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עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי שפותח במיוחד 
במעבדות חברת דשנים, בריכוז נמוך של ביורט 

ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. 

עלוומיד מיועד לריסוס עלוותי ומשמש להתעוררות 
משופרת, לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים 

ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

עלוומיד משווק בכל מחסני המכירה לתשומות 
חקלאיות וגם בהזמנה ישירה, לכל מקום בארץ. 

להתעורר אל האביב.
עלוומיד!

להזמנות: 1-800-77-88-77
האגרונומים שלנו כאן בשבילך.

להתייעצות והדרכה: 
טל. 04-8468178/9   פקס. 04-846829
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tal@plants.org.il מנהל ענף ההדרים: טל עמית

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

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

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

 
 

 משולחנו של העורך
  

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

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

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

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

    :   10,זדק קהלת וצ
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
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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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אכן, מסתמנת שוב עונה גרועה, )מאמר טל עמית עם טבלת 
העקירות( אבל גם בשעה קשה זו אין להתעלם מהעובדה 
שברוב ארצות העולם מקבלים החקלאים תמיכה ממשלתם או 
מהשוק המשותף )מאמר צבי אלון מנכ״ל מועצת הצמחים( 
וגם אצלנו יש הזדמנות למנות אחרי שנים רבות שר חקלאות 
עם הבנה מינימלית בחקלאות ואדם שרואה לנגד עיניו 
את החקלאי הבודד, תרומתו למדינה, מיקומו הגיאוגרפי 
והתמורה שהוא מקבל עבור הפרי )נכתב לפני מינוי השר(. 
אין גם ספק שהמגדלים הבודדים שנשארו במדינת ישראל 
ולו חצי מנדט למפלגה כלשהי אל להם  ואינם תורמים 

לצפות לניסים ונפלאות. 



 טל עמית

תמונת מצב

השליש הראשון של עונת 2019/20 מאחורינו, ותמונת המצב 
אינה מעודדת.

נכון לשבוע 51 אנחנו בפיגור של 28% בכמויות היצוא, לעומת 
אשתקד, ו 32.5% לעומת עונת 2017/18. גם התעשייה קלטה עד 
כה רק כ 50% מהכמות שנקלטה באותה תקופה אשתקד. חלק 

מהפיגור נובע מאיחור בהבשלה בעונה זו, לעומת קודמותיה.
השוק המקומי, למרות כמויות פרי לא גדולות )בעיקר מיכל 
ונובה(, התרסק מהר מאוד במחירים. לטעמי – איכויות הפרי 
השנה היו נמוכות משנים קודמות, לפחות במיכל שנחשבת 

"מלכת השוק המקומי".
ביצוא, למרות נתוני פתיחה טובים מאוד, יחסית לשנה שעברה: 
שווקים ריקים מאשכוליות מחצי כדור דרומי ומרכז אמריקה 
וכמויות קליפים נמוכות מאוד מספרד ומרוקו בחלק העונה 

הראשון.
בעיית הבעיות שמסתמנת גם השנה, שנה חמישית ברציפות, 
היא המשך ירידת ערך המטבעות לעומת השקל החזק, כאשר 

התשומות השקליות ממשיכות לעלות, שנה אחר שנה.
סקירה קצרה לפי משפחות:

קליפים
כמויות הקליפים בשוק האירופי, בחלק העונה הראשון נמוכות 
בכ- 20% מאשתקד, גם בשל יבולי שיא בעונה הקודמת )שחלקם 
וגם בשל פגעי טבע,  לא נקטפו והשפיע על היבול העוקב( 
וזני אמצע  במיוחד בספרד ומרוקו, שפגעו בזנים המבכירים 
העונה.כתוצאה מכך מחירי הקליפים של אמצע העונה נמכרים 
במחירים גבוהים בכ 30% מאשתקד. החוסר בכמויות משפיע 
גם על החלטות המגדלים באשר לזנים האפילים וכך אפשר יהיה 
למצוא בשוק האירופי נדורקוט בתחילת ינואר. אינדיקציה טובה 
לרמת המחירים הצפויה היא בכך שהמגדלים בספרד מקבלים 
עבור הנדורקוט הצעות של 70 סנט יורו לק"ג, על העץ, דומה 

למחירים לפני שנתיים )אורי קיבל 1 אירו לק"ג, על העץ(.
כל זאת, למרות שכמויות הקליפים האפילים צפויות להיות 
)ראו הטבלה לעיל, המתארת את  גדולות ב 22% מאשתקד 
התפתחות כמויות הקליפים האפילים ב – 9 העונות האחרונות(, 
אבל עם פריסה ע"פ תקופה הרבה יותר ארוכה, דבר שיאפשר 

למנוע עודפי פרי שיגרמו לירידת מחירים.
המועצה תבצע גם השנה פעילות קד"מ לפרי הישראלי 

מרטין לותר קינג – " המועד תמיד נכון לעשות,את מה שנכון לעשותו".

פתיחת עונה צולעת מאוד – 
בכל החזיתות

יצוא קליפים אפילים שמתחרים ב"אורי" )באלפי טון(

עונת זןמדינה
11/12

עונת 
12/13

עונת 
13/14

עונת 
14/15

עונת
15/16

עונת
16/17

עונת
17/18

עונת
18/19

*עונת
שינוי19/20

שטח
נטוע 
)דונם(

12213513215015715618316619115%53,700נדורקוטספרד
262652526015%20,000אורי
25406358%35,000טנגו

4267659910612617111616542%75,600נדורקוטמרוקו
3%46,000 -4949536765104739290אוריישראל
21325125031635541250346756922%סה"כ
*תחזית
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הקד"מ יתבצע ביפן ל"אורי" ו"סנרייז" ובצפון אמריקה )ארה"ב 
וקנדה( ל"אורי" וכן קמפיין בשוק המקומי לזן "אורי". הפעילות 
מתוכננת לחודשים פברואר, מרץ – שם עיקר הפעילות השיווקית 

שלנו.

אשכוליות
ינואר, שוק האשכוליות  ועד למחצית  נובמבר  החל מאמצע 
באירופה נכנס לעצירה, כמעט מוחלטת. לטורקים, שהיתה שנת 
שפל בעונה שעברה, יש השנה 40% )!!( יותר יבול, שמצטיין 
בפרי קטן. גם מפלורידה יהיה יותר פרי מאשתקד, אך במחירים 

שפרי זה נמכר יש מעט ביקוש.
לספרדים יש פחיתת יבול של כ 25% באשכוליות והכמויות 

שלהם יהיו דומות לשלנו – כ 45,000 טון.
כרגע, מחירי אירופה נמוכים בכ 15%-10% ממחירי שנה שעברה 

ותיבת פרי נמכרת בכ 14 אירו לתיבה.
מחירי התעשייה אינם גבוהים כבשנתיים האחרונות ולכן צפוי 

יצוא קליפים אפילים שמתחרים ב"אורי" )באלפי טון(

עונת זןמדינה
11/12

עונת 
12/13

עונת 
13/14

עונת 
14/15

עונת
15/16

עונת
16/17

עונת
17/18

עונת
18/19

*עונת
שינוי19/20

שטח
נטוע 
)דונם(

12213513215015715618316619115%53,700נדורקוטספרד
262652526015%20,000אורי
25406358%35,000טנגו

4267659910612617111616542%75,600נדורקוטמרוקו
3%46,000 -4949536765104739290אוריישראל
21325125031635541250346756922%סה"כ
*תחזית

יצוא גבוה יותר של אשכוליות אדומות. שני שווקים שמעניינים 
וצומחים בתחום זה הם סין ויפן.

שווי משקל רופף – נטיעות מול עקירות
מה שקורה בשטח הוא השתקפות הקורה בשווק. השטח מגיב 

מהר, ואולי אפילו מהר מידי להתפתחויות בשוק.
מידי שנה אנחנו עורכים סקר מקיף של עקירות ונטיעות של 

הדרים בישראל. נתוני הסקר מלמדים על המגמות בענף.
בטבלה להלן ריכזתי את הנתונים החשובים לגבי הזנים השונים 

שנעקרו ונטעו במהלך השנים 2018 ו 2019-.
הנתונים מאוד ברורים, כאשר הקליפים, נמצאים במגמת עקירה 
)חלק מהזנים בעקירות מאסיביות(, בעוד קיימת התפתחות 

ונטיעות בזני האשכוליות ומגמה מעורבת בזני התפוזים.
גם בזנים שבהם יש פחיתה בשטח הנטוע, חלק מהמגמה היא 
תחלופה של פרדסים ותיקים שבמקומם ניטעים פרדסים צעירים. 

כך המצב בפומלית, בולנסיה ובאשכולית לבנה.

שטחהזן
2016 

שטח
2017 

שטח
2018

שטח
שינוי ארבע שנתי2019

42.5% -5,0284,6073,6952,887אודם

16% -55,02352,79050,82746,231אור

48.4% -1,4711,4191,270759הדס

53.9% -1,051863637485טופז

55.1% -5,6204,6963,8642,524נובה

6% -8,2327,1176,8437,737אשכולית לבנה

1.9% -5,7825,4835,4225,675פומלית

14,28813,42313,62915,2957%אשכולית אדומה

14.7% -12,68912,23611,42010,828שמוטי

5.5% -7,0237,1757,1306,643ולנסיה

7228741,0071,18363.8%טבורי ציפי

2,4502,7653,3553,56545.5%טבורי ראוסטנברג

8,5688,7889,40610,02917%טבורי ניוהול
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שבוע 51 

מצטבר
שינוי ב-%

 19/20 / 18/19 זן
 

2019/2020
 2018/19  2017/18 

2150298-58% טבורי 

100%- 41  קרה קרה 

1091,9243,0592,472-37%אשכ' רגילות 

78513,08816,60519,166-21%סנרייז 

4-9210,74611,23714,251%סוויטי 

117915329% רדסון 

191,509167-99% לימון צהוב 

55-100%  לימקואט 

40208394351-47%קומקואט 

24235117-90% ליים 

3171,5022,2683,059-34%מינאולה 

4698662,4172,148-64%סנטינה 

161% 20355136מיכל 

82891,451719-94%אורי 

100%- 182  מירב 

320%   תמי 

100%- 132  אודם 

30% 1010קליפים שונים 

35811370-49%פומלו לבן 

1481863815-44%פומלו אדום 

1,92829,50840,78843,726-28%סה"כ 

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 51 המסתיים ב- 21/12/2019 

6



סיכום ניסיונות 
בחוסן 2017-2018

נפח תרסיס/הגמעה
ריכוז/מינון )סמ״ק/

דונם או %(
הפגע הגידול

 בהגמעה מומלץ להתחיל טיפול בסתיו: 2 יישומים עוקבים בהפרש של 
 4 שבועות. באביב: מתחילת מרץ, 3 יישומים עוקבים באותו ההפרש. 

 היישומים כולם צריכים להעשות בשליש האחרון של ההשקיה המשקית. 
לאחר ההגמעה, יש לשטוף במים, בחמישה קוב/ד׳ נוספים.

200
קימלון 
)מאלסקו(

הדרים

 • הטיפול היחידי והיעיל ביותר להגנה מפני מאלסקו
• קל ליישום – ניתן בהגמעה

 חוסן
חדש! רישוי להדברת מאלסקו בלימון

מתוך התווית המאושרת

100%

%נגיעות

היקש חוסן 200

טיפול

38.2%

לרשותכם בכל שאלה   צוות אדמה מכתשים 03-6577577



 
 

 
 
 

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

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

הפעם חרגנו ממנהגנו והגענו עד שנת 1897 שנת עלייתו 
ארצה של ר שמעון גרינברג. 

שמעון גרינברג היה אחד מבניה המופלאים של המושבה 
רחובות, הוא נולד במיר, בלארוס, ונשלח ללמוד בישיבת 
ולוזין כי היה עילוי, אך החליט לעלות לארץ, הוא נחשב 
לאחד המומחים בגידול גפנים, והיה מחשובי האכרים 
ברחובות ויחד עם זאת המשיך להשתתף בשעורי תלמוד 

בבית הכנסת הגדול במושבה.
נשא לאשה את אסתר גורודיסקי בתו של שמואל גורודיסקי 

שהיה איש עשיר ומכובד, שעלה גם הוא ממיר, רכש שטחי 
אדמה גדולים ועסק בחקלאות, אחד מנכדיו היה ראש 
עיריית רחובות במשך 15 שנים. לאסתר ושמעון נולדה 
)בן דוד  בת מרים, לימים מרים לנדו, שנישאה ליוסף 
של לאזיק גורודיסקי ז״ל שעבד במועצה( לנדו אגרונום 
שלמד בברלין והגיע לרחובות. )אביה של גילה פלג מורתי 

לשיעורי הפלדנקרייז(. 
הם היו בעלי פרדסים וכך גם בניהם שעסקו בענף עד 

לפני כ 20 שנה.

 ר׳ שמעון גרינברג
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יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ

מתן קנטור - גבעות החורש
אלון צור, חמי לינדנבאום, שלמה גלידאי- 

חב' "גדות אגרו בע"מ"
קובי ברגמן- בנימינה

בניסוי שנערך בעצי אורי בני 7 שנים בפרדס גבעות החורש, 
נבדק התכשיר 'קודוס' המכיל את מעכב ביוסינתזת הג'יברלין 
Prohexadione-Ca. מאחר וה-Prohexadione Ca מתפרק לאחר 
זמן קצר, ריסוס בתכשיר זה אמור אולי לתת תשובה למקרים בהם 
מעוניינים לעכב את ביוסינתזת הג'יברלין לתקופה קצרה, ולא 
יהיה עיכוב ממושך של הביוסינתזה, עם ההשלכות השליליות 
של המחסור המתמשך בג'יברלין על התפתחות העץ והפרי, 
כפי שהתקבל בעבר על ידי הפאקלובוטראזול. נמצא ששלשה 
ריסוסים עוקבים בסתיו ב 'קודוס' הגבירו פריחה באביב העוקב 
והעלו יבול ב-15%. חיגור סתווי של 2/3 מזרועות העץ הגביר 
פריחה והעלה יבול ב- 26%. ההבדלים ביבול לא היו מובהקים 

מבחינה סטטיסטית. 

מבוא
הגורמים להשראה לפריחה בהדרים הם רמה של פחמימות מעל 
סף מסוים בנוף העץ al., 1985( )Goldschmidt et ורמה נמוכה 

יחסית של ג'יברלין בתקופה בה מתרחשת ההשראה לפריחה.
הזן אורי הוא זן סירוגי. מנסים להתמודד עם התופעה ולאזן 
ידי דילול פרי בשנת השפע. הדילול מבוצע  את ההנבה על 
באמצעות ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה לדילול חנטים, גיזום 
ודילול ידני. עם זאת, דילול הפרי לעיתים אינו מספיק ומגיעים 
לקטיף עם עודף פרי. הפרי הרב מהווה מבלע למוטמעים ולכן 
בעונת הסתיו רמת המוטמעים בנוף העץ תהייה נמוכה ותפגע 

ההשראה לפריחה.
חיגור מונע ירידת מוטמעים מהנוף לשורשים. הגברת הפריחה 
כתוצאה מחיגור עשויה לנבוע מהעלאת רמת הפחמימות בנוף 
 al., 1985(. )Goldschmidt et מעל הסף הנחוץ ליצירת פרחים

 בשני ניסויים שבוצעו לפני כ-10 שנים בזן אורי, חיגור זרועות 

ניסוי להשראת פריחה והעלאת היבול ב'אורי'
באמצעות תכשיר הProhexadione -Ca - 'קודוס'

באותם  אך  יבול בהשוואה לעצי ההיקש,  לא העלה  בסתיו 
ניסויים גם העצים שלא חוגרו הניבו יבול טוב. בניסוי שבצענו 
לאחרונה בזן אורי )גרינברג וחוב'., 2019( נמצא שחיגור של 50% 
מהזרועות בסתיו לאחר שנת שפע העלה אמנם יבול בהשוואה 
לעצי הביקורת, אך שיפר רק במעט את היבול בשנה העוקבת 
בהשוואה לחיגור אביב בלבד. על פי הניסוי הנ"ל חיגור סתווי 
אינו פותר בעיה של סירוגיות חזקה לאחר שנת שפע )גרינברג 

וחוב'., 2019(.
 רמה נמוכה של ג'יברלין בנוף גורמת להשראה לפריחה בהדרים. 
ניתן להפחית את רמת הג'יברלין בנוף על ידי טיפול במעכבי 
 Greenberg( ביוסינתזה של ג'יברלין. בניסוי שבוצע בעצי שמוטי
et al., 1993( טיפול בפאקלובוטארזול )התכשיר קולטאר( בסתיו 
הכפיל את מספר הפרחים לענפון בהשוואה לביקורת אך החנטים 
לא שרדו ולא הייתה השפעה על היבול. הסברנו זאת באורך 
החיים הרב של הפאקלובוטראזול, כך שכאשר הג'יברלין היה 
חיוני להמשך התפתחות החנטים הוא לא סונתז. מהניסוי הנ"ל 
ומניסויים נוספים הסקנו שעל ידי שימוש במעכב ביוסינתזה 
ניתן אולי  ג'יברלין המשפיע לטווח קצר ומתפרק מהר,  של 
 .)Greenberg et al., 1993( יהיה להשיג את ההשפעה המבוקשת
בשנים האחרונות נכנס לשימוש במטעים נשירים מעכב ביוסינתזת 
טווח פעולה קצר.  Prohexadione-Ca שהנו בעל  הג'יברלין 
נוכח התוצאות המבטיחות של   .)Rademacher et al., 2006(
חומר זה בנשירים)Elfving et al., 2003( בדקנו בשנים -2002
וילה פרנקה. נבדקה  2004 את השפעתו בהדרים בזן הלימון 
האפשרות לעכב את הביוסינתזה של הג'יברלין בתקופת הקיץ 
להגביר פריחה בסתיו, כך שטיפול זה יחליף אולי את הצמאת 
הלימון המשמשת לקבלת לימון קיצי. בשני ניסויים בדקנו את 
תכשיר ה- Prohexadione-Ca 'ריגליס' והשווינו להשפעת חיגור 

להשגת אותה מטרה.
 בניסוי בפרדס קשת )רוטמן וחוב'., 2004(, בעצי לימון וילה 
פרנקה בני 7 שנים על כנת וולקה מריאנה, ארבעה ריסוסים 
עוקבים ב- Prohexadione-Ca בריכוז 500 ח"מ העלו יבול קיצי 
ב-76% )מ-16 ל-30 ק"ג/עץ(.ריסוס בודד לא השפיע ול-2 
ריסוסים הייתה השפעה קלה מאד. חיגור זרועות באוגוסט באותו 

מדור מחקר ופיתוח
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ניסוי העלה יבול קיצי ב-53%.
בניסוי בפרדס של קיבוץ גת )מוסק וחוב'., 2005( בעצי לימון 
וילה פרנקה בני 4 שנים מהחלפת זן על כנת חושחש, ריסוס ב- 
Prohexadione-Caוחיגור זרועות בספטמבר העלו פריחה בערך 

פי 3 והעלו יבול ב-26% )מ- 17 ל-24 ק"ג/עץ(.
בניסוי הנוכחי בדקנו האם ניתן לשפר את הפריחה ולהעלות 
את היבול בזן אורי על ידי שני האמצעים שתוארו לעיל )חיגור 
Prohexadione- -נבדק תכשיר ה .)Prohexadione-Ca -וטיפול ב

Ca 'קודוס'.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת חושחש בת 7 שנים בפרדס 
 4 גבעות החורש. הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב- 

חזרות, 4 עצים בכל חזרה.

 נבדקו הטיפולים הבאים: 
 ביקורת;. 1
 חיגור של 2/3 מזרועות העץ ב- 14.11.2017 במכשיר . 2

"אורן-סרפרז"; 
 שלשה ריסוסים עוקבים ב- Prohexadione –Ca, 500 ח"מ . 3

+ משטח טיבולין 0.025%;
 שלשה ריסוסים עוקבים ב- Prohexadione –Ca, 1000 ח"מ . 4

+משטח טיבולין 0.025%.

תכשיר ה- Prohexadione –Ca בניסוי הנוכחי היה 'קודוס'. הקודוס 
מכיל 10% חומר פעיל ומשווק על ידי חברת 'גדות-אגרו'.

הריסוסים בוצעו במועדים הבאים: ריסוס ראשון ב- 14.11.2017, 
ריסוס שני ב- 28.11.2017, ריסוס שלישי ב-13.12.2017.

השפעות הטיפולים בסתיו על סוגי הלבלובים באביב נבדקו ב 
15.4.2018-על מדגם של 20 קצות ענפונים )5 ענפונים מכל עץ( 
באורך 25 ס"מ כל אחד מכל חזרה. הענפונים נלקחו באקראי 

מהיקף העץ. 
הלבלובים הוגדרו כלהלן:

 A=לבלוב צמחי- לבלוב עם עלים בלבד;

B= לבלוב מעורב- עלים ופרחים )פרח אחד או יותר(;
C= לבלוב פרחי – פרחים בלבד.

 הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב- 5.2.2019. נשקל מדגם 
של 100 פירות מכל חזרה )25 פירות מכל עץ(. חושבו משקל 

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

Student ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות
השפעות הטיפולים בסתיו 2017 על סוגי הלבלובים באביב 2018. 
מובאות בטבלה 1.הטיפולים לא השפיעו על סה"כ הלבלובים 
במדגם. כל הטיפולים הפחיתו לבלובים צמחיים והעלו את אחוז 
)B ו-C(. בולטת ההשפעה הרבה  נושאי הפרחים  הלבלובים 
של הריסוס ב- 500 ח"מ Prohexadione –Ca. בטיפול זה סה"כ 
אחוז הלבלובים נושאי הפרחים היה גבוה ב-45% מזה של עצי 

הביקורת. ההבדלים אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית.
 Prohexadione –Ca והריסוס בריכוז של 1000 ח"מ   החיגור 
גרמו להיווצרות רבה יותר של לבלובים הנושאים פרחים בלבד 

- לבלובי C )טבלה 1(.
החיגור בסתיו גרם להעלאה של 46% במספר הפירות בשנה 

העוקבת ולהגדלת היבול ב-23%
 )טבלה 2(.

הטיפולים בקודוס 500 ח"מ ח"פ ו- 1000 ח"מ ח"פ העלו את 
מספר הפירות לעץ ב-16% ו-19% בהתאמה והעלו את היבול בכ-
15%. הבדלים אלה אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית)טבלה 2(.

טבלה 1. השפעות הטיפולים בסתיו 2017 על התפלגות הלבלובים באביב 2018.

 הטיפול
התפלגות הלבלובים במדגם 

באחוזים
סה"כ 

לבלובים 
במדגם

A-מעורב- צמחי
B

C - פרחי

92 א'0 ב'38 א'62 א'ביקורת

92 א'7 א'41 א'52 א'חיגור 2/3 מהזרועות

 Prohexadione-Ca,
500 ח"מ

89 א'1 אב'54 א'45 א'

 Prohexadione-Ca,
1000 ח"מ

93 א'5 אב'44 א51 א

זה מזה מבחינה  ממוצעים המלווים באות זהה אינם נבדלים 
.P = 0.05 סטטיסטית

 Aלבלוב עם עלים בלבד  -=לבלוב צמחי ; 

Bיותר(עלים ופרחים )פרח אחד או   -= לבלוב מעורב ; 

C פרחים בלבד.   –= לבלוב פרחי 

 

 =פרחי. C=מעורב;  B=צמחי; A. סוגי לבלובים מימין לשמאל: 1  תמונה

 

פירות מכל    100. נשקל מדגם של  5.2.2019 -הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב 
 חושבו משקל הפרי הממוצע ומספר הפירות לעץ.  .פירות מכל עץ(  25חזרה )

ברמת   Studentבמבחן    JMPהניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת 
 . 5%מובהקות של  

 

 תוצאות 

. מובאות בטבלה  2018על סוגי הלבלובים באביב   2017השפעות הטיפולים בסתיו 
תו  י הטיפולים הפחכל    .הטיפולים לא השפיעו על סה"כ הלבלובים במדגם.1

בולטת    .(C-ו  Bלבלובים צמחיים והעלו את אחוז הלבלובים נושאי הפרחים )  
סה"כ   בטיפול זה  .Prohexadione –Caח"מ  500 -ההשפעה הרבה של הריסוס ב

  מזה של עצי הביקורת. ההבדלים   45%-אחוז הלבלובים נושאי הפרחים היה גבוה ב
 אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית. 

גרמו להיווצרות   Prohexadione –Caח"מ  1000ר והריסוס בריכוז של החיגו  
 (. 1)טבלה    Cלבלובי    -רבה יותר של לבלובים הנושאים פרחים בלבד 

בשנה העוקבת ולהגדלת  במספר הפירות   46%החיגור בסתיו גרם להעלאה של  
 23%-היבול ב

תמונה 1. סוגי לבלובים מימין לשמאל: A=צמחי; B=מעורב; C=פרחי.
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דיון
תוצאות הניסוי הנוכחי מאשרים ממצאיי ניסויים קודמים שהראו 
שחיגור מגביר פריחה )גרינברג וחוב'., 2019; מוסק וחוב'., 2005 
; Goldschmidt et al., 1985(. החיגור העלה את יבול הלימון הקיצי 
בזן וילה פרנקה )רוטמן וחוב'., 2004; מוסק וחוב'., 2005( ואף 
העלה את יבול האורי בניסוי הנוכחי ב-23% )טבלה 2(. בניסוי 
זה ההבדלים אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית. בניסוי קודם 
בזן אורי, חיגור של 50% מזרועות העץ בסתיו, לאחר שנת שפע, 
העלה אמנם יבול בהשוואה לעצי הביקורת, אך שיפר רק במעט 
את היבול בשנה העוקבת בהשוואה לחיגור אביב בלבד )גרינברג 

וחוב'., 2019( ולא פתר את בעיית הסירוגיות. 
נוסף שאנו  בניסוי  יבול.  ואף מעלה  מגביר פריחה בהדרים 
עורכים בשיתוף אנשי חברת "מהדרין פריאור" בתכשיר ה- 
Prohexadione-Ca 'קודוס', נבחנים מינונים ומועדי טיפול נוספים 
ועל פי תוצאותיו נחליט האם יש הצדקה להמשך פיתוח התכשיר 

לשימוש מסחרי בהדרים.
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טבלה 2. השפעות הטיפולים בסתיו 2017 על מספר הפירות ועל היבול בשנה העוקבת – 2018.

מספר פירות לעץהטיפול
יבול

סה"כ פירות 
אחוז מביקורתק"ג/עץאחוז מביקורתלעץ

32610056.3100ביקורת

47214869.1123חיגור

Prohexadione-Ca, 50037711665.7117 ח"מ

Prohexadione-Ca 1000 ,38911964.1114 ח"מ

.P= 0.05 הממוצעים אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית

יצירת קשר:
infoagro@gadotagro.com  |  08-6308000 .למידע נוסף ולהזמנות פנו אלינו בטל

נפח
התרסיס

אופן ומועד
היישום

הריכוז (%)המטרההגידול

תפוז, 
קליפים,

אשכולית

מניעת
נשירת פרי

תחילת 
שינוי צבע

יישום לפני קטיף
(ימים)

0.018
(18 חלקי 

מליון חומר 
פעיל)

12 300-100

נפח מכל 
הריסוס (ליטרים)

הכמות 
המתאימה

של פאסט פרוט 
(סמ"ק) 

100500100015002000

1890180270360

Fast Fruit /                
פאסט פרוט

פאסט פרוט הינו מווסת צמיחה המיועד להפחתה של נשירת פרי הדר לפני 
הקטיף. ניתן להבחין בפחיתה בנשירה בתוך 7– 10 ימים לאחר היישום. בנוסף, 

התכשיר מיועד להגדלת פרי בחלק מזני ההדר.

תרכיז נוזלי
(Dimethyl Amine Salt) 2,4D Acid מכיל: 100 גרם בליטר

WWW.GA DOTAGRO.COM

מווסת צמיחה למניעת נשירת פרי בתפוז, בקליפים ובאשכולית

*יש לעיין בתווית לפני השימוש 
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הקטיף. ניתן להבחין בפחיתה בנשירה בתוך 7– 10 ימים לאחר היישום. בנוסף, 

התכשיר מיועד להגדלת פרי בחלק מזני ההדר.
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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.

 דיצה 

חמישה  אם יש יותר מדי קטעים ל
קטעים    נא להוריד  עמודים בגיליון

:אף אחד לא רוצה לאכול הדרים,  לוא
  בלשיאה עונת ההדרים מתקרבת 

  ,  מסין תפוזים  , SA,הטיפול בבשוויץ
 GREENבפלורידה מקדמים 

 נמשיך טלפונית .... 

תרגום  
 מעיתונות  חו"ל: 

Fruitnet   
Freshplaza ,  

F.H.magazine, 
Eurofruit , 

Freshfruit  portal ,    
FreshProduce   , 

Asiafruit, 
Americafruit, 

מאת כתבנו  
 בשפלת החוף 

 
 

   
 

ממככננייססייםם  ממחחדדשש  אאתת  ההאאששככווללייתת  ההללבבננהה    
  ללפפללוורריידדהה..    

 

 
 

לפני מאתיים שנה הכניס רוזן צרפתי  
את האשכוליות לפלורידה. האשכולית  

המקורית לא נראתה כמו האשכוליות  

ים בדרך כלל היום: הצבע  שאנו רוא
 היה רק לבן ולא אדום 

לפני כחמישים שנה, גילה השוק היפני  
את האשכולית הלבנה והביקוש היה  

פלורידה היא המקום היחיד   גדול, 
ם אשכולית לבנה,  בארה"ב בו מגדלי

והיא היצרנית הגדולה ביותר בעולם  
אך כל הפרי עובר ליפן בעשורים  

עדף  האחרונים. ואז החליטו שוב לת 
את שוק ארה"ב ובאמת להתמקד  

  במכירת הפירות בשוק המקומי.
האזורים העיקריים לייצור האשכוליות  

בארצות הברית הם פלורידה, טקסס  
נה  וקליפורניה, אך פלורידה היא המדי 
היחידה בה מגדלים את האשכולית  

הלבנה . רוב המגדלים שולחים הפרי  
.  2ליפן והם מספקים לארה"ב רק קלס 

ן לספק לשוק  יש רצו  עתה שוב
האמריקאי אשכוליות לבנות מובחרות  

ובאמת לתעדף את השוק המקומי.  
   החל מאוקטובר עד סוף מרץ, יש כ 

תיבות ומקווים לספק לארה"ב  400000
 קרטונים השנה .    100,000לפחות 

 
 

  אאררהה״״בב  ,,  גגררייננייננייגג  
רשויות ארה"ב מרחיבות את האזור  

בקליפורניה שבהסגר למחלת  
סוכנות הפיקוח לבריאות   הגרינינג.

מוסיפה חלקים   USDAשל ח הצומ
ממדינות לוס אנג'לס וסן ברנרדינו  

בהדרים ,אמצעי    בעקבות גילוי גרינינג
הגנה אלו הכרחיים כדי למנוע  

התפשטות של המחלה לאזורים  
מחלת   שאינם נגועים במדינה.

הגרינינג התגלתה לראשונה  
 . 2012בקליפורניה בשנת 

 
 
 
 
 
 

  תתפפווזזיי  דדםם  ססייצצייללייהה  ,,    
 

 
ייצוא תפוזי הדם מורו החל השנה  

היטב לפירות יש צבע וטעם טוב עם  
יחס חומצה / סוכר אופטימלי.  

כירות טובות במיוחד במדינות  מ
 סקנדינביה. 

מחירים טובים יותר ותשואות גבוהות  
 יותר מאשר בשנה שעברה 

  ייצור תפוזי הדם של מורו וטארוקו
גדל בהשוואה לעונה שעברה עם  

, בעוד  20%- ות גדולה יותר ב זמינ 
ים נמצאים בטווח הממוצע,  שהגדל 

בזכות הגשמים שהיו באוקטובר.  
  0.35בסביבות   2קלס   Moroמחיר 

 אירו לק"ג. 
 
 

  אאווססטטררללייהה  ננקקייייהה  ממססררטטןן  

 
מערב אוסטרליה נקייה מסרטן  

חודשים לאחר שהמחלה   18ההדרים.  
יעניק דחיפה  התגלתה .מצב זה 

ליון  מי 30לתעשיית ההדרים בסך 
 דולר . 

הצמחים המקוריים שהתגלו עם  
הגיעו   2018המחלה במאי 

מהטריטוריה הצפונית ״ אלה חדשות  
פנטסטיות עבור מגדלי ההדרים של  

מדינתנו, וגם עבור אנשים החיים  
ביישובים הצפוניים שלנו כיום יכולים  

ליהנות מהדרים ללא מגבלות," כך  
 החקלאות . שרת  

 
 חרם הסעודי.  ה

 
ה באתגרים  הייתה מלא   2019שנת 

עבור פרי הדר טורקי . מזג האוויר  
גרוע , וערב הסעודית שאסרה על  

תוצרת טרייה טורקית מלהיכנס. נוסף  
על כך השיטפונות שהתרחשו בשנה  
שעברה השפיעו מאוד על התשואה  

.הייתה התחלה  2019-2020לשנים  
משתפר   קשה של העונה, אבל המצב

עכשיו. בגלל הגשמים והשטפונות  
העזים של העונה שעברה התשואה  

זני ההדרים הייתה נמוכה   של מרבית 
מאוד וזה גרם למחיר הפירות על העץ  

להיות גבוה מאוד, בגלל עלויות  
גבוהות. מחיר עלות יקר היה חסרון  
גדול עבור כל היצואנים .יש תקווה  
שממשלת תורכיה תשיג התקדמות  

בחתימה על פרוטוקול  מסוימת 
סין על מנת  ההדרים הטורקי עם 

   להשיג גישה לשוק זה.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  תתפפווזזיי  דדםם  ססייצצייללייהה  ,,    
 

 
ייצוא תפוזי הדם מורו החל השנה  

היטב לפירות יש צבע וטעם טוב עם  
יחס חומצה / סוכר אופטימלי.  

כירות טובות במיוחד במדינות  מ
 סקנדינביה. 

מחירים טובים יותר ותשואות גבוהות  
 יותר מאשר בשנה שעברה 

  ייצור תפוזי הדם של מורו וטארוקו
גדל בהשוואה לעונה שעברה עם  

, בעוד  20%- ות גדולה יותר ב זמינ 
ים נמצאים בטווח הממוצע,  שהגדל 

בזכות הגשמים שהיו באוקטובר.  
  0.35בסביבות   2קלס   Moroמחיר 

 אירו לק"ג. 
 
 

  אאווססטטררללייהה  ננקקייייהה  ממססררטטןן  

 
מערב אוסטרליה נקייה מסרטן  

חודשים לאחר שהמחלה   18ההדרים.  
יעניק דחיפה  התגלתה .מצב זה 

ליון  מי 30לתעשיית ההדרים בסך 
 דולר . 

הצמחים המקוריים שהתגלו עם  
הגיעו   2018המחלה במאי 

מהטריטוריה הצפונית ״ אלה חדשות  
פנטסטיות עבור מגדלי ההדרים של  

מדינתנו, וגם עבור אנשים החיים  
ביישובים הצפוניים שלנו כיום יכולים  

ליהנות מהדרים ללא מגבלות," כך  
 החקלאות . שרת  

 
 חרם הסעודי.  ה

 
ה באתגרים  הייתה מלא   2019שנת 

עבור פרי הדר טורקי . מזג האוויר  
גרוע , וערב הסעודית שאסרה על  

תוצרת טרייה טורקית מלהיכנס. נוסף  
על כך השיטפונות שהתרחשו בשנה  
שעברה השפיעו מאוד על התשואה  

.הייתה התחלה  2019-2020לשנים  
משתפר   קשה של העונה, אבל המצב

עכשיו. בגלל הגשמים והשטפונות  
העזים של העונה שעברה התשואה  

זני ההדרים הייתה נמוכה   של מרבית 
מאוד וזה גרם למחיר הפירות על העץ  

להיות גבוה מאוד, בגלל עלויות  
גבוהות. מחיר עלות יקר היה חסרון  
גדול עבור כל היצואנים .יש תקווה  
שממשלת תורכיה תשיג התקדמות  

בחתימה על פרוטוקול  מסוימת 
סין על מנת  ההדרים הטורקי עם 

   להשיג גישה לשוק זה.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מכניסים מחדש את האשכולית הלבנה לפלורידה. 
לפני מאתיים שנה הכניס רוזן צרפתי את האשכוליות לפלורידה. האשכולית המקורית 
לא נראתה כמו האשכוליות שאנו רואים בדרך כלל היום: הצבע היה רק לבן ולא אדום
לפני כחמישים שנה, גילה השוק היפני את האשכולית הלבנה והביקוש היה גדול, 
פלורידה היא המקום היחיד בארה"ב בו מגדלים אשכולית לבנה, והיא היצרנית הגדולה 
ביותר בעולם אך כל הפרי עובר ליפן בעשורים האחרונים. ואז החליטו שוב לתעדף 
את שוק ארה"ב ובאמת להתמקד במכירת הפירות בשוק המקומי. האזורים העיקריים 
לייצור האשכוליות בארצות הברית הם פלורידה, טקסס וקליפורניה, אך פלורידה 
היא המדינה היחידה בה מגדלים את האשכולית הלבנה. רוב המגדלים שולחים הפרי 
ליפן והם מספקים לארה"ב רק קלס 2. עתה שוב יש רצון לספק לשוק האמריקאי 
אשכוליות לבנות מובחרות ובאמת לתעדף את השוק המקומי. החל מאוקטובר עד סוף 
מרץ, יש כ 400000 תיבות ומקווים לספק לארה"ב לפחות 100,000 קרטונים השנה. 

ארה״ב, גריניניג
רשויות ארה"ב מרחיבות את האזור 
למחלת  שבהסגר  בקליפורניה 
הגרינינג. סוכנות הפיקוח לבריאות 
USDA מוסיפה חלקים  הצומח של 
ממדינות לוס אנג'לס וסן ברנרדינו 
בהדרים,  גרינינג  גילוי  בעקבות 
כדי  הכרחיים  אלו  הגנה  אמצעי 
המחלה  של  התפשטות  למנוע 
במדינה.  נגועים  שאינם  לאזורים 
מחלת הגרינינג התגלתה לראשונה 

בקליפורניה בשנת 2012.

סיציליה, תפוזי דם
ייצוא תפוזי הדם מורו החל השנה היטב 
לפירות יש צבע וטעם טוב עם יחס חומצה 
/ סוכר אופטימלי. מכירות טובות במיוחד 

במדינות סקנדינביה.
גבוהות  ותשואות  יותר  מחירים טובים 

יותר מאשר בשנה שעברה.
ייצור תפוזי הדם של מורו וטארוקו גדל 
בהשוואה לעונה שעברה עם זמינות גדולה 
יותר ב 20%-, בעוד שהגדלים נמצאים 
בזכות הגשמים שהיו  בטווח הממוצע, 
באוקטובר. מחיר Moro קלס 2 בסביבות 

0.35 אירו לק"ג.

אוסטרליה נקייה מסרטן
מערב אוסטרליה נקייה מסרטן ההדרים. 
18 חודשים לאחר שהמחלה התגלתה.מצב 
זה יעניק דחיפה לתעשיית ההדרים בסך 

30 מיליון דולר.
הצמחים המקוריים שהתגלו עם המחלה 
במאי 2018 הגיעו מהטריטוריה הצפונית 
״אלה חדשות פנטסטיות עבור מגדלי 
ההדרים של מדינתנו, וגם עבור אנשים 
כיום  ביישובים הצפוניים שלנו  החיים 
יכולים ליהנות מהדרים ללא מגבלות," 

כך שרת החקלאות.

הדרים בעולם 
הייצור העולמי של תפוזים לשנת 
2018/19 צפוי לעלות בכ 6.3- מיליון 
54.3- מיליון טון, הרמה  ל  טונות 
הגבוהה ביותר מזה 8 שנים, מכיוון שמזג 
האוויר נוח מוביל לעליה   בארצות 
הסינית  ובברזיל.  התפוקה  הברית 
צפויה לרדת מעט ל 7.2- מיליון טון 
בגלל מזג אוויר לא נוח. דרום אפריקה 
מסיימת עונה קשה והייצור של מצרים 
מוערך בשיא של 3.4 מיליון טון, עלייה 
של 10 אחוזים לעומת השנה שעברה.
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  תתפפווזזיי  דדםם  ססייצצייללייהה  ,,    
 

 
ייצוא תפוזי הדם מורו החל השנה  

היטב לפירות יש צבע וטעם טוב עם  
יחס חומצה / סוכר אופטימלי.  

כירות טובות במיוחד במדינות  מ
 סקנדינביה. 

מחירים טובים יותר ותשואות גבוהות  
 יותר מאשר בשנה שעברה 

  ייצור תפוזי הדם של מורו וטארוקו
גדל בהשוואה לעונה שעברה עם  

, בעוד  20%- ות גדולה יותר ב זמינ 
ים נמצאים בטווח הממוצע,  שהגדל 

בזכות הגשמים שהיו באוקטובר.  
  0.35בסביבות   2קלס   Moroמחיר 

 אירו לק"ג. 
 
 

  אאווססטטררללייהה  ננקקייייהה  ממססררטטןן  

 
מערב אוסטרליה נקייה מסרטן  

חודשים לאחר שהמחלה   18ההדרים.  
יעניק דחיפה  התגלתה .מצב זה 

ליון  מי 30לתעשיית ההדרים בסך 
 דולר . 

הצמחים המקוריים שהתגלו עם  
הגיעו   2018המחלה במאי 

מהטריטוריה הצפונית ״ אלה חדשות  
פנטסטיות עבור מגדלי ההדרים של  

מדינתנו, וגם עבור אנשים החיים  
ביישובים הצפוניים שלנו כיום יכולים  

ליהנות מהדרים ללא מגבלות," כך  
 החקלאות . שרת  

 
 חרם הסעודי.  ה

 
ה באתגרים  הייתה מלא   2019שנת 

עבור פרי הדר טורקי . מזג האוויר  
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על כך השיטפונות שהתרחשו בשנה  
שעברה השפיעו מאוד על התשואה  

.הייתה התחלה  2019-2020לשנים  
משתפר   קשה של העונה, אבל המצב

עכשיו. בגלל הגשמים והשטפונות  
העזים של העונה שעברה התשואה  

זני ההדרים הייתה נמוכה   של מרבית 
מאוד וזה גרם למחיר הפירות על העץ  

להיות גבוה מאוד, בגלל עלויות  
גבוהות. מחיר עלות יקר היה חסרון  
גדול עבור כל היצואנים .יש תקווה  
שממשלת תורכיה תשיג התקדמות  

בחתימה על פרוטוקול  מסוימת 
סין על מנת  ההדרים הטורקי עם 

   להשיג גישה לשוק זה.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    פפווממללוו  ,,  

 
הפכו לפופולריות באירופה    הפומלות

יותר ויותר מאחר והלקוחות מחפשים  
משהו חדש בנוסף לתפוח ,אגס או  

 קלמנטינה . 
  
  

    אאףף  אאחחדד  ללאא  ררווצצהה  ללאאככוולל  ההדדררייםם..  
עונת ההדרים הספרדית החלה לאט  

ק  לשו  ובטוח עם קלמנטינות שהגיעו
איטי.    אויר קייצי והביקוש היה  במזג

כול פירות  ״אז אף אחד לא רוצה לא 
הדר " בסוף נובמבר נראה שיהיו  
פחות קלמנטינות העונה אך לגבי  

תפוזים העתיד לוט בערפל העיכוב  
ביטל את    האחרון של הברקזיט

הדרים הספרדי.  החששות בענף ה 
היתה   - שוק מרכזי למגזר -בריטניה 

- ת האיחוד האירופי ב אמורה לעזוב א 
-באוקטובר , אך זה נדחה מאז ל  31
יתרון נוסף לספרד היה    אר.בינו  31

 ירידה בתחרות מהיבוא השנה. 
"לא ראינו הרבה לחץ מהתחרות   

מחצי הכדור הדרומי. זה נכון במיוחד  
שהשנה לא ראתה  עם דרום אפריקה, 

בסך הכל    צמיחה בשוק האירופי".
פרי הדר  מ 'טון  6.1צפויים להיקטף 

 )ספרדי(. 
לעומת השנה   19%-"זה פחות ב  

נמוך    10%שעברה, אבל זה רק  
מהממוצע של חמש העונות  

 האחרונות". 
  

  

  טטווןן  ממררייחחוואאננהה      אאררבבעע  

 
ארבע טונות של מריחואנה נמצאו  

בחוות המזון האורגני בבלגרד,  
סרביה.המשטרה הסרבית פשטה על  

חוות המזון, ועצרה תשעה בני  
  יס אינו חוקי ייצור קנאב  .אדם

בסרביה, אם כי פעילים מקדמים את  
  הלגליזציה שלו לשימוש רפואי.

המשטרה תפסה גם שני אקדחים,  
זהות משטרתית מזויפת   דתתעו

ומכונית מצוידת בסימוני משטרה.  
נציגי החווה לא היו זמינים מייד  

אך ראוי לציין שהמדינה    להגיב.
הבלקנית, שרוצה להצטרף לאיחוד  

בירה בשנים האחרונות  האירופי, הג 
את המאמצים נגד סחר וייצור סמים,  

   ועצרה עשרות חברי קרטלי סמים.
  

BBeerrggaammiiaa    אאחחרר      בבררגגממווטט  

 
"המטרה בכל הקשור לתעשיית   

העיבוד היא להתמקד במוצרים  
עין גם על מחקר.    בריאים שפוקחים

״השקנו לאחרונה ברגמוט מסוכרים ״.  
“האחרון הוא מוצר טבעי המתקבל  

ממיץ מרוכז אלא על ידי סחיטת   לא
רימונים, ברגמוט   -  פירות טריים.

 ופירות יער טריים " 
  

  

  
  ווררקקייתת    ממננדדררייננהה  טט    

 
 החלה לאט אך צפויה להגביר קצב. 

הזן העיקרי הוא סצומה , אך מזג אויר  
עונה ולהקדמת    חם גורם לקיצור

הבשלה של הזנים האחרים,  
הרצון הוא    , מנדורהMurcotנובה, 

פעמים הזנים  אך ל   כל זן בעיתולמכור  
נפגשים בשוק דבר שפוגע במכירות  

ומקצר חיי מדף של הזן הקודם בתוך  
כך רוסיה החזירה לטורקיה מנדרינות  

בגלל זבוב הפירות הים תיכוני במהלך  
טון נמצא זבוב הים   370פיקוח על 

התיכון והפרי נשלח בחזרה. גם בשנה  
מזיקים מסוכנים   שעברה רוסיה גילתה

  30  וירקות שיובאו מטורקיה.  פירותב
אלף טונות של מוצרים לא הורשו  

 לרוסיה.  להיכנס
   

  ןן  ממייללייווןן  אאייררוו  ללקקיידדווםם  ללייממוו      55..66

 
מיליון אירו לקידום   6.5תקציב של  

לימונים בספרד, צרפת, גרמניה,  
וקנדה השקיעו קואופרטיבים,    ארה"ב

 ני תעשיות, ויצר 
האיחוד האירופאי , להפצה,  ימון של ל

ופרסום באירופה ומחוצה   סי ציבור יח
תחת הסלוגן "ברוך הבא    לה,

הוא לשלוש שנים    .התקציב   לימוניה"

מיליון יוקצה למדינות   1.27וסכום של 
 וקנדה(   שלישיות )ארה"ב

  
  ccooooll  ccoonnttrrooll--  בב      פפרריי  ממככווננהה  ללררחחייצצתת    

  
  מחדש,  פרי הדר  האתר אורז 

  בהולנד מגלים עניין. ויבואנים רבים  
של    יצה זהבקו רח  משתמשים ״אנו

  Cool Control -הדרים ב
השקענו בקו חדש,    . השנה2014מאז  

״לרוץ״ שעות נוספות    והוא יכול
רואים מוצר    בעונת ההדרים. הלקוחות

סופי משופר והקו חוסך כ״א. כאשר  
פועל עד   לאורך מספר שבועות הוא 

 שעות ביממה ."  22
   

  ,,ההדדררייםם  בבאאייככוותת  טטוובבהה      קקללייפפווררננייהה  

 
יונליות החלו את  ת הקונבנצהמנדרינו  

  ימים מוקדם יותר מאשר  10העונה 
במקרה זה, תחילת    -בשנה שעברה 

  גבוהBRIX  רואים  "אנו  אוקטובר.
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  ,,ההדדררייםם  בבאאייככוותת  טטוובבהה      קקללייפפווררננייהה  

 
יונליות החלו את  ת הקונבנצהמנדרינו  

  ימים מוקדם יותר מאשר  10העונה 
במקרה זה, תחילת    -בשנה שעברה 

  גבוהBRIX  רואים  "אנו  אוקטובר.

החרם הסעודי. 
שנת 2019 הייתה מלאה באתגרים עבור 
פרי הדר טורקי. מזג האוויר גרוע, וערב 
טרייה  תוצרת  על  שאסרה  הסעודית 
טורקית מלהיכנס. נוסף על כך השיטפונות 
שהתרחשו בשנה שעברה השפיעו מאוד 
על התשואה לשנים 2019-2020.הייתה 
המצב  אבל  העונה,  של  קשה  התחלה 
משתפר עכשיו. בגלל הגשמים והשטפונות 
העזים של העונה שעברה התשואה של 
מרבית זני ההדרים הייתה נמוכה מאוד וזה 
גרם למחיר הפירות על העץ להיות גבוה 
מאוד, בגלל עלויות גבוהות. מחיר עלות 
יקר היה חסרון גדול עבור כל היצואנים.יש 
תקווה שממשלת תורכיה תשיג התקדמות 
מסוימת בחתימה על פרוטוקול ההדרים 
גישה  סין על מנת להשיג  הטורקי עם 

לשוק זה. 

פומלו, 
הפומלות  הפכו לפופולריות באירופה 
והלקוחות מחפשים  ויותר מאחר  יותר 
או  אגס  לתפוח,  בנוסף  חדש  משהו 

    פפווממללוו  ,,  קלמנטינה.

 
הפכו לפופולריות באירופה    הפומלות

יותר ויותר מאחר והלקוחות מחפשים  
משהו חדש בנוסף לתפוח ,אגס או  

 קלמנטינה . 
  
  

    אאףף  אאחחדד  ללאא  ררווצצהה  ללאאככוולל  ההדדררייםם..  
עונת ההדרים הספרדית החלה לאט  

ק  לשו  ובטוח עם קלמנטינות שהגיעו
איטי.    אויר קייצי והביקוש היה  במזג

כול פירות  ״אז אף אחד לא רוצה לא 
הדר " בסוף נובמבר נראה שיהיו  
פחות קלמנטינות העונה אך לגבי  

תפוזים העתיד לוט בערפל העיכוב  
ביטל את    האחרון של הברקזיט

הדרים הספרדי.  החששות בענף ה 
היתה   - שוק מרכזי למגזר -בריטניה 

- ת האיחוד האירופי ב אמורה לעזוב א 
-באוקטובר , אך זה נדחה מאז ל  31
יתרון נוסף לספרד היה    אר.בינו  31

 ירידה בתחרות מהיבוא השנה. 
"לא ראינו הרבה לחץ מהתחרות   

מחצי הכדור הדרומי. זה נכון במיוחד  
שהשנה לא ראתה  עם דרום אפריקה, 

בסך הכל    צמיחה בשוק האירופי".
פרי הדר  מ 'טון  6.1צפויים להיקטף 

 )ספרדי(. 
לעומת השנה   19%-"זה פחות ב  

נמוך    10%שעברה, אבל זה רק  
מהממוצע של חמש העונות  

 האחרונות". 
  

  

  טטווןן  ממררייחחוואאננהה      אאררבבעע  

 
ארבע טונות של מריחואנה נמצאו  

בחוות המזון האורגני בבלגרד,  
סרביה.המשטרה הסרבית פשטה על  

חוות המזון, ועצרה תשעה בני  
  יס אינו חוקי ייצור קנאב  .אדם

בסרביה, אם כי פעילים מקדמים את  
  הלגליזציה שלו לשימוש רפואי.

המשטרה תפסה גם שני אקדחים,  
זהות משטרתית מזויפת   דתתעו

ומכונית מצוידת בסימוני משטרה.  
נציגי החווה לא היו זמינים מייד  

אך ראוי לציין שהמדינה    להגיב.
הבלקנית, שרוצה להצטרף לאיחוד  

בירה בשנים האחרונות  האירופי, הג 
את המאמצים נגד סחר וייצור סמים,  

   ועצרה עשרות חברי קרטלי סמים.
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זהות משטרתית מזויפת   דתתעו

ומכונית מצוידת בסימוני משטרה.  
נציגי החווה לא היו זמינים מייד  

אך ראוי לציין שהמדינה    להגיב.
הבלקנית, שרוצה להצטרף לאיחוד  

בירה בשנים האחרונות  האירופי, הג 
את המאמצים נגד סחר וייצור סמים,  

   ועצרה עשרות חברי קרטלי סמים.
  

BBeerrggaammiiaa    אאחחרר      בבררגגממווטט  

 
"המטרה בכל הקשור לתעשיית   

העיבוד היא להתמקד במוצרים  
עין גם על מחקר.    בריאים שפוקחים

״השקנו לאחרונה ברגמוט מסוכרים ״.  
“האחרון הוא מוצר טבעי המתקבל  

ממיץ מרוכז אלא על ידי סחיטת   לא
רימונים, ברגמוט   -  פירות טריים.

 ופירות יער טריים " 
  

  

ארבע  טון מריחואנה
נמצאו  מריחואנה  של  טונות  ארבע 
בחוות המזון האורגני בבלגרד, סרביה.
חוות  על  פשטה  הסרבית  המשטרה 
המזון, ועצרה תשעה בני אדם עם ארבע 
קנאביס  מריחואנה.  ייצור  של  טונות 
פעילים  כי  אם  בסרביה,  חוקי  אינו 
מקדמים את הלגליזציה שלו לשימוש 
רפואי. המשטרה תפסה גם שני אקדחים, 
תעודת זהות משטרתית מזויפת ומכונית 
מצוידת בסימוני משטרה. נציגי החווה 
ראוי  מייד להגיב.  אך  זמינים  היו  לא 
שרוצה  הבלקנית,  שהמדינה  לציין 
להצטרף לאיחוד האירופי, הגבירה בשנים 
האחרונות את המאמצים נגד סחר וייצור 
סמים, ועצרה עשרות חברי קרטלי סמים.  

Bergamia ברגמוט אחר
לתעשיית  הקשור  בכל   "המטרה 
העיבוד היא להתמקד במוצרים בריאים 
על מחקר. ״השקנו  גם  שפוקחים  עין 
לאחרונה ברגמוט מסוכרים ״. “האחרון 
הוא מוצר טבעי המתקבל לא ממיץ מרוכז 
טריים.  -  פירות  ידי סחיטת  על  אלא 

רימונים, ברגמוט ופירות יער טריים "

מנדרינה טורקית 
החלה לאט אך צפויה להגביר קצב.

הזן העיקרי הוא סצומה, אך מזג אויר חם 
גורם לקיצור  עונה ולהקדמת הבשלה של 
נובה,Murcot, מנדורה  הזנים האחרים, 
הרצון הוא למכור כל זן בעיתו אך לפעמים 
הזנים נפגשים בשוק דבר שפוגע במכירות 
ומקצר חיי מדף של הזן הקודם בתוך כך 
רוסיה החזירה לטורקיה מנדרינות בגלל 
זבוב הפירות הים תיכוני במהלך פיקוח 
על 370 טון נמצא זבוב הים התיכון והפרי 
נשלח בחזרה. גם בשנה שעברה רוסיה 
גילתה מזיקים מסוכנים בפירות וירקות 
שיובאו מטורקיה.  30 אלף טונות של 

מוצרים לא הורשו להיכנס לרוסיה.

6.5 מיליון אירו לקידום לימון
לקידום  אירו  מיליון   6.5 של   תקציב 
לימונים בספרד, צרפת, גרמניה, ארה"ב 
וקנדה השקיעו קואופרטיבים, תעשיות, 
האירופאי,  האיחוד  של  לימון  ויצרני 
ופרסום באירופה  ציבור  יחסי  להפצה, 
"ברוך הבא  לה, תחת הסלוגן  ומחוצה 
הוא לשלוש שנים  לימוניה". התקציב 
וסכום של 1.27 מיליון יוקצה למדינות 

שלישיות )ארה"ב וקנדה(
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  ווררקקייתת    ממננדדררייננהה  טט    
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לימונים בספרד, צרפת, גרמניה,  
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 ני תעשיות, ויצר 
האיחוד האירופאי , להפצה,  ימון של ל

ופרסום באירופה ומחוצה   סי ציבור יח
תחת הסלוגן "ברוך הבא    לה,

הוא לשלוש שנים    .התקציב   לימוניה"

מיליון יוקצה למדינות   1.27וסכום של 
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  ccooooll  ccoonnttrrooll--  בב      פפרריי  ממככווננהה  ללררחחייצצתת    

  
  מחדש,  פרי הדר  האתר אורז 

  בהולנד מגלים עניין. ויבואנים רבים  
של    יצה זהבקו רח  משתמשים ״אנו

  Cool Control -הדרים ב
השקענו בקו חדש,    . השנה2014מאז  

״לרוץ״ שעות נוספות    והוא יכול
רואים מוצר    בעונת ההדרים. הלקוחות

סופי משופר והקו חוסך כ״א. כאשר  
פועל עד   לאורך מספר שבועות הוא 

 שעות ביממה ."  22
   

  ,,ההדדררייםם  בבאאייככוותת  טטוובבהה      קקללייפפווררננייהה  
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  ימים מוקדם יותר מאשר  10העונה 
במקרה זה, תחילת    -בשנה שעברה 

  גבוהBRIX  רואים  "אנו  אוקטובר.
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יונליות החלו את  ת הקונבנצהמנדרינו  

  ימים מוקדם יותר מאשר  10העונה 
במקרה זה, תחילת    -בשנה שעברה 

  גבוהBRIX  רואים  "אנו  אוקטובר.

מכונה לרחיצת פרי
cool control-ב

ויבואנים  האתר אורז  פרי הדר  מחדש, 
רבים בהולנד מגלים עניין. ״אנו משתמשים 
 Cool -ב הדרים  זה  של  רחיצה  בקו 
Control מאז 2014. השנה השקענו בקו 
נוספות  יכול ״לרוץ״שעות  והוא  חדש, 
בעונת ההדרים. הלקוחות רואים מוצר 
סופי משופר והקו חוסך כ״א. כאשר לאורך 
מספר שבועות הוא פועל עד 22 שעות 

ביממה."

קליפורניה, הדרים באיכות 
טובה

המנדרינות הקונבנציונליות החלו את 
העונה 10 ימים מוקדם יותר מאשר בשנה 
שעברה - במקרה זה, תחילת אוקטובר.  
גבוה והחומצה ללא   BRIX אנו רואים"
שינוי. הנפח בסך הכל ייראה דומה לשנה 
שעברה, הביקוש נראה חזק.  בדרך כלל, 
בעונה זו של השנה אנו רואים יבוא  בחוף 
הסתיים  היבוא  אך  ובמערב,  המזרחי 
בתחילת השנה. "כך שזה היה למעשה 
סיום מושלם לעונת ההדרים בקליפורניה, 
"כל זה אומר שהתמחור נכון ויציב לאורך 

כל העונה."

קוקאין בקוסטה ריקה
הסיורים השגרתיים של,  במהלך אחד 
ריקה  בקוסטה  הסמים  בקרת  משטרת 
בתוך  קוקאין  קילוגרם   954 גילו  כ- 
מיכל שנשא מטען חוקי של עיסת בננה 
עם תרכיז לימון.  על פי המידע שפרסם 
המשרד לביטחון פנים, המכולה  נועדה 

לבלגיה.
עד כה המשטרה  זיהתה תשע מכולות 
עם סמים ש״הניבו״חמישה וחצי טון של 

קוקאין. 

הנפח בסך הכל   והחומצה ללא שינוי.
  ייראה דומה לשנה שעברה, הביקוש 

בדרך כלל, בעונה זו של    נראה חזק. 
  בחוף המזרחי   רואים יבואהשנה אנו 

חילת  בוא הסתיים בתובמערב, אך הי
 ה  כך שז  "השנה. 

מושלם לעונת   היה למעשה סיום
ההדרים בקליפורניה, ".כל זה אומר  

כל   שהתמחור נכון ויציב לאורך
 "   העונה.

  
  

    ההדדררייםם  בבעעווללםם  
הייצור העולמי של תפוזים לשנת  

מיליון   6.3-צפוי לעלות בכ   2018/19
מיליון טון , הרמה   54.3-טונות ל 

שנים, מכיוון    8מזה הגבוהה ביותר 
האוויר נוח מוביל   שמזג

בארצות הברית     לעליה
  התפוקה הסינית צפויה  ובברזיל.

מיליון טון בגלל   7.2-לרדת מעט ל 
פריקה  דרום א  מזג אוויר לא נוח.

עונה קשה והייצור של מצרים   מסיימת
מיליון טון,   3.4מוערך בשיא של  

אחוזים לעומת השנה    10עלייה של  
 שעברה 

 
  הה  אאייןן  בבקקווססטטהה  ררייקק  קק  וו  קק  

 

 
השגרתיים של ,  במהלך אחד הסיורים  

משטרת בקרת הסמים בקוסטה  
קילוגרם קוקאין בתוך    954 -כ  גילו

  מיכל שנשא מטען חוקי של עיסת
על פי המידע    תרכיז לימון.בננה עם 

שפרסם המשרד לביטחון פנים,  
נועדה לבלגיה.   המכולה   

זיהתה תשע מכולות    עד כה המשטרה
ש״הניבו״ חמישה וחצי טון   םעם סמי 

  של קוקאין.
 

 עונת הדרים מתקרבת לשיאה בשוויץ  
 קלמנטינות מאיטליה 

 מהספרדיות,   יקרות  
  הביקוש טוב ותנאים אלו ישארו עד

 לד. חג המו
  
  

    פפרריי  ממססווררייהה  
כי שתי  שר החקלאות הסורי , הודיע 

חברות ספרדית ואיטלקית יעניקו  
ות  הסמכה )שהיא תעודת איכ  תעודות

להקל על משלוח  בינלאומית( על מנת 
חקלאיים לשווקים. רשות   מוצרים

בפירות הדר, והיא תורחב    היצוא תחל
לתפוחים ואז בהדרגה לכל   בהמשך

לפני מספר ימים    החקלאים.המוצרים  
במשרד    חשף מנהל משרד ההדרים

החקלאות, כי שתי החברות פתחו את  
כדי    המשרד הראשי שלהן בדמשק

היבולים   ודת ההסמכה. להעניק את תע
בתחום   הסוריים מתמודדים עם קשיים

על  כבד  היצוא וזה גובה מחיר 
   .ייצורה
 
  ממצצררייםם  ,,    ,,  דדררייםם    הה  

כמות התפוזים הספרדים לאיחוד  
מיליון   2,271.03-האירופי ירד מעט מ 

  2,136.65 -ל  .2009/2010  ק"ג בשנת
 .  2018/2019מיליון ק"ג בשנת 

יצוא ההדרים ממצרים  
בעשר    האירופאי שולש  איחודל

   השנים האחרונות.
מכירות ממצרים לאיחוד האירופי  

ג  "מיליון ק 244.88עברו מ 
ג  "מיליון ק 607.86ל  2009/2010 ב

, בעוד יצוא של  2018/2019   בשנת
  תפוזים בשווי  ג"מיליון ק  5,212.85
מיליון יורו במחיר   3,543.73 כולל של 

בשנה    € לק"ג 0.68ממוצע של 

פרי מסוריה 
שר החקלאות הסורי, הודיע   כי שתי חברות ספרדית ואיטלקית יעניקו תעודות 
הסמכה )שהיא תעודת איכות בינלאומית( על מנת להקל על משלוח מוצרים 
חקלאיים לשווקים. רשות היצוא תחל  בפירות הדר, והיא תורחב בהמשך לתפוחים 
ואז בהדרגה לכל המוצרים החקלאים. לפני מספר ימים חשף מנהל משרד ההדרים 
במשרד החקלאות, כי שתי החברות פתחו את המשרד הראשי שלהן בדמשק כדי 
להעניק את תעודת ההסמכה. היבולים הסוריים מתמודדים עם קשיים בתחום 

היצוא וזה גובה מחיר כבד על הייצור.  

הדרים,מצרים, 
כמות התפוזים הספרדים לאיחוד האירופי ירד מעט מ 2,271.03- מיליון ק"ג 

בשנת  2009/2010.  ל- 2,136.65 מיליון ק"ג בשנת 2018/2019. 
יצוא ההדרים ממצרים לאיחוד האירופאי שולש בעשר השנים האחרונות.  

מכירות ממצרים לאיחוד האירופי עברו מ 244.88 מיליון ק"ג ב 2009/2010 ל 
607.86 מיליון ק"ג בשנת 2018/2019, בעוד יצוא של 5,212.85 מיליון ק"ג  תפוזים 
בשווי כולל של 3,543.73 מיליון יורו במחיר ממוצע של 0.68 € לק"ג בשנה 
האחרונה. 41%  מהתפוזים באיחוד הגיעו מספרד, 11.66% ממצרים ו 11.57% 
מדרום אפריקה. ספרד, הספקית הגדולה בעולם של תפוזים לאיחוד האירופי, מכרה 
2,136.65 מיליון ק"ג  לאיחוד  האירופי בשווי של 1,523.89 מיליון יורו, במחיר 
ממוצע של 0.713 € / ק"ג. הספקית השנייה לאיחוד האירופי. דרום אפריקה, עם 
603.26 מיליון ק״ג בשווי 429.32 מיליון יורו, במחיר ממוצע של 0.712 אירו / 
ק"ג. גרמניה דורגה במקום החמישי עם פרי ממדינות אחרות ב 2018/2019 ומכרה 
607.86 מיליון ק"ג תפוזים לאיחוד האירופי תמורת 285.06 מיליון יורו, במחיר 

ממוצע של 0.469 אירו / ק"ג.  
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אירגון ההדרים העולמי
הארגון שהוכרז לאחרונה מחדש מתכונן 

לברלין בפברואר. 
לאחרונה  רק  מחדש  שנוסד  הארגון 
אזורי  דרכים״של שישה  מפתח ״מפת 
מפתח. עד כה מדינות חצי הכדור הצפוני 
שהתחייבו לארגון ההדרים העולמי הן 
ספרד, מרוקו, איטליה, ישראל, פורטוגל, 
מצרים וארה"ב - אשר ככל הנראה יהיה 

להן נציג מקליפורניה ופלורידה.
אפריקה,  דרום  הדרומי  הכדור  מחצי 
וצ'ילה  פרו  אוסטרליה,  ארגנטינה, 
מתקיימים דיונים גם עם מדינות אחרות, 

כולל מקסיקו, יוון, טורקיה וברזיל. 
Fruit Logistica תקויים פגישה  "ב- 
עולמית  ראייה  לקבל  מנת  על  טכנית 
שלהדינמיקה העיקרית בתחום ההדרים,

התחומים בהם יתקיים הדיון הם:
מידע על גידול עתידי בייצור. 

מידע על בריאות הצרכנים ע״מ לקדם 
את השייוק. 

מידע על מחלות ומזיקים. 
תחרות עם פירות אחרים. 

דיונים על פרי טרי ומעובד. 
הנציבות  בפני  הוצג לאחרונה  הארגון 
האירופית על מטרותיו ותפקידיו לעתיד, 

וקיבל את תמיכתו. 

לימונדה חדשה. 
מוכנה  שהיא  כך  מיוצרת  הלימונדה 
שהלימונים  מכיוון  מיידי.  לשימוש 
מעובדים באותו היום בו הם נקטפים, 
המיץ טרי מאוד. יכולות השתילה, הקטיף 
ואיכות  נהדר  והעיבוד מבטיחות טעם 
גבוהה. המטרה היא לחסוך זמן ללקוח 
בהכנת המשקה. הטעם הוא אותנטי ורענן 

ומוסיפים רק מים וממתיק. 

טורקיה 224 מיליון דולר 
טורקיה ייצאה בחודש אוקטובר תוצרת טרייה בשווי 224 מיליון, הלימונים הם המוצר 
המיוצא ביותר עם 43 מיליון דולר )39.1 מיליון אירו(, ואחריו ענבים, מנדרינות, רימונים 
ואשכוליות. חלקם של הירקות הטריים היה 19% עם שווי יצוא של 42 מיליון דולר 
)38.2 מיליון אירו(, לפירות טריים היה נתח של 35% עם 78 מיליון דולר והדרים היה 
הגדול ביותר בנפח של 46% עם 104 מיליון דולר. רוסיה הייתה שוק הייצוא המוביל 
ביותר כאשר היצוא גדל ב 52% והגיע ל 73 מיליון דולר אחרי רוסיה היו עירק, 

אוקראינה, גרמניה ורומניה.

הדר אורגני בספרד 
הדרים אורגניים בספרד צמחו ב16% במהלך 2018

 הביקוש למוצרים אורגניים מצד צרכנים ספרדים מגובה בביטחון המגזר המייצר והיצע 
המרכולים והמסעדות. מבחינת הפירות, משק ההדרים חווה עלייה משמעותית בשטח 
המוקדש לייצור אורגני. למעשה, על פי נתונים שפרסם משרד החקלאות, בפריסה 
ארצית צמח ענף ההדרים האורגני ב-15.97% בשנת 2018, מ 1208- ל- 1401 דונם.
אנדלוסיה, עם 58% מהסך הכל, היא האזור עם החלק הגדול ביותר בייצור הדרים 
אורגני, אחריו אזור ולנסיה, עם 21.6%, ומורסיה, עם 17.71%. תפוזים הם היבול 
העיקרי בענף מתפתח זה, עם יותר מ 600 דונם של ייצור אורגני; 42.98% מהסך הכל, 
ואחריו לימונים שגדלו ב 33%- לעומת 2017 והגיעו ל-544 דונם. ברמה נמוכה יותר 

אנו מוצאים מנדרינות וקלמנטינות, עם 220 דונם )15.72% מסך הכל(.
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יבול נמוך באנדלוסיה. 
היבול הנמוך באנדלוסיה ימנע משבר מחירים כפי שהיה בעונה הקודמת. 

באופן כללי, הקמפיין לשנת 2019/20 מתחיל במחירים ממוצעים אופטימליים 
לפרי הפרימיום. 

המחירים הממוצעים אליהם הגיעו המחירים )לשבוע 44 של שנת 2019( גבוהים 
יותר מהמחירים שנרשמו באותו שבוע של שנת 2018, למעט הלימונים, אם כי 
הערך הממוצע שלהם נמצא בעלייה. מחירם של לימוני הפינו האנדלוסיים מגיע 
ל 0.51 אירו לקילו, לעומת 0.55 באותו השבוע ב 2018. הסצומה מגיעה למחיר 

ממוצע של 0.29 €\קג כמו בשנה החולפת 
הקלמנולה נמכרת במחיר של 0.345 €\ קג לעומת 0.26 בעונה החולפת. בתוךכך, 
תפוזי הטבורי או הנבלינה, נמכרים תמורת 0.20 יורו לקילו בממוצע, בדומה למחיר 

שהושג בשנת 2018, אז המחיר הממוצע עמד על 0.19 אירולקילו.

Sunkist מביאה סמנכ"ל אסטרטגיה. 
הסמנכ"ל החדש אמור לייעל ולהביא לחיים את הכיוון האסטרטגי של החברה. זוהי 
משרה חדשה אשר נוצרה כדי לעזור לחברה לעמוד במחויבויות למגדלים לעובדים 
ללקוחות ולצרכנים. תוך ציפייה לשמור על Sunkist כמובילה בענף ההדרים לדורות 

הבאים. 
״לסמנכ"ל החדש הבנה עמוקה של מגזר החקלאות. והידע שלו בשילוב עם ההיסטוריה 
הארוכה והתשוקה שלו להדרים הוא מה שאנחנו מחפשים ״האיש מביא נסיון מנהיגותי 

מגוון בתעשייה ובחקלאות של למעלה משני עשורים״. 

הדר.  עבור  גרועה  עונה 
אפריקאים

זו הייתה עונה גרועה להפליא עבור הדרים 
מדר. אפריקה ברוסיה - אפילו "מחרידה", 
לדעת סוחר מנוסה. העונה החלה בסדר 
כאשר הסצומה הגיעה לשוק ריק מקליפים. 
היתה ציפייה שההיצע ימשיך והלקוחות 
הזמינו נפח גדול מאוד גם מדרום אמריקה. 
האיכות היתה ירודה והשוק הוצף בפרי 
המחסנים היו מלאים הקמעונאים החלו 

לדחות פרי והמחירים ירדו לתחתית. 
סוחר, מנוסה ברוסיה, אומר: "הקמעונאות 
הייתה פנטסטית עד שבוע 22, שבוע 23, 
כשלפתע כל הלקוחות שלי החלו לדווח 

על בעיות איכות."
40 עד  השנה חלק גדול מהיבול, אולי 
50%, לא היה קלס 1 וגם לא התאים בגודל. 

מיץ מברזיל 
הביקוש האירופאי למיץ מרוכז מברזיל 
נותר חזק, גם באוקטובר, כאשר בתקופת 
הייצוא מיולי עד אוקטובר היתה עליה 
של 25% בכמות. לעומת זה המשלוחים 
לארה״ב הם במגמת ירידה,כ 6% פחות 

מהעונה הקודמת. 
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הסוגיה שבשורה העליונה שבכותרת נדונה בבית הדין האזורי 
לעבודה במשפט בו האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול 
צמחים ואת מנהלה באשמה של אי העמדת מגורים הולמים 

ל-45 עובדים / משתלמים / סטודנטים.
להגנתם טענו הנאשמים בין היתר כי המפקחים נהגו שלא כדין 
מצד אופן פעולתם הטכני, בעניין זה לא נעסוק כאן כך גם לא 

נעסוק בפירוט הליקויים שהיו הסיבה להגשת כתב האישום. 
ענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה טענו הנאשמים. אלה 
שהעובדים נשוא  טענו כי הביקורת נעשתה שלא כדין כיוון 
כתב האישום הם סטודנטים ששהו בארץ כדין ומכל מקום 
זרים'. נטען שהעובדים שנמצאו באתר הינם  'עובדים  אינם 
סטודנטים אשר נשאו אשרות ישיבה כדין, האשרות ניתנו לאחר 
שהומצא אישור מאת מוסד חינוכי שבו נתקבלו כתלמידים 

והדבר אושר רשמית. 
בית הדין בפסק דינו קבע כי העובדים הם סטודנטים שעבודתם 
אצל הנאשמים היא במסגרת לימודיהם והשתלמותם בחקלאות. 
במסגרת זו התחייבה הנאשמת לספק לסטודנטים עבודה מעשית 
5 ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה וכן 

יום לימודים במוסד אקדמי. 
בדיון צוטטו דבריהם של נציגי המדינה שנאמרו בעבר בישיבת 
ועדת עובדים זרים בכנסת. אלה תמכו בעמדת הנאשמים כאן 
לפיה העובדים / הסטודנטים אינם 'עובדים זרים' על פי הגדרת 

הדברים בחוק0 עובדים זרים.
בפסק הדין זוכו הנאשמים מכל אשמה ובית הדין אף "נזף" 

במדינה עקב הגשת כתב האישום.
בסוגריים יוער כי בעניין הליקויים לכאורה במגורי העובדים/ 
בית הדין שהמגורים שהעמידה הנאשמת  הסטודנטים קבע 
לרשות העובדים, ככלל, עומדים בתקנים הנדרשים בהקשר 
להלנת עובדים זרים וככל שהיו ליקויים הרי היו אלה שוליים 

ולא משמעותיים.

לעניין מעמדם של העובדים / המשתלמים / הסטודנטים קבע 
בית הדין כי ראוי היה שיוצאו הנחיות ברורות לגבי מעמדם של 
הסטודנטים שבאים לישראל במסגרת תכנית השתלמות בחקלאות. 
זיכה את הנאשמים מכל אשמה תוך שהוא  כאמור בית הדין 
מציין: " גם אם היו הפרות מצדה של הנאשמת על פי תקנות 
מגורים הולמים )הוראות בטיחות בשפתם של הסטודנטים(, 
הרי שמדובר בזוטי זוטות. מדינת ישראל מאז ומתמיד ראתה 
על  על החקלאים  והגנה  ענף החקלאות  בפיתוח  חשיבות 
מנת לעודד את התעשייה המקומית החקלאית אשר הביאה 
גאווה לאורך השנים למדינת ישראל והפכה לאבני היסוד 
של ההתיישבות וסמל לישראליות. במקום שהמדינה תעודד 
כנגד חקלאים  תעשייה מקומית היא מגישה כתבי אישום 
 העמלים קשות על מנת להתפרנס ולייצא מרכולתם לחו"ל.
מסקנתי היא שלא היו ליקויים אבל אם היו ליקויים הם תוקנו. 

המאשימה גררה את הנאשמים להליך פלילי שלא לצורך."
הנה כי כן, בית הדין מוקיר ומעריך את ענף החקלאות ומנגד, 
שוב, עודף מוטיבציה של מערכת רגולטורית העושה מעבר 
לנדרש ושלא על פי סמכות, פועלת באופן מטריד, פוגע ומזיק. 
מגזר פרודוקטיבי המפיק תוצרת חיונית לרווחת האוכלוסייה 
ולייצוא נאלץ בין שאר הקשיים להתמודד גם עם  המקומית 

פקידות אטומה ובלתי מתחשבת.
 בשולי הדברים יצויין כי, ככלל, בארץ כ- 4,000 משתלמים 
המגיעים מעשרות ארצות מאסיה אפריקה ומרכז אמריקה לתקופה 
של כשנה ומושמים במשקים ברחבי הארץ. תכנית "המשתלמים" 
הינו מפעל משותף למשרדי החוץ, החקלאות והפנים והוא מוסיף 
כבוד ומייצר תועלת לקשרי החוץ של ישראל כמו גם למשתלמים 

ולחקלאים השותפים למפעל.
 העז 52402-03/17 מדינת ישראל / רשות האוכלוסין וההגירה 

נ' דנציגר משק פרחים "דן", גבריאל דנציגר 

עו"ד שמואל גלנץ

משתלמים בחקלאות = עובדים זרים?
וגם, רגולציה = מטרד ונזק!!!
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  ממדדייננתת  ייששרראאלל  
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 שירות ההדרכה והמקצוע 
 אגף פירות, תחום הדרים 

 

  ההפפררדדססננייםם      לל  ללככ  

הדרים העומדים לרשותכם לטובת הדרכה  הכאן רשימה של מדריכי    מצורפת
 בפרדסים באזורים השונים.  

לא קיבל הדרכה בשנים האחרונות ומעוניין לקבל  שאו    ,פרדסן שאין לו מדריך 
 יפנה לתאום פגישה עם אחד מהמדריכים הבאים:  , הדרכה

 

                               

ששםם    
    ככתתוובבתת  ממיייילל    ממסספפרר  נניייידד    אאזזוורר  ההדדררככהה    ההממדדררייךך  

ייחחזזקקאאלל    
  ההרראאשש  

  
  ננגגבב  
  

00558866778866660099  
yyeecchheezzkkeell8844@@ggmmaaiill..ccoo

mm  
  

ממדדררייךך    
  ששהה""ממ  

  עעייננתת  גגררזזווןן  

  
ללככיישש    

  ווההששפפללהה  
  

00550066335522992277  ggeerrzzoonniittee@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

ממדדררייככהה    
  ששהה""ממ  

דדננייאאלל    
  קקללווססקקיי  

  
ההששררווןן    
  ווחחדדררהה  
  

00552244557755117744  ddkkaalluusskkyy@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

ממדדררייךך    
אאררגגווןן    

  ההממגגדדללייםם  

עעממייררםם  ללוויי    
  ששקקדד  

עעממקק  ייזזררעעאאלל,,    
גגלליילל  ממעעררבביי    
  ווגגלליילל  תתחחתתווןן  

00554455337788334488  mmiicckkooppeesstt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

ממדדררייךך    
  ששהה""ממ  

ננייצצןן    
  ררווטטממןן  

  
  גגלליילל  גגווללןן  

  
00550066224411558844  

nniittrroott@@sshhaahhaamm..mmooaagg..gg
oovv..iill  
  

ממדדררייךך    
  ששהה""ממ  

ששווקקיי    
  קקננווננייץץ''  

  ממננההלל  אאגגףף  
  ההפפייררוותת  

  
00550066224411447744  

sshhuukkaann@@sshhaahhaamm..mmooaagg..
ggoovv..iill  

  

ממדדררייךך    
  ששהה""ממ  

כתובת מיילמספר ניידאזור הדרכהשם המדריך

יחזקאל הראש
נגב

0586786609yechezkel84@gmail.comמדריך שה"מ

עינת גרזון
לכיש והשפלה

0506352927gerzonite@gmail.comמדריכה שה"מ

דניאל קלוסקי
השרון וחדרה

0524575174dkalusky@gmail.com מדריך ארגון
המגדלים

עמק יזרעאל,עמירם לוי שקד
גליל מערבי וגליל תחתון

0545378348mickopest@gmail.comמדריך שה"מ

ניצן רוטמן
גליל גולן

0506241584nitrot@shaham.moag.gov.ilמדריך שה"מ

מנהל אגףשוקי קנוניץ'
הפירות

0506241474shukan@shaham.moag.gov.ilמדריך שה"מ

 

 מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע
אגף פירות, תחום הדרים

לכל הפרדסנים
מצורפת כאן רשימה של מדריכי ההדרים העומדים לרשותכם לטובת הדרכה בפרדסים באזורים השונים. 

פרדסן שאין לו מדריך, או שלא קיבל הדרכה בשנים האחרונות ומעוניין לקבל הדרכה, יפנה לתאום פגישה 
עם אחד מהמדריכים הבאים:
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רראאשש  ההחחטטייבבהה  ללההתתייייששבבוותת::  ""ההגגייעע  ההזזממןן  ששממממששללתת  ייששרראאלל  תתממננהה  ששרר    
  ללננווששאאיי  תתככננווןן""  

 

::  ""חחווססרר  ההתתככננווןן  ללטטווווחח  אאררווךך  פפווגגעע        גגאאלל  גגררייננווווללדד  
בבאאייככוותת  ההחחייייםם  ווגגווררםם  ללההווצצאאוותת  ממייוותתררוותת""..  ההדדבבררייםם    

ננאאממררוו  בבפפתתייחחתת  ככייננווסס  ששלל  ההררששוותת  ללתתככננווןן  בבממששררדד    
  ההחחקקללאאוותת  

, קורא לממשלה החדשה שתקום למנות שר  גגאאלל  גגררייננווווללדד  ראש החטיבה להתיישבות  
ין אצלנו  לנושאי תכנון: "הגיע הזמן שבממשלת ישראל יהיה שר שיעסוק בתכנון, א

תכנון לטווח ארוך וצריך לעשות סדר בנושא, בסופו של דבר חוסר התכנון פוגע  
 באיכות החיים שלנו וגורם להוצאות מיותרות". 

גרינוולד אמר את הדברים במסגרת כנס של הרשות לתכנון במשרד החקלאות  
שנערך הבוקר בתל אביב "קחו לדוגמא את הנעשה בסירקין ליד פ"ת. החליטו  

את הבסיס הצבאי וטוב שכך, אבל מה שקורה בשטח הוא שקודם יישבו שם   לפנות
מאות משפחות ורק אחר כך יתכננו ויקימו את המחלף ואת דרכי הגישה לשם. ככה  

לא עובדים. האוכלוסייה במדינת ישראל עומדת להכפיל את עצמה בשלושת  
 העשורים הקרובים, ואנחנו חייבים לתכנן היטב את העתיד". 

, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות הוסיפה ואמרה: "  יי  פפררווםם  אאררייככאא  ררוותת  ד"ר  
אמנם אין בישראל שר תכנון, אבל יש כאן מספר גופים שעוסקים בתכנון. הבעיה  

היא שאין סנכרון בין הגופים שעוסקים בתכנון וכך יוצא שהתוכניות אינן מתואמות  
 ולעתים סותרות אחת את השנייה". 

 

 

גאל גרינוולד: "חוסר התכנון לטווח ארוך פוגע באיכות החיים 
וגורם להוצאות מיותרות". הדברים נאמרו בפתיחת כינוס של 

הרשות לתכנון במשרד החקלאות

ראש החטיבה להתיישבות גאל גרינוולד, קורא לממשלה החדשה 
שתקום למנות שר לנושאי תכנון: "הגיע הזמן שבממשלת ישראל 
יהיה שר שיעסוק בתכנון, אין אצלנו תכנון לטווח ארוך וצריך 
לעשות סדר בנושא, בסופו של דבר חוסר התכנון פוגע באיכות 

החיים שלנו וגורם להוצאות מיותרות".
גרינוולד אמר את הדברים במסגרת כנס של הרשות לתכנון 
במשרד החקלאות שנערך הבוקר בתל אביב "קחו לדוגמא את 
הנעשה בסירקין ליד פ"ת. החליטו לפנות את הבסיס הצבאי וטוב 
שכך, אבל מה שקורה בשטח הוא שקודם יישבו שם מאות משפחות 

ראש החטיבה להתיישבות:

"הגיע הזמן שממשלת ישראל
תמנה שר לנושאי תכנון"

ורק אחר כך יתכננו ויקימו את 
המחלף ואת דרכי הגישה לשם. 
ככה לא עובדים. האוכלוסייה 
במדינת ישראל עומדת להכפיל 
את עצמה בשלושת העשורים 
הקרובים, ואנחנו חייבים לתכנן 

היטב את העתיד".
ד"ר רותי פרום אריכא, מנהלת 

הרשות לתכנון במשרד החקלאות 
הוסיפה ואמרה: "אמנם אין בישראל שר תכנון, אבל יש כאן 
מספר גופים שעוסקים בתכנון. הבעיה היא שאין סנכרון בין 
הגופים שעוסקים בתכנון וכך יוצא שהתוכניות אינן מתואמות 

ולעתים סותרות אחת את השנייה".

מאסטרקופ
 תכשיר נחושת חדשני

בעל יעילות גבוהה בהדברת ריקבון 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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בשנים האחרונות חל זינוק של למעלה מ-45% בהיקף הנזקים

שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: הנתונים מראים שההתחממות 
הגלובאלית כבר פוגעת בגידולים החקלאיים בישראל והצפי 
שתקום  הממשלה   – הבאות  בשנים  יחמיר  שהמצב  הוא 
יגיע  חייבת להיערך מבעוד מועד עם המצב לפני שהמשבר 

ההתחממות הגלובאלית ושינויי האקלים העולמיים כבר משפיעים 
רואים מגמה של  ובשנים האחרונות  על החקלאות בישראל 
גידול בהיקף נזקי מזג האוויר לגידולים החקלאיים בישראל. כך 
עולה מסיכום נתוני העשור של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות. מהנתונים עולה כי ממוצע הנזקים השנתי בחמש 
השנים האחרונות )2015-2019( זינק בכ-45% ועמד על כ-310 
מיליון ₪ בשנה, לעומת ממוצע הנזקים השנתי בחמש השנים 
הראשונות של העשור )2010-2014(  שעמד על כ-213 מיליון ₪. 
בקנט מציינים כי בשנים האחרונות אנו עדים לאירועים קיצוניים 
יותר ותכופים יותר הגורמים לנזקים גדולים מאוד בזמן קצר. 
בקנט מעריכים כי  בדומה לשאר העולם, גם בישראל המצב עלול 
 להחמיר בהמשך כשהנפגעים המיידיים ימשיכו להיות החקלאים.

  
מסיכום נתוני 2019 עולה כי בשנה החולפת טיפלו מעריכי 
הנזקים של קנט בלמעלה מ-10,500 דיווחים על נזקים לגידולים 
החקלאיים, גידול של כ-5% ביחס לשנת 2018. כ-29% מהדיווחים 
היו על נזקים לגידולי הירקות, כ-28% לגידולי הפירות וכ-12% 
בהדרים. דיווחים משמעותיים היו גם מקרב מגדלי האבוקדו 
והפלחה – כ6% מכלל הדיווחים בכל אחד מהענפים הללו. 
סך הנזקים בשנה החולפת הסתכם בכ-265 מיליון ₪, אולם 
בקנט מציינים כי בשל אופיים של נזקי מזג האוויר לחקלאים 
שחלקם גורמים לירידה בהיקף היבול, את מימדי הנזק הסופיים 
ניתן יהיה לדעת רק בעוד מספר חודשים. מבחינת אזורי הנזק, 
נגרמו למגדלים בצפון הארץ,  כ-44% מהנזקים הכלכליים 
וכ-15% למגדלים במרכז הארץ.  כ-41% למגדלים בדרום 

  
מהנתונים עולה כי מרבית הנזקים בשנה החולפת נגרמו מהחורף 

ההתחממות הגלובאלית כבר משפיעה
על החקלאות בישראל:

היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים
בשנת 2019 - למעלה מ 265- מיליון ₪

הגשום והסוער יחסית כשבנוסף למשקעים מבורכים, בעיקר 
בצפון הארץ, החורף הביא עימו גם נזקים גדולים. עיקר הנזק 
נגרם כתוצאה מהצפות של שדות ופגיעה גידולי הפלחה והירקות 
ומוות של עצי פרי ומאירועי סערה שגרמו לפגיעה בפירות ולנשר 
של פרי. אירועי סערה גרמו לנזקים כבדים גם לגידולי תפוחי 
האדמה. גורם נזק משמעותי נוסף היה הברד הכבד שירד במספר 
אירועים בחורף ושפגע  בעשרות אלפי דונמים של גידולי פירות 
בצפון )בעיקר לגידולי משמש, נקטרינה, דובדבן ואפרסק( וכן 
לפגיעה בגידולי הענבים. בהקשר זה ראוי במקרים רבים הברד 
הפוגע בפרי והרוחות שמטלטלות את הפרי על העץ גורמים 
 לפירות נזקים אסתטיים הפוסלים בהמשך את שיווקו של הפרי.

  
כתוצאה  החולפת  בשנה  נגרמו  נוספים  נזקים משמעותיים 
שגרמו  מאי-יוני-יולי,  בחודשים  ובעיקר  חום,  מאירועי 
ולנשירת חנטים בעיקר  נרחבת של עצים צעירים  לתמותה 
בסוף  שירדו  יחסית  מאוחרים,  גשמים  האבוקדו.  בגידולי 
 מרץ גרמו לנזקים לשחתות שנקצרו ונשארו בשדות לייבוש.

  
החיים  בבעלי  גם  פוגעת  הגלובאלית  ההתחממות 
עדים  אנו  האחרונות  בשנים  כאשר  ודגים(  עופות  )בקר, 
שונים. וירוסים  והתפשטות  מחלות  של   להתפרצויות 

  
 ומי הענפים שספגו הכי הרבה נזקים בשנה החולפת?

  
ביותר  בשנה  הגדול  הנזקים  קנט,  היקף  נתוני  פי  על 
ובעיקר   )₪ מיליון  לגידולי הירקות )כ-70  נגרם  החולפת 
לגידולי תפוחי האדמה, אבטיח, עגבניות ובצל. היקף הנזקים 
למגדלי הפירות בשנה החולפת נאמד בכ-65 מיליון ₪. עיקר 
מנגו, אפרסק,  ענבי מאכל,  לגידולי נקטרינה,  נגרם  הנזק 
לגידולי הפלחה עמד בשנה החולפת על  ותפוח. הנזק  אגס 
למעלה מ-22 מיליון ₪ וכלל פיצוי נרחב בגין פגיעה בהכנסות 
המגדלים. לגידולי האבוקדו נגרמו בשנה החולפת נזקים בהיקף 
של כ-18 מיליון ₪ ולמגדלי ההדרים כ-12 מיליון ₪. בקרב 
בעלי החיים, היקף הנזקים למגדלי העופות עמד בשנה האחרונה 
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על כ-28 מיליון ₪ והיקף הנזקים למגדלי הבקר והצאן עמד 
 ,₪ מיליון  כ-8  של  משמעותי,  נזק   .₪ מיליון  כ-24  על 
בענפי  הנזקים  מרבית  למגדלי הדגים.   2019 בשנת  נגרם 
שונות. ממחלות  תמותה  עקב  נגרם  החיים  בעלי   גידול 
שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: "ההתחממות הגלובאלית כבר 
פוגעת בחקלאות הישראלית. האירועים האקלימיים השונים 
הופכים לעוצמתיים יותר ולבלתי צפויים והצפי הוא שהמצב 
יחמיר בשנים הקרובות. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, 
בעשורים האחרונים עלתה הטמפרטורה הממוצעת בישראל 
נוספת עד שנת  1.4 מעלות והצפי הוא לעליה של מעלה  ב 
נזקי  2050. המשמעות היא לא רק שינויים דרמטיים בהיקף 
בשינויים  גם  אלא  אלה,  נזקים  של  ובעוצמה  האוויר  מזג 

יתרה  הגידול.  ובשיטות  הגידול  באזורי  הגידולים,  בסוגי 
מכך, אנו כבר עדים לכך שהשינויים האקלימיים העולמיים 
גורמים גם להתפרצות מחלות ומזיקים בהיקפים שטרם ידענו 
נזקי הטבע". ועל ביטוח   בעבר, דבר המשפיע על המחירים 
"לצערנו" אומר תורג'מן, "אין היום אף גוף במדינת ישראל 
ואין אף פורום מקצועי שדן בהשלכות  שמתכלל את הנושא 
הכלכליות והלאומיות הצפויות לחקלאות הישראלית כתוצאה 
מההתחממות הגלובאלית. הצפי הוא שבשנים הקרובות תמנה 
האוכלוסייה בישראל כ-15 מיליון איש, השטחים יצטמצמו 
וכמות המים תרד. הממשלה החדשה שתקום חייבת להקים גופים 
רלוונטיים שייערכו מבעוד מועד עם המצב לפני שהמשבר יגיע." 

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

FCM צ'קמייט
מכיל פרומון לבלבול עש התפוח המדומה

 יישום פשוט
ומהיר

מומלץ להוסיף דבק 
להפחתת שטיפת 

החומר בגשם

 מאפשר גמישות
 קבלת החלטות

למגדל

לרשותכם בכל שאלה     צוות אדמה מכתשים 03-6577577
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לכל המדינות המפותחות, יש מדיניות ארוכת טווח לסקטור 
החקלאי.

"די להם לחקלאים בהפתעות שטומן להם הטבע – תפקידה 
של המדינה לייצב ולהגביר את הוודאות בעבודת האדמה!!!"

לארה"ב יש "חוק החקלאות -bill farm", לפיו הקונגרס מאשר, 
תוכנית כלכלית מדי פעם ל 5-7 שנים. לאיחוד האירופי יש 
 Agricultural Common בחקיקה: "מדיניות חקלאית משותפת

 " Policy
מדיניות, לפיה מתנהלת החקלאות של הגוף העצום הזה, שנים 

רבות.
לישראל אין תוכנית רב שנתית כל שהיא לחקלאות, אין חקיקה 

אסטרטגית ארוכת טווח, 
יתר על כן, זה עשרות שנים לא התנהל דיון מקצועי יסודי אחד 

בממשלה!
וכל זאת כשהחקלאות היא נכס אסטרטגי מרכזי של מדינת ישראל
וחקלאי ישראל מיישמים, הלכה למעשה, את חזון הציונות 

ושיבת עם ישראל לארצו ולמולדתו.
      

א. משימותיה של חקלאות ישראל
אספקה סדירה של מזון טרי ואיכותי לאוכלוסיה, במחירים   .1
סבירים. תחזיות בינל"מ חוזות מחסור הולך וגדל במוצרי 
מזון ובסדירות אספקתם בעולם!מי שמחזיק בגורמי ייצור 
ובידע חקלאי, מחזיק למעשה בנכסים אסטרטגים. ממשבר 
המזון שהיה בשנת-2008 למדנו, שמדינות יצרניות גדולות 
)ארגנטינה וכו'( חסמו את היצוא שלהן ושמרו לעצמן מלאים. 
יוצרת תלות מסוכנת, בעוד  יבוא  מה גם שהתבססות על 
שיצור עצמי חוסך עלויות מלאי יקרות, הדרוש לעת חירום. 
עוגן כלכלי לקיומו של המרחב הכפרי וההתיישבות בפריפריה:   .2
בנגב ובגליל, בערבה, בבקעה, בעוטף עזה ובמרחבי השומרון. 
במקרים רבים החקלאות היא אבן הפינה הכלכלי של האזור.
שמירה על קרקעות הלאום לחקלאים בכל הארצות תפקיד   .3
מרכזי במורשת הלאומית, בנוף המולדת ובשמירת ערכי 
הטבע. החקלאים אמונים על פיתוח המרחב הכפרי ויצור 
מזון, בימי שיגרה וכבטחון מזון בתקופות מתח בטחוני.
בישראל החקלאים ממלאים בנוסף לכך גם משימות לאומיות 
ייחודיות, שכן, עדיין קיים סביבנו מאבק לאומי להבטיח 

דרוש "חוק החקלאות", צבי אלון,מנכ"ל מועצת הצמחים
שיהווה תוכנית לאומית ליישום משימותיה של חקלאות ישראל

זכויותינו על הקרקע ועל גבולות הארץ.
פיתוח והרחבת היצוא החקלאי, כמנוע צמיחה וגיוון מוצרי   .4

הענפים החקלאיים.
תרומה מכרעת לאיכות הסביבה, ע"י קיום ושימור ריאות   .5

ירוקות וניצול מים מושבים. 
בסיס לחדשנות, למו"פ ולתעשייה אגרוטכנולוגית מובילה   .6

בעולם, מופת וחלון ראווה לפיתוח החקלאות העולמית. 
ערך מוסף ליחסים הבינלאומיים של ישראל עם מדינות   .7

רבות. 

על רקע מציאות מיוחדת זו יש לגבש מדיניות חקלאית ארוכת 
טווח, שתבטיח את המשך רמתה הגבוהה של חקלאות ישראל.

ב. יחודו של הסקטור החקלאי בישראל
1. השיקולים האסטרטגיים הלאומיים של ישוב הארץ, צרכי 
ופיזור האוכלוסין לאורך הגבולות, הם שקבעו את  הביטחון 

מיקום הישובים מאז ומעולם.
מרביתם של מאות הישובים החקלאיים נמצאים בפריפריה עם 

תנאי יצור חקלאי לא פשוטים.
תנאים שהמדיניות החקלאית צריכה לתת להם מענה.

המשימה לדוגמא, ליישב בזמנו אלפי משפחות לאורך גבול 
הצפון, גרמה לכך שלכל אחת מהן יש 15 ד' מטע בלבד, עם 
לולים קטנים יחסית, במקום 30 חוואים, עם 1,000 ד' לכל אחד...
כך התפתחה החקלאות כל השנים וזו המציאות גם עתה בענפי 

הלול, הרפת, הירקות והפירות,
בחצבה ועין יהב, מרום גולן, אביבים ומנרה, קדש ברנע, גרופית 

ועוד.
2. קיומן של יחידות יצור קטנות בישראל ואזורים עם תנאי 
חקלאות נחותים, מחייבים מדיניות המשלבת תמיכה תקציבית 

והגנה בפני יבוא פרוע. 
3. מגבלת המים חמורה בישראל ובאזור כולו! היא כופה עלינו 

התייחסות מיוחדת בתכנון, במחקר ובפיתוח מקורות מים. 
)ועם זאת, בזכות יוזמה וטכנולוגיה, חקלאי ישראלי מקיים את 

משפחתו, באזור חצי מדברי זה עם כמות מים זעומה(.

ג. עיקרי המדיניות ליישום משימות החקלאות:
)כשעל חקלאינו גם להתמודד עם תקציבי ענק שמוזרמים   
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לחקלאי העולם(. 
תוכנית מדורגת ואחראית להורדת יוקר המחיה ע"י המרת   1
מכסים בתמיכות ישירות לחקלאים )במודלים שונים כנהוג 

בעולם(. 
הגברת תוכניות המו"פ וההדרכה, להרחבת סל המוצרים   .2

ליצוא ולשוק המקומי, תוך ייעול תהליכי היצור! 
עיבוד  להבטחת  פרטנית-אזורית  טווח,  ארוכת  תוכנית   .3
הקרקעות ע"י החקלאים בעלי הקרקעות במגמה להפסיק 

ולמנוע מכירתן לזרים. 
תוכנית לאומית לעידוד ושילוב דור ההמשך בחקלאות.  .4

טיפול מערכתי בגורמי שיווק התוצרת החקלאית, והקמת שוק   .5
סיטוני משוכלל ומודרני כמנוף לצמצום פער התיווך. )ניתן 
להקים ולהפעיל שוק בשיטת B.O.T. ע"י יזמים עסקיים 

ללא משאבים לאומיים(. 

חיזוק ארגוני המגדלים ומועצות הייצור כשותפים למשרד   .6
החקלאות, בשילוב המגדלים למשימות המקצועיות ובגיוס 

משאבים לביצוע התוכנית. 
הגדלת המשאבים לשדרוג ביטוח בפני פגעי טבע- תחום   .7
ותופעות האקלים  ולעיתים קטלני, בשל המחלות  קריטי 

החריגות ההולכות וגוברות. 

ד. סוף דבר:
על ממשלת ישראל להחזיר את החקלאות והחקלאים למקומם 

האסטרטגי, הציבורי וההיסטורי הראוי!

מהלך שמתבקש זה מכבר! עלותו התקציבית לכלכלת ישראל, 
פי כמה בהשוואה לתועלות הלאומיות, הביטחוניות  קטנה 

והכלכליות, שלצידו.
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סיור מגדלים 31/12/19. 
 שתי על הנטועים  דונם 4 ועוד,  שונות כנות  הבוחן  ניסוי של אחד דונם
  יותר גדול היקף על לזן ספציפי גידול פרוטוקול לפתח במטרה כנות

 של מפיו  שמענו זן כל על המקצועית  הסקירה את.  בודדים עצים ממספר
   על המנצח  קנוניץ שוקי

 

 
 

 . זן  מכל  ולהתרשם  לטעום גם  הספקנו  כשכמובן,  לכיש במופ זה פרוייקט
  שם. מדרום  גת-לקרית  צמוד הנמצא  עוזה למושב בשיירה יצאנו משם

  הניסוי  חלקת את בפנינו הציג אשר  עובדיה עמוס ר"ד את פגשנו
   המלסקו  מחלת התפשטות  למניעת' חוסן' בתכשיר

 
  אופן על מפורט  הסבר לאחר. מקרופילה על פרנה וילה  - לימון בפרדס

  ויזואלי באופן ולהתרשם בחלקה להסתובב יצאנו ותוצאותיו הניסוי  ביצוע
 את קבלו לא אשר שורות  מול  אל בחוסן טופלו אשר העצים ממראה

כנהוג מדי שנה נפגשנו: פרדסנים, חוקרים, מדריכים ואנשים 
נוספים הקשורים לענף ההדרים לסיור מקצועי. מטרת סיורים 
אלו היא העברה ושיתוף מידע על נושאים הרלוונטיים בענף 

של כלל גורמי המקצוע.
הסיור לדרום התקיים ביום האחרון לשנת 2019 ב 31/12 ביום 
שלישי, כשנקודת המפגש הראשונה התקיימה במטעי מו"פ-
זו הוצגו  ומנוהלים על-ידי שה"מ. בנקודה  לכיש, השייכים 
ארבעה חלקות ניסוי של זני-קליפים חדשים אשר פותחו במחלקה 
להשבחה וטיפוח בהובלת ד"ר ניר כרמי ויוסי יניב ממכון וולקני. 

ארבעת הזנים: סיגל, עינב, תמר ונילי נמצאים בשלב בחינה 
חצי-מסחרי, כאשר כל זן נטוע בחלקה נפרדת המחולקת לשניים: 
דונם אחד של ניסוי הבוחן כנות שונות, ועוד 4 דונם הנטועים 
על שתי כנות במטרה לפתח פרוטוקול גידול ספציפי לזן על 
היקף גדול יותר ממספר עצים בודדים. את הסקירה המקצועית 
על כל זן שמענו מפיו של שוקי קנוניץ המנצח על פרוייקט זה 

במופ לכיש, כשכמובן הספקנו גם לטעום ולהתרשם מכל זן.
עוזה הנמצא צמוד לקרית-גת  יצאנו בשיירה למושב  משם 
מדרום. שם פגשנו את ד"ר עמוס עובדיה אשר הציג בפנינו את 

יחזקאל הראש/מדריך הדרים בנגב
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 . יחזקאל הראש/מדריך הדרים בנגב31/12/19סיור מגדלים 

 
עמודי צרות כמו   5היי דיצה לדעתי אם תכניסי מאמר זה ותדאגי ל 

כך היה  "שביקשתי בתחילה במייל הראשון ואם צריך גם את המאמר ב
 " פעם

  את שני דפי הספר ותמונת ר׳ גרינברג בעמוד נפרד. לסדראפשר 
  לך בעבודה שהטיל עלייך בעל הדפוס.  תודה וסליחה שאני מפריע

 
 בנג הדרים הראש/מדריך  יחזקאל. 31/12/19סיור מגדלים 

 
  נוספים ואנשים מדריכים, חוקרים , פרדסנים:  נפגשנו שנה מדי  כנהוג

  העברה  היא  אלו  סיורים מטרת.  מקצועי לסיור ההדרים  לענף הקשורים
 . המקצוע גורמי כלל של בענף  הרלוונטיים  נושאים על מידע ושיתוף

,  שלישי ביום 31/12 ב 2019 לשנת האחרון  ביום התקיים  לדרפ הסיור
  המפגש כשנקודת

 
 

  ידי- על ומנוהלים השייכים,  לכיש-פ" מו  במטעי התקיימה  הראשונה
  חדשים קליפים-זני  של ניסוי חלקות ארבעה  הוצגו  זו  בנקודה. מ "שה

  יניב ויוסי כרמי ניר ר"ד בהובלת וטיפוח  להשבחה במחלקה פותחו אשר
  בשלב נמצאים ונילי תמר, עינב, סיגל: הזנים ארבעת.  וולקני  ממכון
:  לשניים המחולקת  נפרדת בחלקה נטוע זן כל כאשר, מסחרי- חצי בחינה

 שתי על הנטועים  דונם 4 ועוד,  שונות כנות  הבוחן  ניסוי של אחד דונם
  יותר גדול היקף על לזן ספציפי גידול פרוטוקול לפתח במטרה כנות

 של מפיו  שמענו זן כל על המקצועית  הסקירה את.  בודדים עצים ממספר
   על המנצח  קנוניץ שוקי

 

 
 

 . זן  מכל  ולהתרשם  לטעום גם  הספקנו  כשכמובן,  לכיש במופ זה פרוייקט
  שם. מדרום  גת-לקרית  צמוד הנמצא  עוזה למושב בשיירה יצאנו משם

  הניסוי  חלקת את בפנינו הציג אשר  עובדיה עמוס ר"ד את פגשנו
   המלסקו  מחלת התפשטות  למניעת' חוסן' בתכשיר

 
  אופן על מפורט  הסבר לאחר. מקרופילה על פרנה וילה  - לימון בפרדס

  ויזואלי באופן ולהתרשם בחלקה להסתובב יצאנו ותוצאותיו הניסוי  ביצוע
 את קבלו לא אשר שורות  מול  אל בחוסן טופלו אשר העצים ממראה

  אופן על עשיר לדיון והוביל רב עניין עורר זה שניסוי לציין ניתן. התכשיר 
  את קיבל שהתכשיר זו בהזדמנות לומר חשוב. החוסן תכשיר של שימושו
  עם נמצאים כיום ואנו, המלסקו  מחלת עבור בהדרים הנדרש  הרישוי
  מוקפדת  סניטציה עם יחד' חוסן 'ב מטופלות  אשר' מודל'  חלקות מספר

  ההמלצות  את ולדייק  מתפשטת המחלה כיצד ולראות לעקוב מנת על
 . בידינו כיום הקיימות

 

 
 

  נתיבות בין הממוקם ברוש במושב התקיימה  בסיור שלנו הבאה התחנה
 לאורן שייכת אשר מריאנה וולקה על אלן  יוריקה לימון בחלקת לאופקים

  יבול דונם טון 3-כ של ביבול  אופיינה זו חלקה. במושב המתגורר  חדידה
  חלקות רוב את  מאפיין אינו  זה נתון. שונים קטיף גלי בשלושה קיץ

.  אחד בקטיף לדונם טון 1.5ה   סביב נע היבולים  כשממוצע בנגב הלימון
  כשאת,  תכופים קיטומים באמצעות היא  בלימון פרי ליצירת הדרכים אחת

  – העץ  את כשקוטמים. השנה אורך לכל בעצמו אורן מבצע  זו  פעולה
  רבים פריחות גלי מקבלים  מ"ס  30-40 של לאורך ענפים מקצרים  כלומר

  ביולי ראשון קיץ קטיף לאחר. בשנה  קטיפים יותר גם מכך וכתוצאה יותר
  הפרי  היעדר  עם יחד,  זה נתון. מ" מ  40-45 בקוטר פירות העצים  על נותרו

  עונת את  להמשיך להחלטה הוביל,  בשוק  קיים היה  אשר הכללי
  של תקופה בתוך קטיפים עוד  להרוויח היה  ניתן זה  צעד בזכות. ההשקיה

חלקת הניסוי בתכשיר 'חוסן' למניעת התפשטות מחלת המלסקו 
בפרדס לימון - וילה פרנה על מקרופילה. לאחר הסבר מפורט 
יצאנו להסתובב בחלקה  ותוצאותיו  על אופן ביצוע הניסוי 
ולהתרשם באופן ויזואלי ממראה העצים אשר טופלו בחוסן אל 
מול שורות אשר לא קבלו את התכשיר. ניתן לציין שניסוי זה 
עורר עניין רב והוביל לדיון עשיר על אופן שימושו של תכשיר 
החוסן. חשוב לומר בהזדמנות זו שהתכשיר קיבל את הרישוי 
הנדרש בהדרים עבור מחלת המלסקו, ואנו כיום נמצאים עם 
מספר חלקות 'מודל' אשר מטופלות ב'חוסן' יחד עם סניטציה 
מוקפדת על מנת לעקוב ולראות כיצד המחלה מתפשטת ולדייק 

את ההמלצות הקיימות כיום בידינו.
התחנה הבאה שלנו בסיור התקיימה במושב ברוש הממוקם בין 
נתיבות לאופקים בחלקת לימון יוריקה אלן על וולקה מריאנה 
אשר שייכת לאורן חדידה המתגורר במושב. חלקה זו אופיינה 
ביבול של כ-3 טון דונם יבול קיץ בשלושה גלי קטיף שונים. 
נתון זה אינו מאפיין את רוב חלקות הלימון בנגב כשממוצע 
היבולים נע סביב ה1.5 טון לדונם בקטיף אחד. אחת הדרכים 
ליצירת פרי בלימון היא באמצעות קיטומים תכופים, כשאת 
פעולה זו מבצע אורן בעצמו לכל אורך השנה. כשקוטמים את 
העץ – כלומר מקצרים ענפים לאורך של 30-40 ס"מ מקבלים 
גלי פריחות רבים יותר וכתוצאה מכך גם יותר קטיפים בשנה. 
לאחר קטיף קיץ ראשון ביולי נותרו על העצים פירות בקוטר 
40-45 מ"מ. נתון זה, יחד עם היעדר הפרי הכללי אשר היה 
קיים בשוק, הוביל להחלטה להמשיך את עונת ההשקיה. בזכות 
צעד זה ניתן היה להרוויח עוד קטיפים בתוך תקופה של מחירים 
טובים עבור הפרי, ולוותר על הפעולה המקובלת של הצמאת קיץ.
התחנה הרביעית בסיור התקיימה בפרדס ייחודי הנקרא 'חלקת 
האוסף' בתוך המתחם של משרד החקלאות ומכון וולקני בגילת. 
בפרדס זה קיים אוסף גדול ומגוון במיוחד עם זני הדרים ישנים 
וחדשים גם יחד. החלקה ניטעה במימון ענף ההדרים ומתוחזקת 
על-ידי ד"ר ערן רווה וצוות המחקר שלו. שמענו מעט היסטוריה 
על הקווים השונים של פומלו 'גולית' המוכר כיום, וכן ראינו 
כיצד נראים עצי כנות שונות הקיימים בשימוש מסחרי במופע 

בוגר ופורה, מראה ייחודי ולא מצוי של הכנות.  
לאחר הפסקת צהריים עצמאית בעיר הסמוכה – אופקים, נפגשנו 
)האמיצים שבינינו( בכניסה למושב שדה ניצן כאשר צביקה ענבל 
האחראי על הפרדס המשותף של המושב הוביל אותנו לחלקות 
אור. בחלקה הראשונה התרשמנו מההשפעה של חיגור סתוי 
)בנובמבר 18( על היבול הנוכחי. פעולה זו מומלצת בחלקות 
הנמצאות  עם יבול גבוה מעל 4.5 טון לדונם, עם חיגור של 
75%-50% זרועות. בחלקה הסמוכה השווינו בין שורות אשר 
נגזמו בתום הקטיף בתחילת פברואר 2018 לבין שורות באותה 
החלקה אשר לא נגזמו כלל. ההנחה כיום היא שגיזום חלקות 
אור בתוקפה שבין מרץ-מאי מובילה לפחיתה ביבולים ולכן 
חלקות שלא נקטפו עד סוף פברואר מומלץ לגזום רק בחודשי 
הקיץ  לקראת יולי. כיום עומדות מספר חלקות ניסוי הבאות 

לבחון את השפעת מועד הגיזום על היבולים באור.
נסיים בתודות לכל מי שלקח חלק בהכנת הסיור והוצאתו אל 
הפועל ולחקלאים על שיתוף הפעולה הפורה. בברכת גשמי 

ברכה מרובים.
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מאת כתבנו בשפלת החוף: גם השנה הכנס הגדול של הענף היה 
לזכרם של סם ועליזה. גם הפעם בלטו בנוכחותם ראשי השיבה 
יחד עם בני התשחורת ו״עתיד״הענף. בני המשפחה נכחו כרגיל 
באירוע שנפתח במילים כנות ואמיתיות לזכרם של השניים מפי 
טל עמית. ההרצאה המרכזית היתה של האלוף )במיל( עמוס ידלין
)אהרון( היה אומר על  אשר נשאל בסוף ההרצאה: מה אבא 

המצב הנוכחי ? 

ידלין הרגיע את המאזינים הרבים בהביעו בטחון מלא בכוחה 
של המדינה.

השתתפו בהרצאות גם יוסי יניב, אבי צדקה, שוקי קנוניץ,טל 
וניצן רוטמן, כאשר כל אחד בתחומו מגלה  עמית חגי שניר 
בקיאות רבה בעוד הקהל משתף ומשתתף בידע הרב בשאלות 

שנשאלו המרצים לאורך כל היום.

28



מגדלים יקרים,זה פרסום בעיתון ידיעות אחרונות.נושא הטיפול בזנים החדשים 
הופקע מידי המועצה לפני 6 שנים ועבר לטיפול מנהל המחקר. מאז שהעברנו 
להם הטיפול נמסר להם מידע כי ה"אורי" נמצא בסין ויש לטפל בנושא. לצערי, 
עד היום,לא ידוע לי שנעשה משהו.בשנים שהיתה הפרה בספרד המועצה 

טיפלה בנושא בצורה אינטנסיבית והביאה להסדרה עם הסכם ראוי וסגור.

תגובת טל עמית:
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דודיק שליט

בהיותי מנהל שווק הדרים לחו"ל היינו מארחים קניינים מארצות 
העולם. 

וכמקובל, נוהגים להזמין אורחים כאלה לארוחת ערב,
ובמרוצת הערב מתפתחת שיחת חברתית קלילה.

היו באמתחתי כמה הלצות שעזרו להעביר את הערב עם אנשים 
זרים שמלבד עניני מסחר תפוזים לא היה לי עמם כל נושא משותף.
להלן מעשה שנהגתי לספרו."בארצות המזרח נהוגים כללים 

מיוחדים לניהול מו"מ במסחר, ולדוגמא הוא הסיפור הבא.
באחת המדבריות גר לו בדואי זקן ולו שלושה בנים,וכשקרבו ימיו 
למות,קרא את צוואתו לבניו. תחלקו את כל רכושי לפי השיעורים 

הבאים: 
לבכור תהייה מחצית רכושי,לשני שליש ולשלישי תשיעית.

והיורשים מצאו שהשאיר  עברו ימים והבדואי הלך לעולמו, 
להם 17 גמלים, ניסו לחלקם לחצי לא הלך,לשליש ולתשיעית 

לא יצא,והחלו לריב. 
לפתע ראו באופק מתקרב בדואי זקן רכוב על גמל. פנו אליו, 

סיפורי לקוחות

ושאלו לעצתו כיצד יפתרו הבעיה.אין בעיה אמר הבדואי, קחו 
את הגמל שלי ויהיו לכם 18 גמלים,

תחלקו לבכור חצי שזה תשעה גמלים לשני שליש שזה שישה 
גמלים

ולשלישי תשיעית שזה שניים ולהלן: 9+6+2 שווה 17,תחזירו 
לי את הגמל שלי וכולם יהיו מבסוטים."

הסיפור הזה היה מעורר צחוקים אצל האנגלים,הגרמנים, השבדים 
והאחרים.

ערב אחד היו האורחים קניינים מיפן, אמנם דוברי אנגלית,אבל 
תמיד חמורי סבר, והנה הסיפור הזה לא העלה ולו קצה חיוך על 

פניהם, היה קצת מביך והערב הסתיים כך.
עברו שישה חדשים וביקרתי בטוקיו ויצאנו עם המארחים לארוחה,
ובתום הערב אומר לי המארח –מר שליט האם אתה זוכר את 

הסיפור על הבדואי והגמלים ?
"לאחרונה חישבנו מחדש ומצאנו שזו רק הלצה".

 

חשוב להודות לאדם מיוחד על תרומתו העצומה לענף ההדרים, תרומתו לשה"מ וגם תרומתו לפרדסנים ולנטרי מזיקים רבים.
יואל דריישפון החל את דרכו בשה"מ בשנת 1979, ומאז לא הפסיק לתרום, לחקור, לסייע ולהדריך אחרים.

יואל בקיא ומתמצא בנושאים רבים בענף הפרדסנות והגנת הצומח בפרדס.
הוא העביר אינספור קורסים וימי עיון, ולקח חלק בניסויי שדה והכשרת חומרי הדברה לשימוש בפרדסים.

בשנת 2000 הוציא לאור חוברת חשובה )מזיקי פרדס ואויבים טבעיים(, שכנראה הייתה אצל כל פרדסן ופקח מזיקים.
כמו כן, לקח חלק חשוב ביציאתו לאור של ספר מזיקי ההדרים בישראל, אשר יצא לאור בשנת 2017.

בשנת 2008 עזב את שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( ועבר לשמש כיועץ לענייני הגנת הצומח בחברת מהדרין-פריאור. 
בתפקידו זה נתן הדרכה לפרדסנים, מפקחים, ונטרי מזיקים, ותרם מהידע שלו גם בענפים אחרים:מנגו, אבוקדו, אפרסמון 

וענבי מאכל.
חשיבות ההדברה הביולוגית וההדברה המשולבת הייתה נר לרגליו. 

ליואל, שמסכם תקופה לא קצרה בפרדסי הארץ מדרום ועד צפון, ופורש לפנסיה, המשך דרך צלחה תודה על פועלך, 
ושתהיה לך פרישה טובה ונעימה.

יואל דריישפון / עמירם לוי שקד 
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו

 ס
ה

סולמות

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

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

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

 „ÚÂÈÓ ¨ÔÈË˜Ó·‡ ÏÈÎÓ‰
 ÌÈ¯‰Ó ¨˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï

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

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

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