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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
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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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סוף סוף אחרי שנים רבות, חקלאי, איש התיישבות,
וקיבוצניק בראש משרד החקלאות; הצלחתו, הצלחתנו 
)עמוד 10(. בגליון זה בנוסף למדורים הקבועים תמצאו 
את מאמרו של עו״ד יעקב פרנקו )עמוד 20( בגירסה 

מעניינת על מקור איכותו של השמוטי היפואי.  
בית האריזה אפאי שעבד משנת 1932 )תמונה עמוד 
23( מקבל צו הריסה ב 2020, כמה סמלי למצב הענף.



 טל עמית

תמונת מצב

4

קרוב ל – 40 שנה אני נמצא בסביבה של יבוא זני הדרים לישראל, 
ע"מ להעשיר את המגוון שיעמוד לרשות המגדלים.

בתחילה ליוויתי את מסעותיהם של סם אשכנזי ז"ל ופרץ ברוש 
יבדל"א,ברחבי העולם, כאשר הדגש עוד היה על יבוא קליפים 
)כאשר פרויקט ההשבחה היה בחיתוליו(, ואח"כ את פרץ ואת 
שוקי ובעשור וחצי האחרון מצאתי את עצמי מעורב בעניין, 

עד צוואר. 

עיקר מאמצינו בשנים האחרונות מכוונים ליבוא תזי"ם איכותיים 
שיכסו את כל העונה, ויהוו תחליף נאות )מבלי לפגוע בזכויות( 

לשמוטי ולוולנסיה הוותיקים.

הכנה – לאחר שאנחנו מגדירים את הצרכים מתחיל חיפוש חוצה 
יבשות ללמוד מה המצאי, שעל הנייר, מתאים לאינטרודוקציה 

ויכול להביא תועלת למגדל הישראלי.
הפרסומים הם לרב מטעם המטפחים עצמם, במטרה לפרסם 
ולהאדיר את המוצר ואת תכונותיו המצוינות )לגבי התכונות 
השליליות – הס מלהזכיר(, לכן יש לבדוק המידע ולהצליב 
מידע ממקורות שונים – אחרת נכשיל גם את המגדלים שלנו 

בציפיות שווא.
לאחר שגיבשנו רשימת יבוא מתאימה, עם הסכמה של הצד השני 
לתת זנים אלו תחת הסכם כזה ואחר או מגבלות כאלו ואחרות, 

יש צורך להצטייד ב - permit – רישיון יבוא 
וביקורת בישראל. רישיון  שמונפק ע"י השירותים להגנה"צ 

היבוא צריך להישלח לארץ היעד. 
ברישיון היבוא רשימה שלמה של תנאים לגבי מקורות חומר 
הריבוי, הבדיקות שעבר ועוד נתונים המעידים על כך שאינך מביא 
חומר ריבוי שעשוי לאלח את הענף בישראל בוירוס, וירואיד או 
חרק כלשהוא שאינם קיימים בארץ )קרו מספר מקרים בשנים 

האחרונות, בעקבות יבוא פיראטי ובלתי מוסדר !(.

לוגיסטיקה – ברוב המקרים, גם אם נסעת לארץ היעד להתרשם 
מהזנים, אין כמעט מצב שחומר הריבוי יהיה מוכן ותוכל לשאת 

אותו איתך לארץ. 

אתה נתון לגמרי לחסדי שירותי השילוח, שאין להם אבחנה 
שונה בין זוג נעליים או חומר ריבוי שאורך חייו, לאחר שנארז, 

קצוב מאוד – במיוחד אם אינו מושם בקירור.
ביבוא האחרון שנעשה בספטמבר 2019, חומר הריבוי הגיע 
מדרום אפריקה לישראל בתוך 48 שעות, אבל שוחרר ממכס 
ובטחון אחרי 23 ימים נוספים. בנס, רק זן אחד, מתוך שבעה, 

לא עמד במבחן ההישרדות.

ונמסר לשירותים להגנה"צ  החומר מגיע לארץ   – קרנטינה 
לתהליך של קרנטינה )הסגר(. הקרנטינה כוללת בדיקות ביולוגיות 
נגעים  ובדיקות מעבדתיות למציאת  )באמצעות צמחי בוחן( 
בחומר )לא מאמינים להצהרות ולכן לא ברור מדוע מבקשים(.

 STG כמו כן, במהלך הליך הקרנטינה החומר עובר תהליך של
ווירואידים(, לפעמים  )הרכבה אמיר צעיר, שנקי מווירוסים 

פעמיים וכן טיפול תרמי שהוא מבחן הישרדות בפני עצמו.
 במקרה הטוב – החומר הצמחי שטרחת לייבא לישראל יעמוד 
לרשותך לתחילת ניסיונות אקלום, כשנתיים לאחר הגעתו – 
במקרה הרע – לעולם לא )בין אם בגלל שהחומר נמצא נגוע 

ובין אם בגלל שלא עמד במבחני ההישרדות(.

הגיע הזמן שהתהליך הארוך והמסורבל יעבור ריענון והתאמה 
לעידן שבו אנו חיים כיום. אותם מכשירים שמאמתים חולי 
וירוסים בצמחים  יודעים גם לאתר   ,)NGS ו -   PCR( קורונה 
בצורה מהירה, יעילה וזולה ולא ייתכן שנמשיך לעשות מבחנים 

ביולוגיים על צמחי בוחן, כפי שעשו לפני 50 שנה ויותר. 

אקלום – החלק המעניין והסופי בתהליך, שבו אנחנו בודקים אם 
אכן הזן שהבאנו עונה על הציפיות, ומה הדרישות האגרוטכניות 

שלו.
גם שלב זה נמשך כ – 10 שנים ויותר, מרגע שמכינים שתילים, 
ניסוי הפזורות באזורי אקלים וקרקע  נוטעים אותם בחלקות 
 : ועד לשלב שבו מסכמים את הניסויים האלו  שונים בארץ 
במהלך השנים הבאנו למעלה מ – 250 זני הדרים שונים ורק 

בודדים הצדיקו את הציפיות.

לא כל הנוצץ זהב –
חוויות מיבוא )אינטרודוקציה( של זני הדרים

מוקדש לצעירים בחבורה שמתלהבים מנפלאות הזנים מעבר לים



מזני התפוזים שנטועים כיום בהיקפים גדולים בשטח ניתן לציין 
את הטבוריים למיניהם – ניוהול, ראוסטנברג, ציפי, קרה קרה, 
ואולי גם הזן החדש סאמר גולד, שעוד צריך להוכיח את עצמו.
באשכוליות חובה לציין את הסטאר – רובי, הריו- רד והפומלית 

ובקליפים את הזנים הוותיקים,
ואחרים, וחלקם שעוד  שחלקם כבר נעלם כמו טופז, טמפל 

שורדים בקושי, כמו מינאולה ונובה.

החומר הצמחי שטרחת לייבא לישראל יעמוד לרשותך לתחילת ניסיונות אקלום,   –במקרה הטוב  
לעולם לא )בין אם בגלל שהחומר נמצא נגוע ובין אם   –במקרה הרע  –כשנתיים לאחר הגעתו 

 בגלל שלא עמד במבחני ההישרדות(.
 

שבו אנו חיים כיום. אותם  הגיע הזמן שהתהליך הארוך והמסורבל יעבור ריענון והתאמה לעידן 
(, יודעים גם לאתר וירוסים בצמחים בצורה NGS -ו  PCRמכשירים שמאמתים חולי קורונה )

 מהירה, יעילה וזולה ולא ייתכן שנמשיך לעשות מבחנים ביולוגיים על צמחי בוחן, כפי שעשו לפני 
 שנה ויותר.  50
 
 

 
 

 צילם : שוקי קנוניץ' –י וסם אשכנזי טבורי ציפי בתצוגת הזנים ביום העיון לעליזה ורד
 
 

החלק המעניין והסופי בתהליך, שבו אנחנו בודקים אם אכן הזן שהבאנו עונה על   ––      אאקקללווםם  
 הציפיות, ומה הדרישות האגרוטכניות שלו.

שנים ויותר, מרגע שמכינים שתילים, נוטעים אותם בחלקות ניסוי   10 –גם שלב זה נמשך כ 
קרקע שונים בארץ ועד לשלב שבו מסכמים את הניסויים האלו : במהלך הפזורות באזורי אקלים ו 
 זני הדרים שונים ורק בודדים הצדיקו את הציפיות . 250 –השנים הבאנו למעלה מ  

 –מזני התפוזים שנטועים כיום בהיקפים גדולים בשטח ניתן לציין את הטבוריים למיניהם 
 הזן החדש סאמר גולד, שעוד צריך להוכיח את עצמו.ניוהול, ראוסטנברג, ציפי, קרה קרה, ואולי גם 

 
 רד והפומלית ובקליפים את הזנים הוותיקים,  -רובי, הריו – באשכוליות חובה לציין את הסטאר 

 שחלקם כבר נעלם כמו טופז, טמפל ואחרים, וחלקם שעוד שורדים בקושי, כמו מינאולה ונובה.
 

 
 

 צילם : שוקי קנוניץ' –לעליזה ורדי וסם אשכנזי  טבורי ראוסטנברג בתצוגת הזנים ביום העיון
 
 
 

  אאחחררייתת  דדבברר    
 

במהלך השנים פגשנו לא מעט קוריוזים והפתעות לאורך הדרך. דוגמאות כאלו לא חסרות : מקרה שזן 
שהיה צריך להיות תפוז נתן פרי דמוי אשכולית )בלבול ברכב בשרשרת העבודה(, זן איטלקי בשם 

Tacle  ס"מ ומתאים יותר לפקירים הודיים מאשר לגידול 10 – 15שהסתבר שהוא מגדל קוצים בגודל 
שנים כולם מיהרו לשים עליו יד  וכיום מדברים על כך  12שלפני כ  M 7בארץ, ואפילו זן טבורי בשם 

שהיבולים לא מספיקים והמגדלים אינם מצליחים לכסות הוצאות הייצור , ועוד אינספור דוגמאות של 
 זנים פחות מפורסמים.

להיות מוכנים להפתעות ש"מעבר זו הסיבה שנדרשת סבלנות רבה, בהכנה, בקבלת ההחלטות וצריכים 
 .... to go  לפינה". לחברי אני ממליץ גם מנוי בשח"ל  או שח"ל 

 
יש מספר זנים מעניינים שנמצאים כרגע בקרנטינה   2019בחומר שיובא מדרום אפריקה בספטמבר 

 ואנחנו מחכים לשחרורם המהיר להמשך תהליך האקלום.   
 

 
 צילם : שוקי קנוניץ' –עיון לעליזה ורדי וסם אשכנזי טבורי קרה קרה בתצוגת הזנים ביום ה

 
  

 

טבורי ציפי בתצוגת הזנים ביום העיון לעליזה ורדי וסם אשכנזי
צילם: שוקי קנוניץ'

טבורי ראוסטנברג בתצוגת הזנים ביום העיון לעליזה ורדי וסם אשכנזי –
צילם : שוקי קנוניץ'

אחרית דבר 
במהלך השנים פגשנו לא מעט קוריוזים והפתעות לאורך הדרך. 
דוגמאות כאלו לא חסרות : מקרה שזן שהיה צריך להיות תפוז נתן 
פרי דמוי אשכולית )בלבול ברכב בשרשרת העבודה(, זן איטלקי 
בשם Tacle שהסתבר שהוא מגדל קוצים בגודל 15 – 10 ס"מ 
ומתאים יותר לפקירים הודיים מאשר לגידול בארץ, ואפילו זן 
טבורי בשם M 7 שלפני כ 12 שנים כולם מיהרו לשים עליו יד 
וכיום מדברים על כך שהיבולים לא מספיקים והמגדלים אינם 
מצליחים לכסות הוצאות הייצור, ועוד אינספור דוגמאות של 

זנים פחות מפורסמים.
זו הסיבה שנדרשת סבלנות רבה, בהכנה, בקבלת ההחלטות 
וצריכים להיות מוכנים להפתעות ש"מעבר לפינה". לחברי אני 

....to go ממליץ גם מנוי בשח"ל או שח"ל

בחומר שיובא מדרום אפריקה בספטמבר 2019 יש מספר זנים 
מעניינים שנמצאים כרגע בקרנטינה ואנחנו מחכים לשחרורם 

המהיר להמשך תהליך האקלום. 

טבורי קרה קרה בתצוגת הזנים ביום העיון לעליזה ורדי וסם אשכנזי –
צילם : שוקי קנוניץ'

 לת החוףפכתבנו בשמאת  –ן גיל בראו
,  1926-ב' בלודז  נולד  הוא. 94 בגיל  מאי  בחודש שבת   ביום נפטר ,  חדוה , של   בעלה, גיל  ראובן 

  היחיד  היה   הוא.  1945 באפריל שוחרר   משם, בוכנוולד הריכוז   למחנה  הגיעו עד  מחנות בין  נדד
  את  הכיר  שם ,  לארץ  לעלייה   בדרך צעירים לקבוצת  הצטרף   השחרור  לאחר .  ששרד  ממשפחתו 

 .  לבדה   ונשארה ניצולה  היתה  היא   שגם  zaglembie ילידת , חדווה
 

.  הבריטים  ידי על לקפריסין  גורשו משם, הארץ  לחופי  מעפילים אוניית  עם  הגיעו  וחדוה  ראובן 
  בין  והיה הראשון   המזכיר  היה ראובן . מגידו   בקיבוץ והתיישבו  לארץ   עלו , 1947-ב , שנה  כעבור

  וההדרים הפרדסנות  בתחום   רב  ידע בעל היה  גם  הוא .  הקיבוץ  של   היסוד מגילת  את הכותבים 
 . הדר  לפרי האזורי האריזה  בית  את   וניהל

 
  אשר  עד  שנה   40-כ  בה וחיו  אביב   לתל ועברו  הקיבוץ  את   והילדים ראובן , חדוה   עזבו 1977-ב

של ארגון    האינטרנט  אתר   את  לפולנית  לתרגם עזרו  אשתו  עם  יחד ראובן. חנה לפרדס  עברו
 .  שנה 72 יחד חיו  פולין, הם,  zaglembieיוצאי ,
 .  נינים 5-ו נכדים  7, בנים שני  גם  אשתו  לצד, הותיר ראובן 

 
 
 
 
 

 

ראובן גיל
מאת כתבנו בשפלת החוף

ראובן גיל, בעלה של, חדוה, נפטר ביום שבת בחודש מאי 
בגיל 94. הוא נולד בלודז' ב-1926, נדד בין מחנות עד הגיעו 
למחנה הריכוז בוכנוולד, משם שוחרר באפריל 1945. הוא 
היה היחיד ממשפחתו ששרד. לאחר השחרור הצטרף לקבוצת 
צעירים בדרך לעלייה לארץ, שם הכיר את חדווה, ילידת 

zaglembie שגם היא היתה ניצולה ונשארה לבדה. 
ראובן וחדוה הגיעו עם אוניית מעפילים לחופי הארץ, משם 
גורשו לקפריסין על ידי הבריטים. כעבור שנה, ב-1947, עלו 
לארץ והתיישבו בקיבוץ מגידו. ראובן היה המזכיר הראשון 
והיה בין הכותבים את מגילת היסוד של הקיבוץ. הוא גם 
היה בעל ידע רב בתחום הפרדסנות וההדרים וניהל את בית 

האריזה האזורי לפרי הדר.

ב-1977 עזבו חדוה, ראובן והילדים את הקיבוץ ועברו לתל 
אביב וחיו בה כ-40 שנה עד אשר עברו לפרדס חנה. ראובן 
יחד עם אשתו עזרו לתרגם לפולנית את אתר האינטרנט של 

ארגון יוצאי, zaglembie, פולין, הם חיו יחד 72 שנה. 
ראובן הותיר, לצד אשתו גם שני בנים, 7 נכדים ו-5 נינים. 



קליפים שינוי 19/20 2020 2019 2018 2017 2016 2015

סה"כ קליפים 0% 1,685,342 1,686,812 1,531,643 1,426,950 1,363,824 1,303,695
יצוא 14% 823,100 723,278 674,397 556,962 514,483 464,595

תעשייה -11% 192,418 216,936 201,278 157,133 172,991 159,485
שוק מקומי %-7 694,823 746,597 655,968 695,821 663,233 679,615

תזי"ם שינוי 19/20 2020 2019 2018 2017 2016 2015

סה"כ תזי"ם %-6 3,584,993 3,834,212 3,554,387 3,332,853 3,268,203 3,574,878
יצוא 3% 1,497,949 1,454,134 1,563,191 1,482,919 1,363,295 1,470,444

תעשייה -11% 845,323 954,994 780,985 565,108 648,151 707,800
שוק מקומי -13% 1,241,720 1,425,083 1,210,211 1,258,602 1,239,896 1,396,634

לימון שינוי 19/20 2020 2019 2018 2017 2016 2015

סה"כ לימון 0% 2,595,462 2,589,495 2,761,402 2,272,368 2,264,2350 2,093,583
יצוא 32% 905,375 686,504 688,120 620,969 604,180 497,747

תעשייה -19% 1,190,317 1,461,829 1,654,480 1,253,272 1,289,578 1,250,002
שוק מקומי 13% 499,769 441,161 418,802 397,546 374,943 345,834

אשכוליות שינוי 19/20 2020 2019 2018 2017 2016 2015

סה"כ אשכוליות 3% 521,542 506,098 512,310 427,523 416,527 507,154
יצוא 9% 260,456 238,856 274,769 233,216 214,791 232,518

תעשייה %-5 198,096 208,079 186,150 147,853 163,639 216,170
שוק מקומי 7% 61,789 57,961 50,505 46,453 37,748v 57,266

שינוי 19/20 2020 2019 2018 2017 2,016 2015

כל ההדרים %-3 8,387,341 8,616,618 8,359,74 7,459,694 7,312,789 7,479,310
יצוא 12% 3,486,883 3,102,774 3,200,478 2,894,066 2,696,749 2,665,304

תעשייה -15% 2,426,154 2,841,840 2,822,893 2,123,367 2,274,360 2,333,457
שוק מקומי %-6 2,498,103 2,670,803 2,335,486 2,398,423 2,315,821 2,479,349

ענף ההדרים העולמי מייצר כ 120 מיליון טון פרי הדר בשנה. 
כ 75% מהייצור הוא בעונה שלנו )אוקטובר – מאי( ורק כ 25% 

מיוצר במדינות שדרומית לקו המשווה.
8 יצרניות פרי הדר – ארגנטינה, צ'ילה,  מדובר בסה"כ ב – 

אורוגוואי, ברזיל. בוליביה, פרו, אוסטרליה ודרום אפריקה. 
מבט מעניין על תחזית היבולים לעונת 2020 של מדינות ההדרים 
מחצי הכדור הדרומי, שפורסמה בימים אלו, מלמד על פחיתה 
של 3% ביבול הכללי. יצוין כי התחזית לוקה בחסר, שכן היא 
חסרה את הנתונים מברזיל )יצרנית גדולה של כ 15 מיליון טון, 

בעיקר לתעשייה( ומבוליביה.

למרות הירידה ביבול הכללי, התחזית צופה עליה מרשימה של 
12% ביצוא הטרי של פרי הדר )מעל 40% !!(, לעומת 2019. 
הציפיה לעליה מרשימה זו נובעת מביקושים גדולים לפרי הדר, 

עקב מגפת הקורונה.
עיקר הגידול ביצוא נובע מגידול משמעותי )32% יותר מ 2019( 

ביצוא הלימונים והליים.
הקליפים  בכמויות  יציבות  צפויה   – השונים  למינים  אשר 
הלימונים והאשכוליות, לעומת ירידה של 6% בכמות הייצור 

של תזי"ם.

יבול ההדרים 2020
בחצי הכדור הדרומי

 טל עמית
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זן
שינוימצטבר

ב-% 18/19 / 
19/20 2017/18  2018/19 2019/2020 

2,4281,3681,087-21%שמוטי 

1420% 41אפילים 

1,3231,044916-12%טבורי 

10810422-79%קרה קרה 

6,9935,5706,29713%אשכ' רגילות 

46,32436,15038,4306%סנרייז 

15,73912,04512,3342%סוויטי 

539113447%רדסון 

4371,79346-97%לימון צהוב 

551-80%לימקואט 

367428346-19%קומקואט 

11723524-90%ליים 

537241161-33%טופז/טנגור 

5,8693,5844,10915%מינאולה 

4,1902,7041,641-39%סנטינה 

3238311842%מורקוט 

136465242% מיכל 

1,9191,057651-38%הדס 

1,6407971,06634%אורה 

0%  43מור 

5-73,00392,65287,589%אורי 

70205112-45%מירב 

0%  49תמי 

1,4061,0571,51243%אודם 

625174596%קליפים שונים 

3163901,283229%פומלו לבן 

815867605-30%פומלו אדום 

2-164,121162,631159,265%סה"כ 
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חי בנימיני

יומני הקורונה

הקורונה התחילה עם כ- 40% מהפרי שלנו על העצים,   .1
בדיוק בזמן שהשוק אירופאי דרש פרי ללא הגבלה, אזרחים 
בסגר אוכלים יותר, ובנוסף פורסם שוויטמין C שבהדרים, 
טוב למניעת קורונה. למזלנו ההבשלה השנה איחרה קצת 
וגם חלוקת הגשמים וקצב הקטיף גרמו לחלוקה נכונה של 
הפרי המיוצא, כך שלא היו מלאים באירופה כמו כל שנה 

ולכן תלונות האיכות היו נמוכות יחסית.
קטיף בזמן הסגר  .2

מהם.  כ-900  בארץ,  ללון  נשארו  שטחים  פועלי   
בנסיעות. החיסכון  בגלל  שעות  יותר  עבדו   הפועלים 
שומר החדש- עברו כ-900 חניכי ישיבות הסדר, האוצר סייע 
בעלויות הלינה, נסיעות, אוכל וביטוח לאותם תלמידים, הספק 
 הקטיף היה בינוני אבל האלטרנטיבה כמובן היתה גרועה יותר. 
ישראליים בשכר  – עבדו כמה מאות  עובדים ישראלים 
מינימום, עלויות הקטיף היו יקרות. אבל גם הם תרמו קצת 

לקטיף. 
נזקי הקורונה לענף ההדרים – הנזקים לענף לא נגרמו מפגיעה   .3

ישירה, אלא מנזקים עקיפים: 
התייקרות ההובלה הימית כ- 200 $ לקונטיינר.  א. 

עלויות קטיף - התייקרות כתוצאה מתוספת עלות הלנת  ב. 
עובדי שטחים, עלות פיקוח על העובדים של השומר 
החדש ועלות נוספת לאלה שעבדו בשכר מינימום עם 

הספק קטיף נמוך.
ירידה באיכות הפרי- עקב קטיף מאוחר. ג. 

ירידת ערך תפוזים למיץ, שהיו מיועדים לבתי מלון,  ד. 
למסעדות ועברו לתעשייה. 

סה"כ נזקים לענף כ-40 מלש"ח.   
התאחדות חקלאי ישראל, מרכזת את הנתונים מכלל   

הענפים, וזה יועבר למשרד החקלאות ולאוצר. 
פגישה מתוכננת עם השר והמנכ"ל החדשים.   .4

ביקשתי פגישה של נציגי הענף עם השר והמנכ"ל. א. 
בפגישה יוצג הרכב הענף, נושאי מחקר וזנים ופעילות  ב. 

הענף. 
הבעיות השוטפות של הענף שיוצגו בפגישה:  ג. 

עובדים- הגדלת מפתח פועלים תאילנדים, צו ההרחבה   .1
בחקלאות לפועלים, ביטול מדור התשלומים כדי 
לייעל את התפקוד, הקלה בנושא עובדים עונתיים. 
מו"פ והדרכה – חיזוק שה"מ בתוספת מדריכי הדרים,   .2

תוספת תקציב למדען הראשי לביצוע מחקרים.
אשראי- ביטוח שערי מטבע ואשראי לחקלאים.  .3

מימון- הלוואות ומענקים לפרדסנים חדשים, מימון   .4
מיכון חוסך כוח אדם. ופחת מואץ לכלים חקלאים.

יצוא – עזרה בפיתוח שווקים חדשים כמו הודו לדוגמא,   .5
עידוד יצוא למדינות חדשות. ביטוח שער לחקלאים. 
קנ"ט- הרחבת השתתפות האוצר בפוליסה, ביטוח   .6

למזיקי הסגר.
מים- הוזלת המים והגדלת מכסות.   .7

מזיקי הסגר- פעילות מערכתית כנגד ע"ש התפוח   .8
וזבוב האפרסק.

לפגישה יוכן חומר כתוב ומצגות, למי שיש תוספות והערות, 
מתבקש לפנות אלי- 0505-219240.

הערכות לבחירות לוועדה ענפית במועצת הצמחים.   .5
באוקטובר השנה יערכו בחירות לנציגי הפרדסנים לוועדה  א. 

הענפית.
הכוונה של הארגון לבחור נציגים צעירים לוועדה ענפית. ב. 
יהוו גם חברי המזכירות של  הנבחרים לוועדה ענפית  ג. 

ארגון המגדלים. 
אני קורא לצעירים, הפעילים בענף להעמיד את עצמם  ד. 

לבחירה במועד שיפורסם. 

הכרזה על סגר  11.03.20
ישיבה אצל שר החקלאות והכנת נוהל להפעלת עובדים דרך השומר החדש.  13.03.20

אושרה הלנת עובדי השטחים בארץ, גם מעל גיל 50.  14.03.20
אושרה הפעלת מכינות קדם צבאיות ע"י השומר החדש, עם עזרה של האוצר.   22.03.20

דבר הארגון
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מזכיר ארגון חדש :  .6
אני מסיים את תפקידי בדצמבר 2020. א. 

מזכירות הארגון בחרה בדניאל קלוסקי להחליף אותי בסוף  ב. 
השנה.

עם כניסת מזכיר צעיר ובנוסף כניסת הצעירים לוועדה ענפית  ג. 
ולמזכירות הארגון, נצעיד את הענף קדימה. 

מחירון חומרי ההדברה של המשביר לחברי הארגון:   .7

מחיר לליטראריזה החומר

29 5₪ ליטרביו מיקטין 

9.75 ₪ 20 ליטררונדומור 

38 ₪ 5 ליטר אלבר סופר 

115 ₪ 5 ליטר טייגר

100 ₪ 5 ליטרטריגון 

230 1₪ ליטר מטאור 

7.8 ₪ 5 ק"ג סולפזון

8 ₪ 5 ק"ג סולי – גרגירים 

IOS 14 ₪ 10 ליטר שמן

קואלה
ייחודית  נוזלית  גופרית בתוארית  תכשיר 

להדברת אקרית החלודה בהדרים.

האיכות מתחילה מהשורש אסף קופל
איש השדה שלך -

לאיזור ערבה רמת נגב ופיתוח
052-6080404

9



10

אלון שוסטר בן 63 מקיבוץ מפלסים חקלאי וקיבוצניק אשר 
החקלאות זורמת בעורקיו, מודה לגנץ על הבחירה בו ומצפה 

לסייע למדינת ישראל, לחקלאות ולחקלאיה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח״כ אלון שוסטר נפגש עם ראשי 
התנועות והארגונים החקלאיים בכדי להעלות את הנושאים 

העומדים ותלויים על סדר היום של המרחב הכפרי. 
הפגישה היתה פגישה מקצועית ונכח בה גם מנכ״ל המשרד 

הנכנס, נחום איצקוביץ׳. 
במהלך הפגישה הציג מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח 
את כלל הנושאים שיש לקדם במרחב הכפרי- לרבות קידום 
הפיצוי בגין משבר הקורונה לענף התבלינים והפרחים, שימור 
התכנון בענף ההטלה והחלב, סוגיית העובדים הזרים, הייבוא 

שמשמעותו פגיעה בחקלאות המקומית ועוד.
בתחום הקרקעות העלה יפרח את חשיבות שימוש משטר הנחלות 
שמשמעותו חיזוק הדור הממשיך בחקלאות, שימור קרקע חקלאית 

  
  ססווףף  ססווףף  ששרר  ""ממששללננוו""  ,,  

 פפגגייששתת  רראאששיי  ההאאררגגווננייםם  ההחחקקללאאייייםם  עעםם  ששרר  ההחחקקללאאוותת  וופפייתתווחח  ההככפפרר::  
״״עעללייננוו  ללפפעעוולל  ייחחדד  ככדדיי  ללההבבטטייחח  אאתת  עעתתיידד  ההחחקקללאאוותת  ווההממררחחבב  ההככפפרריי  ללאאווררךך  ההששננייםם    

 ההבבאאוותת״״  

 
                  
אשר החקלאות זורמת מקיבוץ מפלסים חקלאי וקיבוצניק   63בן  אלון שוסטר  

, מודה לגנץ על הבחירה בו ומצפה לסייע למדינת ישראל , לחקלאות  עורקיוב
 ולחקלאיה.

נפגש עם ראשי התנועות והארגונים  שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח״כ אלון שוסטר 
החקלאיים בכדי להעלות את הנושאים העומדים ותלויים על סדר היום של המרחב 

  הכפרי.
הפגישה היתה פגישה מקצועית ונכח בה גם מנכ״ל המשרד הנכנס, נחום 

  איצקוביץ׳.
במהלך הפגישה הציג מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח את כלל הנושאים  

לרבות קידום הפיצוי בגין משבר הקורונה לענף  -קדם במרחב הכפרישיש ל
התבלינים והפרחים, שימור התכנון בענף ההטלה והחלב, סוגיית העובדים הזרים, 

 הייבוא שמשמעותו פגיעה בחקלאות המקומית ועוד.
בתחום הקרקעות העלה יפרח את חשיבות שימוש משטר הנחלות שמשמעותו חיזוק 

לאות, שימור קרקע חקלאית והגנה מפני הותמ״לים וחיזוק הדור הממשיך בחק
  מעמד משרד החקלאות במינהל התכנון ובמועצת רשות מקרקעי ישראל.

  
סיכם את הפגישה ואמר: ״אני מברך את  ממזזככ״״לל  תתננוועעתת  ההממווששבבייםם,,  עעוו״״דד  עעממייתת  ייפפררחח

שר החקלאות, אלון שוסטר על פועלו לחיזוק החקלאות לטווח הארוך. שיתוף  
בין משרד החקלאות לבין התנועות והארגונים מהווה מכפיל כוח בקידום הפעולה 

המרחב הכפרי והחקלאות כולה. עלינו לפעול בקדנציה במספר נושאים מצומצמים 
זהו   וזאת כדי להבטיח את עתיד החקלאות והמרחב הכפרי לאורך השנים הבאות״.

  יום בשורה למרחב הכפרי ולחקלאות כולה.
קום הנכון. אדם שהגיע מהחקלאות, מהמרחב הכפרי,  אתה האיש הנכון במ

 מהמועצות האזוריות. 
הצלחתך הינה הצלחתנו ואנחנו מגויסים בכל הכח להצלחתך ולהצעדת החקלאות  

 וההתיישבות להישגים״. 
 

והגנה מפני הותמ״לים וחיזוק מעמד משרד החקלאות במינהל 
התכנון ובמועצת רשות מקרקעי ישראל. 

מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח סיכם את הפגישה 
ואמר: ״אני מברך את שר החקלאות, אלון שוסטר על פועלו 
לחיזוק החקלאות לטווח הארוך. שיתוף הפעולה בין משרד 
החקלאות לבין התנועות והארגונים מהווה מכפיל כוח בקידום 
המרחב הכפרי והחקלאות כולה. עלינו לפעול בקדנציה במספר 
וזאת כדי להבטיח את עתיד החקלאות  נושאים מצומצמים 
והמרחב הכפרי לאורך השנים הבאות״. זהו יום בשורה למרחב 

הכפרי ולחקלאות כולה. 
אתה האיש הנכון במקום הנכון. אדם שהגיע מהחקלאות, מהמרחב 

הכפרי, מהמועצות האזוריות.
הצלחתך הינה הצלחתנו ואנחנו מגויסים בכל הכח להצלחתך 

ולהצעדת החקלאות וההתיישבות להישגים״.
פרדסני ישראל מצטרפים לברכות.

 

סוף סוף שר "משלנו", פגישת ראשי הארגונים 
החקלאיים עם שר החקלאות ופיתוח הכפר:

״עלינו לפעול יחד כדי להבטיח את עתיד החקלאות והמרחב הכפרי לאורך השנים הבאות״



המועצה לייצור צמחים ולשיווקם )"המועצה"( הוסמכה ע"י שר 
החקלאות לביצוע תכנית ההדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 

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

קרקע בחומרים סקסס וסקסס סופר.
המועצה תחל בריסוס הזנים המוקדמים ב - 15.8.20 ובהדרגה 
יורחבו הריסוסים לזנים המאוחרים יותר. פרדסנים המעוניינים 
להתחיל ריסוס עצמאי לפני 15.8 )סצומה, ראשון, מאייר, פומלית( 
מתבקשים ליצור קשר עם הרכזים האזוריים לצורך קבלת סקסס.
הריסוס המבוצע ע"י המועצה מספק לפרדס מטריית הגנה יעילה 
כנגד הזבוב. עם זאת, הריסוס הוא רק מרכיב אחד ממכלול אמצעים 
הנדרש להשגת הדברה מירבית. יעילות ריסוסי המועצה בלבד, 
ללא ביצוע פעולות משלימות הנמצאות באחריות הפרדסנים 

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

פעולה בין הפרדסנים למועצה.

להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים לתרום למאמץ 
ההדברה:

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

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

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

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

המתחרה עם הפיתיון שבאמצעי ההדברה )ריסוס או מתקנים( 

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

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

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

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

השקיה ודישון.
ם . 7 ו י ס ם  ע ד  י מ ה  פ ו ט ק ה  ק ל ח ל  ע ה  ע ד ו ה

. ם י ר ת ו י מ ם  י ס ו ס י ר ת  ע י נ מ ל  , ף י ט ק  ה
)ראה פרטים  ניתן להיכנס למערכת המיפוי של המועצה 
בהמשך המאמר( ולראות את הפרדס/ים עם מספרי החלקות 
כדי לדווח על חלקות בהם הסתיים הקטיף. לחילופין ניתן 

לקבל מפה )קובץ/הדפסה( אצל רכזי ההדברה האזוריים. 
הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(. 8

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

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

הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת ההודעה

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

מיפוי הדרים וניטור זבוב. יש לעקוב אחר הוראות השימוש. 

גלעד גפן
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גרם  ישראל  את  שפקד  החום  גל 
וירקות מזנים רבים ברחבי  לפירות 
הארץ להבשיל הרבה לפני המועד 
הגבוהות  הטמפרטורות  המתוכנן. 
ברצף של מספר ימים פגעו בסחורה 
לגמרי.  נהרס  אפילו  רבה שחלקה 
וירקות ששרדו את המשבר  פירות 
ואפילו במצב טוב, הגיעו להבשלה 
הרבה לפני המועד הרגיל שלהם מדי 
שנה. החקלאים שגם ככה סובלים 

נקלעו למשבר  כוח אדם  ממצוקת 
קשה ועלולים לאבד טונות רבות של 
סיוע של מתנדבים.  תוצרתם ללא 
אפליקציית "סאנדו", חברת בת של 
"השומר החדש", מאפשרת  ארגון 
למתנדבים למצוא משק במקום קרוב 
ולהתנדב בכל  רחוק לבחירתם  או 
ואף בטיפול בכבשים  סוגי הקטיף 

או בפרות. 
בת אל אסולין, מנכ"לית "סאנדו": 

"מאז שהאפליקציה עלתה לאוויר 
למעלה  נרשמו   2018 בדצמבר 
של  הורדות  אלף   25,000 מ-
מתנדבים ועוד כ-300 של חקלאים. 
משבר הקורונה ועכשיו השרב הכבד 
מדגישים ביתר שאת את החשיבות 
שהחקלאים זקוקים לעזרה דחופה. 
סיוע של מתנדבים יציל טונות של 
ויחזק את הביטחון  וירקות  פירות 

התזונתי של המדינה".

השרב הכבד גרם להבשלה מוקדמת 
של פירות וירקות

והחקלאים משוועים לסיוע

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

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

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

נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן ודרומה
נטרים:

צפון מזרח – רוברט רסקין 0522208934
מזרחית לכביש עפולה-נצרת, מחולה וצפונה

צפון מערב – גיל סיוון 0505277739
מערבית לכביש עפולה-נצרת, צפונית לחניאל, ניצני עוז 

מרכז – אבי זיסו 0548776660
דרומית לחופית, בית הלוי וניצני עוז, צפונית לכביש 5

מרכז דרום - אבשלום מהדלה 0525281182
דרומית לכביש 5, צפונית לאשדוד-קריית מלאכי 

דרום - אלי שושן 0548178371
דרומית לאשדוד-קריית מלאכי

מנהל הדברה:
גלעד גפן 0525216688

עונה מוצלחת,
גלעד גפן - מנהל הדברה

צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

ניצן רוטמן משתתפים בצערך על מות האם 

מינה רוטמן
חבריך בענף ההדרים
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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.

הכנסות פרי הדר בטוניסיה 
ירדו ל 23 מיליון דינר

והגיעו   27.8% ב  ירדו  ההכנסות 
ואילו  דינר תוניסאי,  23 מיליון  ל 
תוניסיה   .8.6% בכ  צנח  היצוא 
לייצא את מרבית  הייתה מסוגלת 
הכמויות המתוכננות, ולא הושפעה 
ממגפת הקורונה היצוא של "מלטז" 
ירד ב 36.8%-והגיע בשנת 2020 - 
ל-8,165.5 טון, 86% מהם מיוצא 
לוב  ואחריו במקום השני  לצרפת, 
עם 27.7% מכלל היצוא כולל הזן 

"תומסון." היצוא התוניסאי של
פרי הדר איבד את מיקומו באיטליה 
של  לתוצאות  בהשוואה  וגרמניה 
יצוא  היה  לא  וגם  השנה שעברה, 

לשוק הרוסי והאפריקני.

הרואין בבריטניה 
גילתה הרואין  המשטרה הבריטית 
יותר מ -מיליון ליש"ט  בשווי של 
)10.5 מיליון דולר( שהונחו בקופסאות 
של פירות ואגוזים בשדה התעופה 
הית'רו. קציני המשטרה מצאו 170 
ק"ג )375 פאונד( של הסם שהוחבא 
במעטפות שהוסתרו. שני גברים, בני 
36 ו 51, נעצרו סמוך. בחשד לייבוא   

סמים אך שוחררו בחקירה.

תפוזים מדרום אפריקה 
יצוא תפוזי דרום אפריקה לאירופה בשבוע 
אחרון של יוני-1,209,213 קרטונים, כמות 
מצטברת של יצוא תפוזים מדרום אפריקה 
)בקרטונים של 15 ק"ג( כ- 9,136,540 
אסיה  מזרח  לדרום  25.היצוא  בשבוע 
עמד על 542,636 תיבות, אך המשלוחים 
יותר, המשלוחים  לאירופה היו גדולים 
 177,029 ב  הסתכמו  התיכון  למזרח 
קרטונים, והמשלוחים לבריטניה הסתכמו 

ב 322,829 קרטונים.

אבוקדו ללא גלעין
הפוארטה מעוצב כמלפפון דומה בטעם 
לאבוקדו ובעל טקסטורה חמאתית וירוקה 
וקוטרו כ–1 אינץ׳  2.5 אינץ׳  כ  גודלו 
משמש לקוקטייל או על כריכים,הפרי די 

נדיר אך ניתן לגדלו באוסטרליה.

מרוקו מתמודדת עם עונת 
הדרים קשה

היה מחסור כללי בפרי הדר ממרוקו - 
יש ירידה של כ 75- אחוז מהנפח בשנה 
שעברה. חוסר הייצור ממרוקו נובע מכמה 
טמפרטורה   .2 מים  חוסר   .1 גורמים: 
גבוהה 3. הגורם העיקרי הוא יבול העונה 
שעברה, היה ייצור יתר של 30-35 אחוזים 
והמגדלים לא הצליחו לקטוף את הפרי 
מהעצים במהירות מספקת. והתוצאה היא 
פחות פרי עם קליברים גדולים יותר.העונה 
במרוקו היתה אספקת הדרים בשפע, אך 
היעד העיקרי לייצוא הפרי מקליפורניה 
בכך  השפיע  הקורונה  וירוס  בעקבות 
ויצר  יותר פרי בשוק המקומי  שהשאיר 
לחץ כלפי מטה על המחירים. כאשר בשוק 
המקומי משלמים 8.00 עד 12.00 דולר 
לתיבה. הכרת השוק העולמי היא המפתח 

לייצוא נכון ומיקסום התמורה למגדל.

חזק  כלכלי  משבר  עוברת  המדינה 
שהחריף עם ה-COVID-19, מה שגרם 
לסגירת חברות רבות והפסד משרות של 

אלפי אנשים במגזר החקלאי.
עם זאת הדגישו את הפוטנציאל החקלאי 
של המדינה כמקור למטבע זר ומקומות 

עבודה.
שאר  מאחורי  הרחק  פיגרה  המדינה 
התפוזים  כיום  הלטינית.  אמריקה 
משאירים הפסדים כי לייצר טון תפוזים 
עולה כ- 600 דולר ומוכרים בממוצע 
ב–700 דולר. ואם מאבדים 20 או 30% 
או מחסור במים,  מהייצור בגלל ברד 

הרי שמייצרים הפסד. מה שלא קורה 
אורי, שעלות  או  טנגו  מנדרינות  עם 
היצור היא כ- 620 דולר לטון אך הפרי 
דולר  ו-1,600  דולר   1,400 נמכר ב- 
לטון בהתאמה. לכן פרי הדר יכול להיות 
העתיד של אורוגוואי אך לא בתפוזים. 
פרי הדר יכול לייצר תעסוקה פי 6 או 
יותר   50% או   40 ו-  ייעור  7 מאשר 
אם  רק  יקרה  זה  אבל  ברווחי מט"ח. 
ציפייה  יש  יחליפו תפוזים בקליפים, 
שהבנק המקומי יבצע ניתוח מעמיק של 
המציאות הבינלאומית של שוק ההדרים 

ויממן החלפת זן.

לחקלאות אורוגוואי פוטנציאל גדול

מלטז

13



משלוח  את  ביצעה  צ'ילה 
שלה  הראשון  המנדרינות 

אי פעם לסין
23 טון של מנדרינות מסוג קלמנטינה הן 
בדרך לשנחאי. לא ברור עדיין אילו כמויות 
תייצא צ׳ילה לסין )80% מהייצוא הולך 
לארה״ב( אבל ההשערה היא שהכמות 
לא תגיע ל10% מהייצוא. לשוק הסיני 
ההדרים,  סוגי  לכל  עצום  פוטנציאל 
אבל המועדפים הם ללא ספק מנדרינות 
ותפוזים. סין ייבאה כ-MT 328,000 של 
הדרים מחצי הכדור הדרומי בשנת 2019, 
כאשר התפוזים מהווים 51%, המנדרינות 
אחד  ו-אחוז   12% והאשכולית   26%

לימונים.

מהירות גידול הלימון מפתיעה 
את התעשייה בדרום אפריקה

קרטוני  מיליון   10.4 אפריקה שלחה  דרום 
לימונים של 15 ק"ג, והשאירה מאחור כמויות 
משנים עברו. 5.3 מיליון קרטונים של לימונים 
בשנה שעברה ואומדן הלימון לעונה זו עומד 

על 27.6 מיליון קרטונים.
אזורים רבים בדראפ חוו השנה קרוב להכפלת 

נפח הלימון שלהם.

מה המשמעות של הקורונה 
לתעשיית הספנות 

הכלכלי-  למצב  מאוד  רגישה  ספנות 
של  )המיתון  למשברים  רגילה  אך 
הכלכלי של  והמשבר  השמונים  שנות 
המשבר  של  ההשלכות   .)2008/2009
בכל  כמעט  הורגשו  ב2008  הפיננסי 
המגזרים בענף הספנות כמעט עשור שלם. 
עם זאת, לא נראה שמשבר הקורונה יהיה 

בעל השפעה דומה.
השוואת המשברים: 2008 לעומת 2020 
המשבר הפיננסי שהחל בשנת 2008 נבע 
במקורו בשוק הנדל"ן בארה"ב - לפני 
ברחבי  פיננסיים  למוסדות  שהתפשט 
מאוד.  שונה  היום  של  המצב  העולם. 
התפשטות מחלת ה- COVID-19 קטעה 
באופן פתאומי את שרשרות האספקה   
שהוטלו  הנגד  אמצעי  העולם.  ברחבי 
על ידי המדינה כדי להילחם בנגיף, כמו 
עוצר וסגירה זמנית שלחנויות ומפעלים, 
גרמו לנחשול הביקוש העולמי. למרות 
שהמשק העולמי צפוי להתכווץ בחדות 
)ב –11 אחוזים( בשנת 2020, וזה הרבה 
יותר גרוע מאשר במהלך המשבר הפיננסי 

.2008/2009

בפורטוגל חוגגים
אחד המגזרים ש"סבלו הכי פחות מהפנדמיה ". הוא ענף ההדרים. תפוזי הקיץ שלהם 

נמכרים במחיר כפול לעומת השנה שעברה.
 הם גם לא יתקשו למכור את כל הייצור )100,000 טון בשנה(, ולשמור על המחיר 
הגבוה עד לסיום העונה כ- 25% מהתפוזים נשלחים לייצוא והמגזר מספק תעסוקה 

לכ- 500 מקומיים.

שממית הפחידה לקוחות 
בהולנד

הרגיש  ופירות  ירקות  בחנות  עובד 
שמשהו מתפתל סביבו ולפתע יצאה 
גם הלקוחות  שממית, שנבהלה אבל 
בחנות היו כאוטיים. השממית הגיעה 
מניו זילנד עם הקיווי. והערכה היא כי 
הייצור הקטן הזה היה בדרכים לפחות 
שישה שבועות. בעלי חיים אלו יכולים 
תקופות  לאורך  לשרוד  הנראה  ככל 
השממית  ומים.  מזון  ללא  ארוכות 
הועברה מיד לחנות לבעלי חיים ושם 

קיבלה טיפול הוגן.

עלייה של 5% במוצרים אורגניים
מכירות התוצרת האורגנית בארה"ב עלו 

בכמעט 5% בשנת 2019.
המגזר האורגני האמריקני פרסם שבשנת 
2019, שהמכירות האורגניות בשוק המזון 
הסתכמו בשיא של 55.1 מיליארד דולר, 
עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת 
כאשר הסקטור המוביל בין הצרכנים הם 

בני דור המילניום והצעירים.
מכירות התוצרת האורגנית עלו ביותר 
Covid- מ- 20% באביב בתוך כדי מגיפת
19,שִהְׁשִּפיָעה דרמטית על השוק האורגני.
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עוצרים  אפריקה  בדרום 
בגלל התחלה חזקה מאוד

בדיקת פרי בנמל דרבן. 

ההתחלה המוקדמת של עונת האשכוליות 
המשלוחים  והיקפי  אפריקה  בדרום 
הגבוהים גרמו למצב נגטיבי כאשר חלק 
הייתה  מהקונים חשבו שהעונה פשוט 
ממש מוקדמת. הערכת הייצוא האחרונה 
של אשכוליות אדומות היא 11.9 מיליון 
ירידה של 13%  17 ק"ג,  קרטונים של 
ובין 800,000 ל-  מההערכה המקורית, 
896,000 קרטונים של אשכוליות לבנה. 
מאז שבוע 19 יש האטה בשיעורי האריזה 
בגלל שהפרי גדול מידי ואלו המניינים 

בהם השוק רווי. 

c בארה״ב אין ויטמין
פירות וירקות מספקים את המקור הטוב ביותר לוויטמין C תוספי מזון הם בחירה 
שנייה בלבד. הכמות היומית המומלצת של ויטמין C היא 65 עד 90 מיליגרם )מ"ג( 

ליום, והגבול העליון הוא 2,000 מ"ג ליום. 
זה קרוב לכמות המשוערת של ויטמין C בחתיכת פרי הדר והרבה פחות מהכמות 
בתוספים רבים, המספקים לעתים קרובות 500 או 1,000 מיליגרם. מכיוון שהגוף 
לא אוגר ויטמין C, העודף מופרש בשתן. כמויות של ויטמין C שמעבר לגבול של 

2,000 מיליגרם עלולות לגרום לשלשול.
תפוז קארה קארה אחד מכיל 100 אחוז מהכמות המינימלית המומלצת של ויטמין 
C. כיצד השפיע וירוס הקורונה על שוק ההדרים? פרי הדר נותר המבוקש ביותר 
במהלך המשבר, כאשר אנשים מבקשים להגביר את מערכת החיסון שלהם על ידי 
הגדלת צריכת ויטמין C. האמריקאים ידועים ברחבי העולם כעם מיוחד בשמירת 
ויטמינים, ולכן המחסור לא הפתיע. מצד אחד, גורמים רפואיים אומרים כי מחסור 
בוויטמין C יכול לגרום למישהו להיות רגיש יותר לנגיף הקורונה וההערכה היא 
כי 7 אחוז כלומר 23 מליון מהאמריקאים לוקים במחסור מצד שני, פירות וירקות 

.C מספקים את המקור הטוב ביותר לוויטמין
פרי הדר נותר הפרי העולמי המבוקש ביותר במהלך המשבר, כאשר יש גידול בביקוש 
למיצים, ואנשים מבקשים להגביר את מערכת החיסון שלהם על ידי הגדלת צריכת 

ויטמין C. בניגוד לביקוש הלא יציב לפירות וירקות אחרים.
בארצות הברית נראה כי המגיפה הגבירה את הביקוש לפרי הדר. משלוחי התפוזים 
הטריים בפלורידה עלו ב-26.9% לעומת השנה הקודמת, משלוחי האשכוליות 

הטריות בטקסס עלו רק ב-2.3%, בעיקר בגלל ירידה של היצוא ב- 93.5%.
עם זאת לא ניתן לכנות את המגיפה ברכה למגדלי הדרים והמשלחים. כי נשארו 
הבעיות הרגילות של המגפה כמו הפרעה בשרשרת האספקה   או מחסור בעבודה 
ועד לביטול שוק שירותי המזון. עלייה בצריכת הדרים אינה מהווה איזון נגדי, אך 

יתכן שזהו פרס נחמה.

שיתוף פעולה?
 BLG,HHLA חברות הסווארות המתחרות
ו—Eurogate מקיימות שיחות לגבי שיתוף 

פעולה אסטרטגי בגרמניה. 

החזרה מהקורונה
שווקים רבים ברחבי העולם מתחילים 
להקל על מגבלות המחייה וצרכנים רבים 
מתחילים לנקוט צעדים מהוססים מחוץ 
לבתיהם, העולם שאליו הם חוזרים שונה 

בהרבה מזה שהם עזבו בתחילת השנה.
כל חזרה לנורמה חדשה תהיה "תרחיש 
מעורב" עבור מרבית השווקים שבהם 
הנגיף מנוהל אך לא חוסל. אפילו כאשר 
ממשלות מנסות להתחיל את כלכלתן על 
ידי הסרת הסגר והגבלות, רבים מיישמים 
אמצעי זהירות נוספים בכל תחומי החברה.
קבוצה אחת שהוצאותיהן לא ישתנו לעומת 
קבוצה שניה שהכנסותיהן והוצאותיהם 

הצטמצמו.
צפויות 6 דרכים לחזרה: 1. התאמות ארנק:

 

הקצאת  אופן  את  יתאימו  הצרכנים 
ההוצאה הזמינה שלהם בהתאם לנסיבות. 
2. המשך השהייה בבית- כלכלת בית. 
4.ערכים  3. מנגנוני תמחור מחודשים 
יותר  מחדש,  עדיפויות  סדר  בעלי 
5. העדפות מקור.   הקפדה על בריאות 

6. אפס יחסי מותג
הקניות המקוונות ימשיכו לגדול בקרב 
השימוש  חדשות,  דמוגרפיות  קבוצות 
מגע  ללא  בתשלומים  הצרכנים  של 
ואפליקציות ניווט בחנות ימשיכו לעלות, 
והמותגים יתחברו יותר ויותר עם הצרכנים 
באמצעות חוויות קניות אינטראקטיביות 
ווירטואליות. הטכנולוגיה תמשיך למלא 
הצרכנית  בדינמיקה  קריטי  תפקיד 

המשתנה. 
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יצוא הדרים של חצי הכדור 
הדרומי צפוי לעלות ב-12% 
הייצוא של הדרים מחצי הכדור הדרומי העונה 
צפוי להיות גבוה בעיקר בשל לימון וקליפים.

מארגנטינה,  שהיצוא  היתה  ההערכה 
אפריקה  דרום  פרו,  צ'ילה,  אוסטרליה, 

 )MT( ואורוגוואי יהיה בגובה 3.5 מ' טון
יצוא הלימון מהווה את העלייה הגדולה 
ביותר, כאשר עלייה צפויה של 32% לסך 
MT. קטגוריית הצמיחה הבאה   905,000
שעבורם  הקליפים,  היא  ביותר  הגדולה 
אמורים היצוא לגדול ב- 14% ל 823,000 
MT. גם יצוא האשכוליות צפוי לעלות עלייה 

.MT 260,000 במקסימום של 9% ל
התפוזים - מראים עלייה נמוכה של 3% 

 .MT בלבד ל 1.5- מיליון

WCO ארגון ההדרים העולמי 
פועל כעת באופן מלא

WCO מודיעה כי היא פועלת כעת   ה- 
לחלוטין עם סדר יום שלם של פעילות לשנת 
2020. ביולי, תתקיים ישיבת החברות ויתקבלו 
סקירות של מצב הענף ועדכונים על הטרנדים 
המדינות  ובחוויות  האחרונים  הצרכניים 

המייצרות בעיצומו של משבר הקורונה.

Jaffa מרחיבה קשרים בבריטניה
גם השנה נחתמה עיסקת שיתוף פעולה 
בין ג׳אפה לבין החברה הבריטית שעוסקת 
 jaffa בגביע העולם לשייט קאנו. המותג
הוא חלק מ- AMT FRESH, אשר בהמשך 
השנה תעבור למרכז הפצה חדש לבניין 
ייעודי שמוקם בפיטרבורו, ויספק הדרים 

בבריטניה באופן בלעדי עבור טסקו.

20 שנים מו״מ, וארגנטינה 
את הלימונים שלה לסין

לאחר 20 שנה של משא ומתן בין ארגנטינה 
לסין, ארגנטינה יכולה סוף סוף לייצא את 
הלימונים שלה לשוק האסייתי, אחד השווקים 
החשובים בעולם, פתיחת שווקיה של סין 
הושלמה לאחרונה, כאשר המדינה מפרסמת 
את רשימת החוות ומתקני האריזה שמורשים 

לייצא את המוצר.

מחירי תפוזים באירופה
המחיר המשוקלל הממוצע של תפוזים 
במאי 2020 עמד על 100 אירו לכל 100 
אירו מעל המחיר באותה   -33 כ  ק"ג, 
תקופה של 2018-2019 ועדיין 18 אירו 

מעל למקסימום החודשי לחמש שנים.
המחירים הממוצעים בספרד עמדו על 97 
אירו ל 100 ק"ג. אלה ביוון היו על 71 

אירו ובאיטליה 128 אירו.

תקוה לשכנע מגדלים לעבור 
לתפוזים אורגניים

אחרי עונה קשה מאוד עם תנאי אקלים 
חריגים וקשיים אחרים, חברה ספרדית 
מביטה בביטחון אל העתיד עם פרויקטים 
אורגניים. פרויקט Demeter יביא צעד נכון 

לטיפוח תפוז אורגני.
אולם ליישום הפרויקט יש צורך בתמיכה. 
לכן מציעים לכל המעוניינים הזדמנות 
לשתול עץ דמטר, אשר יישא באופן סמלי 

את שמו של נותן החסות לעץ.

הספרדים מסכמים
עונה לא טיפוסית, עם הרבה עליות 
הבולטת  העלייה  למרות  וירידות, 
במחירים שקיבלו היצרנים )עלייה של 
יותר מ 80% בממוצע(, הכנסותיהם גדלו 
רק ב 20% בהשוואה לעונה שעברה, 
בעיקר בגלל הירידה הגדולה בכמויות 
הפרי.המחיר הממוצע הנוכחי עמד על 
0.41 אירו / ק"ג, לעומת 0.23 אירו / 
ק"ג אשתקד. במקביל, הכנסות מגדלי 
ההדרים מסתכמים ב 841.22- מיליון 
אירו, לעומת 701.55 בשנה הקודמת. 
הנפח ששווק העונה היה נמוך ב 17%- 
מההערכה בתחילה, העליה לא חלה על 
כל הזנים, והגורם הקובע ביותר העונה 

היה הרגע בו נערך הסכם המכירה.

עתיד חיובי למגדלי הדרים בקוסטה ריקה
בשנת 2019 ייצרה קוסטה ריקה בשווי 11 מיליארד דולר, שרבע מהם כלל תוצרת 

טרייה.
בשנה שעברה ייצאה קוסטה ריקה ל 111- מדינות וייצאה בסך הכל 347 מוצרים 
חקלאיים שונים. בשלושים השנים האחרונות קוסטה ריקה מתמקדת בפתיחת המדינה 

לסחר ויש להם הסכמי סחר חופשי עם יותר מ 50 מדינות ברחבי העולם.
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בהמשך לדיונים שקיימנו בראשותך, במסגרת "צוות בחינת 
החקלאות בישראל", בהתייחס לכתבות "מטעם" בתקשורת, 
'השדולה'  להלן  "השדולה החקלאית"  ולמכתבם של חברי 
בכנסת מיום, 27.4.20 בנושא שבנדון, הנני להביא לידיעתך 
עובדות שיש בהן כדי להבהיר וללבן בעיקר את נושא בטחון 
המזון ונושא נוסף שהועלה במכתב השדולה. ביטחון מזון ככלל, 
לישראל אין ולא יהיה ביטחון מזון בתוצרת חקלאית. קביעת 
כי לאזרח תהיה  כי "אחריותה של המדינה לדאוג  השדולה 
רשת ביטחון תזונתי מקומית בשגרה ובחירום, בהווה ובדורות 
הבאים" - הינה בגדר חזון ראוי, אך בלתי ישים בעליל( הן 
להגדרה של 'בטחון מזון' והן להגדרה של 'בטחון תזונתי' )כל 
מדינה, וכך גם מדינת ישראל, חפצה שכל תוצרתה החקלאית 
תתבסס על ייצור עצמי ולא על יבוא. אולם אין ביכולתה של 
ישראל לפעול כפי שצוין במכתבם, מאחר שאין לדרישה זו כל 
היתכנות אופרטיבית. גם מדינות כמו רוסיה, סין, הודו, מדינות 
באירופה ועוד מייבאות תוצרת חקלאית, כיוון שאינן יכולות 
להסתמך אך ורק על התוצרת החקלאית הגדלה בארצם, ואף 
הם נאלצים לייבא תוצרת חקלאית, כך שגם למדינות אלו אין 
בעצם כל "ביטחון מזון". כאמור, אין אפשרות אופרטיבית 
ליישום שאיפה זו בישראל, ואפרט את הסיבות לכך: 1. נדרשת 
בארץ תוצרת חקלאית שאינה גדלה כאן כלל, ולכן אין אפשרות 
אחרת מלבד ייבואה; כמו לדוגמה: אורז, קפה, תה, סוכר, קקאו, 
קשיו וכיוצא באלה. 2. קיימת תוצרת חקלאית, שחלקה הגדול 
מיובא מחו"ל, ואין כל דרך לספק את כל הביקוש אליה בארץ, 
למשל: בשר בקר- רק 17% דרישת הצרכנים בארץ ניתן לספק 
ע"י חקלאי ישראל, כאשר 83% מהבשר מייבאים מחו"ל, הן 
כבשר קפוא וטרי מחו"ל, והן בדרך של יבוא כ-600.000 עגלים 
וכבשים מחו"ל לשחיטה בארץ. לו היה בכוונתנו לספק בשר 
בקר על ידי חקלאי ישראל, היה צורך בהפניית כל השטחים 
החקלאיים - המטעים והשדות - לגידול הבקר והתזונה הנדרשת 
להאכלתו, ואף אז היינו זקוקים להשלמה מהיבוא. דגים - כ-85% 
מהדגים הנאכלים בארץ, טריים וקפואים, הינם מיבוא וחקלאי 
ישראל והדייגים מייצרים רק 15% מהביקוש. לא זו בלבד אלא 
שבימים האחרונים נתבקשנו על ידי נציגי החקלאים להפחית 
את המכס, ובכך להגדיל את יבוא הדגים הקפואים מחו"ל. חיטה 
למאכל - ללחם, למאפים וכדו' – מעל ל- 90% מגרעיני החיטה 
הנצרכים בארץ מיובאים מחו"ל. כדי לגדל ולספק את כלל 
הביקוש לחיטה בישראל, דרושה קרקע שגודלה כמעט כשטחה 
של כל מדינת ישראל; כך שגם לו היינו עוסקים בארץ אך ורק 
נוספת של  נזקקים היינו ליבוא כמות  בגידול החיטה, עדיין 

לכבוד,
פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה 

א.נ שלום רב, 
הנדון: בטחון המזון אל מול יבוא תוצרת חקלאית 

בטחון המזון

חיטה. מדוגמת החיטה ניתן להשליך גם על גרעיני דגן אחרים. 
מספוא להזנת בעלי חיים – המזון המיועד להזנת הבקר לבשר, 
להזנת הבקר לחלב, להזנת הדגים, להזנת עופות לביצים ולהזנת 
עופות לבשר – מיובא ארצה בחלקו הגדול. וגם כאן, אם היה 
בכוונתנו לגדל את רובו ככולו בישראל – היה עלינו להתמקד 
אך ורק בגידול זה על פני גידולי הפירות והירקות; ואילו לא 
היה היבוא המסיבי של המספוא - לא היה בארצנו בשר בקר, 
בשר עוף, דגים, חלב ומוצרי חלב מייצור מקומי. הסכמי סחר 
למותר לציין, שכל היבוא של הפירות והירקות לישראל הינו 
שולי ומהווה כ- 7.4% מהצריכה. בנוסף, לא ניתן לחסום יבוא 
זה, מאחר שעל פי הסכמי הסחר - חקלאי ישראל היו מנועים 
מיצוא לעולם, באם לא יתאפשר יבוא הדדי לישראל. כך לדוגמה, 
לא ניתן היה לייצא פרי הדר לסין, אם לא היה מאושר יבוא 
האגסים מסין לישראל בפטור ממכס, ולכן נובע מכך, שלטובת 
החקלאים, נפתח יבוא האגסים מסין ללא מכס. דוגמה זו היא 
אחת מני רבות. אנו חיים עתה ב'כפר גלובלי', ולכן אין להעלות 
על הדעת שכיוון הדברים יהיה חד-צדדי – הווה אומר, מדינות 
העולם לא יקבלו מישראל יבוא של תוצרת חקלאית, כשישראל 
תמנע את יבוא תוצרתן לה. כמו כן, חלק מהיבוא הפטור ממכס 
ירקות, התאפשר רק לאחר תיאום עם מועצת הצמחים,  של 
המשמשת כנציגת החקלאים. הגדלת המכסות ב'שוק מתוכנן' 
אל מול מכסות היבוא גם ב'שוק מתוכנן', כענף הביצים והחלב, 
אנו מייבאים לאורך השנים מאות מיליוני ביצים ואלפי טונות 
של חמאה מחו"ל, ובכך מונעים מחסור בחמאה ובביצים עבור 
אזרחי ישראל. להזכירכם, כי רק עתה הצלחנו להגדיל את יבוא 
החמאה מחו"ל ללא מכס, ובכך נמנע החוסר שהיה קיים במדפים 
בחמאה בשנה החולפת. לגבי הביצים, אין אמת בנאמר במכתב 
השדולה שהמשרד החליט "לבטל את החלטת המועצה לענף הלול 
ולהגדיל את הייצור המקומי ב5%;" נהפוך הוא, במכתבי לשר 
מיום 22 באפריל כתבתי כי "אני תומך בהגדלת המכסה לייצור 
הביצים בשנת 2020, ואף מעבר ל-5%." בטעות מסקנתם כי 
מגדלי העופות יכולים "לספק תוצרת איכותית לשוק הישראלי", 
כיוון שביצה המוטלת ב"לול זבל" אינה איכותית ויש באכילתה 
משום חשש לבריאות הציבור. אגב, את המונח "לולי זבל" טבע 
ד"ר שמעון פרק ז"ל, אשר שימש כרופא ראשי לבריאות העוף 
והכיר כל לול ולול בישראל. לידיעתך, "בשנים האחרונות נבדקו 
ונדגמו לולי ההטלה בישראל למגוון גורמי תחלואה. לצערנו, 
כ--20% -29% מהלולים נמצאו נגועים במחלות הפוגעות אף 
באדם, כאשר חלק מהמחלות הינן מחלות המאופיינות כאלימות, 
דהיינו - מסוכנות ביותר לאוכלוסיות מסוימות: קשישים, ילדים 
ומוחלשי חיסון. במסגרת גילוי המחלות בעופות בשנים -2017
2019, הושמדו למעלה ממיליון עופות נגועים במחלות אלו". 
תיאור מצב זה מוביל למסקנה שחלק ממגדלי המטילות אינם 
מסוגלים "לספק תוצרת איכותית לשוק הישראלי", בדגש על 
'איכותית'. נשמח לקדם את הגדלת הייצור המקומי בלולי רפורמה 
ובלולים משודרגים, במטרה להקטין את הסיכון הבריאותי של 
אזרחי ישראל. לא אוכל להתעלם מהאירוע המרכזי הפוקד אותנו 
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עתה – מגפת הקורונה, וכפי שידוע לך, משרד החקלאות, ביחד 
עם משרדי ממשלה אחרים פעלו לכך שכל ענפי החקלאות וכל 
העסקים התומכים בהם - ספקי אריזות, שינוע, הדברה, דישון 
וכדו' – ימשיכו לעבוד בכל תקופת הסגר, כך שחקלאי ישראל 
עבדו ומכרו את תוצרתם באופן סדיר וברווח סביר, פרט לענף 
הפרחים וענף התבלינים לייצוא, ומספר קטן של מגדלי ירקות. 
כך שנפגע רק שבריר של אחוז מערך התפוקה הכוללת של 
חקלאי ישראל. לחקלאים אלו, שכן נפגעו, אכן מגיע פיצוי 
הולם, ואף מעבר לכך. לסיום, הצעתי בעבר, ואני מציע שוב 

עתה, כי נציגי החקלאים והממשלה, יפעלו במשותף להצגת 
חקלאי ישראל כהווייתם, כחקלאים מצליחים, יזמים, יצירתיים 
ויצואנים, שאינם כלל ועיקר פושטי יד ורגל, כפי שמוצגים על 

ידי משרדי יחסי הציבור של חלק מארגוני החקלאים. 

בברכה, 
שלמה בן- אליהו 

המנהל הכללי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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ובימים  נסיגה,  מגפת הקורונה ככל הנראה נמצאת בתהליך 
אלו ניתן לשוב לנשום לרווחה, ולחזור לשגרת היום יום. סביר 
להניח שבעוד כמה שבועות כולנו נשאיר מאחור את המגפה 
שסגרה את כולנו בבתים, שגרמה לסגירת מסעדות, קניונים, 
מוסדות חינוך ומפעלים. עם החזרה לשגרה חשוב כי כל ארגון 
ילמד מהאירועים המשמעותיים ויסיק מסקנות במקרה שתהיה 
התפרצות נוספת של נגיף הקורונה או מגפה אחרת, מלחמה, או 
כל תרחיש בסדר גודל שכזה, כדי שיהיה מוכן וידע להתמודד 

מולו בצורה הטובה ביותר.
משבר הקורונה לימד אותנו שלמרות החדשנות והטכנולוגיה, לא 
הכל בר השגה במיידי כפי שחשבנו, ובתרחיש כמו זה לא ניתן 
להעביר סחורה ומזון בין רגע מכל מדינה לכל מדינה. למדנו 

שאנו חייבים לסמוך אך ורק על עצמנו.
במהלך הסגר המחמיר בחודשים מרץ ואפריל, נוצרה מצוקה 
לא פשוטה שניצבה בפני ספקי המזון, היה חשש גדול ואמיתי 
כי לא יהיה בארץ די מזון טרי ובכמויות הנדרשות לאוכלוסיית 
מדינת ישראל. בשווקים נוצר מחסור בביצים, הביקוש לעופות 
טריים וקפואים עלה באופן משמעותי, והורגש מחסור בדגים, 
נוצר ככל הנראה בשל  וירקות. החשש מפני מחסור  בפירות 
חרדת הציבור שנכפה עליו סגר ממושך בבית, ובשל העיתוי – 
ערב חג הפסח. למרבה השמחה, את המשבר הזה צלחנו, אומנם 

בקשיים אך צלחנו.
אינו מקרי. בעשור  ישראל   החשש למחסור במזון במדינת 
האחרון החקלאות הישראלית חוטפת מכה אחר מכה: הקצאת 
המים לחקלאות מצומצמת מאוד ואינה מספיקה; העסקת עובדים 
זרים הופכת למעמסה בירוקרטית מתמשכת; העיור ההולך וגדל 
בצעדי ענק מפקיע קרקעות רבים מהחקלאות לטובת יזמי נדל"ן 
ורשויות מקומיות, ואלו הם רק חלק קטן מהקשיים. נראה כי 
העיסוק "חקלאי" הפך בעשור האחרון למילת גנאי, וללא שום 

הצדקה.
בהכרח  מודעת  ישראל, שאינה  מדינת  אוכלוסיית  לשמחת 
לקשיים הרבים של החקלאים, נשארו בארץ עוד כמה חקלאים 

אמיצים בקיבוצים ובמושבים, שהמשיכו בענף החקלאות למרות 
כל הקשיים. חקלאים שפעלו ופועלים על מנת להשאיר את 
החקלאות, חקלאים שנלחמים על הזכות להמשיך ולייצר מזון 
ישראלי טרי ואיכותי לתושבי ישראל, וללא הישענות על ייבוא 
חוץ. בזכות החקלאים ובזכות עקשנותם, עברה מדינת ישראל 

את משבר הקורונה ללא מחסור במזון.
התבססות המדינה על הייצור החקלאי המקומי בזמן משבר 
קורונה הייתה חיונית גם לשמירה על רמת היציבות השלטונית. 
כך, סופקה התוצרת המקומית בצורה מושכלת לכל חלקי הארץ. 
ניתן היה לעקוב אחר חוסרים ולנתב את התוצרת למקומות 
הנדרשים. שליטה ובקרה על אספקת התוצרת המקומית מנעה 

מקרי אלימות ואנרכיה.
 היערכות המדינה כיום היא הכרחית לקראת התרחיש הבא: 
נוספת, מלחמה או אירוע שיגרום  לתחלואה מסיבית  מגפה 
ולפגיעה בשרשרת אספקת המזון. תרחיש שישאיר את מדינת 
ישראל נתונה לחסדיהם של אחרים. ועל כן, באחריות המדינה 
לפעול בהקדם על מנת לייצר מלאי חירום בהקפאה לימים 
קשים. בפעם הבאה לא נוכל להגיד "לא ידענו", או "לא צפינו". 
למדנו בחודשים אלו כי אירוע משמעותי בסדר גודל כזה עשוי 

להתרחש בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
מדינת ישראל צריכה ואף חייבת להבין את הצורך בחקלאות 
ישראלית, ולשמור על החקלאות בארץ כמשאב לאומי הכרחי 
ונדרש. כמו שהמדינה משקיעה משאבים בקניית טנק או מטוס 
גם  היא צריכה להשקיע  קרב במקרה שתפרוץ מלחמה, כך 
בחיזוק החקלאות והחקלאים במקרה שנהיה מנותקים משאר 
ונידרש להסתמך על תוצרת חקלאית מקומית בלבד.  העולם 
מדינה הרוצה להתמודד בהצלחה מול איומים לא צפויים חייבת 
לשמור על נכס החקלאות, שאולי לא תמיד כלכלי אבל מהווה 

רשת ביטחון יציבה לחברה הישראלית ולכלכלה הישראלית.
*שוקי בשן, 

ויו"ר ארגון מגדלי  סמנכ"ל התפעול בתשלובת "מילואות" 
העופות בישראל.

מניעת שיבוש ואספקת המזון באיום הבא על מדינת ישראל

שוקי בשן )נכתב לפני כחודש(



לפני שנים רבות היה נשלח פרי הדר טרי למדינות הים והתופעה 
של פירות רקובים באחוזים גבוהים היתה שכיחה, יש הזוכרים 
שבנמל סקוטי אחד בנו רציף בשיפוע על מנת שהמיץ הנוזל 

מהארגזים ייתנקז לים.
כיום למדנו כיצד להביא לקונים בכל קצות תבל,פרי נקי מרקבון.
"post harvest" או טיפול בפרי לאחר הקטיף הוא מדע שימושי 
שהתפתח במכוני המחקר בעולם וגם על ידי ספקי הכימיקלים 
המסחריים. בארץ, בימי גדולתה של מועצת ההדרים היה אגף 
דוידזון שתרם רבות לטיפול בפרי  אגרוטכני בראשות מנה 

בפרדס ובבית האריזה.
וכמובן את ה"עובש" לסוגיו,  למדנו להכיר הפגעים בפרדס 

הירוק והכחול, המרקיב את הפרי בעת המשלוח.
החמר הראשון להדברת עובש היה דיפניל. היו עוטפים את 
התפוזים בניר דק רווי בדיפניל שריחו החריף היה אינדיקציה 
לפרי מוגן מריקבון. הסוחרים באנגליה אהבוהו כי נתן להם בטחון 
לחיי מדף ארוכים. ואפילו הקונים "התרגלו" לריח החריף הזה. 

הדיפיניל הוא כימיקל אנאורגני לכל דבר, כבר בראשית שנות 
השבעים החלה התמרמרות על שימוש בכימיקל זה. הגרמנים 
טענו שיש קונים המשתמשים בניר כתחליף לניר טואלט וזה 

יכול לגרום לסרטן פי הטבעת.
כידוע בעית העובשים קיימת גם בלחם. ובקליפורניה נמצא 
זי.)thiabendazol( החמר  מדביר עובש אורגני בשם טי. בי. 
החדש עשה פלאים, לא ריח לו ובנוסף הוא היה מוכר כתרופה 

לילדים הסובלים מתולעים,נראה כהצלחה.
ואז התעורר מדען מוכר במחלקה לאיסום,אז ברחובות, וטען 
ששימוש בחמר אורגני לא רק שאינו מדביר מוחלט אלא שבהיותו 
חומר עדין הוא עתיד לגרום לעובשים לפתח קוים עמידים 
ובמשך השנים יווצרו עובשים שאין לנו יכולת להדבירם, וזה 

אכן נשמע הגיוני.
אולם במשך 50 השנים האחרונות המציאות לא התאימה עצמה 
לתיאוריה ועדיין ה טי. בי. זי. הוא מדביר העובשים הבינלאומי 

בכל תעשית ההדרים בעולם.

היו ימים בהם הפרדסנים היו צמודי "קבלנים", כך היו רשומים
בחוק - פרדס סינדיקט, יכין חקל, תנובה אכספורט, ומהדרין.

החלוקה הזאת היתה מאד פוליטית והיו גם מאפיינים לכל קבוצה. 
מעבר מקבלן לאחר היתה בגידה לכל דבר.

באגודות  ביותר  קולניות  שהיו  הפרדסנים  אסיפות  זכורני 
עולם  של  ברומו  אז  שהיו  בנושאים  שנגעו  שבמושבות, 
הפרדסנות,כמו מחירי הפרי לתעשיה,אריזה של מנינים קטנים, 

שלא לדבר על מכסות שבועיות של אספקת פרי.
אולם נושא אחד הלהיט את היצרים וכמעט גרם לפרוק החבילה 
של שווק ביד אחת.היתה זו מלחמת אריזות הקרטונים באריזות 

הברוס.
ארגז הברוס היה עשוי עץ דק במסגרת פלפונים חבוק בחוט 

ברזל על ידי מכונה מתוצרת "ברוקוביי ". 
הברוסים סופקו על ידי היגוסלבים בעסקות ברטר שבתמורה 
קנו לימונים שסופקו בעיקר על ידי תנובה אכספורט. מכונות 

הקשירה של הברוס היו בזכיינות פרדס סינדיקט.
ומחיר הלימונים היה מלאכותי מעצם עסקת הברטר,אבל השפיע 
מאד על קופת הפול של הלימון גם על מה שנמכר בארץ. נשמע 

מסובך מאד,אבל לא מספיק.
 ביום אחד הופיע בארץ מר דובינר והציע לארוז הפרי בקרטונים 
היו  מתוצרת מפעל שהוקם בלוד לימים "קרגל" המתנגדים 
בעיקר בעלי הענין בברוסים, ויותר מזה בימים ההם טענו אניות 
במחסנים גדולים ללא מישטוח, והברוסים היו הבסיס בעשר 
השכבות הראשונות ורק עליהם אפשר היה לטעון קרטונים וגם 
כאן היו פרדסנים בעלי סוכנות אניות שלא רצו לותר על אניות 

ישנות אלה.
המתנגדים לקרטון,עוררו רעש גדול בנימוקים של איכות האריזות 

ומחירם ועד היום מהדהדים באזני הצעקות שנשמעו 
באסיפות הפרדסנים שהיו "נאמנים" לקבלנים.

סערות בפרדסנות

דודיק שליט

מי מדען ויידע
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א. תולדות ההדר בארץ ישראל-בקיצור רב.
כששניים עשר השבטים, הגיעו לארץ ישראל, לפני כ- 3400 
שנה, מיץ תפוזים, לא הוגש להם, ע"י מי מעמי כנען ולא מחוסר 

נימוס. פשוט לא היה בנמצא.
שבעת המינים, בהם בורכה הארץ המובטחת, לא כללו פרי 

הדר, ככתוב:
חיטה, שעורה, זית, רימון, תאנה, גפן ודבש. את המילה "דבש", 
נהוג לפרש, כתמר. אבל, גם אם נראה ב"דבש" כפשוטו )פירוש 
דחוק, שכן עסקינן ברשימת צמחים(, אין חולק שגם התמר, 
שלא לאמר, בעיקר התמר, הינו עץ ארץ ישראלי. תעיד על כך 
העובדה, שהרומאים הוציאו מטבע, לפני כ-2000 שנה, לרגל 
דיכויי המרד היהודי, הנקרא: "יהודה שבויה" ועליו חייל רומאי 
זקוף עם רומח בידו ולידו אישה אבלה וחפוית ראש, היושבת 
תחת עץ התמר. ללמדך, שכבר לפניי כ-2000 שנה, סימל התמר 

את ארץ ישראל ועם ישראל.
ההדר הראשון שעלה ארצה היה האתרוג. הביאו אותו עולי הרגל 
מבבל )עיראק( לאחר גלות בית ראשון, עם חג הסוכות, שהוכרז 
ע"י עזרא. מכאן שההדר הראשון-האתרוג- הגיע אלינו כבר לפני 
כ-2700 שנה והוא אינו יליד הארץ. תפוח הזהב המר והלימון, 
הגיעו הרבה אחריו, במאה התשיעית לספירה, הביאו אותם 
הערבים, מהודו. במאה ה-11 לספירה, הביאו עימם הצלבנים 
את התפוז המר, מישראל לאירופה והוא ניקרא "אורנג'", ע"ש 

האזור בפרס ממנו הגיע, אך לא היה זה התפוז המתוק.
התפוז המתוק הראשון, שהגיע לארץ ישראל, נקרא "פורטוקל". 
הוא הגיע במאה ה-15 לפורטוגל )כנראה ע"י וסקו דה גמה( 
ובמאה ה-16, לכל ארצות אגן הים התיכון. השם פורטוקל, הינו 

שיבוש של השם פורטוגל,  שכן יורדיי ים פורטוגלים, הביאו את 
הפרי, שמקורו סיני, מהינדוסטן. הפורטוקל הגיע ליפו באיחור, 
רק במאה ה-17, שכן במאה ה-16 יפו היתה חרבה והרוסה. זהו 
תפוז קטן עם קליפה דקה, מרובה זרעים, שנהוג להשתמש בו 
למיץ. הפורטוקל נאכל במקום גידולו ולא התאים ליצוא. באותה 
עת, המסע מיפו לאירופה, ארך כשלושה חודשים והתפוז הרקיב 
בדרך. נראה כי הפורטוקל כונה בארץ ע"י הערבים, גם: "בלאדי".
ידוע לכל, כי נפוליון ערך את צבאו בתוך הסבך של פרדסי 
התפוזים של יפו, בשנת 1800, לערך. בתוך שנפוליאון סוקר את 
חומות יפו, במשקפת, פגע צלף תורכי מקומי, בכובעו והחטיא 
בס"מ בודדים את שינוי פני ההיסטוריה.לא ברור מתי בדיוק 

וכיצד, הגיע השמוטי )JAFFA(, גיבור מאמרנו, ליפו.
התיעוד הראשון משנת 1775 נעשה ע"י אבו אל דהב שצר על 
יפו: "יער של עצי לימונים ותפוחי זהב עד כדי גודל ענקי". 
"גודל ענקי" מתאים לשמוטי ולא לפורטוקל שהינו קטן מאד. 
השם שמוטי ובשמו המסחרי: "Jaffa Orage" ניתן לו, מאחר והפרי 
דמויי ביצה והזכיר בצורתו את העששיות, ששימשו למאור ונקראו 
בערבית "שמוטי". השמוטי גדול, בעל קליפה עבה, מתוק, חסר 
זרעים והתאים ליצוא. במסע מנמל יפו לאירופה, בעוד שהבלאדי 
נירקב, עמד השמוטי בתלאות הדרך. אהרון אהרונסון מציין, כי 
השמוטי נראה לראשונה בפרדס ביפו, של אנטון איוב, בשנת 
1856, אך נראה כי הזן היה קיים אף קודם לכן. המלומד ש. 
טולקובסקי מציין, כי שמע מפי פרדיריך מוראד, שהשמוטי הובא 
מסין לפני כמאתיים שנה, בידי כומר ארמני, כלומר בשנת 1750 
לערך. מתחילת שנות ה-80, אין חולק, באקדמיה, כי השמוטי 
הינו מוטציה גנטית של הבלאדי, בעקבות מאמרם של פרופסור 

תגלית מדעית על מקור 
איכותם של תפוזי השמוטי

 JAFFA

עו"ד יעקב פרנקו,מומחה במקרקעין ותכנון ובניה ביפו ומשרדו כמובן ביפו
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שפיגל רואי ז"ל )מנהל המחלקה להשבחה וגנטיקה של מטעים 
במנהל המחקר החקלאי בית דגן( ושל ד"ר עליזה ורדי, "מוצא 
השמוטי".)המומחה להדרים אופנהיים, פירסם כבר בשנת 1929, 
השערה כזאת(. מתחילת המאה ה-19, נודע בעמים, כי אין שני 
לתפוזי יפו-השמוטי- JAFFA ORANGE, בטעמם המיוחד. התפוז 
היפואי, הגיע לאירופה ונחת על שולחנם של מלכים, רוזנים, וסתם 
עשירים. את מחירו של תפוח הזהב היפואי, שקלו בזהב. כאמור, 
הפורטוקל גדל באירופה, בכל ארצות הים התיכון, אך לא התקרב 
לטעמו המשובח של השמוטי )JAFFA ORANGE(. באירופה, נעשו 
ניסיונות רבים לגדל את השמוטי וכולם ניכשלו. מכאן, סברה 
 שכיחה, כי תפוזי "JAFFA", היו תפוזים מזן מיוחד, שגדל רק ביפו.

היום נציג תאוריה חדשה ואף נאושש אותה מדעית:)"טראור"- 
אדמה בצרפתית. לאדמה השפעה מכרעת על היין. לעיתים, 
ממש באותו הכרם, יש חלקת קרקע שונה, שהיין המופק ממנה 
איכותי ויקר פי כמה. אגב, קרקע כזאת, שווה עשרות מונים, 

מהקרקע הצמודה לה(.
אז מה כל כך מיוחד באדמות יפו, בטרואר של יפו?

ב. היווצרות סלעי הכורכר
סיפורנו מתחיל לפני כחצי מליון שנה. גאולוגים סבורים, כי 
גובה החוף של יפו, )ושל כל א"י(, היה נמוך בכ-50 מטר. אירופה 
היתה קפואה לחלוטין. כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, החלו 
להינתק גושי קרח ולנוע במהירות הולכת וגוברת, לכיוון המקום 
הנמוך-הים התיכון. גושים אלה, שגודלם גדול ממדינת ישראל, 
היכו במי הים התיכון בכח כה רב )f=ma ומסת הקרח מפלצתית( 
עד שקם גל,)כפי שנותנים "פליק" למיים בבריכה(, שעשה את כל 
הדרך, מאירופה לישראל וכשהגיע לארצנו, גובהו היה מעל 100 
מטר! )אני מניח שזהו גובהו, שכן גובה החול, שהותיר הגל היה 
כ-35 מטר, לאחר שהגל חזר לים וגילח מהחול, נותרה שכבת 
חול בגובה 25 מטר(. לדעתי, תאוריה לא פחות טובה, הינה 
התפרצות געשית בים התיכון. תהא אשר תהא הסיבה, כשגל 
הצונאמי הזה, שהצונאמי בקופיפי, נראה כמו קצף של בירה 
לידו, חדר לארץ, הוא החל לאבד מכוחו, בשל כח החיכוך עם 
היבשה וההתגברות על כח הגרביטציה )היבשה גבוהה מהים(. 
בנקודה מסוימת, הגל איבד את כוחו כליל f=0((, כלומר מהירותו 
אפס והמשקעים שבגל, החלו לשקוע. בנקודה הזאת, נוצר הר 
של חול, כשגליי המשנה, נתקלים בהר ומוסיפים לו חול וגובה. 
והמיים  עתה, החל לעבוד על המיים, כח הגרביטציה בלבד 
החלו לנוע חזרה למקום הנמוך, לים התיכון. בדרכם חזרה, 
הם הלכו וצברו מהירות מחדש וכח, תוך שהם מגלחים חלק 
מהחול ששקע. כשגל זה הגיע לים, ההתנגשות עם גליי הצונאמי 
שהמשיכו להגיע, גרמה לאבדן כח ולשקיעה נוספת של מוצקי 
הגל וליצירת הר חול נוסף על קוו המיים. כשהתהליך הסתיים, 
קיבלנו "אוכף", הבנוי משני הרי חול ועמק. הרכב המוצקים, 
שהגל הותיר )שכבה של כ-25 מטר( היה, כל המצוי בקרקעית 
הים התיכון: הרבה חול, צדפים, קונכיות, דגים ומלח. בצדפים 
יש סידן. זהו הרכב של בטון, למעט המלט. במקום מלט, מה 

שהפך את החול, הצדפים, הסידן והמלח, לסלע-סלע כורכר, היה 
הלחץ. כך למשל, על שכבה בעומק של 25 מטר, הופעל לחץ 
עליון של כ-25 טון )בהנחה שהחול והמיים במשקל סגולי זהה(. 
כך נוצרה שכבת סלע הכורכר התחתונה. )סתם אסוציאציה, שם 
מפעל המרצפות המצוירות של אבנר גלוסקא, שנפוצות ביפו: 
"לחץ", שכן הן נעשות ע"י מכבש(. בחתך גאולוגי, מוצאים 
מעל שכבת הכורכר התחתונה, שכבה של 2 מטר חמרה. עניין 
זה מעיד, כי במשך מאות שנים בודדות, )הזמן הדרוש לחמרה, 
שנסחפת מהרי יהודה, להגיע לגובה של 2 מטר(, הארץ שקטה, 
עד שהגיע גל הצונאמי השני. התהליך היה זהה ובסופו קיבלנו 
שכבת חול שהפכה לשכבת סלע הכורכר העליונה. רכס הרי 
כורכר מסמנים את הנקודה אליה הגיע הגל ובה איבד את כוחו 
)שכון דן-53 מ', ר"ג- 79 מ', גבעתיים-84מ', אבו כביר-50מ'(. 
רכס הרים שני מסמן את קו החוף הקדום "מצוקי הכורכר" )תל 
ברוך-40מ', גן העצמאות-22מ', יפו העתיקה-25מ', השכונה 
המרונית-28מ'(. בחתך גאולוגי, "סנדביץ" של שתי שכבות 
כורכר של כ-25 מטר וביניהם שכבת חמרה של 2 מטר. איך 

כל זה נוגע לתפוזי השמוטי, )JAFFA ORANGE( בפרק הבא.

ג. יפו-הדלתא של נחל אילון
בעבר, נחל אילון הקדום, שמגיע מהרי יהודה, פגש בים התיכון, 
ביפו. הערוץ הקדום, עבר, דרך רח' אליזבט ברגנר )פינת קויפמן 
2(. רוחב הנחל היה מיפו העתיקה ועד לאופרה. )אנו יודעים 
זאת כי הנחל פרץ את גבעת החול, בטרם הפכה לסלע כורכר 
ויצר "חור" בהר החול, בין יפו העתיקה לאופרה, )שם מתחילה 
גבעת כורכר ששיאה בגן העצמאות(. גל הצונאמי השני, חסם 
את ערוצו המקורי של נחל אילון, בנקודה, המוכרת לכל, בה 
נתיבי אילון פונים בחדות ימינה-צפונה )"הברך"(. הנחל שערוצו 
נחסם, בגבעת חול, החל לנוע צפונה, עד שפגש בערוצו של נחל 
הירקון והתחבר אליו )רוחב הירקון הקדום, היה בין שד' נורדאו 
לתחילת גבעת הכורכר של חוף תל ברוך, על פי ההסבר הנ"ל(. 

ישנם גאולוגים, שטוענים, כי הירקון 
איכותם של תפוזי השמוטי JAFFA, אינה נובעת מהיותם

זן מיוחד, אלא מ"הטרואר"-האדמה עליה גדלו, אדמת יפו.
הצטרף לאילון ולא להיפך. הם למדים זאת, מתצורת סלע הכורכר. 
בעוד שבירקון המיים חצבו בסלע, מדרגות, הרי שבאילון, המיים 
שייפו כליל את סלע הכורכר. מאחר והסלע וגילו זהים, מסקנתם, 
כי האיילון שחוק יותר זמן ומכאן מבוגר יותר. )אני חולק על 
תאוריה זאת. דרגת השיוף של הסלע, תלויה בעוצמת הזרם 
ובתוכנו. איילון מגיע מהרי ירושלים, זרימתו חזקה בהרבה והוא 
סוחף עמו אבנים, המגבירים את שחיקת סלע הכורכר הפריך. 
הירקון- נביעה של מעיינות, מהירותו חלשה ואין בו אבנים(. 
נוצרה שם ביצה.  ולכן  הקרקע ביפו נמוכה מגובה פניי הים 
בחורף גלשו המיים לים, דרך הערוץ הקדום )אליזבט ברגנר(. 
משחסם הר החול את ערוצו הקדום של האילון, החלה הביצה 
ממזרח ליפו, הדלתא של האילון, אט אט להתייבש. איצטדיון 
בלומפילד, נקרא בפי הערבים:" אל בסה" ובעברית: הביצה. עד 
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לפני כמאה שנה, נותרה שם ביצה, כשריד אחרון, לביצת איילון.
כיצד נראתה יפו בעבר? 

דמיינו את כל השטח שממזרח ליפו העתיקה, מהאופרה דרך 
חניון שוק הכרמל, נווה צדק, בלומפילד, שדרות ירושליים, שד' 
בן צבי וכד', הכל מתחת למיים. דמיינו ביצת ענק של מיים 
מתוקים, גומא ופפירוס, ציפורי שיר, ציפורי ים, דגים, צבים, 
חיות בר, שמגיעות להרוות צימאונן וחיות טרף, שממתינות 
לשעת כושר. בקיצור, גן עדן. יתכן והאמרה: "יפו יפת ימים". 
"ימים" ברבים, מעידה על כך, כי בנוסף לים התיכון, ממערב, 
ביצת איילון ממזרח. זאת גם הסיבה, שלא ניתן היה לכבוש את 

יפו. ממזרח ביצה 
איכותם המופלאה של תפוזי השמוטי-JAFFA ORANGE אינו 
היותם זן מיוחד של תפוז, אלא זן רגיל, באדמה מיוחדת, שאבדה 

לצערנו, תחת הבניינים!!! 
בלתי עבירה וממערב אצבעות כורכר, יוצאות מתוך הים ושונית 
כורכר עליה התנפצו ספינות הקרב. )יורדי הים הנורדיים, הידועים 

בגבורתם ונסיונם, נהגו לקלל איש את רעהו: "תפליג ליפו"(.

ד. הקרקע של יפו –ביצת הדלתא של נחל אילון 
שיבשה.

זו,  ונחשפה קרקעיתה.  יבשה הביצה, עד שנגלתה  אט אט, 
זו הקרקע, עליה  הקרקע, עליה דורכות רגלינו, ביפו, כיום. 
גידלו את תפוזי שמוטי-JAFFA המופלאים. אדמה פורייה, 
שנסחפה מההרים ושקעה בדלתא של יפו, במשך מאות אלפי 
שנים, בתוספת של חומר אורגני רב, שגדל בביצה ויבש לתוכה, 

עם התייבשות הביצה.
 JAFFA-מכאן התאוריה, שאיכותם המופלאה של תפוזי השמוטי
ORANGE, אינו היותם זן מיוחד של תפוז, אלא זן רגיל, באדמה 
מיוחדת, שאבדה לצערנו, תחת הבניינים!!!  על פי תאוריה זאת, 
האדמה של יפו, עשירה בחומר דשן אורגני ובמבנה פיזיולוגי 

מיוחד, שנוצרו מהתייבשות ביצת הדלתא של איילון.
לחיזוק  הטענה, תנא מסייע, כי לא רק תפוזי יפו, היו מופלאים 
וידועים באיכותם, בגודלם ובטעמם. האבטיחים של יפו, הרימונים, 
הלימונים, התאנים, התמרים, השקדים, הבננות, המישמש, התות, 
קנה הסוכר ואפילו הירקות שגדלו ביפו, צוינו לשבח ביומני 
ועוד(. גם הגינון ביפו, זכה לשבחים  )גרין 1854  מסע רבים 
רבים)ואן דה ולדה 1851(. גניה של יפו, כלומר עצי הפרי שלה, 
מופיעים בפפירוס אנסטאסי, מתקופת רעמסס השני: "אתה בא 
ליפו, הנך מוצא את הגן בעצם פריחתו, בעיתו. הנך בא לתוכו 
לאכול מפריו..." יומני מסע רבים, תארו את יפו כגן עדן, אלא 
שטעות שכיחה, העולה מיומני המסע, ועליה חוזרים מלומדים 
בני זמננו, היתה, כי מי ההשקיה, שנשאבו בעזרת "אנטיליה" 
)גלגל עץ, עם תיבות עץ, שסובב ע"י חמור או גמל, ששאב מיים 
מהבורות שנחפרו ומשם הוזרמו המיים לעצים, דרך תעלות 
איכותם  יפו את  שנחפרו באדמה(. מעניקים לבוסתניה של 
הנדירה. וראה לעניין זה: "כך בשטח החולי.. קיים פוטנציאל 
חקלאי גבוה, שכן ניתן לנצל את מי האקויפר הגבוה והקרוב 

בתמונה: חפירה ארכיאולוגית ברח' שמעון הצדיק ביפו. הערימה השמאלית-
אדמת יפו, צבעה שחור, נוצרה מהביצה שיבשה, בדלתא של נחל אילון, עשירה 
בחומר אורגני. הערימה הימנית- אדמת חמרה מהשרון, צבעה אדום חום, ענייה 

במינרלים. )הובאה למילויי החפירה(.

 
 ,אדמת יפו, צבעה שחור-הערימה השמאלית. חפירה ארכיאולוגית ברח' שמעון הצדיק ביפובתמונה: 

אדמת חמרה  -הערימה הימנית נוצרה מהביצה שיבשה, בדלתא של נחל אילון, עשירה בחומר אורגני.
 מהשרון, צבעה אדום חום, ענייה במינרלים. )הובאה למילויי החפירה(.

 

על פי תאוריה זאת, האדמה של יפו, עשירה בחומר דשן אורגני   הבניינים!!!
 ות ביצת הדלתא של איילון.ובמבנה פיזיולוגי מיוחד, שנוצרו מהתייבש

הטענה, תנא מסייע, כי לא רק תפוזי יפו, היו מופלאים וידועים באיכותם,   לחיזוק
בגודלם  ובטעמם. האבטיחים של יפו, הרימונים, הלימונים, התאנים, התמרים, 

השקדים, הבננות, המישמש, התות, קנה הסוכר ואפילו הירקות  שגדלו ביפו, צוינו 
ועוד(. גם הגינון ביפו, זכה לשבחים רבים)ואן   1854ע רבים )גרין לשבח ביומני מס

הפרי שלה, מופיעים בפפירוס אנסטאסי,  (. גניה של יפו, כלומר עצי1851דה ולדה 
מתקופת רעמסס השני: "אתה בא ליפו, הנך מוצא את הגן בעצם פריחתו, בעיתו. 

יפו כגן עדן, אלא שטעות מסע רבים, תארו את  הנך בא לתוכו לאכול מפריו..." יומני
שכיחה, העולה מיומני המסע, ועליה חוזרים מלומדים בני זמננו, היתה, כי מי 

ההשקיה, שנשאבו בעזרת "אנטיליה" )גלגל עץ, עם תיבות עץ, שסובב ע"י חמור או 
גמל, ששאב מיים מהבורות שנחפרו ומשם הוזרמו המיים לעצים, דרך תעלות 

סתניה של יפו את איכותם הנדירה. וראה לעניין זה: שנחפרו באדמה(. מעניקים לבו
"כך בשטח החולי.. קיים פוטנציאל חקלאי גבוה, שכן ניתן לנצל את מי האקויפר 
  הגבוה והקרוב יחסית לפני הקרקע. כבר בתקופות קדומות ,ניתן היה לנצל את מי

 4-6התהום שבמרחב זה, לצרכי עיבוד חקלאי תוך חפירת בארות לעומק של 
 (.6, עמ' 1984לערך" )יפו מאה שנה ושנה/ יואב רגב. החברה להגנת הטבע,   מטר 

לדעתי, לא הזן המיוחד, )השמוטי( ואף לא המיים הזמינים, היו הסיבה "לפוטנציאל 
חקלאי גבוה", אלא האדמה, "הטרואר". )שתי טעויות נוספות, נמצאו בציטוט 

וף, אלא ביצתי, וזה ממש הנ"ל: ראשית, השטח אינו "חולי", כמו כל מישור הח
גרגר גדול ואוורירי, ללא חומרי דשן אורגניים ובעל מליחות. לא ניתן   -הפוך. "חול" 

לגדל עליו דבר. בהתבוננות בקרקע הנחפרת, באחד מעשרות אתרי הבניה, בצפון  
יפו ובחפירות של רשות העתיקות, ניתן להבחין  כי צבע הקרקע הינו שחור, להבדיל 

ומקרקע חולית, שצבעה לבן.   חום-, באזור השרון, שצבעם אדוםמקרקעות החמרה
 הטעות השנייה, המים אינם "מי תהום", אלא מי נחל איילון, שיבש.

מטר, )בעבר בגובה נמוך יותר(, מתגלים מים מתוקים,  6בחפירה ביפו, לעומק של 
הנקראים בטעות: "מי תהום". מים אלה אינם מי תהום, אלה מימי נחל אילון 

עתיק, שהתייבש אט אט. מה ההבדל? מי תהום, הינם מי גשמים, שכלואים  ה
הם כלואים  , במאגר, בנפח עצום בעומק האדמה. המים ביפו, הינם מימי נחל אילון

יחסית לפני הקרקע. כבר בתקופות קדומות,ניתן היה לנצל את 
מי התהום שבמרחב זה, לצרכי עיבוד חקלאי תוך חפירת בארות 
לעומק של 4-6 מטר  לערך" )יפו מאה שנה ושנה/ יואב רגב. 

החברה להגנת הטבע, 1984, עמ' 6(.
לדעתי, לא הזן המיוחד, )השמוטי( ואף לא המיים הזמינים, היו 
הסיבה "לפוטנציאל חקלאי גבוה", אלא האדמה, "הטרואר". 
נוספות, נמצאו בציטוט הנ"ל: ראשית, השטח  )שתי טעויות 
אינו "חולי", כמו כל מישור החוף, אלא ביצתי, וזה ממש הפוך. 
"חול"- גרגר גדול ואוורירי, ללא חומרי דשן אורגניים ובעל 
מליחות. לא ניתן לגדל עליו דבר. בהתבוננות בקרקע הנחפרת, 
באחד מעשרות אתרי הבניה, בצפון יפו ובחפירות של רשות 
ניתן להבחין כי צבע הקרקע הינו שחור, להבדיל  העתיקות, 
מקרקעות החמרה, באזור השרון, שצבעם אדום-חום  ומקרקע 
חולית, שצבעה לבן. הטעות השנייה, המים אינם "מי תהום", 

אלא מי נחל איילון, שיבש.
בחפירה ביפו, לעומק של 6 מטר, )בעבר בגובה נמוך יותר(, 
מתגלים מים מתוקים, הנקראים בטעות: "מי תהום". מים אלה 
אינם מי תהום, אלה מימי נחל אילון העתיק, שהתייבש אט אט. 
מה ההבדל? מי תהום, הינם מי גשמים, שכלואים במאגר, בנפח 
עצום בעומק האדמה. המים ביפו, הינם מימי נחל אילון, הם 
כלואים ממש מתחת לפניי הקרקע, כיום בגובה של כ-6 מטר, 
והם מוגבלים בנפחם ומידותיהם לדלתא הקדומה של איילון. 
)לכן בבניה בצמוד לנתיביי איילון, כמו גם ביפו, צפויה החפירה 
לבעיית "מי נחל איילון", שגרמה לפשיטות רגל רבות, מפרויקט 

"חצרות יפו", בשנות ה-90 ועד "למגדלי הצעירים" בימינו(.
אמור מעתה, כי אדמות יפו הינם קרקעות הביצה, באזור הדלתא 
המיובש של נחל איילון וכי אדמות הדלתא הפוריות, עשירות 
בחומר אורגני, שנתן לתפוז השמוטי )jaffa orange( את טעמו 
המיוחד, את גודל פריו ואת כמויות היבול הגבוהות, המתוארות 

ביומני המסע. 

ה. מתאוריה לתגלית מדעית
זה, התגלגלה לידי שעת כושר: חפירה  לאחר כתיבת מאמר 
ארכיאולוגית של רשות העתיקות, ברח' שמעון הצדיק ביפו. 
)תודה לרשות  דגימת קרקע, מעומק של כחצי מטר  נטלתי 
העתיקות( ושלחתיה לדגימה, במעבדת שרות שדה, בראשותו 
של ד"ר גד ריטבו, בחדרה. את התוצאות, ניתח עבורי האגרונום, 
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עובד משרד החקלאות, רוברטו נתן.
 ואלה תוצאות  בדיקת המעבדה של אדמת יפו, עליה גדלו תפוזי 

:)JAFFA ORANGE( השמוטי
 "האדמה עשירה מאד בדשן )אורגני, י.פ.(! בכמות שמתאימה 

לאדמות שמקבלות דישון כימי, באופן קבוע ושוטף!! 
חנקן: 41. ערך גבוה מאד. לשם השוואה באדמות חמרה החנקן:0. 

זרחן: 30.2. ערך גבוה מאד, בחמרה-0.
אשלגן: 0.69 כמות לא מבוטלת.

סידן: רמה טובה.
כלוריד: נמוך מאד.  מצויין.

רוויה: 45%.
אדמה אוורירית יחסית. )% חרסית לא גבוה(.

יודגש כי כל חומרי הדשן הינם אורגניים, באדמה שלא ראתה 
דשן כימי מימיה.

יש לזכור, שבעולם הקדום של תחילת המאה ה-19, לא היה דשן 
כימי. הדשן הכימי, הומצא באמצע המאה ה-,19 באירופה )גרמניה 

ואנגליה(. הוא היה יקר ולא הגיע לפלסטינה, שאופיינה בחקלאות 
פרימיטיבית פלחית, תחת השלטון העותומאני. בהשוואה לאדמות 
חמרה בשרון, באותה עת, בהם לא היו כל חומרי דישון,  ניתן 
להבין את תדהמתם של התיירים, המתארים בפליאה את כל 
גידולי החקלאות ביפו, במאה ה-19,לרבות תפוזי ג'פה המובחרים. 
 JAFFA התאוריה אוששה מדעית, בבדיקת מעבדה. תפוזי השמוטי
ORANGE(( המובחרים, גדלו אך ורק באדמת הדלתא של נחל 
איילון שהתייבש, ממזרח ליפו, טרואר משובח ועשיר בחומרי 
הזנה ודישון אורגניים בכמויות חריגות. זה לא הזן, שנתן לתפוזי 
ג'פה את פרסומם, אלא זאת הקרקע עליה גדלו )הטרואר(. זאת 
גם הסיבה כנראה, שכל הניסיונות לגדל את השמוטי באירופה, 

לא צלחו באותה עת.
www.francolaw.co.il למאמרים נוספים של עו"ד יעקב פרנקו

עו"ד פרנקו מומחה באדריכלות נוף וגינון במצע מנותק, משנת 
1984 ויוצר סידרת הגינון, ביוטיוב: "ביקורת הגינון בתל אביב".

בית אריזה "אפאי" 1932 על דרך-כביש 65
בין "גרנות" למחנה "80"

ניתן צו הריסה 2020
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בהשוואה לשנים קודמות, נראה כי המחיר לא הושפע יחסית
בגלל מגיפת ה- Covid-19, אבל היתה השפעה על הביקוש הוא 

עלה כי הצרכנים רוצים להגביר את צריכת וויטמין C שלהם.

אשכוליות
 הנפחים היו נמוכים ורק בשבוע 18 המחיר השתפר מעט והגיע 

ל0.98 דולר. המקורות היו מקסיקו, קליפורניה וטקסס.
 

מחירי אשכוליות קונבנציונאליות )דולר לק"ג( בשוק האמריקאי

Prices of conventional grapefruit (USD per KG( in the U.S. market

 תפוזים
יציבים בחלק  היו  מחירי התפוזים הקונבנציונליים בארה"ב 
הראשון של 2020, עם עלייה קטנה בשבועות האחרונים יחסית 
לשנת 2019. בהסתכלות על התרשים שלהלן, אנו יכולים לראות 
כי המחירים הממוצעים היו ב- מחירי הדרים בארה״ב )אמצע 
מאי( בהשוואה לשנים קודמות, בסך הכל נראה כי המחיר לא 
הושפע יחסית בגלל מגיפת ה- Covid-19, למרות הגידול בביקוש 

שכן הצרכנים רוצים להגביר את צריכת הוויטמין C שלהם.

 מחירי תפוזים קונבנציונליים )דולר לק"ג( בשוק האמריקאי

Prices of conventional oranges (USD per KG( in the U.S. market

מחירי הדרים בארה״ב )אמצע מאי(

 
לימונים:

המחירים במהלך השבועות האחרונים היו הנמוכים ביותר מזה 
 Covid-19 חמש שנים. לפני אמצע מרץ, כאשר עלו החששות לגבי
בארה"ב, המחירים כבר היו שווים לאלו של2019, שבעצמה 

הייתה נמוכה בהרבה מהשנים הקודמות.
כפי שניתן לראות בתרשים למטה, בשבוע 18 מחירי הלימונים 
הקונבנציונליים ירדו ב-11% משנה לשנה, במחיר של 1.34 דולר

לקילו. המקורות הם קליפורניה, אריזונה ומקסיקו.
 

 מחירי לימונים קונבנציונליים )דולר לק"ג( בשוק האמריקאי

Prices of conventional lemons (USD per KG( in the U.S. market

ליים:
המחירים היו מתחת לשנת 2019 ובשבוע ה-18 היו נמוכים ב 
55%- בהשוואה לשנת 2019, במחיר של 0.68 דולר לקילו, 

כאשר מקסיקו היא המקור היחיד.
 

מחירי ליים קונבנציונאליות )דולר לק"ג( בשוק האמריקאי

Prices of conventional limes (USD per KG( in the U.S. market

מאת כתבנו בשפלת החוף
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במהלך האביב התאפיינו מרבית הפרדסים בפריחה ברמה טובה 
ובחנטה ברמה סבירה. רמת פריחתם של זני האשכוליות למיניהם 
ושל חלק מזני התפוזים הייתה בינונית ונמוכה. בנוסף לכך, 
באמצע חודש מאי התרחש אירוע חום קיצוני של מעל 40 מ"צ 
למשך שבוע ימים, שגרם לנשירת חנטים מוגברת ברוב זני ההדר, 
ונמוכים  ולכן אנו צופים עונה שתתאפיין ביבולים בינוניים 
במרבית הזנים. הפרדסנים מתבקשים להתאים את הטיפולים 

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

הישראלי כתוצאה מהימצאות מזיק זה.
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שירות ההדרכה והמקצוע
 אגף הפירות, תחום הדרים

 בפרדס
 2020 אוגוסט-יולי

 רות שדה והגנת הצומח: יהדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים, ש
 יחזקאל הראש,יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, 

 עינת גרזון, עמירם לוי שקד, נווה הרצנו, אופיר אטינגר, שקד כוכבא וניצן רוטמן 
 

רמת פריחתם מרבית הפרדסים בפריחה ברמה טובה ובחנטה ברמה סבירה.  במהלך האביב התאפיינו
בינונית ונמוכה. בנוסף לכך, באמצע חודש  ייתהחלק מזני התפוזים השל ו םלמיניהזני האשכוליות של 

גרם לנשירת חנטים מוגברת ר שאלמשך שבוע ימים,  "צמ 40אירוע חום קיצוני של מעל  התרחשמאי 
בולים בינוניים ונמוכים במרבית הזנים. הפרדסנים שתתאפיין ביעונה  םפיוצולכן אנו  ,ברוב זני ההדר

 גובה היבול בחלקותיהם.לם להתאים את הטיפולים השונים למצב הפרדס ומתבקשי
בתקופה זו מסתיימים הריסוסים להגדלת הפרי באמצעות מווסתי צמיחה ותכשירי הזנה. בחודשים 
הקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה ולהפחתת קמטת והיסדקות הפרי. יש להקפיד על 

עבור תמורה גבוהה  יםהשקיה ודילול פרי ידני, לפי הצורך. בזן 'אורי' מקבלהכוונת גודל הפרי באמצעות 
במהלך הקיץ יש חשיבות רבה להשקיה  פרי בגודל זה.השיג מ"מ, ולכן יש לשאוף ל 80-65פרי בקוטר 

המרבי  גמולמדויקת, למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים, כדי לקבל את ה
זה יוחד פרק לנושא בלבול והדברת עש התפוח המדומה, בשל חומרת הנזק העלול  מהפרי. בדפון

 מזיק זה.כתוצאה מהימצאות להיגרם ליצוא הישראלי 
 

 
 אקרית החלודה

אקרית החלודה 

גיזום
בחודשים יולי אוגוסט מומלץ לגזום את החלקות שלא נגזמו במהלך 
האביב מחשש שגיזום זה יגרום ללבלוב מיותר בתקופה זו ויתחרה 
בחנטים הצעירים ויגרום לנשירתם. גיזום בתקופה הקרובה יכול 

לשמש לדילול פרי בחלקות עם מספר פירות רב מידי.

יבוצע גיזום דלת, מעברים, גביע צר, הוצאת ענפים במעטפת 
העץ ליצירת חלונות צד, גיזום יבש וגיזום שמלה. חשוב לבצע 
גיזום שמלה גבוה לחלקות בהן השיווק מיועד לסין. בנוסף יש 
לגזום ולהסיר צימוח צעיר הגדל על הגזע ועל הזרועות במקום 

התפצלות הזרועות.
יש להימנע מגיזומים החושפים את הזרועות ואת הגזע לקרינת 
שמש ישירה, בעיקר בזנים רגישים לקרינת שמש כדוגמת סטאר 

רובי. במידה וחשיפה זו בוצעה יש להלבין היטב.
בחודש מאי האחרון היה אירוע שרב כבד בכל הארץ ובזנים 
רבים הייתה נשירת חנטים רבה. יש להתחשב במצב זה ע"י גיזום 
סלקטיבי שיפחית למינימום את הורדת הענפים נושאי הפרי. יש 

להתרכז בהורדת ענפים יבשים ומנוונים שאינם נושאים פרי.
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 גיזום
את החלקות שלא נגזמו במהלך האביב מחשש שגיזום זה יגרום מומלץ לגזום אוגוסט ובחודשים יולי 
גיזום בתקופה הקרובה יכול לשמש לדילול פרי  ויגרום לנשירתם.יתחרה בחנטים הצעירים  ,ללבלוב מיותר

 ן כמות גדולה מדי של פרי.שבהבחלקות 
יבוצע גיזום דלת, מעברים, גביע צר, הוצאת ענפים במעטפת העץ ליצירת חלונות צד, גיזום יבש וגיזום 

יש לגזום ולהסיר צימוח  ,בהן השיווק מיועד לסין. בנוסףשחלקות בגיזום שמלה גבוה  חשוב לבצעשמלה. 
 ועות.צעיר הגדל על הגזע ועל הזרועות במקום התפצלות הזר

יש להימנע מגיזומים החושפים את הזרועות ואת הגזע לקרינת שמש ישירה, בעיקר בזנים רגישים לקרינת 
 היטב. נםיש להלבי -אם נחשפו הזרועות והגזע כדוגמת סטאר רובי.  ,שמש

ה. רבזנים הייתה נשירת חנטים הרבה בכך ש ,הארץאזורי שרב כבד בכל  שררבחודש מאי האחרון 
 מקדיש להתו ,פחית למינימום את הורדת הענפים נושאי הפריבמצב זה ניתן להגיזום סלקטיבי באמצעות 

 רת ענפים יבשים ומנוונים שאינם נושאים פרי.סבה
 

 

 הדברת מזיקים
 הנכם מוזמנים לצפות במבחר תמונות של מזיקי הדרים בקישור: !חדש

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

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

 בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

הדברת מזיקים
חדש! הנכם מוזמנים לצפות במבחר תמונות של מזיקי הדרים 

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

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

ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

בפרדס
 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים, שירות שדה והגנת הצומח: 

 יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, 
יחזקאל הראש, עינת גרזון, עמירם לוי שקד, נווה הרצנו, אופיר אטינגר, שקד 

 כוכבא וניצן רוטמן 
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 צרעה טפיליתקמחית הדר שעברה הטפלה ע"י 

 
 כנימה אדומה

בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה להתרבות במהלך חודש אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב 
בטפילות ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים מסדרת החיפושיות. יש להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי 

ול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות הצעירות בלבד. מדבירים מפרים את המאזן הביולוגי. הטיפאשר הדברה 
, בנפח תרסיס של 0.09%או במובנטו בריכוז של  ,0.1%טייגר, קוברה וטריגון בריכוז  - PYRIPROXYFENבתכשירי 
ליטר לדונם. יש להקפיד על כך שמועד  500-כבנפח גבוה של  2%ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז  400-300

 יום מהקטיף.  90יהיה  PYRIPROXYFENתכשירי  יישום
 

 אקרית החלודה
ימים.  10-7 הינו דור אחדמשך תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה מתפתחת מהר, ו

תכשירים בעלי ין , אולם יש להשתמש בהם באופן מושכל ולהחליף בבימים אלהמרבית התכשירים ניתנים ליישום 
 פעולה שונה, כדי למנוע התפתחות תנגודת.מנגנון 

 קבוצות התכשירים המומלצים:
 סמ"ק/ד'( 90לפי ) 0.03%-המינון המומלץ מגיע ל ;: אנווידור, ספידי, אינדיגוספירודיקלופן

 בתוספת שמן: תכשירי אבאמקטין המורשים להדרים, אבאמקטין
 , סופה, תיוביט: גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרוןגפרית

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

 אזהרה: יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי גופרית ונחושת.
 

 אקרית אדומה מזרחית 
אקרית זו עלולה להתפתח ולהסב נזק לעלווה ולפרי. במקרה של נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן 

, אנווידור, בוטרקס, אינדיגו, ספיידר; תכשירי גפרית: גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, JMSאולטראפז, שמן 
 תכשיר מטאור.וב ;סולפרון, סופה, תיוביט

לעתים גם אם  ,ש להקפיד על ההוראות המפורטות המתקבלות מבתי האריזה ומהמשווקיםי -ימי המתנה מקטיף 
 רב מהרשום בתווית. ,מספר הימים שהם דורשים

 נאסרו לשימוש בחלקות שבהן הפרי מיועד ליצוא. -אוקסיד: אקרימייט, טונטו ובוטרקס -תכשירי פנבוטטין: שימו לב
 

קמחית הדר שעברה הטפלה ע"י צרעה טפילית

כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה להתרבות במהלך חודש 
אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 
וטורפים מסדרת החיפושיות. יש  ובנוכחות צרעות טפיליות 
להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי הדברה אשר מפרים 
את המאזן הביולוגי. הטיפול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות 
הצעירות בלבד. מדבירים בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, 
קוברה וטריגון בריכוז 0.1%, או במובנטו בריכוז של 0.09%, 
בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 
2% בנפח גבוה של כ- 500 ליטר לדונם. יש להקפיד על כך 
שמועד יישום תכשירי PYRIPROXYFEN יהיה 90 יום מהקטיף. 

אקרית החלודה
תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה 
מתפתחת מהר, ומשך דור אחד 10-7 ימים. מרבית התכשירים 
ניתנים ליישום בימים אלה, אולם יש להשתמש בהם באופן 
מושכל ולהחליף בין תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה, כדי 

למנוע התפתחות תנגודת.
קבוצות התכשירים המומלצים:

ספירודיקלופן: אנווידור, ספידי, אינדיגו; המינון המומלץ מגיע 
ל-0.03% )לפי 90 סמ"ק/ד'(

אבאמקטין: תכשירי אבאמקטין המורשים להדרים, בתוספת שמן
סולפרון,  סולפולי,  סולפוזול,  גפריתר, מיקרוטיול,  גפרית: 

סופה, תיוביט
ספירוטטרמאט: מובנטו

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

יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי  אזהרה: 
גופרית ונחושת.

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

גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, תיוביט; 
ובתכשיר מטאור.

יש להקפיד על ההוראות המפורטות   - ימי המתנה מקטיף 
המתקבלות מבתי האריזה ומהמשווקים, גם אם לעתים מספר 

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

- נאסרו לשימוש בחלקות שבהן הפרי מיועד ליצוא.
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 נזק לעלים מאקרית מזרחית

 

הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי, ונראה גם באזור חוף הכרמל. התכשיר  -הסחלב  תריפס
. יש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבור שבין פירות או בחיבור 0.08%להדברת התריפס הוא ספרטה סופר בריכוז 

 תריפס הסחלב והסב נזק למשפחת האשכוליות ולפומלית.תקף שבין העלים לפרי. עד היום 

 
 תריפס הסחלב

 
 הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים

לפני תחילת ריסוסי נגד זבוב הים התיכון , יש להתחיל לרסס של נגיעות ובחלקות מבכירותבחלקות עם היסטוריה 
 מדריך האזורי. ב צותעווהילאחר  ,המועצה

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

מטר, כל עץ שני, בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע  1-אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ
התכשיר סקסס מסופק על  ו העליון של העץ.לקמריסוס על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על ח

ידי המרכז האזורי להדברת הזבוב, לפי בקשה, כך שניתן לטפל באופן עצמאי בזנים המוקדמים כמו סצומה, ניוהול 
 ועוד.

פרדסנים המגדלים זן מוקדם, שהשנה נכנס לניבה בפעם הראשונה, מתבקשים ליידע בכך מיד את רכזי 
 החלקה תסומן במפות הריסוס.ההדברה של ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי ש

 
 

נזק לעלים מאקרית מזרחית

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

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
בחלקות עם היסטוריה של נגיעות ובחלקות מבכירות, יש להתחיל 
לרסס נגד זבוב הים התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה, לאחר 

היוועצות במדריך האזורי. 
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל פיתיון 
ותכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס ב-900 

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

המוקדמים כמו סצומה, ניוהול ועוד.
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מטאור
להשגת פרי איכותי 

ונקי מאקריות
Fenpyroximate 5% מכיל

למטע נקי מאקריות

קוטל אקריות בוגרות וצעירות

בטוח לאויבים הטבעיים*
* יש להתייעץ עם אגרונום

 לרשותכם בכל שאלה
צוות אדמה מכתשים 03-6577577

 חדש!
 חפשו אותנו גם בפייסבוק

ADAMA MAKHTESHIM – אדמה מכתשים



לניבה בפעם  נכנס  זן מוקדם, שהשנה  פרדסנים המגדלים 
הראשונה, מתבקשים ליידע בכך מיד את רכזי ההדברה של ענף 
ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.
אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה ביולוגית, ולקבל 
את אישורו לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: 
ביופיד, סראטרפ,NMF, טופטראפ ולורטקט. בזנים המוקדמים יש 
לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים - עד 
אמצע ספטמבר. שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח 
אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.
הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים

בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סראטרפ, NMF או ביופיד, 
או 5 מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, את המתקנים עם 
הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום מוצל, בגובה של 
1.8-1.5 מטרים בערך מפני הקרקע. מתקנים שייתלו בשמש 
יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור להספיק ל-5 חודשים 
לפחות, אך מניסיון העבר עולה כי בחלק מהמתקנים החומר 
מספיק ל-8 חודשים. את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך 

לגבי כל מתקן.
תמונות המתקנים
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אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית עם גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה 
, טופטראפ  NMFביולוגית, ולקבל את אישורו לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, סראטרפ,

עד אמצע ספטמבר.  -. בזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים ולורטקט
שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

 התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.
 

 דת זבוב הים התיכון בהדריםהנחיות לתליית מתקני לכי
מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, את  5או ביופיד, או  NMFמתקני סראטרפ,  10בכל דונם יש לתלות לפחות 

מטרים בערך מפני הקרקע.  1.8-1.5המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום מוצל, בגובה 
חודשים לפחות, אך מניסיון העבר  5-קנים אמור להספיק למתקנים שייתלו בשמש יתייבשו מהר. החומר במת

 את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן. חודשים. 8-עולה כי בחלק מהמתקנים החומר מספיק ל
 

 תמונות המתקנים

        
 מתקן ביופיד                                   מתקן סארטרפ                                            

 
 NMF מתקן

       
 מתקן לורטקט                                מתקן טופטראפ                                              

 מתקן סארטרפ   מתקן ביופיד

5 
 

אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית עם גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה 
, טופטראפ  NMFביולוגית, ולקבל את אישורו לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, סראטרפ,

עד אמצע ספטמבר.  -. בזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים ולורטקט
שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

 התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.
 

 דת זבוב הים התיכון בהדריםהנחיות לתליית מתקני לכי
מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, את  5או ביופיד, או  NMFמתקני סראטרפ,  10בכל דונם יש לתלות לפחות 

מטרים בערך מפני הקרקע.  1.8-1.5המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום מוצל, בגובה 
חודשים לפחות, אך מניסיון העבר  5-קנים אמור להספיק למתקנים שייתלו בשמש יתייבשו מהר. החומר במת

 את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן. חודשים. 8-עולה כי בחלק מהמתקנים החומר מספיק ל
 

 תמונות המתקנים

        
 מתקן ביופיד                                   מתקן סארטרפ                                            

 
 NMF מתקן

       
 מתקן לורטקט                                מתקן טופטראפ                                              

 מתקן טופטראפ  מתקן לורטקט

NMF מתקן

5 
 

אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית עם גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה 
, טופטראפ  NMFביולוגית, ולקבל את אישורו לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, סראטרפ,

עד אמצע ספטמבר.  -. בזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים ולורטקט
שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

 התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.
 

 דת זבוב הים התיכון בהדריםהנחיות לתליית מתקני לכי
מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן יבש(, את  5או ביופיד, או  NMFמתקני סראטרפ,  10בכל דונם יש לתלות לפחות 

מטרים בערך מפני הקרקע.  1.8-1.5המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום מוצל, בגובה 
חודשים לפחות, אך מניסיון העבר  5-קנים אמור להספיק למתקנים שייתלו בשמש יתייבשו מהר. החומר במת

 את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן. חודשים. 8-עולה כי בחלק מהמתקנים החומר מספיק ל
 

 תמונות המתקנים

        
 מתקן ביופיד                                   מתקן סארטרפ                                            

 
 NMF מתקן

       
 מתקן לורטקט                                מתקן טופטראפ                                              

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

המתקן לא תיצור חיגור בענף שעליו היא קשורה.
בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. שימו לב, לימון 

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

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 
התכשירים המוזכרים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה 
שהכינה מיכל מזעקי לעונת 2020. פרטים נוספים בקישור המצורף: 
https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/
documents/tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.pdf
יש להיזהר משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו 

כהלכה ופג תוקפם. 
יש חברות יצוא המחמירות יותר בעניין התכשירים המורשים 
לשימוש, ולכן על הפרדסן לדאוג לקבלת רשימת החומרים 
המותרים מהיצואן שעתיד לשווק את פריו בעונה הקרובה, 

ולנהוג אך ורק לפיה.

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

בעש התפוח המדומה.

רקע
עש התפוח המדומה הינו מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים 
מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, ושל הדרים בפרט, 
לכל השווקים ברחבי העולם. ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. 
אם יתגלה פרי נגוע ולו בזחל אחד, במהלך בדיקה המבוצעת 
בהגיעם של הפירות לנמל היעד, ייפסל המשלוח כולו לאלתר, 
כאשר מדובר באיחוד האירופי; ועלול להיחסם מיד היצוא כולו 
למדינות הרגישות לנושא, דוגמת ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה. 
בבדיקות בפרדסים ובבתי האריזה, שנערכו בעונה החולפת, 
נפסלו כ-40 חלקות ליצוא, ומתוכן פסלו פרי משתי חלקות, 

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

הם מנדרינה אורי, מנדרינה נובה ותפוזים שונים.
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התכשיר היעיל ביותר להדברת
אקרית חלודה ואקרית מזרחית

בפרדס המיועד לשוק מקומי ולתעשייה הדרהדר

יש לעיין בתווית לפני השימוש

עלות נמוכה

יעילות גבוהה

בפרדס מצטיין למניעת 
חלפת ורקבון חום

בעונות האחרונות פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את 
מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, אשר יאושר 
על ידם ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול 
מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של החלקות על ידי 
השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח 
על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו - לא 
יוכלו לייצא פרי. פרוטוקול עש התפוח המדומה מחייב את כלל 
הזנים המיוצאים מהארץ, המוגדרת "כאזור בגישה מערכתית". 

מומלץ לטפל גם בחלקות השכנות לחלקות היצוא.

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

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

ורוד )ראה תמונות(.
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 שונות; התפתחות בדרגות המדומה: ביצים התפוח עש

 הביצה קליפת דרך הבקיעה נראה הזחל לקראת
 )צילום: ר. כספי(

 

 
 הפרי בקליפת הנובר ראשונה בדרגה זחלהמדומה:  התפוח עש

 )צילום: ר. כספי(
 

 
 בדרגה חמישית למעלה: זחל שנייה; בדרגה צעיר למטה: זחל -המדומה  התפוח עש

 ()צילום: ר. כספי
 
 
 

עש התפוח המדומה: ביצים בדרגות התפתחות שונות;
לקראת הבקיעה נראה הזחל דרך קליפת הביצה )צילום: ר. כספי(
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 שונות; התפתחות בדרגות המדומה: ביצים התפוח עש

 הביצה קליפת דרך הבקיעה נראה הזחל לקראת
 )צילום: ר. כספי(

 

 
 הפרי בקליפת הנובר ראשונה בדרגה זחלהמדומה:  התפוח עש

 )צילום: ר. כספי(
 

 
 בדרגה חמישית למעלה: זחל שנייה; בדרגה צעיר למטה: זחל -המדומה  התפוח עש

 ()צילום: ר. כספי
 
 
 

עש התפוח המדומה: זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי )צילום: ר. כספי(
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 שונות; התפתחות בדרגות המדומה: ביצים התפוח עש

 הביצה קליפת דרך הבקיעה נראה הזחל לקראת
 )צילום: ר. כספי(

 

 
 הפרי בקליפת הנובר ראשונה בדרגה זחלהמדומה:  התפוח עש

 )צילום: ר. כספי(
 

 
 בדרגה חמישית למעלה: זחל שנייה; בדרגה צעיר למטה: זחל -המדומה  התפוח עש

 ()צילום: ר. כספי
 
 
 

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

אבחון חיצוני של פירות חשודים ונגועים
א. בפירות נגועים חל שינוי צבע חריג במועד לא אופייני בטרם 

ההבשלה )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(.
ב. התפתחות הילה צהובה נוצרת במקום חדירת הזחל, על רקע 
הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה הצהובה מופיע 

כתם חום של הרקמה המתה.
ג. בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה במחילה או במחילות 
הנוצרות מכרסום זחלי העש, ובתוכן גללים שמפריש הזחל 
בהזנתו. גון הגללים בתחילה לבן, ובהמשך משחיר. לא נוצר 

ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.
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 אבחון חיצוני של פירות חשודים ונגועים
 א. בפירות נגועים חל שינוי צבע חריג במועד לא אופייני בטרם ההבשלה )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(. 
ב. התפתחות הילה צהובה נוצרת במקום חדירת הזחל, על רקע הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה  

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

 לבן, ובהמשך משחיר. לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל. תחילההגללים בגון הזחל בהזנתו. 
 

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

 
 )צילום: עינת גרזון(המדומה: נגיעות בפרי בוסר  התפוח עש

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

 להיקטף עם יתר הפרי ולהגיע למערך האריזה.
 

 מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
 סניטציה

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

איסוף והשמדה של פירות נגועים, שזוהו בהם זחלי עש או ביצים, ושל פירות סדוקים )הסדק מהווה מקום נוח  .2
 לחדירת זחלי העת"מ(.

 
 

עש התפוח המדומה: זחל וגללים בתוך פרי ההדר )צילום: ר. כספי(
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 אבחון חיצוני של פירות חשודים ונגועים
 א. בפירות נגועים חל שינוי צבע חריג במועד לא אופייני בטרם ההבשלה )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(. 
ב. התפתחות הילה צהובה נוצרת במקום חדירת הזחל, על רקע הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה  

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

 לבן, ובהמשך משחיר. לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל. תחילההגללים בגון הזחל בהזנתו. 
 

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

 
 )צילום: עינת גרזון(המדומה: נגיעות בפרי בוסר  התפוח עש

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

 להיקטף עם יתר הפרי ולהגיע למערך האריזה.
 

 מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
 סניטציה

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

איסוף והשמדה של פירות נגועים, שזוהו בהם זחלי עש או ביצים, ושל פירות סדוקים )הסדק מהווה מקום נוח  .2
 לחדירת זחלי העת"מ(.

 
 

עש התפוח המדומה: נגיעות בפרי בוסר )צילום: עינת גרזון(

פרי המכיל זחל בדרגה מתקדמת נושר לרוב לקרקע, אולם לא 
כל הפירות הנגועים נושרים, כך שהם עלולים להיקטף עם יתר 

הפרי ולהגיע למערך האריזה.

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
סניטציה

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

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

זחלי העת"מ(.

פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים 
בחלקות שבהן לא נראתה עד כה נגיעות בעש התפוח המדומה,   -
יש לנטר אחת לשבועיים החל מחודש אוגוסט. בחלקות שבהן 

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

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

הקטיף והאריזה.

התקנת מלכודות ניטור ללכידת זכרים של עש התפוח 
המדומה 

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

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

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

יש להחליף מדי חודש.
סוגי מלכודות פרומון: קיימים בשוק שני סוגים של מלכודות, 

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

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

את הרעלן שבה אחת ל-3 חודשים.

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

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

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

צ'קמייט - במינון 11 סמ"ק תכשיר לדונם; בנפח תרסיס נמוך 
של כ-40 ליטר לדונם; יעיל עד 21 יום מיישומו. ניתן ליישם 

גם באמצעות רחפן.
ספלאט - מיושם על השליש העליון של העץ. ניתן לרכישה 
כמשחה בשפופרת, הנמרחת על העץ באמצעות "אקדח סיליקון". 
המינון הדרוש הוא 100 גרם לדונם, והוא יינתן ב-50 נקודות 
המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם של החלקה. התכשיר יעיל 
ל-12-10 שבועות מיישומו, והוא עמיד בכל תנאי מזג האוויר, 

כולל גשם. ניתן ליישם ספלאט גם באמצעות רחפן.
חוטי בלבול – נקשרים לענפים ב- 60 נקודות המפוזרות בצורה 
אחידה בכל דונם. חוטי הבלבול יעילים במשך 12-10 שבועות 

מיישומם, והם עמידים בכל מזג אוויר, כולל גשם.

חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול העת"מ
בחלקות פרדס הסמוכות לחלקות של רימון וגויאבה, אשר   .1
התגלו כנגועות במזיק - ה"בלבול" יחל באמצע חודש אוגוסט.
בחלקות הדרים שבהן אותרה נגיעות בשנה שעברה – יחל   .2

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

במלכודות פרומון להתחיל את הבלבול לאלתר.
בחלקות, שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי העש או בזחלים 

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

על יעילותו במשך 8 ימים ממועד הריסוס. 
ביוטי פלוס - תכשיר בקטריאלי; בנפח תרסיס הגבוה מ-200 
ל'/ד' מומלץ להשתמש ב-750 סמ"ק/דונם; ובנפח תרסיס של 

עד 200 ל'/ד' - 0.4%.
ספרטה סופר - תכשיר כימי; ריסוס בריכוז 0.04% בנפח תרסיס 

מלא, 400-300 ליטר לדונם.

השקיה
השקיה ודישון בעונת 2020/21

השנה חווינו גל נשירה עוצמתי מאוד בחלקות רבות בעקבות 
אירוע השרב הקיצוני, שחל באמצע חודש מאי, ולכן בחלקות 
שיבולן 2 טונות לדונם ופחות, יש להתאים את מנות מים לכמויות 
היבול ולהשקות במנות נמוכות יותר ביחס לשנים רגילות, וכן 

לדשן בהתאמה.

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

בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך הכמות השנתית(.
זו, עלולה  מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה 
לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל הצימוח, 

ובהמשך - בהתפתחות הפרי; והשני, עלייה במליחות הקרקע, 
שבעקבותיה פוחת כושר העץ לקלוט מים, עד שנגרמת פגיעה 
פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, 
ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. יש לציין כי הנתרן 

פוגע גם באופן הרסני במבנה הקרקע.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
כאשר מתעורר חשד להמלחת קרקעות בפרדס, לשינוי ולהרעה 
באיכות מי המקור או לחורף דל במשקעים, מומלץ לבצע בדיקת 
קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד מוקדם, נכון ויעיל יותר 
עם הבעיות הקשורות בכך. יש לבצע דיגום קרקע לשכבות: 
30-0 ס"מ ו-60-30 ס"מ; במקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום 
את השכבה 90-60 ס"מ. כדי לאפיין היטב ובאופן מייצג את 
הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק של כ-50-40 ס"מ 
משורת העצים, ו-10-5 ס"מ או 20-15 ס"מ משלוחת הטפטוף 
ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה(, וזאת ליד 
הטפטפות הסמוכות ביותר לגזע העץ )ראה איורים מס' 1 ו-2(.
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 העש או בזחלים של העש, יש לרסס בנפח מלא בתכשירים:בחלקות, שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי 
. התכשיר 0.06%סמ"ק תכשיר לדונם + דבק כל פיקס  20מכיל וירוס הקוטל את הזחלים, במינון של  - קריפטקס

 ימים ממועד הריסוס.  8שומר על יעילותו במשך 
בנפח תרסיס וסמ"ק/דונם;  750-מש במומלץ להשתל'/ד'  200-תכשיר בקטריאלי; בנפח תרסיס הגבוה מ - פלוס ביוטי

 .0.4%-נשתמש בל'/ד'  200עד של 
 ליטר לדונם. 300-400בנפח תרסיס מלא,  0.04%תכשיר כימי; ריסוס בריכוז  - ספרטה סופר

 

 השקיה
 2020/21 תהשקיה ודישון בעונ

לכן ו ,שחל באמצע חודש מאי ,ד בחלקות רבות בעקבות אירוע השרב הקיצוניומא עוצמתיהשנה חווינו גל נשירה 
להשקות במנות נמוכות יותר  ,לכמויות היבולמים היש להתאים את מנות  פחות,לדונם ו נותטו 2 ולןבשיבחלקות 

 ולדשן בהתאמה. ,ביחס לשנים רגילות
 

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

 מסך הכמות השנתית(. 30%בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 
ת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל מנ

כושר העץ לקלוט מים,  פוחתבהתפתחות הפרי; והשני, עלייה במליחות הקרקע, שבעקבותיה  -הצימוח, ובהמשך 
ם, ואף רעילים, המורכבים מיוני עד שנגרמת פגיעה פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויי

 במבנה הקרקע.גם באופן הרסני   הנתרן פוגעיש לציין כי כלוריד ונתרן. 
 

 המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
כאשר מתעורר חשד להמלחת קרקעות בפרדס, לשינוי ולהרעה באיכות מי המקור או לחורף דל במשקעים, מומלץ 
לבצע בדיקת קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד מוקדם, נכון ויעיל יותר עם הבעיות הקשורות בכך. יש לבצע 

ס"מ. כדי  90-60לדגום את השכבה  ס"מ; במקרים בעייתיים במיוחד יש 60-30-ס"מ ו 30-0שכבות: בדיגום קרקע 
ס"מ  10-5במרחק של  ;ס"מ משורת העצים 50-40-לאפיין היטב ובאופן מייצג את הקרקע, יש לדגום במרחק של כ

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

 

      
 דיגום בקרקע קלה. 2איור                             דיגום בקרקע כבדה. 1איור                                      

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

נקבע  ,מסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדסה ,הסףוהדחת המלחים בחלקה. לרוב ערך 
דציסימנס/מטר. בחלקות שבהן  2.5-כאשר בבדיקות קרקע בעיסה רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מככזה 

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

 איור 1. דיגום בקרקע קלה איור 2. דיגום בקרקע כבדה

בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות 
שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה והדחת המלחים 
בחלקה. לרוב ערך הסף, המסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה 
פוטנציאלית בפרדס, נקבע ככזה כאשר בבדיקות קרקע בעיסה 
רוויה רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. 
בחלקות שבהן נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת 
ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 

דציסימנס למטר.
ההבדלים במקורות המליחות בחלקות של פרדסים בישראל 
נובע משונות הקרקע באזורי הארץ ואיכויות המים, המסופקות 
לחלקות הפרדס, וכן מתנאי ההתאדות המאיצים או המאטים את 
תהליך ההמלחה. לקבלת מדד ראשוני לרמות, שבהן ניתן לזהות 
מצבי המלחה או תחילת המלחה, ניתן להיעזר בטבלה שלהלן.

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

 EC מליחות מי ההשקיה
)דציסימנס/מטר(

 EC )מליחות הקרקע )ברוויה
)דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0
1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

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

טיפולים לקבלת לימון קיצי
הצמאה

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

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

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

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

לשלוש מטרות:
1. תוספת זרחן לקרקע לשם הזנת העצים בזרחן

2. עידוד צמיחת שורשים
3. שטיפת הטפטפות

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

משקפי מגן וללבוש כפפות.

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

ממלאים את הדוד במים

יישום החומצה הזרחתית.  שטיפת הטפטפות מתבצעת בסוף 
כשהמים עדיין זורמים, פותחים את קצות שלוחות הטפטוף, ולאחר 
כ-2 דקות, כשזורמים מים נקיים לחלוטין, ניתן לחזור ולסגור 
את השלוחות. פעולה זו תסייע בניקוי מערכת ההשקיה בפרדס. 

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

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

מוסקיטון( בריכוז של 0.025%, אם הופיעו גם כנימות עלה.
במהלך תקופת הלבלוב ייתכן שייראו מחסורים בעלים; ובמקרה 
שכך, ניתן לספק ברזל במי ההשקיה באמצעות תוספת של כילט 
ברזל בכמות של 0.5 ק"ג לדונם. כמו כן, ניתן להוסיף ריסוס 
הזנה בעלוומיד 1.5% + משטח או בדשן-כל 23-7-23 בריכוז 

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

+ שמן קיצי 0.5%.

יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: 
יש לבצע קיטומים עוקבים של הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע 
לאורך של 20-10 ס"מ. ענף צעיר שלא נקטם - יש להסיר 
וגדילת העץ מעבר  מבסיסו כדי למנוע הצטופפות של הנוף 
לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים החשופים לשמש, למניעת 

מכות שמש.

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

יש לחטא במרק בורדו 1%.

קטיף לימון 
למניעת מכות קטיף, אין להשקות את הלימון במשך ימים אחדים 
לפני הקטיף. משך תקופת הצמאה זו ייקבע בהתאם לסוג הקרקע 
ועד שהפרי לא יהיה רגיש למכות קטיף. רגישות הפרי למכות 
קטיף נמדדת באמצעות פנטרומטר; כאשר בלימון נעשה שימוש 
בראש הקטן. מבצעים את הבדיקה על מדגם גדול של פירות 
בחלקה. ככל שהערך המתקבל בלחיצה קטן יותר, הפרי רגיש 
יותר למכות קטיף. אין לקטוף כאשר הערך המתקבל בלחיצה 

קטן מ-8 בר.

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

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

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

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

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

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

הראשונה של חודש אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב התמוטטות 
הפרי במינאולה

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

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

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

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

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

הנוטות לשבירת צבע, יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית  נוסחת הריסוס: 
 BB5 0.05% 0.025% או B 1956 בריכוז 0.1% + משטח )טריטון

או טיבולין 0.025%(.
נגד מזיקים בשמן 1.75%-1%, מומלץ לשלבו  אם מרססים 

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

בתווית.

מחלות 
פיטופטורה ופוזריום 

בשתילים צעירים נרקבים השורשים כתוצאה מעודפי מים בשל 
הידבקות בפטריות הפיטופטורה והפוזריום. השקיה במרווחים 
צפופים יוצרת תנאים נוחים להתפתחות מחלות אלה, בעיקר 
בקרקעות כבדות, בדיוק כמו השקיה בעודף. לפיכך, יש להימנע 
מעודפי מים ולהיוועץ במדריך האזורי בנושא ממשק ההשקיה. 
למניעת המחלות הללו בשתילים מבוגרים מומלץ להרחיק את 

הטפטפות בכ-40 ס"מ מהגזע.

אלטרנריה
המחלה הסבה נזקים קשים בעונה האחרונה. לחות גבוהה יחסית, 
ערפילים, גשמים אביביים וקיציים יוצרים תנאים נוחים להדבקה. 
מומלץ לרסס למניעה או בהתאם לתוצאות הניטור, כאשר מזהים 
נגיעות חדשה על העלים והפירות. הזנים הרגישים ביותר למחלה 

הם מינאולה, נובה, מיכל, מירב ומורקוט. 

עלעלת
בנטיעות צעירות ניתן לזהות עצים נגועים לפני הלבלוב הקיצי. 

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

לעלעלת, במיוחד אם הם כלורוטיים.

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

ולוודא שאינו נגוע במחלה. 

החמה
הזן 'אורי' רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה יותר מזנים אחרים. 
בשנים האחרונות יותר ויותר חלקות 'אורי' סובלות מנזקי ההחמה. 
הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זו של השנה, אך הנזק 
בא לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום 
ולקראת הקטיף, כשהפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה 
ברמה גבוהה מאוד, אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה 
נגיעות באקרית זו, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.
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נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, 
בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה 

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

ריסוס בתכשיר נחושת.

הדברת עשבים
הדברת קיקיון

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

המדומה ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.
 ,2,4-D ניתן להדביר את הקיקיון באמצעות ריסוס בתכשירי 
המאושרים להדברת עשבייה בפרדס, בריכוז 0.5%. מומלץ 
לשלב עם תכשירי גלייפוסט בריכוז 1.5%-2%, על פי הרשום 
בתוויות. בחורף, כאשר צפוי גשם, ניתן להדביר קיקיון על ידי 

ריסוס בתכשיר ברומאסיל בריכוז של 0.3%.

הדברת מטפסים
חנק ואורגיה שלא טופלו, נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם 
ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה 
וזהו בדיוק המועד  פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, 
למניעת חנטת פירותיה והפצת הזרעים. את מרבית המטפסים 
ולכן יש  ניתן להדביר באמצעות ריסוס בקוטלי עשבים,  לא 
לפעול למניעת הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת 
מטרה זו מאתרים את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. 
נבטים חדשים, שגובהם עד 30 ס"מ, מדבירים באמצעות ריסוס 
בגלייפוסט 1.5% + תכשיר D-2,4 בריכוז 0.3%-0.5%. טיפול 
זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, דלעת הנחש, שעונית 

ובלוטנית אפריקאית.

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

רוחב המרחב הנקי מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע. 
הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך הטפטפות 
בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, כאשר ההשקיה היא 

בטפטוף במים מושבים

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

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר. 

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

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

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

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

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

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

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה
להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט בריכוז 1%-1.5%. 

עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
גלייפוסט בשילוב תכשירי D-2,4. יש להקפיד שלא לרסס ברוח.

אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה, 
גם אם נשטף היטב!

בגלייפוסט  - מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים  קייצת 
.2,4-D בשילוב תכשירי

הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה, שחמקה 
מההדברה, יש לכסח לפני יצירת הזרעים.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה 
מקצועית בלבד.
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו

 ס
ה

סולמות

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

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

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

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

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

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

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

˘„Á
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