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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
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
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תוכן

ידיעון ענף ההדריםידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחיםבמועצת הצמחים

העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה, כמו גם הניסוח והמהותהתוכן ומערכת הכללים של השפה, כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.הן באחריות הכותב בלבד.

גיליון מס'

148
אפריל 2020

ד 
ק

ש
י-

לו
ם 

יר
מ

 ע
ם:

לו
צי

תמונת מצבתמונת מצב44

צרות של אחריםצרות של אחרים1010

כך היה פעםכך היה פעם1616

על תשלום חופשה כתחליף על תשלום חופשה כתחליף 1717
לחופשה בפועללחופשה בפועל

יצוא פרי הדר מישראליצוא פרי הדר מישראל1818

הפשיעה החקלאית בישראלהפשיעה החקלאית בישראל2222

תחרות הצילום המסורתית תחרות הצילום המסורתית 2323
של קנטשל קנט

בפרדסבפרדס2424

הימים הם ימי ״אחרי קורונה״ עם ישראל ועימו חקלאי ישראל 
"ניעורו" מחדש. כך גם גיליון זה של עת הדר המביא הפעם 
הוראות למגדלים, תחרות צילום, מנפלאות פרדס רבינוביץ 

ברישון וצרות של אחרים בעריכת כתבנו באזור השפלה.



 טל עמית

תמונת מצב

הפתעה נעימה בשלהי העונה
אנחנו נמצאים )אמצע אפריל(, בישורת האחרונה של עונת 20/21.

בניגוד לתחזיות )שניבאו עונה עם כמויות פרי גדולות אצל המתחרים, ותחרות קשה(, מסתבר כי המצב שונה לחלוטין. החל 
מתחילת חודש מרץ הורגש מחסור בפרי בשווקים, ביקושים ערים ומחירים מאוד אטרקטיביים.

יש שאומרים – "טוב לסיים עונה עם הרגשה טובה" ויש שאומרים "חבל שהעונה מסתיימת". בכל מקרה, מדובר, מבחינתנו, 
בהפתעה חיובית ומשמחת.

בכדי להבין במה מדובר, להלן מחירי הקליפים )וביניהם ה"אורי"( והאשכוליות האדומות בשוק הצרפתי בשבוע הראשון של אפריל. 
השוק הצרפתי הוא השוק החשוב ביותר של שני מוצרים אלו - 27% מהאשכוליות האדומות ו – 45% מה"אורי" מיוצאים לשוק זה.

 841תמונת מצב 

 .הוא אדם שמעולם לא ניסה משהו חדש , אדם שמעולם לא טעה : אלברט איינשטיין 

 הפתעה נעימה בשלהי העונה

 . 02108בישורת האחרונה של עונת , ( אמצע אפריל ) אנחנו נמצאים 

כי המצב שונה  מסתבר, ( ותחרות קשה , שניבאו עונה עם כמויות פרי גדולות אצל המתחרים ) בניגוד לתחזיות 
 .ביקושים ערים ומחירים מאוד אטרקטיביים , החל מתחילת חודש מרץ הורגש מחסור בפרי בשווקים .  לחלוטין 

, בכל מקרה " . חבל שהעונה מסתיימת"ויש שאומרים " טוב לסיים עונה עם הרגשה טובה " –יש שאומרים 
 .בהפתעה חיובית ומשמחת , מבחינתנו , מדובר 

והאשכוליות האדומות בשוק הצרפתי בשבוע " ( אורי"וביניהם ה) להלן מחירי הקליפים , מה מדובר בכדי להבין ב
מהאשכוליות האדומות   02%  -השוק הצרפתי הוא השוק החשוב ביותר של שני מוצרים אלו . הראשון של אפריל 

 .מיוצאים לשוק זה " אורי"מה 44% –ו 

 (תחילת אפריל )  31שבוע  –מחירי אשכוליות אדומות בצרפת 

 

 (תחילת אפריל)  31שבוע  –מחירי קליפים בצרפת 
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אלברט איינשטיין : אדם שמעולם לא טעה, 
הוא אדם שמעולם לא ניסה משהו חדש.

מחירי אשכוליות אדומות בצרפת – שבוע 13 )תחילת אפריל(

רמות המחיר של "אורי" משתוות לרמת המחיר שהפרי קיבל 
בתחילת העונה )תחילת ינואר(, דבר שמעולם לא קרה בעבר, שכן 
בחודש פברואר יש תמיד ירידת מחירים דרמטית בשל כמויות 
פרי עצומות של כל היצרניות, וההתאוששות אח"כ היא איטית, 

אבל לא מגיעה לשיאים של תחילת העונה.
באשכוליות האדומות, לעומת זאת, המחירים הנמוכים הם בדר"כ 
בחודשים דצמבר – ינואר. העונה, רמת המחיר בתחילת ינואר 
15.5 אירו )מחיר טוב יחסית לעונות קודמות( לתיבה  היתה 
וכיום היא 18 אירו. יש לציין לטובה את מסלול הפרי הממותג 

של "גליל", שפודה 4 אירו נוספים!
תופעה נוספת העונה – בשל הביקוש הגבוה לפרי, ליצואנים 

מחירי קליפים בצרפת – שבוע 13 )תחילת אפריל(

גם  ולא היה צורך באריזה מחודשת.  כמעט לא היו מלאים, 
כמות הפחתים והתביעות מצד הלקוחות היתה מינימלית. כל 
זה חוסך הרבה כסף ותורם תרומה נוספת להכנסה של המגדל, 

מעבר למחיר הטוב.
בגיליון הבא אני מקווה שניתן יהיה לתת סיכום מקיף לעונת 

.20/21

מחיר היציאה מהסגר והתעוררות הכלכלה
לעתים ברכה מביאה איתה קללה.

והתאוששות  היציאה של ישראל מהסגר, פחיתת התחלואה 
הכלכלה הביאה לביקושים עצומים לסחורות. נוצר מצב שנמלי 
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ישראל "מפוצצים" באוניות וגם מחוץ לנמלים ישנן בשבועות 
האחרונים 40-50 אוניות בהמתנה, שעולה לחברות הספנות 
הרבה כסף. חלק מהאוניות פנו לפרוק את סחורתן בנמלים 

אחרים, שמתפקדים כראוי.
נמלי ישראל אינם ערוכים לכמות האוניות הזו )לפחות בשנתיים 
הקרובות, עד שיפתחו הנמלים החדשים באשדוד ובחיפה(, כמות 
כוח האדם מוגבלת והאפשרות לתגבר במשמרות נוספות אינה 
אפשרית )קצת משמרת שנייה ועל שלישית – אין על מה לדבר(.
נוצר מצב שיש עיכובים גדולים בכניסת אוניות לפריקה והעמסה 
וכך קרה שפרי הדר שהיה מוכן ליצוא במחצית מרץ השתהה 
כשבוע עד ליציאתו לחו"ל, בשל אי כניסת האוניה בזמן )וזה 
למרות שיש העדפה לתוצרת חקלאית ע"פ מטען כללי(. כל זה 
קורה דווקא כשהשווקים שלנו בחו"ל משוועים לפרי הדר. חבל.
דווקא הפקק שהיה בתעלה לא השפיע רבות על היצוא שלנו כי 
התעלה קשורה ליצוא שלנו לקווים הרחוקים, במזרח ובמערב, 
ובשלב זה של העונה, כמות הפרי בקווים הללו, היא מועטה 
)הקו שלוקח פרי לצפון אמריקה הוא קו שמגיע מהמזרח הרחוק, 
מעמיס בארץ וממשיך להפליג 13 יום מערבה, לחוף המזרחי 

של ארה"ב(.

צרות של אחרים )שלא נדע( ברכה לנו 
אמנם רחוק מהעין ומהלב, אבל חשוב לדעת ולנצל את המצב.
במחצית חודש פברואר 2021, פקדה קרה קשה את מדינת טקסס, 
10ארה"ב. הטמפרטורות ירדו מתחת ל – 10ארה"ב. הטמפרטורות ירדו מתחת ל – 10 מעלות צלסיוז לאורך 
70מספר ימים ברצף. הקרה הקשה גבתה 70מספר ימים ברצף. הקרה הקשה גבתה 70 קרבנות שקפאו למוות, 
לאחר שאספקת החשמל נותקה באזורים רבים ולאנשים לא היו 

אפשרויות לחמם את עצמם – נורא!
להבדיל אלף הבדלות, טקסס היא כיום גם יצרנית האשכוליות 
ואחראית  )עברה את פלורידה(,  האדומות הגדולה בארה"ב 
475,000 טון אשכוליות אדומות, מתוך 475,000 טון אשכוליות אדומות, מתוך 475,000 180,000לייצור של כ – 180,000לייצור של כ – 180,000
שארה"ב כולה מייצרת ומתוך כ 780 אלף טון של ייצור עולמי.
היבול של עונת 20/21 קפא והלך לאיבוד, ולכן ליצואנים שלנו 

היה שוק טוב לאשכוליות בחוף המזרחי של ארה"ב.
בשיחות שהיו לי לאחרונה עם גורמים בענף בארה"ב, מסתבר 
שהעצים שרדו את הקרה ולא מתו, אך מצד שני, עצים אלו לא 
יספיקו להתאושש ולפרוח, כך שנראה שכמות הפרי שטקסס 
מייצרת תהיה חסרה בשוק העולמי, גם בעונת 21/22. לתשומת 

לב יצואני הפרי הישראלי!

לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות אלינו
www.gadotagro.com :טלפון: 08-6308000 פקס: 08-6308001 אתר

infoagro@gadotagro.com :כתובת מייל

טיבולין

בריכוז: 
 0.05%-0.025%

בהתאם
לשימוש

Alkyl Polyethoxy Ethanol Fatty Acids Isopropanol 'מכיל: 900 ג'/ל
תוסף לשיפור הקליטה של תכשירי הזנה עלוותית

ומווסתי צמיחה בהדרים, בניהם: ג‘יברלון, טיבג, אלפטין, פאסט-פרוט ועוד.
בריכוז: 0.025%-0.05%, בהתאם לשימוש הרשום בתווית.
כמו כן, מומלץ לשילוב עם קוטלי עשבים בהתאם לתווית.

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע 13 המסתיים ב-3/04/2021 

מצטברמצטבר
שינוי ב-% 19/20 / 20/21 שינוי ב-% 19/20 / 20/21  2018/19  2018/19  2019/20  2019/20  2020/2021 2020/2021 שבוע 13 שבוע 13זןזן

39%-336456451,0641,0641,3361,336-39%שמוטישמוטי
82%-23239090492492772772-82%טבוריטבורי

64%-882222104104-64%קרה קרהקרה קרה
25%-1061064,4474,4475,9605,9605,5515,551-25%אשכ' רגילותאשכ' רגילות

1,1771,17734,85934,85933,86333,86334,32434,3243%3%סנרייזסנרייז
373713,08513,08512,31812,31812,04512,0456%6%סוויטיסוויטי
234234134134919175%75%רדסוןרדסון

54%-212146461,6281,628-54%לימון צהובלימון צהוב
1111550%0%לימקואטלימקואט
49%-177177344344426426-49%קומקואטקומקואט

50%-12122424235235-50%לייםליים
550%0%טופז/טנגורטופז/טנגור

56%-1,8091,8094,1094,1093,5843,584-56%מינאולהמינאולה
90%-1671671,6411,6412,7042,704-90%סנטינהסנטינה
46%-253253465465136136-46%מיכלמיכל
1871872342341111119292111%111%הדסהדס
71%-132132462462688688-71%אורהאורה
3-3%-4,2964,29669,45069,45071,88571,88584,85784,857%אוריאורי
293293112112205205162%162%מירבמירב
53%-6856851,4651,465880880-53%אודםאודם

64%-63631741742525-64%קליפים שוניםקליפים שונים
31%-41418358351,2071,207390390-31%פומלו לבןפומלו לבן

24%-457457605605867867-24%פומלו אדוםפומלו אדום

6-6%-5,8705,870127,957127,957136,504136,504150,950150,950%סה"כסה"כ
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לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות אלינו
www.gadotagro.com :טלפון: 08-6308000 פקס: 08-6308001 אתר

infoagro@gadotagro.com :כתובת מייל

טיבולין

לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות אלינו

בריכוז: 
 0.05%-0.025%

בהתאם
לשימוש

Alkyl Polyethoxy Ethanol Fatty Acids Isopropanol 'מכיל: 900 ג'/ל
תוסף לשיפור הקליטה של תכשירי הזנה עלוותית

ומווסתי צמיחה בהדרים, בניהם: ג‘יברלון, טיבג, אלפטין, פאסט-פרוט ועוד.
בריכוז: 0.025%-0.05%, בהתאם לשימוש הרשום בתווית.
כמו כן, מומלץ לשילוב עם קוטלי עשבים בהתאם לתווית.



אשכוליות ברישון
אם מישהו רוצה להבין למה קשה להיות חקלאי בישראל, לא 
כל שכן חקלאי קטן, אני מסכם לכם כאן את סיפור משלוח 
האשכוליות של "פרדס רבינוביץ' לתעשייה, ותוך כדי כך אספר 
לכם על פטנט חדש לייעול קטיף ההדרים לתעשייה, שכמו כל דבר 
הומצא בגלל מצוקה )אבל עדיין לא מצליח להעביר את "פרדס 
רבינוביץ" לפסי רווחיות כמובן(: מאחר שמוטי ושי ספקטור 
שעזרו בעבר בשיווק האשכוליות שלנו חדלו לעסוק בחקלאות
ונשארנו לבדנו בכל אזור ראשון, ולאחר שבשנה שעברה לא היה 
לנו פתרון וכל האשכוליות פשוט נשארו על העצים ויצרו מטרד 
גדול, החלטנו השנה לקטוף את האשכוליות "במכה אחת )בסך 
הכל יש בפרדס רבינוביץ' 49 עצי אשכוליות(, ולשלוח אותן 
לתעשייה – למרות המחיר המגוחך שמשלמים עבור אשכוליות 
למיץ. בעזרת חברי מימי הצבא גידי סנדובסקי )ניבה פירות( 
התקשרנו עם קובי רייך ובני לדרמן, מנהלי בית האריזה המושלם 

של מושב בני דרור.
מתוך רצון להטריד את מנהלי בית האריזה כמה שפחות )כי 
ברור שאנחנו "קוץ בתחת" עבורם(, ועקב הקושי למצוא טרקטור 
שיעמיס את המיכלים, צורי דאבוש הקריאטיבי )שבלעדיו כבר 
הייתי מת(, המציא את "שיטת דאבוש" לקטיף לתעשייה: לקטוף 
את האשכוליות לתוך באלות )ראו תמונה(, ואז להביא בפעם 
אחת משאית עם מנוף שתעמיס את הבאלות המלאות, תיקח אותן 
לבית האריזה, ושם נשפוך את האשכוליות לתוך הגונדולה. אבל 
איך שופכים באלה לתוך גונדול הצורי נתן פתרון: חיתוך תחתית 
הבאלות בסכין חיתוך. כמו שגידי סנדובסקי אומר: סטארט אפ!!!
מבחינה תפעולית ומבחינת היעילות זה עבד מצוין – כמו כל 
דבר שצורי דאבוש ממציא: במקום לקחת משאית שתביא את 
)שתי  ותחזור לקחת אותה עמוסה  הגונדולה הריקה לפרדס 
נסיעות הלוך–חזור( - המשאית הייתה צריכה לבוא רק פעם 
אחת לאסוף את הפרי. חיסכון משמעותי של נסיעה הלוך-חזור 
של המשאית בכבישי ישראל העמוסים לעייפה. במקום שנצטרך 
ללכת עם התרמילי )25 ק"ג( מהעצים עד הגונדולה בכל פעם, 
יכולנו לפזר את הבאלות בכמה מקומות בפרדס וכך לסחוב את 

התרמילים למרחקים הרבה יותר קצרים: יותר קל ויותר מהר.
ואכן, התייצבנו ביום חמישי, בבוקר בפרדס )צורי, רועי הבן 
שלי, ואני( והתחלנו לקטוף. רועי החל לסבול מכאבים חזקים 
בגב )הייטק, הייטק ונטש אחרי כמה שעות. צורי ואני המשכנו 
ע ד הערב. בכל באל ה נכנס ו בער ך 150 ק "ג אשכוליו ת )6-7 
תרמילים(. קטפנו עד הער ב 26 באלות. הזמנו את המשאית 
ליום שישי בשעה 10:00 כדי שנוכל להמשיך לקטוף עוד קצת. 
עזרא הנהג הגיע כבר ב - 8, אז נאלצנו לשבת שעה ולהתפנק 
על הג'חנון של יום שישי )ש ל ג'רופי משיכון המזרח,( וקפה. 
צורי הבלתי נלאה המשיך לקטוף עוד שתי באלות: סה " כ – 28 

באלות = 4,250 ק"ג.
המנוף העמיס את הבאלות בקלות מכל המקומות בהם הן הונחו. 
עזרא הוא מפעיל מנוף ברמה הכי גבוהה שיש ולקח לנו 1/2 

שעה להעמיס בגשם שוטף. נסענו לבית האריזה בבני דרור.
עזרא עם המשאית וצורי ואני )עם הכלב השחור של נטע – בנקסי( 
בסובארו אאוטבק מאחוריו. הגענ ו לבית אריז ה נקי ומסודר, 
לתפארת מדינת ישראל. בני קיבל אותנו יפה, הכין לנו קפה 

כאילו אנחנו ספקים של 10,000 טו ן אור...
בית האריזה היה עסוק באריזת סנרייז עבור ניבה פירות, אבל 
אנחנו ניגשנו לפרוק את האשכוליות לתוך הגונדולה שעמדה 
ליד שער הכניסה לבית האריזה: המנוף מרים באלה, מניח אותה 
מעל הגונדולה, צורי חותך את התחתית של הבאלה בסכין חיתוך,
והאשכוליות נשפכות פנימה כמו יהלומים. ככה 28 פעמים עד 
שמילאנו חצ י גונדולה בערך. לקח בערך שעה מרגע שנכנסנו 

לבית האריזה עד שיצאנו חזרה לראשון. צ'יק -צ'ק.
ועוד לפני שהלכנו, בני הכניס אותנו לאחד מחדרי הקירור. הכל 

היה מלא משטחים ש ל אור עם מדבקות של ניב הפירות.
קיבלנו אפילו מתנה: מגש אור ליגה לאומית לעזרא, לצורי, ולי. רק 
הכל בבנקסי לא קיבל כי הוא לא אוכל פירות. רק עוגיות עבאדי.

  

  
   ,בבייששרראאלל חחקקללאאיי ללההייוותת   קקששהה   ללממהה   ללההבבייןן   ררווצצהה   ממייששההוו אאםם  
  ההאאששככווללייוותת   ממששללווחח   ססייפפוורר   אאתת   ככאאןן   ללככםם   ממססככםם      אאנניי   ,קקטטןן חחקקללאאיי   ששככןן ככלל   ללאא
    ככדדיי   וותתווךך ,ללתתעעששייייהה 'ררבבייננוובבייץץ פפררדדסס  "   ששלל  
    ,ללתתעעששייייהה ההההדדררייםם קקטטייףף ללייייעעוולל חחדדשש פפטטננטט עעלל ללככםם   אאסספפרר ככךך  

   ללההעעבביירר   ממצצללייחח   ללאא עעדדייייןן   אאבבלל)  ממצצווקקהה בבגגלללל    ההווממצצאא   דדבברר   ככלל ששככממוו 
 סספפקקטטוורר   ווששיי ששממווטטיי ממאאחחרר  (: ככממוובבןן ררווווחחייוותת ללפפססיי " ררבבייננוובבייץץ פפררדדסס"  אאתת  

    בבחחקקללאאוותת   ללעעססווקק חחדדללוו   ששללננוו   ההאאששככווללייוותת בבששייווווקק בבעעבברר   ששעעזזררוו 
    ווככלל   פפתתררווןן   ללננוו ההייהה ללאא   ששעעבבררהה   ששבבששננהה   ווללאאחחרר   ,רראאששווןן אאזזוורר   בבככלל ללבבדדננוו ווננששאאררננוו  

   ,גגדדוולל ממטטררדד   ווייצצררוו   ההעעצצייםם   עעלל ננששאאררוו פפששווטט   ההאאששככווללייוותת  
 יישש   ההככלל   בבססךך)  אאחחתת בבממככהה  "  ההאאששככווללייוותת      אאתת   ללקקטטווףף ההששננהה   ההחחללטטננוו
      –  ללתתעעששייייהה   אאוותתןן      ווללששללווחח   (,אאששככווללייוותת עעצציי 49 '  ררבבייננוובבייץץ בבפפררדדסס
 . ללממייץץ אאששככווללייוותת   עעבבוורר ששממששללממייםם   ההממגגווחחךך   ההממחחיירר   ללממררוותת  
   קקוובביי עעםם   ההתתקקששררננוו   (פפייררוותת   ננייבבהה  )  ססננדדוובבססקקיי   גגיידדיי ההצצבבאא   ממייממיי חחבברריי   בבעעזזררתת  

 . דדררוורר בבנניי ממווששבב ששלל ההממווששללםם   ההאאררייזזהה   בבייתת ממננההלליי ,ללדדררממןן    וובבנניי   ררייייךך  
בבתת   קקווץץ"  ששאאננחחננוו בבררוורר   ככיי) ששפפחחוותת   ככממהה   ההאאררייזזהה   בבייתת   ממננההלליי אאתת   ללההטטרריידד   ררצצווןן ממתתווךך  
ההקקרריי   דדאאבבוושש   צצוורריי ,ההממייככללייםם אאתת ששייעעממייסס   טטררקקטטוורר   ללממצצוואא ההקקווששיי   וועעקקבב   (,עעבבווררםם   " חחתת

 : ללתתעעששייייהה ללקקטטייףף " דדאאבבוושש  ששייטטתת  "  אאתת   ההממצצייאא   (,ממתת ההייייתתיי ככבברר   ששבבללעעדדייוו  ) אאטטייבביי
   אאחחתת   בבפפעעםם ללההבבייאא   וואאזז   (,תתממווננהה רראאוו  )  בבאאללוותת ללתתווךך   ההאאששככווללייוותת   אאתת   ללקקטטווףף
   ,ההאאררייזזהה ללבבייתת אאוותתןן   תתייקקחח   ,ההממללאאוותת ההבבאאללוותת   אאתת   ששתתעעממייסס ממננווףף      עעםם   ממששאאייתת  

 ללתתווךך   בבאאללהה   ששוופפככייםם אאייךך אאבבלל  .ההגגווננדדווללהה ללתתווךך ההאאששככווללייוותת    אאתת   ננששפפווךך ווששםם  
 .חחייתתווךך בבססככייןן ההבבאאללוותת תתחחתתייתת   חחייתתווךך:פפתתררווןן   ננתתןן   צצוורריי  גגווננדדווללהה   

 !!! אאפפ ססטטאאררטט   :אאווממרר ססננדדוובבססקקיי ששגגיידדיי ככממוו  
   ששצצוורריי דדבברר ככלל ככממוו   – ממצצווייןן עעבבדד   זזהה   ההייעעייללוותת ווממבבחחייננתת   תתפפעעווללייתת ממבבחחייננהה
  ההגגווננדדווללהה   אאתת ששתתבבייאא   ממששאאייתת   ללקקחחתת   בבממקקווםם  : ממממצצייאא דדאאבבוושש  
(  חחזזוורר  –ההללווךך ננססייעעוותת ששתתיי)     עעממווססהה   אאוותתהה   ללקקחחתת    וותתחחזזוורר   ללפפררדדסס ההררייקקהה  

   חחייססככווןן .ההפפרריי אאתת   ללאאססווףף אאחחתת   פפעעםם ררקק ללבבוואא   צצררייככהה   ההייייתתהה ההממששאאייתת   -
  .ללעעייייפפהה ההעעממווססייםם  ייששרראאלל בבככבבייששיי   ההממששאאייתת   ששלל חחזזוורר  -ההללווךך ננססייעעהה ששלל ממששממעעוותתיי  

 ( גג" קק 25) ההתתררממייללייםם   עעםם   ללללככתת   ששננצצטטררךך בבממקקווםם  

 . ההננהה אאזז –  חחקקללאאייםם   ללההייוותת   ררצצייתתםם  
       אאששככווללייוותת   ממייץץ ששייששתתהה   ווששממיי   , ההעעצצייםם עעלל   ננששאאררוו   ללאא   ששההאאששככווללייוותת ההעעייקקרר
   ההממייץץ ללממהה   ייבבייןן (,ההאאררייזזהה ממבבייתת ההאאששככווללייוותת   ההללככוו   ששללששםם  )    פפררייגגתת   ששלל

 :טטוובב    ככךך  -ככלל   פפררייגגתת   ששלל   אאששככווללייוותת
 ".ררבבייננוובבייץץ  פפררדדסס  "  ששלל ההננפפללאאוותת   ממההאאששככווללייוותת   זזהה   
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בקיצור: צורי המציא סטארט -אפ מארץ הסטארט-אפים שמייעל 
ומוזיל את קטיף ההדרים לתעשייה, שייקרא לנצח על שמו: 

"שיטת דאבוש".
אלא מאי?

חבל שהמחיר של אשכוליות לתעשייה הוא... 700 ₪ לטון, 
או במילים אחרות: 70 אגורות לק"ג... כן, כן, שבעים אגורות 

לקילוגרם!
אבל בסך הכל זה הרי הון עתק: כ- 3,000 ₪ עבור כל ה- 4.2 

טון שהבאנו...
אבל רגע, אל תבקשו ממני הלוואה, כי מזה צריך להוריד כ- 1,500 
₪ עלות המשאית עם המנוף, ועוד כ- 300 ₪ עלות הבאלות, כך
שמ- 4.25 טו ן אשכוליות נשאר 1,200 ₪ - וזה כמובן לפני 
הוצאות המים, העיבוד, חומר י הדישון )חנקת אשלגן + אמון 
חנקתי(, ועוד. טוב, על העבודה שלי ושל צורי לא נדבר כי 

אנחנו הרי נהנים מזה...
רציתם להיות חקלאים – אז הנה.

העיקר שהאשכוליות לא נשארו על העצים, ושמי שישת המיץ 
אשכוליות של פריגת )שלש ם הלכ ו האשכוליו ת מבית האריזה(, 

יבין למה המיץ אשכוליות של פריגת כל-כך טוב:
זה מהאשכוליות הנפלאות של "פרדס רבינוביץ".

 
 

 
 

על איכות הסביבה ובריאת הציבור/ דודיק שליט
המפקחים של המשרדים הממשלתיים האמונים על בריאותנו ואיכות הסביבה מצויים בחסר כח אדם לפי דבריהם, ומאידך לא 

מפסיקים להציק לחקלאים.
השבוע ננזפתי כפרדסן על כך שאשכוליות לתעשיה מנוערות על הקרקע ומשם נאספות. - כך אנחנו קוטפים כבר 70 שנים וכך 

קוטפים פרי לתעשיה בעולם כולו.
חוליית בקורת רשמה לי דו"ח על כך שהפועלים התאילנדים לא נושאים בכיסם פיסת סבון לרחיצת ידיים, )את הפלשתינאים לא 
בודקים( רב שטחי הפרדסים אצלנו מושקים במים מושבים, לפרדסן מסוים מנעו את השימוש במים אלה, אף כי כביש סואן מפריד 

בינו לבין גינות בתי השכנים )הנהנים מהקרבה לפרדסים( -שמא הוא יימכור מים זולים לדשא של שכניו.
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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.

פרו תייצר השנה יותר הדרים
230,000פרו תייצא השנה כ- 230,000פרו תייצא השנה כ- 230,000 טון הדרים, 
 ,2020 בשנת  מאשר  יותר   6% כלומר 
כ-81% מכל היצוא הפרואני, עיקר העלייה 

היא במנדרינה. 
בשנה שעברה עלו משלוחי המנדרינות 
2019 לעומת שנת 2019 לעומת שנת 2019; בעוד משלוחי  ב-45%
30%(, , אשכולית )+ 30%(, , אשכולית )+ 30%(,  התפוזים גדלו ב-40%
וליים טהיטי ב-22%.   ,)47% +( לימון 
מזנים  יגיע בעיקר  הגידול במנדרינות 
Murcott, מאוחרים, בהם בולטים הזנים 
satsuma. כאשר הסאטסומה מיועדת בעיקר 
לשוק המקומי, שם יש ביקוש ומחיר טוב. 
היא השוק העיקרי של  ארצות הברית 
רכשה   2020 בשנת  פרואניים.  הדרים 
ארה"ב 110,000 טון הדרים מפרו, יותר 
מ- 100,000 טון מהם מנדרינות. אחריה 
45000בריטניה עם 45000בריטניה עם 45000 טון. הולנד קנדה וסין  

גם צרכו יותר פרי משנה שעברה.

קניין הולנדי "מכירות הדרים 
טובות, רק לימונים נותרים 

מאחור"
בעיצומה,  המרוקאי  הנדרקוט  עונת 
טובה ממרוקו. בשבועות אספקה טובה ממרוקו. בשבועות אספקה טובה ממרוקו. בשבועות  אספקה ומקבלים אספקה ומקבלים 
הראשונים הנפח היה מורכב בעיקר מפרי 
העונה.  התקדמות  עם  שהתאזן  גדול 
1-1.10המחירים הם סביב 1-1.10המחירים הם סביב 1-1.10 אירו לק״ג. גם 
עונת הטנגו הספרדית היתה טובה, העונה 
טנגו  והחלו עם  חודש  לפני  הסתיימה 
טורקי עד סוף מרץ. הולנסיה הראשונה 
ממצרים הגיעה ברמת מחירים סבירה. 
שוק המיצים נמצא בלחץ ניכר. התוכניות 
כלפי הסופרמרקטים ממשיכות לפעול 
היטב. ובסך הכל שוק ההדרים נראה טוב, 
לימונים, אשר סובלים בעיקר  להוציא 
משוק הקייטרינג הנמוך בגלל הקורונה.

בתעריף  בתעריף   בתעריף    25%25% של  של עלייה  עלייה 
המכס. המכס. 

תעריף המכס שהוטל על אשכוליות פלורידה תעריף המכס שהוטל על אשכוליות פלורידה תעריף המכס שהוטל על אשכוליות פלורידה 
בצרפתבצרפת. בצרפתבצרפת. . בצרפתבצרפת, נעשה קידום , נעשה קידום , נעשה קידום  באירופה עלה בבאירופה עלה ב25%25%
הפעלות  כולל  אשכוליות  של  הפעלות מכירות  כולל  אשכוליות  של  הפעלות מכירות  כולל  אשכוליות  של  מכירות 
בנקודות  פעילות  כן  וכמו  בנקודות דיגיטליות,  פעילות  כן  וכמו  בנקודות דיגיטליות,  פעילות  כן  וכמו  דיגיטליות, 
ביפןביפן יש  יש  יש  )POSPOS( ומדיה חברתית. ( ומדיה חברתית.  מכירה )מכירה 
תוכנית חדשה לאינטראקציה של תרופות תוכנית חדשה לאינטראקציה של תרופות תוכנית חדשה לאינטראקציה של תרופות 
עם אשכוליות אשר מכוונת לאוכלוסייה עם אשכוליות אשר מכוונת לאוכלוסייה עם אשכוליות אשר מכוונת לאוכלוסייה 
של צרכנים יפנים מזדקנים שעשויים להיות של צרכנים יפנים מזדקנים שעשויים להיות של צרכנים יפנים מזדקנים שעשויים להיות 
מודאגים האם הם יכולים להמשיך ולצרוך מודאגים האם הם יכולים להמשיך ולצרוך מודאגים האם הם יכולים להמשיך ולצרוך 
בדרום קוריאהבדרום קוריאהאשכוליות. בדרום קוריאהבדרום קוריאהאשכוליות. אשכוליות. בדרום קוריאהבדרום קוריאה, העונה יש דגש , העונה יש דגש , העונה יש דגש 
כבד יותר על הגעה לצרכנים באמצעות כבד יותר על הגעה לצרכנים באמצעות כבד יותר על הגעה לצרכנים באמצעות 
פרסום בתקשורת המדגיש את אשכוליות פרסום בתקשורת המדגיש את אשכוליות פרסום בתקשורת המדגיש את אשכוליות 
בקנדהבקנדה מתבצעים מבצעי מיץ  מתבצעים מבצעי מיץ  מתבצעים מבצעי מיץ  פלורידה. פלורידה. 
תפוזים הכוללים את קמפיין משקה הבריאות תפוזים הכוללים את קמפיין משקה הבריאות תפוזים הכוללים את קמפיין משקה הבריאות 
המקורי, ותוכניות מדיה חברתית שמטרתן המקורי, ותוכניות מדיה חברתית שמטרתן המקורי, ותוכניות מדיה חברתית שמטרתן 
להגדיל את החשיפה לקהל היעד. כמו להגדיל את החשיפה לקהל היעד. כמו להגדיל את החשיפה לקהל היעד. כמו 
כן יש קידום מכירות של תפוזים טריים, כן יש קידום מכירות של תפוזים טריים, כן יש קידום מכירות של תפוזים טריים, 
ובאשכולית מתבצע מבצע המספק נקודות ובאשכולית מתבצע מבצע המספק נקודות ובאשכולית מתבצע מבצע המספק נקודות 
מועדון לרכישת שקיות אשכולית פלורידה.מועדון לרכישת שקיות אשכולית פלורידה.

י  ״ ע ת  מ ר ג נ ה  י ר ט י פ ״ ע ת  מ ר ג נ ה  י ר ט י פ ״ ע ת  מ ר ג נ ה  י ר ט פ
פסאודומונס בסיןפסאודומונס בסין

LasiodiplodiaLasiodiplodia ע"י  הנגרמת  ע"י פטריה  הנגרמת  פטריה 
pseudotheobromaepseudotheobromae נתגלתה בסין. נתגלתה בסין.

הפסואדומונס עלול להדביק פירות הדר הפסואדומונס עלול להדביק פירות הדר הפסואדומונס עלול להדביק פירות הדר 
פצועים ולגרום לריקבון תוך ימים. זהו פצועים ולגרום לריקבון תוך ימים. זהו פצועים ולגרום לריקבון תוך ימים. זהו 
הדיווח הראשון על ריקבון פרי הדר שנגרם הדיווח הראשון על ריקבון פרי הדר שנגרם הדיווח הראשון על ריקבון פרי הדר שנגרם 
L. pseudotheobromaeL. pseudotheobromaeעל ידי L. pseudotheobromaeL. pseudotheobromaeעל ידי על ידי L. pseudotheobromaeL. pseudotheobromae בסין. המזיק  בסין. המזיק  בסין. המזיק 
מהווה בעיה עבור הסינים שכן הדרים הוא מהווה בעיה עבור הסינים שכן הדרים הוא מהווה בעיה עבור הסינים שכן הדרים הוא 
הגידול השני בכמותו. הוא נמצא בלמעלה הגידול השני בכמותו. הוא נמצא בלמעלה הגידול השני בכמותו. הוא נמצא בלמעלה 
מ-20מ-20 פרובינציות בשטח של כ- פרובינציות בשטח של כ-25 מיליון 25 מיליון 25 מיליון 
דונם. ריקבון פירות הוא מחלה שכיחה דונם. ריקבון פירות הוא מחלה שכיחה דונם. ריקבון פירות הוא מחלה שכיחה 
במהלך הובלה ואחסון לאחר הקטיף. ככלל, במהלך הובלה ואחסון לאחר הקטיף. ככלל, במהלך הובלה ואחסון לאחר הקטיף. ככלל, 
30%30% עד 30%30% עד  עד 30%30%, ולעיתים , ולעיתים , ולעיתים  20%20%שיעור הריקבון הוא 20%20%שיעור הריקבון הוא שיעור הריקבון הוא 20%20%
להגיע עד 50%50%, מה שגורם , מה שגורם , מה שגורם  יכול  עד הוא  להגיע  יכול  הוא 
להפסדים כלכליים חמורים לאחר הקטיף. להפסדים כלכליים חמורים לאחר הקטיף. להפסדים כלכליים חמורים לאחר הקטיף. 
בהתחשב בהפסדים הכלכליים המשמעותיים בהתחשב בהפסדים הכלכליים המשמעותיים בהתחשב בהפסדים הכלכליים המשמעותיים 
הנגרמים כתוצאה ממחלות לאחר הקטיף. הנגרמים כתוצאה ממחלות לאחר הקטיף. הנגרמים כתוצאה ממחלות לאחר הקטיף. 
זיהוי ומניעה של מחלות הדרים הוא בסיס זיהוי ומניעה של מחלות הדרים הוא בסיס זיהוי ומניעה של מחלות הדרים הוא בסיס 
לתעשיית ההדרים. פרי הדר הנרקב הוא לתעשיית ההדרים. פרי הדר הנרקב הוא לתעשיית ההדרים. פרי הדר הנרקב הוא 
מארבעה זני הדרים -הפרי מתכסה בתפטיר מארבעה זני הדרים -הפרי מתכסה בתפטיר מארבעה זני הדרים -הפרי מתכסה בתפטיר 

לבן הופך להיות רך ונרקב.לבן הופך להיות רך ונרקב.

 Lasiodiplodia pseudotheo זיהוי הפטריה 
המורפולוגיים  המאפיינים  על  בהתבסס  נעשה 

והמולקולריים.

והירקות  הפירות  יבוא  ערך 
6%הספרדי עלה בשיעור של 6%הספרדי עלה בשיעור של 6%
3.4 ספרד ייבאה 3.4 ספרד ייבאה 3.4 מיליון טונות  2020בשנת 2020בשנת 2020
3,118של פירות וירקות תמורת 3,118של פירות וירקות תמורת 3,118 מיליון אירו, 
כלומר נפח וערך גבוהים ב-3.5% ו-6%

2019בהשוואה לשנת 2019בהשוואה לשנת 2019 בהתאמה. יבוא הפירות 
גדל בנפחו והסתכם ב-1.8 מיליון טון )+ 
11% מיליון יורו )+ 11% מיליון יורו )+ 11%(. ניתן  2,222(, ובשווי 2,222(, ובשווי 2,222 4%
היה לראות את הגידולים הבולטים בתפוזים 
וקליפים, עם 191,327 טון )+ 29%( ו-162

מיליון יורו )+ 59%(. המחיר הממוצע של 
הפירות המיובאים על ידי ספרד גדל ב-6.6%

לעומת השנה הקודמת, ועבר מ-1.1 אירו 
לק״ג ל-1.2 אירו לק״ג )על פי נתוני המכס(.

הנתונים משקפים את המשך ההתפתחות 
החיובית של יבוא ספרדי בשנים האחרונות, 
בעידוד התחום היצרני והן בתחום המסחרי.

רשויות הבטחון בישראל
רשויות הביטחון בישראל מנעו הברחת 
זהב מעזה לרשות הפלסטינית, בתוך ארגזי 
1.3 מיליון עגבניות. החומר המוברח בשווי 1.3 מיליון עגבניות. החומר המוברח בשווי 1.3 מיליון 
13שקל אשר הכיל 13שקל אשר הכיל 13 מטילי זהב במשקל של 
7 ק"ג, הוחרם מיידית, והנושא בחקירה. 
57 סיכל צה"ל 57 סיכל צה"ל 57 ניסיונות הברחה  2020בשנת 2020בשנת 2020
בגבול. החודש סוכל ניסיון הברחה של 

כ-80 קילוגרם של סמים.

התמונה , ג'רוזלם פוסט . 
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לנהל  יודעים  כולם  לא 
שרשרת אספקה   קצרה

תוצאות המכירות של הקונסורציום BIA היו 
טובות מאוד, עם ציון דרך חדש של 12.5 
מיליון יורו וגידול של מעל 16% בהשוואה 
לשנת 2020, חלק מהתוצאה המוצלחת הזו 
נובע מווירוס הקורונה, אך זה בעיקר בזכות 
רכישת לקוחות חדשים. במרץ ובאפריל 
2020, באמצע הסגר, היה גידול במחזור 
של יותר מ-30% לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד, וניתן לייחס אותה למגיפה ב-15% 
ולקוחות חדשים עוד 15% וזאת בהתחשב 
בכך שהתוצאה השנתית הכוללת של אפקט 
המגיפה בהחלט אינה עולה על 3-4%. 
הסיבה לצמיחה של 16% לעומת השנה 
הקודמת נובעת מהמודל העסקי המוכח 
של הקונסורציום BIA, בהיותה בבעלות 
היצרנים החברים בה, הקונסורציום אינו 
ארגון מניב רווחים, כמו כל שאר המפעילים 
להיות   BIA-ל זה מאפשר  המסחריים. 
תחרותית ולשלם תשואות ראויות לחבריו.

שוק הדרים איטי בגלל מזג אוויר אביבי 
לעליית הטמפרטורות הפתאומית באירופה הייתה השפעה רבה על שוק ההדרים. 

הביקוש להדרים צנח במידה ניכרת בגלל מזג האוויר האביבי.
למרות הירידה סיטונאי הפירות גאים בקמפיין הדרים מוצלח עד כה. כמויות סבירות 

נמכרו כל העונה ובמיוחד לקראת חג המולד. 
 Nadorcott & Clemenules היה לשמור אספקת  ניתן  אפילו בתקופת הקורונה, 
מארצות המקור בדרום אירופה. בתחילת המשבר היה מחסור בספרד מכיוון שלא 
היה מספיק כוח אדם זמין. עם זאת, המצב נשלט במהירות יחסית, ואחריו סופקו 
כמויות מסודרות ללא עיכובים גדולים, גם במכירתו כמעט ולא הורגשו שינויים ולכן 
קמפיין ההדרים התפתח ללא בעיות משמעותיות. קלמנטינות ספרדיות ממשיכות 
להיות פופולריות יותר מתפוזים. הקלמנטינות המוקדמות בדרך כלל מבוקשות מעט 
פחות, כאשר הביקוש גדל במידה ניכרת מתחילת העונה לקלמנולות. נאדורקוט 
Clemenules, בגלל הפופולריות אצל  נמכר במחיר קצת יותר גבוה בהשוואה ל- 
הלקוחות. כמויות גדולות של קלמנטינות אורי מישראל הנמצא בשוק כבר מספר 
שבועות, נמכר ב-2.50 אירו לק"ג, בערך כמו נאדורקט אך האורי יותר פופולארי 
אצל הקונה. וניתן להציע קלמנטינות אורי עד סוף מאי. עם זאת, בזמנים של קורונה, 
יש צורך בכמויות רבות יותר בשוק המקומי. לימונים קונבנציונליים מספרד הם ללא 
ספק פחות מבוקשים בגלל סגירת הגסטרונומיה, להבדיל מלימונים אורגניים שהם 
נדרשים יותר. אשכוליות הפכו בשנים האחרונות לאייטם שולי, והן מוצעות אך ורק 
בשוק המקומי מכיוון שאשכוליות מפלורידה נמכרות במחיר גבוה, עקב בעיות מכס.

בנגלדש, מחירי הלימון עולים
בעוד המודעות הבריאותית למגיפה עלתה, 
הנוכחית,  בעונה  זינקו  הלימון  מחירי 
והועילו בעיקר למגדלים קטנים. לימון 
יחיד נמכר שם ב-20 סנט /יורו ובתקופה 
רגילה נמכר לימון יחיד ב-15 סנט יורו, 
הביקוש החזק נגרם בגלל העובדה שמיץ 
 ,C לימון הוא מקור משמעותי לוויטמין
המבטיח מערכת חיסונית בריאה. ההיצע 

נמוך, והביקוש היה גבוה מאוד.

הקפאת מכס עבור אשכוליות 
מארה"ב

על  הסכימו  האירופי  והאיחוד  ארה"ב 
הקפאת המכס בסכסוך בואינג-איירבוס. 
האיחוד האירופי וארה"ב הסכימו להשהות 
את המכסים של מיליארדי דולר והקלו על 
סכסוך בן 17 שנים סביב הסיוע הבלתי 
חוקי ליצרניות המטוסים הגדולות בעולם. 
כל פיתרון ארוך טווח יצטרך לתת מענה 
לתחרות הסינית. שני הצדדים הצהירו כי 
ההקפאה תימשך ארבעה חודשים ותכסה 
ייבוא   האיחוד  את כל מכסי ארה"ב על 

האירופי בסך 7.5 מיליארד דולר. ההודעה 
אמרה כי היא תקל את הנטל על התעשייה 
והעובדים ותמקד את המאמצים בפתרון 

הסכסוך.
לאחר שיחת טלפון בין נשיא ארה"ב ביידן 
לנשיא הנציבות האירופית פון דר ליין, 
הבית הלבן הצהיר כי ביידן הדגיש את 
תמיכתו באיחוד האירופי ואת מחויבותו 
להחיות את השותפות בין ארה"ב לאירופה, 
פון דר ליין תיאר את ההסכם כחדשות 
צידי האוקיינוס    טובות לעסקים משני 
האטלנטי, אשר יהוו איתות חיובי מאוד 

של שיתוף פעולה כלכלי.
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עליה במחיר באירופה 
מחיר תפוזים )ממוצע משוקלל( באיחוד 
הממוצע  מעל   €  5 הוא  האירופי 
ב-2019/2020. היבוא לאיחוד האירופי 
תפוזים,  טון   950,000 של  בערך  היה 

ו-וקליפים כ-410,000 טון.
המחיר הממוצע המשוקלל הנוכחי ל-100
ק"ג עומד על 74 אירו. שזה 5 € מעל 
ו-14 € מעל  הממוצע ב-2019/2020 

הממוצע לחמש שנים.

קולומביה,
סוף סוף ליים ראשון מקולומביה. אחרי 
מגדל  קיבל  שלוש שנים של הכשרה, 
את   ,Orange Export SAS מחברת 
התעודה הנדרשת לייצוא. זהו קואופרטיב 
מסחרי שצומח במהירות. בשנת 2018, 
Orange Export החלה להציג טכניקות 
חקלאיות ביו-דינמיות, היה זה בהדרכתם 
של  ההשראה,  מעוררת  הבינלאומית 

מגדלים ספרדיים.

רשתות הצללה מגדילות יבול רשתות הצללה מגדילות יבול 
בשיעור של עד בשיעור של עד 30%30%

על פי הנתונים האחרונים של ארגון ההדרים על פי הנתונים האחרונים של ארגון ההדרים 
העולמי, ייצור ההדרים נמצא בעלייה ברחבי העולמי, ייצור ההדרים נמצא בעלייה ברחבי 
העולם. עם זאת, תנאי מזג אוויר קשים, כמו העולם. עם זאת, תנאי מזג אוויר קשים, כמו 
רוחות חמות וקרות, יכולות לפגוע באופן רוחות חמות וקרות, יכולות לפגוע באופן 
מכריע בפרי. פתרונות הצללה, המגנים על מכריע בפרי. פתרונות הצללה, המגנים על 
מטע ההדרים מפני תופעות מטאורולוגיות מטע ההדרים מפני תופעות מטאורולוגיות 
בלתי צפויות, כמו סופות ברד חזקות, בלתי צפויות, כמו סופות ברד חזקות, 
משפרים את המיקרו אקלים שלהם על משפרים את המיקרו אקלים שלהם על 
50%50%ידי הפחתת הרוח ביותר מ- 50%50%ידי הפחתת הרוח ביותר מ- ידי הפחתת הרוח ביותר מ- 50%50%, ושליטה , ושליטה 
על מידת הצל המכסה את הגידולים. על פי על מידת הצל המכסה את הגידולים. על פי 
בדיקות שדה, פתרונות אלה ממזערים את בדיקות שדה, פתרונות אלה ממזערים את 

הלחץ הפיזיולוגי של הצמחים ומשפרים את הלחץ הפיזיולוגי של הצמחים ומשפרים את 
יבולם, )ואף את האיכות( ביותר מ-יבולם, )ואף את האיכות( ביותר מ-30%30%. . 
רשתות ההגנה המגיבות בצורה הטובה רשתות ההגנה המגיבות בצורה הטובה 
Iride MultiIride Multi ביותר לברד ולרוחות, נקראות ביותר לברד ולרוחות, נקראותIride MultiIride Multi ביותר לברד ולרוחות, נקראותIride MultiIride Multi

Pro ExtraPro Extra, הן עשויות רשת ארוגה עם , הן עשויות רשת ארוגה עם 
מקדם הצללה של מקדם הצללה של 8%8%, רשת הגנה מפני , רשת הגנה מפני 
ברד במונופילמנט פוליאתילן בצפיפות ברד במונופילמנט פוליאתילן בצפיפות 
Iride MultiIride Multi גבוהה. בדיקות שדה הראו כי גבוהה. בדיקות שדה הראו כיIride MultiIride Multi גבוהה. בדיקות שדה הראו כיIride MultiIride Multi
Pro ExtraPro Extra עדיף גם בגידול של פירות הדר  עדיף גם בגידול של פירות הדר 
ללא זרעים, אשר זוכים להערכה רבה מצד ללא זרעים, אשר זוכים להערכה רבה מצד 
הצרכנים, מכיוון שהם שולטים בהאבקה הצרכנים, מכיוון שהם שולטים בהאבקה 
צולבת, הגורם העיקרי להיווצרות זרעים צולבת, הגורם העיקרי להיווצרות זרעים 

בפירות.בפירות.

חשיבות רבה לארץ המקור 
של הפרי 

לוקחים  האירופאים  מהצרכנים   76%
בחשבון את מקור הפירות והירקות שהם 
קונים, הסקר התקיים בצרפת, גרמניה, 
יון, פולין וספרד. בעיקר להורים צעירים, 
חשוב  קריטריון  היה  המוצרים  מקור 
ביותר כאשר 21% הביעו אמון בשיטת 
הייצור האירופאית ו-32% תמכו ביצרנים 
מקומיים. המחקר מדגיש כי אנשים צורכים 
פירות בתדירות גבוהה יותר מאשר ירקות. 
62% מהאוכלוסייה אוכלים פירות על 
ירקות בכל  יומי ו-57% אוכלים  בסיס 
ביותר  הרלוונטיים  הקריטריונים  יום. 
ממשיכים להיות: איכות המוצר )57%(, 

המחיר )38%( ועונתיות )33%(.

הדרים  יבול  מכמות  חצי 
בנפאל נפגעה בגלל מזיקים
מכיוון  רבה  במצוקה  התפוזים  מגדלי 
שהיבול שלהם נחתך בחצי עקב מזיקים 
מייחסים  מומחים  הפריחה.  בתקופת 
פתאומי  לשינוי  המזיקים  התקפת  את 
בהתנהגות האקלימית, מכיוון שהחורף 
היה מעט חם יותר ומשך מזיקים לגידולים. 
כ-700 חקלאים הושפעו מבעיית המזיקים. 
החקלאים טיפחו השנה את הפירות על 
דונם. אך כ-18,000 עצים לא   15200

נשאו פרי בכלל.

קטיף טרוקו אדום בסיציליה
הטרוקו, הוא תפוז הדם המפורסם בסיציליה 
סי.  בויטמין  והעמוס  הגרעינים  נטול 
בסיציליה מייצרים גם לימונים אורגניים 
שנבחרו בקפידה. חברת היצוא הגדולה 
באי, מייצאת כ-10,000 טון לימון בכל 

שנה ברחבי אירופה.
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פרי גדול מספרד
ספרד מציעה ללקוחותיה הסיטוניים אורי 
ספרדי ב-26-29 אירו / 10 ק"ג. נראה כי 
הכמות מישראל יורדת מעט. האורי יהיה 
זמין בשוק עד אמצע מרץ ואילו הנודרקוט 
עד אמצע אפריל. הטבורי המאוחר הוא 
יקר יותר ב-2.5-3 אירו / לכל 15 ק"ג, 
ידי קמעונאים  הפרי מתקבל היטב על 
מכיוון שפרי גדול יותר נדיר, אבל היצע 

תפוזי השולחן הספרדיים הולך ופוחת.

קמעונאים בבריטניה רואים 
ירידה חדה במכירות ואיבוד 

משרות
וסיטונאות  חברות גדולות בקמעונאות 
ממלאות תפקיד מרכזי בהנעת ההתאוששות 
הכלכלית באירופה והתחרותיות הגלובלית 
כפי שהוכרה על ידי הנציבות האירופית, 
קמעונאות וסיטונאות היא אחת המערכות 
האקולוגיות החיוניות ואחת מהן שנפגעת 

.COVID-19 -הכי קשה ממגפת ה

90% מהתפוזים שנשלחים 
יהיו  הקרובים  בחודשיים 

ממצרים
עונת הולנסיה במצרים החלה, הביקוש 
לוואלנסיה המצרית השתנה בהשוואה 
לחודשים הקודמים. הביקוש הוא גבוה, 
שכן האיכות טובה. הודו וסין מתחילות 
מרץ,  חודש  בתחילת  בעיקר  בייבוא   
במצרים חושבים שגם הביקוש מאירופה 
יהיה גבוה יותר מכיוון שספרד כבר סיימה 

את העונה. 
לסין,  להגיע  צפויות  גדולות  כמויות 
לרוסיה ולמדינות המזרח התיכון במהלך 
השבועות הקרובים, בהשוואה לתחילת 
קונים חדשים:  רואים במצרים  העונה, 
ספרד, מרוקו ורוסיה פתחו מחדש ביבוא 
והמזרח  סין  גם  נעולות.  שהיו  לאחר 
של  גדולות  כמויות  מייבאים  התיכון 
יגדלו  ולנסיה ממצרים. היקפי הייצוא 
ב-30% לעומת השנה שעברה. הביקוש 

גבוה וכך גם המחירים. 
הצפי הוא שהתופעה תתגבר ברגע שחודש 
הרמדאן יגיע... אין תחרות מספרד אשר 
מייבאת את הולנסיה ממצרים. מרוקו 
נמצאת גם היא בסוף העונה, ואילו לדרום 
נוסף לפני  יש עדיין חודש  אפריקאים 
תחילת עונת הטבורי והפרי יגיע לשווקים 
עוד חודשיים. משמעות הדבר היא כי 90% 
מהתפוזים שנשלחים ברחבי העולם יהיו 

ממוצא מצרי.

נפחי הליים טהיטי יגדלו 
באפריל

בעקבות מזג האוויר בברזיל בשנה 
שעברה, יש כמויות קטנות מהרגיל 
של ליים טהיטי למרות זאת יש צפי 
להבאת ערך מוסף גבוה למגדלים 
בעונה זו.. צריכת הלימונים בברים 
ובמסעדות ירדה באירופה במהלך 
המגיפה, וזה השפיע ישירות על 
היקף פוטנציאל המכירות של ליים, 

מקוים בברזיל שאיחוד כוחות הפרדסנים - שבוצע בשנת 2005 יסייע רבות במערך הלוגיסטי 
ויצמצם עלויות. 

שוק הייצוא העיקרי של ליים טהיטי הוא הולנד, אך גם איטליה, ספרד ובריטניה, מקוים מאוד 
בברזיל לעונה טובה השנה. הברזילאים אמורים להגיע לשווקים חדשים ופועלים לאיחוד 
הייצור שיתווסף לשרשרת האספקה  בעונה הבאה. נערכים ניסויים בגידולי טהיטי אורגניים 
בתקווה להוסיף אותם לשוק בקרוב כדי לענות על הצורך של לקוחות עתידיים אפשריים.

ת  ד י ר י ן  מ ז ב ם  ו מ י ח
הטמפרטורה 

ניידת ושקטה.  מכונה נגד כפור לילה 
יבולים מפני הכפור.  מגינה היטב על 
בשנים האחרונות, בין מרץ למאי, מגדלים 
אירופאים רבים נאלצים להתמודד יותר 
כפור. מאז השנה שעברה,  ויותר עם 
אינטרנשיונל מפיצה מכונות  סוויפט 
ניידות לבקרת כפור לילה. אלה מפותחים 
זילנד. כמפיץ, סוויפט  ומיוצרים בניו 
יחד עם שותפת  אינטרנשיונל עובדת 
בהולנד.   Zeelandtrac שלה  השירות 
החברה גם עושה תמיכה טכנית והדגמות.
המכונה המגינה מכפור לילה שואבת את 
האוויר החם העליון ומערבבת אותו עם 
האוויר הקר ליד הקרקע,. זה לא עיקרון 
חדש. זה קיים למעלה מ-40 שנה. בשנת 
2012, ניו זילנד החלה בפיתוח גרסאות 
ניידות של מכונות אלה. בשנת 2019 

המכונה עודכנה לחלוטין והושקה בגרסה 
הנוכחית. מאות מהדגמים האלה כבר 
מתרוצצים ברחבי העולם. החקלאים 
מעריכים את הניידות, קלות השימוש 

והיעילות שלה. 
יחסית  קטן  מנוע  ע״י  מונע  המדחף 
)23.7 יח( המספיק ליצירת זרימת אוויר 
אדירה. הוא יכול להגן על עד 4.5 דונם. 
המכונה יכולה להסתובב בצורה חלקה או 
להסתובב בין אפס ל-360 מעלות. אפשר 
לקבוע גם את מהירות הסיבוב שלה. נותר 

רק למקם את המכונה במקום הנכון. 
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דרום אפריקה: נפחי הטבורי 
יהיו תואמים לשנה שעברה
המוקדמים  הטבורי  תפוזי  של  הקטיף 
 R9.34 החל, המחיר המקומי הממוצע הוא
לק"ג. הקטיף התחיל מאוחר יותר השנה 
ירדו מתחת לרמה של השנה  והנפחים 
שעברה. כמויות תפוזי הטבורי התאוששו 
וצפויה כמות טובה.  נורמליות  לרמות 

בקייפ המזרחי )קירקווד, אדו(, הייצור 
נראה טוב וצפוי גידול קל, אך בעמק 
גמטואוס )פטנסיה, האנקי( מזג האוויר 
היבש המתמשך צפוי להשפיע בעיקר 
על הנפח, קטיף רגיל למדי צפוי גם בכף 
המערבי, אם כי קטן ב-10% לעומת 
השנה שעברה. ברחבי הארץ צפוי נפח 
הטבורי להיות שווה לשנה שעברה )יצוא 

הטבורי בשנת 2020 עמד על 25.2 מיליון 
קרטונים של 15 ק"ג(. הייצוא המוקדם של 
הטבורי מתחיל בסביבות השבוע 16 או 17.

שוק התפוזים

לאחר שנה של ביקוש גבוה לתפוזים 
בגלל הנגיף שנת 2021 החלה בתנאי 
שוק פחות טובים. המחירים מעט בלחץ 
בגלל אספקה טובה מספרד טורקיה, 

מצריים ומרוקו באיכות טובה. 
בהולנד: שוק תפוזים קשה. בעוד שבשנה 
שעברה כולם קנו הדרים לאחר הגעת 
המגפה. ההתלהבות כיום מוגבלת הרבה 
יותר. גם חסרים את המכירות לתעשיית 
הקייטרינג, שבדרך כלל סופגות הרבה 
תפוזים. במילים פשוטות, פחות תפוזים 
נצרכים וסוחטים ממה שיש. לכן המחירים 
נמצאים תחת לחץ. המגדלים הספרדים 
יותר כסף ממה שהשוק  רוצים הרבה 
מוכן לשלם. בסך הכל שוק קשה מאוד. 
בלגיה: התנאים בשוק התפוזים בבלגיה 
היו חיוביים לאורך כל העונה. חודש 
אך  מאוד,  עמוס  חודש  היה  דצמבר 
חזר  הביקוש  השנה  תחילת  לאחר 
לרמות נורמליות. מלבד ההיצע הספרדי, 
מטורקיה,  פירות  גם  בשוק  קיימים 
נפחים  וממצרים. הגעתם של  מרוקו 
אלו מפעילה לחץ מסוים בשוק, דבר 

שפוגע במחירים.
בגרמניה, ההיצע מגיע בעיקר מספרד 
וממצרים. ספרד שולטת בגזרת התפוזים 
עם הזנים המאוחרים טבורי וסלוסטיאנה. 
מצרים היא כיום הספקית העיקרית של 
תפוזי מיץ, במיוחד ולנסיה מאוחרת. 
נוכחות מסוימת עם  לטורקיה יש גם 

טבורי וושינגטון. 
בתפוזי דם, איטליה נמצאת כעת לבדה 

בשוק עם המורו.
מחירי תפוזי הדם גבוהים משמעותית 
אשתקד.  המקבילה  התקופה  לעומת 
לעומת זאת המצרים ירדו מתחת למחירי 
מצרים  שנה שעברה. בטווח הארוך, 
ממשיכה למכור במיוחד עם הנחות. 
ופחות מקום  יש פחות  זאת,  יחד עם 
בשוק לתפוזים טורקיים ומרוקאים. יש 
עדיין מקום לזנים קארה קארה והפאוול, 
היתר, המבוקשים מאוד במסחר  בין 

הסיטונאי הגרמני.
איטליה, עונת התפוזים הסיציליאנית 
מעולם לא הייתה שנויה במחלוקת יותר 
מאשר בשנה זו המחירים משתנים מהר 
יום אחד הם עומדים על 0.25  מאוד. 
אירו; למחרת, בין 0.30 ל-0.50 אירו. 
כתוצאה מכך, תכנון נכון אינו אפשרי. 
עונת הגידול הושפעה קשות מ 55 ימי 
גשם בחורף, מה שגרם לירידה של הייצור 
זאת, הכמויות בשוק  ב 30%. למרות 
וחלקם אפילו מדברים  גבוהות מאוד 
על היצע יתר. לאור היעדר איזון השוק, 
פירות רבים נמכרים לתעשיית העיבוד.
סיציליאניות  חברות  רק  שלא  נראה 
מושפעות מהמשבר, הביקוש לתפוזים 
ירד באופן דרמטי הן בשוק המקומי והן 
ומחירי תפוזי הטבור  בשוק האירופי 
מגיעים לכל היותר ל-0.15 € לק"ג. 
אלבניה עשויה להיות המדינה היחידה 

בה תפוזים איטלקיים מבוקשים. 
מאיטליה מדווחים כי מחירי התפוזים 
נמוכים מהרמות הממוצעות. מצב זה 
תוצאה  והוא  העונה  מתחילת  נמשך 
גורמים שונים, אך בעיקר בגלל  של 

הגדלים הקטנים. בצפון הארץ המחירים 
הסיטוניים בגדלים הגדולים ביותר נעים 
בין 1.20 ל- 1.40 € לק"ג. עם זאת, רוב 
הפרי מורכב מגדלים קטנים יותר שאינם 

מגיעים למחירים אלה.
מאוחרים,  תפוזים  מספקת  ספרד 
תפוזי  לשלוח  תחל  היא  ובאפריל 
ברפילד, פאוול וצ'יזלטטאב, ואחריהם 
תפוזי ולנסיה בסוף מאי ויוני. המכירות 
של תפוזים ספרדיים בדרך כלל שקטות 
בגלל מחירים מרקיעי שחקים במקור 
ותחרות עזה ממצרים וטורקיה. המחיר 
של תפוזים מצריים בשווקים זהה למחיר 
של תפוזים ספרדיים במקור שהם בקושי 

מרויחים )הספרדים(.
השנה, בגלל הכפור, חלה ירידה בייצור 
הזנים המאוחרים באנדלוסיה. הייצור 
של זנים אלו צנח במידה פחותה באזור 
בינואר  והכפור  הגשם  שם  ולנסיה, 
יצואנים  יש  הנפחים  את  הפחיתו 
את  לשווק  היה  ניתן  כי  שחושבים 
התפוזים שאיכותם הושפעה מהכפור, 
אבל מכיוון שיש לכך השפעה שלילית 

על המכירות הם לא שיווקו. 
עונת התפוזים המצרית והטורקית צפויה 
להסתיים בסביבות מאי/יוני, אך צריכת 
ההדרים תהיה נמוכה יותר בשל תחילת 
הקיץ. בשלב השני של  פירות  עונת 
הקמפיין שלהם, מצרים הופכת להיות 
מתחרה חריפה יותר ויותר עבור תפוזים 
ספרדיים. "בנוסף למחירים תחרותיים 
העונה  את  להאריך  מצליחה  מצרים 
ולשפר בהדרגה את שיטות הגידול ואת 

איכות התפוזים שלה. 
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ארה"ב: ביקוש חזק לתפוזים 
צפוי להימשך

כנראה שהביקוש טוב מהרגיל בגלל המגפה, 
ההיצע של תפוזי טבורי היה טוב. והמסחר 
עובד עם הוושינגטון עכשיו. מחירי התפוזים 
היו טובים, ובמבט קדימה, מצפים להמשיך 
בביקוש חזק בגלל מזג האוויר החם. בינתיים 
יש גם ביקוש חזק לתפוזים מפלורידה. יש 
עלייה בביקוש לתפוזים בפלורידה ומכירות 
ויציבות מאוד.  נראות טוב  קמעונאיות 
מבחינת ההיצע, הקטיף בפלורידה צריך 
להיות זמין עד מאי/יוני. למרות שהעונה 
החלה כמה שבועות מאוחר יותר השנה, 

סוף הקמפיין אמור להיות כרגיל.

מזיקים בטוניסיה וסין
האיחוד האירופי דחה בסך הכל 30 משלוחי 
בינואר  שלישיות  ממדינות  הדר  פירות 
כל  מזיקים.  שהכילו  מכיוון  ובפברואר 
המשלוחים הללו הגיעו מתוניסיה )18( וסין 
)12(. האורגניזמים המזיקים שתוניסיה מצאה 
citrus Black spot בשטחה. מחלה זו נגרמת על 
ידי הפטרייה Phyllosticta citricarpa ופוגעת 
בעיקר בפירות הדר, אם כי היא עלולה להדביק 
גם עלים וגבעולים, מה שגורם להידרדרות 
מסחרית שלהם. זהו אותו מזיק המאיים על 
תעשיית ההדרים האירופית באמצעות הדרים 

מיובאים מדרום אפריקה. 

יבוא פירות וירקות לבריטניה 
אחרי הברקזיט

בינואר - היבוא לבריטניה של פירות 
וירקות ממדינות האיחוד האירופי ירד 

משמעותית. 
יובאו לבריטניה פחות פירות  בינואר 
וירקות טריים ממדינות האיחוד האירופי 
לעומת ינואר של השנים הקודמות. בסך 
הכל, היבוא ממדינות האיחוד האירופי 
הצטמק ב-20%. היבוא ממדינות שאינן 
צמח  זאת,  לעומת  האירופי,  איחוד 

בעשרה אחוזים. נתח היבוא של האיחוד 
האירופי צנח מ-55% בשנים קודמות 
ל-47% בינואר 2021 הבריטים, השוו את 
ינואר 2021 לדצמבר 2020. המראה כי 
היבוא של כל הסחורות ממדינות האיחוד 
האירופי ירד בכמעט 30% בערכו - היבוא 
של מדינות שאינן באיחוד האירופי צנח 
אף הוא, ביותר מעשרה אחוזים. בינואר 
ירד סך יבוא הסחורות בבריטניה ביותר 
מ-20% לעומת החודש הקודם.בריטניה 
ייצאה גם פחות )20%-( סחורות. והיצוא 
למדינות האיחוד האירופי ירד ב-40%.

לחץ גובר על מכירות ליים 
אחרי מספר שבועות של היצע מוגבל ומחירים טובים השוק של הליים שקט עכשיו. 
זו שוק הליים שקט. אם כי מחכים לכך שתעשיית  האמת היא שכל שנה בתקופה 

התיירות תיפתח ותבוא שוב עדנה לזן זה.

ביקוש חלש לאשכולית
גם לפני המגפה היה ביקוש חלש לאשכולית 
שמגיעות בעיקר מספרד, ישראל, טורקיה, 
ויש  קפריסין, דרום אפריקה ופלורידה, 
גם אזורי ייצור קטנים בסיציליה. טורקיה 
וקפריסין. כאשר המגיפה תסתיים והתיירות 
תתגבר, מלונות וברים יתחילו להזמין שוב 
פרי. אשכוליות ורודות צמחו יותר מאלה 
המסורתיות בשנים האחרונות בקיץ מייבאים 

אשכוליות מדרום אפריקה ופלורידה.
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

כמי שזוכה לקבל את "עת הדר" ולקרוא אותו בעיון, אני נהנה לקרוא גם את המדור "כך היה פעם". אני מוצא לנכון לשלוח 
לכם תמונות מהמורשת המשפחתית שלי, המספרות על פרדסנות משפחתית החל משנות השלושים של המאה הקודמת. אודה 

לכם אם תשקלו את פרסום התמונות במדור.
כמה מילות רקע: אבי מרדכי מולצ'דסקי נמנה על קבוצת נוטעים שנטעה את "פרדס גן חיים" בשנות העשרים. בתום "הפרויקט" 
בשנת 1931 הוא התחתן עם מרים )לביתולנסקי(. הזוג השתקע בכפר-סבא, והקים בה משק חקלאי שפעל עד שנות התשעים. 

בשנת 1933 הזוג מולצ'דסקי נטעו את פרדסם הראשון בכפר-סבא.
מצורפות שתי תמונות:

בראשונה – אבי, מרדכי מולצ'דסקי עם חמו, ר' גרשון גדליה ולנסקי ברקע הפרדס בכפר-סבא )1934(.
בשנייה - אבא מטפל ומטפח את העצים הצעירים )1934(.

ושלוש תמונות מהפרדס ע"ש הורינו.
ובהמשך לכך: ב-1964 הוריי נטעו פרדס נוסף )פרויקט של יכין-חק"ל(, שקיים עד היום, בסמוך למושב חמד. לפני כעשרים 
שנה הפכנו את הפרדס למפעל ערכי, חינוכי וציוני לחינוך הדור הצעיר. קראנו למקום "פרדס מרים ומרדכי" כאות הוקרה 

והערכה להורינו האיכרים והחלוצים.
אודה לכם על התייחסותכם.
בכבוד רב,
יגאל מילוא ואבינועם מולצ'דסקי
בניהם של מרדים ומרדכי 
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  שמואל גלנץ עו"ד 
  ==  עעוובבדדייםם  זזררייםם??      בבחחקקללאאוותת      ממששתתללממייםם  

  
 !!  !!!!  זזקק  ננ  ררגגווללצצייהה  ==  ממטטררדד  וו      ,,  ווגגםם  

 
 

בו    במשפטבית הדין האזורי לעבודה  נדונה ב שבכותרת ה העליונה  בשורהסוגיה ש 
באשמה של אי  ואת מנהלה   האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים

 עובדים / משתלמים / סטודנטים.   45-להעמדת מגורים הולמים  
מצד אופן פעולתם  שלא כדין   נהגוהמפקחים כי    בין היתרהנאשמים   הגנתם טענול

ליקויים שהיו הסיבה  בפירוט הלא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק   זה עניין  ב  ,יכנ הט
 להגשת כתב האישום.  

ביקורת  הכי   . אלה טענוטענו הנאשמיםענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה 
וו  בבאאררץץ    ששששהה  ששההעעוובבדדייםם  ננששוואא  ככתתבב  ההאאייששווםם  ההםם  ססטטוודדננטטייםם    ה שלא כדין כיוון  ת נעש 

עובדים שנמצאו באתר הינם  שה נטען .  ''  עעוובבדדייםם  זזררייםם  ''  ככדדייןן  ווממככלל  ממקקווםם  אאייננםם    
אישור    לאחר שהומצא  וניתנ  ותאשר ה , כדין   ו אשרות ישיבהנשא  אשרסטודנטים 

   . אושר רשמיתוהדבר   יםכתלמיד ו מאת מוסד חינוכי שבו נתקבל
היא   ים אצל הנאשמ תםשעבוד  ססטטוודדננטטייםם  קבע כי העובדים הם  בפסק דינו  בית הדין 

הנאשמת לספק  במסגרת זו התחייבה . במסגרת לימודיהם והשתלמותם בחקלאות 
ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה    5לסטודנטים עבודה מעשית 

 ומנוחה וכן יום לימודים במוסד אקדמי.  
בישיבת ועדת עובדים זרים   בעברנציגי המדינה שנאמרו  בדיון צוטטו דבריהם של 

לפיה העובדים / הסטודנטים אינם  כאן  בעמדת הנאשמים  מכו  ת אלה  .בכנסת 
 . בדים זריםעו   0'עובדים זרים' על פי הגדרת הדברים בחוק

 
""ננזזףף""  בבממדדייננהה  עעקקבב  ההגגששתת  ככתתבב    בבפפססקק  ההדדייןן  זזווככוו  ההננאאששממייםם  ממככלל  אאששממהה  וובבייתת  ההדדייןן  אאףף    

  ההאאייששווםם..  
 

בית   קבע במגורי העובדים / הסטודנטים לכאורה  ליקויים הבעניין  בסוגריים יוער כי 
עומדים בתקנים    ,ככלל  ,שהמגורים שהעמידה הנאשמת לרשות העובדיםהדין 

אלה שוליים ולא  היו  הנדרשים בהקשר להלנת עובדים זרים וככל שהיו ליקויים הרי  
 משמעותיים. 

שמואל גלנץ, עו"ד

פידיון חופשה מותר אך בעת סיום יחסי עבודה במקרה בו לזכות 
העובד ימי חופשה שלא נוצלו / עו"ד גלנץ

זרים  עובדים  מעסיקי  בעיקר  מעטים  לא  חקלאים  אצל 
השתרש נוהג של תשלום דמי חופשה במהלך חודש העבודה 
למעשה. הלכה  חופשה  ימי  מימש  שהעובד  בלא   השוטף 
מעסיקים נוהגים לרשום בתלוש השכר את ימי/שעות העבודה 
של העובד בשורה אחת ובשורה נוספת יום / ימי חופשה )למשל, 
בחודש בו 26 ימי עבודה מצויין בשורה אחת 26 ימים במכפלת 
ערך יום העבודה היומי ובשורה נוספת מצויין יום חופש במכפלת 

ערך יום עבודה רגיל(.
זה אינו  נוהג  בפסקי דין בהם צפה התנהלות שכזו נקבע כי 
תקין שכן מחד הוא מחמיץ את מטרתו של החופש לעובד 
 ומאידך הוא עלול לחייב את המעסיק בכפל תשלום ימי חופשה.
בית הדין הארצי לעבודה מפי הנשיא לשעבר סטיב אדלר: "...
אין לשלם לעובד סכום עבור פידיון ימי חופש כתחליף לחופשה 

בפועל לה הוא זכאי מכוח חוק חופשה שנתית".
במקום אחר קבע בית הדין הארצי: "...תשלום חודשי של דמי 
חופשה בתלוש השכר, מבלי שנתנה בפועל לעובד... מבטא תשלום 
פיקטיבי שאין להחשיבו כתחליף חופשה או כפידיון חופשה".

בפס"ד אחר קבע בית הדין הארצי כי נוהג של פידיון חופשה 
תוך כדי תקופת העבודה גם בהסכמת או ביוזמת העובד הינו 
נוהג פסול והמעסיק מסתכן בתשלום כפול, "תוצאה זו הנראית 
ממבט ראשון בלתי צודקת בשל התשלום הכפול היא הדרך 

לשמור על נורמה כה חשובה במשפט העבודה המגן".
בפסק דין שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב עתר 
התובע, לאחר שהסתיימו יחסי העבודה, לקבלת רשימה ארוכה של 
זכויות, כאן נעסוק ברכיב התביעה העוסק בתשלום דמי חופשה. 
התובע טען כי לא יצא לחופשה בכל תקופת העסקתו. מנגד 
טען הנתבע, המעסיק, כי בתלושי השכר מופיע תשלום חודשי 
שהוגדר "תמורת חופשה". בית הדין קבע שם: "תכליתו של חוק 

חופשה שנתית היא לתת לעובד חופשה בפועל... אי לכך תשלום 
תמורת חופשה מבלי שהוכח כי העובד יצא לחופשה בפועל, לא 
 יבוא בחשבון בעת קביעת זכותו של העובד לפידיון חופשה". 
בית הדין שם קבע: "הטעם להלכה זו אינו "להעניש" את המעסיק 
או להטיל עליו קנס, אלא להביא לאכיפה של הנורמה מחוק המגן 
של מתן חופשה בפועל לעובד, מתוך הנחה כי מחד גיסא מעסיק 
יימנע מתשלום "פידיון חופשה" במהלך תקופת העבודה אם 
ידע שהוא עלול להיות מחויב בתשלום כפול, דהיינו בתשלום 
פדיון חופשה בעד אותה תקופה בסיום קשר העבודה; מאידך 
גיסא, עובד ידרוש לצאת לחופשה לפועל ככל שלא ישולם לו 
פדיון חופשה במהלך תקופת העבודה, ולא יוותר על זכאותו 
לחופשה על פי החוק... לאור העובדה שלא הוצג בפנינו יומן 
חופשה, שהיה על הנתבע לנהל בהתאם לדין, ולאחר שעיינו 
ב-2 דוחות הנוכחות שהוצגו בפנינו ע"י הנתבע עצמו ובתלושי 
השכר, אנו דוחים את טענת הנתבע, וזאת מן הטעם שבהתאם 
לדוחות הנוכחות הנ"ל, התובע עבד במהלך כל החודש. מעיון 
בתלושי השכר עולה, כי גם בהם לא נערכה כל התחשבנות של 
צבירת ימי חופשה לעומת ניצולם בפועל. לאור האמור לעיל, 

זכאי התובע לתשלום מלוא ימי החופשה על פי דין".
תובנות ולקחים

רישום נוכחות בעבודה צריך לשקף ימי עבודה בפועל.
במקביל ולצד ניהול דוח נוכחות יש לנהל פנקס חופשה בו יצוינו 

ימי החופשה בפועל והתשלום בגינם כפי שבוצע.
בתלוש השכר חובה לציין הזכאות המצטברת לימי חופש, ניצול 

ימי חופש ויתרת חופש.
הזכאות לחופשה קמה לעובד בחודש האחרון של השנה ובשנה 
העוקבת אולם אין מניעה לנצל ימי חופשה במהלך שנת העבודה 

הראשונה.
יוזכר כי צבירה "אין סופית" של ימי חופש מנוכרת לרציונל 
העומד מאחרי עניין חופשה לעובד. על תביעה לחופש חלה 

ככלל התיישנות בת 3 שנים.

על תשלום חופשה 
כתחליף לחופשה בפועל
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ענף ההדרים נחשב לענף מוביל ביצוא תוצרת טרייה מישראל 
למגוון יעדים ברחבי העולם, עם יצוא של כ-160 אלף טון פרי 
יעדים בולטים מבחינת נפחי  בשנה בשנים האחרונות. כמה 
היצוא אליהם, הם רוסיה, ארה"ב, יפן, קנדה ובריטניה, אולם 
האיחוד האירופי היה ועודנו יעד היצוא העיקרי של פרי הדר 
מישראל, שמייבא מישראל למעלה ממחצית מנפח היצוא השנתי. 
על היצוא לאיחוד האירופי ארחיב במילים בהמשך מאמר זה, 
שכן שינויי חקיקה באיחוד שנכנסו לתוקפם בשנת 2020, יצרו 
הכבדה גדולה על יצוא פרי ההדר לשם ודרשו היערכות חדשה 
והירתמות של השירותים להגנת הצומח ולביקורת יחד עם נציגי 
ענף ההדרים וכלל בעלי העניין הרלוונטיים ליצוא הפרי תוך 

השקעת תשומות רבות. 
לכל מדינת יעד, תמהיל שונה של זנים המבוקשים ביבוא מישראל 
ויתרה מזאת, הגדרה שונה של הסיכון הפיטוסניטרי ביבוא פרי 
הדר מישראל: לכל מדינה רשימה של נגעים שהיא מבקשת 
למנוע את הגעתם אליהם במשלוחים של פרי הדר מישראל, על 
ידי דרישות יבוא שמטרתן לצמצם את הסיכון לחדירה של אותם 
נגעים. היצוא ליעדים השונים מתקיים תחת מסגרות שונות אשר 
מסדירות את קיומן של דרישות אלה, וקיום הדרישות מפוקח 
ידי  ומאושר, ולעתים קרובות אף מבוצע הלכה למעשה, על 

השירותים להגה"צ ולביקורת של משרד החקלאות. 
במרבית המקרים, דורשת מדינת היעד שמשלוח הפרי ילווה 
בתעודת בריאות ובה הצהרות רשמיות של ישראל כגון היותה 
חופשיה ממזיקים מסוימים, אזור גידול חופשי או מקום גידול 
חופשי של הפרי המיוצא ממזיק כזה או אחר, חופשיות של 
המשלוח ממזיקים על פי בדיקה לפני יצוא, ועוד. כך למשל, 
סוגי הדרים שונים מישראל חופשיות  ביבוא  דורשת ברזיל 
של המדינה מרשימה ארוכה של נגעים לרבות כמה מינים של 
זבובי פירות שהם מזיקים קשים בעולם וכמה פטריות קשות 
בהדרים, וכן שמקום גידול הפירות יהיה חופשי ממחלת המל 

סקו. לבסוף, ברזיל דורשת שהמשלוח יהיה חופשי מכמה מזיקים 
משמעותיים, לרבות זבובים מהסוג Bactrocera, אשר כולל את 

 .Bactrocera zonata )זבוב פרי האפרסק )זפ"א
מדינות עשויות לדרוש גם טיפולי הסגר שלאחר קטיף, וכך 
במקרים רבים נדרש מישראל ביצוע של טיפול קור נגד מזיקים 
בהדרים. לעתים אף נדרש פרוטוקול מפורט אשר מגדיר את 
אופן כיול החיישנים, הטמפרטורה ומיקום החיישנים במכולה. 
יפן, למשל, דורשת טיפול קור נגד זבוב הפירות הים-תיכוני 
וכמוה  פי הנחיות מפורטות,  Ceratitis capitata על  )זפי"ת(, 
גם ארה"ב, קוריאה הדרומית, סין, אוסטרליה ועוד. יפן אינה 
יבוא  דורשת לשם  היא  הזפי"ת:  נגד  קור  מסתפקת בטיפול 
ההדרים מישראל גם ביקורת רשמית לפני יצוא הכוללת דיגום 
של הפירות לחופשיות מהזבוב, ומפקח מיפן אף מגיע מדי שנה 
לביצוע ביקורת ופיקוח-על בתחילת העונה. הדבר נעשה תחת 

הסכם בילטראלי שנחתם בין המדינות להסדרת היצוא. 
כמו ליפן, יש למדינות נוספות הסכם בילטראלי ליבוא של פרי 
הדר מישראל, ובו מוגדרות דרישות המדינה להתמודדות עם 
נגעים מסוימים. כך סין למשל, מלבד טיפול הקור נגד הזפי"ת, 
דורשת במסגרת הסכם בילטראלי שמקום הגידול יהיה חופשי 
 Phytophthora עש החרוב( ומהפטרייה( Ectomyelois ceratoniae-מ
hibernalis, ולפני כשלוש שנים, התווסף לדרישות בהסכם מין 
נוסף של פטריה – Phytophthora syringae, הריקבון החום של 
זו מחייבת את ישראל  ההדרים. הדרישה הסינית נגד פטריה 
במיפוי ורישום של חלקות הגידול וביצוע סקר פעמיים-שלוש 
בשנה לקביעות חופשיות החלקות על פי דיגום פירות ושורשים, 
כמו גםשמירה על סניטציה וגיזום מוקפד של "חצאית" העץ; 
סקר זה קיבל בשירותים להגה"צ ולביקורת את הכינוי "סקר 

סין" ומושקעים בו מדי שנה משאבים לא מבוטלים. 
גם קוריאה הדרומית, כמו שכנותיה במזרח אסיה מייבאת מאתנו 
פרי הדר תחת הסכם, אולם דרישותיה שונות: נוסף על טיפול 

מישראל:  הדר  פרי  יצוא 
מפתח  נגעי  עם  התמודדות 

בדרישות של מדינות היעד
בעקבות הרצאה בכנס ענף ההדרים השנתי לזכרם של שמואל )סם( אשכנזי ז"ל וד"ר עליזה ורדי ז"ל 

דנה יחילצ'יק, השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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הגידול ממחלת המל  אזור  וחופשיות של  הזפי"ת,  נגד  קור 
סקו, מגדירה קוריאה דרישה מחמירה נגד עש התפוח המדומה 
Thaumatotibia leucotreta. דרישתה של קוריאה היא  )עת"ם( 
ידי  ליצוא מאזור המוגדר חופשי מהעש באופן שמאומת על 
מערך ניטור קפדני שתוצאותיו מדווחות לקוריאה מידי שנה. 
קוריאה, כמו מדינות אחרות, אינה מסתפקת ביצוא מאזור חופשי 
מהנגע, אלא מגדירה גם דרישות ספציפיות מבית האריזה שבו 
ייארז הפרי למשלוח, ואלה צריכות להיות תחת פיקוח ואישור 
של השירותים להגה"צ ולביקורת. בנוסף, עד לשנת 2019 נציגי 
הגנת הצומח של קוריאה הגיעו מידי שנה לישראל ופיקחו על 
יצוא הפרי במשך כל עונת היצוא. עונת 20-21 הייתה הראשונה 
בה אמור היה להגיע מפקח קוריאני לתקופה צרה בת כשבוע 
לצורך פיקוח-על, אולם בשל מגפת הקורונה העולמית, בעונה 
זו לא הגיע מפקח כלל והתוצרת יוצאה תחת פיקוח השירותים 
להגה"צ ולביקורת בלבד, דבר המעיד על האמון של קוריאה 
הדרומית בשירותים להגה"צ ולביקורת לאחר שנים רבות של 

יצוא לשם ללא ממצאים חריגים. 
מול דרישות מדינות יעד אלו, בולט במיוחד האיחוד האירופי, 
שהוא כאמור היבואן העיקרי של פרי הדר מישראל. אם עד 
הרי  ליצוא תוצרת צמחית,  נוח  יעד  היה האיחוד  לאחרונה 
שבשנת 2018 החל האיחוד האירופי בעדכון של התקנה ליבוא 
נגזרות דרישות  זה  ומעדכון  ומוצריהם אל האיחוד,  צמחים 
יבוא מיוחדות ליבוא פרי הדר מישראל. בעקבות זאת, על מנת 
להמשיך ולקיים את היצוא רחב ההיקף של פרי ההדר לאיחוד 
האירופי, ישראל נדרשת, בין היתר, לנקוט מערך מקיף ומחמיר 
להתמודדות עם מזיקי הסגר מסוימים: עם העת"ם, וכן עם "זבובי 
פרי לא אירופיים", כהגדרת האיחוד, קבוצה אשר לדאבוננו 

כוללת את הזפ"א. 
הן העת"ם והן הזפ"א מוגדרים נגעי הסגר בישראל ונמצאים 
בתפוצה מוגבלת ותחת בקרה רשמית. באמצעות מערך של 
ניטור הדוק ומתמיד, מבוסס GIS, מוגדר לכל מזיק "אזור נגוע", 
שמחוץ לגבולותיו שאר המדינה מוגדרת כ"אזור חופשי" מהמזיק. 
ההגדרה של אזור חופשי מתבצעת על פי דרישות ברורות ועשויה 
לעמוד למבדק בכל עת. פרי משני האזורים עובר ביקורת לפני 
יצוא לחופשיות מהמזיק, אולם שני האזורים מנוהלים באופן 
שונה: בשעה שפרי מיוצא מהאזור החופשי תחת הצהרה על 
חופשיות האזור, ביצוא פרי מהאזור הנגוע מצהירה ישראל על 

עמידה ב"גישה מערכתית" לניהול של המזיק.
"גישה מערכתית", systems approach, היא שיטה מקיפה וכוללת 
אשר הוסכמה מראש מול האיחוד האירופי ומשלבת אמצעים 
נגד המזיק בשרשרת של פעולות משולבות התלויות  שונים 
אחת בשנייה, אשר מתחילות בפרדס ומסתיימות בשילוח של 
המוצר המוגמר, במטרה לצמצם את הסיכון להימצאות המזיק 
במשלוחי הפרי המיוצא. הגישה המערכתית מנוהלת ומפוקחת 
בכל שלביה בידי השירותים להגה"צ ולביקורת, תוך שיתוף 
פעולה מלא עם המגדלים, היצואנים, בתי האריזה וכלל בעלי 
העניין המעורבים ביצוא פרי ההדר. הצלחת הגישה המערכתית 

תלויה ביישום מוקפד של כל אחד מהשלבים בתהליך.
ורישום של  נגד עת"ם מתחילה במיפוי  הגישה המערכתית 
חלקות גידול ההדרים המיועדות ליצוא. כיום רשומות כ-7200 
חלקות שנמצאות תחת הגישה המערכתית לעת"ם. החלקות 
מנוטרות באמצעות מערך של מלכודות ג'קסון עם פרומון נקבי 
ספציפי לזכרי העש, אשר מתויגות במערכת GIS כך שתוצאות 
הניטור אשר מעידות על תפוצת העש, מעודכנות באופן שוטף 
נוסף על הניטור במלכודות, הפיקוח  על גבי מפת החלקות. 
ולביקורת בחלקות כולל גם בדיקה  של השירותים להגה"צ 
של פירות לנוכחות של זחלים. בחלקות שנמצאות נגועות על 
פי תוצאות הניטור ובדיקת הפרי, ניתן ליישם אמצעי הדברה 
שונים ובראשם בלבול באמצעות פרומון. יש מגדלים שבוחרים 
ליישם בלבול מניעתי ובכך מרסנים מראש את אוכלוסיית העש. 
דרישה נוספת מחלקות הגישה המערכתית היא לסניטציה נאותה 
מצמחי קיקיון, שהם פונדקאי החביב על העש, וכן מפרי נשר 
ופרי פגום. לבסוף, רק חלקות שנמצאות נקיות מהעש ועומדות 
בתנאי הסניטציה, מאושרות על ידי השירותים להגה"צ ולביקורת 
ליצוא לאיחוד האירופי. הפרי מגיע מהחלקות אל בית האריזה 
במיכלים שמסומנים בקפידה בפרטי החלקה, תוך הימנעות 
זו נמשכת בבית  ועקיבות  מערבוב של פרי מחלקות שונות, 
האריזה, שאף הוא רשום ומאושר מראש, החל משפיכת הפרי, 
עבור בשלוש תחנות ביקורת הפרי על ידי צוות בית האריזה 
תוך כדי שרשרת האריזה, ביקורת למוצר המוגמר בידי מפקחי 
הגה"צ, וכלה בתהליך ההמכלה והשילוח. אם נמצאת נגיעות 
של הפירות בעש בכל צעד לאורך השרשרת או חלילה בביקורת 
היבוא בהגעה למדינת היעד באיחוד האירופי, תאפשר העקיבות 
וזיהוי של החלקה הנגועה ופסילתה ליצוא ליעד זה במידת הצורך. 
ראוי לציין כי מאז ראשית יישום הגישה המערכתית היא בהחלט 
אפשרה את המשך היצוא לאיחוד האירופי עם מספר תפיסות 

נמוך מאד של העש במדינות היעד.
היצוא לאיחוד  זפ"א לטובת  נגד  יישום הגישה המערכתית 
האירופי החל בסוף 2019, ומתנהל באופן דומה ליישום הגישה 
נגד עת"ם. גם כאן, באזור הנגוע בזבוב החלקות ממופות ורשומות 
מראש, כך שכ-2200 חלקות נמצאות תחת גישה מערכתית 
זו – מספר קטן בהרבה ממספר החלקות הרשומות  למטרה 
לעת"מ, בשל אזור התפוצה הקטן יותר. תפוצת הזבוב מנוטרת 
Steiner עם מתיל  ומדווחת באופן שוטף באמצעות מלכודות 
יוגנול, מושכן לזכרי זפ"א )וזבובי פירות נוספים(, שמתויגות 
במערכת GIS. על פי תוצאות הניטור השוטף, מיושמת לכידה 
המונית במוקדי התפרצות, באמצעות מלכודות בקבוקים שגם 
הן מתויגות GIS, וגם טיפול ב-Success )ספינוזד( מיושם על 
פי צורך. כמו ביישום הגישה המערכתית נגד עת"ם, גם כאן, רק 
חלקה שעומדת בתנאי החופשיות מהזבוב אשר נקבעו מול האיחוד 
האירופי, מאושרת ליצוא לשם. גם כאן, הפרי נבדק לחופשיות 
מהזבוב ונארז תוך שמירה על עקיבות מלאה שתאפשר זיהוי 
של חלקה נגועה במקרה של מציאת רימה בפרי בתהליך המיון 
והאריזה, או חלילה בתפיסה בחו"ל. בהקשר זה ראוי לציין את 
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יכולות הזיהוי המתקדמות של השירותים להגה"צ ולביקורת של 
רימות זבובי פירות, ברמת המין, במהירות וביעילות בשיטות 
מורפולגיות ומולקולריות, לרבות אבחנה בין הזפ"א לבין הזפי"ת.
אם כבר בזפי"ת עסקינן, הרי שעל אף היותו פולש ותיק מאד 
בישראל ותפוצתו נרחבת, הוא מזיק משמעותי במגוון גידולי פרי 
ונוסף על חשיבותו בשוק המקומי, הזבוב נדרש במספר מדינות 
יעד של יצוא ההדרים. לפיכך, השירותים להגה"צ ולביקורת, 
בשיתוף פעולה מלא עם מועצת הצמחים, אינם מרפים ממאמצי 
ההדברה המשולבת נגדו בהדרים, מהפרדס ועד לבית האריזה 
והשילוח. נגד זבוב זה דורשות מדינות שונות יישום של טיפול 
קור ביצוא מישראל, והשירותים להגה"צ ולביקורת אמונים על 
יישום הטיפול על פי פרוטוקול שמשתנה בין היעדים השונים. 
עוד קודם להגעת הפרי לאריזה, יש לציין את מערך הניטור נגד 
הזבוב, אשר מבוצע בפריסת מלכודות עם פיתיון Cuelure ע"י 
מועצת הצמחים כזרוע מבצעת מוסמכת של משרד החקלאות 
למטרה זו. הניטור המתמיד אחר אוכלוסיית הזפי"ת בישראל 
משרת כמה מטרות: זיהוי מוקדי התפרצות כדי ליישם הדברה 
בסקסס, שמירה על אזור הערבה כאזור חופשי מהזבוב, ותמיכה 
 )sterile insect technique, SIT( ביישום שיטת הזבובים העקרים
שהיא נדבך מרכזי בריסון אוכלוסיית הזבוב למעלה משני עשורים.
שיטת ה-SIT מיושמת בהצלחה ברחבי העולם נגד מיני מזיקים 
שונים, כאשר נגד כל מין ומין נדרש פיתוח של פרוטוקול ייחודי, 
החל מיכולת לגידול המוני של החרק, עבור במפרט לשיטת 
ההקרנה של החרק )למשל, המגדר שיש להקרין, מינון הקרינה, 
שיטות סימון לחרקים מוקרנים ועוד(, ועד לאופן פיזור החרקים 
המעוקרים בשטח וניטור התנהגותם והשפעתם. כאן ראוי להזכיר 
את תרומתה הרבה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית 
ומקצועית,  )IAEA, סבא"א( אשר תמכה כספית  של האו"ם 
בפיתוח ויישום ה-SIT נגד הזפי"ת, שהיא שיטה העושה שימוש 

"ידידותי" באנרגיה גרעינית. 
כפי שהוזכר לעיל, לא רק חרקים מזיקים נדרשים ביצוא פרי 
הדר מישראל אלא גם מספר מחלות קשות, כמו מחלת "הריקבון 
החום", שנגרמת על ידי הפטרייה Phytophthora syringae וכן 
 Phoma tracheiphilla מחלת המל סקו, שנגרמת על ידי הפטריה
ונדרשת על ידי מדינות יעד רבות כמו אוסטרליה, קוריאה ומדינות 
שונות בדרום אמריקה, ומחייבת אותנו בביצוע של סקר בזנים 
הרגישים )לימון, ליים ואתרוג( כדי להבטיח ניקיון של חלקות 

לצורך אישורן ליצוא לאותם יעדים. 
מתוך היותם בחזית היישום בפעילות נגד נגעים שונים, השירותים 
להגה"צ ולביקורת רואים חשיבות רבה בפיתוח שיטות להתמודדות 
עם נגעים לאורך כל שרשרת הייצור של תוצרת חקלאית ולהבטיח 
את המשך הייצוא, ואף לחתור כל העת לפתיחה של שווקים 
חדשים תוך יכולת לעמוד בדרישות יבוא שונות ומשונות של 

מדינות יעד ולייצא פרי נקי.
נוסף על עמידה בדרישות של מדינות יעד, השירותים להגה"צ 
ולביקורת מפעילים מערך ניטור לגילוי מוקדם של נגעי הסגר 
 ,Greening-חשובים שאינם קיימים בארץ. נגע הוא מחלת ה

המכונה גם )Huanglongbing HLB(. מדובר במחלה שנגרמת 
על ידי פיטופלסמה שמועברת על ידי פסילות, וגרמה עד כה 
נזקים אדירים לגידול הדרים במקומות שונים בעולם שאליהם 
הגיעה. מתוך כוונה למנוע התבססות והפצה של מחלה קשה 
זו למקרה שחלילה תגיע ארצה בדרך כלשהי, פרסו השירותים 
להגה"צ ולביקורת מלכודות צהובות נגד הפסילות שמשמשות 
 GIS-וקטור לפיטופלסמה. המלכודות ממופות באותה מערכת ה
זו, כך  שמשמשת בניטור מזיקים אחרים כפי שפורט בכתבה 
שבמקרה של תפיסה חלילה, תהיה היכולת לפעול לתיחום של 
הנגע ולנקוט מאמצי הדברה מושכלים. נוסף לניטור הפסילות, 
עורכים השירותים להגה"צ ולביקורת גם סקר יזום שנתי לאיתור 
המחלה במקומות גידול הדרים על פי מפתח סיכון גיאוגרפי. 

זו יש לציין גם את המאמץ המשותף של  בהקשר של מחלה 
ולביקורת לצמצם את  והשירותים להגה"צ  מועצת הצמחים 
הצורך ואת הסיכון שביבוא לא מוסדר של צמח הקפיר-ליים, 
צמח תבלין פופולרי בבישול התאילנדי המשמש פונדקאי מועדף 
למחלה ולווקטורים שלה. לאחר שמפקחי הגנת הצומח איתרו לא 
פעם בכבודת ידם של השבים מחו"ל ובחבילות דואר את צמח 
הקפיר - ליים , הם פועלים במשותף לביסוס של גרעין ריבוי 
מצמחים בריאים שנמצאו בישראל שיספק את הביקוש בתבלין 
זה ויצמצם את הסיכוי להברחה שלו לארץ באופן לא מוסדר. 

מחלת ה"גרינינג" אינה היחידה אשר אינה נמצאת בישראל ואנו 
חוששים מהאפשרות שתגיע לארץ. כמותה יש נגעים אחרים, 
אשר מוגדרים נגעי הסגר, ביניהם מינים רבים של פטריות כמו 
מחוללות ה-Fruit spot וה-black spot בהדרים, חיידק הקסיללה 
ההרסני )אשר מוכר בארץ רק בשקדים ונמצא תחת מאמץ הכחדה( 
וחיידק נוסף הגורם למחלת ה-Citrus canker. יש לזכור, כי רבים 
מהנגעים שהם נגעי הסגר בישראל, הם נגעי הסגר במקומות 
נוספים בעולם, ומכאן שאם חלילה יגיעו ארצה ויתבססו כאן , 
הנזק שלהם יהיה לא רק בגידול לשוק המקומי אלא גם ליצוא 

הפרי למדינות יעד שונות.
כל נגע חדש בהדרים שיגיע לישראל בדרך כזו או אחרת עלול 
ולעתים בענפי חקלאות  ולחולל שמות בענף,  להתבסס כאן 
נוספים כאשר הנגעים הינם רבי-פונדקאים. לשם כך מקיימים 
השירותים להגה"צ ולביקורת ערוץ מוסדר ומאושר ליבוא חומר 
ריבוי של הדרים לישראל לגידול בתנאי הסגר עד להבטחת 
הניקיון מנגעים. בקשות חדשות ליבוא של מוצר מסוים ממדינת 
מקור כזו או אחרת, תעבורנה תהליך קפדני של הערכת סיכונים 
וקביעת דרישות יבוא באופן שיצמצם את הסיכון באופן מספק. 
על כל בעלי העניין הנוגעים בדבר, לפעול יחד אתנו למניעה 
של הגעת נגעים בדרך של יבוא צמחים ובוודאי למנוע הברחה 
של חומר צמחי מחו"ל לארץ. כמאמר הסיסמא הנהוגה אצלנו, 

"אל תכניס מזיק". 
אסכם בברכת הצלחה ושגשוג לענף ההדרים בישראל והבעת 
תקווה להמשך וטיפוח של שיתוף פעולה מלא בין כל העוסקים 
בגידול וביצוא של פרי הדר בישראל לאורך כל שרשרת העשייה 

המבורכת. 
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נטפים, חברת ההשקיה הגדולה בעולם, תרכוש את חברת החממות 
Gakon Horticultural Projects. נטפים פעילה כבר  ההולנדית 
שנים רבות בתחום החממות, ורכישה זו תאפשר לה להרחיב את 
יכולות הביצוע   של פרוייקטי חממות בטכנולוגיה מתקדמת, כדי 

לענות על הביקוש הגובר בעולם.

הצורך הגדל בתוצרת טרייה מגידול מקומי בשילוב עם הצורך 
לביטחון תזונתי וחקלאות ברת קיימא, מגבירים משמעותית את 
הדרישה לפתרונות של חקלאות בסביבה מבוקרת. יתרה מכך, 
הקורונה חידדה את הצורך של מדינות לעבור לייצר מזון באופן 

עצמאי ולהקטין את התלות בייבוא. 
רכישת חברת החממות תאפשר לנטפים לספק למגדלים היצע 
הוליסטי בתחום החממות כולל מבנים מתקדמים, השקיה, דישון 
ואגרונומיה ולהבטיח חקלאות פרודוקטיביות ויעילות מרבית 

בכל תנאי האקלים.

מדובר בסינרגיה המשלבת בין המומחיות של נטפים והפריסה 
טכנולוגיית החממות המתקדמת של  לבין  הגלובלית שלה 
Gakon. לנטפים 55 שנות ניסיון בפרויקטים חקלאיים ומגוון 
טכנולוגיות מים ודישון מתקדמות המשמשות כיום בכ-80% 
מהחממות המתקדמות בעולם. Gakon ההולנדית מביאה עימה 
מומחיות ייחודית בכל ההיבטים של ביצוע פרויקטים של חממות 
זכוכית, ייצור מבנים של חממות חדשניות, ורקורד מוכח בשווקי 
מפתח בעולם. הסינרגיה בין החברות תבסס את מעמדה של 
נטפים כשחקנית מובילה בתחום החממות המתקדמות ועתירות 

הטכנולוגיה.

נשיא ומנכ"ל נטפים, גבי מיודובניק: "תחום החממות והחקלאות 
בסביבה מבוקרת הוא בעל חשיבות אסטרטגית עבור נטפים. משבר 
הקורונה הדגיש עוד יותר את נושא הביטחון התזונתי ואת הצורך 
 Gakon בייצור מזון מקומי טרי. אנו שמחים לשלב כוחות עם
בכדי להצעיד יחד קדימה את תחום החממות ולספק למגדלים 
מקומיים ברחבי העולם חממות חדשניות וכלים הדרושים להם 
בכדי להבטיח ייצור של מזון טרי בכל תנאי אקלים ולאורך כל 
השנה. רכישת Gakon תאפשר לנטפים צמיחה משמעותית בתחום 
החממות גם בשווקים בהם נטפים הייתה פחות פעילה עד כה. 

מנכ"ל GAKON פיטר ואן-ברקום "שיתוף הפעולה עם נטפים 
פותח בפנינו עולם של הזדמנויות. אנו שמחים להנחיל את הידע 

והמיומנות שלנו בתחום החממות לשווקים חדשים ולקחת חלק 
בתהליך ההובלה של גידול יבולים רווחי ובר קימא".

אודות נטפים
נטפים היא חברת ההשקייה הגדולה והמובילה בעולם בפתרונות 
השקיה חכמים אשר שמה לה למטרה להיאבק במחסור במים, 
קרקע ומזון ברחבי העולם למען עתיד בר קיימא. לחברה 33 
חברות בנות, 17 מפעלי ייצור ולמעלה מ-5,000 עובדים ברחבי 
העולם, באמצעותם היא מספקת פתרונות חדשניים למיליוני 
חקלאים, החל ממגדלים קטנים ועד חברות חקלאיות גדולות, 
בלמעלה מ-110 מדינות. החברה נוסדה בשנת 1965, כשהיא 
מובילה את מהפכת הטפטוף, ויצרה מעבר פרדיגמטי להשקיה 

מדייקת. 
כיום, נטפים מספקת פתרונות השקייה מדייקת מגוונים לחקלאות, 
לחממות, לגינון ולכרייה, מלווים בתמיכה בתחום האגרונומיה, 
הטכני והתפעולי. החברה גם מובילה את החקלאות הדיגיטלית 
בתחום ההשקייה, תוך שילוב ניטור, אנליזה, שליטה ובקרה על 
גבי פלטפורמה מתקדמת אחת. נטפים מספקת פרויקטי השקיה 
– החל ממקור המים ועד לשורשי הצמח, בתמיכת מהנדסים, 

ניהול פרויקטים ואף שירותי מימון.
בשנת 2017 חברת אורביה, המובילה העולמית במוצרים ופתרונות 
חדשניים, רכשה  80% מנטפים. קיבוץ חצרים מחזיק ב 20%- 

הנותרים.

 GAKON אודות
Gakon Horticultural Projects היא אחת החברות המובילות 
בעולם לייצור, אספקה, בניה ומתן שירותים לפרויקטים של 
חממות עתירות טכנולוגיה. לחברה 70 שנות ניסיון ופעילות 
בתחום ניהול הפרויקטים מייזום ליישום. מטה החברה בווסטלנד 
אשר בהולנד כולל מפעל יצור חדשני למבני חממות זכוכית 

הנחשבות לטובות בעולם.

מידע נוסף כיצד הפתרונות של נטפים משפרים את תוצאות 
החקלאים ועוזרים לעולם לגדל יותר עם פחות ניתן למצוא ב: 

http://www.netafim.co.il

לפרטים נוספים:
יפתח קרמר 052-3844434

Gakon נטפים חתמה על הסכם לרכישת חברת החממות ההולנדית
העסקה מבססת את מעמדה של נטפים כמובילה עולמית בתחום החקלאות המתקדמת ופותחת עבורה שווקים 

חדשים במטרה לעמוד בביקוש הגובר לייצור מזון טרי בכל רחבי העולם ובכל תנאי האקלים 
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הפשיעה החקלאית בישראל
ארגון השומר החדש מפרסם את דוח הפשיעה החקלאית לשנת 
2020 ומציג תמונת מצב מדאיגה פשיעה בעלייה, האמון ברשויות 

החוק בירידה:
דוח הפשיעה החקלאית של השומר החדש לשנת 2020 חושף 
נתונים מדאיגים וקשים על מצב החקלאות בישראל שבה כמות 
הפשיעה הולכת ועולה, אך הפניות למשטרה ולגורמי האכיפה

הולכות ומתמעטות, בשל טיפול לא מספק בבעיה.
מהדוח עולה כי בשנת 2020 התרחשו 2,172 אירועי פשיעה 
חקלאית, בהשוואה ל- 1,481 אירועים שהתרחשו בשנת 2019,

כלומר, עלייה של 46.6% במספר האירועים השנתיים. מרבית 
אירועי הפשיעה )59%( הם גניבות של תוצרת חקלאית וציוד 
חקלאי, ו- 58% מהחקלאים העידו כי סבלו השנה מאירועי 

פשיעה חקלאית.
למרות שנגרם להם נזק כלכלי עצום )נאמד ב- 23,518,535
מיליון ₪, עלייה של 10% בהשוואה לשנת 2019( והם חשופים 
לסכנות ואלימות )68% מהחקלאים סיפרו שהם מרגישים פגיעה 
בתחושת הביטחון האישי שלהם(, נראה שהחקלאים לא ממהרים 
לדווח על מקרי הפשיעה למשטרה. כ- 35% מהם אמרו שאינם 

מדווחים
בשל חוסר אמון, היעדר טיפול ואוזלת היד של המשטרה.

החקלאים שבוחרים לדווח מציינים כי הם עושים זאת בשביל 
הביטוח בלבד.

60%ואכן, הנתונים מראים כי כ- 60%ואכן, הנתונים מראים כי כ- 60% מתיקי הפשיעה החקלאית בארץ
נסגרו בגלל "חוסר עניין לציבור " בעוד שרק כ 3% מהמקרים 

הוגש כתב אישום.
כתוצאה מכך, 81% מהחקלאים מעידים כי הם מרגישים שהם 
לבד בחזית המאבק כנגד פשיעה חקלאית. שירה הרפז, דור שני 

לחקלאים בארץ: "בשנה האחרונה זה נהיה גיהינום.

שלוש פעמים ביום אנחנו מוצאים גנבים בשטח, חלקם בורחים
אבל חלקם פשוט לא סופרים אותך.

שברו לנו את החלונות של הטרקטור, גונבים לנו פירות על בסיס
יומי. לפני שנה חתכו לנו את הנילונים של החממות.

אנחנו מגיעים לנזקים של מאות אלפי שקלים בשנה , ואנחנו 
מרגישים שאין מה לעשות". גלעד נופר, דור שלישי לחקלאים 
בארץ:"חוץ מהנזק הכלכלי המטורף, יש גם את הפחד, לאן עוד זה 
יכול להגיע? למשפחה, לבית? זה משה ו שחייבים לעצור אותו".
מנכ"ל ומייסד ארגון "השומר החדש", יואל זילברמן, מתייחס 
לפשיעה החקלאית כחלק מתופעה הולכת וגוברת של אלימות 
וחוסר שליטה שמתבטאים בכל התחומים: "שגרת החיים היא 
שאלפי עסקים נדרשים לשלם פרוטקשן לעבריינים, רציחות 
בנייה בלתי חוקית  נשים,  ורצח  יומיומיות בחברה הערבית 
בהיקפים של מאות אלפי מבנים, כמות בלתי נתפסת של נשק לא 
חוקי, השתלטות פיראטית על מאות אלפי דונמים, טרור וגניבות 
חקלאיות בכמויות אדירות, ובפועל, באזורים רבים כמעט שאין 
נוכחות משטרתית או אכיפה כלשהי. הציבור עומד עם ציפייה 
ברורה שמנהיגות המדינה תמצא את עצמה מחדש ותפעל ללא 
לאות כדי למנוע את קריסת המשילות ואובדן הביטחון האישי 

במדינה."
ארגון השומר החדש שם לו למטרה להציף את תופעת הפשיעה 
ומקבלי  המדיניות  מעצבי  ישראל,  אזרחי  בקרב  החקלאית 
ההחלטות כפ י שאנו מכירים אותה מהעשייה היומיות בשטח.

הדוח מהווה כלי להיכרות מעמיקה עם היקף תופעת הפשיעה 
וזאת לצד השפעותיה של הפשיעה החקלאית על  החקלאית 

החקלאים והחקלאות בישראל – הנמצאים בחזית המאבק.
https://bit.ly/38CPdpu <לדו"ח המלא

להלן תיקיית תיעודי פשיעה חקלאית מהשנה האחרונה לשימוש -
https://drive.google.com/drive/folders/1I2k0ZOsWDtGnBR-

B8ENGzhw11jsxdoLZ
צילומים שירה וגלעד: מיה טנר

  תמצא  המדינה  שמנהיגות  ברורה  ציפייה עם  עומד הציבור  .כלשהי אכיפה  או 
הביטחו  ואובדן המשילות קריסת  את  למנוע כדי  לאות  ללא  ותפעל מחדש עצמה  את 

  ." במדינה האישי  ן 
  למטרה  לו  שם  החדש  השומר  ארגון 

  אזרחי  בקרב  החקלאית  הפשיעה  תופעת  את  להציף 
  אותה  מכירים  שאנו  כפי  ההחלטות  ומקבלי  המדיניות  מעצבי  ישראל, 

  בשטח.   היומיות  מהעשייה 
  החקלאית  הפשיעה  תופעת  היקף  עם  מעמיקה  להיכרות  כלי  מהווה  הדוח 
 החקלאית  הפשיעה  של  השפעותיה  לצד   וזאת 

  המאבק.   בחזית   הנמצאים  –  בישראל  והחקלאות  החקלאים  על  
 https://bit.ly/38CPdpu המלא<   לדו"ח 
  -  לשימוש  האחרונה  מהשנה  חקלאית  פשיעה  תיעודי  תיקיית  להלן 

-https://drive.google.com/drive/folders/1I2k0ZOsWD
tGnBRB8ENGzhw11jsxdoLZ 

 טנר  מיה  וגלעד:  שירה  צילומים 
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זו  לאחר שנת קורונה מאתגרת במיוחד התחרות, המתקיימת 
הפעם ה-14, תעמוד בסימן "להתחדש זה בטבע שלנו" והצדעה 
לחקלאי ישראל בהתמודדותם עם משבר הקורונה התחרות פתוחה 
להשתתפות הקהל הרחב – חקלאים, צלמים חובבים ומקצועיים

 
השנה האחרונה הייתה שנה מאתגרת לכולנו, ולחקלאים במיוחד. 
שינויי האקלים הביאו לשורה ארוכה של מקרי קיצון עימם נאלצו 
החקלאים להתמודד בשנה החולפת: שיטפונות והצפות שגרמו 
לנזקים עצומים ולירידה לטימיון של הגידולים השונים, רוחות 
עזות שגרמו לקריסה של בתי גידול ולנשר של פירות, גלי חום 
קיצוניים שגרמו לפגיעה ולכוויות בפירות ובירקות. לנזקים אלו 
התווסף השנה משבר הקורונה שגרם, בין השאר, לפגיעה ביכולות 
השיווק של החקלאים ולמחסור בכח אדם. אולם, כתמיד, ולמרות 
הכל, החקלאות הישראלית "חיה ובועטת". החקלאי הישראלי, 
שנדמה שאין בעל מקצוע אופטימי יותר ממנו, ממשיך לספק 
למשק את התוצרת הישראלית הטריה, האיכותית, תוצרת כחול 
לבן, והחקלאות הישראלית ממשיכה להיות מהענפים המתקדמים 

והמתפתחים בישראל.
 

בימים אלה יוצאת לדרך תחרות הצילומים "הגלריה החקלאית" 
זו הפעם ה-14.  של קנט-הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 
כהצדעה לחקלאי ישראל על התמודדותם עם השנה המיוחדת 
שעברה על עליהם, ועלינו, ועל רקע הרוח האופטימיות המנשבת 
מפתיחתו המחודשת של המשק, תחרות הצילום המסורתית תעמוד 
השנה בסימן "להתחדש זה בטבע שלנו" ותתמקד בצמיחה )תרתי 

משמע( הצפויה לאחר שנת הקורונה.
 

תחרות הצילומים "הגלריה החקלאית" של קנט נועדה לחשוף 
לציבור הרחב את תרומתה החקלאות בטבע ובנוף הישראלי. 
התחרות פתוחה לחקלאים, לקהל הרחב, לצלמים מקצועיים 
ולחובבים. התחרות שהחלה כתחרות סגורה לחקלאים בלבד, 
נפתחה לציבור הרחב והפכה במרוצת השנים לתחרות צילומי 
החקלאות הישראלית והטבע המקומי המרכזית בארץ. במשך 
השנים נשלחו לתחרות עשרות אלפי תמונות מקוריות ויצירתיות 
ועוד. הגלריה  גידולים, בעלי חיים, ציוד חקלאי  של שדות, 
הפכה ל"שגרירה" של החקלאות הישראלית ותמונות נבחרות 

ישראל  ובשגרירות  בינלאומיות  הוצגו בתערוכות חקלאיות 
ברחבי העולם.

 
התחרות מורכבת משני שלבים: בשלב הראשון מועלות כל 
התמונות באתר התחרות. צוות השיפוט של התחרות יבחר את 
20 התצלומים המקוריים, המיוחדים והיפים ביותר. בשלב השני 

הציבור הרחב, וצוות השיפוט, יצביעו לתמונה היפה ביותר.
הזוכה במקום הראשון יקבל מצלמה ועדשה Sony A6400. הזוכה 
במקום השני יקבל טלפון +Samsung Galaxy S20 והזוכה 
במקום השלישי יקבל מצלמת רכב קדמית ואחורית משוכללת.

 
אז איך משתתפים?

את התמונות, שצולמו על ידי השולח )כל משתתף רשאי לשלוח 
נוף  ו/או  ו/או טבע  תמונה אחת בלבד( הקשורות לחקלאות 
בישראל והכוללים דגש על הצמיחה הצפויה וההתחדשות יש 
להעלות בצירוף שם, כתובת, מספר טלפון ותאור קצר אודות 

התמונה לאתר התחרות
/https://gallery.kanat.co.il/gallery-14/gallery

על התמונה להיות באיכות גבוהה, של לפחות 300DPI, ובפורמט 
JPG בלבד.

לוחות זמנים:
תחילת התחרות: 10/3/2021

המועד האחרון לשליחת התמונות לתחרות: 14/4/2021
בחירת 20 התמונות שעלו לשלב הגמר ותחילת הצבעת הציבור 

הרחב: 29/4/2021
הכרזה על הזוכים: 16/5/2021

כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון ניתן למצוא באתר קנט בכתובת- 
.www.kanat.co.il

אודות קנט
חברת הביטוח קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, פועלת 
משנת 1967 כחברת ביטוח ממשלתית עסקית בשותפות עם 
ארגונים חקלאיים נוספים, ביניהם: התאחדות האיכרים, האיחוד 
החקלאי, מועצת הייצור החקלאית וארגוני מגדלים. לחברה 
למעלה מ– 15,000 מבוטחים והיא נחשבת לבין המובילות בעולם 

המערבי במתן פתרונות ביטוחיים לענפי החקלאות השונים.

תחרות הצילום המסורתית 
"הגלריה החקלאית" של קנט 

לשנת 2021 יוצאת לדרך.
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בפרדס
הנחיות לחודשים מרס-אפריל 2021

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 
יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ', עינת גרזון, דניאל קלוסקי, עמירם לוי שקד, 

שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שקד כוכבא, אופיר אטינגר, 
 נווה הרצנו וניצן רוטמן 

אנו בשלהי חורף 2021, שהתחיל בחודש נובמבר בגשמים 
מרובים במרבית אזורי הארץ, והמשיך באירועי גשם מתונים, 
אשר כללו הפסקות ארוכות בין גשם אחד למשנהו. עד כה 
רמת המשקעים שנמדדה היא בינונית ודומה לממוצע הרב-
שנתי ברוב האזורים. הזנים הנקטפים כעת הם אורי, הדס, 
ותפוזים אפילים. אנחנו מקדמים  אשכולית אדומה, לימון 
בברכה ובציפייה רבה את הלבלוב והפריחה של עונת 2021/22, 
וכפי הנראה הם מקדימים בשבועיים בערך. עד לכתיבת שורות 
אלה הסתמן כי היצוא בזן אורי נמוך יחסית לשנים האחרונות 
ומתבטא בכמות של 38,600 טון, לעומת 39,250 טון לפני 
שנה, ו-53,350 טון לפני שנתיים. ייתכן שהסיבה לכך היא 
האטת קצב הקטיף בשל המחירים הנמוכים יחסית בחודש 
פברואר, לצד עקירת אלפי דונמים של הזן המצוין הזה בשנים 
האחרונות, כשהיקפי גידול הזן אורי כיום נאמדים בכ-42,000 
דונם בלבד. מחירי האשכולית האדומה בשוקי המזרח טובים 
מהמחירים שפודה האשכולית באירופה. בדפון הנוכחי נקדיש 
פרק מיוחד לפרדס שפריו מיועד לשיווק בסין, בעיקר לאור 
העונה הנוכחית, שאופיינה בריקבון חום רב בפרדסים. בשנים 
האחרונות התחלנו בפעילות כנגד עש התפוח המדומה בפרדס 
ובבתי האריזה בגישה מערכתית. פרדסנים שאינם מטפלים 
ייפסל ליצוא, וכך גם  בחלקות על פי הפרוטוקול - פריים 
ייפסלו משלוחים מבתי האריזה כתוצאה מהטיפול הלקוי או 
מחוסר טיפול כלל. עד למועד כתיבת הדפון לא אירעו מקרי 
פסילה של משלוחים בנמלי היעד בגלל מזיק זה, ונקווה שזה 

יהיה המצב עד סוף עונת הקטיף.

גיזום ודילול עצים בפרדס
מומלץ לגזום או לדלל עצים בחלקות שבהן הסתיים הקטיף. 
והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת  שיטות הגיזום 

הקטיף ובאזור. 
גיזום צמרת,  בשנים האחרונות למדנו מהניסיון בזן אורי כי 
שדרה, מעברים ושמלה, שייעשה מאמצע חודש פברואר עד 
אמצע יוני, יביא ללבלוב נמרץ, אשר יתחרה בחנטים הנוצרים 
באותה תקופה, יגרום לנשירת החנטים הללו יתר על המידה 
ויניב יבול נמוך באותם עצים. מסיבה זו יש להימנע מהגיזומים 
שהוזכרו בתקופה האמורה אלא לגזום החל מהמחצית השנייה 

של חודש יוני.
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במהלך כל עונות השנה ניתן לבצע גיזום שאינו מעודד לבלוב, 
כמו גיזום יבש, ניקוי זרועות וגזע מצימוח מיותר והסרת ענפים 

מבסיסם. 
ובעקבותיה  רבה,  בהן  בחלקות שהצפיפות   - עצים  דילול 
מתעוררות בעיות של הארה, למרות הגיזום השנתי, מומלץ 
דילול של מחצית מהעצים ופתיחת מעברים בין העצים, לשם 
הגדלת כמות היבול וגודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה 
במהלך 4 שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 
100-70 עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( 
חלקות בצפיפות של 70-50 עצים לדונם. בעונה שלפני הדילול 
גיזום מעברים רק בעצים המיועדים  תבוצע הכנה לדילול - 
לדילול. בדילול ארבע-שנתי יש לדלל בשנה הראשונה כל עץ 
רביעי בכל השורות הזוגיות; בשנה השנייה יש לדלל כל עץ 
רביעי בשורות האי-זוגיות; בשנה השלישית יש לדלל את העץ 
האמצעי בשלשות העצים בכל השורות הזוגיות; בשנה הרביעית 
יש לדלל את העץ המרכזי בשלשות העצים בכל השורות האי-
זוגיות. במקרה של צפיפות מוגזמת יש לבצע את הדילול בקצב 

מהיר יותר, אך רק לאחר היוועצות במדריכים.

ענפים עבים, ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ-40-30 
ס"מ מבסיסם. כאשר מבוצע מדי שנה גיזום מכני, צמרת העץ 
מצופפת ונאטמת לאור, ואז יש לגזום ענפים באופן ידני ומבוקר. 
סגירת  יבוצע באלכסון למניעת  ידני  או  גיזום שדרה מכני 
המעברים, לשמירת מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולהבטחת משטר אור תקין ותנועה חופשית של כלים 
מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים בסמוך 
לקרקע; ובין 2.5 ל-3.5 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה באמצעות גיזום ענפים בולטים מקו 

החופה.
מצורף קישור שבו מתואר ויזואלית גיזום מכני של שדרה וצמרת 

באשכוליות: 
https://www.youtube.com/watch?v=lL9pfvExgjw&feature=

youtu.be
גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש לקצר 
לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי להגן על הפרי מהידבקות 
בריקבון חום ולמנוע עלייה של מזיקים כמו כנימות, נמלים 
וחלזונות, מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ. אם הקרקע מושקית 
במים מושבים, יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע בינה 
לבין הפירות. הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של 
קוטלי עשבים והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. על 
אופן ביצוע גיזום השמלה בחלקות המיועדות לשיווק לסין, 

ראו בהמשך - סעיף "הכנת חלקות לשיווק פרי בסין". 
פתיחת חלון )חילון( מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה 
יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי  בגיזום  את הצורך 
כסף בפרי הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 
יש למנוע פתיחה חזקה מדי של החלון כדי למנוע קרינה ומכות 

שמש בזרועות העץ.
פתיחת דלת נעשית באמצעות הוצאת גזרה )פרוסה( של שישית 
עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה של שני שלישים 
מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז השורה. 
פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח 
למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע מפתיחת 
דלת לכיוון דרום ולכיוון מערב מחשש לפגיעה ממכות שמש וחום 
בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים שנחשפו 
לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת כדי למנוע מכות שמש. 
פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת גישה 
קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. יש להסיר בקביעות את 
כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות ולסלק ענפים הצומחים 

לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 
גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1.0-0.5 מטר בין עץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. במרווח נטיעה 
0.5 מטר;  גיזום מעבר של  2 מטרים בין העצים מומלץ  של 
במרווח נטיעה של 3 מטרים בין העצים מומלץ גיזום מעבר 

תרשים סדר דילול העצים

אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות, כמו ריקבון ספוגי, 
פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם. את הגדמים של העצים 
שדוללו רצוי להמית, ואם מופיעה פטריית הגנודרמה מומלץ 

לטפל בתכשיר נחושת.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - באופן כללי, עדיף לגזום עצי 
הדר בעיקר ידנית. גיזומים מכניים מפחיתים את היבול ואינם 
משפיעים היטב על העצים, ובמיוחד על זנים קשי חנטה ומעוטי 
יבול. בכל מקרה, אם יש אילוצים של כוח אדם, ניתן לבצע 
בהדרגה פתיחת שדרות והנמכת גובה במשך שנים אחדות ולא 
במהלך אחד ויחיד )גיזום חריף גורם לפחיתה ביבול המלווה 

בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 30-20 מעלות 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
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של 0.75 מטר; ובמרווח נטיעה של 4 מטרים בין העצים מומלץ 
גיזום מעבר של 1 מטר. גיזום זה מונע את התייבשות האזור בין 
העצים ומגדיל את שטח הפנים הנושא פרי גדול. רצוי לגזום 
מחצית מהמעברים בחלקה מדי שנה. הגיזום ייעשה לסירוגין, 
כלומר מעבר אחד - כן, ומעבר אחד - לא, ובשנה שלאחר 
מכן - רוטציה במעברים, וחוזר חלילה. בחלקות שבהן הפרי 
קטן במיוחד ומעוניינים להגדילו משמעותית, יש לבצע גיזום 

בכל המעברים כל שנה.

דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
מועד גיזום לימון וליים - המועד המומלץ לביצוע הוא החל 
מחודש מרס, מחשש לפגיעה בעץ כתוצאה מאירועי קרה במהלך 
החורף ולעידוד צימוח צעיר חורפי הרגיש למלסקו. הלימון והליים 
רגישים מאוד לקרה. חלקות שנגזמו בעבר בתחילת החורף, 
נפגעו כתוצאה מהקרה, לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה העוקבת. 
https://youtu.be/qduvR3bdkUs :קישור לסרטון בנושא גיזום לייםhttps://youtu.be/qduvR3bdkUs :קישור לסרטון בנושא גיזום לייםhttps://youtu.be/qduvR3bdkUs

אורי וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת ושדרה 
לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל. עיקר הפרי בשנת שפל 
אמור לחנוט על פריחה, שתתקבל בענפים שצמחו בחלקו העליון 
של העץ בשנה החולפת, ובמעטפת העץ החיצונית. לקראת שנת 
שפע רצוי לבצע גיזום מוקפד יחסית בצמרת, בשדרת העצים 
ובמעברים שבין העצים, במטרה לווסת את הסירוגיות בזנים 
הללו. כאמור, גיזום מסיבי ומכני בחודשים פברואר עד אמצע 
יוני בזן אורי - אינו מומלץ כלל, ועוצמת הגיזום בזן זה החל 
מאמצע יוני, לאחר נשירת החנטים הטבעית, תוכל להיקבע על 
פי נשיאת היבול החדש. מומלץ לגזום בעוצמה רבה יותר עצים 

הנושאים יבול רב מדי.
גיזום מיוחד לזן אודם - הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל, 
בעיקר לאחר שנת שפל. הגיזום באודם ייעשה בשונה משאר 
40-30הזנים. בנוסף לדלת, יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של 40-30הזנים. בנוסף לדלת, יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של 40-30
ס"מ מתחתית העץ ועד הצמרת. המפרצים ייפתחו בצד העץ 
הנגדי לדלת ובצדי העץ, בחלק הפונה לעצים השכנים. גיזום 

זה יחלק את העץ ל-4 חלקים נפרדים.
בנוסף, יש לדלל ענפים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים 
ועלווה. מטרת הגיזום היא דילול במקור של חלק מהפריחה 
והדילול, ובמקרה הצורך גם  וגישה טובה לריסוסי ההגדלה 

לדילול הידני.

גיזום מעברים לסירוגין השנה

גיזום מעברים לסירוגין בעונה הבאה

גיזום בזן אורי; 
צילום בחלקו הצפוני של העץ

גיזום מעברים בזן אורי; 
צילום בניצב לשורה

גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע עד 
שליש מענפי העץ על ידי גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. לגיזום זה כמה יתרונות: הוא משמש לעיצוב 
)גובה ורוחב( ולפתיחת החופה לאור;  העץ לממדים הרצויים 
צימוח צעיר; מפחית  פנימיות; מעודד  מפחית התייבשויות 
התפרצויות של כנימות קמחיות ומשפר את יישום התכשירים 
בריסוס. גיזום ידני זה מומלץ במיוחד בזנים שגודל הפרי בהם 
משמעותי מאוד, משום שענפים צעירים נוטים אמנם לשאת 

פחות פרי, אך הפרי גדול יותר מזה שבענפים בוגרים.
סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה מהמחלה 
סכיטלידום ליגניקולי - ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע 
מגיזום מכני חריף ורצוי לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו 
לא ייחשפו לקרינת השמש. ענפים שנחשפו לשמש, יש להלבין 
מיד לאחר  בחורף,  הגיזום  יש לבצע את  בתכשירי הלבנה. 
הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני מאמצע חודש מרס 
ועד אמצע חודש ספטמבר בגלל חשיפה מוגברת לתנאי מזג 

האוויר וקרינה רבה.
להלן קישור לסרטון המתאר גיזום ידני בזן סטאר רובי:

https://www.youtube.com/watch?v=RhabpL6UAnw&featur
 e=youtu.be

פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 

עץ אודם לפני הגיזוםעץ אודם לאחר הגיזום

להלן קישורים לסרטונים בנושא גיזום עצי אודם:
https://youtu.be/NDBQVQ-P_Og https://youtu.be/EVnhSLb3ZO4

וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה  זרועות   - הלבנה 
מגיזום חריף - יש להלבין עד תחילת חודש מאי למניעת מכות 
- מחלת  ליגניקולי  והתפתחות פטריית הסכיטלידום  שמש 

ההתמוטטות השחורה.
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בגיזום ענפים שקוטרם גדול מ-50 מ"מ, יש לחטא מיד את 
פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת עצים על בסיס 

אספלט )תפזהיל( לאיטום.

חלקות שפריין מיועד ליצוא לסין 
יש חשיבות רבה ליצוא לסין של מרבית הזנים, בהיותו רווחי 
מאוד לפרדסן. פטריית הפיטופטורה סרינגי מהווה מחלת הסגר 
בסין, והשירותים להגנת הצומח הסיניים דורשים לנקוט בכמה 
פעולות אגרוטכניות לצורך אישור החלקות שפריין מיועד 

לשיווק לאזורם.
את  לרשום  חייבים  לסין  פרי  לשווק  המעוניינים  פרדסנים 
חלקותיהם באמצעות בתי האריזה בשירותים להגנת הצומח 
כבר באביב ובקיץ. חלקות שלא תירשמנה במועד, לא תאושרנה 

בהמשך העונה. 
פטריית   - לסין  לשיווק  המיועדות  בחלקות  גיזום שמלה 
הפיטופטורה סרינגי נחשבת בסין פטריית הסגר, ואסור בתכלית 
האיסור שיגיע לשם ולו גם פרי אחד המאולח בה. במקרה של 
אילוח פרי בפטריית הפיטופטורה סרינגי עלול להתבטל כל יצוא 
ההדרים לסין. לפני שנים אחדות נתגלתה הפטרייה במשלוח לסין, 
ובעקבות זאת הופסק השיווק למשך 3 שנים. הסינים דורשים 
להקפיד על מרחק מינימלי בין הקרקע לשמלת העץ של 40 ס"מ 
בעת הקטיף. דרישה זו מחייבת גיזום שמלה של 70 ס"מ לפני 
האביב, בהנחה שפירות העץ ינמיכו את ענפי העץ מפאת כובדם.
יש לכסח את העשבייה שמתחת לנוף העצים ולשמור עליה 
קצוצה בגובה דשא. משערים כי הקפדה על עשבייה מכוסחת 
מתחת לנוף העצים תמנע התזה על הפרי של נבגים מחוללי 

הריקבון החום, והנושא ייבדק במהלך השנה הקרובה.

גיזום שמלה בגובה של 70 ס"מ מפני הקרקע )צילום: ניצן רוטמן(

להזכירכם, חשוב מאוד לבצע את כל הכתוב בדפון זה. השוק 
הסיני משלם סכומי כסף גבוהים עבור פרי ההדר, לעומת 
התמורה המתקבלת מפרי הנשלח לאירופה, כך שייגרמו הפסדים 

רבים אם יימנע מאתנו השיווק ליעד חשוב זה.

חיגור להעלאת היבול בהדרים
כאמור, יש לבצע גיזום זרועות שיהווה הכנה לחיגור: פתיחת 
דלת וניקוי כל הזרועות מצימוחים ומענפים קטנים המפריעים 

לפעולת החיגור. 
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 
בשיא הפריחה. בדרך כלל מומלץ חיגור זרועות של 50%-80% 
אורי, סיגל פומלו צ'נדלר,  מהנוף. מומלץ לחגר את הזנים: 
פומלית מינאולה וסמי. בזן אורי החיגור יעיל גם כאשר הוא 
מבוצע כעבור שבוע מתום הפריחה. יש להקפיד על חיגור נכון, 
ולהימנע במהלכו מפגיעה בעצה. בכל מקרה, אין לחגר עצים 
חלשים. בזנים אחרים מומלץ לחגר כאשר רמת הפריחה באביב 

בינונית-מעטה.
יש להקפיד על חיגור נכון, כלומר לא לחגר בחוזקה ולא לפגוע 
בשכבת הקמביום )השכבה המייצרת תאי שיפה ותאי עצה חדשים( 
ובעצה; החיתוך חייב להיעשות רק בשכבת השיפה )הקליפה(. 
חיגור אגרסיבי מדי לא יגליד בזמן, יסב סבל לעץ ולמערכת 
השורשים, יגרום להצהבת עלים ויעצור לבלוב חדש, מה שיגרור 

חוסר פריחה בעונה העוקבת.
בנוסף, מומלץ לחגר בכל הזנים האחרים במקרה של פריחה 

בינונית וחלשה בעונת האביב.
בשנה שעברה בוצעה תצפית אחר חיגור נוסף בחלק מהזנים 
לקראת אירוע שרב, שהיה בחודש מאי, ולאחריו. מתברר כי 
חיגור נוסף זה מנע חלק מנשירת החנטים שנבעה מאירוע החום.

שמלת עץ נמוכה מדי )צילום: ניצן רוטמן(

נציגי השירותים להגנת הצומח יבקרו בפרדסים, יבדקו את גיזום 
השמלה ויבצעו בדיקות שורשים שיועברו למעבדה.

פרדסים שבהם יקפידו על מילוי המטלות כולן, ישולבו ברשימת 
הפרדסים המותרים ליצוא לסין. 

פרדסים שייפסלו בבדיקתם של נציגי השירותים להגנת הצומח, 
לא יוכלו לשווק את הפרי מאותה חלקה לסין, ולא תהיה כל 

אפשרות נוספת לבדיקה חוזרת.
הדגשים העיקריים בביקורת יושמו על גובה מתאים של שמלת 

העץ, כיסוח עשבייה מתחת לעצים וניקוז ראוי בחלקה.
אם יימצא בביקורת כי שמלת העץ נמוכה מדי, לא יאושר השיווק 

חיגור אגרסיבי שפגע גם בעצה חיגור רחב מדי שגרם להוצאת הקליפהלסין. במקרה זה ייקטף הפרי ליעדים אחרים, פרט לסין. 
)צילום: ניצן רוטמן(
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ריסוס בג'יברלין וחיגור להעלאת היבול בקליפים
בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים נושאים 
יבול דל מאוד. ניתן להפחית את נשירת החנטים ולהגדיל את 
כמות היבול באמצעות ריסוס בג'יברלין, באמצעות חיגור בעת 
הפריחה או על ידי שילובם יחד. הריסוס בג'יברלין יעיל בזני 
קליפים רבים, אך לא בכולם, ולכן יש לרסס רק על פי ההמלצות. 
מומלץ לבצע את הריסוס בג'יברלין בשיא הפריחה או בסופה, 
אך אם לא מספיקים, ניתן לבצע את הריסוס על חנטים קטנטנים 

עד שבוע לאחר הפריחה. 
בזנים אורי וסיגל מומלץ לבצע בדרך כלל את שני הטיפולים: 

ריסוס בג'יברלין + חיגור.
בחלקות אורי, הנוטות להיסדקות רבה )מעל 30% מהפרי(, יש 

לבצע חיגור בלבד, ואין לרסס בג'יברלין.
+ משטח. המשטחים  50 ח"מ  בריכוז   GA3 נוסחת הריסוס: 
 1956 B המומלצים לשילוב עם ג'יברלין בהדרים הם: טריטון
בריכוז 5BB ,0.025%- בריכוז 0.05% וטיבולין בריכוז 0.025%. 
בריסוסים בג'יברלין בעת הפריחה אין להחמיץ את תמיסת 

הטיפול.
זן יש לבחור את תכשיר הג'יברלין המורשה לשימוש  בכל 

בהתאם לתווית.

ריסוס ב-D-2,4 להקטנת הטבור בטבוריים

בזנים טבוריים כמו קרה קרה וסמי, המתאפיינים בטבור גדול, 
מומלץ לרסס בסוף הפריחה ב-20 ח"מ D-2,4 + משטח טיבולין 

בריכוז 0.025% להקטנת הטבור או סגירתו.
תכשיר ה- D-2,4 הנמכר עתה בארץ הוא פאסט פרוט. לקבלת 
ריכוז של 20 ח"מ D-2,4 יש להוסיף 20 סמ"ק מהתכשיר ל-100 

ליטר מים. 

תוצאות  ניתוח  לפי  בפרדס  לדישון  המלצות 
בדיקות עלים 

1. הטבלאות שלהלן מציגות את ריכוז היסודות בעלים ואת 
המלצות הדישון בשלוש הרמות של היסוד בעלים: רמה גבוהה 

מהרצוי, טווח רצוי )קרוי גם 'רמת התקן'( ונמוכה מהרצוי.
2. רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעת מידת האמינות 
של הדגימה ולקביעה אם מדובר בעלים דיאגנוסטיים סבירים. 
הטווח הנורמטיבי נע בין 3% ל-6%, ומעבר לו יש להתייחס 

ליתר היסודות באותה דגימת עלים בספקנות. 
3. רמות הדישון ייקבעו על פי טבלת ערכי רמת היסודות בבדיקת 
העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. השלמת 
היסודות )חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה כשהחלקה 
מושקית במים שפירים. בחלקות, שבהן משקים במי קולחין, 
ייתכן שחלק מהזנת העצים תתבסס על ריכוזי היסודות במים, 
ולכן רצוי להיעזר במדריך בחישוב הערך הדישוני של מי 
הקולחין, כחלק מבניית תכנית דישון שנתית. יש לציין כי 
בשנים האחרונות, עם השדרוג בטיפול בשפכים, חלה ירידה 

ברמת יסודות ההזנה במי הקולחין.
4. בחלקות המושקות במי התפלה )גם באלה שבהן מי הרקע של 
הקולחין הוא מההתפלה( יש צורך לעתים בהשלמת יסודות 
כמגניון, סידן וגופרית, כתלות בסוג הקרקע. בקרקעות קלות 
וללא גיר, כדוגמת קרקעות החמרה שבשרון ובעמק חפר, 
שאותן משקים במים ממקור התפלה, יש לשקול תוספות 

ביסודות המופיעים לעיל, בהיוועצות במדריכים. 
5. ריכוז היסודות הרצוי בעלים בשיטת השרפה

חנקן, זרחן, אשלגן, מגנזיום, סידן )אחוז מחומר יבש(, אבץ,   
מנגן )ח"מ מחומר יבש(

מימין; טבור גדול; משמאל טבור סגור )צילום: צליל בראס(

סידןמנגןאבץמגנזיוםאשלגןזרחןחנקןגידול
3 – 0.2825256 – 0.600.31 – 0.080.70 – 1.750.10 – 1.95אשכולית
3 – 0.2825256 – 0.500.31 – 0.100.60 – 2.050.12 – 2.25קליפים
3 – 0.2825256 – 0.650.31 – 0.090.75 – 2.000.10 – 2.20לימון

3 – 0.2825256 – 0.800.31 – 0.110.90 – 2.100.13 – 2.30תפוזים
3 – 0.3125256 – 0.680.41 – 0.080.86 – 1.900.10 – 2.30פומלו

נמוך מהרצויבטווח הרצויגבוה מהרצוייחידההיסוד

152530ק"ג חנקן צרוף )N(חנקן

036ק"ג תחמוצת זרחן )P2O5(זרחן

01830ק"ג תחמוצת אשלגן )K2O(אשלגן

המלצות דישון לפי בדיקות העלים - הכמויות מתייחסות לדונם לעונה בפרדס בוגר
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חקלאים שלא שלחו בדיקות עלים למעבדה בסתיו, ידשנו בעונה 
לפי הרמות המופיעות בטבלאות הדישון בעמודה  העוקבת 
שכותרתה: "בטווח הרצוי", כלומר: 25 ק"ג/דונם חנקן צרוף; 

3 ק"ג/דונם תחמוצת זרחן; ו-18 ק"ג/דונם תחמוצת אשלגן.

הזנה עלוותית בחנקן
בפרדסים, שנמצאו בבדיקות העלים בהם בסתיו רמות חנקן 
נמוכות, במיוחד בקרקעות כבדות )חרסיתיות( ובעלות כושר 
ניקוז לקוי, ובחלקות שבהן המחסור בחנקן בולט לעין ככלורוזות 
חנקן אופייניות - מומלץ לרסס באוריאה דלת-ביורט )המכילה 
פחות מ-0.3% ביורט(, שהוא תכשיר מוצק וגבישי בריכוז 1.5%, 
מחודש פברואר עד סוף הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן 

מומלץ לבצע ריסוס נוסף כעבור שבועיים.
מגנזיום 

יש לרסס באחד מתכשירי המגנזיום הקיימים בשוק בהתאם 
לתוצאות בדיקות עלים ולסימני מחסור. לתכשירים אלה יש 
להוסיף משטחים בהתאם לרשום בתווית. כשהמחסור במגנזיום 
מחריף, כלומר מופיע מדי שנה באופן הבולט לעין, או כשריכוז 
המגנזיום בבדיקות העלים נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל בשני 
טיפולים עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות ביניהם, ואין לשלב 
יסודות אחרים באותו ריסוס, למעט חנקן. בפרדסים, שבהם לא 
נבדקה תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס בקביעות אחת לשנה.
ישנם זנים הרגישים יותר למחסורי מגנזיום, כמו לימון, סטסומה, 

טבוריים או זנים אחרים על כנות לימוניות. 
מועד הריסוס ייקבע החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים 
לכשני שלישים מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה 
ולהימנע מריסוס בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר הריסוס 
במגנזיום. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש 
חשיבות רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס 

שנית על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.

ערכי סף בעלים לתיקון מחסור באבץ ומנגן
רמות הנמוכות מ-25 ח"מ של אבץ ומנגן מעידות על מחסור 

הדורש תיקון.
יש לזכור כי אין משמעות לבדיקות יסודות הקורט )אבץ ומנגן( 
במועד דיגום העלים בסתיו בחלקות שרוססו בקיץ או באביב 

הקודם.

מניעה ותיקון של מחסור ביסודות קורט
כאשר ערכי בדיקות העלים מעידים על מחסור ביסודות אבץ 
ומנגן, יש לרסס באחד מתכשירי האבץ והמנגן הקיימים בשוק. 
ניתן לשלב את המנגן עם האבץ, ורצוי להוסיף עלוומיד )אוריאה 

דלת ביורט(.
לתכשירים אלה יש להוסיף משטחים בהתאם לרשום בתווית.

ערכי סף של נתרן, כלור ובורון בעלים
אם גובר החשש מהמלחה בעצים, יש להוסיף בערכי הבדיקה 

בטופס המיועד למעבדת שירות השדה, את ערכי היסודות נתרן 
וכלור, אשר הם הגורמים העיקריים לנזקי המלחה בסביבת 
השורשים ובעצים. באזורים עם רקע של בורון גבוה בקרקע, 

יש לבדוק גם את ערכי הבורון בעלים.
ערכי הסף להימצאות המלחה בעצים:

נתרן – 0.2% מהחומר היבש.
כלור – 0.45% מהחומר היבש.

בורון – 280 מ"ג/ק"ג. 
ברזל - בחלקות שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל )כמו חלקות 
שבהן קרקעות לא מנוקזות או רמות גיר פעיל גבוה - 10%-15%(, 
או כאשר מופיעים סימנים חזותיים למחסור בברזל, יש לדשן 
בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, בהתאם לחומרת הבעיה. בכל 
 EDDHA טיפול יינתנו 700 גרם/דונם כלאט ברזל 6% כדוגמת
או דומיו, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. איכות כלאטי ברזל 
מסוג EDDHA תיבדק על פי המבנה האיזומרי שלהם. יצרניות 
כלאטי הברזל מציינות את אחוז מבנה האורטו בהם, וככל שאחוז 
זה גבוה יותר, כך הכלאט יציב ויעיל יותר בדישון. יש לבדוק 
תכונה זו אצל חברות הדשנים המספקים את הברזל, ובאמצעותה 
להשוות בין יעילותם המוצהרת של מוצרי כלאטי הברזל השונים.

הזנת עצים צעירים עד גיל 3 או החלפת זן
מומלץ לדשן בדשן חנקני בריכוז של 100-50 ח"מ חנקן. ניתן 
להשתמש בדשנים חנקניים מסוג אמון חנקתי, אוראן וגופרת 
אמון. בכל מקרה, מנות החנקן השנתיות בשנת הנטיעה הראשונה 
לא יחרגו מהכמות הכוללת של 7 ק"ג צרוף/דונם; בשנה השנייה 
- עד 12 ק"ג צרוף/דונם; ובשנה השלישית - עד 20 ק"ג צרוף 
לדונם. בשנתיים הראשונות לנטיעה אין להתחשב בתוספת 

היסודות במי הקולחין. 
דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים

ריכוז 100 ח”מריכוז 50 ח”מסוג הדשן

~ 400 סמ”ק/מ”ק~ 200 סמ”ק/מ”קאמון חנקתי 21% )נוזל(

~ 240 סמ”ק/מ”ק~ 120 סמ”ק/מ”קאוראן 32% )נוזל(

~ 500 גרם/מ”ק~ 250 גרם/מ”קגופרת אמון )מוצק(

השקיית הדרים
כבר עתה יש לערוך תכנית השקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
ההשקיה הראשונה, יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון )-30
20 מ"מ ומעלה( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב רטיבות 
הקרקע באמצעות טנסיומטר או מקדח קרקע. בקרקעות קלות 
יש לבדוק את רטיבות הקרקע לאחר 14-10 ימים מירידת גשם, 
ובקרקעות כבדות מאוד לאחר 6-5 שבועות מהגשם האחרון. 
ההשקיה תחל כשהמתח בטנסיומטר המוצב בעומק של 30 ס"מ 
יהיה גבוה מ-35 סנטיבר בקרקע קלה, ומ-50 סנטיבר בקרקע 
כבדה. בנוסף לכך, הטנסיומטרים הקבועים בתחילת העונה 
אינם משקפים את מצב רטיבות הקרקע במרבית אזורי גדילת 
השורשים )במיוחד בפרדסים שבהם כמות המשקעים השנתית 
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גדולה מ-300 מ"מ(. באמצע העונה, כאשר חתך הקרקע מתייבש 
ברובו, הטנסיומטרים משקפים כהלכה את מצב הרטיבות.

כמה פרדסנים בגליל העליון משתמשים בתא לחץ ככלי נוסף 
לבקרת ההשקיה, ומניסיונם עולה כי ערך הסף לתחילת ההשקיות 
לאחר עונת החורף הוא כאשר לחץ הגזע מראה 13 אטמוספרות.

בקרת השקיה עם טנסיומטרים
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהתקנת מערכות 
בקרה של טנסיומטרים אלקטרוניים, המשדרות באופן רציף 
ובפרדסים. מערכות  נתוני מתחי המים בקרקע במטעים  את 
אלו מסייעות לתמוך ולבסס את החלטות ההשקיה המתקבלות 
בפרדס. לעתים נוטים להשקות ללא צורך בכמות גדולה, כאשר 
מתעוררת בעיה כלשהי בפרדס שאינה ברורה מהותה, ולמותר 
ייפגעו קרקעות שניקוזן לקוי בשל  לציין כי בתקופת הקיץ 
עודף מים. בחלק ניכר מחלקות מטעים, שבהן הותקנו מערכות 
המים  כמות  הופחתה  רציף,  באופן  טנסיומטרים המשדרים 
המושקית. תפקידו של הטנסיומטר, אם כן, הוא לאפשר השקיה 
מדויקת יותר ולהעיד על הצורך בהגדלתה או בהפחתתה של 
כמות המים בחלקה. תחנת הטנסיומטרים בפרדסים כוללת 3-2 
30-25 ס"מ  ננעצים הטנסיומטרים, כלהלן:  עומקים, שבהם 
)העומק הרדוד(, 60-50 ס"מ )העומק הבינוני(, ולעתים 90-80 
ס"מ )העומק הגדול(. בכל תחנת טנסיומטרים כזאת חשוב מאוד 
לשלב משאב תמיסת קרקע, כך שבמקביל למדידת מתחי המים 
בקרקע, ניתן יהיה לשאוב תמיסת מי קרקע לבקרת מליחות וחלק 
מיסודות ההזנה. במקרים רבים התייחסות לקריאת מתחי המים 
בקרקע בלבד, ללא בדיקה של ריכוז המלחים בתמיסת הקרקע, 

עלולה להוביל לקבלת החלטה שגויה בממשק ההשקיה.
ייקבעו על פי התאדות פוטנציאלית  יש לזכור שמנות המים 
גיל, עומס  זן, מין,  המוכפלת בפקטור של הגידול, מבחינת 
יבול וכו'. את השינויים הייחודיים, שלרוב אינם אמורים לחרוג 
מאוד מתכנון ההשקיה המקורי, אלא אם היו טעויות בתכנון 
יש לבצע על פי מעקב של   - או שינויים דרסטיים בחלקה 
קריאות הטנסיומטרים, תוך התייחסות למצב מי תמיסת הקרקע 
במשאבים. לרוב יש להמתין כחודש או מעט יותר ממועד התקנת 
תחנות הטנסיומטרים ועד להתייצבות הקריאות ולהתפתחות 
השורשים סביבם, בטרם ניתן להגיב לערכים המתקבלים. חקלאים 
המתכננים לבצע בקרה באמצעות טנסיומטרים אלקטרוניים, 
שישדרו ברציפות בחלקותיהם - מומלץ שיעשו זאת לקראת 
תחילת האביב המוקדם, בחודש מרס, כך שיוכלו ללמוד את 
נושא השימוש בטנסיומטרים ולהפיק נתונים כבר בתחילת עונת 

ההשקיה העיקרית ביולי-אוקטובר.

טיפול במערכות טפטוף
העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על שלמותן של מערכות הסינון ועל ניקיונן  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף  .3

ובדיקות דקדקניות  תחילת עונת ההשקיה מחייבת טיפולים 
והכנה מוקפדת, הכוללים את מערכת ההשקיה, על אביזריה 
השונים. לפני תחילת הטיפולים הכימיים השונים יש לבצע 
ייעולם טיפול מכני במערכת ההשקיה: שטיפת הצנרת  לשם 
הראשית, המחלקים ושלוחות הטפטוף בלחצי הפעלה גבוהים, 
וטיפול וניקוי מערכת הסינון ואביזרי השקיה אחרים, הדורשים 

טיפול, בראש מערכת ההשקיה ובהמשכה. 
מכיוון שמרבית הטיפולים כוללים עבודה עם כימיקלים מסוכנים, 
יש להקפיד על הוראות הבטיחות ולהשתמש בציוד מגן ובבגדים 
מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת הגנה על מערכת 

הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש בתכשיר, 
כפי שפורסמו על ידי היצרן. יש לזכור שההנחיות המפורסמות 
בדפון זה הן כלליות בלבד, ואינן מחליפות את המלצות חברות 
ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה סתירה בין ההמלצות 
הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, יצרניות התכשירים, 

יש להיוועץ בנדון עם החברות.

טיפולים כימיים במערכות השקיה בטפטוף
א. יש לבצע טיפול במשקעים כימיים כדוגמת אבנית )שילוב 
של מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת pH גבוהה במים(, 
הנובעים מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( אשר מאפיינת את 
מרבית מקורות המים בישראל. הטיפול המקובל הוא הזרקת 
חומצה מלחית 33% לפי ריכוז של 6-4 ליטרים חומצה ל-1 
מ"ק מי השקיה במשך 15 דקות, ולאחר מכן שטיפת המערכת 
באמצעות השקיה נוספת במשך כשעה. ניתן לחשב את מנת 
לפי הספיקה השעתית של ההפעלה, כאשר  גם  החומצה 
ההזרקה תחושב לפי 1.5-1 ליטר חומצה לכל 1 מק"ש של 
ספיקת מגוף ההשקיה המופעל. בתום ההזרקה יש להמשיך 
את ההשקיה ללא חומצה לשעה אחת נוספת. יש לזכור כי 
לחומצות יש תגובה אקזוטרמית חזקה ביותר )פליטת חום 
רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה במים, חובה להקפיד 
על סדר ערבוב הנוזלים: את החומצה מוזגים באיטיות לתוך 
ולא בסדר הפוך. בחלקות שבהן יש מחסור בזרחן  המים, 
ניתן לבצע את הטיפול בחלקה באמצעות חומצה זרחתית 
85%. כך, בנוסף לטיפול במשקעי האבנית, כל ליטר אחד 
של חומצה זרחתית תורם יחידה אחת של זרחן לפרדס. יש 
להתאים את משאבות ההזרקה לחומצה שבה משתמשים; 
למשל, בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים המיועדים 

לטיפולים בחומצה מרוכזת. 
אורגניים, מרחפים  לרוב בחומרים  מי הקולחין עשירים  ב. 
ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים ביסודות אורגניים. 
זיהומים  גם במים שפירים השוהים במאגרים מתפתחים 
אורגניים, שלעתים אף מהווים בעיית סינון חריפה עוד יותר 
ובמיוחד למערכות הטפטוף. כאשר  למערכות ההשקיה, 
משקים במי קולחין, בעיית הסינון קשה יותר ככל שאיכות 
הקולחין ירודה יותר. הטיפולים הכימיים העיקריים, הניתנים 
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לביצוע לשם התמודדות עם חומרים אורגניים, הם באמצעות 
חומרים המתפקדים כמחמצנים )מפרקים( של חומר אורגני: 
1. הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא 
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת 
מכל אחסון של נתרן תת-כלורי גורם להתנדפות החומר 
צריך  בו  לכן השימוש  יורד בהתמדה,  וריכוזו  הפעיל, 
להיעשות מיד. בהתאם לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני 
שבהם, תיעשה הזרקת 150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק 
מים במשך כשעתיים )ריכוז נמוך - לעומס אורגני נמוך; 
וריכוז גבוה - לעומס אורגני גבוה, בהתאמה(. יש לבחור 
משאבות מינון מדויקות עם אטמים המיועדים להזרקת 
כלור שהוא כימיקל אגרסיבי למתכות רבות. יש להיוועץ 
בחברות משאבות הדשן )עמיעד, ת.מ.ב, דוסטרון וכו'( בנוגע 
להתאמת הציוד שלהן להזרקת כלור או כל חומר מחמצן 
אחר. בנוסף, קיימים כימיקלים מבוססי כלור אחרים, אשר 
להם הוראות שימוש ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים 
ניתן לעקוב אחר יעילות התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה 
פשוטים יחסית את כמות הכלור החופשי שנותרה בתום 

היישום, ובכך להעריך את יעלות ההכלרה.
2. כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( הוא מוצר 
נוסף שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, 

וריכוז החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 
3. בשנים האחרונות החלו להשתמש במי חמצן )לרוב בריכוז 
35%(. התכשיר יקר יותר מהכלור המחמצן לסוגיו השונים. 
תכשיר זה אינו יעיל יותר מתכשירים אחרים, אם כי בכמה 
חברות טפטוף ממליצים על השימוש בו משום שהוא פחות 

'אגרסיבי' למוצריהן.

הדברת מזיקים
עונת הקטיף של הזנים המאוחרים מסתיימת זה עתה, ומתחילים 
הלבלוב והפריחה של העונה הבאה. בתקופה זו יש לגזום כהלכה 
שמלה ודלת ולדלל ענפים במקומות סבוכים במעטפת העץ 
)ראו סעיף "גיזום ועיצוב העץ" שלעיל(. חלק מהמזיקים נוטים 
להתפתח בחלקי העץ המוארים פחות, וההדברה בעץ גזום היטב 

היא יעילה יותר.

מזיקים  - להצלחה מרבית בהתמודדות עם  מזיקים  פיקוח 
ומחלות דרוש פיקוח קפדני בחלקות, שייעשה על ידי פקחים 
מוסמכים. את הפיקוח יש להתחיל באביב, עם תחילת הלבלוב 
הראשון והפריחה, כיוון שבתקופה זו עלולים לפגוע בחלקות 
תריפסים שונים, עש פריחה וכנימות עלה. לפיכך, החל מאמצע 
חודש מרס ועד סיום הפריחה והחנטה יש לבצע פיקוח אחת 
לשבוע בכל חלקות הפרדס. עם סיום החנטה אפשר לרווח את 
פיקוח המזיקים ולבצעו אחת לשבועיים עד סוף הסתיו ובוא 
החורף, כלומר עד סוף חודש דצמבר. פיקוח ומעקב אחר הזבוב 
ועש התפוח המדומה יש לבצע בנפרד מהפיקוח הרגיל, על פי 

הפרוטוקולים של הפיקוח במזיקים אלה.

שמירה על הדבורים
בעונה זו, בעת הפריחה, ריסוסים בתכשירים הרעילים לדבורים 

יבוצעו בשעות הלילה, כאשר אין פעילות דבורים בשטח.
יישום בהגמעה של תכשירי אימידקלופריד ייעשה לאחר הפריחה 

למניעת הפגיעה בדבורים.

כנימות עלה 
בתקופת האביב נמשכות כנימות העלה ללבלוב האביבי החדש. 
עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות צעירות. יש להגן על הלבלוב 
באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת השורשים 
או מריחת תכשירים מומלצים על הגזע. אם אוכלוסיית כנימות 
)כגון  העלה מתמתנות הודות לנוכחותם של אויבים טבעיים 
זחלי ארינמל ומושיות(, יש לבדוק את מידת הנחיצות בריסוס 

כדאי ולהיוועץ בעניין במדריך.
בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה, נראית לעתים רחוקות 
התקפה מסיבית של כנימות עלה רבות, הפוגעות בלבלוב, בפריחה 
וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת 'טל דבש' מרובה וביצירת 

פייחת על העלים והפרחים. במקרים אלה יש לטפל בריסוס.

עש התפוח המדומה )עת"מ(
מזיק זה נמצא בפרדסים מאזור הגליל התחתון ועד אזור הנגב 
הצפון מערבי. העת"מ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו על הפרי ובתוכו 
אסורה בכל יעדי השיווק של פירות ההדר. 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 החשוד בנגיעות בעש התפוח המדומה.
להלן קישור לדפון בנושא הטיפול בעש התפוח המדומה בפרדס:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/

Pages/false_codling_moth_august_2020.aspx

עש הפריחה 
בשנה האחרונה נצפתה בחלק מהאזורים רמה גבוהה ביותר של 
עש הפריחה ונראתה פעילות רבה של העש, בעיקר בזן אורי. 
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים רבים 
ולכן יש לבדוק  ולגרום להפחתה משמעותית ביבול העוקב, 
את הימצאותו בעיקר באיברים אלה. ניתן לזהות את העש לפי 
נוכחות זחלים בפרחים, "נסורת" של חלקי פרחים וחורי נבירה 
של הזחלים בפרח ובחנטים הצעירים. כשרמת המזיק בינונית 
וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש מקבוצת 

טפילות בכנימות עלה 
)צילום: עמירם לוי שקד(

כנימות עלה
 )צילום: עמירם לוי שקד(
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האבמקטין בתוספת שמן. יש לטפל בשני ריסוסים עוקבים: האחד 
עם הגילוי, והשני 10-7 ימים לאחר מכן.

אקרית ארגמנית
אקרית זו נמצאת בחלקות רבות, בעיקר באזור החוף. יש לטפל 
וגבוהות. בפרדסים נושאי  כאשר אוכלוסיות המזיק בינוניות 
פרי יש להקפיד על בחירת התכשיר המתאים מבחינת הימים 
המותרים עד הקטיף. חלק מתכשירי השמנים מורשים להדברת 

המזיק ומאושרים לטיפול ימים מעטים בלבד לפני הקטיף.

קמחית ההדר וקמחית כדורית
במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם 
התפתחות החנטים - בהגמעת תכשירי אימידקלופריד מורשים. 
רצוי להגמיע תכשירים אלו, אם המזיק הסב נזק לפרי בעונה 

החולפת ברמה של 5% ומעלה. 
מומלץ להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות 

בעונה החולפת ברמה גבוהה. 
שימו לב! לא כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. בדרך כלל 
השימוש בתכשירים אלה מומלץ רק אחת לשלוש שנים; ואין 
להשתמש בהם באופן תכוף. שימוש שכיח בחומר יפחית במהרה 
איסור להשתמש  ויתרום לפיתוח עמידות. חל  יעילותו  את 
בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה ובמהלכה מחשש לפגיעה 

בדבורים.

נזק לפרח מעש הפריחה )צילום: עמירם לוי שקד(

עש המנהרות
המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ 
לטפל בריסוס, בהגמעה לבית השורשים ובמריחת הגזעים, רק 

אם העש מופיע בנטיעות צעירות.
תריפס הקיקיון

המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. גם 
כאשר רמת המזיק נמוכה, יש לטפל בריסוס בתכשירי ההדברה 

המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.

תריפס הוואי על פרח )צילום: עמירם לוי שקד(

תריפס הקיקיון בפרחי ההדר )צילום: בועז הרפז(

אקרית חלודה 
בתחילת העונה תיראה האקרית רק בעלוות העצים, בעיקר 
בחלקו התחתון של העלה, ובהמשך תתפשט לחנטים ולפירות. 
בשלב ההתחלתי שבו היא מופיעה על העלים, מומלץ לטפל רק 
ברמות גבוהות. בשלב שבו נראית האקרית )גם ברמות נמוכות( 

על החנטים והפירות, יש לטפל לאלתר. 
חשוב מאוד לאתר את המזיק כבר בשלביו הראשונים, כיוון 
שאז ההדברה יעילה יותר. כאשר רמות האקרית גבוהות מדי, 

מתעוררת בעיה בהדברתה ובקטילתה המלאה. 

 15 

 
 כדוריתקמחית ההדר וקמחית 

בהגמעת    -במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם התפתחות החנטים  
אלו, תכשירים  להגמיע  רצוי  מורשים.  אימידקלופריד  בעונה    תכשירי  לפרי  נזק  הסב  המזיק  אם 

 ומעלה.  5%פת ברמה של החול
 רמה גבוהה.  מומלץ להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות בעונה החולפת ב

לא כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. בדרך כלל השימוש בתכשירים אלה מומלץ רק    שימו לב! 
תכוף באופן  בהם  להשתמש  ואין  שנים;  לשלוש  אתאחת  במהרה  יפחית  בחומר  שכיח  שימוש   .  

הפריחה   לפני  אימידקלופריד  בתכשירי  להשתמש  איסור  חל  עמידות.  לפיתוח  ויתרום  יעילותו 
 ה מחשש לפגיעה בדבורים. ובמהלכ

 
 
 
 
 
 
 

 )צילום: עמירם לוי שקד( קמחיות ההדר מתחת לעוקץ הפרי         
 

 נמלים 
ים, יש לטפל  נראות שיירות של נמלים על גזעי העצאם מבחינים בפרדס באוכלוסיית נמלים גדולה ו 

ה  בכך. בעיקר  בפרדס,  הכנימות  אוכלוסיית  להפחתת  יסייע  הנמלים  באוכלוסיית  כנימות  טיפול 
ברחבי העץ ומגנות    הכנימות  מובילות את   נמליםה  : הקמחיות. הנמלים חיות עם הכנימות בסימביוזה

עלייה של    . למניעת ייעודי  לפזר בקינים תכשיר  עליהן מפני האויבים הטבעיים. להדברת הנמלים יש 
הרה:  אז  מכך.   ן תו, הבולם א טרמינוםנמלים מהקרקע לנוף העצים יש למרוח על הגזע דבק הנקרא  

טרמינום על עצים צעירים שגילם עד ארבע שנים מהנטיעה, וכן אין למרוח את התכשיר  אין למרוח  
בנוס ישירה.  לקרינת שמש  וזרועות החשופים  גזע  הנמלים בתכש על  כנגד  לטפל  ניתן  לכך,  ירים  ף 

 הנמצאים בשוק. לשימוש המותרים 
 

 כנימה אדומה 
ובפירו בחנטים  בעיקר  פוגעת  האדומה  זחלנים  הכנימה  מציאת  בעת  הכנימה  את  להדביר  יש  ת. 

 ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים.   5%-וכיפות לבנות על החנטים בכ
 

 
 עמירם לוי שקד( )צילום: כנימה אדומה 

קמחיות ההדר מתחת לעוקץ הפרי )צילום: עמירם לוי שקד(

נמלים
אם מבחינים בפרדס באוכלוסיית נמלים גדולה ונראות שיירות 
של נמלים על גזעי העצים, יש לטפל בכך. טיפול באוכלוסיית 
יסייע להפחתת אוכלוסיית הכנימות בפרדס, בעיקר  הנמלים 
הכנימות הקמחיות. הנמלים חיות עם הכנימות בסימביוזה: הנמלים 
מובילות את הכנימות ברחבי העץ ומגנות עליהן מפני האויבים 
ייעודי.  הטבעיים. להדברת הנמלים יש לפזר בקינים תכשיר 
למניעת עלייה של נמלים מהקרקע לנוף העצים יש למרוח על 
אין למרוחהגזע דבק הנקרא טרמינום, הבולם אותן מכך. אזהרה: אין למרוחהגזע דבק הנקרא טרמינום, הבולם אותן מכך. אזהרה: אין למרוח
טרמינום על עצים צעירים שגילם עד ארבע שנים מהנטיעה, 
וכן אין למרוח את התכשיר על גזע וזרועות החשופים לקרינת 
שמש ישירה. בנוסף לכך, ניתן לטפל כנגד הנמלים בתכשירים 

המותרים לשימוש הנמצאים בשוק.

כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר את 
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הכנימה בעת מציאת זחלנים וכיפות לבנות על החנטים בכ-5% 
ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים. 

וה'ימים  היצואנים לבין הרשום בתווית מבחינת הריכוזים 
מקטיף', ובכל מקרה כזה יש לבצע את ההוראה המחמירה יותר. 
רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור 

להלן של מיכל מזעקי:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/

Pages/tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.aspx

הדברת עשבייה
לרסס  מומלץ  ובקיץ  באביב  הקיימת  העשבייה  להדברת 
עלווה. קוטל  תכשיר  בשילוב  הצצה  מונע   תכשיר 
הערה חשובה: אין לרסס בשלב זה של העונה תכשיר מסוג
Oxyfluorfen )גול ודומיו( מחשש לנזק העלול להיגרם לצימוח 

הצעיר ולגידולים שכנים.

טבלת קוטלי העשבייה ומינונם המומלץ לשימוש בפרדס
מונעי הצצה

כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי 
ומראשית העונה לבצע  נתוני הבררה,  יש לרכז את  הקטיף. 
מעקב על גבי הפרי הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת, במיוחד 
מתחת לעלי הגביע ובאזור המקביל על גבי הפרי. בחלקות שבהן 
זוהתה נגיעות משמעותית במזיק בעת הקטיף, יש לשקול הדברה 

באמצעות תכשירי אימידקלופריד מורשים.

הערה: את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא, יש לקבל מחברות היצוא השונות. 
לגבי חלק מתכשירי ההדברה, נראים הבדלים בין רשימות 

כנימה אדומה )צילום: עמירם לוי שקד(

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Diuron
דיורקס, דוריאן, 

דיוקרון, סאן 
דורון

250-100 גרם/
דונם

Diflufenican50 גרם/דונםלגאטו, פאלקון

Propizamid200 סמ”ק/דונםמגלן, קרב

Indaziflamמגיל שלוש 15 סמ”ק/דונםאליון
שנים ומעלה

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Glyphosate ,ראונדאפ, גאלופ, גלייפוס, גלייפון
2%-1%גלייפוגן, טייפון, טורנדו, רונדומור

 מותר בפרדסים משנה שנייה.
 אין לרסס על קרקע רוויה.
אין להשקות לאחר הריסוס.

2,4-D ,אלבר סופר, בר, אמינובר
0.5%-0.3%אמינופיליק, שרדול

 אין לרסס ברוח.
 יש להתחשב בגידולים שכנים רגישים.

לא בזמן פריחה.

Bromacil80 בזנים פומלו וסטאר רובי המינון המומלץ הוא 50 גרם/100 גרם/דונםהאנטר, אורגן
דונם.

MSMAרק בפרדסים לא מניבים.3%טארגט 
מומלץ רק בטמפרטורות גבוהות מ-25 מ”צ.

Fluroxypyrלריסוס כתמים קשי הדברה בלבד.0.5%סטרן, טומהוק

Diquateיש להוסיף שטח 90 0.3%.1%-0.5%דו-קטלון 
יש לנקוט משנה זהירות בריסוס.

Glufosinate Amoniumיש להוסיף משטח נוניוני.3%-1%בסטה, פאסטר, בומבה, בסט-ביי

Saflufenacil3.5 גרם/דונםהיט
 מותר לשימוש החל מהשנה השנייה. 

יש להוסיף גאלופ 300 סמ”ק/דונם ושטח 90 בריכוז 
.0.1%

Carfentazone5 גרם/דונםאורורה

קוטלי עשבייה קיימת
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שילובים מוכנים
בנוסף לתכשירים שהוזכרו לעיל, ניתן לרכוש תכשירים מוכנים 
בשילובים שונים, כמו: גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + 

Carfentazone )אורורה(. השילוב אינו מונע נביטה.
הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה

את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח. משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
ליצוא, המלצותינו מסתמכות על רשימת החומרים המורשים 
יש להשתמש אך ורק ליצוא על פי דרישות הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק ליצוא על פי דרישות הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק 
בתכשירים המורשים על פי הרשום בתווית. אין לרסס בתנאי 
רוח או שרב. יש לנהוג משנה זהירות בעצים נושאי פרי, כיוון 
שקליטה של הרביצידים ברקמות הפרי תפסול אותו לשיווק. 
יש לדאוג לכך שהתרסיס לא יפגע בנוף העץ ובגזע )מומלץ 
להתקין מגני גזע בשתילים צעירים(. אין לרסס בדיזה זורקת 
המרטיבה את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף 

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר.
יישום מונעי הצצה ייתכן רק כאשר צפוי גשם בכמות של 30 
מ"מ לפחות תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר 
לפני התנדפותו. לחלופין, אם משקים במתזים או בממטירונים, 
במי ההשקיה. מומלץ לשלב שני  ניתן להצניע את החומר 
תכשירים מונעי הצצה כדי להשיג הדברה מקסימלית ולצמצם 
את כמות העשבים החמקניים. בשימוש בקוטלי מגע מומלץ 
תמיד לשלב קוטלי דגניים )תכשירי גלייפוסט( עם קוטלי רחבי 
עלים )תכשירי D-2,4( או עם תכשירי אוקסיפלורופן, בהתאם 
)גול  לעונה ולטמפרטורות. לא יבוצע ריסוס באוקסיפלורופן 
ודומיו( כאשר יש לבלוב צעיר, כלומר ניתן לרסס את התכשיר 

רק מנובמבר עד פברואר. 
התכשירים הסיסטמיים, בעיקר גלייפוסט ו-D-2-4, נקלטים גם 
מהשורשים, במיוחד במינון גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע 
רטובה. לפיכך, אין לרסס בזמן ההשקיה, ומומלץ לעשות זאת 
יום לאחר ההשקיה. אין להשקות לפחות יום מהריסוס בתכשירים 
אלה. באופן כללי, כדאי תמיד לרסס עשבייה נמוכה בגובה 10-5
ס"מ. בריסוס עשבייה גבוהה מסתכנים מאוד בפגיעה בנוף העץ 
ומתבזבז חומר הדברה רב, ולכן במקרה של עשבייה גבוהה, 

מומלץ קודם לכסח ורק לאחר מכן לרסס.

ריסוס להדברת עשבייה באביב בפרדסים  נוסחאות 
בגילים שונים )רשימה חלקית(

פרדסים מהנטיעה עד גיל שנה
GLUFOSINATE להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס 

AMMONIUM )בסטה ודומיו(, 1%-2%.
פרדסים צעירים בני שנתיים עד 3 שנים

50תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' + מגלן 
במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 1%-1.5% 
+ היט במינון של 3.5 גרם לדונם +שטח 90 בריכוז של 0.1%.

4פרדסים מבוגרים )מעל 4פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים( - מומלץ לרסס באחת מנוסחאות 
הריסוס שלהלן:

1. תכשיר דיאורון 300 ג'/ד' כמונע נביטה + תכשיר גלייפוסט 
1%-1.5% + אורורה 5 ג'/ד'.

2. תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או 
הנטר 100 ג'/ד'.

3. לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט 
.1.5%-1%

הדברת מחלות
מאלסקו - יש לעקור את העצים החולים, לגזום ענפים נגועים 
ולשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של עלי העץ בנבגי הפטרייה, 
0.25% בריכוז 0.25% בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ באתרוג,  2000יש לטפל בקוצייד 2000יש לטפל בקוצייד 2000
בלימונים, בליים ובחלקות זני הדר אחרים, שהתגלתה בהן נגיעות 
יש לחזור על ריסוס  כלשהי במחלה. בחלקות הנגועות במחלה
150הנחושת כלהלן: כל 150הנחושת כלהלן: כל 150 מ"מ גשם, כאשר הריסוס מבוצע בקוצייד 
2000; וכל 250 מ"מ גשם, אם הריסוס מבוצע במרק בורדו )אין 
יש  הכוונה למרק בורדו אולטרה(. בתקופת הלבלוב הצעיר 
להימנע מריסוס במרק בורדו, בהיותו צורב את הלבלוב הצעיר.
ריקבון צוואר השורש והשורשים )פיטופטורה( - כדי להישמר 
מנזקי הפיטופטורה, יש להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל, 
ובנטיעות הצעירות בפרט. בפרדסים מעל גיל שנה בכל סוגי 
הקרקעות )כולל קלות( מומלץ להרחיק את הטפטפות מהגזע 
בכ-40 ס"מ לפחות ולהימנע מהשקיות תכופות. כאשר מזהים 
ריקבון שורשים שנגרם על ידי הפיטופטורה, יש להגמיע את 
העצים הפגועים בתמיסת רידומיל גולד בריכוז 0.04%. כאשר 
מגלים ריקבון בצוואר השורש, יש לפנות את האדמה מסביב 
לאזור הנגוע ולחשוף אותו לאוויר. בנוסף, יש לרסס או למרוח 

את צוואר השורש במרק בורדו או בתכשיר נחושתי אחר.
חלפת )אלטרנריה( - באזורים המועדים ובזנים הרגישים להדבקה 
יחל הריסוס בתום הפריחה, עם חשיפת החנטים ולאחר נשירת 
עלי הכותרת. חשוב מאוד לנטר ולבדוק אם נדבקו עלים צעירים. 
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינואלה, נובה, מיכל, מורקוט, 
מור, מירב ועידית. התכשירים הניתנים לריסוס )על פי רשימת 
החומרים המורשים ליצוא(, מופיעים בטבלה המצורפת. מומלץ 
לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על המועד המותר לטיפול 

לפני הקטיף לגבי כל אחד מהתכשירים.
כמו כן, בעמודה "ימים לקטיף" מצוין מספר הימים המותר 
לריסוס מהקטיף. יש לתכנן את מעקובת הריסוסים כך שירוססו 
קודם התכשירים שדרוש להם טווח זמן גדול יותר מהקטיף, 
ולהתקדם עם התכשירים שטווח הזמן המותר לריסוסם מהקטיף 

הוא קצר יותר.

       חלפת אביבית )צילום: עמירם לוי שקד(

מאלסקו בלימון

לרשותכם בכל שאלה
צוות אדמה מכתשים 03-6577577

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

100%

%נגיעות

היקש חוסן 200

טיפול

38.2%

סיכום ניסיונות
בחוסן 2017-2018

חוסן
חדש! רישוי להדברת 

נפח תרסיס/הגמעה
ריכוז/מינון )סמ״ק/

דונם או %(
הפגע הגידול

תוך התווית המאושרת
מ
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 • הטיפול היחידי והיעיל ביותר להגנה מפני מאלסקו
• קל ליישום – ניתן בהגמעה

100%

%נגיעות

היקש חוסן 200

טיפול

38.2%

סיכום ניסיונות
בחוסן 2017-2018

חוסן
חדש! רישוי להדברת 

נפח תרסיס/הגמעה
ריכוז/מינון )סמ״ק/

דונם או %(
הפגע הגידול

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

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

200
קימלון 
)מאלסקו(

הדרים

תוך התווית המאושרת
מ



 ריכוז/חומר פעיליצרן / משווקתואריתשם התכשיר
מינון

ימים 
הערותלקטיף

למינאולה בלבד, עד סוף מאי, AZOXYSTROBIN 2500.075%150 גרם/ליטרמכתשיםת”רמירדור
עד 2 טיפולים בלבד

למינאולה בלבד, עד סוף מאי, AZOXYSTROBIN 2500.075%150 גרם/ליטרמכתשיםת”רעמיסטאר
עד 2 טיפולים בלבד

למינאולה בלבד, עד סוף מאי, AZOXYSTROBIN 2500.075%150 גרם/ליטרתרסיסת”רעמיעוז
עד 2 טיפולים בלבד

עד 2 טיפולים בלבד, עד סוף AZOXYSTROBIN 2500.075%150 גרם/ליטרתפזולת”רזאוס
מאי, למינאולה ולאור בלבד

למינאולה בלבד, עד סוף מאי, AZOXYSTROBIN 2500.075%150 גרם/ליטראגרולבת”רטופסטאר
עד 2 טיפולים בלבד

למינאולה בלבד, עד סוף מאי, AZOXYSTROBIN 2500.075%150 גרם/ליטררימית”ררוקסטאר
עד 2 טיפולים בלבד

+ PYRACLOSTROBIN 6.7% אגןג”רסיגנום
BOSCALID 26.7%0.05%150,לקליפים בלבד

אין להשתמש לאחר ה-15.5

+ PYRACLOSTROBIN 6.7% תרסיסת”רסטנגה
BOSCALID 26.7%0.05%150,לקליפים בלבד

אין להשתמש לאחר ה-15.5

+ PYRACLOSTROBIN 12.8% כצ”טג”רבליס
BOSCALID 25.2%0.04%150 לא לסין, אין להשתמש לאחר

ה-15.5

Basic Copper Sulphate-Tri רימיג”רמרק בורדו אולטרא
40%0.25%7

COPPER OXYCHLORIDE 53.8%0.25%7גדות אגרוג”רקוצייד 2000

COPPER OXYCHLORIDE 77%0.18%7אפעלג”רפרסול

מכתשיםת”רמאסטרקופ
 COPPER SULFATE

 PENTAHYDRATE 21.46%0.25%7

הרקולס / הרקולס 
Gלוכסמבורגת”ר

POTASSIUM PHOSPHATE
 COPPER + 580 גרם/ליטר

OXYCHLORIDE 350 גרם/ליטר
0.4%7

POTASSIUM PHOSPHATEלוכסמבורגת”נקנון 50
7800.25%7 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEגן מורת”רקורדון
7800.25%7 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEדח”כת”רקיפ
7800.25%7 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEכצטת”נפוספירון
5000.25%7 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATEאגןת”נניקון
7800.25%7 גרם/ליטר

טבלת תכשירים להדברת חלפת )אלטרנריה(
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יש לשים לב לחומר הפעיל בכל אחד מהתכשירים. תחלופה בין 
תכשירים - משמעה תחלופה בין החומר הפעיל; אין לרסס את 

אותו החומר הפעיל יותר מפעם אחת בעונה.

מידע בנושא מחלת הגרינינג
מחלה קשה של עצי הדר. בפלורידה מסכנת מחלה זו את קיום 
ענף ההדרים כולו. סימני המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת.
בשנים האחרונות הופיעה בספרד ובפורטוגל הפסילה האפריקאית: 
Trioza erytreae. פסילה זו היא אחת מהפסילות המפיצות את 
מחלת הגרינינג. לפיכך, הכול נדרשים להקפיד הקפדה יתרה 
על קיומו של האיסור על יבוא חומר צמחי מכל מדינה בעולם, 
ובפרט ממדינות שידוע כי נמצאים בהן גורמי מחלה או וקטורים 
המסוכנים מאוד לענף ההדרים. ענף ההדרים בפלורידה חוסל 
כמעט לחלוטין בפרק זמן די קצר, אף שהושקעו בדיכוי המחלה 

מיליוני דולרים. כיום מצויה המחלה והווקטור שלה במרבית 
יבשות העולם, למעט אגן הים התיכון.

לפני 6 שנים נמצאו מאות שתילים ועצים של כפיר ליים בארץ. 
והושמד מחשש לכך שהובא ממדינות  זה בוער  חומר צמחי 
הנגועות במחלת הגרינינג. לאחרונה התגלו שוב עצים כאלה 
גם בגינות בתים במקומות שונים. עלי הכפיר ליים משמשים 
ובמתכונים של מדינות רבות במזרח  בתבשילים תאילנדים 
הרחוק. הציבור נדרש לגלות ערנות ולדווח על גילוי הצמח. 
בנוסף לכך, יוכנו שתילים מחומר שיימצא נקי לחלוטין, והם 
יסופקו למגדלים אחדים, אשר יוכלו לסחור ולמכור עלים אלה 
לצריכה המקומית, אולם אך ורק מגדלים אלה יורשו לגדל את 
העצים הללו; כל גידול אחר שיימצא - יושמד לאלתר, והמגדלים 

אותו ייענשו בחומרה.
 

 21 

 
 ינינגמידע בנושא מחלת הגר 

סימני   כולו.  ענף ההדרים  קיום  זו את  עצי הדר. בפלורידה מסכנת מחלה    ה המחלמחלה קשה של 
 לת. דומים לסימני מחלת העלע

האפריקאית:   הפסילה  ובפורטוגל  בספרד  הופיעה  האחרונות  זו  Trioza erytreaeבשנים  פסילה   .
להקפיד הקפדה יתרה על    מחלת הגרינינג. לפיכך, הכול נדרשים   היא אחת מהפסילות המפיצות את

ובפרט ממ יבוא חומר צמחי מכל מדינה בעולם,  שידוע כי נמצאים בהן    תדינו קיומו של האיסור על 
כמעט  גו חוסל  בפלורידה  ההדרים  ענף  ההדרים.  לענף  מאוד  המסוכנים  וקטורים  או  מחלה  רמי 

שהושקעו   אף  קצר,  די  זמן  בפרק  כיום  לחלוטין  דולרים.  מיליוני  המחלה  המחלה  בדיכוי  מצויה 
 והווקטור שלה במרבית יבשות העולם, למעט אגן הים התיכון. 

ליים בארץ. חומר צמחי זה בוער והושמד מחשש    ות שתילים ועצים של כפיר אאו משנים נמצ  6לפני  
  ים ם בגינות בתלכך שהובא ממדינות הנגועות במחלת הגרינינג. לאחרונה התגלו שוב עצים כאלה ג

היםשונ  מקומות ב עלי  רבות  .  מדינות  של  ובמתכונים  תאילנדים  בתבשילים  משמשים  ליים  כפיר 
לוי הצמח. בנוסף לכך, יוכנו שתילים מחומר  גלות ערנות ולדווח על גילדרש  במזרח הרחוק. הציבור נ

עלים ולמכור  לסחור  יוכלו  אשר  אחדים,  למגדלים  יסופקו  והם  לחלוטין,  נקי  לצריכה    שיימצא  אלה 
יושמד    -גדלים אלה יורשו לגדל את העצים הללו; כל גידול אחר שיימצא  המקומית, אולם אך ורק מ 

 יענשו בחומרה. יותו  לאלתר, והמגדלים א
 

 מר צמחי של הזן כפיר ליים זיהוי חו

    
 

 זיהוי חומר צמחי של הזן כפיר ליים 

זיהוי חומר צמחי של הזן כפיר ליים
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תומר עזרא, מהדרין 
ההרצאה ניתנה ביום העיון לזכרם של שמואל אשכנזי ועליזה ורדי.
הקורונה מכה גלים ובהחלט נרשמו תנועות יוצאות דופן בשנה 
האחרונה. במרץ 2020 ראינו עצירה משמעותית במכירות בשוק 

הפתוח ולעומת זאת זינוק במכירות ברשתות השיווק.
ככל שעבר הזמן קצב המכירות ברשתות השיווק נרגע ונהפך 
לנורמאלי בעוד שהשוק הפתוח המשיך להציג ביצועי חסר 

ביחס לשנת 2019.
העובדה כי אין שוק מוסדי, אין משיכת סחורה לכיוון מסעדות, 
בתי מלון, תיירות וכ"ו- פגעה בביקוש העולמי להדרים בשנת 
2020. ישנן מדינות בהן האוכלוסייה צייתנית ואנשים נתבקשו 
להישאר בבתים ובבידוד מירבי. במדינות כאלה ראינו ירידה 
משמעותית בביקוש להדרים. יצוין כדוגמה את יפן וסין שם 

הצריכה הביתית הצטמצמה באופן משמעותי.
 

מאידך, חורף קר באירופה ושמועות בשוק על חיוניותו של ויטמין 
C במניעת הידבקות בקורונה סייעו למתן קצת את הירידות 

בביקושים להדרים.
 

העונה הסתיימה ובסך הכל הפרי נמכר בסדר ובהתאם לציפיות.
אשכולית נכון להיום המוצר נמכר בעיקר ביפן ובאנגליה. ביפן 
נרשמה ירידה משמעותית בביקושים ועתיד המוצר לוט בערפל. 

בשאר העולם המוצר נמכר בכמויות זניחות בהחלט.
 

אשכולית אדומה
אנו חווים עונה עם יבולים נמוכים ועודף בפרי גדול. כתוצאה 
מכך פרי בגודל בינוני/קטן חסר בשוק ולכן גדלים אלה פודים 
מחירים גבוהים יותר בהשוואה לאשתקד. דרא"פי גיעו לאירופה 
רק בשבוע 19 וצפוי שהשוק ייכנס למחסור בשבועות הקרובים 
ועד סיום העונה הישראלית. בעניין הפרי הגדול- בארה"ב, 
יוצאי דופן לפרי גדול  הצורכת פירות גדולים, אין ביקושים 
ובינתיים מוכרים תוצרת מקומית. ישנם קצת ביקושים בקנדה 

והיתר נשאר בעיקר לשוק המקומי או לתעשייה.
אורי

כמו בכל עונה, גם העונה הזאת התחילה עם מכירות טובות 
באירופה. מכוון שהשוק הסיטונאי בצרפת מגמגם בביצועיו בגלל 
אפקט הקורונה, עושה רושם כי הוא התמלא בקליפים מהר יותר 
משנים עברו. מזג אויר קיצוני בספרד נתן רוח גבית לקליפים 
הישראליים ונהנינו משבועיים נוספים של מחירים גבוהים. נכון 
זה, השווקים בכל אירופה מתמלאים בקליפים מספרד  לרגע 
יחד  וצפוי חודש מאתגר.  ירידה  וממרוקו. המחירים במגמת 
עם זאת, הערכה היא כי לקראת מחצית אפריל השוק יתאושש 
מעודפי הקליפים והמחיר יתחיל להתאושש שוב. ביבשת אמריקה 
הצפונית יש בסך הכל ביקוש טוב לאורי הישראלי. בקנדה יש 
נוכחות גדולה של קליפים ממרוקו ובארה"ב יש גם קליפים 
מקומיים שכרגע משפיעים על קצב המכירות שם. הערכה היא 
ששווקים אלה יתמלאו בתוצרת בחודש מרץ, אך באפריל יחזרו 

הביקושים הטובים לאורי ישראלי.
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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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