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כפי שהבטחנו בעבר,העיתון פתוח לכל דעה, גם בנושאים 
ולחלק  ותיק מאוד  ענף  ענף ההדרים מטבעו  המקצועיים. 
מהעוסקים בו נסיון רב שנים, עין חדה והבנה מקצועית משובחת. 
הנסיון בא לידי ביטוי גם בנושאים מקצועיים, כי מי אמר 
שהחוקר דעתו מקובלת יותר מבעל הניסיון. אנא ראו בעמוד 
22, דיון מחודש בנושא החיגור מפרי עטו של ד״ר ערן רווה.

דודיק שליט והפסיכולוג שלו בעמוד 13, כמו גם המדורים 
הקבועים: תמונת מצב, דבר הארגון, כך היה פעם, צרות של 
אחרים ומילות פרידה של דורון טימר מדוב’לה ניר ז״ל שנפטר 

לפני חודשיים. 



 טל עמית

תמונת מצב

היה ברור שלתוצאות הכלכליות של עונת 18/19 תהיה השפעה 
על ההחלטות שיקבלו מגדלי ההדרים במהלך הקיץ. זן ה"דגל" 
שלנו – ה"אורי" המשיך לאכזב. רמת היבול אמנם השתפרה 
לעומת שנה שעברה ) זה עדין רחוק מלספק ( אך שילוב של 
שערי מטבע נמוכים וכשל שיווקי ) עודפים, פחתים, ריקבונות 
ועוד( הביאו הפסדים קשים למגדלי ה"אורי", לחלקם, ברצף 
של מספר שנים. גם מצב השוק המקומי לא היה "מזהיר" ברוב 

העונה החולפת. 
לתוצאות אלו יש השפעה מיידית על הנעשה בשטח. כמידי 
קיץ, אנחנו מעדכנים את מצב הענף, עקירות, נטיעות, הח' זן 
וכו' לצורכי ההדברה, הביטוח, הערכות היבולים ולידע כללי. 
למרות שאנחנו טרם סיימנו, המגמות די ברורות וברצוני לשתף 

בנתוני הביניים. 

א. עקירות
סך העקירות וייבוש השטחים נכון ל 15/8 עומד על 6,520 דונם. 

הזנים המובילים בשטחים שהצטמצמו הם :
אורי – 3,500 דונם

נובה – 960 דונם
אודם – 670 דונם
הדס – 440 דונם

מינאולה – 270 דונם
מירב – 250 דונם

ב. נטיעות
למרות הכתוב לעיל, הנתון המפתיע הוא היקף הנטיעות שנסקר 

עד עכשיו. סך הנטיעות נכון ל 15/8 עומד על 6,440 דונם ! 
הזנים המובילים בנטיעות הם :

אשכ' לבנה – 1,850 דונם
אשכ' אדומה – 1,400 דונם
טבורי ניוהול – 1,045 דונם

ולנסיה - 630 דונם
פומלית – 450 דונם

מיכל - 200 דונם

אני שמח לראות שהמגדלים הפנימו שנטיעות הלימון מיצו את 
עצמן, וחדלו לטעת זן זה. ככלל, זן שיש לו רק מוצא אחד ) 
במקרה של הלימון – שוק מקומי ( הוא זן שצריך לטעת אותו 
בכויות מתונות ע"מ להגיע לאיזון עם הצריכה. דבר זה צריך 
ניוהול. 25%  נוטעי טבורי  להדליק תמרור אדום מאוד לכל 
משטחי זן זה הן נטיעות צעירות שעלולות להעמיס יותר מידי 

פרי בתקופה אוק' – דצמבר. 

כלכלן מעולם אחר
בשנים האחרונות "פרץ" לחיינו פרופ' אבי שמחון המשמש כיום 
כיו"ר המועצה הלאומית לכלכלה. מדובר באדם הנחשב לאחד 
הכלכלנים הבכירים במדינה שלימד את תורת הכלכלה לאלפי 

סטודנטים בפקולטה לחקלאות של האונ' העברית. 
מאמריו  אחר  כעוקב  אך  כמוהו,  בכלכלה  מלהבין  קטונתי 
וראיונותיו בכלי התקשורת אני מתקשה להבין איך הוא מתמוגג 
ממצב השקל מול המטבעות הזרים, וכיצד אדם שהתפתח מתחום 
אינו מסתכל אחורה בדאגה על הקורה  הכלכלה החקלאית, 

בישראל בתחום החקלאות ב 25 השנים האחרונות. 
יותר גרוע( החקלאים  בשנים האחרונות )משנה לשנה נעשה 
בישראל מתמודדים עם שתי תופעות מרכזיות : יבוא תוצרת 

מחו"ל ושער מטבע מקומי חזק לעומת המטבעות הזרים. 
פרופ' שמחון טוען ששער המטבע החזק מיטיב את מצבנו, שכן 
) לדבריו ( 99% מהמועסקים במשק עוסקים במתן שירותים או 
שהם יצרנים שנשענים על יבוא חומרי גלם ולכן היבוא אמור 
להוזיל את המוצרים במצב של שקל חזק. נניח שאנחנו סומכים 
על תיאוריה זו – אני מבקש שמישהו יביא לי דוגמאות להוזלות 
המדוברות ב 3 השנים האחרונות שבהן השקל מפגין עליונות 

על הדולר והאירו. 
ומה עם המגזרים שמייצאים ? כיצד הם אמורים להתמודד עם 
שקל חזק ) הם רק 1% והכנסות במטבע זר הן כנראה מצרך לא 

מבוקש במדינת ישראל, כך משתמע (. 
ישראל הקימה חקלאות מפוארת המספקת את התצרוכת המקומית 

 "הטיפש לא סולח ולא שוכח, התמים גם סולח וגם שוכח, 
החכם סולח אך לא שוכח " – תומאס סאס.

השפעות עונת 18/19
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וגם מגדלת תוצרת רבה לייצוא. הדבר נובע לא רק ממניעים 
כלכליים טהורים, אלא גם ממניעים חשובים לא פחות – מניעת 
המדבור, התיישבות בפריפריה ושמירה על גבולות המדינה וכן 

שמירת הקרקעות מפני פולשים. 
מוזר מאוד שלנוכח הערכים והתרומה של החקלאים למדינה, 
מדיניות הממשלה, הנתמכת ע"י פרופ' שמחון, היא לשחוק את 
רווחי החקלאים ולהוציא אותם ממעגל הייצור ) ולא רק אותם(. 
מספר החקלאים בישראל הצטמצם ב 80% בדור האחרון וצעירים 

מדירים רגלם מתחום זה. 
יהיה לנו מהוזלות  במקום לספר לנו צ'יזבטים על כמה טוב 

יעודד את המשק, רצוי שהפרופ' המכובד  זה  וכמה  צפויות 
יסביר לחקלאים ולמגזרים יצרניים אחרים כיצד יבוא של תוצרת 
) ממקומות שבחלקם לא שמעו על המושג  חקלאית מחו"ל 
"שכר מינימום" וממקומות שהמדינה מסבסדת הייצור( עוזרת 
לקיום החקלאות ומה הנזק שנגרם לחקלאי ישראלי, שקונה 
את תשומותיו בשקלים ומתמודד עם שער אירו 3.94 ₪, שער 

שטרלינג 4.3 ₪ ושער דולר 3.54 ₪. 

אנו בפתחה של עונה חדשה וגם בפתחה של שנה חדשה. הגיליון 
הבא יהיה כבר אחרי החגים ולכן זו הזדמנות טובה לאחל לכל 

המגדלים - 

שנה טובה ומוצלחת ועונה טובה

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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אולי זה קצת פופוליסטי מצדי, אבל במערכת שיתוף הפעולה 
בין המגדלים, בתי האריזה ויצואנים, לכל צד יש אחריות בחלקו 

בענף.. 
החקלאי חייב לגדל פרי איכותי, לשווק פרי נקי משאריות . 1

חומרי הדברה, לטפל בעש התפוח, לרסס נגד ריקבון חום, 
להימנע מהשהיית הפרי בשדה, לקטוף ללא מכות קטיף 

ולשתף פעולה עם איש השדה של בית אריזה.
בית אריזה – טיפול בפרי לפני אריזה בחומרים נגד ריקבון, . 2

להימנע מהשהיית פרי לפני אריזה ושמירת שרשרת הקירור 
ומיון קפדני. 

היצואן – להזמין כמות הפרי לפי דרישות השוק, להימנע . 3
מיצירת מלאים בחו"ל, שגורמים לפגיעות האיכות בפרי. 
לא לייצא קלאס2, כאשר יש עודפים בשווקים למניעת 

הפגיעה במחיר הכללי. 
יש תלונות איכות  וקונסיגנציה, כאשר  במציאות של שיווק 
ירדה, עלות תלונות  באירופה, על פרי שנרקב או שאיכותו 
והתמורה לחקלאי  נופלת על מחירי הפדיון, מאחר  האיכות 
משולמת בניכוי הוצאות הטיפול בתלונות, כך שזה נופל על 

הפדיון לחקלאי. 
במקרים חריגים אם יש מחדל של בית אריזה או היצואן, הנזקים 
נופלים על הפרדסן. עפ"י בקשתו של יו"ר הארגון גיל פלוטקין, 
קיימנו דיון בנושא: חלוקת האחריות בין הצדדים. במציאות של 
היום אין אפשרות לחקלאי לבדוק את ההתנהלות של בית אריזה 
או של היצואן. גם נושא שיווק קלאס2 שפוגע בזמן עודפים 
במחיר הכללי של הפרי, לא ניתן לשליטה. יש מעל 30 יצואנים 
שמתחרים ביניהם על אותו שוק וגורמים לעיתים לירידת מחירים, 
אין לנו אפשרות למנוע רישיון יצואן בגלל חוק חופש העיסוק. 
נשאר לחקלאי – לבחור יצואן שנותן את המחירים הטובים 

ביותר ולנסות להקטין את התחרות בין היצואנים. 
אני מרכז נתוני שיווק של היצואנים מחקלאים שונים מתוך 
כוונה לפרסם בעתון המגדלים את התוצאות. הכוונה למחיר 
לפי מניין ומועד שיווק של הפרי הארוז. אין כוונה ליצור מתח 
מיותר בין החקלאים לבתי אריזה והיצואנים שעושים כמיטב 
יכולתם להיות יעילים וטובים. אבל נשאר לנו,המגדלים, לבחור 
את המצטיינים מביניהם. לצורך פרסום הוגן, אבקש להעביר 
אליי מחירים לפי מניינים ומועדי אריזה כדי לפרסם בציבור. 

 hai1404@walla.com בטלפון 050-5219240 באי מייל
על  לשמור  ועליהם  החקלאים  של  הוא  הפרי   – לזכור  יש 

האינטרסים שלהם. 
עש התפוח המדומה 

השנה נתפסו באירופה בשבעה מקרים פירות נגועים בעש התפוח. 
האירופאים העלו אותנו " על הכוונת" ויש לנו חשש שהמצב 
יחמיר. הפעילות של הפרדסן ושל בית האריזה חייבת להיות 

קפדנית ולעבוד בתיאום עם הגנת הצומח. 
האוצר מממן את רוב פעילות פקחי הגנת הצומח בבתי אריזה, 
אבל עדיין נשארו עלויות רבות כמו עובדים נוספים, מלגזות 
והדבר הבעייתי ביותר שהפרי מושהה עד הבדיקה ואיכותו יורדת. 
הצוות של מגדלים ובתי אריזה מקיים דיונים עם קברניטי הגנת 
הצומח כדי למצוא פתרונות יצירתיים להקטנת העלות והתייעלות 
בזמן הביקורת בבית אריזה. צריך לזכור שדרישות השוק האירופאי 
הם בדיקה ידנית קפדנית של 2% מהפירות המיועדות ליצוא. – 
כלומר כשתי תיבות מכל משטח. אנו מקווים למצוא אוזן קשבת 
בהגנת הצומח, להקל על תהליך העבודה בבית האריזה ולחסוך 
עלויות שתמיד נופלות על החקלאים בסוף. הקפידו על הטיפול 
בפרדס, תפיסת עש התפוח בחו"ל עלולה לגרום לעצירת היצוא 
כולו. על בתי אריזה לדווח להגנת הצומח על איתור עש התפוח 
במבדק השער ובמערך ולפסול חלקות נגועות. ביקורת הגנת 
הצומח אחרי האריזה איתרה השנה שלושים סטים נגועים, בתי 
האריזה לא דיווחו על שום אירוע איתור עש במערך. בתי האריזה 

חייבים לדווח ולא לחכות ל"נס" בחו"ל. 
עש התפוח התפשט דרומה וגורם לזה שחלקות רבות בדרום 
לא עומדות בדרישות של השוק הקוריאני. צריך לזכור שהשוק 
הקוריאני והיפני מביאים את התמורה הגבוהה ביותר לפומלית 
ולסנרייז, הקטנת הכמויות לקוריאה תשפיע גם על העלויות של 

האוניות המיועדות למזרח כי התפוסה תהיה נמוכה. 
מחירי חומרי הדברה עונתיים במשביר לחברי ארגון המגדלים. 

רצ"ב מחירים לחברי הארגון שיקנו במשביר: 
החומר אריזה מחיר בש"ח

סולי גרגרים ק"ג 7.5
גופריטר  ליטר 9.4

מיקרוטיול ק"ג 8.9
גופרימור ק"ג 7.3
אנבידור  ליטר 320

ספידי  ליטר 270
מובנטו ליטר 640
ספרטה ליטר 603
טייגר ליטר 109

טריגון ליטר 89
קריפטקס ליטר 1,068

קוציד ק"ג 48.5
פלאש ליטר 1,042

ביומיקטין ליטר 27
רונדימור ליטר 10.5

אלבר ליטר 36
ביוטי-פלוס ליטר 46

סבתא בישלה דייסה" –
נתנה לאחד, נתנה לשני – ולמי לא נשאר ???!!!

חי בנימיני

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

FCM צ'קמייט
מכיל פרומון לבלבול עש התפוח המדומה

 יישום פשוט
ומהיר

 תוספת דבק
לשמירת יעילות 

הטיפול בגשם

 מאפשר גמישות
 קבלת החלטות

למגדל

להזמנת שירות הרחפנים 
ניתן ליצור קשר עם צוות אדמה מכתשים

 או ישירות למספר 077-3611966

שירות הריסוס ניתן ע"י



כתבנו בשפלת חוף

בטקס חגיגי ומרגש, באולם מלא עד אפס מקום בקריה החקלאית 
בבית דגן, העניקה מועצת הצמחים בסוף חודש יולי אותות הוקרה 
לחקלאים מצטיינים מכל הארץ. כמו כן, הוענקו אותות הוקרה 
גם למדריך הוותיק והמוערך שוקי קנוניץ, ולמנהל מרכז המחקר 
גילת דר' אורי ירמיהו, על תרומתם המשמעותית בתחומי המחקר 
וההדרכה. החקלאים נבחרו על פי על תרומתם לענף החקלאות, 
תוך הקפדה על תרבות חקלאית, יעילות בעבודה והטמעת שיטות 
חדשניות. כמצטיינים השנה צוינו: בענף ההדרים: עירא לוין 
ממזכרת בתיה, חנן שור ועידו סתר ממטעי השקמה ו"פרינגב". 
צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים: "יוזמה, חשיבה ונחישות הם 
המסד למצוינות. האיכותיים, הטובים והנחושים - הם שמובילים 
את חקלאות ישראל האותות הוענקו על-ידי צבי אלון, מנכ"ל 
יו"ר מועצת הצמחים; מאיר  מועצת הצמחים; אורי צוק-בר, 
יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות ויו"ר ענף הירקות במועצת 
הצמחים; רני בר-נס, יו"ר ענף הפירות במועצת הצמחים; הלל 
גרוסר, יו"ר ענף ההדרים במועצת הצמחים; וג'מאל מדלג, יו"ר 
ענף הזית במועצת הצמחים. את הטקס כיבדו בנוכחותם, בין 
השאר, שר החקלאות לשעבר שלום שמחון; פרופ' אלי פיינרמן, 
ראש המנהל החקלאי; חגי שניר, מנהל שרותי ההדרכה והמקצוע 
במשרד החקלאות; וכן מאיר צור, יו"ר התאחדות חקלאי ישראל 
וילן, מנכ"ל ההתאחדות. את הטקס הנחתה  )אבו(  ואבשלום 

וארגנה חגית שגב ממועצת הצמחים.

עירא לוין מזכרת בתיה
עירא לוין הוא חקלאי שורשי, נצר למייסדי המושבה מזכרת 
בתיה. המושבה גדלה ומונה כיום כ-15,000 תושבים, אך רק 

בודדים עדיין עוסקים בחקלאות.
עירא ממשיך את דרכו של אביו, אורי לוין ז"ל, בענף ההדרים 

ובענפי חקלאות נוספים.
ואוהב אדמה, לקח על עצמו  בתור חקלאי "מחובר לקרקע" 
לעבד את השטחים החקלאיים שלו ושל אחרים, כדי להתפרנס 
ועל-מנת לשמור על הריאה הירוקה שסביב המושבה. מטפל 

בכ-200 דונם הדרים ובעוד 500 דונם כרמי יין.
עירא מחדש את הרכב המטעים שלו מעת לעת בזנים חדשים, 
שמבטיחים המשכיות. כיום הפרדסים שלו מגוונים ב-8 זנים 

שונים, שמבשילים לאורך כל העונה.
משתף פעולה עם אנשי ההדרכה והמחקר בתחומי הגידול, כדי 
להיות תמיד בחזית הטכנולוגיה וכדי לייצר בשטחי הגידול שלו 

את מירב כמות הפרי באיכות הגבוהה ביותר.

 

 

 בצד שמאל עירא לוין בצד ימין קנוניץ ולמטה שני החברים מהשקמה.

     

                                                                                                                              

 

 

 

המצטיינים בענף ההדרים

שוקי קנוניץעירא לוין 

 

 

 בצד שמאל עירא לוין בצד ימין קנוניץ ולמטה שני החברים מהשקמה.

     

                                                                                                                              

 

 

 

בזכות ההתמדה, השאיפה לחדש ולהתייעל ושיתוף הפעולה 
המתמשך עם ההדרכה והמחקר, נבחר עירא לוין לחקלאי מצטיין 

בענף ההדרים לשנת 2019.

חנן שור ועידו סתר מטעי השקמה ו"פרינגב"
בשנת 2015, לאחר מספר שנים של שיתוף פעולה פורה, הוקמה 
"מטעי השקמה" אגש"ת, שותפות הכוללת שלושה קיבוצים: ארז, 
אור הנר וברור חיל. השותפות מעבדת כיום שטחים בהיקף של 
2,200 דונם, הכוללים פרדס בשטח של כ-1,300 דונם ואבוקדו 

בהיקף של כ-900 דונם.
בהמשך, במסגרת אותה שותפות, הוקמה גם חברת שיווק בשם 
"פרינגב", אשר שמה לה למטרה להשיא את התמורה למגדלים 

שאיתם עובדת, באמצעות שיווק התוצרת עם דגש על יצוא. 
פרדסי השותפות נטועים ברובם בקרקע בינונית/קלה ומושקים 
במי קולחין, המסופקים על-ידי אגודת המים בבעלות קיבוצי 
הגיזום השונות,  ושיטות  השותפות. בשל הטיפול המוקפד 

הפרדסים מצטיינים ביבולים גבוהים מדי שנה.
המטעים פזורים על גבול הרצועה בעוטף עזה, חלק מהחלקות 
נטוע במרחק קטן מאוד מעמדות חמאס בצפון הרצועה. במהלך 
העבודה השוטפת צוות מטעי השקמה מתמודד עם אתגרים 
לא פשוטים, ביניהם כיבוי שריפות, נפילות בשטחים פתוחים 

והגבלות תכופות של צה"ל על הגבול. 
עידו וחנן, הם אנשי עבודה הקשורים לקרקע, חרוצים, מסורים, 
מוכשרים, המובילים צוות של שבעה אנשי מקצוע בני המקום, 

המשך בעמוד 27
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 דיצה שלום

   ת השמות בבקשה. רק תקני א אנא הוסיפי מודעת אבל כמו לכל חברינו

 השמות את שני רק 

 דב )דובלה( ניר  ז"ל

 משתתפים בצערם של אילנה, מורן וטל 

 

 

 בשבילי המושבבל'ה וד                    

 דורון טימר / בלה( נירודברים לזכרו של דב )ד

 שהיהשאיר אחריו א, מחלה קשה וארוכהלאחר    2019מאי  20 21.5.19 יום שני - דב ניר נפטר ב
 מורן וטל.מעיין ואייל –, בניו של טל טל ומורן, ושני נכדיםאילנה,  - שני ילדים ו אילנה, -

בתל עדשים. בן למייסדי המושב ומהמשפחות הגדולות והוותיקות  1947 שנת -בל'ה נולד ב וד
את ביתו ומשפחתו. שירותו וטיפח . תל עדשים הייתה נוף מולדתו ובה הקים מושב ובעמקוב

הצבאי היה בסיירת הצנחנים, כשנפצע במהלך שירותו לא ויתר, המשיך בשירות מלא, בתמיכה 
 של רפול, מח"ט הבקעה דאז, שסייע להתעלם מדרישת הצבא להעבירו מתפקידו כלוחם.

 
בפעילות  הילת המושב ובטיפול בנוער שגדל בו.בקשימש שנים כרב"ש המקומי והיה פעיל 

   .בכלל. חזות הכפר והקהילה הביטחון,הנוער, 

כנטר זבוב הים התיכון בפרדסי   1974החל את עבודתו במועצה לשיווק פרי הדר בשנת  בל'הוד
  2011נובמבר שנת סוף עד בו המשיך תפקיד  -אזורי לתפקיד רכז הדברה התקדם ו הצפון

 . וישינתה את חיכשהמחלה 

2013.   
היה  כאשר שטח ההדרים בהדברת הזבוב  שהחל לעסוקהוותיקים רכזי ההדברה דור מ דב היה 
  , חומר ההדברה היה תערובת של גיחות לעונה 1,000 –מ למעלה  והרכזים הוציא ,דונם 400,000
מראשי גבעות כדי לבדוק אם תצפיות ובוצעו  בטפסיםתוצאות הניטור דווחו עם בומינל, מלתיון 

המלתיון למטוסים נוספו טרקטורונים, המטוסים אכן מרססים כל חלקה וחלקה. במהלך השנים 
והמעקב אחר   צילומי האוויר למפות על מסכי המחשב, הפך לסקסס, הפנקסים למסופונים

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  

,מ''ס :טאב  23.7   ,הצדדים עצירות  מיושר לשני  :מעוצב  
ממורכז

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  
:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  

'נק
:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  

'נק
:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  

'נק
:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  

'נק

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  

:אחרות 14  ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 14   :עיצב  
'נק

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  

דובל'ה בשבילי המושב

דברים לזכרו של

דב )דובל׳ה( ניר
דב )דובל׳ה( ניר נפטר ביום שני 20 במאי 2019 לאחר מחלה 
קשה וארוכה, השאיר אחריו אישה - אילנה, שני ילדים - טל 

ומורן, ושני נכדים, בניו של טל – מעיין ואייל.
1947 בתל עדשים. בן למייסדי המושב  נולד בשנת  דובל'ה 
ומהמשפחות הגדולות והוותיקות במושב ובעמק. תל עדשים 
הייתה נוף מולדתו ובה הקים וטיפח את ביתו ומשפחתו. שירותו 
הצבאי היה בסיירת הצנחנים, כשנפצע במהלך שירותו לא ויתר, 
המשיך בשירות מלא, בתמיכה של רפול, מח"ט הבקעה דאז, 

שסייע להתעלם מדרישת הצבא להעבירו מתפקידו כלוחם.
שימש שנים כרב"ש המקומי והיה פעיל בפעילות הנוער, חזות 

הכפר והקהילה.
הדר בשנת  פרי  לשיווק  במועצה  עבודתו  דובל'ה החל את 
1974 כנטר זבוב הים התיכון בפרדסי הצפון והתקדם לתפקיד 
רכז הדברה אזורי - תפקיד בו המשיך עד סוף נובמבר 2011 

כשהמחלה שינתה את חייו.
דב היה מדור רכזי ההדברה הוותיקים שהחל לעסוק בהדברת 
הזבוב כאשר שטח ההדרים היה 400,000 דונם, הרכזים הוציאו 
למעלה מ– 1,000 גיחות לעונה, חומר ההדברה היה תערובת 
של מלתיון עם בומינל, תוצאות הניטור דווחו בטפסים ובוצעו 
תצפיות מראשי גבעות כדי לבדוק אם המטוסים אכן מרססים 
כל חלקה וחלקה. במהלך השנים למטוסים נוספו טרקטורונים, 
המלתיון הפך לסקסס, הפנקסים למסופונים, צילומי האוויר למפות 
 .GPS על מסכי המחשב והמעקב אחר המטוסים נעשה בעזרת
שינויים אלו דרשו מהעוסקים בהדברה לימוד, הסתגלות, פתרון 
בעיות שהתעוררו בשטח ומעבר לעבודה מול מחשב. תוכנות 
המיפוי הראשונות היו מסובכות להפעלה ודרשו שליטה והכרת 
המחשב, נושא שהיה זר ובלתי מוכר ל דובל'ה. מאמץ גדול ואין 
ספור שעות לימוד ודובל'ה השתלט על המחשב הסורר ולמד 
להפיק ממנו את מירב התועלת במעקב אחר אוכלוסיית הזבוב 

והפקת מפות הריסוס.
דובל'ה חי ונשם את נושא הדברת הזבוב, זכר פרטים וצבר ניסיון 
עצום בנושא - על השעות הרבות שהקדשתי להדרכתו של 
דובל'ה ברזי המחשב תמיד זכיתי בתמורה בידע נוסף שדובל'ה 

שיתף בו בנכונות ורצון.
עם התקדמות הבניה באזורים הסמוכים לפרדסים ועליה בשטח 

הפרדסים מנועי הריסוס,התחלנו בשימוש בטרקטורונים לריסוסי 
הדברה בקרבת בתי מגורים. דב תרם רבות לגיבוש נוהלי הריסוס 
הקרקעי ולמציאת מענה לבעיית הריסוס בסמוך לאזורים מיושבים.
בשנים הארוכות שבהם עבד דובל'ה עם טייסי הריסוס הוא קשר 
איתם יחסי חברות אמיצים, אך תמיד ידע להציב גבול ברור וחד 
בין חברות לעבודה והקפיד הקפדה יתרה על קוצה של כל טיפת 

ריסוס ודקת טיסה.
בזכות עבודתו המסורה של דובל'ה זכו פרדסני הצפון בשנים 

רבות ללא נזקי זבוב ועל כך אנו מודים לו בשמם.
במהלך מחלתו הארוכה טיפלה בו משפחתו באהבה ומסירות, 

מופת לכל מבקריו.
יהי זכרו ברוך!

 

דורון טימר

משתתפים בצערם של אילנה, מורן, טל, 
הנכדים והמשפחה

עם פטירתו של 
דב )דובל׳ה( ניר ז"ל

 פרדסני ישראל 
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  -תבמיץ אשכוליות על נטילת תרופו Furocoumarinsהשפעת 
 המכון למדעי הצמח , מכון וולקני ,, מירה ויסברגיוסי יניב

דווח כי שתיית מיץ אשכוליות משפיעה על הרמות של תרופות שונות בדם, ויכולה  90-בשנות ה
בעיתונות ובתקשורת גרמו ממצאים אלה ופרסומים  לגרום בשל כך לתופעות לוואי חמורות.

לפגיעה קשה בצריכה של מיץ אשכוליות, בעיקר על ידי קהל מבוגר הסובל ממחלות כרוניות 
 שונות.
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לפגיעה קשה בצריכה של מיץ אשכוליות, בעיקר על ידי קהל מבוגר הסובל ממחלות כרוניות 
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 C,אשכולית נחשבת לפרי בריא ומרכיב מוצלח בדיאטה מאוזנת בשל תכולה גבוהה של וויטמין 
דווח לראשונה כי קבוצת חומרים בקנדה  2000במאמר שפורסם בשנת אשלגן וסיבים תזונתיים. 

 P450אשר ספציפיים למיץ אשכוליות, מעכבת את האנזים ציטוכרום  Furocoumarinsהנקראת 
(CYP3A4 הנמצא )ליות ומאפשר את פימחמצן תרופות ליפואנזים זה  .מעי הדקבדפנות של ה

כתוצאה מכך, שתיית מיץ אשכוליות בעת נטילת תרופות  סילוקם במערכת השתן מהגוף.
ברמתם של  15ליפופיליות שונות, מונעת את פירוקם במעי ועשויה לגרום לעלייה של עד פי 

 עילות ותופעות לוואי חמורות.תרופות שונות בדם.  דבר זה עשוי לגרום לר
 הם:  CYP3A4העיקריים המעורבים בעיכוב  Furocoumarins -ה

paradisin A ,bergamottin ,bergaptol ו- geranylcoumarin 
 

 
העיקריים בעיכוב  שנמצאים באשכוליות. הפורנוקומריניםFurocoumarins מראה נוסחאות המבנה של 

 paradisin A ,bergamottin ,bergaptol geranylcoumarin,הם: CYP3A4 האנזים 
 

מראה אשכולית 'עליזה' פיתוח של מכון וולקני.
הפרי חסר זרעים ופורנוקומרינים

בשנות ה-90 דווח כי שתיית מיץ אשכוליות משפיעה על הרמות 
של תרופות שונות בדם, ויכולה לגרום בשל כך לתופעות לוואי 
חמורות. ממצאים אלה ופרסומים בעיתונות ובתקשורת גרמו 
לפגיעה קשה בצריכה של מיץ אשכוליות, בעיקר על ידי קהל 

מבוגר הסובל ממחלות כרוניות שונות.
 

אשכולית נחשבת לפרי בריא ומרכיב מוצלח בדיאטה מאוזנת 
בשל תכולה גבוהה של וויטמין, C אשלגן וסיבים תזונתיים. 
במאמר שפורסם בשנת 2000 בקנדה דווח לראשונה כי קבוצת 
חומרים הנקראת Furocoumarins אשר ספציפיים למיץ אשכוליות, 
מעכבת את האנזים ציטוכרום P450 )CYP3A4( הנמצא בדפנות 
של המעי הדק. אנזים זה מחמצן תרופות ליפופיליות ומאפשר 
את סילוקם במערכת השתן מהגוף. כתוצאה מכך, שתיית מיץ 
אשכוליות בעת נטילת תרופות ליפופיליות שונות, מונעת את 
פירוקם במעי ועשויה לגרום לעלייה של עד פי 15 ברמתם של 
תרופות שונות בדם. דבר זה עשוי לגרום לרעילות ותופעות 

לוואי חמורות.
ה- Furocoumarins העיקריים המעורבים בעיכוב CYP3A4 הם: 

geranylcoumarin -ו paradisin A, bergamottin, bergaptol

אחת מסוגי התרופות הם הסטטינים שמשמשות להורדת הכולסטרול 
בדם. חברות התרופות לוקחות את המידע הזה בחשבון כשהן 
מייצרות תרופות אלה, ולכן ריכוז החומר הפעיל בתרופה הוא גבוה 
מהריכוז שאמור להיספג בדם. שתיית כוס מיץ אשכוליות או אכילת 
פלחי הפרי באותו זמן שבו נלקחת התרופה תגרום לצבירת רמות 
גבוהות של הסטטינים בגוף וכתוצאה מכך יכולה להיווצר פגיעה 
בכבד, ופגיעה נלוות לכליות. כמות מיץ האשכוליות משפיעה 
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אספקת עובדים לבתי אריזה.

ביצוע עבודות קטיף.

שמירה על שטחים חקלאיים.

ביצוע עבודות גיזום וחקלאות.

אקסירל´נו≠לור
להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בריסוסי פיתיון

נפח התרסיסהריכוזהמזיקהגידול
המתנה בין 

Øריסוס לקטיף
למסיק

הדרים
זבוב הפירות 

הים תיכוני™

 ßדØסמ¢ק ±∞
בשילוב 

 ±≤µ נו≠לור
ßדØסמ¢ק

מהקרקע:
 ßדØßכל שורה שנייה בנפח של ≥≠≤ ל

Æבהתאם לגודל העצים
מהאוויר:

פס כל ∞µ מß בנפח תרסיס של ∞∞≥ 
ßדØסמ¢ק

∑ ימים

זבוב הזית™זית

 ßדØסמ¢ק ±∞
בשילוב 

 ±≤µ נו≠לור
ßדØסמ¢ק

היישום ייעשה מהקרקע
כל שורה שנייה בנפח תרסיס של 
±≠≤ לØßדß בהתאם לגודל העצים

∂ ימים

™ יש להתחיל בריסוסים עם תחילת פעילות של בוגרי הזבוב ולהמשיך במירווחים של ∑≠∞± 
ימים עד לקטיףØלמסיקÆ אין ליישם אקסירל בשילוב נו≠לור יותר מ≠≤ פעמים בעונהÆ אין 

Æליישם את השילוב אם צפוי גשם ¥≥ שעות לאחר הריסוס¨ מחשש לפחיתה ביעילות הפיתיון

להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בריסוסי פיתיון

ייחודימנגנון פעולה חדש°

www.gadotagro.com

Æלפני השימוש קרא בעיון את תווית התכשיר

∞∏≠∂≥∞∏∞∞± :ßפקס ˇ ∞∏≠∂≥∞∏∞∞∞ :ßטל ˇ ∑∞∑πµ∞∞ ¨µµµ גדות אגרו ≠ ת¢ד
ליעוץ ולהדרכה:



שמשמשות להורדת הכולסטרול בדם. חברות התרופות  אחת מסוגי התרופות הם הסטטינים
לוקחות את המידע הזה בחשבון כשהן מייצרות תרופות אלה, ולכן ריכוז החומר הפעיל בתרופה 
הוא גבוה מהריכוז שאמור להיספג בדם. שתיית כוס מיץ אשכוליות או אכילת פלחי הפרי באותו 

של הסטטינים בגוף וכתוצאה מכך יכולה זמן שבו נלקחת התרופה תגרום לצבירת רמות גבוהות 
להיווצר פגיעה בכבד, ופגיעה נלוות לכליות. כמות מיץ האשכוליות משפיעה גם היא. שתיית כוס 

שעות. שתיית מס' כוסות יעכבו את  24במשך  CYP3A4אחת תגרום לעיכוב בפעילותו של האנזים 
מיץ אשכוליות במס' שעות אינה  שעות. לפיכך, הפרדה של נטילת תרופות משתיית 72האנזים עד 

במחקרים שנערכים כיום, בוחנים השפעות של זנים שונים של אשכוליות, וכן מציינים את  יעילה.
  על התווית. Furocoumarins -המידע לגבי תכולת ה

 דמויזן , בראשות ד"ר ניר כרמי ויוסי יניב במכון וולקני פותח במסגרת פרוייקט השבחת הדרים
שהינו תוצר הכלאה של  )ע"ש ד"ר עליזה ורדי ז"ל משביחת הדרים( בשם 'עליזה' אשכולית

שממנו התקבלה אשכולית חסרת זרעים וחסרת  'צ'נדלר'מנדרינה 'אורה' לפומלו 
.Furocoumarins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מראה אשכולית 'עליזה' פיתוח של מכון וולקני. הפרי חסר 
 פורנוקומרינים זרעים ו 

 

 
ייחודו של המכשיר   QTOF LC-MS -ע"פ אנליזה במכשיר נוכחות ברגמוטין בזני אשכוליות שונים, 
 במקרה זה ברגמוטין, בצורה מאוד מדוייקת וחד משמעית.  -שהוא מאפשר לזהות את החומר הנבדק 

גרף עליון: אשכולית 'מראש', נמצא נוכחות בולטת של ברגמוטין )אזור מסומן באדום(, גרף אמצעי:  
פומלו 'פלמינגו', נוכחות בולטת של ברגמוטין )אזור מסומן באדום(, גרף תחתון: דמוי אשכולית 'עליזה', 

 2012מירה וייסברג  נוכחות זניחה של ברגמוטין )אזור מסומן באדום(. 

 

גם היא. שתיית כוס אחת תגרום לעיכוב בפעילותו של האנזים 
CYP3A4 במשך 24 שעות. שתיית מס' כוסות יעכבו את האנזים 
עד 72 שעות. לפיכך, הפרדה של נטילת תרופות משתיית מיץ 
אשכוליות במס' שעות אינה יעילה. במחקרים שנערכים כיום, 
בוחנים השפעות של זנים שונים של אשכוליות, וכן מציינים את 

המידע לגבי תכולת ה- Furocoumarins על התווית. 
במכון וולקני פותח במסגרת פרוייקט השבחת הדרים בראשות 
ד"ר ניר כרמי ויוסי יניב, זן דמוי אשכולית בשם 'עליזה' )ע"ש 
ד"ר עליזה ורדי ז"ל משביחת הדרים( שהינו תוצר הכלאה של 
'צ'נדלר' שממנו התקבלה אשכולית  מנדרינה 'אורה' לפומלו 

.Furocoumarins חסרת זרעים וחסרת

ספרות
ד"ר אורה פוניה־זלינגר, 2008, מיץ אשכוליות מסוכן לבריאות, 

אתר קופת חולים כללית 
השבחה בהדרים, 2013, יוסי יניב, ילנה פידל, אירינה סובולב, 
מירה וייסברג, רווית אשד, מור רובינשטיין, רון אופיר, עמיר 

שרמן, ניר כרמי, עלון הנוטע 67, עמ' 30-33 
מאמר בעיתון 

Original Medical Author: William C. Shiel, Jr, MD, FACP, 
FACR 
Medical Editor: Jay W. Marks, MD
Grapefruit–medication interactions: Forbidden fruit or 
avoidable consequences?
David G. Bailey, George Dresser and J. Malcolm O. Arnold
CMAJ March 05, 2013 185 (4) 309-316; DOI: https://doi.
org/10.1503/cmaj.12095
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המועצה בימיה הגדולים עסקה בפעילויות רבות - לוגיסטיות, 
פיננסיות, מהפרדסים דרך בתי האריזה ועד שווק הפרי בארץ ובחו"ל.
מטבע  הדברים שמנהלי האגפים בארץ ומנהלי הסניפים בחו"ל 
עבדו  באינטנסיביות רבה. ובארגון גדול שבו עובדים רבים, 
נוצרים  מדי פעם מתחים בין-אישיים. לדוגמא אביא תאור של 
מצב שהוא עילה לסכסוך  אפשרי, הפרי היה נשלח למדינות 
שונות לפי יכולת המכירה שלהן אולם כידוע אירופה היא שוק 
משותף ופתוח, ובאין גבולות, קרה לא פעם שנציג ישראלי אחד 
התחרה ברעהו בארץ שכנה. העומס והאחריות המוטלים על 

הנציגים בחו"ל, הביאו לעיתים למריבות בין חברים. 
באחת מחופשות הקיץ, החליט המנכ"ל לטפל ביחסים החברתיים. 
הייתי אז סמנכ"ל המועצה, שבחיי היום יום בא במגע עם כל 

המוציאים לפועל ומעורב בכל פעילות. 
התכנסנו כולנו בבית מלון תל אביבי ובראשות פסיכולוג תעשייתי 

עברנו "דינמיקה קבוצתית" לשם גיבוש והפגת מתחים.
ימים אחדים לאחר אירוע זה, פנה אלי הפסיכולוג וביקש פגישה. 
תוצאות הסדנא סודיות, אמר לי, אולם בהיותך בכיר בארגון 
ובהיות  התוצאות האישיות שלך יוצאות דופן, מצאתי לנכון 

להביא לידיעתך את תוכנן.
הייתי בדרגת המתיחות הגבוהה ביותר כאשר הפסיכולוג קבע 
שתוך שבועות בודדים לא אעמוד בלחץ ואאלץ להתפטר, סכנה 

הנשקפת לך.
הפסיכולוג הראה לי רשימה סוציומטרית של המשתתפים לפי 
דרגות המתח, ואני כמובן המתוח ביותר, מי הרגוע ביותר שאלתי, 

מ.ב. אמר הפסיכולוג. 
לדאבוני מ.ב. נפטר תוך חודשיים משבץ לב ואני המשכתי בניהול 

השווק עוד שנים רבות.
בצער אציין שגם הפסיכולוג מת באותה שנה. 

הפסיכולוג
מועצת ההדרים ההיסטורית-סיפור אמיתי.

דודיק שליט                                                                           

מאסטרקופ
יעיל מאוד בהדברת

רקבון חום

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

ביקורת   מאסטרקופ 0.25%      

הניסוי בוצע בליווי יאיר אורן

פורמולציה נוזלית נוחה לשימוש

חומר חדשני המכיל חלקיקי נחושת 
קטנים במיוחד

ללא משקעים ואינו מלכלך
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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.

 
 
 
 

מעיתונות   
 חו"ל: 

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו  
 בשפלת החוף. 

 

  גרמניה ,שקיות ניילון

  בגרמניהלאיכות הסביבה   שרהה
 חוקים על  עובדים  הם כי אמרה

  בשנת כי אם, ניילון שקיות לאיסור 
 בגרמניה הרשויות כל הגיעו 2016

 כעת. " רבים עסקים עם מרצון להסכם
  הזו ההצלחה  את להבטיח יכולים אנו
  .השרה אמרה," איסור  עם

  . איום , אקלים   שינויי 

 שינויי כי אומר  ם" האו של חדש דוח 
  המזון ביטחון על ישפיעו אקלים
  מדינות כי אם העולם רחבי בכל כמעט

 .גבוה בסיכון הן  כהנמו הכנסה עם
 אקלים לשינויי ממשלתי-הבין הפאנל

(IPCC )את המפרט ח" דו פרסם  
 על אקלים שינויי של ההשפעות

 להשפיע שעלול דבר , המזון ביטחון
  התוצרת של האספקה שרשרת  כל על

 הדרכים  את הדגישזה  ח" דו .הטרייה
  עם להחמיר  יכולים אקלים שינויי בהן
  באקלים יםשינוי וכיצד  הקרקעטיב 

 .המזון ביטחון  על משפיעים
  תשואה)זמינות: היו שנדונו הנושאים

 להשיג ויכולת מחירים) גישה(, וייצור 
 ויציבות( ובישול תזונה) ניצול(, אוכל

 המזון אבטחת" (.בזמינות שיבושים)
 אקלים משינויי ויותר  יותר  תושפע

  תשואה  מירידת כתוצאה עתידיים
 כותבאי ירידה ,במחירים ועלייה
 בשרשרת ושיבושים התזונה 

  במדינות  יהיו ההשפעות ." האספקה
  על  תהיה דרסטית השפעה  אך, שונות

 .נמוכה הכנסה בעלות מדינות
  הלטינית אמריקה, אסיה, באפריקה

 עלייה של הפוטנציאל .והקריביים
 1.5 של אפילו ,העולמית בטמפרטורה

  את  להעלות  עשויה צלסיוס מעלות
  את ותגביר , עקרק לשחיקת הסיכון
 " . למידבור  הסיכון

 

 פקיסטן ,הדרים 

 

  את דחו בפקיסטן הדרים מגדלי
  לעונת,  מיצואנים שקיבלו ההצעה

 לרשויות פנו המגדלים .2019-20
  לקבל לתביעתם להתייחס בבקשה

 באיזור  הגדל העיקרי הזן,סביר מחיר 
  המהוה Kinnow -ה הוא אב'פונג
 והמגדלים   בפקיסטן מההדרים 80%

 כמו התשומות מחירי שכל יםענטו
 עלו ודיזל אוריאה,  אשלגן

 לתמורה  מצפים והם  משמעותית
 עבודת נעשית כי,  לציין ראוי. הוגנת
 נוספים הדר  זני להכנסת רצינית מחקר 

  .אופטימליים גידול תנאי עקב

 

גרמניה, שקיות ניילון 
השרה לאיכות הסביבה בגרמניה  אמרה 
כי הם  עובדים על חוקים לאיסור שקיות 
כל  הגיעו   2016 בשנת  כי  אם  ניילון, 
עם  מרצון  להסכם  בגרמניה  הרשויות 
עסקים רבים. "כעת אנו יכולים להבטיח 
את ההצלחה הזו עם איסור, " אמרה השרה. 

שינויי אקלים
דו״ח חדש של האו"ם אומר כי שינויי 
אקלים ישפיעו על ביטחון המזון כמעט 
בכל רחבי העולם אם כי מדינות עם הכנסה 
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דו"ח המפרט את ההשפעות של שינויי 
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הדרכים בהן שינויי אקלים יכולים להחמיר 
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משפיעים על  ביטחון המזון. הנושאים 
שנדונו היו: זמינות)תשואה וייצור(, גישה 
יצול  נ אוכל(,  ויכולת להשיג  )מחירים 
ים  ש )שיבו ויציבות  ובישול(  )תזונה 
יותר  בזמינות(."אבטחת המזון תושפע 
ויותר משינויי אקלים עתידיים כתוצאה 
מירידת  תשואה ועלייה במחירים, ירידה 
ת  בשרשר ושיבושים  התזונה  באיכות 
ת  ו במדינ יהיו   ההשפעות  האספקה". 
שונות, אך  השפעה דרסטית תהיה  על 
מדינות בעלות הכנסה נמוכה. באפריקה, 
ם.  י והקריבי הלטינית  אמריקה  אסיה, 
בטמפרטורה  עלייה  של  הפוטנציאל 
העולמית, אפילו של 1.5 מעלות צלסיוס 
הסיכון לשחיקת  עשויה  להעלות את 

קרקע, ותגביר את הסיכון למידבור.

 
 
 
 

מעיתונות   
 חו"ל: 

Fruitnet   
Freshplaza ,  
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Americafruit, 
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פקיסטן, הדרים
מגדלי הדרים בפקיסטן דחו את ההצעה 
2019- לעונת  מיצואנים,  שקיבלו 
בבקשה  לרשויות  פנו  20. המגדלים 
להתייחס לתביעתם לקבל מחיר סביר, 
הזן העיקרי הגדל באיזור פונג'אב הוא ה- 
Kinnow המהוה 80% מההדרים בפקיסטן   
והמגדלים טוענים שכל מחירי התשומות 
עלו  ודיזל  אוריאה  אשלגן,  כמו 
משמעותית  והם מצפים לתמורה הוגנת. 
ראוי לציין, כי נעשית עבודת מחקר רצינית 
להכנסת זני הדר נוספים עקב תנאי גידול 

אופטימליים. 

סין, שוק התפוזים 
הסיני  כיום לשוק  התפוזים המיובאים 
מגיעים בעיקר מאוסטרליה, דרום אפריקה 
נפח אספקה   קטן ממצרים.   ופרו, עם 
יוני  אמצע  ן  י ב זמינים  מפרו  תפוזים 
סביר  ירות  כ המ והיקף  אוגוסט  לסוף 
בדרך כלל. תפוזים מפרו מגיעים לסין 
כאשר הייצור המקומי איטי.  יתר על כן, 
התפוזים הפרואניים עסיסיים, קליפתם 
דקה, איכותם טובה והם טריים.  זה הופך 
את התפוזים הללו  לפופולאריים בסין. 
וכאמור, היקף המכירות ומחיר התפוזים  
יציב  בשנים האחרונות וכניסתם לשוק 

הסיני הייתה חלקה.

 
 
 
 

  התפוזים  שוק, סין

 

 הסיני לשוק כיום  המיובאים  התפוזים
 וםדר , מאוסטרליה בעיקר  מגיעים

  קטן אספקה נפח עם, ופרו אפריקה
 בין זמינים מפרו תפוזים  .ממצרים

 והיקף אוגוסט לסוף יוני אמצע
 תפוזים. כלל בדרך סביר  המכירות

 הייצור  כאשר  לסין מגיעים מפרו
  התפוזים, כן על יתר   .איטי המקומי

,  דקה קליפתם, עסיסיים הפרואניים
  הופך  זה  .טריים והם טובה איכותם

 לפופולאריים  הללו םוזיהתפ את
 ומחיר  המכירות היקף, וכאמור . בסין

 האחרונות בשנים  יציב  התפוזים
 .חלקה הייתה הסיני לשוק וכניסתם

   התחלה ,   ספרדי  ליים 

 

 קבוצת  עם החלה  העונה 
Eurobanan  בשיווק מתמחה אשר 

  בייצוא  העיכוב .ואקזוטי טרופי פרי
  האביב בתחילת  מהאיחור  נגרם הליים

 אשר  2019 בשנת האוויר  מזג נאיתו

 ולירידה מאוחרת לפריחה הביאו
  לשנה בהשוואה הפרי ובגודל  בנפח

 מבטיחה החברה  זאת למרות ,הקודמת
 .טובה באיכות  יהיה הפרי כי

 פחות פעילים הבינלאומיים השווקים
 מזג בגלל,  הקודמות בעונות מאשר 
 במרכז שנרשם הסגרירי האוויר 

 כמו, וניםהאחר  בחודשים אמריקה
 וטמפרטורות שיטפונות, גשמים
 ירידת מתווספת אלה לכל  .נמוכות
 בקיץ ליים של הצריכה. הלימון מחירי
  עונות לשאר  בהשוואה 45% -ב עולה
 ״הקוקטיילים״  תקופת בגלל השנה

  .המסעדנות  בענף והפריחה

 

 C14H14Cl2N2O- אימזליל ,  הדרים

 האיחוד כאשר  " לרווחה נשם"  המסחר 
 לקצץ ההחלטה את דחה האירופי

  אימזלילל  MRL ב דרסטי באופן
  ואמורה שנים 3 -ל נדחתה ההחלטה

  תחילת או 2019 בסוף לתוקף להיכנס
 הרשות הציגה שעברה בשנה.2020

( EFSA) המזון לבטיחות האירופית
 עבור  MRL את  להפחית הצעה

 ג"מ 0.01 -ל ג" לק ג" מ 5- מ אימזליל
 בקרב לבעיה שגורם מה, ג" ק /

. לאירופה הדרים  המייצאות תינוהמד
 על  דרסטי באופן ישפיע כזה מהלך

  קוטל הוא אימזליל.  ההדרים סחר  כל
  -ה והקטנת, ביותר   הטוב הפטריות

MRL השימוש לסיום למעשה תביא 
 למצוא חייבים היצואנים כלומר , בו

 יגבר  קבוןילר  הסיכון .מתאים תחליף
 פרי למכור  יפסיקו וקמעונאים

  תהיה  וההשפעה לותגדו באריזות
  מקשה היה גם הצעד .בצריכה ירידה
 הכדור  חצי מדינות על יותר  הרבה

 זמן יותר  דרוש למשלוח כי הדרומי
  בעקבות אולם . לשוק להגיע בכדי

C14H14Cl2N2O- הדרים, אימזליל
המסחר "נשם לרווחה" כאשר האיחוד האירופי דחה את ההחלטה לקצץ באופן 
דרסטי ב MRL לאימזליל, ההחלטה, נדחתה ל- 3 שנים ואמורה להיכנס לתוקף 
בסוף 2019 או תחילת 2020.בשנה שעברה הציגה הרשות האירופית לבטיחות 
המזון )EFSA( הצעה להפחית את MRL עבור אימזליל מ 5- מ"ג לק"ג ל- 0.01 
מ"ג / ק"ג, מה שגורם לבעיה בקרב המדינות המייצאות  הדרים לאירופה. מהלך 
כזה ישפיע באופן דרסטי  על כל סחר ההדרים . אימזליל הוא קוטל הפטריות 
הטוב  ביותר, והקטנת ה- MRL תביא למעשה לסיום השימוש בו, כלומר היצואנים 
חייבים למצוא תחליף מתאים. הסיכון לריקבון יגבר וקמעונאים יפסיקו למכור 
פרי באריזות גדולות וההשפעה תהיה ירידה בצריכה. הצעד גם היה מקשה הרבה 
יותר על מדינות חצי הכדור הדרומי כי למשלוח דרוש יותר זמן בכדי להגיע לשוק. 
אולם בעקבות לחץ מצד המדינות כולל ספרד, איטליה ויוון, הנציבות האירופית 
העניקה לאימזליל תקופת מעבר לשלוש שנים. באותה תקופה ה- MRL יישאר 
ברמות הנוכחיות עבור מנדרינות, לימונים וליים, ואילו עבור תפוזים ואשכוליות 
הוא יהיה 4 מ"ג/ ק"ג האיחוד האירופי קפדני ביותר בכל הנוגע לבטיחות המזון. 

והשימוש ב- Imazalil הותר, כי הוכח מדעית שהוא בטוח לצרכן, ולסביבה.
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 בעיקר  ומבשיל חזק העץ, לקילוף וקל
 ערכו נובע ומכאן, העונה בשלהי
   .הרב  הכספי
 גרעינים   ללא   לימון 

 

 באוסטרליה שנמצא זרעים נטול לימון
ה נלראשו צאוי מקומי חקלאי אצל

 הפרי.   יוני עד מאוקטובר  לשווקים
 כ" ואח מקליפורניה יהיה  הראשון

  עתידית לאספקה בתקווה ,ממקסיקו
  לפרמיה היציפי עם השנה כל במשך
  . במחיר 

  פרי   פחות ,    אפריקה   דרום 

  לייצוא  אשכוליות של הכולל הנפח
 .עברו ם נימש פחות העונה הוא

פחות  מעט היא אשכוליות של האיכות
 נכון .רך והפריעז   צהוב הצבע ,טובה

 תפוזים של  האספקה )יולי( לעכשיו
 עקב בעיקר  מוגבלת אפריקה םמדרו

  בתפוזים מוצף עדיין שהשוק העובדה
  .ומצרים ספרד כמו מארצות 2 קלס

  פוקושימה   אסון 

. בפוקושימה הגרעיני  האסון מאז
 רשת של טסופרמרק הלראשונ נפתח

Ratnadeep בהודו  נאמי בעיירה
 המציעה ,רבוע מ״ר  4000 בגודל
. נעימה קניה וחוויית ללקוחות נוחות
 .קלה וזמינות טובה באיכות רההסחו

 ?    HLB-ל  י ביולוג  פתרון  

 

  גורם) ה ניןמולי של גבוהה רמה 
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 מסין האורחים ,הקרוב בנובמבר 
  תהליכי על בדיקות ומבצעים מסיירים
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 C14H14Cl2N2O- אימזליל ,  הדרים

 האיחוד כאשר  " לרווחה נשם"  המסחר 
 לקצץ ההחלטה את דחה האירופי

  אימזלילל  MRL ב דרסטי באופן
  ואמורה שנים 3 -ל נדחתה ההחלטה

  תחילת או 2019 בסוף לתוקף להיכנס
 הרשות הציגה שעברה בשנה.2020

( EFSA) המזון לבטיחות האירופית
 עבור  MRL את  להפחית הצעה

 ג"מ 0.01 -ל ג" לק ג" מ 5- מ אימזליל
 בקרב לבעיה שגורם מה, ג" ק /

. לאירופה הדרים  המייצאות תינוהמד
 על  דרסטי באופן ישפיע כזה מהלך
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  -ה והקטנת, ביותר   הטוב הפטריות

MRL השימוש לסיום למעשה תביא 
 למצוא חייבים היצואנים כלומר , בו
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 זמן יותר  דרוש למשלוח כי הדרומי
  בעקבות אולם . לשוק להגיע בכדי

צ׳ילה לסין
צ'ילה מקווה שתעשיית ההדרים שלה תזכה 
לגישה המיוחלת לשוק הסיני. במשך השנה 
פקחים סיניים מהמכס  ואנשי הגנת הצומח 
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הייצור  תהליכי  על  בדיקות  ומבצעים 
ובעיקר  והייצוא בצ׳ילה. כל הגורמים 
המקומיים מקוים להסכמה על הפרוטוקול 

שייערך בין הצדדים בתום הביקור.
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סטאר רובי שוב בדרום 
קוריאה 

 6 כאשר התקיים קונגרס ההדרים לפני 
שנים בדרום קוריאה שמו ליבם הדרום 
רבה  התעניינות  יש  כי  אפריקאים 
באשכולית  האדומה. בשנה שעברה החלו 
הללו במבצע שהתקיים ב30 חנויות של 
רשת גדולה והמכירות עלו בתוך 3 ימים 
ב50%. לאחר מכן ״צנחו״ אמנם המכירות 
אז  סוף העונה.  ל 25% אך נמשכו עד 
אפריקה  דרום  של  היצואנים  החליטו 
לחזור על המבצעים אבל רק ב24 חנויות 
ימים בעונה   3 ימים לעומת   4 ובמשך 
הקודמת ויחולקו פרסים מסוגים שונים 

)כולל מזומנים( למצטיינים. 

מגדל  אורי, לבית סוהר
 צוות של המשטרה האזרחית בספרד, 
במחוז חוליבה, הביא אדם שגידל אורי 
ללא רישיון  לבית הסוהר.  החקירה החלה 
לאחר שהוגשה תלונה על אי החוקיות 
נותחו  דגימות  הפרדס.    לכאורה של 
במעבדה, ואכן נתגלה אורי ללא רישיון.
החשוד מואשם בעבירה של גרימת הפסדים 
כספיים בסך כולל של 2.9 מיליון אירו, 
הזן מוגן בספרד משנת  2013. הזן אורי 
טעים מאוד, ללא גרעינים וקל לקילוף, 
העץ חזק ומבשיל בעיקר בשלהי העונה, 

ומכאן נובע ערכו הכספי הרב.   

לימון ללא גרעינים
שנמצא  זרעים  נטול  לימון 
באוסטרליה אצל חקלאי מקומי 
יוצא לראשונה לשווקים מאוקטובר 
יהיה  הראשון   הפרי  יוני .  עד 
ממקסיקו,  ואח"כ  מקליפורניה 
בתקווה לאספקה עתידית במשך 
לפרמיה   ציפייה  עם  כל השנה 

במחיר.  

דרום אפריקה, פחות פרי 
הנפח הכולל של אשכוליות  לייצוא 
העונה הוא פחות משנים עברו. האיכות 
של אשכוליות היא מעט פחות טובה, 
הצבע צהוב עז והפרי רך. נכון לעכשיו 
)יולי( האספקה של תפוזים מדרום 
אפריקה מוגבלת בעיקר עקב העובדה 
שהשוק עדיין מוצף בתפוזים קלס 2 

מארצות כמו ספרד ומצרים. 
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 בעיקר  ומבשיל חזק העץ, לקילוף וקל
 ערכו נובע ומכאן, העונה בשלהי
   .הרב  הכספי
 גרעינים   ללא   לימון 

 

 באוסטרליה שנמצא זרעים נטול לימון
ה נלראשו צאוי מקומי חקלאי אצל

 הפרי.   יוני עד מאוקטובר  לשווקים
 כ" ואח מקליפורניה יהיה  הראשון

  עתידית לאספקה בתקווה ,ממקסיקו
  לפרמיה היציפי עם השנה כל במשך
  . במחיר 

  פרי   פחות ,    אפריקה   דרום 

  לייצוא  אשכוליות של הכולל הנפח
 .עברו ם נימש פחות העונה הוא

פחות  מעט היא אשכוליות של האיכות
 נכון .רך והפריעז   צהוב הצבע ,טובה

 תפוזים של  האספקה )יולי( לעכשיו
 עקב בעיקר  מוגבלת אפריקה םמדרו

  בתפוזים מוצף עדיין שהשוק העובדה
  .ומצרים ספרד כמו מארצות 2 קלס

  פוקושימה   אסון 

. בפוקושימה הגרעיני  האסון מאז
 רשת של טסופרמרק הלראשונ נפתח

Ratnadeep בהודו  נאמי בעיירה
 המציעה ,רבוע מ״ר  4000 בגודל
. נעימה קניה וחוויית ללקוחות נוחות
 .קלה וזמינות טובה באיכות רההסחו

 ?    HLB-ל  י ביולוג  פתרון  

 

  גורם) ה ניןמולי של גבוהה רמה 
 אינדיקטור  הוא בפרי הדר(  למרירות

 לוייג ולכן ,המחלה לנוכחות סביר 
 המחלה של מוקדם בשלב לימונין

 ולחסוך HLBסמן לגילוי  להיות יכול
. ההדרים לענף מיליונים הרבה

 אלקטרוכימי מכשיר  גילו המדענים
 לימונין לאתר  מסוגל אשר  אורגני
  גבוה ברגישות חולה פרי של במיץ
  .שניות של תגובה  זמן עם מאוד

  העלייה את  בהצלחה זיהה המכשיר 
 נגוע מיץ תבדגימו בלימונין

  .בריא לפרי  בהשוואה

  HLB  -ה חלתמ

 
  לספק עשויה חדשה אסטרטגיה

 האמצעים את ההדרים לתעשיית
 תפשטותה של יותר  יעילה למניעה

,  HLB -Huanglongbing מחלת
  ההדרים ענף את הרסה כבר  המחלה

 קליפורניה על  איום  ומהווה בפלורידה
  הים  ואזור  אוסטרליה גם כמו וטקסס
 פירות מניבים נגועים יםצע .התיכון

  או לאכילה מתאימים אינם שהם מרים
 אין, נדבק שהעץ וברגע  .למכירה

אסון פוקושימה 
בפוקושימה.  הגרעיני  האסון  מאז 
סופרמרקט של  לראשונה  נפתח 
רשת Ratnadeep בעיירה נאמי בהודו 
המציעה  רבוע,  מ״ר   4000 בגודל 
נוחות ללקוחות וחוויית קניה נעימה. 
הסחורה באיכות טובה וזמינות קלה.

?HLB-פתרון  ביולוגי ל
רמה גבוהה של לימונין ) הגורם למרירות  
בפרי הדר( הוא אינדיקטור סביר לנוכחות 
המחלה, ולכן גילוי לימונין בשלב מוקדם 
 HLB של המחלה יכול להיות סמן לגילוי
ולחסוך הרבה מיליונים לענף ההדרים. 
המדענים גילו מכשיר אלקטרוכימי אורגני 
אשר מסוגל לאתר לימונין במיץ של פרי 
חולה ברגישות גבוה מאוד עם זמן תגובה 
של שניות.  המכשיר זיהה בהצלחה את 
נגוע  מיץ  בדגימות  בלימונין  העלייה 

בהשוואה  לפרי בריא. 
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. נעימה קניה וחוויית ללקוחות נוחות
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 אינדיקטור  הוא בפרי הדר(  למרירות

 לוייג ולכן ,המחלה לנוכחות סביר 
 המחלה של מוקדם בשלב לימונין

 ולחסוך HLBסמן לגילוי  להיות יכול
. ההדרים לענף מיליונים הרבה

 אלקטרוכימי מכשיר  גילו המדענים
 לימונין לאתר  מסוגל אשר  אורגני
  גבוה ברגישות חולה פרי של במיץ
  .שניות של תגובה  זמן עם מאוד

  העלייה את  בהצלחה זיהה המכשיר 
 נגוע מיץ תבדגימו בלימונין

  .בריא לפרי  בהשוואה

  HLB  -ה חלתמ

 
  לספק עשויה חדשה אסטרטגיה

 האמצעים את ההדרים לתעשיית
 תפשטותה של יותר  יעילה למניעה

,  HLB -Huanglongbing מחלת
  ההדרים ענף את הרסה כבר  המחלה

 קליפורניה על  איום  ומהווה בפלורידה
  הים  ואזור  אוסטרליה גם כמו וטקסס
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  או לאכילה מתאימים אינם שהם מרים
 אין, נדבק שהעץ וברגע  .למכירה

 HLB -מחלת ה
אסטרטגיה חדשה עשויה לספק 
לתעשיית ההדרים את האמצעים 
למניעה יעילה יותר של התפשטות 
 ,HLB -Huanglongbing מחלת 
ענף  את  הרסה  כבר  המחלה 
ההדרים בפלורידה ומהווה איום 
גם  כמו  וטקסס  קליפורניה  על 
התיכון.  הים  ואזור  אוסטרליה 
עצים נגועים מניבים פירות מרים 
שהם אינם מתאימים לאכילה או 
נדבק,  שהעץ  וברגע  למכירה.  
והוא בדרך כלל מת  אין תרופה 
תוך מספר שנים. באוניברסיטת 
פלורידה, פיתחו טכניקה לאבחון 
מוקדם של המחלה. בעזרתה הם 
זיהו אתרי הזנה של חרקים על עצי 
הדר.  לאחר מכן בדקו באתרים אלה 
 Candidatus( את גורם המחלה - 

.)Liberibacter asiaticus

 
 
 
 

 מספר  תוך מת כלל בדרך והוא  תרופה
 פיתחו, פלורידה באוניברסיטת. שנים

 .המחלה של מוקדם לאבחון טכניקה
 של הזנה אתרי זיהו הם בעזרתה

 בדקו מכן לאחר   .הדר עצי על חרקים
 - המחלה גורם את אלה באתרים

(Candidatus  Liberibacter 
asiaticus.) 

 
 עמוק   משבר   , וסין   ארה״ב 

 

 לסין ב"ארה בין הסחר  מלחמת
  הודיעה סין להסלים כאשר  ממשיכה

 חקלאיים מוצרים לקנות הפסיקה כי
, סין של המסחר  משרד. אמריקאים

 הפסיקו סיניות חברות כי הודיע
 אמריקניים חקלאיים מוצרים לרכוש

  האמריקאית לתוכנית בהגובת
  סיניות סחורות על מכסים להעלאת

  בהצהרה .בספטמבר  1- מה החל
 מהווה ב" ארה של התוכנית כי  נאמר 
  בין סטטוסקווה של חמורה הפרה

  הטלת פוסלת  לא  וסין המדינות
 חקלאיים מוצרים על נוספים מכסים

 ארבעה מגיעה זו הודעה. אמריקאיים
 דדונל ב" ארה שנשיא לאחר  ימים

 תעריף שיתת ב" ארה כי צייץ טראמפ
  סיני יבוא על אחוזים 10 של נוסף

 לשכת .דולר  מיליארד 300 בשווי
  ההכרזה"   מודיעה בארה״ב החקלאים

  שום תקנה לא שהיא כך על סין של
  היא  הברית מארצות חקלאיים מוצרים

)טבלא   חקלאים לאלפי קשה מכה
  אמריקאים כלכלנים" בהמשך(
 1.3- ב ירד ןלסי שהייצוא  מספרים
 המחצית במהלך דולר  מיליארד

  עומדים  וכעת  .השנה של הראשונה

 9.1 בשווי השוק  כל את להפסיד
 יןס.2018 בשנת שהיה דולר  מיליארד

  שווי את הורידה באופן חד צדדי
 ראשון בשלב  אמנם גרמהו היואן

  הסינים אבל, המניות שערי לצניחת
 הייבוא שיעורי  את במעט למתן מקוים

 (טראמפ הכריז  שעליהם)  םספיהנו
 מהראשון החל יורו מיליארד 268 בסך

 הפיחות אחרי אחד דולר  .לספטמבר 
 .סיני יואן 7 כ שווה

 

  ספרדי  לימון

 

 לרמות  יגיע הספרדי הלימון ייצור 
  של השיא לאחר  העונה נורמליות
  הלימון לעונת התחזית .2018/19
 של נפח הציבה 2019/20 הספרדית

 14 של כוללת ידהר י, טון מיליון 1.1
  בהתאם  הקודמת השנה לעומת אחוזים

 .והסתיו הקיץ בגשמי מיםה לזמינות
 המשוער  העולמי הלימון ייצור  נתוני

  להיות להמשיך לספרד יאפשרו
, טרי לימון של המוביל היצואן

 מיץ בייצור  בגדלה היהשני והתעשייה

לימון ספרדי 
ייצור הלימון הספרדי יגיע  לרמות 
נורמליות העונה לאחר השיא של  
2018/19. התחזית לעונת הלימון 
הספרדית 2019/20 הציבה נפח של 
1.1 מיליון טון, ירידה כוללת של 
14 אחוזים לעומת השנה הקודמת 
בהתאם לזמינות המים בגשמי הקיץ 
והסתיו. נתוני ייצור הלימון העולמי 
המשוער יאפשרו לספרד להמשיך 
להיות היצואן המוביל של לימון טרי, 
והתעשייה השנייה בגדלה בייצור מיץ 
לימון, שמן אתרי וקליפות. הירידה 
לנורמליות  חזרה  מסמנת  בכמות 
בספרד מרמות הייצור שנראו בשנת 
2018/19. אומדן היצוא  של הזן ורנה 
כ-260,000 טון מבטיח כי אספקת 
הלימון הספרדית תכסה חלק גדול  
של קיץ 2020 עם פרי באיכות טובה. 

פרי למלחמה בסרטן
יוזמה המשתמשת  תפוזים, גזר, כרוב וענבים מסייעים להילחם בסרטן, על פי 
בסמארטפונים של הציבור כדי להאיץ את המחקר. הפרויקט, שהובל על ידי חוקרים  
מלונדון, משתמש בבינה מלאכותית בכדי לרכז כמויות עצומות של נתונים ברשת 
"מחשוב ענן" בסמארטפונים. זוהו מאות מולקולות נגד סרטן במזון יומיומי כמו 
תפוזים, כרוב וענבים. הממצאים האחרונים מהפרויקט, השתמשו בפלטפורמה 
לניתוח נתונים על התוכן המולקולרי של יותר מ 8,000 מזונות יומיומיים, וזיהו 
יותר מ 110- מולקולות הגורמות נזק לגידול סרטני. רבות מהמולקולות הללו 
הם פלבנואידים, תרכובות המסייעות לתת לפירות וירקות את צבעם. החוקרים 
מציינים כי ככל שהתרופות כבר בשימוש טיפולי, אישורן לשימוש כטיפולי סרטן 
טומן בחובו פחות סיכונים, עלויות נמוכות והן כרוכות בטווחי זמן קצרים יותר 

מאשר פיתוח תרופות חדשות לחלוטין.

רוסיה למצרים: נייט!!
הגנת הצומח של הפדרציה הרוסית מנעה 
טון   27 כ  למדינה  להכניס  מהמצרים 
 polyphagous תפוזים, בשל מציאת זבוב
humpback fly. המשלוח נעצר והוחזר 

לשולח. 
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ארה״ב וסין, משבר עמוק
מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ממשיכה 
להסלים כאשר סין הודיעה כי הפסיקה 
אמריקאים.  חקלאיים  מוצרים  לקנות 
משרד המסחר של סין, הודיע   כי חברות 
סיניות הפסיקו לרכוש מוצרים חקלאיים 
אמריקניים בתגובה לתוכנית האמריקאית 
להעלאת מכסים על סחורות סיניות החל 
כי  1- בספטמבר. בהצהרה נאמר   מה 
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 בדקו מכן לאחר   .הדר עצי על חרקים
 - המחלה גורם את אלה באתרים

(Candidatus  Liberibacter 
asiaticus.) 

 
 עמוק   משבר   , וסין   ארה״ב 

 

 לסין ב"ארה בין הסחר  מלחמת
  הודיעה סין להסלים כאשר  ממשיכה

 חקלאיים מוצרים לקנות הפסיקה כי
, סין של המסחר  משרד. אמריקאים

 הפסיקו סיניות חברות כי הודיע
 אמריקניים חקלאיים מוצרים לרכוש

  האמריקאית לתוכנית בהגובת
  סיניות סחורות על מכסים להעלאת

  בהצהרה .בספטמבר  1- מה החל
 מהווה ב" ארה של התוכנית כי  נאמר 
  בין סטטוסקווה של חמורה הפרה

  הטלת פוסלת  לא  וסין המדינות
 חקלאיים מוצרים על נוספים מכסים

 ארבעה מגיעה זו הודעה. אמריקאיים
 דדונל ב" ארה שנשיא לאחר  ימים

 תעריף שיתת ב" ארה כי צייץ טראמפ
  סיני יבוא על אחוזים 10 של נוסף

 לשכת .דולר  מיליארד 300 בשווי
  ההכרזה"   מודיעה בארה״ב החקלאים

  שום תקנה לא שהיא כך על סין של
  היא  הברית מארצות חקלאיים מוצרים

)טבלא   חקלאים לאלפי קשה מכה
  אמריקאים כלכלנים" בהמשך(
 1.3- ב ירד ןלסי שהייצוא  מספרים
 המחצית במהלך דולר  מיליארד

  עומדים  וכעת  .השנה של הראשונה

 9.1 בשווי השוק  כל את להפסיד
 יןס.2018 בשנת שהיה דולר  מיליארד

  שווי את הורידה באופן חד צדדי
 ראשון בשלב  אמנם גרמהו היואן

  הסינים אבל, המניות שערי לצניחת
 הייבוא שיעורי  את במעט למתן מקוים

 (טראמפ הכריז  שעליהם)  םספיהנו
 מהראשון החל יורו מיליארד 268 בסך

 הפיחות אחרי אחד דולר  .לספטמבר 
 .סיני יואן 7 כ שווה

 

  ספרדי  לימון

 

 לרמות  יגיע הספרדי הלימון ייצור 
  של השיא לאחר  העונה נורמליות
  הלימון לעונת התחזית .2018/19
 של נפח הציבה 2019/20 הספרדית

 14 של כוללת ידהר י, טון מיליון 1.1
  בהתאם  הקודמת השנה לעומת אחוזים

 .והסתיו הקיץ בגשמי מיםה לזמינות
 המשוער  העולמי הלימון ייצור  נתוני

  להיות להמשיך לספרד יאפשרו
, טרי לימון של המוביל היצואן

 מיץ בייצור  בגדלה היהשני והתעשייה

 
 
 
 

 מספר  תוך מת כלל בדרך והוא  תרופה
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(Candidatus  Liberibacter 
asiaticus.) 
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התוכנית של ארה"ב מהווה הפרה חמורה 
של הסטטוס קוו בין המדינות וסין  לא 
פוסלת הטלת מכסים נוספים על מוצרים 
חקלאיים אמריקאיים. הודעה זו מגיעה 
ארבעה ימים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד 
טראמפ צייץ כי ארה"ב תשית תעריף נוסף 
של 10 אחוזים על יבוא סיני בשווי כ-300 
מיליארד דולר. לשכת החקלאים בארה״ב 
מודיעה  "ההכרזה של סין על כך שהיא 
לא תקנה שום מוצרים חקלאיים מארצות 
הברית היא מכה קשה לאלפי חקלאים 
אמריקאים  כלכלנים  בהמשך(  )טבלא 
 1.3 - ב ירד  לסין  שהייצוא  מספרים  
מיליארד דולר במהלך המחצית הראשונה 
של השנה.  וכעת  עומדים להפסיד את 

כל  השוק בשווי 9.1 מיליארד דולר שהיה 
בשנת 2018.סין הורידה באופן חד צדדי 
את שווי היואן וגרמה אמנם בשלב ראשון 
לצניחת שערי המניות, אבל הסינים מקוים 
למתן במעט את שיעורי הייבוא הנוספים 

שעליהם הכריז טראמפ.

פרדסני ספרד, אבסורד
ענף ההדרים  בספרד התלונן כי המשבר בענף נגרם על ידי 
יבוא מוגזם ומחסור בתמיכת האיחוד האירופי, ובמיוחד 
בגלל  האמברגו הרוסי על תוצרת אירופאית, שיושם משנת 
2014. בהודעה נאמר עוד  כי מופרך שאחרי קמפיין הרה 
אסון של מגדלי הדרים, בו רבים מהם נאלצו לנטוש את 
הפרדסים שלהם, המחירים ששילמו לדרום אפריקה הם  
פי ארבע עבור אותם מוצרים )״אבסורד״ לדעתם(. "מצב 
חולשתה של שרשרת האספקה    בבירור את  זה מראה 
הספרדית והאירופאית, וכי הצרכן אינו קובע את המחיר, 
אלא דווקא הקמעונאים הגדולים המתעללים בחקלאים." 
)מוכר! - לא?( מגדלי ההדרים  נאלצו אפוא למכור את 
היבול שלהם במחירים "מגוחכים", עד כדי ״אבסורד״ 

למרות איכותם הגבוהה.

 
 
 
 

. פירות בעיקר ,  מזוהמים מוצרים
 טונות 900,000 מסין מייבאת רוסיה

 כולל, בשנה חקלאיים מוצרים של
 הדר  פרי של טונות 180,000- מ יותר 

, תפוחים טון 190,000 -מ ויותר 
  ופירות משמשים, שזיפים, אגסים
 יש זאת  עם. האיסורמ שנפגעו אחרים
  .השיחות לחידוש ברוסיה ציפייה

 
  שחורה   גומה ,  תוניסיה

 

 להגנת תיכוני והים האירופי הארגון
 כי המאשרת  התראה פרסם  הצומח

 על רשמית הצהירו בתוניסיה הרשויות
 Phyllosticta-ב נגוע שטח

citricarp ,לגומה הגורמת פטרייה  
 Pseudomonas :בארץ)  שחורה

syringae .)   של שטח על מדובר 
 הדרים גידול באזור  דונם  20,000
 בדיקה לאחר . המדינה מזרח-בצפון

  7  של הצרפתיות הגבול רשויות של
  נמצאה מתוניס הדרים משלוחי

-במרץנפתחה  חקירהו, פטריהה
 פיטוסניטריות רשויות ידי עלאפריל 
, ידוע אינו   ההתפרצות  מקור  .בתוניס

 חומר  לאזור  הובאש ,חשדיש אך 
 יבוא) חוקי בלתי באופן נגוע צמחי
 גם אסור  לשתילה הדר  צמחי

 בספטמבר   השיטפונות וכי(,בתוניסיה
 .הפטרייה התפשטות על הקלו 2018

 
 
 
 
 
 

 אבסורד ,   ספרד   פרדסני 

 

 כי התלונן בספרד  ההדרים ענף
  מוגזם יבוא ידי על נגרם בענף המשבר 
, האירופי חודהאי בתמיכת ומחסור 

 על הרוסי מברגוהא  בגלל ובמיוחד
  שנתמ שיושם, אירופאית תוצרת
 מופרך כי  עוד נאמר  בהודעה .2014

 מגדלי של אסון הרה קמפיין שאחרי
 לנטוש נאלצו מהם רבים בו ,הדרים

 המחירים, שלהם הפרדסים את
  פי   הוא אפריקה לדרום ששילמו

 ״אבסורד״ ) מוצרים אותם עבור  ארבע
  את בבירור  מראה זה מצב"  .(לדעתם

  האספקה שרשרת של תהחולש
 הצרכן וכי, והאירופאית הספרדית

  דווקא אלא, המחיר  את קובע אינו
 מתעלליםה הגדולים הקמעונאים

 מגדלי (?לא -! מוכר ." )בחקלאים
 את למכור  אפוא נאלצו  ההדרים

 ",מגוחכים" במחירים שלהם היבול
  איכותם  למרות ״אבסורד״  כדי עד
 .גבוההה

 זמין   אם   פופולרי   אורי :  קנדה 

 

 לצפון זרעים נטולות מנדרינות הגעת
 נותרות הדרומי הכדור  מחצי אמריקה
  הצפון התוצרת קנייני .יציבות

מטאור
להשגת פרי איכותי 

ונקי מאקריות
Fenpyroximate 5% מכיל

Makhteshim

לרשותכם בכל שאלה     צוות אדמה מכתשים 03-6577577

למטע נקי מאקריות

קוטל אקריות בוגרות וצעירות

בטוח לחלק מהאויבים הטבעיים
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  הצפון התוצרת קנייני .יציבות

קנדה: אורי פופולרי אם זמין
זרעים לצפון  נטולות  הגעת מנדרינות 
נותרות  אמריקה מחצי הכדור הדרומי 
יציבות. קנייני התוצרת הצפון אמריקאית 
בימים  מביאים   בטורונטו  שבסיסה 
מצ'ילה  זרעים  נטולות  מנדרינות  אלו 
גם  צפויות  בקרוב  כאשר  וארגנטינה, 
כניסות מפרו ודרום אפריקה. מייבאים את 
ה- Murcott מפרו וה-Nadorcott מדרום 
אפריקה. תלוי בעונה  באזורים השונים. 
"אורי- אמור להגיע בקרוב לשוק הקנדי 
מארגנטינה, עם מגמה לפירות גדולים 
הביקוש  וטעם מלא.  כהה  קליפה   עם 
למנדרינית הולך וגדל בתנאי שהם נטולי 
גרעינים, בטורונטו יש ביקוש גובר לאורי 
יבוא  יש אכן  ובחדשי החורף  מישראל 

מסיבי.  

 
 
 
 

 בטורונטו שבסיסה אמריקאית
 נטולות מנדרינות אלו בימים  מביאים

 כאשר , וארגנטינה ילה'מצ זרעים
 ודרום מפרו כניסות גם צפויות בקרוב
 Murcott -ה  את מייבאים .האפריק

 מדרום Nadorcott-וה פרומ
 באזורים  בעונה תלוי. אפריקה
 בקרוב להגיע אמור  -אורי"  .השונים

  מגמה עם ,מארגנטינה הקנדי לשוק
  וטעם כהה   קליפה עם גדולים לפירות

 וגדל הולך למנדרינית הביקוש. מלא
 בטורונטו, גרעינים נטולי שהם בתנאי

 מישראל ילאור  גובר  ביקוש יש
  . מסיבי יבוא כןא יש החורף ובחדשי

 במקסיקו   בינלאומי  הדרים סמינר  

 

 הסמינרים של ההצלחה לאחר 
 ואבוקדו באוכמניות החקלאיים
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 בעיר   בספטמבר  5- ב יערךי במקסיקו

 בגלל מתקיים זה  סמינר . וזקר ורא
  במקסיקו ההדרים גידול חשיבות
 טכני לשיפור  המתמשכים והצרכים
 .הבינלאומי ההדרים מגזר  של ומסחרי
 דישון לגבי עדכונים  נתנויי בסמינר 
 אחרות סוגיות  .טכנולוגיה ללא וגיזום
,  ותזונה השקיה כוללות בהם שידונו

, פיטוסניטריים במוצרים מוששי
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 שנשיא לאחר  הגיעה ההחלטה .לסין
  את להעלות  החליט טראמפ ב" ארה

 10% והטיל, הסיני  היבוא על המכסים
 מרבית ,רבספטמב 1-ב החל  נוספים

  קנתה שסין החקלאיים המוצרים
 עם אך, בטורקיה םג מיוצרים ב" מארה

 היעדר  על יםקר וטה הצביעו, זאת
 לסין טורקיה בין צדדיים-דו הסכמים
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  וטעם כהה   קליפה עם גדולים לפירות

 וגדל הולך למנדרינית הביקוש. מלא
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סין וארה"ב?
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בדיוק רואים חקלאים טורקיים הזדמנות 
למכור את סחורותיהם החקלאיות לסין. 
ההחלטה הגיעה לאחר שנשיא ארה"ב 
טראמפ החליט  להעלות את המכסים 
נוספים   ני, והטיל 10%  על היבוא הסי
החל ב-1 בספטמבר, מרבית המוצרים 
החקלאיים שסין קנתה מארה"ב מיוצרים 
גם בטורקיה, אך עם זאת, הצביעו הטורקים 
על היעדר הסכמים דו-צדדיים בין טורקיה 

לסין לסחר במוצרים חקלאיים.
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 Hainan -פומלו דבש מ

הפומלו הסיני נכנס לשוק בכמויות גדולות 
והמחיר הגבוה הגיע ל 1.3 דולר לק״ג. 
והמחיר הנמוך הוא כ 1.1 דולר לק״ג. מחיר 
זה הוא גבוה בהרבה מהעונה הקודמת. 
הפרי גם הגיע  כ 20- יום קודם מהעונה 
שעברה.  הפומלו  מהיינן   צפוי להסתיים 
טרם יגיע  פומלו הדבש מאיזורים  אחרים 
העונה  מצויינת  הפומלו  בסין. איכות 
וקונים רבים מעדיפים את פומלו הדבש 

מהיינן. 

ישראל, שימור 
ה״סברס״

מדענים ישראלים נלחמים כדי 
ממזיקים  הצבר   את  להציל 
הרסניים. הם משחררים זבובים 
חרק  לטרוף  כדי  ממקסיקו 
שתוקף את הצבר הישראלי, צוות 
העובד תחת האנטומולוג פרופ. 
וולקני העביר  צ. מנדל  במרכז 
חיפושיות  גדולות של  כמויות 
טורפות וזבובים כדי לטרוף חרק 
הגורם לנזק בקנה מידה  הרסני, 

.Dactylopius opuntiae

 
 
 
 

 טרם להסתיים צפוי   מהיינן  הפומלו
 אחרים  מאיזורים הדבש פומלו  יגיע
  העונה  מצויינת הפומלו איכות .בסין

 פומלו את מעדיפים רבים וקונים
  .מהיינן הדבש

 ה״סברס״   שימור ,    ישראל 

 

 יללהצ כדי נלחמים ישראלים מדענים
  הם. הרסניים ממזיקים  הצבר  את

 כדי ממקסיקו זבובים ריםמשחר
 הצבר   את שתוקף חרק לטרוף

  תחת העובד צוות,  הישראלי
 במרכז  מנדל .צ .פרופ האנטומולוג

 של גדולות כמויות העביר  וולקני
 לטרוף כדי וזבובים טורפות חיפושיות

, הרסני  מידה בקנה לנזק הגורם חרק
Dactylopius opuntiae. 

 אדום   פומלו, תאילנד 

 

 פומלו בתאילנד דללג ניתן למעשה
 מיועד והפרי השנה כל במשך אדום

 טעים פומלו אך המקומי לשוק בעיקר 
 ספציפית בתקופה רק גדל במיוחד

 הביקוש  .ספטמבר  ועד מאי מתחילת
 חדש די הפרי כי אם ,גדל המקומי

 השנה כל גדל והוא מאחר  אבל. בשוק
 במועד קוטף חקלאי שכל הרי

  עם תואם ומ למשפחתו והנוח המתאים
 בביקוש הבעיה למרות. השוק צרכי

כמו סין   נוספות מדינות הרי המקומי
 .בפרי עניין מגלותמזרח אסיה ו

 

 . עובדים   4,500 של קיצוץ,  טסקו 

 

 מטרו חנויות של מחדש אירגון
 4500 לפיטורי גורם לטסקו השייכות
 נמסר  חברהמה. אלו מחנויות עובדים

 יאפשרו החנויות 153- ב השינויים כי
 רבה במהירות המלאי את ביר להע לה

  אחזקת זמן את ולקצץ למדפים יותר 
 של נתח, לטסקו .בקירור וירק פרי

 כי אם הבריטי המזון משוק אחוז 27.2
 ולידל אלדי מצד לחץ חווה היא

 החברה לראשי שגורמים הגרמניים
  . יסטים בשטחגלו פתרונות לחפש

 בארה״ב ליסטריה

 
 

 ולתמכ בחנויות שנעשו יקותבד
 גילו לקוחות ידיווח עפ״י בארה״ב
 שנרכשו עלה״  ״ירקות על ליסטריה
 (לחודש 19 -ה עד 3-ה) יוני במחצית

 ג׳רסי ניו, בקונטיקט נמצאו החיידקים
 תרד ,חסה של עלים על יורק וניו

 מחלת. אחרים עלים וירקות
 שנגרמת הומיתזי מחלה) הליסטריוזיס

 בחיידק מזוהם ןמזו אכילת בעקבות
 בשני נמצאה( מונוציטוגנאז הליסטרי
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 בביקוש הבעיה למרות. השוק צרכי

כמו סין   נוספות מדינות הרי המקומי
 .בפרי עניין מגלותמזרח אסיה ו

 

 . עובדים   4,500 של קיצוץ,  טסקו 

 

 מטרו חנויות של מחדש אירגון
 4500 לפיטורי גורם לטסקו השייכות
 נמסר  חברהמה. אלו מחנויות עובדים

 יאפשרו החנויות 153- ב השינויים כי
 רבה במהירות המלאי את ביר להע לה

  אחזקת זמן את ולקצץ למדפים יותר 
 של נתח, לטסקו .בקירור וירק פרי

 כי אם הבריטי המזון משוק אחוז 27.2
 ולידל אלדי מצד לחץ חווה היא

 החברה לראשי שגורמים הגרמניים
  . יסטים בשטחגלו פתרונות לחפש

 בארה״ב ליסטריה

 
 

 ולתמכ בחנויות שנעשו יקותבד
 גילו לקוחות ידיווח עפ״י בארה״ב
 שנרכשו עלה״  ״ירקות על ליסטריה
 (לחודש 19 -ה עד 3-ה) יוני במחצית

 ג׳רסי ניו, בקונטיקט נמצאו החיידקים
 תרד ,חסה של עלים על יורק וניו

 מחלת. אחרים עלים וירקות
 שנגרמת הומיתזי מחלה) הליסטריוזיס

 בחיידק מזוהם ןמזו אכילת בעקבות
 בשני נמצאה( מונוציטוגנאז הליסטרי

תאילנד, פומלו אדום
למעשה ניתן לגדל בתאילנד פומלו אדום 
בעיקר  מיועד  והפרי  כל השנה  במשך 
לשוק המקומי אך פומלו טעים במיוחד 
גדל רק בתקופה ספציפית מתחילת מאי 
ועד ספטמבר.  הביקוש המקומי גדל, אם 
כי הפרי די חדש בשוק. אבל מאחר והוא 
קוטף  גדל כל השנה הרי שכל חקלאי 
במועד המתאים והנוח למשפחתו ומתואם 
עם צרכי השוק. למרות הבעיה בביקוש 
המקומי הרי מדינות נוספות כמו סין ומזרח 

אסיה מגלות עניין בפרי.
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תקציר
בשנים האחרונות גברה תופעת היסדקות הפרי בזן אורי ונמצא 
שבחלקות עם היסדקות רבה ריסוס בג'יברלין בעת הפריחה 
מגביר את ההיסדקות. בסדרת ניסויים אנו בודקים את התועלת 
של ריסוס בג'יברלין בחלקות אורי הנוטות לרמות היסדקות 

שונות של הפרי.
נבדק GA3  בתוארית חדשה של תרחיף שמן ונבדקים ריסוסים 
במווסתי צמיחה אחרים האמורים, אולי, להחליף את הריסוס  

ב-GA3  להעלאת יבול בעת הפריחה.
המאמר הנוכחי מתאר את הניסוי הראשון בסדרה, שבוצע בחלקת 
אורי על כנת חושחש בגיל 7 שנים בפרדס של חברת "מהדרין-
פריאור" בגוש פרדסי "ספריה".  רמת היסדקות הפרי בניסוי זה 
הייתה מזערית. עצי הביקורת הבלתי מטופלים נשאו יבול של 

58 ק"ג לעץ בלבד.
היבול בעצים בהם בוצע חיגור של 80% מהזרועות בסוף הפריחה 
היה גבוה ב- 119% מזה של עצי הביקורת. ריסוסים  בתכשירי 
)oil dispersion( בסוף   OD וג'יברלון  ה-GA3  ג'יברלון ת"נ 
הפריחה  העלו את היבול ב-60%. ההבדלים הנ"ל מובהקים 
מבחינה סטטיסטית. ריסוס בתכשיר סופרלון בריכוז 0.05% 

בסוף הפריחה לא השפיע.

מבוא
ריסוס בג'יברלין או חיגור בשיא פריחה יעילים להעלאת היבול 
בזן אורי )1 8-, 11,10 (. נמצא שהריסוס בג'יברלין היה יעיל 
להעלאת יבול גם כאשר הוא בוצע לאחר הפריחה, כשהחנטים 
היו בקוטר של 4 מ"מ )6, 7 (, אך הג'יברלין לא השפיע כאשר 

הריסוס בוצע בתחילת הפריחה ) 7 (. 
המועד המקובל לביצוע חיגור לשיפור החנטה והעלאת יבול 
בהדרים וביניהם אורי הוא בשיא פריחה ) 2 (. נמצא שהחיגור 
באורי היה יעיל גם כשבוצע לאחר סיום הפריחה כשהחנטים 

היו בקוטר 4 מ"מ )8(. 
 ניסויים באורי הראו שחיגור גזע שני, שבוצע על חנטים קטנים 

השפעות ריסוסים בתואריות שונות
של ג'יברלון, בסופרלון וחיגור

על היבול בזן 'אורי' 

לאחר חיגור+ ריסוס בג'יברלין בעת הפריחה העלה יבול במידה 
נוספת ) 9 (.

בשנים האחרונות גברה תופעת היסדקות הפרי בזן אורי. יש חלקות 
שבהן כ-50% מהפרי נושר בגלל היסדקות. בניסויים שבצענו 
בשנים האחרונות נמצא שבחלקות אורי הנוטות להיסדקות פרי 
רבה, הטיפול בג'יברלין בעת הפריחה מגביר את ההיסדקות. 
לעיתים, הנזק של הריסוס בג'יברלין רב מהתועלת והתוצאה 
הסופית  היא  יבול נמוך יותר. מאידך גיסא, בחלקות אורי שאינן 
נוטות להיסדקות פרי התועלת של הריסוס בג'יברלין היא רבה. 
השאלה שנשאלת היא עד איזו רמה של היסדקות צפויה של פרי 

כדאי לרסס בג'יברלין?
עם התבגרות עצי האורי גם שאלת החיגור והצורך לבצע חיגור 
מדי שנה  בזן זה דורשת בחינה מחודשת. יש החושבים שיש 
להפסיק את החיגורים באורי לחלוטין. להעלאת היבול נוהגים 
לבצע בזן אורי בדרך כלל שני טיפולים בעת הפריחה: ריסוס 
בג'יברלין+חיגור. לעיתים טיפולים אלה גורמים לעודף פרי 
שקשה לדללו, ובעיקר ליבול נמוך בשנה העוקבת. מן הראוי 
לבדוק האם לאחר שנת שפע ולקראת שנת שפל ניתן להסתפק רק 
באחד משני הטיפולים. המאמר הנוכחי מתעד אחד משני ניסויים 

בשתי חלקות אורי שבוצעו  בעונת 2018/19 בפרדסי חברת 
"מהדרין-פריאור":

 ניסוי אחד בפרדס זיתא באזור חדרה- חלקה בה הייתה היסדקות 
בינונית של פרי

) 11 (והשני בפרדס "ספריה" בה היסדקות הפרי הייתה מזערית 
ולא היה מקום לתעד אותה.  

בשני הניסויים נבדקה גם יעילותו של תכשיר ג'יברלין  חדש 
בתוארית של תרחיף שמן)Oil Dispersion, OD. הוספת התכשיר 
תוזיל את עלות  לסל החומרים המורשים לשימוש בהדרים 
הריסוס בג'יברלין. כמו כן בדקנו  האם יש השפעה לריסוס 
 GA4 +GA7 בתכשיר סופרלון המכיל תערובת של הג'יברלינים

עם הציטוקינין בנזיל אדנין. 
המאמר הנוכחי מתאר את הניסוי שבוצע בפרדס "ספריה".

מהשטח

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ, מאיר פיינצק, בועז גלעדי, חגי לבבי, דניאל וולדמן, ולודיה 
גרבנשיקוב-"מהד.-פריאור" גיא עצמון,שלמה גלידאי-חב'"גדות אגרו בע"מ"
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שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת חושחש בת 7 שנים בפרדס 
של "מהדרין –פריאור" באזור "ספריה") חלקה מס' 322  בגוש 
10(. הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב-4 חזרות 4 עצים 

בכל חזרה.
בוצעו הטיפולים הבאים:

1.  ביקורת;
2. ריסוס בג'יברלון ת"נ ) 50 ח"מ GA3( + טיבולין 0.025%;
3. ריסוס בג'יברלון OD ) 50 ח"מ GA3( + טיבולין 0.025%;
4. ריסוס בג'יברלון OD ) 25 ח"מ GA3( + טיבולין 0.025%;

5. ריסוס בסופרלון ) 0.05%(+ טיבולין 0.025% ;
6.  חיגור  80% מזרועות העץ בסוף הפריחה  ב-13.4.2018 

)בסכין חיגור אורן-סרפרז(.

הריסוסים  בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 7 ליטר לעץ 
בסוף הפריחה ב-12.4.2018.

התכשירים שנבדקו בניסוי:
ג'יברלית  נוזלי של חומצה  ג'/ל' - תרכיז  ג'יברלון ת"נ 40 
GA3( Gibberellic acid(. מכיל 40 ג'/ל' חומר פעיל. מיוצר ע"י 

" Fine Agrocemicals", ומשווק ע"י "גדות אגרו בע"מ". 
ג'יברלון OD – מכיל 100 ג'/ל' של חומצה ג'יברלית

GA3( Gibberellic acid( בתוארית של תרחיף שמן – מיובא ע"י 
חב' "גדות אגרו בע"מ".

 alkyl polyethoxy ethanol fatty acids טיבולין - תרכיז נוזלי של
isopropanol. מכיל 900 ג'/ל' חומרים פעילים. מיוצר ומשווק 

ע"י "גדות אגרו בע"מ".
סופרלון ת"נ- מכיל 19 ג'/ל'  GA4+7  + 19ג'/ל' בנזיל אדנין. 
מיוצר ע"י " Fine Agrocemicals" ומשווק ע"י "גדות אגרו בע"מ". 

הפרי נשקל ונקטף מכל חזרה בנפרד ב-20.3.2019. מכל חזרה 
נלקחו באקראי 100 פירות. הם נשקלו וחושבו משקל הפרי 

הממוצע ומספר הפירות לעץ.

JMP  במבחן  הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת 
Student-t   ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות ודיון
השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל היבול מובאות 
בטבלה 1 ואיור 1. הריסוס המקובל בג'יברלון בריכוז 50 ח"מ 
בסוף הפריחה העלה את מספר הפירות לעץ ב-83% ואת היבול 
ב-60% מעל יבול עצי הביקורת. חיגור זרועות בסוף הפריחה 
העלה את מספר הפירות לעץ ב-166% ואת היבול ב-119% 

מיבול עצי הביקורת. 
ממצאים אלה מחזקים את תוצאות הניסויים שבוצעו בעבר 
שהראו את התרומה הרבה של ריסוס בג'יברלין וחיגור בעת 

הפריחה להעלאת היבול בזן אורי )8 -1(. 
תוצאה דומה התקבלה בריסוס בתוארית של ג'יברלון OD. בניסוי 
הנוכחי השפעת ריכוז הג'יברלון OD  25 ח"מ ח"פ השתוותה 
ליעילות הטיפול ב-50 ח"מ ח"פ ) טבלה 1(. מן הראוי לציין 
שבניסוי מקביל שנעשה בפרדס זיתא באזור חדרה הריסוס ב-50 
ח"מ ג'יברלון OD  היה יעיל יותר מריסוס ב-25 ח"מ ג'יברלון 

.)11( OD
תוצאות הריסוס בתכשיר סופרלון בריכוז 0.05% לא היו שונות 
מאלו של עצי הביקורת. גם בניסוי המקביל באזור חדרה הסופרלון 

בריכוז זהה לא השפיע )11(. 
ממצאי הניסוי הנוכחי מאשרים את הידע הקיים שבחלקות אורי 
שאינן נוטות להיסדקות רבה של פרי ריסוס בג'יברלין בעת 
הפריחה מעלה את היבול במידה רבה. חיגור העלה את מספר 
הפירות לעץ ואת היבול במידה הרבה ביותר. יש לשקול בכל 
חלקת פרדס בנפרד באילו משני האמצעים להעלאת יבול לבחור, 

או האם להשתמש בשניהם.

תמונה 1. שותפים בניסוי )מימין לשמאל(: ולודיה גרבנשיקוב, חגי לבבי, גיא 
עצמון, דניאל וולדמן

  )Agrostudies  תמונה 2. קוטפי הניסוי- סטודנטים מקמבודיה )במסגרת
בעת הפסקת האוכל.
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טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל היבול

                 הטיפול
יבולמספר פירות לעץ

אחוז מביקורתק"ג/עץאחוז מביקורתסה"כ פירות לעץ
51.8100  ג'310100  ג'1. ביקורת

83.1160  ב'567183  ב'2. ג'יברלון )50 ח"מ ח"פ(
74.9145  ב'490158  ב'3. ג'יברלון OD ) 50 ח"מ ח"פ((
81.6158  ב'538173  ב'4. ג'יברלון OD  ) 25 ח"מ ח"פ(

48.092  ג'28692  ג'5. סופרלון ) 0.05%(

113.8219  א'827266  א'6. חיגור 80% מהזרועות

*ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 
.P=0.05 סטטיסטית ברמת מובהקות

          *כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז0.025%;
         *כל הטיפולים בוצעו בסוף הפריחה ב-12.4.2018. 

איור 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ 

*נתונים בעמודות המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 
.P=0.05 סטטיסטית ברמת מובהקות

          *כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז0.025%;
         *כל הטיפולים בוצעו בסוף הפריחה ב-12.4.2018. 
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וא. . 8 י. אגוזי, ע. קשת  י. קפלן, מ. פיינצק,  י.,  גרינברג, 

שניאור. 2008. העלאת יבול בקליף 'אור 1' באמצעות ריסוס 
ג'יברלין וחיגור זרועות בשיא פריחה ועל חנטים קטנטנים. 

עת הדר 62: 28 30-
א.סדובסקי, . 9 הולצמן,  ש.  מוסק,  י.  ש.,  קנוניץ. 

. ש  , ן ו ד ע ס  . י  , ן מ ר ג י י א . י  , ק צ נ י י פ .  מ
שמש ונ. דניאל. 2007. השפעות חיגור שני בסוף האביב 
על היבול וגודל  הפרי ב'אור 1'. ניסויי שדה של מדריכי 
המחלקה להדרים, חוברת תקצירים, הוצל"א שה"מ, המח' 

להמחשה, דצמ.2007.       
 רוטמן, נ., י. גרינברג, ז. עשור, ד. זיו, ע. איזנברג. 2003. . 10

'אור 1' באמצעות ריסוס בג'יברלין  העלאת יבול בקליף 
וחיגור. עלון הנוטע נ"ז: 330 – 332.

גרינברג, י. מ. פיינצק, ע. גרוסר, ג. יפין, א. שלזינגר, א. . 11
צור, ח. לינדנבאום, ש. גלידאי. 2019. השפעות ריסוסים 

בג'יברלין, סופרלון וחיגור על היבול בזן אורי ) בהכנה(.
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 על החיגור ברקאי  דיצה לשים לפני הערת זוהר 

 

 המשך הדיון בעניין החיגור 

 

 
 ד"ר ערן רווה /תרומתי לדיון בנושא תרומת טיפולי החיגור

. החיגור הפרדס  החיגור הינו חלק מ"ארגז הכלים" העומד לרשות החקלאי לצורך שיפור פוריות
שרידות החנטים בתקופת החמסינים, או לעודד את  יכול לעודד את תהליך יצירת חנטים, לשפר את 

התפתחותם של פירות גדולים )הכל בהתאם למועד בו הוא נעשה(. חיגור שיעשה בסתיו ישפיע 
בעיקר על עוצמת הפריחה באביב שלאחר. חיגור שיעשה בזמן שיא פריחה ישפיע על שרידות 

 השפעות החיגור גדול יותר. טה יעודד התפתחות פרי החנטים, ואילו חיגור שיעשה לאחר החנ
סקירה נרחב פרסמו גורן, הברמן וגולדשמידט מאמר  2004בשנת מזה שנים רבות כאשר  ונחקר 

 .R. Goren, M. Huberman and E .מאמרים מדעיים שפורסמו בנושא 200המסכם למעלה מ 
E. Goldschmidt (2004). Girdling: Physiological and Horticultural Aspects. 

Hort. Rev. 30; 1-36. 

. כתוצאה מכך מגיעים  השיפהבמערכת  החומריםמבחינה פיזיולוגית החיגור קוטע את רצף מעבר 
ואילו באזור  )בד"כ הכוונה למערכת השורשים( פחות סוכרים אל האזורים שמתחת לאזור החיגור 

מושפעת ממספר רב של גורמים: אחוז חיגור  התגובה לצבירה של סוכר ועמילן.    ישנהשמעל החיגור  
אל רקמת השיפה   הנוף שעבר את תהליך החיגור, רוחב פס החיגור, עומק החדירה של סכין החיגור 

, מצבו הפיזיולוגי של העץ, מצבו הפנולוגי של העץ )תקופת הפריחה, או הקמביום שמתחתיה\ו
חלק מההשפעות של המשתנים שהוזכרו מקורן א.  בו העץ נמצ  ביוטיים-(, ומהתנאים האוכו'ב  והלבל

תהליך הריפוי חיבור מחדש של מערכות ההובלה. הזמן הדרוש לריפוי אזור החיגור והבהשפעה על 
יותר ארוך יהיה , מועד בו חלה ירידה בפעילות חלוקת התאים של מערכות ההובלה, למשל בסתיו

  באביב או בקיץ. זה המתרחשביחס ל

נראה כי . דעות שונות לגבי תרומתו של טיפול החיגורל נחשפיםנשאלת השאלה, כיצד בשטח אנו 
לא הגורמים המשפיעים על עוצמת תגובת העץ לחיגור.  ובמספר הרב של  התשובה נעוצה במורכבות  

שחוגרו יהיה זה מפתיע ששתי חלקות סמוכות יגיבו שונה לאותו טיפול חיגור ולו רק מפני שהעצים  
בריאים יוביל לרוב   םבעוד שיישום טיפול החיגור בעצי.  פיזיולוגי  לא היו באותו מצבי החלקות  בשת

תרומתי לדיון בנושא תרומת טיפולי החיגור
החיגור הינו חלק מ"ארגז הכלים" העומד לרשות החקלאי לצורך 
שיפור פוריות הפרדס. החיגור יכול לעודד את תהליך יצירת 
חנטים, לשפר את שרידות החנטים בתקופת החמסינים, או לעודד 
את התפתחותם של פירות גדולים )הכל בהתאם למועד בו הוא 
נעשה(. חיגור שיעשה בסתיו ישפיע בעיקר על עוצמת הפריחה 
באביב שלאחר. חיגור שיעשה בזמן שיא פריחה ישפיע על שרידות 
החנטים, ואילו חיגור שיעשה לאחר החנטה יעודד התפתחות 
פרי גדול יותר. השפעות החיגור נחקרו מזה שנים רבות כאשר 
בשנת 2004 פרסמו גורן, הברמן וגולדשמידט מאמר סקירה נרחב 
 R. .המסכם למעלה מ 200 מאמרים מדעיים שפורסמו בנושא
 Goren, M. Huberman and E. E. Goldschmidt )2004(.
 Girdling: Physiological and Horticultural Aspects.

.Hort. Rev. 30; 1-36
מבחינה פיזיולוגית החיגור קוטע את רצף מעבר החומרים במערכת 
השיפה. כתוצאה מכך מגיעים פחות סוכרים אל האזורים שמתחת 
לאזור החיגור )בד"כ הכוונה למערכת השורשים( ואילו באזור 
שמעל החיגור ישנה צבירה של סוכר ועמילן. התגובה לחיגור 
מושפעת ממספר רב של גורמים: אחוז הנוף שעבר את תהליך 
החיגור, רוחב פס החיגור, עומק החדירה של סכין החיגור אל 
רקמת השיפה ו\או הקמביום שמתחתיה, מצבו הפיזיולוגי של 
העץ, מצבו הפנולוגי של העץ )תקופת הפריחה, הלבלוב וכו'(, 
ומהתנאים הא-ביוטיים בו העץ נמצא. חלק מההשפעות של 
המשתנים שהוזכרו מקורן בהשפעה על הזמן הדרוש לריפוי אזור 
החיגור והחיבור מחדש של מערכות ההובלה. תהליך הריפוי 
בסתיו למשל, מועד בו חלה ירידה בפעילות חלוקת התאים של 
מערכות ההובלה, יהיה ארוך יותר ביחס לזה המתרחש באביב 

או בקיץ. 
נשאלת השאלה, כיצד בשטח אנו נחשפים לדעות שונות לגבי 
תרומתו של טיפול החיגור. נראה כי התשובה נעוצה במורכבות 
ובמספר הרב של הגורמים המשפיעים על עוצמת תגובת העץ 
לחיגור. לא יהיה זה מפתיע ששתי חלקות סמוכות יגיבו שונה 
לאותו טיפול חיגור ולו רק מפני שהעצים שחוגרו בשתי החלקות 
לא היו באותו מצב פיזיולוגי. בעוד שיישום טיפול החיגור 
יוביל לרוב לעליה ביבול, הפעלתו על עצים  בעצים בריאים 
והפוכה מזו אליה התכוונו.  חלשים תוביל לתגובה שלילית 
לדוגמא, טיפולי חיגור סתווי שיושמו בפרדס מסחרי של הדרי 
מעון הובילו להגדלת היבולים לכדי 5.5 טון לדונם אך במקביל 
החלישו את מערכת השורשים ולוו בצבירת מלחים מסוכנת בנוף 
)אורן י., הולצמן ש., רוה ע., וענבל צ. ]2004[. השפעת חיגור 
סתווי בשנת שפע על היבול בשנה העוקבת. נקודת צמיחה, 
3; 30-31(. במקרה אחר, בקיבוץ רעים, טיפולי החיגור הוביל 
לתמותה של 200 עצים בחלקה )שמעון הולצמן; ידע אישי(. 
ואכן בהמלצות בנושא טיפולי החיגור להעלאת היבול בהדרים 
)עת הדר 2014, גיליון 102 עמוד 21( כתוב באופן חד וברור כי 

"אין לחגר עצים חלשים." 
צריך להיות מובן לכולם שלפני הפעלת כלי כזה או אחר מ"ארגז 
הכלים" העומד לרשותנו, יש לוודא שאנו בוחרים בכלי מתאים 
והנ"ל מופעל בתזמון הנכון ובעוצמה הנכונה. בעוד שהפעלת 
טיפולי חיגור על עצים בריאים וחזקים תוביל לתוצאות חיוביות, 
יישום טיפולי חיגור במועד שגוי, בעוצמה חזקה מדי או על 
עצים שלא נמצאים במיטבם, ייתכן ותוביל להיחלשותם של 

העצים ואף להתמוטטותם. 

המשך הדיון בעניין החיגור
ד"ר ערן רווה
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 ונות קודמים( ראי גילי ) כך היה פעם:למדור 
 

 

 

 

 

 

 מארכיון כפר בילו  1933ברחובות באריזת הדרים למשלוח ברכבת לנמל חיפה  אנשי בילו עובדים 

 ונות קודמים( ראי גילי ) כך היה פעם:למדור 
 

 

 

 

 

 

 מארכיון כפר בילו  1933ברחובות באריזת הדרים למשלוח ברכבת לנמל חיפה  אנשי בילו עובדים 

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

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

אנשי בילו עובדים ברחובות באריזת הדרים 
למשלוח ברכבת לנמל חיפה 1933

מארכיון כפר בילו
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 נכ"ל משרד המחקר הרומני בביקור במקסופט בישראל מ

 

הרומנית   anamob הגיע בלוויית משלחת של נציגים מחברתהרומני   Mircea POPA מנכ"ל משרד המחקר  

 לביקור בחברת מקסופט מקבוצת צמח מפעלים. 
 

  ו נולדט עוסקת במחקר ופיתוח טכנולוגי בתחום החקלאות והקשרים שלה עם מקסופרומניה   anamobחברת 

 העוסק בדיגיטיזציה של החקלאות באירופה.   Smart Agri Hub הגדול  אירופאי הפרויקט הסביב 

 

חוות הניסיונות של צמח  ב ו לאחר מכן ביקרובמסגרת הביקור, סיירו האורחים במרכז כנרת לחדשנות ויזמות,  

 ניסויים שונים ומתודולוגיות שונות בביצוע הניסויים.  ב  וחזו

 

: "החקלאות הישראלית צועדת תמיד יד ביד עם טכנולוגיה  אומר   אר מנכ"ל חברת מקסופטי שלום ברודר' 

שוב בראש הטבלה העולמית. אנו גאים על שיתופי  ומפותחת והשילוב בין השתיים הוא שמציב אותנו שוב  

 פעולה מהסוג הזה ותמיד שמחים ליצור קשרים חשובים  ולארח את השותפים הגלובליים שלנו 

חברת anamob רומניה עוסקת במחקר ופיתוח טכנולוגי בתחום 
נולדו סביב הפרויקט  החקלאות והקשרים שלה עם מקסופט 
Smart Agri Hub העוסק בדיגיטיזציה של  האירופאי הגדול 

החקלאות באירופה. 

במסגרת הביקור, סיירו האורחים במרכז כנרת לחדשנות ויזמות, 
ולאחר מכן ביקרו בחוות הניסיונות של צמח וחזו בניסויים שונים 

ומתודולוגיות שונות בביצוע הניסויים. 

דר' שלום ברויאר מנכ"ל חברת מקסופט אומר: "החקלאות 
הישראלית צועדת תמיד יד ביד עם טכנולוגיה מפותחת והשילוב 
בין השתיים הוא שמציב אותנו שוב ושוב בראש הטבלה העולמית. 
אנו גאים על שיתופי פעולה מהסוג הזה ותמיד שמחים ליצור 

קשרים חשובים ולארח את השותפים הגלובליים שלנו

מנכ"ל משרד המחקר הרומני 
בביקור במקסופט בישראל

מנכ"ל משרד המחקר Mircea POPA הרומני הגיע בלוויית משלחת של נציגים 
מחברת anamob הרומנית לביקור בחברת מקסופט מקבוצת צמח מפעלים.
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ירידה ה .וקליפות אתרי שמן, לימון
 ותלנורמלי חזרה מסמנתבכמות 
 בשנת שנראו הייצור  מרמות בספרד

  ורנה הזן של  היצוא אומדן. 2018/19
  אספקת כי מבטיח טון 260,000-כ

  גדול חלק תכסה הספרדית הלימון
  .טובה באיכות פרי עם 2020 קיץ של

 בסרטן   למלחמה   פרי

 

 מסייעים וענבים כרוב, גזר , תפוזים
 יוזמה פי על, בסרטן להילחם

 של פוניםרטמאסב המשתמשת
 .המחקר  את להאיץ כדי הציבור 

  חוקרים ידי על שהובל, הפרויקט
 מלאכותית בבינה משתמש, מלונדון

  נתונים של עצומות כמויות לרכז בכדי
 .סמארטפוניםב" ענן מחשוב" ברשת

 במזון סרטן נגד מולקולות מאות  זוהו
 .וענבים כרוב, תפוזים כמו יומיומי

, טמהפרויק האחרונים הממצאים
  נתונים לניתוח בפלטפורמה השתמשו

 מ יותר  של המולקולרי התוכן על
  מ יותר  וזיהו, יומיומיים מזונות 8,000

 לגידול נזק הגורמות מולקולות 110-
  הם  הללו מהמולקולות רבים. סרטני

 לתת המסייעות תרכובות ,פלבנואידים
 החוקרים .צבעם את וירקות לפירות
 כבר  שהתרופות ככל כי מציינים

 לשימוש אישורן, טיפולי ושימבש
  פחות בחובו טומן סרטן כטיפולי
 כרוכות והן נמוכות עלויות, סיכונים
 פיתוח מאשר  יותר  קצרים זמן בטווחי
 .לחלוטין חדשות תרופות

 

 

  צ׳ילה

 הגם,18% של ירידה - קלמנטינות
יותר.  מוקדם החלה שהעונה

 30 בשבוע  הגיע הייצוא במנדרינות
 בשנה תאריך  תואו לעומת טון 3270ל

  תחזית גם. טון 1852  עם החולפת
  נשלחו אבל נמוכה היתה הלימון
  בעונה טון 53,110 לעומת טון 64.722

  הייצוא נפח  בתפוזים גם.  הקודמת
  עם שעברה לשנה בהשוואה קטן

 53% רק המהווה -  טון 48,939
 ירידה מעריכים בתפוזים .מהתחזית

 שוק תמהיל. העונה בסוף 8% של קלה
 דומה ילה'בצ ההדרים של ייצואה

 קלמנטינות  .קודמות לשנים למדי
 ב" לארה בשלמותן כמעט נשלחו

 לחוף עוברים שלישים כששני(, 99%)
 95% גם קיבלה ב" ארה .המזרחי
 יוצאים השאר  כאשר , התפוזים מייצוא

 .הלטינית ולאמריקה לאירופה

 ליפן 26%-ו, ב" לארה 60%: לימונים
 אהקורי לדרום בעיקר  והשאר 

 מההגעה 72%, קליפים לגבי.ואירופה
 הגיעו האמריקאי בשוק המקורות מכל
 . מפרו 25% עם, ילה'מצ

  . וסין   רוסיה 

 

  יבוא   הפסקת על הודיעה רוסיה
 באוגוסט 10 -מה החל מסין הפירות

.  הפיטוסניטרי במצב ההחמרה לאור 
 שמקרים לאחר  התקבלה זו החלטה
 סיניים צמחיים מוצרים של חוזרים

 כה עד ,אורגניזמים עם רוסיהל יעוהג
 של מקרים 48 התגלו 2019 בשנת

 
 
 
 

. פירות בעיקר ,  מזוהמים מוצרים
 טונות 900,000 מסין מייבאת רוסיה

 כולל, בשנה חקלאיים מוצרים של
 הדר  פרי של טונות 180,000- מ יותר 

, תפוחים טון 190,000 -מ ויותר 
  ופירות משמשים, שזיפים, אגסים
 יש זאת  עם. האיסורמ שנפגעו אחרים
  .השיחות לחידוש ברוסיה ציפייה

 
  שחורה   גומה ,  תוניסיה

 

 להגנת תיכוני והים האירופי הארגון
 כי המאשרת  התראה פרסם  הצומח

 על רשמית הצהירו בתוניסיה הרשויות
 Phyllosticta-ב נגוע שטח

citricarp ,לגומה הגורמת פטרייה  
 Pseudomonas :בארץ)  שחורה

syringae .)   של שטח על מדובר 
 הדרים גידול באזור  דונם  20,000
 בדיקה לאחר . המדינה מזרח-בצפון

  7  של הצרפתיות הגבול רשויות של
  נמצאה מתוניס הדרים משלוחי

-במרץנפתחה  חקירהו, פטריהה
 פיטוסניטריות רשויות ידי עלאפריל 
, ידוע אינו   ההתפרצות  מקור  .בתוניס

 חומר  לאזור  הובאש ,חשדיש אך 
 יבוא) חוקי בלתי באופן נגוע צמחי
 גם אסור  לשתילה הדר  צמחי

 בספטמבר   השיטפונות וכי(,בתוניסיה
 .הפטרייה התפשטות על הקלו 2018

 
 
 
 
 
 

 אבסורד ,   ספרד   פרדסני 

 

 כי התלונן בספרד  ההדרים ענף
  מוגזם יבוא ידי על נגרם בענף המשבר 
, האירופי חודהאי בתמיכת ומחסור 

 על הרוסי מברגוהא  בגלל ובמיוחד
  שנתמ שיושם, אירופאית תוצרת
 מופרך כי  עוד נאמר  בהודעה .2014

 מגדלי של אסון הרה קמפיין שאחרי
 לנטוש נאלצו מהם רבים בו ,הדרים

 המחירים, שלהם הפרדסים את
  פי   הוא אפריקה לדרום ששילמו

 ״אבסורד״ ) מוצרים אותם עבור  ארבע
  את בבירור  מראה זה מצב"  .(לדעתם

  האספקה שרשרת של תהחולש
 הצרכן וכי, והאירופאית הספרדית

  דווקא אלא, המחיר  את קובע אינו
 מתעלליםה הגדולים הקמעונאים

 מגדלי (?לא -! מוכר ." )בחקלאים
 את למכור  אפוא נאלצו  ההדרים

 ",מגוחכים" במחירים שלהם היבול
  איכותם  למרות ״אבסורד״  כדי עד
 .גבוההה

 זמין   אם   פופולרי   אורי :  קנדה 

 

 לצפון זרעים נטולות מנדרינות הגעת
 נותרות הדרומי הכדור  מחצי אמריקה
  הצפון התוצרת קנייני .יציבות

רוסיה וסין. 
רוסיה הודיעה על הפסקת  יבוא הפירות 
מסין החל מה- 10 באוגוסט לאור ההחמרה 
במצב הפיטוסניטרי. החלטה זו התקבלה 
לאחר שמקרים חוזרים של מוצרים צמחיים 
סיניים הגיעו לרוסיה עם אורגניזמים. עד 
48 מקרים של  2019 התגלו  כה בשנת 
מוצרים מזוהמים, בעיקר פירות. רוסיה 
מייבאת מסין 900,000 טונות של מוצרים 
חקלאיים בשנה, כולל יותר מ-180,000 
ויותר מ-190,000  טונות של פרי הדר 
טון תפוחים, אגסים, שזיפים, משמשים 
ופירות אחרים שנפגעו מהאיסור. עם זאת 

יש ציפייה ברוסיה לחידוש השיחות. 

תוניסיה, גומה שחורה 
להגנת  תיכוני  והים  האירופי  הארגון 
כי  המאשרת  התראה  פרסם  הצומח  
הרשויות בתוניסיה הצהירו רשמית על 
 ,Phyllosticta citricarp-ב נגוע  שטח 
פטרייה הגורמת לגומה  שחורה ) בארץ: 
Pseudomonas syringae(.   מדובר על שטח 
גידול הדרים  20,000  דונם באזור  של 
בצפון-מזרח המדינה. לאחר בדיקה של 
רשויות הגבול הצרפתיות של  7 משלוחי 
הדרים מתוניס נמצאה הפטריה, וחקירה 
רשויות  ידי  על  במרץ-אפריל  נפתחה 
פיטוסניטריות בתוניס. מקור  ההתפרצות  
ידוע, אך יש חשד, שהובא לאזור  אינו 
חומר צמחי נגוע באופן בלתי חוקי )יבוא 
צמחי הדר לשתילה אסור גם בתוניסיה(, 
וכי השיטפונות  בספטמבר 2018 הקלו 

על התפשטות הפטרייה.

מעט קניות מקוונות בארה״ב
בו אנשים  האינטרנט שינה את האופן 
רבים  ורוכשים  מתקשרים  עובדים, 
אך  בהם,  מהמוצרים שהם משתמשים 
קניית מצרכי מזון היא עדיין לא אחת מהן.   
81% מהאמריקאים אומרים שהם אף פעם 
לא מזמינים מצרכי מזון  מקוונים, בעוד 
11% אומרים שהם עושים זאת לפחות פעם 
בחודש.  באופן דומה, 88% מהמבוגרים 
ארוחות  מזמינים  לא  לעולם  בארה״ב 
ואילו  באינטרנט,  אוכל טרי  המכילות 
לפחות  זאת  עושים  אומרים שהם   7%

פעם בחודש.
לעת עתה, האמריקנים נצמדים לדרכים 

המסורתיות כדי לאכול. 

אבוקדו, ישראל 
האבוקדו  עונת  את  מסיימים  בגליל 
החלה  החדשה  העונה  כאשר  בקיץ, 
רשמית בשבוע זה )שבוע 33( עם הגעת 
הפירות הראשונים לחנויות. בישראל 
אוכלים כ- 6-8 ק״ג אבוקדו לשנה )כמו 
המקסיקנים(.יש כאן שישה זנים בנוסף
תחל  ומיד  ול״אטינגר״  ל״גליל״ 
האספקה של הזן הנפוץ בעולם “האס״. 
 per אירופה הצריכה  בחלק מארצות 
capita היא מחצית הק״ג  לנפש לשנה 
ואין ספק שיש פוטנציאל מכירה גדול. 
מהחברה מוסיפים כי אם הפרי קשה 
מעט ניתן להניחו ליד תפוח ובננה עד 

 .ready to eat  להיותו

טורקיה, נתחיל מאוחר. 
הטורקים מתכננים להתחיל בשיווק הלימון 

מאוחר בעונה ע״מ לא להפסיד כסף. 
הלימון עדיין לא הגיע לבשלות והאיכות 
הנדרשת, יצואן טורקי מאמין שיהיה פחות 
פרי באופן משמעותי, כ-% 50 פחות בזן 
interdonato הוא גם צופה ירידה חדה מאוד 
במחירים של לימוני מאייר ואינטרדונטו 
תוך שבועיים-שלושה. לדעתו מדינות 
המזרח הרחוק נראות הרבה יותר מעניינות 
עם פוטנציאל טוב יותר מארצות אירופה 
ביותר  המשמעותית  הסיבה  הקלסית“ 
בירידה בכמות היא הרוח הצפון מזרחית 
בשיא  האינטרדונטו  את  ש״תפסה״ 
פריחתו, לדעתו בתחילת העונה המחירים 
בדרך כלל גבוהים לפני שהם יורדים מהר 
מאוד. ולכן הוא מתכנן להתחיל את העונה  

בסוף ספטמבר, כדי למנוע הפסדים. 
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 בצד שמאל עירא לוין בצד ימין קנוניץ ולמטה שני החברים מהשקמה.

 ראה מאמר למטה

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 מזכרת בתיה  עירא לוין

מושבה גדלה ומונה . ההוא חקלאי שורשי, נצר למייסדי המושבה מזכרת בתיהלוין  עירא

 בודדים עדיין עוסקים בחקלאות. רק, אך תושבים 15,000-כיום כ

חנן שור ועידו סתר

כולל אנשי פיקוח מזיקים, פיקוח השקיה וקטיף.
חנן ועידו מובילים גישה המחפשת ללא הרף יוזמות נוספות, 
רעיונות ופיתוחים חדשים, והם פתוחים לשיתופי פעולה עם 
אנשי המחקר וההדרכה ועם מגדלי האזור ומארחים בלבביות 

סיורי מגדלים בחלקותיהם. 
בזכות המקצוענות, השאיפה המתמדת לחידושים, הקשר עם 
אנשי המחקר וההדרכה והפתיחות לשתף פעולה עם חקלאי 
האזור, חנן שור ועידו סתר משמשים דוגמא ומופת לחקלאי 
האזור ולכלל חקלאי הענף, ועל כך נבחרו לחקלאים מצטיינים 

בענף ההדרים לשנת 2019.

שוקי קנוניץ שה"מ, משרד החקלאות
שוקי קנוניץ הוא מדריך בתחום ההדרים בשה"מ זה 36 שנים, 

וב-4 השנים האחרונות משמש כמנהל אגף הפירות בשה"מ. 
ברמה  וגם  הארצית  ברמה  מקצועית  סמכות  מהווה  שוקי 
הבינלאומית בתחום זני ההדרים. שותף בכיר בפיתוחם של זני 

הדרים חדשים ודואג לשילובם במשקי המגדלים. 
עורך ניסויי שדה רבים בכל הקשור לממשק בגידול ההדרים, 
תומך ועוזר למדריכים ולחקלאים בכל מה שנדרש. נמצא בקשר 

הדוק עם כל גורמי המחקר בתחום בארץ ובעולם. 
חריצותו של שוקי בעבודתו ראויה לציון. הוא נרתם לכל משימה 

המשך מעמוד 8

הקשורה בתחום המטעים ועושה כל שניתן כדי שהידע העדכני 
ביותר יופץ לכל מעוניין.

כמנהל אגף הפירות בשה"מ, אחראי על צוות גדול של מדריכים, 
תומך ועוזר לכל מדריך בהכשרה ובפיתוח הידע המקצועי.

שוקי קנוניץ משמש דוגמה אישית יוצאת מהכלל הן למדריכים 
הוותיקים והן למדריכים הצעירים. פעילותו בהדרכה מביאה 
ברכה גדולה לחקלאים ולחקלאות בישראל, ועל כך נבחר למדריך 

המצטיין לשנת 2019.
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משרד החקלאות מבקש להביא להקמתן של זירות מסחר דיגיטליות 
בישראל לממכר תוצרת חקלאית טרייה, מייצור מקומי ומיבוא.
על זירות המסחר הדיגיטאליות להוות תשתית לפעילות עסקית-
ולהביא לייעול משמעותי של  ולקוחות  מסחרית של ספקים 
שיווק התוצרת החקלאית הטרייה במדינת ישראל ועל ידי כך 
לספק מידע פומבי עדכני על המסחר בתוצרת חקלאית בישראל, 

בהתבסס על שיטות מסחר הוגנות ומתקדמות.

תמצית הקול קורא 
קול קורא 2019 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
ישראליות עבור  סיוע לחברות טכנולוגיות  להגשת בקשות 
תכניות הרצה במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לממכר 
תוצרת חקלאית טרייה. במסגרת הקול הקורא ייתמכו תכניות 
שידגימו את פעילותה של זירת מסחר דיגיטאלית ושרשראות 
האספקה, ההפצה והשיווק של תוצרת חקלאית טרייה במסגרתה.
על התכניות להוות תשתית לפעילות עסקית-מסחרית של שרשרת 
הערך ולהביא לייעול משמעותי של שיווק התוצרת החקלאית 
הטרייה במדינת ישראל )הן בצד היצרנים והן בצד הצרכנים(, ועל 
ידי כך לספק מידע פומבי עדכני על המסחר בתוצרת חקלאית 

בישראל, בהתבסס על שיטות מסחר הוגנות ומתקדמות.
 כל זאת במטרה לעודד:

את ייעול ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל, ובפרט 
את שיווק תוצרתם.

הידע בתחומי  עתירת  והתעשייה  קידום מערכת החדשנות 
החקלאות בישראל )אגרוטק(.

היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי האגרוטק 
בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

במסגרת אמות המידה, תיבחן גם ההשפעה הצפויה של התכנית 
ייעול החקלאות, ועל ביצועיהם העסקיים של החקלאים  על 
בישראל. השפעתה של זירת המסחר הדיגיטאלית תיבחן בין 

היתר באופן בו היא מביאה:
שקיפות ביחס למחיר התוצרת ולאיכותה לשם הוגנות במסחר

עידוד תחרות במטרה להוביל לירידת מחירים, והתרומה הצפויה 
לירידתם.

וצמצום אובדן המזון לאורך שרשראות  מלאי מיטבי  ניהול 
האספקה, ההפצה והשיווק, הגברת כושר התחרות של המגדלים 

ושיפור מעמדם אל מול הסוחרים.
אימוץ מגמות גלובליות של מסחר אלקטרוני בתוצרת טרייה

וארוכי טווח  וחוזי רכש מיטיבים  יציבות המחירים  הגברת 
לחקלאים.

 כל אלו, יעלו את השימוש בזירה והיזם ייהנה מפעילות שתשיא 
לו רווח ואימוץ מגמות גלובליות של מסחר אלקטרוני בתוצרת 

טרייה.
זכאות להגשת בקשה: תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל 
ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל אשר הגיש בקשה לקבלת 

תמיכה; לרבות חברה בע"מ, שותפות, אגודה שיתופית. 

תחום התמיכה: במסגרת התמיכה בהקמת זירות מסחר דיגיטליות 
לתוצרת חקלאית טרייה ייתמכו תוכניות שידגימו את פעילותה 
של זירת מסחר דיגיטאלית ואת שרשראות ההספקה, ההפצה 

והשיווק של התוצרת החקלאית הטרייה שתיסחר בה.

במסגרת אמות המידה, תיבחן גם ההשפעה הצפויה של התוכנית 
על ייעול השיווק ועל ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל. 
השפעתה של זירת המסחר הדיגיטאלית תיבחן בין היתר באופן 

בו היא תשיג:

שקיפות המחירים וביסוס הקשר בין מחיר לאיכות לשם עידוד 
תחרות והוגנות במסחר.

עידוד תחרות במטרה להוביל להפחתת עלויות עיסקה וירידת 
מחירים. 

הגברת יציבות המחירים.
תכנון ייצור באמצעות היתכנותם של חוזי רכש מיטיביים, ארוכי 

טווח ועתידיים.
וצמצום אובדן המזון לאורך שרשראות  ניהול מלאי מיטבי 

ההספקה, ההפצה והשיווק.
הגברת כושר התחרות של המגדלים ושיפור מעמדם מול הסוחרים 
)תנאים הוגנים לצדדים יעלו את השימוש בזירה והיזם ייהנה 

מפעילות שתשיא לו רווח(.
אימוץ מגמות גלובליות של מסחר אלקטרוני בתוצרת טרייה.

זירת המסחר הדיגיטאלית  נתונים להערכת השפעתה של 
בישראל.

מגיש הבקשה יצטרך לספק מידע ונתונים נוספים, ולמלא טופס 
שיכלול:

ניתוח הכדאיות הכלכלית בהקמת הזירה מנקודת מבט ציבורית, 
תכנית עסקית ומודל הפעלה.

זירת מסחר דיגיטלית 
ציפי סבג פרידקין )מעובד(
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ניתוח זה יכלול את התועלת הצפויה למשק כתוצאה מהקמתה 
של זירת המסחר, ובין היתר את:

ייעול מרווח השיווק והוזלת מחיר לצרכן.
היבטים הנוגעים לקיימות דוגמת טיפול בפסולת, מיחזור, מענה 

לעודפים, צמצום שאריות חומרי הדברה.
.post-harvest ,עקיבות

חיזוק הקשר שבין איכות ומחיר, שקיפות מחירים.
תכנון הייצור והגדלת הרווחיות והפריון העסקי.

ומוצרים  ריבוי משתמשים  עידוד חקלאים קטנים באמצעות 
מייצור מקומי.

התחייבות להפעלת הזירה בארץ, איכות המידע שתוכל הזירה 
להפיק )רזולוציה, תכיפות, נגישות( תכנית עסקית ומודל הפעלה 

של הזירה כולל המרווחים השונים.
 

הסבר לוגיסטי ההסבר יציג בין היתר את:
מבנה ואופן הפעלת שרשרת התובלה וההספקה מהיצרן לקונה 

)ובפרט שמירת שרשרת הקירור(.
אופן ניהול המלאי והפצה, לרבות משטוח והתמודדות עם סוגיות 
לוגיסטיות מרכזיות נוספות הסבר על מערכת הסליקה. ההסבר 

יציג בין היתר את:
מבנה התשלומים הדיגיטאליים והפעלתם.
מגוון אפשרויות התשלום ואמצעי תשלום.

אופן הבטחת העברת תשלומים למגדל תוך פרקי זמן קצרים.
אופן העברת תשלומים נוספים במערכת.

 
הסבר על זירת המסחר

ההסבר יציג וימחיש בתמונות בין היתר את:
אופני הפעילות של הזירה ושל האפליקציות מבחינת הספקים 

והקונים.
מספר הספקים ומספר הלקוחות הפוטנציאליים ומאפייניהם.
תיאור לקוחות קצה ומאפייניהם. )קמעונאים, מוסדיים וכדו'(

תיאור מגוון המוצרים ואפשרויות התמחור שלהם, כולל מודלים 
להגנה על המסחר בכלל )דוגמת מניעת הרצת סחורה, מכירה 
)זכויות  רוחני בפרט  קניין  ועל  ועוד(  מתחת לעלות הייצור 

מטפחים, כינוי מקום וכיו"ב(.
אופן בחינה והצגה של רמות האיכות במוצרים השונים.

)לפי מוצר או לפי פרטי  אופן המכירה/הקניה של המוצרים 
המגדל/יצרן(.

אופן שילוב משוב הלקוחות על איכות התוצרת.
בוררות, פיצוי ומחויבויות כספיות.

שפות ממשק )בנוסף לעברית(.

התאמה למודולציה עתידית.
תכנית שתזכה בתמיכה תידרש להעברת נתוני המסחר במהלך 
והמערכת תמשיך  )במידה  ולאחריה  תקופת ההדגמה/הרצה 

בפעילות(
הרצה  ובתכניות  ופיתוח  מחקר  בתוכניות  תומך  המסלול 

הינו  )"פיילוטים"( בתחומי טכנולוגיות החקלאות. המסלול 
מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות.

זה להיות  על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול 
בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

מטרת המסלול
תמיכה בתכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל 

חקלאי ישראל.
בחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות 

רלבנטיים לקידום מיסחורן בארץ ובחו"ל.
היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי טכנולוגיות 
קידום פתרונות טכנולוגיים  בישראל, באמצעות  החקלאות 

חדשניים.

שיתוף בידע מול אתר הרצה או קבלן משנה
ידע חדש שיפותח בתכנית יהיה בבעלות החברה.

אין מגבלות על הסכמי ידע שפותח טרם הפעלת התכנית.
במידה וקיים הסכם מסחרי לגבי זכויות בידע )קודם או חדש( 

יהיה צריך להשלימו טרם הפעלת תכנית מאושרת.

למי מיועד המסלול?
 חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות:

חיים,  ובעלי  צמחים  מבוססי  מוצרים  לפיתוח  טכנולוגיות 
וכן מוצרים  גלם תעשייתיים,  או לחומרי  המשמשים למזון 
לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות 

שיטות ותשומות.

מה מקבלים?
תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות.
חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?
אימפקט על החברה:

המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח 
מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון 
תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא 

לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
לחברות עם טכנולוגיות בשלבי הרצה, המסלול מאפשר להתקדם 
משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו 
לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי. כמו כן המסלול יסייע 

לקרב את המוצר לשווקי היעד בחו"ל.
חברות הנדרשות לתשתיות עבור ביצוע מחקר, פיתוח, ניסויי 
יוכלו לפעול גם מול  שטח והרצה עבור התכניות המוגשות, 
מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע 

)כקבלני משנה בתכנית המוגשת(.
 

המסלול מציע השתתפות בסיכונים  מודל מימון אטרקטיבי: 
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הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. 
חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על 
ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע 

לשלב המסחור, ועד לגובה ההשקעה.
 

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות שניתנת רק, 
לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות 
לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול
על מגישי הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של 
החברה.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת 
התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט 

בחוק החדשנות.

על התוכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, 
או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו של 

החקלאי הישראלי.
קריטריונים להערכת בקשה

רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
רמת האתגרים במימוש התוכנית.

יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא 
להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת 
התכנית.

לכלכלה  התכנית  של  והתעסוקתית  הטכנולוגית  התרומה 
הישראלית.

בתכניות הרצה: איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה 
והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית 

ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

תאריך הגשה אחרון: 3.9.2019 עד השעה 14:00 )תמיכה טכנית 
תינתן עד שעה זו(.

תשובות צפויות לקראת אמצע דצמבר 2019.

איך מגישים בקשה?
הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/
להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה 

לתמיכה.
בנושאי הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת 
klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: -03 המייל: 

.7157900
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לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה, שנת שלום,
שפע וברכהשנת לבלוב, צמיחה,


