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 משולחנו של העורך
  

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

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

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

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

    :   10,זדק קהלת וצ
רר  ""““ אאמַמַ לל  ַאַאלל  תתֹֹּּ תָתָ  עַעַ ַאַאלְלְ הה  שָשָ מָמָ כְכְ חָחָ יי  ֹלֹלאא  מֵמֵ לֶלֶהה'',,  כִכִ אֵאֵ ייםם  מֵמֵ בִבִ ייּוּו  טטווֹֹּּ ייםם  הָהָ אאששֹֹּּנִנִ רִרִ ייםם  הָהָ יָיָמִמִ הַהַ יָיָהה  שֶשֶ הה  הָהָ ''מֶמֶ
        ””""זֶזֶהה
 

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.
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לכל הפרדסנים והקוראים שלום, 
כעשרים גיליונות הוצאנו במתכונת חדשה וצבעונית, אנחנו 
ומדורים קבועים, לא תמיד  מנסים לשמר מסגרת מאמרים 
בהצלחה רבתי. ללא עזרתכם אין ספק שהגיליונות הבאים לא 
יענו לדרישות כל פרדסן באשר הוא, אי לכך נודה לכם על 
כל רעיון חדש או דגש יתר או חסר על מאמרים מסויימים. נא 
 olgoren@bezeqint.net  לשלוח הודעות והצעות למייל 

תודה,
ארי



 טל עמית

תמונת מצב

אמרה אתיופית – "50 לימונים הם מטען לאדם אחד, אבל ל– 50 איש הם בושם"

סיכום עונת 2018/19 
במדינות אגן הים התיכון 

עונת 2018/19 היתה עונת שיא ביבולי ההדרים באגן הים התיכון. 
בכמעט כל משפחות הזנים היה גידול משמעותי בכמות התוצרת. 

רק באשכוליות היתה סטגנציה.
יבול ההדרים באגן הים התיכון הגיע לכמעט 25 מיליון טון – כ 
20% מייצור ההדרים בעולם. היבול נמצא בעליה תמידית ב 3 
השנים האחרונות. בעונות 2013/14-2015/16 היבול היה יציב 
בסד"ג 21 מיליון טון, אך מאז, בכל שנה, חל גידול משמעותי, 

עם השפעות משמעותיות על השווקים.

שינוי לעומת עונת 18/19משפחה
17/18

שינוי לעומת 
ממוצע 4 שנתי

7,5339%11%קליפים

3,42010%17%תפוזים

3,38413%21%לימונים

-3%-5421%אשכוליות

24,7879%13%סה"כ

טבלת יבולי הדרים לפי משפחות – עונת 2018/19 )אלפי טון(
מדינות אגן הים התיכון מהן נאספו הנתונים: ספרד, מרוקו, 

טורקיה, מצרים, תוניסיה, ישראל, איטליה, יוון וקפריסין.

נתוני היבול של מדינות אגן הים התיכון בעונת 2018/19 )אלפי 
טון(

עונת מדינה
18/19

שינוי 
לעומת 
17/18

שינוי לעומת ממוצע 4 
שנתי

7,69719%22%ספרד

4,9004%23%טורקיה

4,8127%13%מצרים

2,60315%22%מרוקו

-5%-2,5986%איטליה

4%-1,1863%יוון

-4726%5%ישראל

42428%7%תוניסיה

-9412%30%קפריסין

24,7879%13%סה"כ

אנו רואים גידול עצום אצל 4 היצרניות הגדולות ביותר, כאשר 
יותר  השינוי לעומת הממוצע ה 4 שנתי מראה בצורה הרבה 
מוחשית )מבטל אפקטים של שנת שפע ושנת שפל( את מגמת 

הגידול.

קליפים
הנזק הגדול ביותר היה בשוק הקליפים. המוצרים השונים בשוק 
זה היו בעודף עצום מתחילת העונה ועד סופה, כאשר המצב 
הקשה ביותר היה בקלמנטינות של תחילת העונה )קלמנולס 

ספרדי –0.12 אירו לק"ג למגדל(, 

 

 

 

 

 

 טל עמית

 " איש הם בושם 50 –, אבל ל  לאדם אחדלימונים הם מטען  50 " –אמרה אתיופית 

 

      בבממדדייננוותת  אאגגןן  ההייםם  ההתתייככווןן      1199//22001188ססייככווםם  עעווננתת    

עונת שיא ביבולי ההדרים באגן הים התיכון . בכמעט כל משפחות הזנים   היתה 2018/19עונת 
 היה גידול משמעותי בכמות התוצרת . רק באשכוליות היתה סטגנציה . 

מייצור ההדרים בעולם.  20%כ  –מיליון טון  25יבול ההדרים באגן הים התיכון הגיע לכמעט 
היבול היה  2013/14-2015/16השנים האחרונות . בעונות  3היבול נמצא בעליה תמידית ב 

משמעותי , עם השפעות  מיליון טון , אך מאז , בכל שנה , חל גידול  21יציב בסד"ג 
 .משמעותיות על השווקים 

 

 ) אלפי טון( 2018/19עונת  –טבלת יבולי הדרים לפי משפחות 

התיכון מהן נאספו הנתונים : ספרד, מדינות אגן הים  ❖
מרוקו, טורקיה, מצרים, תוניסיה, ישראל, איטליה, יוון  
 וקפריסין.

 
 )אלפי טון ( 2018/19נתוני היבול של מדינות אגן הים התיכון בעונת 

שינוי  18/19עונת  מדינה
לעומת 
17/18 

שינוי לעומת 
 שנתי 4ממוצע 

 22% 19% 7,697 ספרד
 23% 4% 4,900 טורקיה
 13% 7% 4,812 מצרים
 22% 15% 2,603 מרוקו

עונת   משפחה
18/19 

שינוי 
לעומת 
17/18 

שינוי לעומת 
 שנתי 4ממוצע 

 11% 9% 7,533 קליפים
 17% 10% 3,420 תפוזים 
 21% 13% 3,384 לימונים

 -3% -1% 542 אשכוליות
  13% 9% 24,787 סה"כ
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גם הקליפים האפילים סבלו ממחירים נמוכים ב 21% בממוצע 
מהעונה הקודמת וב 16% נמוך מממוצע 4 שנים.

ההסברים שהתקבלו לעונה המאוד לא מוצלחת בקליפים:
יבול גבוה, פרי קטן, העדר צבע.

טמפרטורות גבוהות באוקטובר 2018 וריבוי גשמים בנובמבר 
)200 מ"מ(, גרמו לביקוש נמוך ולאיכות פרי ירודה.

מחאת "החולצות הצהובות" בצרפת, שגרמו לסגירת צירי תנועה 
בצרפת ומשם לתוך היבשת. 

מצב הקליפים האפילים צריך להדאיג מאוד. בעונה האחרונה 

שווקו בעונה האפילה 600 אלף טון קליפים ומצב השוק היה 
גרוע. הצפי הוא שבעונת 2023/24 השיווק יגיע ל 800 אלף טון.  

אשכוליות
כמויות האשכוליות המשווקות באיחוד האירופי הצטמצמו 
משמעותית, כאשר פלורידה כמעט נעלמת לחלוטין מהשוק, 
ספרד,  בין  כך הכמות התחלקה  טורקיה בשנת שפל קשה, 

טורקיה וישראל.

 

 

 -5% -6% 2,598 איטליה
 4% -3% 1,186 יוון

 -5% 6% 472 ישראל
 7% 28% 424 תוניסיה
 -30% 12% 94 קפריסין
 13% 9% 24,787 סה"כ

 
שנתי  4היצרניות הגדולות ביותר , כאשר השינוי לעומת הממוצע ה  4אנו רואים גידול עצום אצל 

 שנת שפל( את מגמת הגידול .ו ל שנת שפעשטים קמראה בצורה הרבה יותר מוחשית ) מבטל אפ
 

  קקללייפפייםם  

הנזק הגדול ביותר היה בשוק הקליפים . המוצרים השונים בשוק זה היו בעודף עצום מתחילת 
, כאשר המצב הקשה ביותר היה בקלמנטינות של תחילת העונה ) קלמנולס העונה ועד סופה 

 אירו לק"ג למגדל(,                                                  0.12–ספרדי 
נמוך  16%וב   בממוצע מהעונה הקודמת  21%סבלו ממחירים נמוכים ב גם הקליפים האפילים 

 שנים. 4מממוצע 
 ההסברים שהתקבלו לעונה המאוד לא מוצלחת בקליפים :

 יבול גבוה , פרי קטן , העדר צבע . .1
, גרמו לביקוש נמוך מ"מ( 200ריבוי גשמים בנובמבר )ו 2018טמפרטורות גבוהות באוקטובר  .2

 ירודה.ולאיכות פרי 
מחאת "החולצות הצהובות" בצרפת , שגרמו לסגירת צירי תנועה בצרפת ומשם לתוך   .3

     היבשת .
אלף   600בעונה האחרונה שווקו בעונה האפילה מצב הקליפים האפילים צריך להדאיג מאוד . 

אלף  800השיווק יגיע ל  2023/24טון קליפים ומצב השוק היה גרוע . הצפי הוא שבעונת 
                                                                     טון .

 
  אאששככווללייוותת  

כמויות האשכוליות המשווקות באיחוד האירופי הצטמצמו משמעותית , כאשר פלורידה כמעט 
נעלמת לחלוטין מהשוק , טורקיה בשנת שפל קשה , כך הכמות התחלקה בין ספרד, טורקיה 

קוטל עשבים קיימים, וישראל .
מונע הצצת עשבייה

מכיל 3 חומרים פעילים בתכשיר אחד 
להדברה מלאה ונוחות מירבית.

מתאים למטעים מבוגרים.

גליידר

האיכות מתחילה מהשורש

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

www.adama.com/israel-agan/he

גליל עליון ורמת הגולן 
052-6080380

דני לביא

לטל עמית מנכ״ל המועצה 
עדה, בתיה, יעל, אייל, ארי, 

עם פטירת האב והסב  

אברהם 
חקלאי ומהנדס

משתתפים בצערכם
פרדסני ישראל 
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הקלת הלחץ על השוק )למרות קשיים בתחילת העונה, בשל 
שאריות מרובות של פרי דרום אפריקאי(, אפשרה שוק יציב, 

במחירים טובים, כמעט כמו בעונה הקודמת.

תחזיות לעונת 2019/20

ספרד - צפויה ירידה של 24% ביבול הכללי. מ 8 מיליון טון 
בעונת 18/19 ל – 6.1 מיליון טון ב 2019/20. בקליפים תהיה 
ירידה של 17%, בעיקר בזנים המוקדמים. באשכוליות יש ירידה 

של 21% לעומת אשתקד.

מרוקו – ירידה של כ 30% ביבולים )מ – 2.6 מיליון טון ל – 
1.9 מיליון טון(, בשל תנאי מזג אוויר. הזן היחיד שישמור על 
נדורקוט, בשל שטחים חדשים  יהיה כנראה אפורר/  יציבות 

שנכנסים לניבה.
הבשלת הפרי מאחרת בעונה זו בכ – 10 ימים.

 

 

  
ממחחיירריי  אאששככווללייוותת  בבאאייחחוודד                                      טטווןן((  בבאאייחחוודד  ההאאייררוופפיי    000000    אאששככווללייוותת  ))בב  ככממווייוותת    
  ההאאייררוופפיי  

  
  

הקלת הלחץ על השוק ) למרות קשיים בתחילת העונה , בשל שאריות מרובות של פרי דרום 
 אפריקאי ( , אפשרה שוק יציב ,במחירים טובים , כמעט כמו בעונה הקודמת .

 
  2200//22001199תתחחזזייוותת  ללעעווננתת    
  

מיליון טון ב  6.1 –ל  18/19מיליון טון בעונת  8ביבול הכללי . מ  24%צפויה ירידה של  - סספפררדד  
יש  באשכוליות, בעיקר בזנים המוקדמים .  17%הירידה תהיה ירידה של בקליפים . 2019/20

 לעומת אשתקד . 21%ירידה של 
 

, בשל תנאי מזג מיליון טון(  1.9 –מיליון טון ל  2.6 –) מ ביבולים  30%ירידה של כ  –  ממררווקקוו
נדורקוט , בשל שטחים חדשים  /אוויר . הזן היחיד שישמור על יציבות יהיה כנראה אפורר 

 שנכנסים לניבה .
 ימים. 10 –הבשלת הפרי מאחרת בעונה זו בכ  

 
העונה צפויה ירידה משמעותית ביבול ברב משפחות ההדרים , למעט  –  טטווררקקייהה  

פחות ,  50%באינטרדונטו  – לימונים פחות , 30% –  תפוזיםפחות ,   25% – סצומותאשכוליות .
לעומת אשתקד , שהיתה שנת   40%גידול של  –באשכוליות פחות .  25%-20%בזנים האחרים 

 שפל . 
 

מיליון טון . יש מגמת  1.28 –מיליון טון ל  1.6, מ  התפוזיםביבול  20%ירידה של  –  אאייטטללייהה
ירידה ביבול של  –בלימון  דונם . 780,000 –דונם ל  820,000השטח ירד מ  תפוזים ,עקירה של 

 ביבול , לעומת שנה שעברה . 33%ירידה של  – בקליפים.  5%
 

אלף טון .להלן התפלגות היבול לפי זנים מובילים והערכת  500היבול מוערך בכ  - ייששרראאלל    
 היצוא:

טורקיה – העונה צפויה ירידה משמעותית ביבול ברב משפחות 
ההדרים, למעט אשכוליות.סצומות – 25% פחות, תפוזים – 30% 
בזנים האחרים  פחות, לימונים – באינטרדונטו 50% פחות, 
25%-20% פחות. באשכוליות – גידול של 40% לעומת אשתקד, 

שהיתה שנת שפל. 

איטליה – ירידה של 20% ביבול התפוזים, מ 1.6 מיליון טון 
ל – 1.28 מיליון טון. יש מגמת עקירה של תפוזים, השטח ירד 
מ 820,000 דונם ל – 780,000 דונם. בלימון – ירידה ביבול של 

5%. בקליפים – ירידה של 33% ביבול, לעומת שנה שעברה.

ישראל - היבול מוערך בכ 500 אלף טון. להלן התפלגות היבול 
לפי זנים מובילים והערכת היצוא:

תחזית יבולים ויצוא הדרים צפוי בעונת 2019/20 )בטון(
יצוא צפוייבול צפוישם הזן

45,0005,000קליפים שונים

125,00090,000אורי

95,0003,000תפוזים שונים

33,0003,000שמוטי

55,0002,500לימון

--10,000פומלו לבן

1,200500פומלו אדום

40,0007,000אשכולית לבנה

71,50048,000אשכולית אדומה

22,00012,000פומלית

497,700168,500סה"כ

כמויות אשכוליות )ב 000 טון( באיחוד האירופי מחירי אשכוליות 
באיחוד האירופי
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יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 44  המסתיים ב- 02/11/2019  

מצטבר

שינוי ב-%   2017/18   2018/19  2019/2020שבוע 44   זן
 19/20 / 18/19

0-10102210%טבורי         

0-158334862795%אשכ' רגילות   

0-704000%סנרייז        

0-0000%סוויטי        

0-8273432%רדסון         

0-15044%           לימון צהוב    

0-22%                      לימקואט       

0-347377%קומקואט       

0-24235117%           ליים          

0-43%                      פומלו לבן     

0-15281706717%פומלו אדום    

0-0000%סה"כ          

מנכ״ל מועצת הצמחים מגיש לגיא בינשטוק את נס ההוקרה.

פרידה מגיא בינשטוק
מועצת הצמחים ערכה אירוע פרידה ממנכ"ל מהדרין היוצא, גיא בינשטוק.
האירוע התקיים באתר מוזיאון הפרדסנות ברחובות, שנתן אווירה ותפאורה 

מתאימה לאירוע ולתכנו.
מעבר למפגש החברתי של אנשי ענף ההדרים, התקיים טקס מכובד שבו 
נשאו דברים ובירכו את גיא – מנכ"ל מועצת הצמחים – צבי אלון, יו"ר 
וועדה ענפית הדרים – הלל גרוסר, מנהל היצוא במהדרין – רמי הסל 

ומנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים – טל עמית.
לגיא הוענק מגן הוקרה של ענף ההדרים ועליו הכיתוב:

7



חי בנימיני

דבר האירגון

1. תוצאות שיווק אורי 2017-2018, נתונים מחקלאים ויצואנים: 
ויצואנים  ומחירים מחקלאים  לפנייתי לקבל תוצאות אריזה 

שונים, קיבלתי נתונים בודדים וחלקיים בלבד.
יש כ-30 יצואנים, המביאים מחירים שונים לחקלאים.

הכוונה היתה להציג לחקלאים יצואנים מצטיינים, כדי לשפר 
את התמורה לפרי שלהם.

ענף האורי במצב קשה, התחרות בין היצואנים, גורמת לעיתים 
לירידת מחירים בחו"ל, כולל שיווק קלאס 2 בתקופות עודף 

שגורמות לירידת מחירים כללית. 
חובה על החקלאי לבחור יצואן שמוצאי השיווק שלו בחו"ל 

מביאים את התמורה הגבוה בחו"ל. 
בשנות ה-2000 היו רק 5 יצואנים-"תנופורט","מהדרין","אגר

קסקו","פרדס" ויכין . 
היה קל לקבל דיווחים מהיצואנים ומחקלאים והארגון פרסם 
את המחירים בעיתון למען החקלאים כדי ליצור את התחרות 

בין היצואנים. 
היום יש כ-30 יצואנים גדולים וקטנים, האפשרות היחידה לקבל 
נתונים היא מהפרדסנים שכאמור לא משתפים פעולה בדיווחים- 
והתוצאה, הבינוניות תמשיך לחגוג והחקלאים ימשיכו לקטר. 

2. פערי מחירי ה"אורי" בין היצואנים השונים.

1-15.01.201816.01-15.03.18דצמבר קלאס 1

xx 12.3-3.21-2.21.2

x 12-2.21-2.21-2

x1-1.41-1.81.5-2

קלאס 2

1xx0.8-20.2-0.80.5-0.6

1x1-20.4-0.80.5-0.6

x1-20.2-0.80.5-0.6
ממעט הנתונים שבידי, יש פערים רבים בין היצואנים השונים.

3. מחירון קטיף 2019-2020
א. חלקות בינוניות וגדולות 
ב. מחיר למיכל דולב רגיל 
ג. כולל נסיעות לעובדים 

מחיר למיכל הזן
155אורי 

40אשכולית 
45אשכולית סלקטיבי

75טבורי
105לימון
130מיכל

95מנאולה
40סנרייז

45סנרייז סלקטיבי
40פומלית
80שמוטי
95וולנסיה

32אשכולית לתעשייה
35פומלה

.. בבית אריזה גרנות מקובל עפ"י מדגם האיכות  קנס -פרס 
-של מכות קטיף, עוקץ, תלוש. מעל 5% תלונות, קנס של 35 

₪ למיכל .
מתחת ל-5% תלונות, פרס של 35 ₪ למיכל .

נבדק גם משקל הנורמטיבי של המיכל. 

מחירון חומרי הדברה לחברי ארגון המגדלים במשביר. 
מחיר לליטראריזה החומר

38 5אלבר סופר
47ביוטי פרי
115ליגאטו
209.8טייפון
2,625אליון

10003,160 יחידות צ'ק -מייט
2035גליגן

1032אוקסיגל
104פלאקון

פסל שלושת הקופים – 
"אחד לא שומע", "אחד לא רואה", "ואחד לא מדבר"... 

)יש קוף רביעי שלא שומע ולא מדבר -הוא משחק בפלאפון(.
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תקציר
המאמר מתעד ניסוי אחד מתוך סדרת ניסויים שנועדו לבדוק 
יבול בזן אורי לאחר שנת  ניתן להעלות  האם ובאיזו מידה 
שפע, באמצעות חיגור סתווי, האמור להגביר השראה לפריחה. 
7 שנים  בגיל  כנת חושחש  אורי על  נערך בחלקת  הניסוי 
בפרדסי "מהדרין –פריאור" באזור חדרה. חיגור סתווי של 50% 
מהזרועות העלה את אחוז הלבלובים נושאי הפרחים בזרועות 
נושאי הפרחים  המחוגרות אך הפחית את אחוז הלבלובים 
בזרועות הלא מחוגרות של אותם עצים בהשוואה לעצי ביקורת 
שלא חוגרו כלל. חיגור סתווי של 50% ו-75% של זרועות 
העץ העלה את היבול ל-29 ו-31 ק"ג/לעץ בהתאמה לעומת 
16 ק"ג/עץ בעצי הביקורת.  בחיגור אביבי בלבד של 75% 
מזרועות העץ התקבל יבול של 34 ק"ג/עץ. בטיפול בו בוצע 
חיגור סתווי של 50% מזרועות העץ ואחר כך חיגור באביב 
של 50% של הזרועות האחרות התקבל יבול של 37 ק"ג/עץ.  
למרות הכפלת היבול על ידי החיגור הסתווי, התוספת ליבול 
בהשוואה לעצים בהם בוצע גם חיגור באביב העוקב הייתה 
זניחה, והיבול שהתקבל היה 1.6 טון לדונם בלבד. על פי ניסוי 
זה אין טעם לחגר בסתיו עצי אורי לאחר שנת שפע חזקה. אך, 
ההמלצות המסחריות תגובשנה לאחר סיכום של סדרת הניסויים 

והתצפיות, הנמצאים בשלבים שונים של ביצוע.

מבוא
החיגור הוא אמצעי להכוונת תהליכים בעצי מטע שונים וביניהם 
הדרים. העלאת רמת העמילן והסוכרים בנוף בתקופות שונות 
משפיעה על תהליכים שונים בעץ ההדר וניתן לקרוא עליהם 
בהרחבה במאמרם של גורן וגולדשמידט )1( ובמאמר שפרסם 

ערן רווה בגיליון הקודם של עת הדר )8(. 
חיגור אביבי להגברת חנטה והעלאת יבול יעיל בזן אורי )2,4, 

6, 7, 9( ומיישמים אותו במידה רבה  בזן זה. 
 לאחר שנת שפע רב באורי, הפריחה  מעטה  לכן חיגור באביב 
אינו מספק לקבלת יבול סביר בשנה העוקבת ומתבקש טיפול 

להגברת הפריחה. 

השפעת חיגור סתווי לאחר שנת שפע
על הפריחה והיבול ב'אורי'

מאיר פיינצק, עודד גרוסר, יונתן גור, דני זמיר, איציק שלזינגר- חב' "מהדרין פריאור"
קובי ברגמן – בנימינה

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ

 גולדשמידט וחוב' הראו שחיגור בסתיו- בעת ההשראה לפריחה  
בזן מורקוט העלה את רמת העמילן בנוף וגרם להתמיינות רבה 

יותר של פקעי פריחה באביב העוקב. 
בניסוי הנוכחי בדקנו האם וכיצד ישפיע חיגור סתווי בשנת שפע 
על ההתמיינות לפריחה ועל היבול בזן אורי בעונה העוקבת- 

האמורה להיות שנת שפל. 

 תמונה 1: דני זמיר-שותף לניסוי

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת חושחש בגיל 7 שנים )חלקה 
מס' 1( בגוש פרדסי זיתא, חדרה של חברת"מהדרין-פריאור". 
בחלקה 45 עצים לדונם )מרווחי נטיעה 6X3.75( והיא נשאה 
בשנת השפע, שבה בוצע החיגור הסתווי, יבול ממוצע של 6.3 

טון/דונם )140 ק"ג/עץ(.
הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב-4 חזרות, 4 עצים בכל 
חזרה. כל הטיפולים רוססו באביב 2017, בסוף הפריחה, בג'יברלין 

בריכוז 50 ח"מ ח"פ.
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בוצעו הטיפולים הבאים:
1. ביקורת;

2. חיגור 75% מזרועות העץ בסוף הפריחה באביב 2017 )טיפול 
מסחרי(;

3. חיגור 50% מזרועות העץ בסתיו ב-17.11.2016;
4. חיגור 75% מזרועות העץ בסתיו ב-17.11.2016 ;

וחיגור 50% של   2016 5. חיגור 50% מזרועות העץ בסתיו 
הזרועות האחרות באביב 2017 בסוף הפריחה. 

כל החיגורים בוצעו במספרי חיגור  אורן- סרפרז. הזרועות 
שחוגרו בסתיו סומנו בסרטי סימון )תמונה 2(. 

לבלובי A הטיפול
)צמחיים(

   B לבלובי
)מעורבים(

  C  לבלובי
)פירחיים(

18  א’21  אב’65  א’1. ביקורת

3. עצים בהם 
חוגרו 

50% מהזרועות

זרועות לא 
7   א’10  ב’72  א’מחוגרות

זרועות 
17   א’28  א’62  א’מחוגרות

תוצאות
החיגור שבוצע בסתיו 2016 היה בתחילת הפריחה של אביב 

2017   במצב של תחילת הגלדה והיה עדיין פתוח. 
השפעות החיגור הסתווי על סוגי הלבלובים בפריחה מובאות 
בטבלה 1. חיגור הזרועות בסתיו העלה את מספר הלבלובים 
המעורבים )מסוג B( בזרועות  המחוגרות, אך הפחית את מספרם 

בזרועות הבלתי מחוגרות של אותם עצים .

טבלה 1 . השפעת החיגור הסתווי על סוג הלבלובים באביב העוקב. 

תמונה 2. סימון הזרועות שחוגרו בסתיו

השפעות החיגור בסתיו 2016 על סוגי הלבלובים באביב 2017 
נבדקו בסוף הפריחה על 20 קצות ענפונים מכל חזרה, באורך 25 
ס"מ כל אחד )5 ענפונים מכל עץ( שנבחרו באקראי מהיקף העץ. 
נבדקו סוגי הלבלובים בעצי הביקורת ובעצים בהם חוגרו 50% 
מהזרועות בסתיו- ובהם נעשתה השוואה של סוגי הלבלובים 

בין הזרועות המחוגרות לבין הזרועות הבלתי מחוגרות. 
הלבלובים הוגדרו כלהלן )תמונה 3(:

A=לבלוב צמחי- לבלוב עם עלים בלבד;
B= לבלוב מעורב- לבלוב עם עלים ופרחים )פרח אחד או יותר(;

C= לבלוב פרחי – לבלוב עם פרחים בלבד.

תמונה 3. סוגי הלבלובים:A- לבלוב צמחי; B-לבלוב מעורב;C- לבלוב פרחי

הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב-5.2.2018. נשקל מדגם 
של 100 פירות מכל חזרה )25 פירות מכל עץ( וחושבו משקל 

הפרי הממוצע ומספר הפירות לעץ.
JMP במבחן  הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת 

Student ברמת מובהקות של 5%. 

הערכים הם של מספר הלבלובים של-20 קצות  ענפונים באורך 25 ס"מ. 
ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית, 

P=0.05

השפעות הטיפולים השונים על מספר הפירות לעץ ועל היבול 
מובאות בטבלה 2. חיגור של 50% ו-75% מהזרועות בסתיו העלו 
את מספר הפירות ל-182 ו-217 פירות לעץ בהתאמה לעומת 
102 פירות לעץ בלבד בעצי הביקורת. העצים בהם בוצע חיגור 

באביב של 75% מהזרועות נשאו 216 פירות.
 חיגור סתווי של 50% ו-75% של זרועות העץ העלה את היבול 
ל-29 ו-31 ק"ג/לעץ בהתאמה לעומת 16 ק"ג/עץ בעצי הביקורת.  
בחיגור אביבי בלבד של 75% מזרועות העץ התקבל יבול של 34 
ק"ג/עץ. בטיפול בו בוצע חיגור סתווי של 50% מזרועות העץ 
ואחר כך חיגור באביב של 50% של הזרועות האחרות התקבל 
יבול של 37 ק"ג/עץ. החיגור הכפול באביב ובסתיו שונה מבחינה 

סטטיסטית מהביקורת. 

 דיון ומסקנות
 להעלאת היבול בזן אורי מקובל, בדרך כלל, לבצע חיגור של 
כ-3/4 מהזרועות בשיא/ סוף הפריחה באביב. טיפול זה מעלה 
יבול במידה רבה )2,4, 6, 7, 9( אך אינו מספק בחלקות לאחר 

שנת שפע שבהן הפריחה דלה. 
מאחר וחיגור בסתיו מעלה את רמת הפחמימות והעמילן בנוף 
העץ, החיוניים להשראה לפריחה בדקנו בניסוי הנוכחי את 

השפעת החיגור בסתיו על הפריחה באביב העוקב ועל היבול.
 נמצא שאחוז הלבלובים נושאי הפרחים )C+B( בזרועות שחוגרו 
בסתיו היה גדול ב-120% מזה של הזרועות של אותם עצים 
 )B שלא חוגרו. בולטת העלייה בלבלובים המעורבים )לבלובי
שבהם הפרחים חונטים במידה  רבה יותר והם הם שנושאים את 

מרבית היבול )טבלה 1(.
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הטיפול 
מספר 
פירות 

לעץ

י ב ו ל

אחוז ק״ג/עץ
מביקורת

102   1. ביקורת
16100   בב׳

2. חיגור 75% מזרועות העץ בסוף 
הפריחה באביב 2017 )טיפול מסחרי(

  216
34213   א׳אב׳

3.  חיגור 50% מזרועות העץ בסתיו 
2016

  182
29181  אב׳אב׳

217  4. חיגור 75% מזרועות העץ בסתיו 2016  
31193  אב׳אב׳

5. חיגור 50% מזרועות העץ בסתיו 2016 
וחיגור 50% 

של הזרועות האחרות באביב 2017

 241
37231   א׳א׳

נבדלים מבחינה  אינם  זהה  ערכים בטורים המלווים באות 
P=0.05 ,סטטיסטית

 טבלה 2. השפעות טיפולי החיגור השונים על מספר הפירות לעץ ועל היבול

אחוז הלבלובים נושאי הפרחים בזרועות הלא מחוגרות של 
העצים שחוגרו בסתיו היה קטן מזה של עצי הביקורת. ניתן 
אולי להסביר תופעה זו בכך שעמילן וסוכרים מהזרועות הלא 
מחוגרות של העצים שהזרועות האחרות שלהם חוגרו, ירדו 
במידה רבה יותר להזנת השורשים לכן הפריחה בהם פחתה, 

אך הנחה זו טעונה בדיקה.
התשובה לשאלה המרכזית שנשאלה בניסוי זה: האם ובאיזו 
מידה חיגור סתווי יעלה יבול לאחר שנת שפע מוצגת בטבלה 
2. התברר שהחיגורים בסתיו הכפילו את מספר הפירות והכפילו 
את היבול. ההשפעה הייתה רבה יחסית אך לא מספקת מבחינה 
מסחרית. לאחר שנת שפע רב )6.3 טון לדונם(, גם כאשר הועלתה 
הפריחה בעצים על ידי חיגור סתווי העצים לא היו מסוגלים 

לשאת יבול סביר.
המסקנה מחלקת הניסוי הנוכחית, המאופיינת בסירוגיות חזקה, 
היא  שהחיגורים במועדים השונים השפיעו אמנם על פי המנגנון 
בו הם  אמורים להשפיע אך היבול האבסולוטי גם בטיפול הטוב 
ביותר )חיגור אביב + חיגור סתיו( היה 1.6 טון לדונם בלבד 

ולא סיפק את התוצאה המסחרית הנדרשת.
ניסויים נוספים בנושא החיגור הסתווי בזן אורי נמצאים בשלבים 
שונים של ביצוע ואת ההמלצות בנושא נוכל לגבש עם סיומם.
לעת עתה, למיתון הסירוגיות, איזון ההנבה וקבלת פרי בגודל 
הרצוי בזן אורי ניישם את הידע הקיים: דילול חנטים לקראת 

שנת השפע )3,5(.

ספרות מצוטטת
 Goren R., M. Huberman and  E.E. Goldschmidt. 2004.  .1
 Girdling: Physiological and Horticultural aspects. Hort.

.Rev.30: 1-36

י., ג. אשל, א. גוטפריד, י. גילבר, נ. ורדימון, ח.  גרינברג.   .2
לינדנבוים. 1998. העלאת היבול בזן 'אור 1' באמצעות חיגור 

וריסוס בג'יברלין. עלון הנוטע נ"ב: 95–96.
גרינברג, י., י. קפלן, י. גילבר, ב. יעקוב, י. רונן. 2002 .השפעות   .3
ריסוסים   במווסתי    צמיחה על  הפוריות ועל ממדי הפרי 

ב'אור 1' בשתי שנים עוקבות. עת הדר 45: 29–30.
גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב,   .4
ב. יעקב. 2003 . העלאת היבול  וויסות ההנבה בקליף 'אור 1' 
ע"י חיגור וריסוס בחומרים מווסתי צמיחה. עת הדר 52: 30–31.
גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב,   .5
ב. יעקב. 2004. סירוגיות הקליף  'אור 1'- השפעות חיגור 

ומווסתי צמיחה. עת הדר 57: 20-21.
גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, ע. קשת וא. שניאור.   .6
2008. העלאת יבול בקליף 'אור 1' באמצעות ריסוס ג'יברלין וחיגור 
זרועות בשיא פריחה ועל חנטים קטנטנים. עת הדר 62: 28-30.

ו.  וולדמן,  י. מ. פיינצק, ב. גלעדי, ח. לבבי, ד.  גרינברג,   .7
גרבנשניקוב, ג. עצמון וש. גלידאי. 2019. השפעות ריסוסים 
בתואריות שונות של ג'יברלון, בסופרלון וחיגור על היבול 

באורי. עת הדר 138: 19-21.
רווה, ע. 2019. המשך הדיון בעניין החיגור. עת הדר 138: 22.       .8
רוטמן, נ., י. גרינברג, ז. עשור, ד. זיו, ע. איזנברג. 2003. העלאת   .9
יבול בקליף 'אור 1' באמצעות ריסוס בג'יברלין וחיגור. עלון 

הנוטע נ"ז: 330–332.

������������������������
����������

����
��	������	���������������
��
������������

������������������������

�������
�
��������

� ������������������
���	��������

���������������������������������������

11



במשפט בו הואשם חקלאי המעסיק עובדים זרים באי העמדת 
מגורים הולמים לעובדיו טען עד מטעם המאשימה )מפקח( כי 
המעסיק הוא הוא האחראי לניקיון במגורי עובדיו, עדותו זו של 
המפקח אשר 'הגדיל ראש' הביאה אותי לעיין בהלכה הנוהגת 

בעניין זה ולהציגה כאן לידיעת מעסיקי עובדים זרים.
כידוע חוק עובדים זרים)1( מחייב את המעסיקים בהעמדת"מגורים 
הולמים" לעובדיהם. עוד ידוע שבקרב רבים מהעובדים הזרים 
עניין התחזוקה והניקיון הינו בעייתי, בהמעטה. מצב הניקיון 

אצל אלה לעיתים קרובות אינו עומד בשום סטנדרט.
בו  והפסיקה  ן  י י ענ באותו  שעוסק  מקרה  להלן 
:)2 ( ה ד ו ב ע ל י  צ ר א ה ן  י ד ה ת  י ב ב ה  ע ב ק נ ש י  פ  כ

חברת בנייה ומנהלה הורשעו בבית הדין האזורי)3( בעבירות של 
אי העמדת מגורים הולמים ל-8 עובדים אזרחי סין. בגזר הדין 
נפסק כי החברה תשלם קנס בסך של 280,320 ₪ ועל המנהל 
כ"נושא משרה" נגזר קנס בסך של 56,064 ₪. כמו כן חוייבו 
החברה ומנהלה לחתום על התחייבות להמנע מעבירות שבהן 
הורשעו למשך 3 שנים שאם לא כן יושת על החברה קנס בסך 
560,640 ₪ ועל המנהל קנס בסך של 280,320 ₪. כך נפסק 
בביה"ד האזורי בעקבות ביקורת שנערכה במגורי העובדים 
ביום 22.10.2007 בשעה 22:00. יצויין כי המבנה בו גרו היה 
בן 3 קומות, בכל קומה שירותים ומטבח והבניין ככלל שימש 
מגורים לעשרות עובדים זרים ונוהל ע"י חברה שהשכירה חדרים 

למעסיקי עובדים זרים.
החברה ומנהלה הואשמו לעניין"מגורים הולמים" בשורת עבירות 
ואילו באחרים  זיכה בית הדין האזורי את הנאשמים  בחלקם 
הרשיע את הנאשמים. באחרונים בשל: תאורה לא מספקת, העדר 
ארונות אישיים, העדר משטחי עבודה וארונות במטבח, והעדר 
מודעה בשפת העובדים לעניין הוראות כיבוי אש. העדר ניקיון 

ותחזוקה נאותים.
בית הדין הארצי בהליך הערעור חרג מהמקובל ולא קיבל את 
קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי. בערעור נקבע כי 

בפסיקת בית הדין קמא בדבר תאורה לא מספקת לא נומקה הסיבה, 
האם כך בשל העדר תשתית מתאימה או בשל נורה שרופה? 
בעניין הארונות נפסק כי בית הדין קמא התעלם מטענת הנאשמים 
וצילומים שהמציאו לפיהם במסדרונות היו זרוקים ארונות ללא 
 שימוש וזאת לאחר שהעובדים ביוזמתם סילקו אותם מחדריהם.
הניקיון בשירותים, במטבח במבנה  באשר להאשמות בדבר 
ובסביבתו. בית הדין הארצי קבע כי דו"ח ביקורת יש לבסס 
על ביקור באתר והשוואת המצב הפיזי בשטח לאמות המידה 
ניתן לבדוק אם שטח המטבח  הקבועות בתקנות. כך למשל 
מתאים למספר העובדים המשתמשים בו, אם קיימים מספר 
מספיק של כיורים, מערכות כיריים, ארונות, עמדות שירותים, 
מקלחות וכד' ואולם לעניין תחזוקה וניקיון אין לפסוק על סמך 
ביקורת בודדת שכן מטבע הדברים רמת הניקיון ומצב התחזוקה 
אינם סטטיים. בית הדין הוסיף וקבע:"האחריות למצב התחזוקה 
והניקיון של המגורים שמעמיד המעסיק לרשות העובד הזר 

ברגע נתון, מוטלת על העובד הזר". 
לפיכך קבע בית הדין הארצי שמביקורת חד פעמית שנערכה 
לאחר שעשרות עובדים חזרו מעבודתם ועשו שימוש בשטחים 
ניתן להסיק  לא  הציבוריים, מטבח, חדר האוכל, שירותים, 
שהמגורים שהעמידה החברה לרשות העובדים אינם עומדים 
באמות המידה הקבועות בתקנות ביחס לניקיון ותחזוקת המבנה. 
תוך  התקבל  ומנהלה  החברה  של  ערעורה  דבר:  סוף 
הדרושים  והנפשי  העובדתי  היסוד  הוכחו  קביעה:"לא 
הולמים". מגורים  העמדת  אי  של  בעבירות   להרשעה 

בהתאם בוטלו ההרשעות ובוטלו הקנסות.

)1( חוק עובדים זרים, התשי"א – 1991 ס' 1ה ו-2)ב()9(.
)2( ע"פ 1349-04-15 בוני הארץ י.ק. בע"מ ויורם קצב נ' מ"י )ניתן 11.3.2019(.

)3( פ 65/10 מ"י נ' בוני הארץ י.ק. בע"מ ויורם קצב )ניתן 23.2.2015(.

  

 

 

 ינברג רי גסיומאמר אחרי 

 

 עו"ד שמואל גלנץ 

 אחריות המעסיק עובדים זרים לעניין "מגורים הולמים" ל  יש גבול

שהוטלו על חברה ₪  56,064-₪ ו 280,320קנסות בסך טל יבביה"ד הארצי לעבודה 
 בבית הדין האזורי ומנהלה

 

במשפט בו הואשם חקלאי המעסיק עובדים זרים באי העמדת מגורים הולמים 
עד מטעם המאשימה )מפקח( כי המעסיק הוא הוא האחראי לניקיון  טען לעובדיו 

אותי לעיין בהלכה  ההביאאשר 'הגדיל ראש' במגורי עובדיו, עדותו זו של המפקח 
 ים.ה כאן לידיעת מעסיקי עובדים זרציגהנוהגת בעניין זה ולה

בהעמדת "מגורים הולמים"  המעסיקיםמחייב את  ( 1) כידוע חוק עובדים זרים
ין התחזוקה והניקיון הינו  עוד ידוע שבקרב רבים מהעובדים הזרים עני .עובדיהםל

בשום  עומדמצב הניקיון אצל אלה לעיתים קרובות אינו  .בעייתי, בהמעטה
 סטנדרט.

בבית הדין הארצי  קבעהכפי שנבו  והפסיקהשעוסק באותו עניין להלן מקרה 
 :( 2) לעבודה

בעבירות של אי העמדת מגורים  (3) ומנהלה הורשעו בבית הדין האזורי החברת בניי
עובדים אזרחי סין. בגזר הדין נפסק כי החברה תשלם קנס בסך של  8-הולמים ל

כמו כן חוייבו  .₪ 56,064 בסך שלנגזר קנס כ"נושא משרה" ועל המנהל ₪  280,320
שנים  3החברה ומנהלה לחתום על התחייבות להמנע מעבירות שבהן הורשעו למשך 

  ₪280,320 ועל המנהל קנס בסך של  560,640חברה קנס בסך הכן יושת על לא שאם 
ביום בעקבות ביקורת שנערכה במגורי העובדים  כך נפסק בביה"ד האזורי ₪.

בכל קומה  ,קומות 3יצויין כי המבנה בו גרו היה בן  .22:00בשעה  22.10.2007
כלל שימש מגורים לעשרות עובדים זרים ונוהל ע"י חברה כבניין השירותים ומטבח ו

 .בדים זריםשהשכירה חדרים למעסיקי עו

בשורת עבירות בחלקם זיכה בית הולמים" לעניין "מגורים החברה ומנהלה הואשמו 
 באחרונים בשל: .הדין האזורי את הנאשמים ואילו באחרים הרשיע את הנאשמים

תאורה לא מספקת, העדר ארונות אישיים, העדר משטחי עבודה וארונות במטבח, 
העדר ניקיון ותחזוקה   והעדר מודעה בשפת העובדים לעניין הוראות כיבוי אש.

 .נאותים

יש גבול לאחריות המעסיק עובדים זרים 
לעניין "מגורים הולמים"

ביה"ד הארצי לעבודה ביטל קנסות בסך 280,320 ₪ ו-56,064 ₪ 

שהוטלו על חברה ומנהלה בבית הדין האזורי

עו"ד שמואל גלנץ
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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.

תיקון טעות גיליון 138 עמ.26  
ע"י דודו עזרא, מכון וולקני.
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אבל לא לתסמינים בפרי .

 

 
- ה עסקת 

Brexit  ומתן  המשא  צוותי בין סוכמה
  לפני  האירופי והאיחוד בריטניה  של 

 ראש  .בבריסל  אירופה מנהיגי פגישת
  לנו יש: "  ונסון' ג בוריס הממשלה

השליטה  את לנו שתחזיר  חדשה  עסקה
  הנוסח על עבדו הצדדים שני  ."

  לא  עדיין  אך , העסקה של המשפטי 
 . הבריטי  הפרלמנט אישור את קיבלה 

 
   תתאאחחרר   פפללוורריידדהה  

 
  מעט יגיעו מפלורידה אשכולית

דוריאן  ההוריקן בעקבות לשוק מאוחר
, התחילה ממש  לא עוד ההדרים עונת "

  נפחי  .בשוק מנדרינות קצת  יש
  עם אך , יותר גדולים אמנם  הייצור

 "  ההוריקן בעקבות יתעכבו ,זאת
 באיחור החלה העונה ״ :בשוק גורמים 

גדול  יהיה והנזק דוריאן הוריקן בגלל
  סבירות כמויות לנו  ויהי  אבל   .מהצפוי 

 מספר  בתוך  זמינות אשכוליות של
 ".   שבועות

 
 
 

  . ההחחללהה   ההתתפפווזזייםם   עעווננתת   , ססייןן  

 
 

  2018 בסוף והבצורת  היובש בעקבות
 ונפח  קטן הפרי,   ירד התפוזים ייצור

ת. קודמ לעונה בהשוואה ,נפגע  הייצור
   הראשונים  הטבורי מחירי זאת עם

. דרסטית להשתנות  אמורים לא מגאנזו
  

    ממקקווממיי   פפרריי      , סספפררדד  בב   ססוופפררממררקקטטייםם  

 
 החולפת בעונה  חקלאים  תלונות עקב 

 שנמכר  חיצוני ממקור  הדר  פרי על
  החלטה נתקבלה השיווק ברשתות

 מקומי״  מקטיף  ״פרי התיבות על לציין
נו  , השנה כי  נמסר מסוימות מרשתות

מייצור   ומנדרינות תפוזים של כחותם
, יותר בולטת תהיה המדפים על מקומי

  על  להגן  והרצון הרגישות"  לאור
הודיע  מרקדונה   רשת "הייצורהלאומי

 התפוזים  מכל  "90% מ יותר" כי ה
  ,מקומיים הם מוכרים שהם

  הדרי שיווק וכי
  ",זמני פיתרון"   הוא האפריק  דרום
כר  מקומיים מוצרים היעדר לאור  אבל 

 הודו ההדרים בענף  גורמים, בשוק  גע
בסופרמר  ביותר  הרגיש הוא  כיהחודש 

הקלמנט  בין להחליט  שעליהם ,קטים 
  , המקומיים והסצומה ולנסיה   ינות
  מחצי  המאוחרות הקלמנטינות לבין
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החום בספרד
מעכב את הקטיף 

הצפי הוא שיבול ההדרים במחוזות סביליה 
וקורדובה יפחת בכ-20-15% בהשוואה 
לעונה הקודמת. סביליה תמשיך להיות 
המחוז העיקרי לייצור הדרים באנדלוסיה, 
השלושה  וקורדובה.  הולובה  ואחריה 
של  ההדרים  ייצור  מכל   79% מהווים 
אנדלוסיה ו 84%- מסך ייצור התפוזים.

ברקזיט האיחוד
האירופי ובריטניה

 עסקת ה-Brexit סוכמה בין צוותי המשא 
ומתן של בריטניה והאיחוד האירופי לפני 
אירופה בבריסל. ראש  פגישת מנהיגי 
הממשלה בוריס ג'ונסון: "יש לנו עסקה 
חדשה שתחזיר לנו את השליטה." שני 
הצדדים עבדו על הנוסח המשפטי של 
העסקה, אך עדיין לא קיבלה את אישור 
בינתיים הפרלמנט  הפרלמנט הבריטי. 
הבריטי לא קיבל את הצעת ראש הממשלה.

פלורידה תאחר 
אשכולית מפלורידה יגיעו מעט מאוחר 
דוריאן "עונת  לשוק בעקבות ההוריקן 
ההדרים עוד לא ממש התחילה, יש קצת 
אמנם  הייצור  נפחי  בשוק.  מנדרינות 
גדולים יותר, אך עם זאת, יתעכבו בעקבות 

ההוריקן"
באיחור  החלה  בשוק:״העונה  גורמים 
גדול  יהיה  והנזק  בגלל הוריקן דוריאן 
מהצפוי. אבל יהיו לנו כמויות סבירות של 
אשכוליות זמינות בתוך מספר שבועות".

סין, עונת התפוזים החלה.
 בעקבות היובש והבצורת בסוף 2018 

ייצור התפוזים ירד, הפרי קטן ונפח
הייצור נפגע, בהשוואה לעונה קודמת.עם 

זאת מחירי הטבורי הראשונים 
מגאנזו לא אמורים להשתנות דרסטית. 
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סופרמרקטים בספרד, פרי מקומי 
עקב תלונות חקלאים בעונה החולפת על פרי הדר ממקור חיצוני שנמכר

ברשתות השיווק נתקבלה החלטה לציין על התיבות ״פרי מקטיף מקומי״
מרשתות מסוימות נמסר כי השנה, נוכחותם של תפוזים ומנדרינות מייצור מקומי על 
המדפים תהיה בולטת יותר, לאור הרגישות והרצון להגן על הייצור הלאומי "רשת 
מרקדונה הודיעה כי"יותר מ 90%" מכל התפוזים שהם מוכרים הם מקומיים, וכי שיווק 
הדרי דרום אפריקה הוא"פיתרון זמני",  אבל לאור היעדר מוצרים מקומיים כרגע בשוק, 
גורמים בענף ההדרים הודו כי החודש הוא הרגיש ביותר בסופרמרקטים, שעליהם 
להחליט בין הקלמנטינות ולנסיה והסצומה המקומיים, לבין הקלמנטינות המאוחרות 

מחצי הכדור הדרומי, שיש להן"תנאים אורגנולפטיים טובים יותר".
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  תנאים" להן  שיש , הדרומי  הכדור
 ". יותר טובים אורגנולפטיים 

 
  בבממררווקקוו   ששבבייתתהה  

 
  במרוקו שעות 48 ל תחבורת שביתת 

המרוקאית  האגודה. (אוקטובר מחצית)
  ,במרוקו יבשתית בין  לתחבורה 

  לתחבורה המרוקאי  האיגוד 
  הארצית וההתאחדות , ולוגיסטיקה

  המקצוע  אנשי לכל קראו לתחבורה
 48 של לשביתה לצאת הבינלאומיים

  הצו שינוי דורשים הםצ. שעות
  אחריות  המטיל, 1974 משנת המלכותי

  הרכביםש  במקרים הנהגים על
  .חוקיים לא  מוצרים מכילים

  לשלם דרשו גם הארגונים
  ,2010 מאז ,חובותיהם  את 

 . במרוקו  ההובלה חברות כל לטובת
  תגרום השביתה"  כי הוסיפו הם 

משרד  את והזמינו." רצוי בלתי לאובדן
  לנהל" והלוגיסטיקה  התחבורה

  המקצוע  אנשי עם רציני  דיאלוג
 ." בתחום

 
  EEddeekkaa   בהמבורג  

 
  קמעונאית חנות  פתחה החברה
ת שמוכר  ובבואריה בהמבורג ראשונה

  בכך   .אורגניים מוצרים 7000כמעט
  בסופרמרקטים אדקה  מתמודדת

  2018 בשנת   .אחרים  גדולים אורגניים
 10 של סכום הוציאו גרמנים צרכנים

  יותר  , אורגני מזוןיורו על מיליארד  
 . באיחוד אחרת מדינה בכל מאשר
 צרכנים:"  חדש למשהו מקווה  אדקה

   בשוק במיוחד קונים  רבים אורגניים
  כי  משוכנעים אנו ,לכן   . המתמחה 

  ", חדש לקוחות  לבסיס  נגיע
 . בהמבורג ,אדקה  ל"מנכ אמר

 
 

    ששייאא  גגייננסס  

 
 העולמי  בשיא זכתה בהוואי  משפחה

 ביותר  הכבד האבוקדו על גינס של
  ק"ג 2.54 היה האבוקדו שקלמ .בעולם 

 ל רגי אבוקדו של ממשקלו 15 פי
 עץ  .מאווי  באי משפחה  ע״י גודל הפרי

בגוב    שנמדד,המשפחה  של האבוקדו
של   בנם  כאשר  נשתל  ,מטר 6.1 של  ה

 . שנים מעשר יותר לפני נולד , הזוג
 

 75 ההווללדדתת   ייווםם   חחווגגגגתת   ייקקייטטהה  ' צצ ממייסס  

 
 

  הייתה  יקיטה 'צ  העלמה,1944 מאז
  של   הצהובות  לבננות איקוני סמל

  ענקית החברה ה וכעת ,יקיטה 'צ
של  הראשונה גברת"ל שנה 75 חוגגת

  על לאחור  מבט ידי  על"  הפירות
  העלמה . השנים כל  לאורך הישגיה

  בראשית לאמריקנים הוכרה יקיטה 'צ
  את לחנך לעזור  כדי הארבעים שנות

  לקלף ,להבשיל כיצד  הצרכנים

  תנאים" להן  שיש , הדרומי  הכדור
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     ססממייםם   ההבבררחחתת  
סמים  שהבריחו  בחשד נעצרו גברים13
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. בינלאומיות   
 אאררייזזהה   בבבבייתת   ההגגננהה  

 
רגישי  מוצרים על מגנה חדשה מכונה

 מעבר  בעת נזק  מפני האריזה בבתי ם
הפרי  על מגנה ההמצאה. המסועים בין 

ל  אחד  ממסוע  מעבר בעת נזקים מפני
-Pro -ה מיוחדות כריות ע״י ,  משנהו
Flow.  

  החדש ר 'שהפיצ כך  על דיווחים יש
 . הנזק  להפחתת טובות תוצאות הביא

  
  
  

שביתה במרוקו 
שביתת תחבורה ל 48 שעות במרוקו 
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  לקלף ,להבשיל כיצד  הצרכנים

Edeka בהמבורג
החברה פתחה חנות קמעונאית 

ובבואריה שמוכרת  ראשונה בהמבורג 
בכך  אורגניים.  מוצרים   7000 כמעט 
מתמודדת אדקה בסופרמרקטים  אורגניים 
צרכנים   2018 בשנת  אחרים.  גדולים 
10 מיליארד  גרמנים הוציאו סכום של 
יותר מאשר בכל  יורו על מזון אורגני, 

מדינה אחרת באיחוד.
"צרכנים  חדש:  למשהו  מקווה  אדקה 
בשוק   במיוחד  קונים  רבים  אורגניים 
המתמחה. לכן, אנו משוכנעים כי  נגיע 
לבסיס לקוחות חדש", אמר מנכ"ל אדקה, 

בהמבורג.

שיא גינס 
משפחה בהוואי זכתה בשיא העולמי של 

גינס על האבוקדו הכבד ביותר
בעולם. משקל האבוקדו היה 2.54 ק"ג פי 
15 ממשקלו של אבוקדו רגיל הפרי גודל 
ע״י משפחה באי מאווי. עץ האבוקדו של 
המשפחה, שנמדד בגובה של 6.1 מטר, 
נולד לפני  נשתל כאשר בנם של הזוג, 

יותר מעשר שנים.

 מאז 1944, העלמה צ'יקיטה הייתה סמל איקוני לבננות הצהובות של צ'יקיטה, 
וכעת החברה הענקית  חוגגת 75 שנה ל"גברת הראשונה של הפירות"על ידי 
מבט לאחור על הישגיה לאורך כל השנים. העלמה צ'יקיטה הוכרה לאמריקנים 
בראשית  שנות הארבעים כדי לעזור לחנך את  הצרכנים כיצד להבשיל, לקלף 

וליהנות מבננות, מכיוון שהם נחשבו  באותה תקופה פרי אקזוטי.
הדמות המשיכה לככב בתוכניות טלוויזיה ובסרטים מובילים, וביססה את 
מעמדה כאייקון תרבות. בשנת 1987, הגברת המובילה של צ'יקיטה קיבלה 

מהפך כאישה לטינית תוססת.

עורך העיתון עם העלמה צ'יקיטה 

מיס צ'יקיטה חוגגת יום הולדת 75
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    ששייאא  גגייננסס  

 
 העולמי  בשיא זכתה בהוואי  משפחה
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 75 ההווללדדתת   ייווםם   חחווגגגגתת   ייקקייטטהה  ' צצ ממייסס  

 
 

  הייתה  יקיטה 'צ  העלמה,1944 מאז
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     ססממייםם   ההבבררחחתת  
סמים  שהבריחו  בחשד נעצרו גברים13
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  עעננקקייתת   דדללעעתת  

  באיטליה  ביותר הגדולה הדלעת 
 הדלעת ליפות ,אג"ק 800 מעל וקלתש
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. בינלאומיות   
 אאררייזזהה   בבבבייתת   ההגגננהה  

 
רגישי  מוצרים על מגנה חדשה מכונה

 מעבר  בעת נזק  מפני האריזה בבתי ם
הפרי  על מגנה ההמצאה. המסועים בין 

ל  אחד  ממסוע  מעבר בעת נזקים מפני
-Pro -ה מיוחדות כריות ע״י ,  משנהו
Flow.  

  החדש ר 'שהפיצ כך  על דיווחים יש
 . הנזק  להפחתת טובות תוצאות הביא

  
  
  

דלעת ענקית 
שוקלת מעל 800 ק"ג, אליפות הדלעת 
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תשומת לב רבה למינים שונים. השנה 
2019- זכתה הדלעת במשקל של 818.50 
ק"ג כאשר שיטת השקילה מאושרת ותקפה 

לאליפויות  בינלאומיות.

הדלעת הגדולה ביותר באיטליה 

דרום אפריקה, סיום. 
מגיעה  אפריקה  בדרום  הדרים  עונת 
לסיומה.נותרו כ 2 מיליון תיבות,  כאשר 
עד סוף ספטמבר נשלחו 17.2 מיליון. כעת 
ההערכות מצביעות על ס"ה 19.1מיליון 
תיבות שנשלחו עד סוף העונה. נזקי הרוח 
גבו מחיר כבד וצמצמו את היצע הפירות 
מקלאס 1, כעת, כשהעונה בעיצומה בחצי 
יירדו,  הכדור הצפוני, המחירים בשוק 

  .ססייווםם      , אאפפררייקקהה   דדררווםם  מאחר וההיצע הזמין רק הולך וגובר.

 
  מגיעה אפריקה בדרום הדרים עונת

  , תיבות מיליון 2 כ  נותרו. לסיומה
  17.2 נשלחו  ספטמבר סוף עד  כאשר 
  על מצביעות ההערכות כעת  .מיליון

  עד שנשלחו תיבות  מיליון19.1 ס"ה 
  כבד מחיר גבו הרוח נזקי  .העונה סוף

,  1 מקלאס  הפירות את היצע  וצמצמו
  בחצי  בעיצומה  כשהעונה  ,כעת 

,  יירדו בשוק המחירים ,הצפוני  הכדור
 . וגובר הולך רק הזמין וההיצע מאחר

 
 אאממררייקקהה  , UUSSDDAA  2019/2020תתחחזזייתת    

 
 

ולנסיה  שאינם בתפוזים גידול: תפוזים
  תיבות 72,570,000  -כ בס"ה

 ( . וקליפורניה  טקסס, פלורידה )
 . 51,650,000 הכל בסך:ולנסיה

(   ולבנות אדומות:) אשכוליות
 14.5 -כוקליפורניה טקסס בפלורידה 

   .  מיליון
  24.05 של סך :וטנגלו מנדרינות

 ( וקליפורניה פלורידה.)תיבות מיליון
  2018-2019  ב לתהע העצים ספירת "

 פרי פחות יש השנה אבל .אחד באחוז
  אך  ,ולנסיה שאינם  העצים  על

 . יותר  טובים  הגדלים
 

   מישראל   אבוקדו   אספקת 
 

 
 השוק  למדינות הירוק  האבוקדו היצע

 ראה ) מהווה האבוקדו   . גדל האירופי 
  .זה שוק של מהיצע גדול חלק( טבלא
הס  לעומת  ״ירוקים״  של ההיצע  כאשר 
  . זהה  כמעט

 
 

 ספרדי  הדר

 
לה  צפוי ספרד במורסיה ההדרים ייצור

  פחותה כמות,טון 869.000ל  גיע
    .הקודמת  העונה של מהשיא

- כ של  עליה על מורה התחזית זאת עם
האחרו  השנים 10 של מהממוצע  14%

 מכלל  70% כ  מהווה הלימון  .נות
 אם  וורנה פינו מהזנים קרי בע ההדרים

   עונה ה  לעומת  10% של ירידה יש כי
- כ מהוות המנדרינית  .קודמת ה

  ירידה כאן וגם ההדרים מכלל 14%
  גם .הקודמת בשנה הכמות לעומת

  -ו  Ruby האדומות האשכוליות 
Rio red פחותה  בכמות יהיו . 

 
 

  .ססייווםם      , אאפפררייקקהה   דדררווםם  
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 ,USDA 2019/2020 תחזית
אמריקה

ולנסיה  תפוזים:גידול בתפוזים שאינם 
בס"ה כ- 72,570,000 תיבות )פלורידה, 

טקסס וקליפורניה(.
ולנסיה:בסך הכל 51,650,000.

אשכוליות:)אדומות ולבנות( בפלורידה 
טקסס וקליפורניה כ- 14.5 מיליון. 

מנדרינות וטנגלו: סך של 24.05 מיליון 
תיבות. )פלורידה וקליפורניה(

 2018-2019 ב  העצים עלתה  "ספירת 
יש פחות פרי  באחוז אחד. אבל השנה 
על העצים שאינם ולנסיה, אך הגדלים 

טובים יותר.

אספקת אבוקדו מישראל 
היצע האבוקדו הירוק למדינות השוק האירופי גדל. האבוקדו מהווה )ראה טבלא( 
חלק גדול מהיצע של שוק זה.  כאשר ההיצע של ״ירוקים״ לעומת הס כמעט זהה.    .ססייווםם      , אאפפררייקקהה   דדררווםם  
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של  עלייה  ישראלי  רימון 
20%

ייצור הרימונים בישראל מתחלק לשתי 
עונות: הזנים המוקדמים והוונדרפול. עונת 
הוונדרפול החלה כאשר העונה המוקדמת 
מגיעה לשוק בדיוק אחרי סיום הפרי מפרו. 
המחירים דומים לעונה הקודמת אך עקב 
השינוי בשער יורו/ שקל התשואה לחקלאי 

נמוכה. 
 20% של עלייה  ישראלי רימון 

 
  מתחלק בישראל הרימונים  ייצור
  המוקדמים  הזנים :עונות לשתי

  עונת  .והוונדרפול
המוקד  העונה כאשר  החלה הוונדרפול

  סיום אחרי  בדיוק לשוק מגיעה מת
  לעונה דומים המחירים  .מפרו הפרי

 /יורו בשער השינוי  עקב  אך הקודמת 
   .נמוכה  לחקלאי התשואה שקל

 
    אאררהה״״בב    עע״״יי    תתעעררייפפייםם    עעללייייתת  

 
 ״ לתגמו ״תעריפי מתכנן טרמפ ממשל

 , פירות כולל ,אירופיים מוצרים על
תעריפים  תטיל היא  כי  הודיעה  ב"ארה

חקלאי  יבוא על אחוזים 25 של נוספים
  -מה החל ,הדר פרי כולל  ,אירופאי 

ה  הסחר שארגון לאחר באוקטובר 18
  מיסוי אישור  לממשל העניק  עולמי

 . שנה מדי  דולר מיליארד 7.5 עד של
  'סופית מוצרים רשימת'  פי על

  הסחר מחלקת ידי על שפרסמה
  המושפע היבוא ,ב" בארה
  ושאר מנדרינות , תפוזים כיום כולל

  דומים הדרים של כלאיים
 ,mandarines וילקינג  כולל

satsumas, clementines, 
  של שנה 15 לאחר ;ולימונים

  אישרWTO -ה ,משפטית התדיינות
  נגד אמצעי להטיל רשאית  ב"ארה  כי

של  חוקיות הלא  לסובסידיות בתגובה
   תחל  הברית  ארצות ,בהתאם.האיחוד 
  -ה ידי על שאושרו מכסים ליישם

WTO של מסוימות סחורות על  
 . 18/10מ  החל האירופי האיחוד 

 
  תת  אאררהה""בב  ממההחחללטט    ממווששפפעעתת    סספפררדד  

 
-  כ   ב" לארה מייצאת ספרד 

  לחקלאות מוצרים אירו מיליארד 2
  ממחצית שיותר היא וההערכה ,בשנה

.  טראמפ של מהמהלך יושפע  מזה
  שתגרום חזקה מכה  ספק  ללא זו"

  לבלתי מסוימים מוצרים של לייצוא
המוצרי  אחד יהיו קלמנטינות", אפשרי

    .בהדרים ביותר  המושפעים ם
לה  מאוד יתקשו ספרדיות קלמנטינות "

  של  תעריף עליהן יוטלו אם  תחרות
  ייצאו שעברה בשנה".אחוזים  25

לימונים   טון 7000   כ ב"לארה  מספרד
 המהווים ,אירו מיליון 7.8 של  בערך 
   הספרדי הייצוא נפח מסך  אחוז  1- כ

  תהיה ההשפעהאבל   , העולם ברחבי 
 ת מנקוד הנושא על נסתכל אם מוגבלת

  להדגיש חשוב אבל "  עולמית מבט
   . צמיחה פוטנציאל עם  שוק שזה 

  לנפח להגיע שנוכל מעריכים  אנו"
  טון 20-25,000 של יצוא

  יהווה  שהתעריף  כך ,הבינוני בטווח
 ." זו מטרה  להשגת מרכזי מכשול

 אומלל" כ  המהלך את תיארו אחרים 
  מאוד שלילי שיהיה ,ההדרים למגזר

 . "כלכלית-ומקרו- מיקרו מבחינה
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תעריפים  תטיל היא  כי  הודיעה  ב"ארה
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ספרד מייצאת לארה"ב כ-2 מיליארד אירו מוצרים לחקלאות 
בשנה, וההערכה היא שיותר ממחצית מזה יושפע מהמהלך 
של טראמפ."זו ללא ספק מכה חזקה שתגרום לייצוא של 
יהיו אחד  מוצרים מסוימים לבלתי אפשרי", קלמנטינות 

המוצרים המושפעים ביותר בהדרים. 
"קלמנטינות ספרדיות יתקשו מאוד להתחרות אם יוטל עליהן 
תעריף של 25 אחוזים". בשנה שעברה ייצאו  מספרד לארה"ב 
כ 7000 טון לימונים בערך של 7.8 מיליון אירו, המהווים 
כ-1 אחוז מסך נפח הייצוא הספרדי ברחבי העולם, אבל 
ההשפעה תהיה מוגבלת אם נסתכל על הנושא מנקודת מבט 
עולמית אבל חשוב להדגיש שזה שוק עם פוטנציאל צמיחה. 
"אנו מעריכים שנוכל להגיע לנפח יצוא של 20-25,000, טון 
בטווח הבינוני, כך שהתעריף יהווה מכשול מרכזי להשגת 

ספרד מושפעת מהחלטת ארה"ב

זו." אחרים תיארו את המהלך כ"אומלל למגזר  מטרה 
ההדרים, שיהיה שלילי מאוד מבחינה מיקרו-ומקרו-

כלכלית".

  PPRREE--HHLLBB  פפררווייקקטט  

 
PRE-HLB  הממומן פרויקט וא ה  

 Horizon המסגרת  תוכנית   ידי על
  של כניסה  למנוע שמטרתו 2020

  ע״מ  .לאירופה HLB מחלת
  הנחוצים המנגנונים את   להכין

-PRE הפרויקט ,יעילה  לשליטה
HLB 8,001,690 של מימון קיבל  

 . הבאות   השנים בארבע  ויבוצע אירו
  ביותר להרסני נחשב HLB -ה

  נובע זה  .הדר  פרי מחלות בין 
  ,האגרסיביתו  , המהירה מהתפשטותה

 שהיא  הגבוהים הכלכליים  ההפסדים
  זיהומים במניעת  הקושי , גורמת

  בקרה מנגנוני והיעדר חדשים 
 כל  על משפיעה HLB -ה  .מתמשכים

  שום כה עד שנמצאו מבלי  , ההדר זני 
  .עמידים גנוטיפים

HHLLBB     בגבול  הבדיקות מגבירה  פרו   

 

  בסיכון יצרנים 40,000 -ו   דונם 6,000
  אם  המרפא  חשוכת המחלה   לתקיפת
  עלולה  היא  בפרו תתפשט  המחלה

  40000  -וב  דונם 6000- ב לפגוע
  כלכליים  להפסדים ולהביא חקלאים 

  הבריאות  רשויות  .אדירים  וחברתיים

  עם בגבול מאמציהן את ממקדות
  ויש, מהמגפה המושפעת, אקוודור 

  וסחורות אנשים  של  משמעותי מעבר
  באקוודור  גם . המדינות  שתי בין 

  כך,   אדירים מאמצים  נעשים 
  צידי  בשני  לסכנה שמודעים 

  אנשים  של  מעבר למנוע   הגבול
  ממדינה צמחי חומר  להעביר  שעשויים

   . למדינה

  No-Deal   ללבבררקקזזייטט     ממווככןן    דדוובברר    ננממלל  

 

  בשישית  שנה בכל   מטפל דובר  נמל
  הנמל נציגי  .בבריטניה    מהסחר
  מסוגל   הנמל  כי  כעת טוענים 

  ידי  על שיגרם  שיבוש כל  עם להתמודד
  מוכן דובר  נמל"  .הסכם ללא  ברקזיט

  הנמל  רשויות  ע״י  נמסר",  אחוז  במאה
  תו מעבור ה  מפעילי" גם -,  כאשר 

גם   ודאנקירק,  קאלההנמלים    .מוכנים 
  ונסון' ג בוריס הממשלה  ראש. מוכנים 

  פרטים  לפרסם הפרלמנט ידי   על  נאלץ
"  ביותר הגרוע במקרה" תחזיות  על

  עסקה  שום ללא  ברקזיט  תכנון  תחת
".  Yellowhammer מבצע" שכונה 

  בפריסה  מחאות עם,  במשבר  מדינה)
  ומזונות בתרופות  מחסור, ארצית 
  שזרם בסחר אדירה  ונשירה טריים 
 .( בדובר
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PRE-HLB פרויקט 
ידי תוכנית המסגרת  PRE-HLB הוא פרויקט הממומן  על   
Horizon 2020 שמטרתו למנוע כניסה של מחלת HLB לאירופה. 
ע״מ להכין את המנגנונים הנחוצים לשליטה יעילה, הפרויקט 
ויבוצע בארבע  PRE-HLB קיבל מימון של 8,001,690 אירו 

השנים הבאות.
HLB נחשב להרסני ביותר בין מחלות פרי הדר. זה נובע   ה- 
הכלכליים  ההפסדים  והאגרסיבית,  המהירה,  מהתפשטותה 
הגבוהים שהיא גורמת, הקושי במניעת זיהומים חדשים והיעדר 
מנגנוני בקרה מתמשכים. ה- HLB משפיעה על כל זני ההדר, 

מבלי שנמצאו עד כה שום גנוטיפים עמידים. 

HLB פרו מגבירה הבדיקות בגבול 
6,000 דונם ו- 40,000 יצרנים בסיכון לתקיפת 
המחלה חשוכת המרפא. אם המחלה תתפשט 
בפרו היא עלולה לפגוע ב-6000 דונם וב-40000 
חקלאים ולהביא להפסדים כלכליים וחברתיים 
אדירים. רשויות הבריאות ממקדות את מאמציהן 
בגבול עם אקוודור, המושפעת מהמגפה, ויש מעבר 
משמעותי של אנשים וסחורות בין שתי המדינות. 
גם באקוודור נעשים מאמצים אדירים, כך שמודעים 
לסכנה בשני צידי הגבול למנוע מעבר של אנשים 
שעשויים להעביר חומר צמחי ממדינה למדינה. 
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בין טאפאס לפאייה
סיור מגדלים בספרד/ דניאל קלוסקי

מהשטח

בסוף חודש מרץ )2019( יצאה לספרד משלחת אמיצים – טל עמית, 
 שחר ניצן, עומר אלטשולר, עודד גרוסר, אור שפירר ודניאל קלוסקי.
מטרת המשלחת הייתה לבחון את ענף ההדרים בספרד בדגש 

על הזנים הישראלים. 
אתנחתא על החברה המארחת - בשנת 2006 חתמה מועצת 
הצמחים על הסכם עם החברה המסחרית - AMC )אנטוניו מוניוז( 
לזיכיון בזנים"אורי" ו"מוריה". על כל עץ שניטע במסגרת ההסכם 
ענף ההדרים ומכון וולקני קבלו כסף. AMC הינו תאגיד חקלאי 
ענק שמאגד תחתיו אלפי חקלאים. בפועל יש ל–AMC חברת 
Citrus Genesis, שעוסקת בנטיעה ובמתן רישיונות  בת בשם 
לנטיעה לזני פטנט. החברה מתקשרת עם גורמים שונים בכל 
העולם ואוספת זני פטנט אלו. מנכ"ל החברה הוא דוד אלבה 

שאירח אותנו לסיור המקצועי.
והשיווק של האורי  הגידול  בין טאפאס לפאייה למדנו על 
ועוד. זרעים(  ללא  )אפורר  טנגו  אפורר,  מור,   הישראלי, 
 ביקרנו בשני אזורים שונים בספרד: )1( ולנסיה )2( סביליה וולבה.

סיורנו התחיל באזור ולנסיה. 
מאפייני האזור – טמפ' קיץ מתונות, כמעט ולא חווים באזור 

זה אירועי שרב/חמסין. 
הגשמים  עונות  קרה.  יש  ולפעמים  קרירות  חורף  טמפ' 
ואילו החורף מתאפיין במעט  ובאביב  הן בסתיו  העיקריות 
החורף. בעונת  נעזרים בהשקיה  כך  בעקבות  גשם,   אירועי 
מבחינת הבשלת הפרי, אזור זה נחשב אפיל.סגנון הפרדסנות 
)גושים של אלפי  זה מתאפיין באזורי הדרים ענקיים  באזור 
דונמים( המורכבים ממאות תתי חלקות של 0.5-5 דונם לחלקה 
כאשר ישנם מגדלים רבים בחלקות אלו וזאת לצד שטחי ענק 

בבעלות חברות גדולות.
האזור השני בו ביקרנו היה סביליה וולבה.

 ערים אלו נמצאות באזור הדרומי של ספרד בקרבת הגבול לפורטוגל.
אזור זה נחשב לבכיר.מבחינת האקלים יורד גשם בחורף )לרוב 
ישנן רוחות מזרחיות. הפרדסנות  והקיץ מתון.  ללא סופות( 
באזור זה מזכירה מעט את הפרדסנות בארץ. החלקות גדולות 

והחקלאות אינטנסיבית יותר.

רשמים מהסיור:
זנים/כנות

זנים/כנות – מריה פורנר.  במהלך הסיור פגשנו חוקרת של 
והיא ממשיכה את  והכנות  מריה הינה דור שני לחקר הזנים 

היצירה של אביה.
בספרד  ם  הפרדסי ת  מרבי כי  ו  למדנ ה  רי פו מסי
לטרוייר(. מאוד  שדומה  )כנה  הקריזו  כנת  על   מורכבים 
מריה הציגה בפנינו את מחקרה על הכנות השונות והראתה 

שלוש כנות שמשכו את עינינו:
FA5  - הכלאה של כנת הקליאופטרה וסוג של תלת עלה. כנה 
זו פחות רגישה להמלחה ולקרקעות באיכות נמוכה. מריה הציגה 
לנו מחקר השוואתי של מספר כנות שונות עם זנים שונים לעומת 
אותם זנים על הכנה FA5 . לפי המוצג במחקר זה, הכנה הנ"ל 
הצליחה להגיע להישגים גבוהים יותר וזה מתבטא ביבול )מס' 

פירות ומשקל(, איכות פנימית והתמודדות עם תנאי סביבה.  
V17 .1 – הכלאה של וולקה ותלת עלה. כנה זו דומה בפרמטרים 
לכנת ה-FA5 מבחינת היבולים והאיכויות, אבל יש לה יכולת 
מעניינת, כנה V17  גורמת להבשלה פנימית וחיצונית מוקדמת. 
 היא מקדימה את הכנות השונות בהפרש של שבועיים עד שלושה.
תתארו לכם פרי שיוצא שבועיים קודם או אור שנקטף מתחילת 
דצמבר, פומלית מוקדמת, אשכולית אדומה שמקדימה באזור 

הפתחה ועוד.
FA517 .2 – כנה מננסת, בה משתמשים לנטיעות מסחריות 
לתעשייה. היתרון של כנה זו, היא מאפשרת לנטוע הרבה עצים 
לדונם. כמה עצים? לפי מריה אפשר לטעת 1.5X3, שזה בעצם 
223 עצים לדונם. הכוונה בעצם שיותאם לפרדס סוג של בוצרת 

על מנת לקטוף במהירות ובעלויות נמוכות.

הכנות השונות והראתה שלוש כנות שמשכו את    את מחקרה עלבפנינו מריה הציגה 
 עינינו:

1. FA5  -  פחות רגישה  זו  פטרה וסוג של תלת עלה. כנה אויהכלאה של כנת הקל
  פרלהמלחה ולקרקעות באיכות נמוכה. מריה הציגה לנו מחקר השוואתי של מס

  . לפי המוצג  FA5כנות שונות עם זנים שונים לעומת אותם זנים על הכנה
הכנה הנ"ל הצליחה להגיע להישגים גבוהים יותר וזה מתבטא    במחקר זה,

 , איכות פנימית והתמודדות עם תנאי סביבה.   ביבול )מס' פירות ומשקל(
2. V17  –  דומה בפרמטרים לכנת ה זו הכלאה של וולקה ותלת עלה. כנה-FA5  

גורמת    V17כנה ,מבחינת היבולים והאיכויות, אבל יש לה יכולת מעניינת 
להבשלה פנימית וחיצונית מוקדמת. היא מקדימה את הכנות השונות בהפרש  

 של שבועיים עד שלושה. 
צא שבועיים קודם או אור שנקטף מתחילת דצמבר,  ושי  פרי תתארו לכם 

 פומלית מוקדמת, אשכולית אדומה שמקדימה באזור הפתחה ועוד. 
3. FA517  –  ,יתרון של  השייה.  עתנטיעות מסחריות ל בה משתמשים לכנה מננסת

  רבה עצים לדונם. כמה עצים? לפי מריה אפשרזו, היא מאפשרת לנטוע ה כנה
עצים לדונם. הכוונה בעצם שיותאם לפרדס   223  בעצםשזה   ,1.5X  3  לטעת

 סוג של בוצרת על מנת לקטוף במהירות ובעלויות נמוכות. 
   1תמונה מס 

: ומת כנה רגילהעהמננסת ל  FA17כנת 

 
 מנדרינת אור  –   מישראל ההכל

 דונם של אור.  22,000- כאישור לנטוע  הספרדים  קבלו ,לאחר משא ומתן ארוך
  על מנת לשמור על הזן הישראלי שמוגן כפטנט  לנטיעת האור  הספרדים קיבלו אישור

 טיות עתידיות באירופה )בעיקר בספרד(.  אולמנוע נטיעות פיר
רואים בזן אור מנדרינה מיוחדת ולכן הספרדים  חשוב לציין נקודה חשובה, הספרדים 

 מאמינים בזן . 
למגדלי האור יש אינטרס לשמור על הזן וממתגים אותו כזן ייחודי ומיוחד, כמו כן  

עוד מהזן ויש סחר ער על רישיונות גידול של   ו בעלי האינטרסים רוצים שלא יינטע

תמונה מס׳ 1: כנת FA17 המננסת לעומת כנה רגילה
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הכלה מישראל  – מנדרינת אור
לאחר משא ומתן ארוך, קבלו הספרדים אישור לנטוע כ-22,000 

דונם של אור. 
לשמור  מנת  על  האור  לנטיעת  אישור  קיבלו  הספרדים 
נטיעות  ולמנוע  כפטנט  שמוגן  הישראלי  הזן  על 
 . בספרד( )בעיקר  רופה  באי ות  די עתי ות   פיראטי
בזן  רואים  הספרדים  חשובה,  נקודה  לציין  חשוב 
בזן. מאמינים  הספרדים  ולכן  מיוחדת  מנדרינה   אור 
למגדלי האור יש אינטרס לשמור על הזן וממתגים אותו כזן ייחודי 
ומיוחד, כמו כן בעלי האינטרסים רוצים שלא יינטעו עוד מהזן ויש 
סחר ער על רישיונות גידול של הזן. לדוגמה – הספרדים שלמו על 
כל עץ 60 יורו תמלוגים. היום הסחר על רישיונות בין החקלאים 
 קיימים עומד על 100-120 יורו לעץ!  דבר הממחיש את האמונה בזן.
נוסף על כך ישנם עוד מס' זני הדרים שרשומים כפטנט שהספרדים 

קנו ויכולים לטעת, כל זן מאושר לנטיעה של עד 800 דונם.
למד  הזן  כי  נראה  מאוד.  מרשימות  בספרד  האור  חלקות 
לאזור. אהבתו  את  מראה  והוא  החדשה"   את"השפה 
כמו בכל סיור, אני מניח שהמארחים הביאו אותנו לחלקות 
הטובות ביותר שלהם. אני מאחל למגדלי האור בישראל שהחלקות 
 הטובות שלהם יראו לפחות כמו חלקות האור שראינו בספרד.
עונת  סוף  )לקראת  מרץ  חודש  בסוף  הגענו  תזכורת, 
עתירי  נראו  העצים  קטפו  לא  שעדין  ובחלקות  האור( 
קטן- היה  הפרי  גודל  כהה,  ירוק  היה  העצים  צבע  יבול, 
הישראלי. האור  כמו  הייתה  הפנימית  והאיכות   בינוני 
חלקות  בכל  עצמו  על  וחזר  כולנו  את  שהפתיע  נתון 
אבן. כמו  וקשה  מוצק  היה  הפרי  שראינו,   ההדרים 
הערכות היבול בפרדסי האור שהיינו בהם הייתה בין 4.5 – 5.5 

טון לדונם. 

השושבינה של הכלה מישראל – מנדרינת הסיגל 
)מאמה(

ואגיד  אתחיל  מעניין.  סיפור  מתלווה  בספרד  לסיגל 
בספרד. חוקיים  סיגל  עצי  אין  כתיבתי,  לזמן   שנכון 
בספרד נפוצה שמועה כי הסיגל עתידה להשלים את האור מכיוון 
שהיא משווקת בשלב מוקדם יותר של העונה – תחילת דצמבר, 
זה יחליף את הזנים המקומיים הנחותים המשווקים  זן  ובכך 

תמונה מס' 2: עצי אור לדוגמה

היום הסחר על רישיונות  יורו תמלוגים.  60הספרדים שלמו על כל עץ   –הזן. לדוגמה  
 יורו לעץ!  דבר הממחיש את האמונה בזן.  100-120בין החקלאים קיימים עומד על  

 
פטנט שהספרדים קנו ויכולים לטעת,  כ רשומיםנוסף על כך ישנם עוד מס' זני הדרים ש

 דונם.  800  עדמאושר לנטיעה של כל זן 
והוא   "השפה החדשה"בספרד מרשימות מאוד. נראה כי הזן למד את חלקות האור 

 מראה את אהבתו לאזור. 
. אני  הטובות ביותר שלהם אני מניח שהמארחים הביאו אותנו לחלקות  ,כמו בכל סיור

האור  שהחלקות הטובות שלהם יראו לפחות כמו חלקות בישראל  מאחל למגדלי האור 
 . בספרד ראינוש

דין לא קטפו  ת סוף עונת האור( ובחלקות שעאהגענו בסוף חודש מרץ )לקר  תזכורת,
בינוני  -גודל הפרי היה קטן ,עתירי יבול, צבע העצים היה ירוק כהה העצים נראו 

 והאיכות הפנימית הייתה כמו האור הישראלי. 
הפרי היה מוצק   , וחזר על עצמו בכל חלקות ההדרים שראינו שהפתיע את כולנו נתון 

 וקשה כמו אבן.
   טון לדונם.  5.5 –  4.5הייתה בין הערכות היבול בפרדסי האור שהיינו בהם 

 2 תמונה מס' 
 עצי אור לדוגמה 

 
 
 
 
 
 

של הכלה   השושבינה
מנדרינת הסיגל   – מישראל  

 )מאמה(
סיגל  עצי אין  זמן כתיבתי,אתחיל ואגיד שנכון ל סיפור מעניין. מתלווה סיגל בספרד ל

 בספרד.  יםחוקי 
בספרד נפוצה שמועה כי הסיגל עתידה להשלים את האור מכיוון שהיא משווקת בשלב  

את הזנים המקומיים   זן זה יחליףתחילת דצמבר, ובכך  – מוקדם יותר של העונה 
 . המשווקים בתקופה זו  הנחותים

פרי אחד. יש    ו אף לאהספרדים נטעו סיגל בכמויות גדולות יחסית לפני שהחקלאים רא
  ת שאירחה אותנו יהחברה הספרד  ואילו, בספרד דונם סיגל 6,000 נם שמועות שיש

 .  של זן זה  דונם 1,000שמצאו רק   ת מדווח
הקליפה מאוד דקה  ישנם דיווחים כי מרבית הסיגל הנטועה סובלת מהיסדקויות,  

 יפוס הישן של הסיגל בישראל.  ט ועדינה ובגדול התנהגות הזן מזכירה את ה

בתקופה זו.
לפני  יחסית  גדולות  בכמויות  סיגל  נטעו  הספרדים 
שישנם  שמועות  יש  אחד.  פרי  לא  אף  ראו  שהחקלאים 
הספרדית  החברה  ואילו  בספרד,  סיגל  דונם   6,000
זה.  זן  דונם של   1,000 רק   שאירחה אותנו מדווחת שמצאו 
סובלת  הנטועה  הסיגל  מרבית  כי  דיווחים  ישנם 
ובגדול התנהגות  ועדינה  מהיסדקויות, הקליפה מאוד דקה 
בישראל.  הסיגל  של  הישן  הטיפוס  את  מזכירה   הזן 
ביקרנו בחלקת סיגל מורכבת סנדוויץ' מסוג הרכבת טלאי. 
יותר. ניתן להסיק שהחלקה בת 5-6 ואף   לפי גודל הענפים 
החלקה הייתה קטופה, כלומר ללא פרי וגזומה בצורה מאווררת.
לדברי דוד, מארחנו, החברה שלו מעוניינת להגדיל את כמות 

הנטיעות החוקיות של זן זה. 

תמונה מס' 3: סיגל בוגר

ניתן  הרכבת טלאי. לפי גודל הענפים   ' מסוג יקרנו בחלקת סיגל מורכבת סנדוויץב 
 יותר.   אףו 5-6שהחלקה בת  להסיק

 גזומה בצורה מאווררת. ו  ללא פרי , כלומרהחלקה הייתה קטופה 
מעוניינת להגדיל את כמות הנטיעות החוקיות של זן    שלו לדברי דוד, מארחנו, החברה

 זה.  
   3 מס'   תמונה

 סיגל בוגר

 
 
 
 
 

 AMCביקור בבית אריזה של חברת 
טון    500ענק עם יכולת אריזה של  חולש על שטח   AMCשל חברת   אריזההבית 
 דולבים ביום!  1,350 , כלומרביום

אריזה "רגילים" ומערך אחד שמיועד לאריזת פרי עם   מערכי  4בתוך בית האריזה יש  
יכולות אריזה שונות ומשונות החל מאריזה  עלים. האריזות מיוחדות מאוד עם שלל 

 . םבקרטון, ארגזים בצבעים וצורות שונות ורשתות בגדלים וצבעים מענייני
- ככאשר מגיע סט של פרי בפעם הראשונה מהחלקה הוא עובר מבדק קפדני מאוד של 

 טון פרי.   1-1.5
ה, גודל  יחס הבשל  על בסיס:ואיכות הפרי ונותנים לו ציון  הרמ הבמבדק מסווגים את  

בית האריזה יודע להגיד לאיזה   ,פרי, צבע, איכות חיצונית ועוד. לאחר קבלת הציוןה
 יעד שיווק הפרי הנ"ל יהיה מיועד. 

ומעלה, לרוב הפרי קטן   1Xמ( עד גודל " מ 35)  6בית האריזה אורז החל מגודל  
 בינוני. -קטן גודל פרי כזה נחשב . בישראל מ "מ  62מ עד "מ  55יחסית. ונמצא בין גודל  

 . 85%- 80%בשל מגוון האריזה ויכולת השיווק היעילה, ממוצעי האריזה עומדים על  
 עלויות אריזה

סנט יורו לקילו לאריזה קשיחה )קרטון, ארגז  27-בית אריזה מחייב את השטח ב 
סנט יורו לקילו ואילו    13אריזה לקליפים הוא הרשת עלויות  אורזים ב כאשר  .וד(וע

AMC ביקור בבית אריזה של חברת
AMC חולש על שטח ענק עם יכולת  בית האריזה של חברת 
ביום! דולבים   1,350 כלומר  ביום,  טון   500 של   אריזה 

בתוך בית האריזה יש 4 מערכי אריזה"רגילים" ומערך אחד 
שמיועד לאריזת פרי עם עלים. האריזות מיוחדות מאוד עם שלל 
יכולות אריזה שונות ומשונות החל מאריזה בקרטון, ארגזים 
וצבעים מעניינים. ורשתות בגדלים  וצורות שונות   בצבעים 
מהחלקה  הראשונה  בפעם  פרי  של  סט  מגיע  כאשר 
פרי. טון  כ-1-1.5  של  מאוד  קפדני  מבדק  עובר   הוא 
במבדק מסווגים את הרמה ואיכות הפרי ונותנים לו ציון על 
ועוד.  גודל הפרי, צבע, איכות חיצונית  בסיס: יחס הבשלה, 
לאחר קבלת הציון, בית האריזה יודע להגיד לאיזה יעד שיווק 

הפרי הנ"ל יהיה מיועד.
 1X גודל  ְעד  מ"מ(   35(  6 מגודל  החל  אורז  האריזה  בית 
מ"מ   55 גודל  בין  ונמצא  יחסית.  קטן  הפרי  לרוב  ומעלה, 
קטן-בינוני. נחשב  כזה  פרי  גודל  בישראל  מ"מ.   62  עד 

ויכולת השיווק היעילה, ממוצעי האריזה  בשל מגוון האריזה 
עומדים על 85%-80%.
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עלויות אריזה
בית אריזה מחייב את השטח ב-27 סנט יורו לקילו לאריזה קשיחה 
)קרטון, ארגז ועוד(. כאשר אורזים ברשת עלויות האריזה לקליפים 
 הוא 13 סנט יורו לקילו ואילו התזים מחויבים ב-9 סנט יורו לקילו. 
ולא  האריזה  בית  על  הוא  הקטיף  ועלות  אחריות 
. לו לקי רו  ו י סנט   13 ף  הקטי ות  י ועלו  החקלאי 

אפיון הפרדסנות הספרדית בקצרה
לרוב, החלקות לא נטועות צפוף. ראינו מרווחי נטיעה שונים 	 

לדוגמה: 6X3, 6X3.5, 6X2.5, 5X4.5 ועוד. כאשר החקלאי 
נטע צפוף זה על מנת להרוויח כמות של פרי בשלב הצעיר 

של הפרדס ולאחר מכן יש כוונה לדלל עצים.
מרבית החלקות נטועות על כנת הקריזו בטענה שהיא כנה 	 

פורייה שיכולה לעמוד בתנאי השטח. קריזו היא בעלת 
וכנת הטרוייר דומות.  ויש שיגידו שהיא  דם תלת עלה 
מצליחה  שהקריזו  טוענים  הספרדים  זאת  עם  יחד  אך 
לעמוד בתנאי הסביבה ולהגיע לתוצאות טובות מבחינת 
זן  להחליף  רוצים  כאשר  היבול.  ואיכות  היבול  רמת 
 עושים הרכבת טלאי – סנדוויץ ולא נוטעים שתיל חדש. 
ענפים   3 בוחרים   - טלאי  הרכבת  על  קצר  הסבר 
ענפים. כיפוף  של  בצורה  מעוצבים  שכבר   חזקים 
)בניגוד להרכבה במשתלה שלוקחים רק  לוקחים טלאי 
 3-4 יחסית של  גדולה  הוא חתיכה  עין קטנה(, הטלאי 
ס"מ עם עין אחת או שתי עיניים. את הטלאי מכניסים 
לכיס שיוצרים עם סכין בענף המבוקש. לאחר מכן עושים 
חירוק מעל ההרכבה.בזמן הצימוח הצעיר של ההרכבה 
לאחר  הראשי.  הענף  לכיוון  ומכופפים  אותו  לוקחים 
עונה אחת )גמר הקטיף של הזן הישן( שוברים את הענף 
החזק אבל משאירים אותו מחובר לעץ כדי למנוע ריקבון 
 שורשים. ותומכים על ידי במבוקים את הענפים החדשים.
לאחר עונה נוספת מורידים לגמרי את הענפים השבורים 
והישנים ומשאירים רק את הענפים של הזן החדש. בצורה 

הזו מפסידים רק שנה אחת של יבול.
הפרי קשה/מוצק כמו אבן –כמו שכבר כתבתי קודם לכן, 	 

טסנו לספרד בסוף מרץ - לקראת סוף העונה, הופתענו עד 
מאוד למצוא פרי מוצק וקשה ברמה שלא הכרנו. תכונה זו 
חיובית מאוד, וזאת מפני שמוצקות הפרי יכולה להעיד על 
כך שהפרי יכול להיות עוד זמן על העץ )אחד החקלאים ייעד 
את הקטיף למאי(, בנוסף זה נותן לפרי חיי מדף ארוכים יותר.

עיצוב עץ – העץ מעוצב במקור ע"י כיפוף ענפים, שומרים 	 
אותו פתוח ונקי מבפנים. במרבית המקרים לא ראינו פתיחה 
של דלתות לצורך הכנסת חומר ריסוס, לספרדים יש פחות 
 מזיקים ולכן הדגש להכנסת חומר ההדברה לפנים עץ - נמוך.
החקלאים שומרים על העץ נמוך יחסית, מורידים ענפים 
מרכזיים שעולים כלפי מעלה, לטענתם שמירה על העץ 
הנמוך ללא צמרת גבוהה מונע ממנו להיטלטל מהרוח ולכן 

איכות הפרי עולה.
אין חיגורים – מפני שלספרדים אין אירועי מזג אוויר 	 

קיצוניים בעיקר בזמן הקריטי של הפריחה והחנטה והעץ 
מעוצב על ידי כיפוף ענפים, אין צורך לחגר את העצים.

הופעת פקעי פריחה 	  גוזמים עד  – החקלאים  גיזומים 
ביולי. לגזום  וחוזרים  מאי/יוני  נשירת  אחרי   ו/או 
יש דגש גדול על גיזומים ידניים, מכניסים גיזום מכני רק 

כאשר העצים"ברחו" ואין ברירה.
דישון – החקלאים מדשנים את יסודות החנקן והאשלגן כמונו, 	 

 בין 20-25 יח' לדונם, אך השוני הגדול הוא במתן הזרחן.
בישראל ערך הזרחן הרצוי בבדיקות העלים הוא כ-0.1% ואילו 
 בספרד החקלאים רוצים את הפרדסים על זרחן של לפחות 0.15%.
אצלנו כאשר יש מחסור רציני של זרחן נותנים 6 יח' לדונם, 
לרוב במי הקולחין, בספרד כמעט ואין מחסורי זרחן ולכן לא 
נותנים. לעומת זאת הפרדסן הספרדי פוקח עיניים בבוקר 
וכבר נותן לשטח לפחות 10 יח' לדונם כאשר 12 יח' זה 
מצב נורמלי. אולי לרמת הזרחן הגבוהה יש השפעה על 
רמת היבול הגבוהה ומוצקות הפרי. נושא זה ייבדק כבר 

השנה בפרדסי ישראל.

כלכלת הפרדס
עלויות הגידול לדונם הינם 900-800 יורו לעונה. את עלויות 	 

הקטיף נושא בית האריזה.
הפרדסנים מדווחים שהיבול הממוצע בזן אור עומד על 	 

4.5-5 טון לדונם ואילו בזני אפורר והטנגו עומד על -5.5
6.5 טון לדונם.

הפרדסנים סיפרו כי בשנים"רגילות" ההכנסה מזן האור הייתה 	 
בין 80-90 סנט ליורו לקילו על העץ, ואילו בשנה"מאתגרת" 

כמו השנה ההכנסה הייתה"רק" 70 סנט לקילו על העץ.
ם 	  י א ל ק ח ה ו  ג נ ט ה ו ר  ר ו פ א ם  י נ ז ב ב  ו ר ל

. ר ו א ה מ ת  ו ח פ ט  נ ס  1 5 - 2 0 ם י ל ב ק  מ
4.5 טון  זן האור ביבול של  אם נעשה חשבון פשוט על 

לדונם בשנה מאתגרת:

חלום של כל פרדסן ישראלי.
אציין ואומר שלא הכל ורוד. העונה, זני הקליפים המוקדמים 
של הספרדים כלל לא נקטפו לשיווק אלא הופלו לרצפה. הסיבה 
העיקרית לכך היא כי השיווק הספרדי נלחם בפרי המצרי שמגיע 
נוצר מצב כי לחקלאי  בשנים האחרונות במחירי ריצפה וכך 

הספרדי לא שווה לקטוף את הפרי שלו.

לסיכום
הספרדים הרשימו בצורת עיבוד הפרדס ובאיכות התוצרת 	 

שלהם )איכות פנימית, חיצונית ורמת היבול(
נשאלת השאלה האם ההבדל באיכויות נובע ממזג אוויר 	 

בעיקר בזמן   יםיאירועי מזג אוויר קיצונאין לספרדים שמפני   –  אין חיגורים •
אין צורך לחגר  ,הקריטי של הפריחה והחנטה והעץ מעוצב על ידי כיפוף ענפים

 העצים. את  
  יוני/או אחרי נשירת מאי/פקעי פריחה ו הופעת   עדהחקלאים גוזמים  – גיזומים  •

 וחוזרים לגזום ביולי. 
  "ברחו"יש דגש גדול על גיזומים ידניים, מכניסים גיזום מכני רק כאשר העצים 

 ה. רואין ברי
יח'   20-25בין  כמונו,  החקלאים מדשנים את יסודות החנקן והאשלגן  –דישון   •

 לדונם, אך השוני הגדול הוא במתן הזרחן. 
ואילו בספרד   0.1%-כבישראל ערך הזרחן הרצוי בבדיקות העלים הוא 

 . 0.15%החקלאים רוצים את הפרדסים על זרחן של לפחות 
לרוב במי  ,  יח' לדונם  6אצלנו כאשר יש מחסור רציני של זרחן נותנים 

הפרדסן  לעומת זאת    לא נותנים. ולכן זרחן  כמעט ואין מחסורי , בספרדהקולחין
  12יח' לדונם כאשר   10נותן לשטח לפחות  פוקח עיניים בבוקר וכבר  הספרדי

רמת היבול  על יש השפעה  ה יח' זה מצב נורמלי. אולי לרמת הזרחן הגבוה 
 יבדק כבר השנה בפרדסי ישראל. יושא זה נ  ה ומוצקות הפרי.ההגבו

 כלכלת הפרדס 
לעונה. את עלויות הקטיף נושא בית   יורו  900-800הגידול לדונם הינם עלויות   •

 האריזה. 
טון לדונם ואילו   4.5-5הפרדסנים מדווחים שהיבול הממוצע בזן אור עומד על  •

 טון לדונם.  6.5-5.5רר והטנגו עומד על ובזני אפ
סנט   80-90בין  הפרדסנים סיפרו כי בשנים "רגילות" ההכנסה מזן האור הייתה  •

"רק"   הכנסה הייתהואילו בשנה "מאתגרת" כמו השנה ה  ,ליורו לקילו על העץ
 סנט לקילו על העץ.  70

 סנט פחות מהאור.  15-20לרוב בזנים אפורר והטנגו החקלאים מקבלים   •
 טון לדונם בשנה מאתגרת:  4.5אור ביבול של  העל זן   נעשה חשבון פשוט אם 

𝟕𝟕𝟕𝟕𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑿𝑿 𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝒄𝒄𝒆𝒆𝒄𝒄/𝒅𝒅𝒆𝒆𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟓𝟓𝟕𝟕 𝒄𝒄𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 
 חלום של כל פרדסן ישראלי. 
כלל  קדמים של הספרדים ו זני הקליפים המהעונה, אציין ואומר שלא הכל ורוד. 
שיווק  הסיבה העיקרית לכך היא כי ה. לרצפה לא נקטפו לשיווק אלא הופלו 

וכך נוצר    הספרדי נלחם בפרי המצרי שמגיע בשנים האחרונות במחירי ריצפה
 שלו.  פרילחקלאי הספרדי לא שווה לקטוף את ה כי  מצב 
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ותנאי קרקע שונים או מפרקטיקה חקלאית אחרת שאנחנו 
לא מיישמים?

השיווק היצירתי נותן תמורה טובה לחקלאים )אחוזי האריזה 	 
גבוהים(, האם הספרדים למדו למקסם את התוצרת שלהם? 
דוגמאות – אורזים טווח רחב של מניינים, אריזות מיוחדות 

וקווי אריזה מיוחדים, שווקים אחרים ועוד.
לחקלאים, למדריכים ולאנשי השיווק הישראלים יש הרבה 	 

מה ללמוד מההתנהלות של הפרדס הספרדי ותוצריו.

הענף חייב להכניס חדשנות, לבדוק כנות חדשות, להכניס 	 
מדריכים אל בתי אריזה, לבחון שווקים חדשים, לשפר את 

נראות האריזות ועוד.

תודות:
ענף ההדרים – שמימן את הנסיעה.

טל עמית – שארגן את הסיור.
דוד אלבה – שלקח אותנו ברחבי ספרד וענה בסבלנות על כל 

השאלות והקושיות שהיו לנו.

מובילים את ענף האבוקדו העולמי 

משלחת חקלאים מישראל 
תשתתף בקונגרס האבוקדו 

הבינלאומי בקולומביה

משלחת חקלאים מישראל, בראשם מגדלי ענף האבוקדו המובילים 
בישראל, חברי"חקלאי גרנות", יצאו מחר לקונגרס האבוקדו 
הבינלאומי שייערך בקולומביה. במסגרת הביקור יסיירו החקלאים 
מישראל במטעי אבוקדו ובתי אריזה. קולומביה נחשבת למדינה 
מתפתחת בגידול אבוקדו ולהערכת גורמים בענף, תהפוך בשנים 
יצוא  הבאות להיות מתחרה משמעותית של ישראל בתחום 

האבוקדו.
קונגרס האבוקדו הבינלאומי נערך אחת לארבע שנים והוא מרכז 
אליו את העוסקים בענף האבוקדו מכל המדינות המובילות את 
האבוקדו בעולם בהן מקסיקו, פרו, צ'ילה, ארגנטינה, ברזיל, 
ארה"ב, אוסטרליה ועוד. תכני הקונגרס נחלקים לפן המקצועי 

את המשלחת הישראלית יובילו "חקלאי גרנות", בהם מגדלי אבוקדו 
מקיבוצים ממרכז ישראל, מנחשונים עד נחשולים • גיורא מרום, מנכ"ל 
חקלאי גרנות: "מגדלי האבוקדו הישראליים נחשבים למובילים עולמיים 

בתחומם, אנו נוסעים ללמוד עוד על הענף והמתחרים ולייצג את 
החקלאותהישראלית בגאווה"

של הענף, נושאי גידול, תפוקה, השקייה וכו', לבין הפן השיווקי 
הכולל נושאים של שווקים חדשים, שיווק לרשתות מזון, שינוע, 
 World Avocado מיתוג תוצרת ועוד. הקונגרס נערך על ידי ארגון
Organization ולפני 4 שנים הוא היה בפרו וקודם לכן באיטליה. 
גיורא מרום, מנכ"ל"חקלאי גרנות", אשר ייקח חלק עם חברי 
המשלחת מסר:"האבוקדו הוא היום פרי הייצוא המוביל בישראל. 
המגדלים הישראלים הם המובילים בעולם בתפוקה ובשיטות 
גידול, למרות שיש מקומות בעולם עם תנאי גידול ואקלים הרבה 
יותר טובים מישראל, חקלאי ענף האבוקדו בארץ יודעים להפיק 

את התוצרת הגבוהה ביותר". 
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פרופסור אבי פרל המדען 
הראשי של משרד החקלאות, 

)דבריו באירוע הפרידה(

הביא לדפוס ד”ר ערן רווה

זהו, תמו כל המילים החגיגיות במילון הפרידות, ואכן, זו זכות 
גדולה להיות נוכח ובמצב ערני בטקס ההספדים שלך עצמך. 
אבל בכל זאת, גם לי יש מספר מילות פרידה להשמיע באוזניכם:

רציתי להיות משמעותי. 
ניסיתי להתוות דרך. 

ניסיתי להשאיר חותם ולעשות את המיטב על סמך תפיסת עולמי. 
ניסיתי לפעול בשני העולמות- בעולם האקדמי חקלאי,  שצריך 
להמשיך לעבור שדרוג מערכות על מנת שיתחבר לעולם השני- 

העולם הטכנולוגי עסקי. 
הבנתי, כי מדען ראשי בראש וראשונה צריך להוכיח שהוא מנוע 
צמיחה אפקטיבי, שהוא המקום הטוב ביותר לשים בו תקציב 
גדול מראש ובסוף השנה את כול עודפי התקציב. לתפיסתי, 
המדען הראשי צריך להיות אחד האנשים הבודדים שמתקבלים 
הן אצל השר ומנכ"ל המשרד והן באוצר בחיבוק ובחיוך וזה לא 

תמיד בגלל אישיותו הקורנת... 
הבנתי, שהמו"פ החקלאי צריך להיות דינמי, נסייני והכי טוב 
בעולם וזה מאוד אנטי ממשלתי. רבות מהתוכניות האייקוניות 
ששמו את חקלאות ישראל במקום בו היא נמצאת כיום נולדו 
בשנות השבעים והשמונים, תקופה  שיכולת הביצוע הממשלתית 

הייתה גבוהה הרבה יותר. חייבים להחזיר זאת ועכשיו. 
יש משהו במו"פ שהוא טהור, אולם הצרכים של עולם החדשנות 
השתנו. הסטרט אפ ניישן קיים, אולם המשימה שלנו השתנתה, 

הסביבה השתנתה וגם המקום שלנו כשחקנים השתנה. 
התפקיד שלי, שלעיתים לא מצא חן בעיני אנשים, היה גם לומר: 
כמי שרואה מלמעלה את מה שקורה בעולם, אני מתריע, שאם 
נמשיך בעסקים כרגיל, פשוט נידרדר. אפשר לומר: נו, אז נרד 
מהמקום הראשון לחמישי, לא נורא. אבל זוהי אמירה דרמטית, 
כי החקלאות שלנו מבוססת על ידע. אין לנו משהו אחר,  וידע 
שמפותח במערכת מו"פית הוא בגדר שמועה בלבד עד שאתה 

מיישם אותו.
מדינת ישראל בנתה מגזר פרטי משגשג בתחום החקלאות, אך 
במו"פ הציבורי אנחנו במקום נמוך מדי, כי השקל הממשלתי 
מתנהג אחרת מהשקל הפרטי. יש לו טווח זמן אחר וגם אם יש 
לו  מטרות אחרות,  גם בהשקעתו צריך להשיג מתישהו תשואה. 
הסכומים שעבורנו הם אסטרטגיים - עבור המדינה הם לא סכומי 

מאקרו ואני מקווה שמשרד החקלאות ימשיך להציב את תקציב 
המדען הראשי בראש סדר העדיפויות.

ייפסקו אולם  ניצבו בדרכנו, ולדעתי הם לא  מכשולים רבים 
כל מי שהתבונן אי פעם בחיטה יודע שבמובנים מסוימים היא 
הרבה יותר חכמה וסבלנית מאתנו. כשיש בסביבתה רוח חזקה 
היא מתכופפת, נותנת לרוח לעבור, ואז מזדקפת מחדש להמשך 

צמיחה ושגשוג...  
ולפני סוף דברי - רשימת תודות. בראש ובראשונה למשפחתי, 
שהשאילה אותי לביצוע עבודות שירות לטובת הקהילה לתקופה 
של ארבע שנים שהפכו לבסוף לכמעט שמונה. הם חלקו איתי 
את התסכולים וגם את השמחות הקטנות ועל כך נתונה להם 

תודתי והערכתי.

)תודות(... 
תודה גם לאלו שעשו לי את המוות. למדתי בעיקר מהם המון 

ויצאתי מחוזק בצדקת דרכי. 
אבל התודה העיקרית שלי היא בעצם לאלו שרובם לא נמצאים 
והמגדלים  כאן. לגיבורים האמיתיים:  החוקרים, המדריכים 
ייעודה של חקלאות  ייחודה ואת  יום את  שמזכירים לנו מדי 

ישראל ודרך כך גם את יופיו האמיתי של עם ישראל. 
בחרתי לערוך אירוע פרידה זה בכרם. זה המקום ממנו באתי 

ואליו אני חוזר, פרויקט חיי, הבית השני שלי. 
זו של סגירת מעגלים, אסיים את דברי בציטוט קצר  וברוח 
מדברי המשורר T.S. ELIOT, אחד המשוררים הגדולים של המאה 

העשרים, תרגום לעברית למטה. 

We shall not cease from exploration, and the 
end of all our exploring will be to arrive where 
we started but we will know the place for the 
first time...

לעולם לא נפסיק לחקור, 
ובסופו של כל מסע המחקר נגיע למקום ממנו יצאנו, 

אבל נכיר אותו בפעם הראשונה... 

22



בהיותי חקלאי צעיר, בשנות ה 50 חיפשתי גידולים חדשים, תוך 
מחשבה שיש לעשות דברים"אחרים" ובכוונה גם להיות הפתעה 
ברווחים גדולים שמעולם לא היו נחלת חקלאים קטנים. הקדשתי 
כמה ימים לנסות ולהכיר אנשים שחשבתי שיכולים להיות לי 

לעזר בדרך המבוקשת.
איתרע מזלי ובאחד הימים הופיע במושבה סוחר ירקות שהציע 
לי להצטרף אליו ולהיות לו לשותף. הוא היה נמוך קומה,חבש 
מגבעת גלותית וכולו היה ההפך ממני, הייתי צעיר, חזק, ובטוח 
גידל דבר אבל האמין  הוא לא  גלותי...  נראה  והוא  בעצמי 

שבמסחר חקלאי יש ברכה.
לא כך ראיתי הדברים, בימים של"התישבות עובדת" עם שווק 
מאורגן ב"תנובה" "עמיר" ודומיהם. כמובן שפסלתי הצעתו 

של ר" שלימה.
והנה אחד מחברי, טכנאי במכון וולקני סיפר לי על גידול מתחדש 
הידוע בשם "קיקיון". לדבריו,שמן הקיקיון עתיד להיות מוצר 
מבוקש בתעשית האוירונים, ומדען בשם פרופסור שיפריס, מוביל 
טיפוח של זני קיקיון חדשים והמכון מחפש חקלאים שיגדלו 

שדות קיקיון, תמורת תשלום קבוע שנראה לי מאד אטרקטיבי.
מאליו מובן שנטיתי לגדל קיקיון. זרעתי 10 דונם שהתנשאו 
לגובה רב, ובשנה שלאחריה גם התרחבו וגבהו שיחי הקיקיון 
למימדי ענק. עם הגיע מועד האסיף, לא נמצאה מכונה מתאימה 
לדייש, ההבטחה של המדען לתשלום לא התקיימה כי לא ידעתי 
שצריך לקבל הסכמת האמרכלות של מכון וולקני ואין להאמין 

למדען.
במשך חמש שנים, כיסחתי את הקמה של הקיקיון, חרשתי 
השדה כל אימת שהקיקיון הזריע עצמו, ולמי שמכיר, הקיקיון 
ונובט מספר פעמים בשנה.לא קל היה להיפטר  קל לתפוצה 

מהספיח של הקיקיון.
שנים עוד צחקו חברי החקלאים על "מגדל הקיקיון"

מאידך ר" שלימה הנודע לימים כשלמה שרון הפך להיות למגדל 
נדלן, קרקעות  נכסי  תפוחי אדמה הגדול ביותר בארץ, רכש 

ובתי קירור בתל אביב.
נפגשנו פעמים רבות והוא לא שכח לי את סרובי לשותפות עמו.

על תפוחי אדמה וקיקיון
דודיק שליט
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כ-30% אוכלים תפוח מדי יום
יבוא תפוחים מארצות הברית נועד להבטיח שהישראלים יוכלו 
ליהנות מתפוחים איכותיים וטעימים במשך כל השנה, בלי 
לחשוש ממחסור, אשר בתורו עלול לגרום לעליית מחירים 
ישראלים בוחרים תפוחים קודם כל לפי מראה ורק אחר כך 

לפי מחיר וזן

מועצת יצוא התפוחים האמריקנית )USAEC *( ערכה לאחרונה 
סקר בישראל, על מנת לבחון את הרגלי הצריכה של תפוחי עץ 
בקרב האוכלוסייה הישראלית ובכללה בחברה הערבית,  ובחן את 
הרגלי צריכת התפוחים שלהם. ממצאי הסקר מגלים, כי תפוחים 
הם מוצר צריכה מוביל במדינה, כאשר כשליש מהישראלים 

אוכלים תפוח מדי יום.
לגיאוקרטוגרפיה,  בסקר שערכה המועצה באמצעות המכון 
בו השתתפו כ- 500 נשאלים מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, 
יותר מ-50%  כי  והערבית כאחד,  עולה  מהחברה היהודית 
מהישראלים הגדירו תפוחים כמוצר צריכה בסיסי. מספר זה מציב 
את התפוח כמוצר הצריכה השכיח ביותר, אשר אחריו מגיעה 
במקום השני הבננה )27%( בפער ניכר, ולאחריה במקום השלישי 
התפוז )7%(.עוד עולה מהסקר כי: כ-30% מכלל האוכלוסייה 
יום. 82% מכלל האוכלוסייה שאוכלת  אוכלים תפוחים מדי 
תפוחים נוטה לעשות זאת בבית. כמעט מחצית מציבור אוכלי 

התפוחים )43%( נוהגים לאכול תפוחים בעבודה.
הזמן הנפוץ ביותר לאכילת תפוחים –כמעט שליש מהנשאלים 
אמרו כי הם אוכלים תפוח בשעות אחר הצהרים. בחברה היהודית 
נהוג יותר לאכול תפוחים בשעות הבוקר )18% מול 4% בחברה 

הערבית( ובחברה הערבית בערב )34% מול 23%(.

רכישת תפוחים
שוני מהותי ניכר בהרגלי קניית התפוחים בין החברה היהודית 
והערבית 63% מכלל אוכלוסיית צרכני התפוחים, קונים אותם 
זה עומד על  בסופרמרקטים,  בקרב החברה היהודית מספר 
כ-70%, בעוד בחברה הערבית, רק כ-34% מאלו הצורכים 
תפוחים, רוכשים אותם בסופרמרקטים. 42% מצרכני התפוחים 
בחברה הערבית רוכשים תפוחים דווקא אצל הירקנים השכונתיים, 

לעומת רק כ-21% בחברה היהודית. 
רוכשי התפוחים אוכלים בממוצע 8.6 תפוחים בשבוע. 

70% מצרכני התפוחים קונים עד כ-10 תפוחים בשבוע.
יותר מ-80% מרוכשי התפוחים סבורים, כי מחירי התפוחים 
בישראל גבוהים מדי. 87% מהנסקרים מעל לגיל 55 העידו כי 

לדעתם מחיר התפוחים בישראל גבוה מדי. 

מאפייני התפוחים
המראה של התפוח הוא הקריטריון החשוב ביותר לכלל אוכלוסיית 
אוכלי התפוחים )68%(. יחד עם זאת בעוד בחברה הערבית, לאחר 
מראה, הקריטריון החשוב ביותר הינו צבע התפוח )50%(, בחברה 
היהודית מחירו של התפוח )52%( והזן שלו )48%(, חשובים יותר 
מן הצבע )41%(.  כמעט שני שלישים מהמשיבים ציינו מאפיין 
הטעם מתוק )63%( הוא התכונה האהובה עליהם ביותר. במקום 
השני צוין מרקם קריספי )40%( בצוותא עם צבע אדום )40%(, 

ואחריו צבע ירוק )30%( וטעם חמצמץ )27%(.  
62% מהנשאלים אמרו כי זן ה"יונתן" )הידוע גם בשם"אמפייר"( 
הינו זן התפוחים הפופולרי ביותר בקרב האוכלוסייה הישראלית.
רוב משתתפי הסקר אינם מודעים לעובדה שבישראל נמכרים 
תפוחים מיובאים )46%( או לא יודעים מהיכן התפוחים מיובאים 
)34%(. יחד עם זאת, בין המשיבים שגיבשו דעה על איכותם של 
תפוחים מיובאים, תפוחים מארצות הברית נתפסים איכותיים 

יותר מול הצרפתיים )10% מול 4%( 
בחברה הערבית, בין המשיבים שגיבשו דעה על איכותם של 
התפוחים המיובאים, תפוחים מארצות הברית הובילו עם יתרון 
של33%  בהשוואה לתפוחים מספרד או מאיטליה )9% ו-6% 
יותר על פני התפוחים המיובאים  בהתאמה(, אך בפער קטן 

מצרפת )9% לעומת 7%(. 
 yael@mkds.co.il  03-6081615,לפרטים נוספים:  – טריואקס
)*( USAEC היא התאחדות מקצועית, אשר מייצגת את חמשת 
ושיחדיו   ,)**( המדינות המגדלות תפוחים בארצות הברית 
אחראיות לכ-40% מיבול התפוחים בארה״ב. מכיוון שהצריכה 
בישראל גבוהה, ישראל הינה שוק היצוא השני בגודלו אחרי 

קנדה, עם 3443 טונות בשנת 2018.
)**(חמש המדינות הן: קליפורניה, מישיגן, ניו יורק, פנסילבניה ווירג׳יניה. 

 
  

      ההששננהה      רראאשש      ללקקרראאתת      ההאאממררייקקננייתת      ההתתפפווחחייםם      ייצצוואא      ממוועעצצתת      ששעעררככהה      ססקקרר  
 

  ??????          בבאאממררייקקהה    ררקק    ווללממהה      תתפפווחחייםם    ררקק      ללממהה
 

  בבססייססיי""      צצררייככהה      ממווצצרר      --      ""ההתתפפווחח      ממההייששרראאללייייםם::      5500%%
  

  
  

  ייווםם      ממדדיי      תתפפווחח      אאווככללייםם      3300%%--  ככ
    אאייככוותתייייםם      ממתתפפווחחייםם      ללייההננוותת      ייווככללוו      ששההייששרראאללייםם      ללההבבטטייחח      ננוועעדד      ההבבררייתת      ממאאררצצוותת      תתפפווחחייםם      ייבבוואא  

  ממחחייררייםם      ללעעללייייתת      ללגגררווםם      עעללוולל      בבתתווררוו      אאששרר      ממממחחססוורר,,    ללחחששוושש      בבלליי      ההששננהה,,      ככלל      בבממששךך      ווטטעעייממייםם  
  ווזזןן      ממחחיירר      ללפפיי      ככךך      אאחחרר      ווררקק      ממרראאהה      ללפפיי      ככלל      קקוודדםם      תתפפווחחייםם      בבווחחררייםם      ייששרראאללייםם  

 
  את   לבחון  מנת   על  ,בישראל  סקר   לאחרונה  ערכה  *(  USAEC)  האמריקנית  התפוחים   יצוא   מועצת
  את ובחן  הערבית, בחברה ובכללה הישראלית האוכלוסייה בקרב עץ תפוחי של הצריכה הרגלי
 ,במדינה מוביל צריכה מוצר  הם תפוחים כי ,מגלים הסקר  ממצאי שלהם. התפוחים  צריכת הרגלי
 ..  ייווםם      ממדדיי      תתפפווחח      אאווככללייםם      ממההייששרראאללייםם      ככששלליישש      ככאאששרר  

 נשאלים  500 - כ השתתפו בו לגיאוקרטוגרפיה, המכון באמצעות  המועצה שערכה בסקר 
    5500%%--  ממ    ייוותתרר    ככיי    עעווללהה    כאחד, והערבית היהודית מהחברה בישראל, הבוגרת המהאוכלוסיי
 הצריכה כמוצר  התפוח את  מציב זה מספר  בבססייססיי..  צצררייככהה    ככממווצצרר    תתפפווחחייםם    ההגגדדייררוו    ממההייששרראאללייםם  

 השלישי   במקום  ולאחריה  ניכר,  בפער   (27%)  הבננה  השני  במקום  מגיעה  אחריו  אשר   ביותר,  השכיח
 :כי מהסקר   עולה עוד.(7%) התפוז

  ..  ייווםם      ממדדיי      תתפפווחחייםם      אאווככללייםם      ההאאווככללווססייייהה      ממככלללל      3300%%--  ככ

    אאווככלליי    ממצצייבבוורר    ממחחצצייתת    ככממעעטט  ..בבבבייתת    זזאאתת    ללעעששוותת    ננווטטהה    תתפפווחחייםם    ששאאווככללתת    ההאאווככללווססייייהה    ממככלללל    %%8822
  ..  בבעעבבוודדהה    תתפפווחחייםם      ללאאככוולל      ננווההגגייםם      ((  4433%%))      ההתתפפווחחייםם  

    בבששעעוותת    תתפפווחח    אאווככללייםם    ההםם    ככיי    אאממררוו    ממההננששאאללייםם    ששלליישש  ככממעעטט  ––    תתפפווחחייםם    ללאאככייללתת    בבייוותתרר    ההננפפווץץ  ההזזממןן  
    בבחחבבררהה    44%%  ממוולל    1188%%))    ההבבווקקרר    בבששעעוותת    תתפפווחחייםם    ללאאככוולל    ייוותתרר    ננההווגג    ההייההוודדייתת    בבחחבבררהה    ..  ההצצההררייםם    אאחחרר  

  ((..  2233%%    ממוולל      3344%%))      בבעעררבב      ההעעררבבייתת      וובבחחבבררהה      ההעעררבבייתת((  

  תתפפווחחייםם      ררככייששתת  

  אוכלוסיית מכלל 63% והערבית היהודית החברה בין התפוחים קניית בהרגלי ניכר  מהותי שוני
 ,70%-כ על עומד זה מספר  היהודית החברה בקרב  בסופרמרקטים, אותם קונים התפוחים, צרכני
 42% בסופרמרקטים. אותם רוכשים תפוחים, הצורכים מאלו 34%-כ רק הערבית, בחברה בעוד

סקר שערכה מועצת יצוא התפוחים האמריקנית לקראת ראש השנה 

למה רק תפוחים
ולמה רק באמריקה   ???

50% מהישראליים:"התפוח - מוצר צריכה בסיסי"
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במסגרת מיזם המל סקו נבחנו שיטות שונות ליישום תכשירי 
הדברה נגד גורם מחלת המל-סקו בפרדס. הטיפול הכימי המקובל 
כיום למניעת הדבקות חדשות בפרדס הינו ריסוס חומרי הדברה 
מבוססי נחושת, כמו נחושת אוקסיד או מרק בורדו, המיושמים 
במהלך החורף. היישום של חומרים אלה בחורף מיד לאחר הגשם, 
נועד לקטול את הנבגים המופצים על ידי הגשם והרוח, מגופי 
הפרי האל-מיניים של הפטריה גורמת המחלה, ולמנוע מתפטיר 
הפטריה המתפתח מהם לחדור אל העלים והענפים ומשם לשאר 
חלקי העץ. הבעיה המרכזית בישום חומרים אלה הוא בעובדה, 
שהם ניתנים בתקופת הגשמים ולכן במרבית המקרים הם נשטפים 
מהעלים. במצב זה, הם אינם מקנים את ההגנה הדרושה לפצעים, 
המהווים את נקודות החדירה של הפטריה לרקמת הצמח. עד 
היום לא נמצאו חומרי הדברה סיסטמיים המסוגלים לחדור דרך 
רקמת העלים ולקטול את הפטריה בתוך מערכות ההובלה של 
העץ. גם העובדה כי הפטריה משחררת נבגים )פיאלוקונידיות( 
אל זרם הדיות של העץ בה היא שוכנת, המגיעים לאזורים לא 
נובטים ומתפתחים תוך גרימת תסמיני  נגועים בצמח ומשם 
מחלה באזורים אלה, מערערת את היעילות של חומרי ההדברה 
מבוססי הנחושת להדברה יעילה של הפטריה לאחר ההדבקה. 
הניסיון להתמודד עם מחלת המלסקו באמצעות תכשירים 
פרופסור אברהם  ביישומים שונים.  בעבר  נבדק  סיסטמיים 
גמליאל )גמלי( בחן את יישומם של תכשירים מסחריים, בריסוס 
תוך שימוש במרסס ייחודי שהוא פיתח לעצי הדר. הוא מצא 
מספר חומרים יעילים כנגד הפטרייה בריסוס העצים במבחנים 
וחובריהם חיברו  יאיר אורן  בחממה. ד"ר צבי סולל יחד עם 
אינפוזיות עם תמיסות חומרי הדברה לעצים חולים והראו שכל 
עוד האינפוזיה הייתה מחוברת לעץ תסמיני המחלה הופחתו אך 
זמן לא רב לאחר שהוסרה האינפוזיה או נגמר חומר ההדברה, 
התסמינים חזרו. בבדיקות שבוצעו במסגרת מיזם המל סקו בהן 
הוגמעו תכשירים מתחת לטפטפות ו/או הוזרקו לגזע של עצים 
נגועים לא התקבלה הדברה מספקת)יאיר אורן, עינת גרזון-זקר 

ודניאל קלוסקי(. 
בעונת 2016-2017 העמדנו ניסוי בפרדס לבחינת מספר תכשירים, 

ביישום דרך מערכת ההשקיה בטפטוף. הניסוי הועמד בפרדס 
לימון, חלקה צעירה בת 3 שנים במושב עוזה בנגב הצפון מזרחי. 
השטח בן 20 הדונמים מחולק לשניים: חלקה מזרחית של"וילה 
וחלקה מערבית של"וילה פרנקה"  פרנקה" על כנת"וולקה" 
על"מקרופילה". כבר בשנה השניה לנטיעת העצים התגלו תסמיני 
מחלת המל סקו בחלקה, כאשר בחלק המורכב על מקרופילה 
היו הרבה עצים נגועים ברמות שונות בעוד בחלק המורכב על 
וולקה התסמינים כמעט שלא נראו. מכלל החומרים שהוגמעו 
נמצאה השפעה חיובית לתכשיר חוסן של חברת אדמה-מכתשים. 

התכשיר חוסן מכיל 125 גרם Futriafol בליטר. 
לאחר שהסתיים ניסוי זה, הועמדו בעונת 2017-2018 ניסויים 
לבחינת המינון והמועדים ליישום החומר בארבע פרדסים: עוזה, 
פטיש, פעמי תש"ז וגונן. בניסויים הללו נבחן חוסן במינונים 
100, 200 ו 400 סמ"ק לדונם ב 2-3 יישומים באביב. בטיפול 
נוסף ניתן חוסן במינון 200 סמ"ק לדונם בשני יישומים בסתיו 
)אוקטובר ונובמבר( וב 2-3 יישומים באביב )מרץ, אפריל, מאי(.
כל הניסויים הועמדו כך שכל חזרה היא שורה שלמה בת 30 עד 
70 עצים ובכל ניסוי יש לפחות 3 חזרות. היישום היה אחיד - 
החדרת התכשיר דרך מערכת הטפטוף באמצעות משאבה בסוף 
ההשקיה המשקית. לאחר היישום בוצעה שטיפה של המערכת 
עם כחמישה קוב מים לדונם. בחלקות בפטיש )יוריקה אלן על 
וגונן )ליים על  )וילה פרנקה על וולקה(  וולקה(, פעמי תש"ז 
וולקה( בוצעה השוואה ליישום חוסן בריסוס במרסס משקי על 
פי התווית להדברת אלטרנריה )0.15%(. בכל הניסויים הושארו 
שורות ביקורת, שלא קיבלו טיפול כלשהו נגד מחלת המל סקו. 
בכל הניסויים לא בוצעה סניטציה בעצים מההגמעה הראשונה, 

כך שאפשר היה לעקוב אחרי התפתחות תסמיני המחלה.
תסמינים של נגיעות חדשה במחלת המל סקו מתחילים להופיע 
על העצים באביב, עם התחלת הלבלוב בסוף מרץ, ונמשכים עד 
לסוף יוני ולעיתים גם לאחר מכן, בהתאם למזג האוויר. ככל 
שהטמפרטורות גבוהות יותר כך מואט קצב התפתחות תסמיני 
המחלה. בהתאם לכך, הספירות לנגיעות במחלה בוצעו מתחילת 
אפריל ועד סוף יוני. בעוזה בוצעו שבעה מועדי הערכות )טבלה 1(.

דוד עזרא,  המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, ראשון לציון
עמוס עובדיה,  אגרונומיה –שירותים חקלאיים )2001( בע"מ

הגמעת חומרי הדברה להדברת 
מחלת המל סקו בלימון
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טבלה 1: הערכות נגיעות חדשה במל סקו בפרדס עוזה בשנת 2018 )עונה 2017-18(

אחוז עצים עם נגיעות חדשה במל סקו – ספירה מצטברתטיפולמס'

17.4.183.5.1815.5.1828.5.188.6.1820.6.181.7.18

20.00 א16.65 א15.00 א11.65 א10.00 א8.35 א1.65 אהיקש1

2 )II 0.00 ב0.00 ב0.00 ב0.00 ב0.00 א0.00 א0.00 אחוסן 200 )שנה

3)I 6.76 אב5.11 אב3.41 אב3.41 אב3.41 א3.41 א0.00 אחוסן 100 )שנה

4)I 5.36 אב5.31 אב3.54 אב1.77 אב0.00 א0.00 א0.00 אחוסן 200 )שנה

5)I 0.00 ב0.00 ב0.00 ב0.00 ב0.00 א0.00 א0.00 אחוסן 400 )שנה

התוצאות מוצגות כאחוז העצים הנגועים מסך העצים החיים בטיפולים השונים.

ניתן לראות בטבלה 1 כי בחזרות שלא קיבלו טיפול בחוסן אחוז 
העצים הנגועים עולה עם הזמן, כאשר בהערכה האחרונה בתחילת 
יולי מספר העצים הנגועים בכל טיפול משקף את הנגיעות 
זו. בפרדס עוזה בטיפול מספר 2 ניתן  הגבוהה ביותר בעונה 
חוסן 200 שנתיים ברציפות. בשנה ראשונה במסגרת ניסוי בחינת 
חומרי ההדברה ושנה שניה במסגרת בחינת המינונים והעיתוי. 
מהתוצאות של שנה זו אפשר לראות מניעה מוחלטת של סימני 
מחלה בטיפול בו ניתן חוסן 200 סמ"ק שנתיים ברציפות, בדומה 
לטיפול בו ניתן חוסן במינון 400 סמ"ק בשנה הראשונה )סה"כ 
1,600 סמ"ק בארבעה יישומים(. התוצאה בחזרות בו יושם חוסן 
200 שנתיים ברציפות היתה טובה יותר מאשר באלו שקיבלו 

חוסן 200 שנה ראשונה.
בעונת 2018-2019 המשכנו בטיפולים זהים לעונת 2017-2018. 
תוצאות הספירה האחרונה מראים )טבלה 2( שהנגיעות בתסמינים 
חדשים בביקורת ללא הגמעת החומר, הגיעה ל 71.67%, בעוד 
שבטיפול ההגמעה ב 200 סמ"ק לדונם, שניתן בשלוש העונות 
משנת 2016 ועד 2019 הראה נגיעות רק בכ 6.5% מהעצים. 
בטיפולים בהם יושם חומר ההדברה רק שנתיים ברציפות, ניתן 

לראות נגיעות גבוהה יותר מזו שהתקבלה בטיפול שניתן שלוש 
שנים ברציפות, אך עדיין בהשוואה לביקורת ישנו הבדל גדול 
מאוד כאשר יש 19.8% עצים נגועים בטיפול החוסן 200 סמ"ק 
)טיפול 4( לעומת הנגיעות בביקורת )71.67%(. הטיפול ב 100 
נגיעות העצים לעומת  סמ"ק חוסן לדונם אומנם השפיע על 
הביקורת אך פחות מטיפולי ה 200 סמ"ק לדונם )טיפול 3 לעומת 
2 ו 4(. ושוב גם בשנה זו טיפול ה 400 סמ"ק לדונם מראה את 
ההשפעה הגבוה יותר לעומת הביקורת ושאר הטיפולים )2.56 

אחוז נגיעות בלבד(.

יש לציין כי בטיפול ה 400 סמ"ק לדונם העצים נראו מעט מעוכבים 
לעומת שאר הטיפולים במועד הערכת הנגיעות הראשונה במאי 
אך עיכוב זה נעלם לחלוטין במועד ההערכה השני, ביוני והעצים 

נראו בדיוק כמו העצים בשאר הטיפולים. 

טבלה מספר 2: הערכת נגיעות בכלל תסמיני מחלת המל סקו בפרדס עוזה במועדים השונים

אינדקס אחוז עצים עם נגיעות כללית במל סקו – ספירה מצטברתטיפולמס'
מחלה

28.2.199.4.1910.5.1924.5.196.6.1930.6.1930.6.19

25.00 א71.67 א68.33 א68.33 א46.67 א20.00 א20.00 אהיקש1

2 )III 1.33 ב6.51 בג6.51 בג4.92 בג0.00 ג0.00 ב0.00 בחוסן 200 )שנה

3)II 9.33 אב30.84 ב27.36 ב21.93 ב16.96 ב1.52 ב1.52 בחוסן 100 )שנה

4)II 2.67 ב19.18 בג15.56 בג12.22 בג8.89 בג6.95 אב6.95 אבחוסן 200 )שנה

5)II 0.67 ב2.56 ג2.56 ג2.56 ג2.56 בג2.56 ב2.56 בחוסן 400 )שנה
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טיפולים בעלי אותיות זהות אינם נבדלים סטטיסטית ברמה של 
SNK 0.05 לפי

נספרו עצים עם כלל התסמינים של מחלת המל סקו )ענפים 
יבשים וקצוות שחורים(, האחוזים חושבו מתוך כלל העצים שהיו 

חיים לאחר הגיזום לעיצוב העץ בסתיו 2018.
בכל עץ נגוע נספרו הענפים הנגועים. דרגה -1 עץ עם 1-2 ענפים 
נגועים. דרגה -2 עץ עם 3-5 ענפים נגועים, דרגה -3 עץ עם 
נגיעות גבוהה יותר. אינדקס המחלה הוא סכום המכפלות של 

מספר העצים הנגועים בכל דרגה בערך הדרגה.

אם מסתכלים על הנגיעות החדשה בחלקה בתאריכים השונים 
אפשר לראות שהשפעת הריכוזים השונים על התווספות עצים 
נגועים בטיפולים השונים הינה דרמטית עד כדי כך, שבחזרות 
שטופלו בחוסן במינון 400 סמ"ק לדונם )2 ליטר לדונם במצטבר 
בעונה( לא נמצאו תסמיני מחלה בעצים נוספים על אלה שהיו 
בשורות הטיפול משנה קודמת. במינון ה 200 סמ"ק לדונם )1 
ליטר לדונם במצטבר לעונה( אומנם ישנה התווספות של עצים 
המראים תסמינים, אך תוספת זו נמוכה מאוד יחסית לביקורת 
הלא מטופלת ומהווה כעשרה אחוז מהביקורת בטיפול ה 200 
סמ"ק שניתן שלוש שנים ברציפות וכעשרים אחוז בטיפול הזהה 

שניתן שנתיים ברציפות )טבלה 3(. 

טיפולים בעלי אותיות זהות אינם נבדלים סטטיסטית ברמה של 
SNK 0.05 לפי

נספרו עצים עם תסמיני מחלה חדשים )קצוות שחורים(. האחוזים 
חושבו מתוך כלל העצים שהיו בריאים בתחילת מאי 2019

במקביל לניסוי בעוזה בוצעו ניסויי ההגמעה גם בפרדסים אחרים 
בהם העצים ותיקים יותר וגדולים יותר. גם במרבית החלקות 

האחרות אנו רואים מגמה דומה בתוצאות. 
ניסויי המשך, כשעיקר  בשלוש השנים הבאות אנו מבצעים 

הניסויים הוא יישום ההמלצות הנובעות מהתוצאות שהתקבלו, 
בפרדסים חדשים. במקביל אנו מתכוונים להמשיך בבחינת 
חומרים נוספים, שיאפשרו יישום באלטרנציה, כדי לא לייצר 

עמידות של הפטרייה לחומר הפעיל בתכשיר חוסן. 
בבדיקות שאריות חומרי הדברה שבוצעו לא נמצאה שארית 

של פלוטריאפול בפרי הלימון כחודש לאחר היישום האחרון.

לסיכום
לאחר שלוש שנות המחקר והניסויים אנו יכולים להגיד כי חוסן 
במינון 200 ו- 400 סמ"ק לדונם ביישום דרך מערכת הטפטוף, 
מצמצם בצורה משמעותית מאוד, הדבקה במחלת המל-סקו בעצי 
לימון בני 4 שנים, כאשר היישום ניתן שנה שנייה ברציפות ובכל 
שנה מיושם התכשיר פעמיים בסתיו ולפחות פעמיים באביב. 

חוסן במינון 100 סמ"ק לדונם אינו יעיל דיו בהתמודדות עם 
מחלת המל-סקו 

חוסן במינונים של 100, 200 ו 400 סמ"ק לדונם בטוח לשימוש 
בלימון מזן "יוריקה אלן" על כנת"מאקרופילה", "יוריקה אלן" 
על"וולקה","טהיטי ליים" על"וולקה" ו"וילה פראנקה" על"וולקה" 
כאשר הוא מיושם על פי ההנחיות. מודגש, שיש ליישם חוסן 
על חלקה הנמצאת בהשקייה סדירה, שבועות אחדים לאחר 

סיום הצמאה.
בימים אלה מגיע לסיומו הליך רישוי על ידי חברת אדמה מכתשים 
לשימוש בחומר "חוסן" לטיפול במחלת המל סקו ביישום דרך 
מערכת הטיפטוף. המלצות החברה לשימוש בחומר תהיינה 

מבוססות על ניסויים אלה. 
כותבי המאמר מבקשים להודות לאדמה-מכתשים שסיפקה את 
התכשיר, לחברת נטפים שסיפקה את מערכות ההשקיה לניסויים, 
לחקלאים אליהו גואטה מעוזה, עודד גבריאלי מפרדס מושבי 
הנגב, יעל לוי מפרדס גונן ועמית שמואל מפעמי תש"ז שאפשרו 

לנו לבצע את הניסויים בחלקות שלהם.

טבלה מספר 3: הערכת נגיעות חדשה בפרדס עוזה במועדים השונים בשנת 2019

אחוז עצים עם נגיעות חדשה במל סקו – ספירה מצטברתטיפולמס'

28.2.199.4.1910.5.1924.5.196.6.1930.6.19

67.59 א62.04 א49.07 א35.19 א0.00.0היקש1

2 )III 6.51 בג6.51 בג4.92 בג0.00 ב0.00.0חוסן 200 )שנה

3)II 29.97 אב26.42 אב26.42 אב15.78 אב0.00.0חוסן 100 )שנה

4)II 12.69 בג8.98 בג8.98 בג1.96 אב0.00.0חוסן 200 )שנה

5)II 0.00 ג0.00 ג0.00 ג0.00 ב0.00.0חוסן 400 )שנה
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