בדרגות 
הצעירות 3-1 הוא לבנבן-צהבהב; ובדרגות הבוגרות 5-4 - 

ורוד )ראה תמונות(.
אבחון חיצוני של פירות חשודים ונגועים

בפירות נגועים חל שינוי צבע חריג במועד לא אופייני בטרם  א. 
ההבשלה )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(.

התפתחות הילה צהובה נוצרת במקום חדירת הזחל, על רקע  ב. 
הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה הצהובה מופיע 

עש התפוח המדומה: ביצים 
בדרגות התפתחות שונות;

לקראת הבקיעה נראה 
הזחל דרך קליפת הביצה

)צילום: ר. כספי(
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 ;שונות התפתחות בדרגות ביצים :המדומה התפוח עש
 (כספי. ר: צילום) הביצה קליפת דרך הזחלנראה  בקיעהה לקראת

 
 

 

 (כספי. ר: צילום) הפרי בקליפת הנובר ראשונה בדרגה זחל: המדומה התפוח עש
 
 

 

 ;שנייה בדרגה צעיר זחל: למטה - המדומה התפוח עש
 (כספי. ר: צילום) חמישית בדרגה זחל: למעלה
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עש התפוח המדומה: זחל 
בדרגה ראשונה הנובר 

בקליפת הפרי
)צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה - 
למטה: זחל צעיר בדרגה 

שנייה; למעלה: זחל בדרגה 
חמישית )צילום: ר. כספי(
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כתם חום של הרקמה המתה.
בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה במחילה או במחילות  ג. 
הנוצרות מכרסום זחלי העש, ובתוכן גללים שמפריש הזחל 
בהזנתו. הגללים בראשיתם בגוון לבן, ובהמשך הם משחירים. 

לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.
פרי המכיל זחל בדרגה מתקדמת נושר לרוב לקרקע, אולם לא 
כל הפירות הנגועים נושרים, כך שהם עלולים להיקטף עם יתר 

הפרי ולהגיע למערך האריזה.
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 ונגועים חשודים פירות של חיצוני אבחון
 (.הפירות זבוב של לעקיצה בדומה) ההבשלבטרם ה אופייני לא במועד חריג צבע שינוי חל נגועים בפירות. א 
 הצהובה ההילה במרכז. הקליפה של הכתום הצבע רקע על, הזחל חדירת םבמקו נוצרת צהובה הילה התפתחות. ב 

 .המתה הרקמה של חום כתם מופיע
 שמפריש גללים ובתוכן, העש זחלי מכרסום הנוצרות במחילות או במחילה הציפה בתוך מבחינים הפרי בחיתוך. ג 

 חדירת בעקבות בפרי לח יקבוןר נוצר לא. משחירים הם ובהמשך, לבן בגוון בראשיתם הגללים. בהזנתו הזחל
 .הזחל

 

 
 י(כספ. ר: צילום) ההדר פרי בתוך וגללים זחל: המדומה התפוח עש

 

 
 (כספי. ר: צילום) תפוז בתוך הזחל של הנבירה מסלול: המדומה התפוח עש

 
 עלולים שהם כך, נושרים הנגועים הפירות כל לא אולם, לקרקעלרוב  נושר מתקדמת בדרגה זחל המכיל פרי

 .האריזה למערך ולהגיע הפרי יתר עם להיקטף
 

 בפרדס הדברה ואמצעי מניעה
 סניטציה

 לעש התפתחות אתרי כנראה מהווים הקיקיון פירות. לפרדס הסמוכים הקיקיון שיחי כל של מוחלטת השמדה .1
 .סמוכות הדרים לחלקות להפצתו ומוקדים

 נוח מקום מהווה הסדק) סדוקים פירותשל ו, ביצים וא עש זחלי בהם שזוהו, נגועים פירותוהשמדה של  איסוף .2
 .(מ"העת זחלי לחדירת

  מזיקים פקחי של הדוק וניטור פיקוח
. לשבועיים החל מחודש אוגוסט אחת לנטר יש, המדומה התפוח נגיעות בעש כה עד תהארנ בהן לאש בחלקות -

 . לשבוע אחת לנטר יש, זחלים או ביצים התגלו שבהן בחלקות
 תושהה, נגועים פירות 5 מעל יימצאו הפיקוח במהלך אם. דקות 15 במשך ייעשה וחלקה חלקה בכל הפיקוח -

 תפחת משמעותית כמות זו. שבו למועד עד מהיצוא החלקה
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 .הזחל

 

 
 י(כספ. ר: צילום) ההדר פרי בתוך וגללים זחל: המדומה התפוח עש

 

 
 (כספי. ר: צילום) תפוז בתוך הזחל של הנבירה מסלול: המדומה התפוח עש

 
 עלולים שהם כך, נושרים הנגועים הפירות כל לא אולם, לקרקעלרוב  נושר מתקדמת בדרגה זחל המכיל פרי

 .האריזה למערך ולהגיע הפרי יתר עם להיקטף
 

 בפרדס הדברה ואמצעי מניעה
 סניטציה

 לעש התפתחות אתרי כנראה מהווים הקיקיון פירות. לפרדס הסמוכים הקיקיון שיחי כל של מוחלטת השמדה .1
 .סמוכות הדרים לחלקות להפצתו ומוקדים

 נוח מקום מהווה הסדק) סדוקים פירותשל ו, ביצים וא עש זחלי בהם שזוהו, נגועים פירותוהשמדה של  איסוף .2
 .(מ"העת זחלי לחדירת

  מזיקים פקחי של הדוק וניטור פיקוח
. לשבועיים החל מחודש אוגוסט אחת לנטר יש, המדומה התפוח נגיעות בעש כה עד תהארנ בהן לאש בחלקות -

 . לשבוע אחת לנטר יש, זחלים או ביצים התגלו שבהן בחלקות
 תושהה, נגועים פירות 5 מעל יימצאו הפיקוח במהלך אם. דקות 15 במשך ייעשה וחלקה חלקה בכל הפיקוח -

 תפחת משמעותית כמות זו. שבו למועד עד מהיצוא החלקה

עש התפוח המדומה: זחל וגללים 
בתוך פרי ההדר )צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה: מסלול הנבירה 
של הזחל בתוך תפוז )צילום: ר. כספי(

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
סניטציה

השמדה מוחלטת של כל שיחי הקיקיון הסמוכים לפרדס.   .1
פירות הקיקיון מהווים כנראה אתרי התפתחות לעש ומוקדים 

להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.
איסוף והשמדה של פירות נגועים, שזוהו בהם זחלי עש או   .2
ביצים, ושל פירות סדוקים )הסדק מהווה מקום נוח לחדירת 

זחלי העת"מ(.
פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים 

בחלקות שבהן לא נראתה עד כה נגיעות בעש התפוח המדומה,   -
יש לנטר אחת לשבועיים החל מחודש אוגוסט. בחלקות שבהן 

התגלו ביצים או זחלים, יש לנטר אחת לשבוע. 
הפיקוח בכל חלקה וחלקה ייעשה במשך 15 דקות. אם במהלך   -
הפיקוח יימצאו מעל 5 פירות נגועים, תושהה החלקה מהיצוא 

עד למועד שבו תפחת משמעותית כמות זו.
בקרה קפדנית בקטיף ובאריזה - על חלקות נגועות יש לדווח   -
לבית האריזה, ופירותיהן יעברו בקרה קפדנית נוספת בעת 

הקטיף והאריזה.

התקנת מלכודות ניטור ללכידת זכרים של עש 
התפוח המדומה 

חובה להתקין מלכודות המכילות בתוכן נדיפית פרומון מין, 
המושכת את הזכרים והם נלכדים בה. מלכידת הזכרים ניתן 

ללמוד על נוכחות עש התפוח המדומה בפרדס. 
לחלקה שגודלה עד 25 דונם נדרשת מלכודת אחת. בחלקות 

הגדולות מ-25 דונם יוצבו שתי מלכודות.
את המלכודות יש להתקין בתחילת חודש אוגוסט, ואת הפרומון 

יש להחליף מדי חודש.

סוגי מלכודות פרומון: קיימים בשוק שני סוגים של מלכודות, 
כלהלן.

זה  יום". במלכודת מסוג  "ביו  1. מלכודות דבק של חברת 
הזכרים נמשכים למלכודת ונדבקים לדבק המרוח על משטח 
המלכודת. לאחר ספירת העשים שנלכדו מסלקים אותם 
באמצעות מקלון, כדי לאפשר ספירה מחודשת ונוחה של 

העשים שיילכדו בבדיקה הבאה. 
2. מלכודות יבשה IPS של חברת "אורגני שלי". יש להחליף 

את הרעלן שבה אחת ל-3 חודשים.

הדברה 
הפחתת אוכלוסיית העש מבוססת על בלבול בעזרת תכשירי 
פרומון ובאמצעות תכשירים ביולוגיים הקוטלים את הזחלים 

שעל קליפת הפרי.
בשיטת הבלבול מומלץ להתחיל כאשר מוצאים לכידות של זכרים 
בודדים באחת ממלכודות הניטור ברצף של 3 בדיקות באותו 
הפרדס. בלכידות באחת המלכודות של מעל 10 פרטים ללכידה, 

יש לנקוט מיד בשיטת הבלבול, גם אם זו הלכידה הראשונה.
התכשירים המורשים לבלבול זכרים ולשיבוש ההזדווגות עם 

הנקבות:
צ'קמייט - במינון 11 סמ"ק תכשיר לדונם; בנפח תרסיס נמוך 

של כ-40 ליטר לדונם; יעיל עד 21 יום מיישומו.
ספלאט - מיושם על השליש העליון של העץ. מגיע בשפופרת, 
"אקדח  על העץ באמצעות  מיישמים במריחה  תוכנה  שאת 
סיליקון". המינון הדרוש הוא 100 גרם לדונם, והוא יינתן ב-50 
נקודות המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם חלקה. התכשיר יעיל 
ל-12-10 שבועות מיישומו, והוא עמיד בכל תנאי מזג האוויר, 

כולל גשם.
חוטי בלבול – נקשרים לענפים ב- 60 נקודות המפוזרות בצורה 
אחידה בכל דונם. חוטי הבלבול יעילים במשך 12-10 שבועות 

מיישומם, והם עמידים בכל מזג אוויר, כולל גשם.
חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול העת"מ

בחלקות פרדס הסמוכות לחלקות של רימון וגויאבה, אשר   .1
התגלו כנגועות במזיק - ה"בלבול" יחל באמצע חודש אוגוסט.
בחלקות הדרים שבהן אותרה נגיעות בשנה שעברה - תחילת   .2

ה"בלבול" באמצע חודש אוגוסט.
בחלקות הדרים שבהן נצפית עלייה בלכידות של בוגרים   .3

במלכודות פרומון.
בחלקות, שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי העש או בזחלים 

של העש, יש לרסס בנפח מלא בתכשירים:
 20 וירוס הקוטל את הזחלים, במינון של  קריפטקס - מכיל 
סמ"ק תכשיר לדונם + דבק כל פיקס 0.06%. התכשיר שומר 

על יעילותו במשך 8 ימים ממועד הריסוס. 
ביוטי פלוס - תכשיר בקטריאלי; בנפח תרסיס הגבוה מ-200 
ל'/ד' - 750 סמ"ק/דונם; בנפח תרסיס עד 200 ל'/ד' - 0.4%.

ספרטה סופר - תכשיר כימי; ריסוס בריכוז 0.04% בנפח תרסיס 
מלא, 400-300 ליטר לדונם.
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איתור פירות נגועים שהוכנסו למכלי הקטיף ולמערך 
האריזה

לפני תחילת הקטיף יש לבצע ביקורת ופיקוח פרי בחלקה על 
ידי פקח מטעם בית האריזה או היצואן.

לזיהוי פירות נגועים בעת הקטיף ובזמן שפיכת הפרי למכלים, 
יש להציב בקר בסמוך למכל, שתפקידו לזהות פירות נגועים, 

להוציאם מהמכל ולהשמידם.
במהלך תהליך הבירור והאריזה יש להפעיל את כל האמצעים 
האפשריים, כדוגמת מצלמות חכמות ומבררות אנושיות, כדי 
לאתר פירות נגועים שהצליחו להסתנן ולהגיע למערך האריזה.
פרוטוקול עבודה מעודכן יישלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.

תכשירי הדברה לעש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים

מינוןתכשיר ההדברה
מרווח בין 
טיפולים

מספר הטיפולים
ואופן היישום

ימים 
מקטיף

צ'קמייט
נוזלי

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

11 סמ”ק /דונם
 של התכשיר

נפח של כ-40 ליטר לדונם

תחילת היישום: מגילוי בוגרי העש 21 ימים
במלכודות ועד הקטיף. נדרשים כמה 

3ריסוסים.

ספלאט
משחה

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

100 גרם/דונם
 של התכשיר

יישום ב-50 נקודות מפוזרות 
לדונם

יישום בשליש העליון של העץ

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

0

חוטי בלבול
תכשיר המכיל פרומון מין נקבי לבלבול זכרים. 

משווק על ידי חברת אדמה אגן

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

קריפטקס
תכשיר ביולוגי המכיל וירוס. משווק על ידי 

חברת לוכסמבורג.
בתוספת כל פיקס 0.06%

20 סמ”ק/דונם של התכשיר
נפח תרסיס מלא 

 8 ימי שמש 
)2 ימים מעוננים 
שווים ליום שמש 

אחד(

כ-3 ריסוסים עוקבים.
נדרש כיסוי מלא של הפירות. 
הריסוס יבוצע רק בשעות אחר 

הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

3

ביוטי פלוס
נוזלי

תכשיר ביולוגי המכיל חיידקים. 
משווק על ידי חברת  ביו-יום

750 סמ”ק/דונם של התכשיר
נפח תרסיס מלא 

כ-3 ריסוסים עוקבים.14-10 ימים
נדרש כיסוי מלא של הפירות. 
הריסוס יבוצע רק בשעות אחר 

הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

3

ספרטה סופר
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי חברת 

תרסיס

ריכוז 0.04%
400-300 ליטר לדונם

נפח תרסיס מלא
21

מאבריק
תכשיר הדברה נוזלי.
משווק על ידי חברת

אדמה מכתשים.

ריכוז 0.1%
400-300 ליטר לדונם

נפח תרסיס מלא

ניתן ליישום
פעם אחת

בעונה
קיבל רישוי בהדרים לאחרונה

14

10 
 

 
 

 ומבררות חכמות מצלמות כדוגמת, האפשריים האמצעים כל את להפעיל יש והאריזה הבירור תהליך במהלך
 .האריזה למערך ולהגיע להסתנן שהצליחו נגועים פירות לאתר כדי, אנושיות

 שלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.ידכן יפרוטוקול עבודה מעו
 

 השקיה
 טבלאות מקדמי ההשקיה באזורי גידול שונים

 יותר.שנים ו 5 שגילם לפרדסים בוגריםמתייחסים שלהלן  4-1בטבלאות הנתונים 
           
 אזור בית דגן(-. תחנת תל מונד )תת1טבלה 

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, פרי גדול

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.55 0.60 0.65 יולי
 0.60 0.70 0.75 אוגוסט

 

 אזור עכו(-. עכו )תת2טבלה 

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, פרי גדול

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.55 0.60 0.70 יולי
 0.65 0.70 0.80 אוגוסט

 
 אזור העמקים הצפוניים(-יר העמק )תת. נ3טבלה 

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, רי גדולפ

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.50 0.60 0.65 יולי
 0.60 0.65 0.75 אוגוסט

 
 אזור הנגב הצפוני(-. גילת )תת4טבלה 

 קבוצה א' חודש
 יבול גבוה מהממוצע, פרי גדול

 קבוצה ב'
 יזן אורה חשש לקבלת פרי גדול, יבול נמוך

 0.65 0.70 0.75 יולי
 0.70 0.80 0.85 אוגוסט

 

 הערות לטבלאות

-טבלאות מקדמי ההשקיה המובאות לעיל מיועדות לעצים בוגרים ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן
יבול ממוצע בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול  הנושא ,מונטיס. הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא
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קריפטקס - תכשיר ביולוגי חדש המכיל וירוס שפוגע בזחלים של עש התפוח 
 המדומה וקוטל אותם ביעילות. ידידותי לסביבה ואינו פוגע באויבים טבעיים. 

ללא שאריות ומורשה לייצוא.  יש לרסס בשילוב כל-פיקס )דבק מסנן קרינה(. 

ספלאט עש התפוח המדומה – שיטה חדשה ויעילה לבלבול זכרי עש 
התפוח המדומה. מורשה להדרים, רימון ואבוקדו.

 ספלאט לבלבול
 אפשרי גם באמצעות רחפן. 

 יישום מהיר מדויק וחוסך כח אדם. 
 פרטים אצל אנשי השדה 

של לוכסמבורג
סרקו לצפיה בסרטון 

tiny.cc/Splat

הדברת עש התפוח המדומה ברימון - 2016
)לאחר שלושה יישומים רצופים בהפרש של 14-10 ימים(
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דיפל ביקורת 
0.25%

קריפטקס
  20 סמ"ק/ד' +

כל-פיקס 0.06%

קריפטקס 
20 סמ"ק/ד' 
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 הוספת כל-פיקס שיפרה ב-31% את יעילות הקטילה 
)ממוצע מ-4 ניסויים ברימון, אבוקדו והדרים(. 

ביקורת

ספלאט עת"מ

תצפית בלבול עש התפוח המדומה 
בהדרים )טבורי( - משגב דב 2016

IPS לכידות בוגרים במלכודות
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  יישום
ספלאט עת"מ
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 ב-12 תצפיות שבוצעו בשנת 2016 ירדו הלכידות 
בשטח המבולבל לאפס עד 3 חודשים מישום.

תכשירינו להדברה/בלבול של 
עש התפוח המדומה

מודעת עמוד  210/297 ל״עת הדר״ - יולי 2019 

ספלאט עת"מ | קריפטקס + כל-פיקס



השקיה

טבלאות מקדמי ההשקיה באזורי גידול שונים
הנתונים בטבלאות 4-1 שלהלן מתייחסים לפרדסים בוגרים 

שגילם 5 שנים ויותר.
 

טבלה 1. תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש
קבוצה א'

פרי גדול, יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, חשש 
לקבלת פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.55יולי
0.750.700.60אוגוסט

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש
קבוצה א'

פרי גדול, יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, חשש 
לקבלת פרי גדול

הזן אורי

0.700.600.55יולי
0.800.700.65אוגוסט

טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפוניים(

חודש
קבוצה א'

פרי גדול, יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, חשש 
לקבלת פרי גדול

הזן אורי

0.650.600.50יולי
0.750.650.60אוגוסט

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש
קבוצה א'

פרי גדול, יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך, חשש 
לקבלת פרי גדול

הזן אורי

0.750.700.65יולי
0.850.800.70אוגוסט

הערות לטבלאות
לעצים  מיועדות  לעיל  טבלאות מקדמי ההשקיה המובאות 
ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן- בוגרים 
מונטיס. הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא, הנושא 
יבול ממוצע בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול גבוה, יש 
להגדיל את מנת המים בכ-15%-20%; ואילו בפרדס המניב פחות 
מהממוצע או סובל מעקות שונות, כמו מליחות, ניקוז בעייתי 
או מחלות, יש להפחית את מנת המים הכללית בכ-30%-40% 

מהמומלץ בטבלאות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים, תחנות 
http:// :התאדות וזני ההדרים השונים, ניתן למצוא באתר שה"מ
www.shaham.moag.gov.il; תחת "תחום שירות שדה" < מידע 
מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, בפרדס 

 .2015
את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, 
http://www.meteo.co.il/Default. :משרד החקלאות" בכתובת
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כמו  ,; ואילו בפרדס המניב פחות מהממוצע או סובל מעקות שונות15%-20%-גבוה, יש להגדיל את מנת המים בכ
 מהמומלץ בטבלאות. 30%-40%-מליחות, ניקוז בעייתי או מחלות, יש להפחית את מנת המים הכללית בכ

ניתן למצוא באתר  ,האזורים, תחנות התאדות וזני ההדרים השונים-רטות לפי תתטבלאות אקסל מדויקות ומפו
; תחת "תחום שירות שדה" < מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות http://www.shaham.moag.gov.ilשה"מ: 

  .2015מחושבת במטעים, בפרדס 
המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, משרד החקלאות" בכתובת: את נתוני ההתאדות 

http://www.meteo.co.il/Default.he.il.htm באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות ומתחנות השירות .
 המטאורולוגי.

 
 ממשק השקיה ומליחות בפרדס

האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת המים  תנאי
 מסך הכמות השנתית(. 30%בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 

פגיעה בפוטנציאל האחד, מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: 
עד  ,שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים ,עלייה במליחות הקרקעוהשני, בהתפתחות הפרי;  -, ובהמשך הצימוח

שנגרמת פגיעה פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד 
 ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.

 
 התמודדות עמההמלחה בפרדס ודרכי ה

מומלץ  ,חורף דל במשקעיםלו אהרעה באיכות מי המקור לשינוי ול ,חשד להמלחת קרקעות בפרדס ררעומתכאשר 
דיגום יש לבצע . בכךנכון ויעיל יותר עם הבעיות הקשורות  ,, כדי להתמודד מוקדםלבצע בדיקת קרקע לניטור מלחים

לאפיין כדי . ס"מ 90-60יים במיוחד יש לדגום את השכבה במקרים בעיית ;ס"מ 60-30-וס"מ  30-0שכבות: קרקע ל
ס"מ או  10-5-ו ,משורת העצים ס"מ 50-40-נקודות במרחק של כ 20-15-יש לדגום מ ,היטב ובאופן מייצג את הקרקע

ליד הטפטפות וזאת  ,ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה( משלוחת הטפטוף ס"מ 20-15
 (.2-ו 1ראה איורים מס' ) ע העץגזביותר ל הסמוכות

 

      
 גום בקרקע כבדהי. ד2איור                      גום בקרקע קלה        י. ד1איור              

 
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה 

כאשר  הוא מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדסש לרוב ערך הסף והדחת המלחים בחלקה.
בחלקות שבהן נעוצים  דציסימנס/מטר. 2.5-בבדיקות קרקע בעיסה רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ

 דציסימנס 3.5-3.0-משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ
 למטר.

 המים מאיכויות שונים, באזורים בישראל נובע משונות הקרקע יםפרדסשל המליחות בחלקות קורות מהשוני ב
. צים או מאטים את תהליך ההמלחהימאהתאדות התנאי המ כןו ,השונות והמגוונות המסופקים לחלקות הפרדס

 בטבלה שלהלן.ניתן להיעזר  ,שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה ,לרמות ראשוני מדדלקבלת 

he.il.htm. באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות 
ומתחנות השירות המטאורולוגי.

ממשק השקיה ומליחות בפרדס
תנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוהים 
ניתנת  ניכר ממנת המים בפרדס  ביותר בחודשים אלו. חלק 

בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך הכמות השנתית(.
זו, עלולה  מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה 
לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל הצימוח, 
ובהמשך - בהתפתחות הפרי; והשני, עלייה במליחות הקרקע, 
שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים, עד שנגרמת פגיעה 
פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, 
ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע 

באופן הרסני במבנה הקרקע.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
כאשר מתעורר חשד להמלחת קרקעות בפרדס, לשינוי ולהרעה 
באיכות מי המקור או לחורף דל במשקעים, מומלץ לבצע בדיקת 
קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד מוקדם, נכון ויעיל יותר 
עם הבעיות הקשורות בכך. יש לבצע דיגום קרקע לשכבות: 
30-0 ס"מ ו-60-30 ס"מ; במקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום 
את השכבה 90-60 ס"מ. כדי לאפיין היטב ובאופן מייצג את 
הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק של כ-50-40 ס"מ 
משורת העצים, ו-10-5 ס"מ או 20-15 ס"מ משלוחת הטפטוף 
ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה(, וזאת ליד 
הטפטפות הסמוכות ביותר לגזע העץ )ראה איורים מס' 1 ו-2(.

 איור 1. דיגום בקרקע קלה

 איור 2. דיגום בקרקע כבדה
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כמו  ,; ואילו בפרדס המניב פחות מהממוצע או סובל מעקות שונות15%-20%-גבוה, יש להגדיל את מנת המים בכ
 מהמומלץ בטבלאות. 30%-40%-מליחות, ניקוז בעייתי או מחלות, יש להפחית את מנת המים הכללית בכ

ניתן למצוא באתר  ,האזורים, תחנות התאדות וזני ההדרים השונים-רטות לפי תתטבלאות אקסל מדויקות ומפו
; תחת "תחום שירות שדה" < מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות http://www.shaham.moag.gov.ilשה"מ: 

  .2015מחושבת במטעים, בפרדס 
המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, משרד החקלאות" בכתובת: את נתוני ההתאדות 

http://www.meteo.co.il/Default.he.il.htm באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות ומתחנות השירות .
 המטאורולוגי.

 
 ממשק השקיה ומליחות בפרדס

האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת המים  תנאי
 מסך הכמות השנתית(. 30%בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 

פגיעה בפוטנציאל האחד, מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: 
עד  ,שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים ,עלייה במליחות הקרקעוהשני, בהתפתחות הפרי;  -, ובהמשך הצימוח

שנגרמת פגיעה פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד 
 ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.

 
 התמודדות עמההמלחה בפרדס ודרכי ה

מומלץ  ,חורף דל במשקעיםלו אהרעה באיכות מי המקור לשינוי ול ,חשד להמלחת קרקעות בפרדס ררעומתכאשר 
דיגום יש לבצע . בכךנכון ויעיל יותר עם הבעיות הקשורות  ,, כדי להתמודד מוקדםלבצע בדיקת קרקע לניטור מלחים

לאפיין כדי . ס"מ 90-60יים במיוחד יש לדגום את השכבה במקרים בעיית ;ס"מ 60-30-וס"מ  30-0שכבות: קרקע ל
ס"מ או  10-5-ו ,משורת העצים ס"מ 50-40-נקודות במרחק של כ 20-15-יש לדגום מ ,היטב ובאופן מייצג את הקרקע

ליד הטפטפות וזאת  ,ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה( משלוחת הטפטוף ס"מ 20-15
 (.2-ו 1ראה איורים מס' ) ע העץגזביותר ל הסמוכות

 

      
 גום בקרקע כבדהי. ד2איור                      גום בקרקע קלה        י. ד1איור              

 
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה 

כאשר  הוא מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדסש לרוב ערך הסף והדחת המלחים בחלקה.
בחלקות שבהן נעוצים  דציסימנס/מטר. 2.5-בבדיקות קרקע בעיסה רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ

 דציסימנס 3.5-3.0-משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ
 למטר.

 המים מאיכויות שונים, באזורים בישראל נובע משונות הקרקע יםפרדסשל המליחות בחלקות קורות מהשוני ב
. צים או מאטים את תהליך ההמלחהימאהתאדות התנאי המ כןו ,השונות והמגוונות המסופקים לחלקות הפרדס

 בטבלה שלהלן.ניתן להיעזר  ,שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה ,לרמות ראשוני מדדלקבלת 
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בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות 
שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה והדחת המלחים 
לרוב ערך הסף שמסמן מגמה של תחילת המלחה  בחלקה. 
ופגיעה פוטנציאלית בפרדס הוא כאשר בבדיקות קרקע בעיסה 
רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. 
בחלקות שבהן נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת 
ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 

דציסימנס למטר.
השוני במקורות המליחות בחלקות של פרדסים בישראל נובע 
השונות  המים  מאיכויות  שונים,  באזורים  הקרקע  משונות 
והמגוונות המסופקים לחלקות הפרדס, וכן מתנאי ההתאדות 
המאיצים או מאטים את תהליך ההמלחה. לקבלת מדד ראשוני 
לרמות, שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה, ניתן 

להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלה 5. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 60-0 ס"מ(

 ECמליחות מי ההשקיה
)דציסימנס/מטר(

 EC)מליחות הקרקע )ברוויה
)דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

הטבלה מייצגת מצב שבו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילה 
המלחה, הנמדדת ב-EC. ההמלחה היא נגזרת של איכות המים, 
ולכן אם איכות המים מלכתחילה ירודה יותר, אזי גם מדידת 
המליחות בקרקע גבוהה יותר. בטבלה מוצב הערך הצפוי מאיכויות 
מים שונות בקרקע, ולכן יש להתייחס לתחילת תהליך ההמלחה 
בחלקה כתלות באיכות מי ההשקיה. בחלקות שבהן מי ההשקיה 
הם 2.5 דציסמנס/מטר ומעלה, צפויה פחיתה משמעותית ביבול. 

דילול ידני בזנים קליפים
רב מדי לאחר הטיפולים במווסתי  פרי  נותר  בעצים שבהם 
צמיחה, מומלץ לבצע דילול ידני מוקדם ככל האפשר, כדי שלא 
ייגרם נזק רב לעץ כתוצאה מעודף יבול וכדי למנוע סירוגיות. 
השאיפה היא לקבל כ-30,000 פירות לדונם: כ-300 פירות לעץ 
בוגר בנטיעת 2X5; וכ-600 פירות בנטיעת 4X5. הדילול ייעשה 
כך שהמרחק בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ בין פרי 

לפרי או באמצעות חיתוך קצות ענפים הנושאים פרי רב מדי.

ריסוס במווסתי צמיחה 
ועל  ולטפל במווסתי הצמיחה המורשים בלבד  יש להקפיד 
פי הרשום בתווית. אין לשלב חומרי צמיחה בחומרים שאינם 
רשומים כמותרים לשילוב בתווית. כמו כן, יש לקחת בחשבון 
את יעד הפרי ואת דרישות הקניינים. בריסוס חובה להקפיד על 
כך שרמת השאריות של מווסתי הצמיחה בפרי לא תעלה על 

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת בוולנסיה ובטבורי
 .NAA בחלקות הנוטות לקמטת בוצע זה מכבר הריסוס בתכשירי
עם זאת, בחלקות ולנסיה וטבורי הנוטות לקמטת קשה ומיועדות 
לקטיף מאוחר, מומלץ לרסס להפחתת קמטת באחת מנוסחאות 

הטיפול שלהלן: 
GA3 .1 בריכוז 20 ח"מ + +UP-50 0.4% משטח )טריטון 1956 

)BB5 0.05% אוB 0.025%
GA3 .2 בריכוז 20 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון 

)BB5 0.05% או B 0.025% 1956
- במחצית  ובוולנסיה  יולי;  יבוצע הריסוס באמצע  בטבורי 

הראשונה של חודש אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב התמוטטות 
הפרי במינאולה

או להתבלות  נוטה לקמטת  בהן  מינאולה, שהפרי  בחלקות 
מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס 
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט באחת משתי נוסחאות 

הריסוס שלהלן: 
זרחתית 0.1% + משטח . 1 + חומצה  10 ח"מ  GA3 בריכוז 

)BB5 0.05% או B 0.025% 1956 טריטון(
2 .BB5 0.15% בריכוז 10 ח"מ + משטח GA3

ריסוס באחת מהנוסחאות הנ"ל מפחית קמטת ושומר על מוצקות 
טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם מעוניינים 
בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע ריסוס באותן 
כי הריסוס  לזכור  יש  ריסוס בחודש אוקטובר; אך  נוסחאות 
באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת ואינו 
מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי הצבע.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
לשמירת הצבע הירוק בפומלית יש לגזום את העץ כך שהפרי 
הפנימי יהיה מואר, ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל 
עונת ההשקיה. במקרה של מחסורי ברזל יש לטפל בכילאטי 
ברזל. מומלץ לרסס ב-GA3 בתוספת חומרים המשפרים את 
השפעתו הפיזיולוגית לפני שבירת הצבע )בין סוף יולי לתחילת 
ספטמבר, בהתאם לאזור ולכנה(. בדרך כלל מומלץ לחזור על 
יום מתום הריסוס הראשון. בחלקות פומלית  הריסוס 40-30 

הנוטות לשבירת צבע, יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
נוסחאות הריסוס המומלצות:

GA3 בריכוז 5 ח"מ + משטח L-77 בריכוז 0.025%  .1
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח   .2
)טריטון B 0.025% 1956 או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(

BB5 0.15% בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3  .3
הערה: אם מרססים נגד מזיקים בשמן 1%-1.75%, מומלץ לשלבו 

ב- GA3 בריכוז 5 ח"מ. 
יש להשתמש רק בתכשירי ה-GA3 המורשים על פי הרשום 

בתווית.
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מוטציות
ניו  זו אנו עוקבים אחר המוטציות בזנים המוקדמים:  בעונה 
הול, מיכל מוקדמת, אדמוני וראשון, בעלי פרי גדול, וסטסומה 
בצבע תרוג או בעל פרי מועט זרעים. בעניין זה ניתן לפנות 

למדריך האזורי.

טיפולים לקבלת לימון קיצי

הצמאה
לקבלת כמות משמעותית של פרי לימון קיצי נדרשים תנאי 
עקת מים לשם פריחה. עקה זו ניתן להשיג באמצעות עצירת 
המים לתקופה של 10-8 שבועות, תלוי בסוג הקרקע ובאקלים, 
או באמצעות המלחה בגופרת אמון. הלימון הקיצי גדל במשך 

כ-9-8 חודשים מרגע הופעת הפרחים עד הקטיף. 
עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה, רצוי לגזום לגובה של 
2.5 מ', לפתוח את מרכז העץ בקוטר של עד 2 מ', לפתוח דלת 
ברוחב של º90 ולהרים שמלה לגובה 50 ס"מ מהקרקע. כניסת 
אור לעץ תזרז התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. 
ויסייע  הגיזום ישפר את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה 

ליצירת תנאים שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.

נוהל יציאה מהצמאה
ולאחר מכן  ראשית, יש לבצע בדיקה של מערכת ההשקיה, 
30-25 קוב לדונם,  לפתוח מים בלבד, ללא דשן, במנה של 
לשם הרוויית חתך הקרקע עד לעומק של 90 ס"מ. גודל מנת 
המים נגזר מסוג הקרקע וממשך תקופת ההצמאה. ניתן להיעזר 
במקדח קרקע או בטנסיומטר לבדיקת עומק ההרטבה, ובמידת 

הצורך להגדיל את מנת המים. 
לאחר כשבוע ימים )לאחר השקיית ההרוויה( מתחילים בהשקיה 
סדירה בתדירות של פעמיים בשבוע, עם מנת מים של 5-4 קוב 
לדונם ליום, כשבהשקיה השנייה מוסיפים חומצה זרחתית במנה 
של 3 ליטרים לדונם, בשליש האחרון של ההשקיה. הזרחן מיועד 

לשלוש מטרות:
תוספת זרחן לקרקע לשם הזנת העצים בזרחן. 1
עידוד צמיחת שורשים. 2
שטיפת הטפטפות. 3

את החומצה הזרחתית ממסים בנפרד, ללא דשן נוסף, ורצוי 
דרך דוד דישון. בחומצה הזרחתית צריך לנהוג משנה זהירות 

וללבוש כפפות ומשקפי מגן.

שלבי היישום של החומצה:
ממלאים את הדוד במים עד מחציתו. 1
מוסיפים בזהירות את החומצה לדוד. 1
ממלאים את הדוד במים. 1

יישום החומצה הזרחתית.  שטיפת הטפטפות מתבצעת בסוף 
כשהמים עדיין זורמים, פותחים את קצוות שלוחות הטפטוף 

ולאחר כ-2 דקות, כשזורמים מים נקיים לחלוטין, ניתן לחזור 
ולסגור את השלוחות. פעולה זו תסייע בניקוי מערכת ההשקיה 

בפרדס. 
מההשקיה השלישית מוסיפים דשן חנקני בכמות של כ-260 
גר' חנקן צרוף לכל קוב מים למשך כחודש ימים. ניתן להוסיף 
1.25 ק"ג גופרת אמון לקוב מים או 1 ליטר אמון חנקתי נוזלי 
21% לקוב מים. אחרי כן ניתן לעבור לדשן חנקני בכמות רגילה 

על פי תכנית דישון.
יתחילו העצים ללבלב,  יום מתחילת ההשקיה,   14-7 לאחר 
ובלבלובם עלול להופיע בעלים המזיק עש מנהרות ההדר. 
במקרה שכך, רצוי לרסס באחד מתכשירי ABAMECTIN בריכוז 
 ACETAMIPRID 0.03% + שמן קיצי 0.5% או באחד מתכשירי
)מוספילן, מפיסטו, מוסקיטון( בריכוז של 0.025%, אם הופיעו 

גם כנימות עלה.
במהלך תקופת הלבלוב ייתכן שייראו מחסורים בעלים. לפיכך, 
במקרה הצורך, ניתן לספק ברזל במי ההשקיה באמצעות תוספת 
של כילט ברזל בכמות של 0.5 ק"ג לדונם. כמו כן, ניתן להוסיף 
ריסוס הזנה בעלוומיד 1.5% + משטח או בדשן-כל 23-7-23 

בריכוז של 2% + משטח. 
יופיעו פקעי הפריחה.  כעבור חודש בערך מתחילת ההשקיה 
פקעים אלו עלולים להינזק מעש פרחי ההדר, ולכן יש לבדוק אם 
הפקעים נגועים בביצים של העש או אם בפרחים הראשונים נראים 
זחליו. במקרה שנמצאו זחלים או ביצים, מרססים שני ריסוסים 
 ABAMECTIN עוקבים בהפרש של 10-7 ימים באחד מתכשירי

+ שמן קיצי 0.5%.

יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 20-10 ס"מ. ענף 
צעיר שלא נקטם - יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף 
וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים 

לשמש כדי למנוע מכות שמש.

גיזום במהלך הקיץ והסתיו
בעצים שבהם בוצע חילון ודילות, יש להסיר את כל הענפים 
שפרצו במרכז העץ על ענפי השלד עד גובה של 1.5-1 מ', כדי 
למנוע את סגירתם. חלקות שלא הולבנו ונפגעו ממכות שמש 

יש לחטא במרק בורדו 1%.

קטיף לימון 
למניעת מכות קטיף, אין להשקות את הלימון במשך ימים אחדים 
לפני הקטיף. תקופת ההצמאה תיקבע בהתאם לסוג הקרקע - עד 
שהפרי לא יהיה רגיש למכות קטיף. רגישות הפרי למכות קטיף 
נמדדת באמצעות פנטרומטר; ובלימון משתמשים בראש הקטן. 
מבצעים את הבדיקה במדגם גדול של פירות בחלקה. ככל שהערך 
המתקבל בלחיצה קטן יותר, הפרי רגיש יותר למכות קטיף. אין 

לקטוף כאשר הערך המתקבל בלחיצה הוא קטן מ-8 בר.
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הדברת עשבים

הדברת קיקיון
חשוב להדביר בצורה מוחלטת את כל שיחי הקיקיון הסמוכים 
לפרדס. פירות הקיקיון מהווים אתרי התפתחות לעש התפוח 

המדומה ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.
 2,4-D ניתן להדביר את הקיקיון באמצעות ריסוס בתכשירי 
המאושרים להדברת עשבייה בפרדס. מומלץ לשלב עם תכשירי 

גלייפוסט, על פי התוויות.

הדברת מטפסים
חנק ואורגיה שלא טופלו נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם 
ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה 
וזהו בדיוק המועד  פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, 
למניעת חנטת פירותיה והפצת הזרעים. את מרבית המטפסים 
ולכן יש  ניתן להדביר באמצעות ריסוס בקוטלי עשבים,  לא 
לפעול למניעת הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת 
מטרה זו מאתרים את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. 
נבטים חדשים, שגובהם עד 30 ס"מ, מדבירים באמצעות ריסוס 
בגלייפוסט 1.5% + תכשיר D-2,4. טיפול זה מומלץ גם כנגד 
אספרגוס לפופית, דלעת הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 
ההדברה תיעשה בין השורות. אם העשבייה גבוהה, מומלץ 
לכסח. עם התחדשות הצימוח מרססים בגלייפוסט בריכוז -2%
1%. בנוסף, יש להוסיף תכשירD-2,4 בריכוז המומלץ בתווית. 
המלצה זו יעילה כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, 
ינבוט, קייצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, סולנום 
יש לנקוט  )עד שלוש שנים(  ועוד. בפרדסים צעירים  החדק 
משנה זהירות: לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם 
משקים בטפטוף, יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 
50 ס"מ לפחות מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, 

רוחב המרחב הנקי מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע. 

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך הטפטפות 
בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, כאשר ההשקיה היא 

בטפטוף במים מושבים
הדרך הנוחה ביותר להדברת העשבייה לאורך הטפטפות היא 
)אורגן 80, הנטר( בכמות של  באמצעות התכשיר ברומאסיל 
100-50 ג'/ד'. במים מושבים ניתן לשלב עם ההשקיה בשליש 
האחרון שלה. ניתן לחזור על הטיפול כעבור 40 ימים בערך. אם 
בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים הסמוכים לקרקע, ניתן לרסס 
במוט משכיב בגלייפוסט D + 1%-2,4. אין לרסס בדיזה זורקת, 
המרטיבה את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף 

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר. 

הדברת עשבים בפרדס צעיר
לאחר שהוצאו מהשימוש כמה קוטלי עשבים יעילים, יש לנקוט 
משנה זהירות ביישום התכשירים שנותרו, בהתאם להערות שלהלן:
תכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון  א. 
גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה, ולכן מומלץ 
לרסס יום לאחר ההשקיה. תכשירי גלייפוסט אינם מומלצים 

לריסוס פרדס בשנתו הראשונה.
אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט. ב. 

ריסוס של כל אחד מהתכשירים לא ייעשה ברוח, ואף הקלה  ג. 
ביותר, ואין להרטיב את הגזעים.

בשימוש בתכשירי אוכסיפלורופן )גול ודומיו( לחץ אדים  ד. 
גבוה עלול להסב פגיעה בלבלוב הצעיר ונשירת עלים, ולכן 

הם אינם מומלצים לשימוש בקיץ. 
 Glufosinate להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בתכשיר  ה. 
Ammoniom)בסטה ודומיו( 1.5%. רצוי לרסס על עשבייה 

נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.
ולא  ניתן להסתפק בהרטבה,  גב  בריסוס כתמים במרסס  ו. 
יותר מכך, כדי להימנע מהגעה של עודף קוטלי העשבים 

אל הקרקע.

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה
להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט 1%-1.5%, וכן בגלייפוסט 

0.75%-1% + קוורץ, לגאטו או פאלקון 50 ג'/ד'.
עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
D-2,4 )אמינובר, אלבר סופר, אמינופיליק ובר(, ויש להקפיד 

שלא לרסס ברוח.
אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה, 

גם אם המרסס נשטף היטב!
- מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בגלייפוסט  קייצת 

.2,4-D בשילוב תכשירי
הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה שחמקה 

מההדברה יש לכסח לפני יצירת הזרעים. 

מחלות 

פיטופטורה, פוזריום וריקבון לבן
בשתילים צעירים נרקבים השורשים בעודפי מים בשל הידבקות 
בפטריות הפיטופטורה, הפוזריום או הריקבון הלבן. השקיה 
במרווחים צפופים יוצרת תנאים נוחים להתפתחות המחלות, 
בדיוק כמו השקיה בעודף. לפיכך, יש להימנע מעודפי מים. 
למניעת המחלות הללו בשתילים מבוגרים מומלץ להרחיק את 

הטפטפות בכ-40 ס"מ מהגזע. 

אלטרנריה
המחלה הסבה נזקים קשים בעונה האחרונה. אקלים נוח, לחות 
יוצרים תנאים  גבוהה יחסית, ערפילים וטמפרטורה מתאימה 
נוחים להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או בהתאם לתוצאות 
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הניטור, כאשר מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. הזנים 
הרגישים ביותר למחלה הם מינואלה, נובה, מיכל, מירב ומורקוט.

עלעלת
בנטיעות צעירות ניתן לזהות עצים נגועים לפני הלבלוב הקיצי. 

מומלץ לעקור אותם ולשנטע בשתילים בריאים.
בזן ניוהול מומלץ לעקור עצים שנראים בהם סימנים הדומים 

לעלעלת, במיוחד אם הם כלורוטיים.

מאלסקו
השנה נתקלנו בחלקות לימון רבות הלוקות במחלת המאלסקו. 
יש  נגועים בשלבי ההידבקות הראשונים,  כדי לאתר עצים 
גיזום של כל הענפים היבשים. המחלה פוגעת בעיקר  לבצע 
בלימונים, באתרוגים ובליים, אך עלולה לפגוע גם בקליפים 
שונים, באשכולית ובפומלית. התפשטות המחלה נעשית באמצעות 
נבגים המתפתחים על הענפים היבשים בעץ הנגוע. יש לשמור 
על סניטציה קפדנית ולמנוע את הימצאותם של ענפים יבשים 
ועצים נגועים בחלקה, ולכן חשוב לשרוף כל ענף או עץ נגועים. 
כמו כן, יש לבדוק כל עץ מתנוון וכל ענף יבש ולוודא שאינו 

נגוע במחלה.

החמה
הזן 'אורי' רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה יותר מזנים אחרים. 
בשנים האחרונות יותר ויותר חלקות 'אורי' סובלות מנזקי ההחמה. 
הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זאת של השנה, אך הנזק 
בא לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום 
ולקראת הקטיף. הפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה ברמה 
גבוהה מאוד, אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה נגיעות 

באקרית זו, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, 
בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה 

פסול לשיווק טרי.
כדי למנוע את הנזק יש לרסס בחלקות בעלות היסטוריה של 
החמה בתכשיר נחושת, כמו קוציד בריכוז 0.25%, מסוף חודש 
יוני עד תחילת יולי. למניעת נזקים, יש להמתין חודש בין ריסוס 

בשמן לבין ריסוס בתכשיר נחושת.
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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




