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 משולחנו של העורך
  

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

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

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

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

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

משולחנו של העורך

תוכן

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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

הן באחריות הכותב בלבד.
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מוליק המר, מתוך הגלריה החקלאית ה-14 של קנט.
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הים 12 הפירות  זבוב  הדברת 
תיכוני עונת 21/22

תחרות הצילום המסורתית 13
של קנט

בפרדס15

שוק האשכוליות נמצא בימים אלו במעבר מחצי הכדור הצפוני 
לדרומי. העונה הספרדית מסתיימת, וכך גם העונה הטורקית 
והישראלית, הביקוש היה טוב במדינות רבות באירופה, והמחיר 
סביר. בדרום אפריקה, כבר החל הקטיף וכמויות פרי גדולות 

יציפו את אירופה ללא תחרות, החל משבוע 17.



 טל עמית

תמונת מצב

איך שגלגל מתהפך, פעם לרעה ופעם לטובה. לפני 15 שנה 
היתה עדנה למגדלי האשכוליות האדומות. מדובר בגידול קל 
יחסית, עתיר יבול, וכאשר מוצר כזה פוגש שוק עם ביקושים 
גבוהים – החקלאים חוגגים. כך היה בשנים 2004 – 2008. 
המגדלים נהנו מרווחיות גבוהה מאוד בענף האשכוליות האדומות 
והרחיבו את שטחי הגידול מ 15,000 דונם עד ל28,000 דונם, 
וזאת עקב פגיעת ההוריקן קתרינה שהשמיד את יבול האשכוליות 
האדומות בפלורידה ובעקבות מחלת הגרינינג שנכנסה לפלורידה 
זו. אלא  70 משטחי הגידול במדינה  וכילתה כ-%  בהמשך, 
גודל האכזבה. החל מ-2012, מחירי  שכגודל הציפיות, כך 
האשכוליות האדומות היו בשפל, והענף ש 95% מהתוצרת שלו 
מיועדת ליצוא ולתעשיית המיץ, היו בשפל חסר תקדים, כך שרק 
מגדלים מצטיינים יכלו לסיים את העונה ברווחיות סבירה, בעוד 
רוב המגדלים ספגו הפסדים גדולים ורובם עקרו אתהפרדסים, 
חלקם פרדסים שלא השלימו עשור לחייהם. בשנת 2018 שטחי 
13,600 דונם! בעונות האחרונות  האשכוליות האדומות היו 
אנו מבחינים בתפנית לטובה במחירי האשכוליות האדומות 
ליצוא, והעונה שהסתיימה זה עתה – 20/21, היתה מהטובות 
אי פעם. יצוא ה"סאן רייז" – השם המסחרי של האשכוליות 
האדומות שלנו, מגיע לכ – 40 יעדים ברחבי העולם, מסין, יפן 
ואוסטרליה במזרח הרחוק ועד לארה"ב וקנדה במערב הרחוק. 
טון אשכוליות  כ-65,000  מייצרים  אנו  בשנים האחרונות  
אדומות, כאשר 36-40 אלף טון מיוצאים, 20 אלף טון נסחטים 
למיץ ועוד כ5,000 טון משווקים בשוק המקומי. מאחר ומדובר 
באחד ממוצרי הדגל של יצוא ההדרים שלנו, מועצת הצמחים 
נכבדות בקד"ם.  היצוא באמצעות השקעות  לפיתוח  עוזרת 
בשנים האחרונות אנו משקיעים סכומים נכבדים )מאות אלפי 
שקלים( בקידום מכירות של הזן ביפן, בהצלחה מרובה. חשוב 
לנו, ואנחנו מעוניינים לבצע גם קד"ם לסטאר רובי גם בסין, אך 
ביזור היצואנים והיבואנים מהווה מכשול רציני להצלחת הפעילות 
ואנחנו מנסים ליצור תשתית יעילה שתאפשר הצלחת הקד"ם 
גם בסין. צרפת, בהיותה יבואנית האשכוליות הגדולה ביותר, 
מהווה גם את ה"ברומטר" העיקרי למחירי הפדיון של הפרי. 
בתרשים למטה רואים בבירור כיצד מחירי האשכוליות )באירו( 
היו השנה, כמעט בכל שלבי העונה, ברמות מחירים שבין 20% 
ל – 25% יותר משלוש העונות הקודמות. הורגש גם ביקוש גבוה 
לפרי הישראלי ביחס למתחרינו בשוק – ארה"ב, טורקיה וספרד. 
מחירי האשכוליות האדומות בצרפת ב – 4 העונות האחרונות      
המחירים הם ברמה שבועית לאורך כל עונת השיווק. העונה 
הנוכחית – עמודות באפור. 3 העונות הקודמות בצבעים ירוק, 

כחול ואדום יש לציין כי גם השוק הסיני, פדה מחירים יוצאי 
דופן )אפילו יותר מצרפת( החל מחודש ינואר ואילך. אני תקווה 
ששוק זה והשוק היפני ימשיכו במגמת ההתפתחות שלהם בעונות 
הבאות. עוד יש לציין, את היוזמה של היצואן "גליל אקספורט" 
שהחליט לפתוח קו ממותג באיכות פרימיום בשוק הצרפתי. 
אמנם מדובר בהתחלה צנועה )כמה מאות טונות(, אך זו התחלה 
יפה למהלך חשוב שייתן ערך נוסף למגדלים )הפרימיום פדה 
13-25 סנטיורו/ק"ג מעל המחירים המצוינים בתרשים(. בעקבות 
התוצאות הטובות, אנו רואים נטיעות מחודשות של האשכולית 
האדומה, ובמפקד הפרדסים 2020 השטח גדל משמעותית וחצה 
את 16,000 הדונם, כך שאנו צפויים לעלייה בכמות הייצור 
היא   21/22 לעונת  בעונות הקרובות. התחזית שלי  והיצוא 
שהביקושים לאשכוליות האדומות שלנו ימשיכו להיות טובים, 
וברמות מחירים טובים. אחת הסיבות היא הקרה הקשה שפגעה 
בפרדסי האשכוליות האדומות בטקסס בינואר 2021. מקורותי 
בארה"ב מוסרים כי בעקבות הקרה הקשה פרדסים הללו לא 

פרחו באביב 2021 ויבולם יהיה חסר בשוקים.

חגיגה של עונה למגדלי האשכוליות האדומות
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תוספת קטנה 
עם תוצאה גדולה.

אנגורדה
דשן לריסוס עלוותי להגדלת פרי הדר.

מבוסס חומצות אמינו, זרחן ואשלגן.
מיועד לריסוס בהדרים להגדלת הפירות | ללא שימוש בהורמונים | תרכובת מנצחת 

אשר תורמת לקצב גדילת הפרי ושיפור איכותו | התכשיר נוסה בהצלחה באור, 
מיכל, מירב, אודם, טבורי ניו הול ולימון.
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נ

לפגישת ייעוץ ופרטים נוספים:
עוזי מרגלית - מנהל שיווק ומכירות 050-7177577

www.lydd.co.il

תוצאות ניסוי באור | עמק חפר 2020-2021
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אירוע פרידה משוקי קנוניץ'
בשעה טובה, ולאחר עיכוב של שנתיים, שוקי קנוניץ' פרש לגמלאות 

ממשרד החקלאות.
ה"עיכוב" נגרם עקב הארכות שירות ששוקי קיבל, ע"מ להשלים את 
פרוייקט העתקת חוות צריפין המיתולוגית למקומה החדש – בתוך 

שטחי מנהל המחקר החקלאי.
ופורייה במשרד החקלאות,  שוקי עשה קריירה ארוכה, מעניינת 

לאורך 38 שנים!
הוא החל את תפקידו כמדריך הדרים באזור פ"ת )כשעוד היו שם 

פרדסים(, המשיך לאזור רעננה, וגוש תל מונד.
ברבות השנים התקדם בתפקידיו ותחומי אחריותו – ממ"ר קליפים, 
וסיים בתפקיד מנהל אגף  וכנות, מנהל תחום הדרים  זנים  ממ"ר 

פירות בשה"ם.
שוקי הוא המדריך המעוטר ביותר בשירות משרד החקלאות, והוא 

האחרון שמחפש את זה, אבל מה שמגיע, מגיע.
ושעות העבודה המופיעות  ידוע במסירותו הרבה לעבודה  שוקי 
בתקשי"ר הן בשבילו רק המלצה. אצלו יום העבודה מתחיל בחשיכה 

ונגמר בחשיכה.
שוקי הקים וניהל במשך שנים ארוכות את ה"פרלמונד"  - מפגש מגדלים באזור תל – מונד, ששאב אליו מגדלים רבים גם מאזורים 

אחרים.
מאז נהיה ממ"ר זנים וכנות, שוקי נהיה המומחה מספר אחד בארץ להעמדת תערוכות פירות, בין אם זה נעשה ליום עיון של מגדלים 

או לאירועים ממלכתיים כמו האירועים בבית נשיא המדינה.
לאירוע, שאורגן ע"י חבריו בשה"ם, בארגון המגדלים ובמועצת הצמחים, נכחו כ 60 איש )הישג מכובד, בהתחשב שטרם היתה 

הפסקת אש – למרות שהאירוע היה באזור מותר בהתקהלות(.
רבים ביקשו את רשות הדיבור ולברך את חתן האירוע – צבי אלון – מנכ"ל מועצת המצחים, חגי שניר – מנהל שה"ם,עבד גרה – 
מנהל השירותים להגנה"צ ובקורת, דניאל קלוסקי – מזכיר ארגון מגדלי הדרים, מגדלים –נחמיה בן דוד, אבי לב, עופר רוזנברג, 

מדריכים בעבר ובהווה – איציק בר זכאי, פרץ ברוש, ניצן רוטמן. כל זאת בנוסף לברכות מוקלטות.
שוקי אינו עוזב את ענף ההדרים!

שוקי חוזר לעבודתו הוותיקה – עיסוק באקלום זנים וכנות חדשות, הפעם כעובד )במשרה חלקית( במועצת הצמחים. בנוסף, שוקי 
יעסוק בהדרכה  אצל מגדלים נבחרים שרוצים אותו כמדריך שלהם בתשלום.

אנחנו מקווים שבשנים הקרובות נחזור להנות מתרומתו הרבה של שוקי לפיתוחו ושגשוגו של ענף ההדרים בישראל.

לחברינו בשהם 
יוסי גרינברג במות האם 
וראומה למבז במות האב  

משתתפים בצערכם
 חבריכם- בפרדסנות 

ענף ההדרים מתאבל על לכתו של

דורון גרינוולד
מדריך הדרים )גמלאי( בעמק יזרעאל

מקצוען , נעים הליכות וידיד של כולם

יהי זכרו ברוך
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לפרדסנים שלום 
בזמן הכתיבה החקלאים מתחילים לקבל את הכסף עבור שיוור 

האור זה אומר שסוף סוף אפשר לסכם את העונת 20-21.
העונה האחרונה הייתה חמוצה מחוסר יבול ומתוקה מהמחיר 

הגבוה על התוצרת.
תחילת העונת 2020 התחילה עם אופטימיות אדירה, ריחות 

הפריחה נשאו באוויר וכולנו היינו שיכורים ולא מיין.
ואילו במאי האופטימיות התחלפה עם דאגה דגולה עקב החמסין 
הנוראי שהיה. 10 ימים של חום בלתי נסבל לא הטיבו עם העצים 

אלא עשו בדיוק ההפך לרוב הזני ההדרים.
הכי  שנפגע  מי  כי  נראה  מהשטח  הדיווחים  לפי 
ועוד. ציפי   , סמי  , ו ני  – הטבורי  זני  ו  הי  הרבה 
מה. יודע  מי  פרח  לא  ככה  שגם  השמוטי  מיכן   לאחר 
נובה )שלא היה למצוא פרי אחד על  זני הקליפים – מיכל, 

העצים(, סוצומה ועוד.
אשכוליות אדומות ולבנות נפגעו מאוד ברמת היבולים באזורים 

העמקים הפנימיים ובדרום.
על זני הלימון אדבר אחר כך – יש להם פינה מיוחדת בליבי.

דווקא הזן הגדול ביותר שלנו – האור פחות נפגע ונתן יבולים 
לא רעים ברוב הארץ.

כשהתחילה עונת הקטיף – עם זני הסוצומה ראו שעל אף שאין 
הרבה פרי הוא נמכר במחירים רגילים והמחיר לא עלה.

)כמו ששוקי קנוניץ אומר(  כשהגיע המיכל מלכת הקליפים 
ולכן  מיץ  טיפת  ואין  יבש  שהפרי  כך  על  התלונן  השוק 
 כנראה הביקושים לא היו גבוהים ורמת המחיר הייתה סבירה.
אבל כשהתחיל קטיף התפוזים קרה משהו לשוק. השנה היו בערך 
30-40 אחוזים פחות פרי בממוצע ארצי על כל זני התפוזים למעט 
הולנסיה שאולי פחות נפגעה )נגע בזה בהמשך( דבר זה גרם 
לעלית מחירי התפוזים ב 30-50 אחוזים תלוי בזן ותלוי בטיב 
התוצרת, הזקנים, המשווקים והסוחרים אומרים שבחיים לא היה 
דבר כזה, ביקוש עצום לתפוזים לאורח כל העונה במחירי שיא!
מפני שנגמרו התפוזים הרגילים מוקדם יחסית בעונה התחילו 
לקטוף את הולנסיה בשלב מוקדם וגם שם המחירים היו פנטסטים! 

חמוץ מתוק

חומר למחשבה - העונה האחרונה)2020-2021( הוכיחה לנו 
שכאשר יש עודף פרי )וכל שנה יש עודפי פרי( החקלאי מקבל 
בין 1-3.5 ₪ לקילו על רוב זני התפוז ואילו כאשר חסר רק 
30-40 אחוזים מכמות התוצרת הרב שנתית המחירים קפצו 
למחירים שאנחנו לא מכירים. האם כדי להקדיש לזה זמן חשיבה? 
רק מוסיף נתון – ב 4 שנים עלה כמות הדונמים של הניו הול 

ב 20% בערך...
מילה על עונת האור – בתחילת העונה היו הרבה  דיווחים שיש 
הרבה פרי למתחרים שלנו )ספרד, מרוקו, טורקיה ועוד( אבל 
בפועל שהגיע שעת השין הפרי אור הגיע לשווקי היעד כמו 
סלבריטאי )ידוען(. כולם מבקשים אותו כולם רוצים להיות לידו 
והוא נמכר במחירים טובים מאוד לאורך כל העונה ביחס לשנים 
קודמות. דבר זה השתקף מבחירים טובים שקיבלו המגדלים 

ביחס לשנים האחרונות. 

לימון – שוק הלימון סובל מעודפי דונמים ועקב כך יש עודפי פרי דבר 
המוביל לירידת מחירים חזקה מאוד וחוסר כדאיות לקטיף. בתקופת 
האביב הסתובבתי בדרום וראיתי את כמויות הפריהצהוב והמרשים 
שעדיין יש על העצים. נראה כי רוב המגדלים הצליחו עם לימון 
 הקייץ ולכן לצערי אני חושש שהמחיר הנמוך ימשיך לתוך הקיץ.
אני מנצל את הבמה הזו ופונה לאנשי הלימון לעצור את הנטיעות 
ולחשוב האם עדיין יש מקום לטעת לימון? האם תוספת של 
דונמים תעזור למחירי הלימון לעלות? אשמח ליצור ליגה של 
חקלאים מובילים שמגדלים לימון, שתעזור לעשות את ענף 

הלימון ליותר ריווחי.
עכשיו לאחר החנטה אני מסתכל העונה הקרובה באופטימיות 

זהירה – ככה אבא לימד אותי.
בברכה
דניאל קלוסקי מזכיר ארגון מגדלי ההדרים
0524575174
dkalusky@gmail.com
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 חמוץ מתוק

 5לפרדסנים שלום
בזמן הכתיבה החקלאים מתחילים לקבל את הכסף עבור שיוור האור זה אומר שסוף סוף אפשר 

 725-.7לסכם את העונת 

 5הגבוה על התוצרתהעונה האחרונה הייתה חמוצה מחוסר יבול ומתוקה מהמחיר 

ריחות הפריחה נשאו באוויר וכולנו היינו , התחילה עם אופטימיות אדירה .7.7תחילת העונת 
 5שיכורים ולא מיין

ימים של חום  .52 ואילו במאי האופטימיות התחלפה עם דאגה דגולה עקב החמסין הנוראי שהיה
 5ההדריםבלתי נסבל לא הטיבו עם העצים אלא עשו בדיוק ההפך לרוב הזני 

 5ציפי ועוד, סמי, ניו –לפי הדיווחים מהשטח נראה כי מי שנפגע הכי הרבה היו זני הטבורי 
 5לאחר מיכן השמוטי שגם ככה לא פרח מי יודע מה

 5סוצומה ועוד, (שלא היה למצוא פרי אחד על העצים)נובה , מיכל –זני הקליפים 

 5זורים העמקים הפנימיים ובדרוםאשכוליות אדומות ולבנות נפגעו מאוד ברמת היבולים בא

 5יש להם פינה מיוחדת בליבי –על זני הלימון אדבר אחר כך 

 5האור פחות נפגע ונתן יבולים לא רעים ברוב הארץ –דווקא הזן הגדול ביותר שלנו 

במחירים  נמכרעם זני הסוצומה ראו שעל אף שאין הרבה פרי הוא  –כשהתחילה עונת הקטיף 
 5להרגילים והמחיר לא ע

השוק התלונן על כך שהפרי יבש ואין  (כמו ששוקי קנוניץ אומר)מלכת הקליפים  כשהגיע המיכל
 5טיפת מיץ ולכן כנראה הביקושים לא היו גבוהים ורמת המחיר הייתה סבירה

אחוזים פחות פרי  .0-.0השנה היו בערך 5 אבל כשהתחיל קטיף התפוזים קרה משהו לשוק
דבר זה ( נגע בזה בהמשך)זים למעט הולנסיה שאולי פחות נפגעה התפובממוצע ארצי על כל זני 

המשווקים , הזקנים, אחוזים תלוי בזן ותלוי בטיב התוצרת ..-.0גרם לעלית מחירי התפוזים ב 
ביקוש עצום לתפוזים לאורח כל העונה במחירי , והסוחרים אומרים שבחיים לא היה דבר כזה

 !שיא

מפני שנגמרו התפוזים הרגילים מוקדם יחסית בעונה התחילו לקטוף את הולנסיה בשלב מוקדם 
  !וגם שם המחירים היו פנטסטים

וכל שנה יש עודפי )הוכיחה לנו שכאשר יש עודף פרי ( 7.72-.7.7)העונה האחרונה -חומר למחשבה 
אחוזים  .0-.0שר חסר רק לקילו על רוב זני התפוז ואילו כא₪  .2-05החקלאי מקבל בין ( פרי

האם כדי להקדיש 5 מכמות התוצרת הרב שנתית המחירים קפצו למחירים שאנחנו לא מכירים
 555בערך %.7שנים עלה כמות הדונמים של הניו הול ב  0ב  –רק מוסיף נתון ? לזה זמן חשיבה

, ספרד)לנו בתחילת העונה היו הרבה  דיווחים שיש הרבה פרי למתחרים ש –מילה על עונת האור 
אבל בפועל שהגיע שעת השין הפרי אור הגיע לשווקי היעד כמו סלבריטאי ( טורקיה ועוד, מרוקו

כל  רךכולם מבקשים אותו כולם רוצים להיות לידו והוא נמכר במחירים טובים מאוד לאו(5 ידוען)
ים דבר זה השתקף מבחירים טובים שקיבלו המגדלים ביחס לשנ5 העונה ביחס לשנים קודמות

 5 האחרונות

דבר הארגון

דניאל קלוסקי
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שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון 
שוסטר לשגרירת תאילנד ועובדי 
החקלאות התאילנדי שנפצעו: 
"אני פועל במרץ להגדלת מספר 

המיגוניות לחקלאים בעוטף."
עשרה פועלי חקלאות אזרחי תאילנד נפגעו במהלך הירי לדרום 
הארץ, באחד מישובי המועצה האזורית אשכול, שניים מתוכם 
וקיבלו  נהרגו. האחרים, טופלו בביה"ח סורוקה בבאר שבע, 
ביקור מפתיע. לאחר ששוחח לאחר האירועים שגרירת תאילנד 
בישראל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, נסע לבית 

החולים כדי לחזק את ידיהם ולדרוש בשלומם. 

הפגיעה בפועלים התאילנדים באה על רקע בקשות חוזרות 
ונשנות של חקלאי עוטף עזה להגדיל את מספר המיגוניות 

המפוזרות בשטחם. 
בשבועות האחרונים מקיים השר עבודת מטה במשרדו ופועל 
מול גורמים במשרד הביטחון כדי לספק לחקלאים אמצעי מיגון 
נוספים. על פי סקר מקדמי שנערך, הצורך המיידי לתוספת של 
מיגוניות עומד על כ-130 מיגוניות בכל רחבי העוטף. השר 
שוסטר הדגיש כי מבקש לקיים תיעדוף באמצעים הללו ולחזק 
בראש ובראשונה את מרכיבי הביטחון ביישובים צמודי הגדר. 
במסמך פנימי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהועבר למנכל 
המשרד, מצוין תג המחיר של מיגונית יחידה על 35,000-40,000 

ש"ח, ועל כן העלות התקציבית של המיגוניות הנוספות שבהן 
יש צורך מיידי עומדת על 4.5-5.2 מיליון ש"ח. כעת מוביל 
שוסטר את החיפוש אחר מקורות תקציביים שיאפשרו באופן 
מיידי את רכישת, הובלת והצבת המיגוניות החדשות, וכן העתקת 

מיגוניות קיימות לנקודות בהן הן נדרשות יותר.
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר כבר פנה למשרד האוצר 
בבקשה למצוא בהקדם מקורות תקציביים לתוספת המיגוניות, 
מה שיצמצם את הסיכויים לאירועים דומים משל פגיעות בעובדי 

החקלאות.
השר אלון שוסטר מסר כי הוא מחוייב לפעול להגברת אמצעי 
המיגון של עובדי החקלאות, כדי שחקלאי ישראל יוכלו להמשיך 
ולעבד את אדמותיהם עד המטר האחרון ולספק מזון. טרי מתוצרת 
מקומית לכלל אזרחי ישראל גם בתקופות של מתיחות ביטחונית.  

קרדיט תמונה תקשורת משרד החקלאות

קבוצת חיפה מצדיעה ומחזקת את חקלאי העוטף
 

קבוצת חיפה מחבקת ומעניקה למעל ל-100 מלקוחותיה החקלאים 
תושבי העוטף שי מיוחד של דשנים איכותיים בשווי כולל של 
מאות אלפי שקלים, על מנת לסייע להם להפיק את המיטב 

והמירב משדותיהם.
 

המחווה באה על רקע השבועיים הקשים שעברו על תושבי 
הדרום, בהם השדות והיבולים ניזוקו עקב ירי הטילים הבלתי 

פוסק על מדינת ישראל.

מנכ"ל קבוצת חיפה, מוטי לוין: "יישובי עוטף עזה הינם התגשמות 
ודוגמא לכולנו בכל הקשור לנחישות ואהבת  החזון הציוני, 
הארץ, על אחת כמה וכמה החקלאים שביניהם אשר מעבדים 
את האדמות באהבה ומסירות, מתוך תחושת שליחות, יום יום, 
שעה שעה, בכל ימות השנה ודואגים כי גם בשעת לחימה ארצנו 
תיתן יבולה. אתם מקור לגאווה ישראלית ועל כך רצינו לחזק 

)קרדיט צילום: קבוצת חיפה(אתכם בימים מאתגרים אלו ולומר תודה."
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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.

ציקדות כל 17 שנים. 
נחיל  של ציקדות מגיע אחת ל-17 שנים 
לתריסר  מאי  תחילת  או  אפריל  בסוף 

מדינות. 
היה זה מחזה  מיוחד בכל רחבי ארה״ב  
מיליארדי ציקדות הופיעו כאשר פייסבוק 
הייתה חדשה ואולימפיאדת הקיץ 2004 
יצאה לדרך. מאז הציקדות  היו מתחת 
ניזונות  הן  מוחלט.  בחושך  לאדמה, 
כדי  האדמה  ע״פ  ועולות  משורשים, 
זוג. ציקדות זקוקות לעצים  למצוא  בן 

כדי להטיל עליהם 
את ביציהן  ולהשתמש  בשורשים כאוכל, 
ולכן כריתת יערות  היא הרסנית עבורן.

הציקדות עדינות מאוד, הן לא נושכות ולא 
עוקצות. הן נמשכות לאנשים, ולרעשים.
השנה הופיעו שוב הציקדות בהמוניהן 
17 שנה של שהות  בחודש מאי, אחרי 

מתחת לאדמה. מחזה מרהיב.

אדומים  תפוזים  סיציליה 
חוזרים למקדונלד'ס 

 השותפות בין מקדונלד'ס לחברה  מקומית 
בסיציליה אושרה עם אחד הפירות הטובים 

ביותר שיש לסיציליה להציע. 
תפוזים  טון   190 תרכוש  מקדונלד'ס 
ויהיו  שייסחטו טרי בכל רחבי איטליה 

זמינים.
תפוזים אדומים שגדלו במישור קטאניה, 
על מורדות הר האטנה, מעובדים בזהירות 
על ידי חקלאים מוסמכים. הפירות בריאים, 
וייחודיים, מוכרים בכל  רחבי  מזינים, 

העולם באיכותם ובטעמם. 
הפרי מועבר מיד לאחר הקטיף ליעדיו 

השונים.

סיציליה, חזרת מזג האוויר 
על  לטובה  השפיעה  הקר 

שוק ההדרים 
בגודל  פרי  ההתאוששות כללה אפילו 
הקורונה    בצל משבר  זאת  וכל  בינוני. 
ולמרות הפעילות של הר הגעש אטנה, 
על  ולשריטות  לגשם-אפר  גורם  אשר 
מומחים מקומיים  לדברי  הפרי.   גבי  
ובעלי פרדסים, לוח השנה מכוסה ע״י 
זנים מוקדמים ומאוחרים של תפוז אדום 
כמו טבורי טארוקו, מורו, סנגואינלה, 
קלמנטינות נובה, ומנדרינה מאוחרת בשם  
צ'יאקולי )גם משמש אפרסק ונקטרינה(.

 HHLAתוצאות חיוביות ל
בהמבורג למרות הקורונה 

מנגיף  2020 שהושפעה קשות  בשנת  
הקורונה רואים בהמבורג תוצאות חיוביות 

 .HHLA ,לחברת התעבורה והסווארות
יורו  43 מיליון  החברה הפרישה השנה 

לארגון מחדש של תחום המכולות. 
בהשוואה לשנה הקודמת, תפוקת המכולות 
ירדה ב-10.6% והיקף התחבורה הראה 
של  ההכנסות   .)1.9%  -( קלה  ירידה 
 6.0 של  בשיעור  ירדו   HHLA קבוצת 
אחוזים לעומת אשתקד ולאחר תשלום 

מס, הירידה היתה בשיעור של 58.8%.

נה  שו המצרית  העונה 
מקודמותיה 

העונה החלה עם טבורי בכמות מוגבלת 
עונת  החלה  שבועות   מספר  ולאחר 
הולנסיה. העונה היתה מיוחדת במינה 
למרות  המצרים.  עבור  דופן  ויוצאת 
המגיפה היה ביקוש רב לתפוזים ותופעה 
היבול   גבוהה.  גרמה לרמת מחירים  זו 
הפרי  כאשר  בכ-30%  גדל  במצרים 
מתרכז בעיקר במניינים הקטנים  ממניין 
80 ועד 125. למרות שמחירם נמוך מעט 
מהמיניינים הגדולים, הפרדסנים המצריים 

ראו  ברכה בעונה זו.

אירופה היא יצרנית הלימון 
המובילה בעולם

הייצור העולמי של פרי הדר  הגיע בשנת 
2020 ל-6,467,616 טון, כאשר הממוצע 
בין השנים 2010-2018 היה 5,700,000 טון.
לימונים  ע״י  בעיקר  מאופיינת  העליה 

אירופיים ובשנה האחרונה )2020(קטפו
 באיחוד האירופי  כ-1,871,011 טון, כלומר 

כ 28% מכלל היבול בעולם. 
הדינמיקה כלפי מעלה מונעת באופן בולט 
על ידי לימונים אירופיים. בשנת 202 יצרני 
האיחוד האירופי קטפו 1,871,011 טון; 
כלומר 28% מכלל העולם לפני ארגנטינה 
)1,550,000 ט '(, ארצות הברית )798,000 
ט'(, וטורקיה )700,000 ט '(. כמעט אחד 
מכל שלושה לימונים הנצרכים בעולם מגיע  
מאירופה. אגן הים התיכון, בו נמצאים יותר 
מ-9 מיליון עצי לימון, הפך לאזור  העיקרי, 
מה שמבטיח אספקת לימון במהלך 12 
חודשי השנה. ספרד היא המדינה האירופית 
המובילה מבחינת ייצור לימון, עם סך של 
1,198,978 טון בשנת 2020;  כלומר, 64% 

מסך הייצור של האיחוד האירופי.
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דרום אפריקה, הביטוח הפך לחלק מהותי בענף התוצרת 
הטרייה, בשנת המגיפה 

הסיכון התפתח מעבר לאובדן או גניבה מסורתיים של רכוש, ציוד ונכסים אחרים, 
לפורענוית מזג אוויר הרסניות, מגפות, פריצות סייבר, פרעות, אחריות אישית, מרמה, 
פשע מאורגן, ותביעות ייצוגיות.בדרום אפריקה יש תנודתיות חסרת תקדים בכלכלה, 
בדמוגרפיה ובגיאופוליטיקה והביטוח הפך לחלק מהותי בענף ההדרים. יש הרבה סוגים 
של ביטוחים, הביטוח יכול לכסות את כל שרשרת האספקה מהחווה לבית הלקוח סוגי 
הכיסוי העיקריים הם: ביטוח היבול מפני סיכוני מזג אוויר, כמו ברד, רוח ושריפה. 
בדרום אפריקה יש שני סוגי אקלים עיקריים: בכף המערבי אקלים ים תיכוני בצפון 
אקלים סובטרופי עם הרבה ברד. היבול בשני האזורים רגיש לשינויים קיצוניים במזג 
האוויר. יש גם ביטוח נכסים המכסה מחסנים, בתי קירור, מפעלים ומכונות, וביטוח 
ימי להגנה בזמן הובלה עד הלקוח. בנוסף לכך חברות הייצוא מבטחות גם חובות 

הנובעות מאי תשלום. 
מאחר והשנה האחרונה היתה יוצאת דופן בגלל הקורונה, היו גם תביעות הקשורות 

למגפה העולמית. בטווח הארוך מחיר הפוליסות יעלה גם בגלל הריבית הגבוהה. 
החקלאות בדרום אפריקה סווגה כשירות חיוני, מאחר והתרומה לכלכלה היא רבה כי 

היא היא מאכילה את המדינה כולה ומניעה את המשק. 
התאחדות מגדלי ההדרים בדרום אפריקה  מודיעה כי ענף ההדרים הדרום אפריקאי 
ככל הנראה ישבור את כל שיאי עונת היצוא הקודמים עם אומדן של 158.7 מיליון 
קרטונים בשנת 2021. אם תושג ההערכה, היא תייצג עונה שלישית ברציפות. של 
כמויות שיא יצוא, עם 130 מיליון קרטונים שיוצאו בשנת 2019, ואחריו 146 מיליון 
קרטונים בשנת 2020. התחזיות הנוכחיות שלנו לשנת 2021 מצביעות על צמיחה של 

22% בנתוני הייצוא רק בשנתיים.

מוסרים מדרום אפריקה 
הערכות יבולים לטווח בינוני מצביעות 
על כך שתעשיית ההדרים צפויה להמשיך 
טון  בכ-300,000  יצואה  את  ולהגדיל 
נוספים בשלוש השנים הקרובות.  תחזיות 
הגידול של פרי הדר, לימונים ותפוזים 
ולנסיה בלבד מצביעות על רווחים נוספים 
של 6.8 מיליארד ברווחי מטבע חוץ ויצירת 
22,250 מקומות עבודה בר קיימא בשלוש 

השנים הבאות.
צמיחה  על  מצביעים  אלה  ״נתונים 

בדרום  ההדרים  בתעשיית  פנומנלית 
אפריקה ובכלכלתנו המקומית. הביקוש 
לתוצרתנו מעבר לים הוא עדות נפלאה 
לאיכות פרי הדר של דרום אפריקה.  אין 
ספק שמגדלי הדר משקיעים רבות למען 
העתיד, עם יותר מ- 1 מיליארד בהיטלי 
מגדלים, בארבע השנים הבאות שנכנסו 
למחקר וטכנולוגיה כדי לתמוך בגישה 
לשוק ובשינוי, תוך יצירת סביבה לוגיסטית 

המאפשרת להזיז את הפירות.
עוד נמסר מדר׳ אפריקה ״כדי למקסם את 

הפוטנציאל של תעשיית ההדרים כיצוא 
דרום אפריקאי, נצטרך ממשלה ובעלי 
עניין אחרים למלא את חלקם. עוד מוסרים 
מדרום אפריקה ״אנו נשען במידה רבה 
על יעילות הנמלים שלנו בכדי לשלוח 
בהצלחה את 13 מיליון הקרטונים הנוספים 
שהוערכו לשנה זו בלבד.  נצטרך גם לעבוד 
יד ביד עם הממשלה בכדי לאבטח, לתחזק 
ולשמר כמה שיותר אפשרויות גישה לשוק. 
מיטוב תנאי הגישה יהיה חיוני להמשך 

הצמיחה של הענף שלנו״. 

לחצים רבים בקליפורניה
מגדלים מחכים לעונה הבאה כדי לקבוע 
את השפעת הכפור בפועל. המחירים דומים 
לשנה שעברה. טקסס סיימה מוקדם  יותר 
העונה משלוחים גדולים מדרום קליפורניה 
החלו לפני כחודש ויימשכו עד אוגוסט-

ספטמבר. הלחץ על הייצור בקליפורניה 
עשוי גם ליצור הזדמנויות למקסיקו.

לדרום  ייצאה  )הונאן(  סין 
מזרח אסיה בתעריף אפס

25.8 טון של תפוזי טבורי טריים המיוצרים 
במחוז באוג'ינג, שוחררו על ידי המכס. 
המוצרים הוטענו בהצלחה ויוצאו לדרום 
מזרח אסיה דרך שנזן. זוהי הפעם הראשונה 
שתפוזי טבורי ממחוז זה נכנסים לשוק 
הפיליפינים. הטבורי בעל ערך מוסף גבוה, 
גולמי מוכפל,  ורווח  חיי מדף ארוכים, 

בהשוואה לזנים אחרים. 
מאחר ואזור הונאן הוא בעל פוטנציאל 
ייצור גבוה המכס מציע הליכי הערכה 
פרדסים  עבור  "חד-פעמיים"  והגשה 

ומפעלי עיבוד.  
על פי נתוני המכס, הייצוא הסתכם במחוז 
זה ב-28,700 טונות של מנדרינות וענבים  
בשנת 2020, ובשווי של 288 מיליון יואן, 
תוך עלייה של 17.5% ו-16.2% בהתאמה, 

בשנה שעברה.
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שוק האשכוליות
אלה  בימים  נמצא  האשכוליות  שוק 
לדרומי.  הצפוני  הכדור  במעבר מחצי 
העונה הספרדית מסתיימת, וכך גם העונה 
הטורקית והישראלית, הביקוש היה טוב 
במדינות רבות באירופה, ובחצי הכדור 
הדרומי, בדרום אפריקה, כבר החל הקטיף . 

הולנד: עונת אשכוליות טובה
הביקוש לאשכוליות היה טוב כל העונה, 
"בזכות" נגיף הקורונה, הביקוש לפירות 
טוב מאוד. היה  ולהדרים בפרט  בכלל 

המחירים עמדו על 16.50-17 אירו לקרטון. 
בלגיה: השוק ממתין להגעת אשכולית 
דרום אפריקאית הביקוש לאשכולית לא 
ירודה  היה טוב לאחרונה בגלל איכות 
של אשכוליות מטורקיה ומספרד )הכפור 

בספרד לא הועיל לאיכות( 
החל משבוע 17 צפויות האשכוליות הדרום 

אפריקאיות הראשונות להגיע . 
גרמניה: הפומלו מחליף את האשכולית,

בשוק הגרמני הרובי הספרדי שולט, אך יש 
פרי גם מטורקיה וארצות הברית )למרות 
המכס הגבוה. צריכת האשכוליות בגרמניה 
יורדת בהדרגה ומפסידה למוצרים טרנדיים 
כמו פומלו וזני תפוזים מודרניים וחדשניים.
יציבה,  אשכוליות  עונת  בריטניה: 
ידי  על  בעיקר  מסופקות  האשכוליות 
יציבה,  וטורקיה. העונה  ישראל, ספרד 
הן מבחינת הביקוש והן מבחינת המחירים. 
מחירי  בה  מפלוורידה  אספקה  גם  יש 
האשכוליות בדרך כלל גבוהים בכ-50% 

מאלו של ספרד וטורקיה.
האשכוליות מדרום אפריקה התחילו להגיע 

באפריל והשתלטו על המדף הבריטי. 
איטליה: האשכוליות פופולריות בעיקר 

בקרב הקמעונאים. 
בגלל הסגירה של הקייטרינג האשכוליות 
עוברות תקופה קשה. מחירי הסיטונאות 

נעים בין 1.00 ל- 1.30 אירו לק"ג, תלוי 
ספרדיות  ובמקור. אשכוליות  באיכות 
של  מאלה  יותר  יקרות  וישראליות 
קפריסין. המגיפה גרמה לירידת ההזמנות . 
סיציליה: עונת ייצור האשכוליות הייתה 
יציבה. הפרי נקטף כאן בשל לחלוטין 
כבר באמצע אוקטובר והמוצר נשאר זמין 
עד מרץ / אפריל. המחיר של האשכולית 
האדומה Star Ruby הוא 1.00 אירו לק"ג, 

עם תנודות של 20-25%.
ספרד: בספרד קטיף האשכוליות מסתיים 
בסוף אפריל, כפי שקרה עם פירות הדר 
אחרים, הביקוש נמוך, מכיוון שהמוצר 
נשען מאוד על ענף האירוח. אשכולית היא 
מוצר הנצרך באופן נרחב במיצים, במזונות 
בית הספר וארוחות בוקר של מלונות. מאז 
פרוץ המגיפה, הצריכה צומצמה מאוד. 

זאת, המכירות  בסופרמרקטים, לעומת 
עוברות בצורה חלקה יותר. 

המחירים במקור נותרו יחסית ברמה סבירה 
בממוצע בין 0.25 ל- 0.28 אירו לק"ג, 
עם זאת, היבול השנה קטן בין 10 ל-15 

אחוזים.
היצע האשכוליות האירופיות הולך ופוחת. 
ומצרים צפויות לסיים מוקדם  טורקיה 
מספרד. היצואנים הנותרים מאמינים שהם 

יהיו לבד בשוק למשך שארית העונה. 
כשיגיע האביב, מזג האוויר הטוב שוב 

יעורר מכירות.
פלורידה וטקסס: לאחר חילופי הנשיאות 
בארה"ב, הוסרה העלייה של25% במכסים; 
עם זאת, החלטה זו הגיעה מאוחר מדי כדי 

לחולל שינוי משמעותי בשוק.
ישראל: הייצוא מישראל היה טוב מאוד 
העונה. המדינה העבירה הרבה פרי לסין, 
וגם סוויטי.  בעיקר אשכוליות אדומות 
וגורמת  מסתיימת  בישראל  העונה 
לביקוש חזק, מכיוון שיש מחסור בשוק 
הן מאוד  קיימות  והאשכוליות שעדיין 

גדולות. הכמות דומה. לעונה שעברה. 
ארצות הברית: ביקוש עז לאשכוליות. 
פלורידה הגדילה את שטח ההדרים שלה 
בשנה שעברה. בעונה זו, ייצור האשכוליות 
והוא צפוי להכפיל שוב בשנה  הוכפל, 
הבאה. הביקוש עלה מעט מאז הכפור 
בטקסס. קליפורניה: מגדלים מחכים לעונה 
כדי לקבוע את השפעת הכפור  הבאה 

בפועל. המחירים דומים לשנה שעברה. 
טקסס סיימה מוקדם יותר. העונה משלוחים 
לפני  קליפורניה החלו  גדולים מדרום 
ויימשכו עד אוגוסט-ספטמבר.  כחודש 
הלחץ על הייצור בקליפורניה עשוי גם 

ליצור הזדמנויות למקסיקו. 
דרום אפריקה: נפח גדול משנה שעברה.
הקטיף התחיל וצבע הפרי נראה טוב. הנפח 
צפוי להיות הרבה יותר גדול בהשוואה 
בין  האוויר  מזג  תנאי  לעונה שעברה. 
תקופת הפריחה עד להופעת הפרי היו 

אידיאליים, עם ממטרי גשם מדי פעם
סין: אספקת אשכוליות מוגבלת מאוד.   
בשנה שעברה תנאי השוק של אשכוליות 
מיובאות היו גרועים מאוד. יבואנים רבים 
הפסידו כסף, ולכן חברות לא מייבאות 
הרבה השנה. סין מעדיפה פרי קטן והכמות 
למדי. האשכולית  נמוכה  היא  הזמינה 

מגיעה בעיקר ממצרים וישראל. 
חלקה של האשכולית הספרדית מוגבל 

מאוד.
מחירי האשכוליות השנה גבוהים באופן 
הוא  הרובי המצרי  מפתיע. מחירו של 

-כ-330-370 יואן / 5 ק"ג. 
כמעט  המצרית  האשכוליות  עונת 
הסתיימה, והאיכות בירידה בדרך כלל, 
יבואנים בסין איכות האשכולית  לדעת 
הדרום אפריקאית היא הטובה ביותר  מכל 
המקורות. המחיר יגיע לפחות ל 300 יואן/
לקרטון. המחיר צפוי להישאר גבוה עד 
אמצע מאי, אז יגיעו כמויות גדולות של 

אשכוליות דרום אפריקאיות.
הפרי  את  אפילו  כללה  ההתאוששות 
הבינוני. וכל זאת למרות משבר הקורונה. 
התאחדות מגדלי ההדרים בדרום אפריקה 
)CGA( נרגשת להודיע כי ענף ההדרים 
הדרום אפריקאי ככל הנראה ישבור את כל 
שיאי עונת היצוא הקודמים עם אומדן של 
158.7 מיליון קרטונים בשנת 2021. אם 
תושג ההערכה, היא תייצג עונה שלישית 
ברציפות. של כמויות שיא יצוא, עם 130 
 ,2019 מיליון קרטונים שיוצאו בשנת 
ואחריו 146 מיליון קרטונים בשנת 2020. 
 2021 הנוכחיות שלנו לשנת  התחזיות 
בנתוני  מצביעות על צמיחה של 22% 

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

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

קרקע בחומרים סקסס וסקסס סופר.
המועצה תחל בריסוס הזנים המוקדמים ב - 15.8.21 ובהדרגה 
יורחבו הריסוסים לזנים המאוחרים יותר. פרדסנים המעוניינים 
)סצומה, ראשון, מאייר,   15.8 לפני  ריסוס עצמאי  להתחיל 
פומלית( מתבקשים ליצור קשר עם רכזים ההדברה האזוריים 

לצורך קבלת סקסס.
הריסוס המבוצע ע"י המועצה מספק לפרדס מטריית הגנה יעילה 
כנגד הזבוב. עם זאת, הריסוס הוא רק מרכיב אחד ממכלול אמצעים 
הנדרש להשגת הדברה מירבית. יעילות ריסוסי המועצה בלבד, 
ללא ביצוע פעולות משלימות הנמצאות באחריות הפרדסנים 

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

ההדברה על ידה. 
הדברת זבוב יעילה וחסכונית תלויה בשיתוף פעולה בין הפרדסנים 

למועצה.

להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים לתרום למאמץ 
ההדברה:

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

הפרדסן להודיע מיד לרכז ההדברה ונטר הזבוב האזורי. 
עצים מזן מקדים בתוך או ליד חלקה מאחרת )למשל 3 עצי   .2
מיכל בתוך חלקת אור(. הימצאות עצים מזן המושך זבוב 
בסמוך או בתוך חלקה שעדיין איננה בטיפול מהווה מקור 
לאילוח זבוב לכל החלקה. על מנת למנוע זאת רצוי לעקור 
את העצים הזרים, לקטוף את כל הפרי או להתחיל לטפל 
בהם עצמאית לפני תחילת הטיפול המערכתי של המועצה. 
בכל מקרה יש להודיע על כך לרכז ההדברה כדי שיתחשב 

בכך בטיפול.

פרי על הקרקע – פרי על הקרקע מהווה מקור מזון לזבוב   .3
המתחרה עם הפיתיון שבאמצעי ההדברה )ריסוס או מתקנים( 
ביעילות  לפגוע  פרי על הקרקע עשויה  ולכן הצטברות 
ההדברה. יש להימנע מהצטברות פרי על הקרקע ע"י טיפולים 
למניעת נשירה ובעיקר ע"י קטיף בזמן. חשוב מאוד להודיע 

לרכז האזורי על חלקות עם פרי על הקרקע.
הודעה לצוות ההדברה על נטיעה/שינוי זנים בחלקה.   .4

מתקני קטילה – פרדסנים שעברו באישור המועצה להדברת   .5
זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים, לאחר שבירת צבע 
הפרי, בפיקוח פרי שבועי ע"י פקח נזקי זבוב מקצועי ובמשלוח 
פיקוח  ביצוע  ביקור.  כל  ממצאי הביקור למועצה אחרי 
ושליחת הדוחות הוא תנאי להחזר היטל הדברה. טופס דיווח 
זמין להורדה באתר המועצה. שימו לב, בזנים המוקדמים יש 

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

השקיה ודישון. 
הודעה על חלקה קטופה  מיד עם סיום הקטיף, למניעת   .7
ריסוסים מיותרים. ניתן להיכנס למערכת המיפוי של המועצה 
)ראה פרטים בהמשך המאמר( ולראות את הפרדס/ים עם 
מספרי החלקות כדי לדווח על חלקות בהם הסתיים הקטיף. 
לחילופין ניתן לקבל מפה )קובץ/הדפסה( אצל רכזי ההדברה 

האזוריים. 
הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(  .8

SMS .1 – פרדסנים המעוניינים לקבל התראה במסרון יום 
לפני ביצוע הריסוס האווירי, נא התקשר לרכז ההדברה 

האזורי למסירת מס' טל' נייד.
2. בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה 
על הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת ההודעה

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

הדברת זבוב הפירות הים 
תיכוני עונת 21/22
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תמונת השער בגיליון זה

מיפוי הדרים וניטור זבוב. יש לעקוב אחר הוראות השימוש. 
צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

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

מגבול הצפון ועד כפר יונה

amirjaffa@gmail.com  0507422760 מרכז –  אמיר ברי
כפר יונה עד נצר סירני-כפר חב"ד-כפר טרומן

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

נטרים:

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

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

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

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

דרום - אלי שושן 0548178371
דרומית לאשדוד-קריית מלאכי

מנהל הדברה:
גלעד גפן 0525216688

עונה מוצלחת,
גלעד גפן - מנהל הדברה
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"עגור"  התמונה 
כתמונת  נבחרה 
והחקלאות  הטבע 
לשנת  ישראל  של 
ת  ו ר ח ת ב  2 0 2 1
"הגלריה  החקלאית" 

ה-14 של קנט

התמונה שצולמה ע"י המר מוליק מיסוד המעלה נבחרה מתוך 
מאות תמונות שהוגשו לתחרות שהתמקדה השנה בסימן "להתחדש 

זה בטבע שלנו" וכהצדעה לחקלאי ישראל

"עגור", תמונתו של המר מוליק מיסוד המעלה נבחרה כתמונת 
הטבע והחקלאות של ישראל לשנת 2021 בתחרות "הגלריה 
החקלאית" של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. התמונה 
נבחרה מתוך מאות תמונות שהוגשו לתחרות המסורתית של קנט.

תחרות הצילומים "הגלריה החקלאית" של קנט נועדה לחשוף 
לציבור הרחב את תרומתה הגדולה של החקלאות לפיתוחה 
של המדינה. במהלך השנים הגלריה הפכה ל"שגרירה" של 
החקלאות הישראלית ותמונות נבחרות הוצגו בתערוכות חקלאיות 

בינלאומיות ובשגרירות ישראל ברחבי העולם. התחרות, הנערכת 
זו השנה ה-14, התקיימה השנה בסימן "להתחדש זה בטבע 
שלנו" וכהצדעה לחקלאי ישראל על התמודדותם עם השנה 
המיוחדת שעברה על עליהם, עלינו, ועל רקע הרוח האופטימיות 
המנשבת מפתיחתו המחודשת של המשק. התחרות, שהחלה 
כתחרות סגורה לחקלאים בלבד, נפתחה לציבור הרחב והפכה 
במרוצת השנים לתחרות צילומי החקלאות הישראלית והטבע 
המקומי המרכזית בארץ. במשך השנים נשלחו לתחרות אלפי 
גידולים,  ויצירתיות של חקלאים, שדות,  תמונות מקוריות 
בעלי חיים, ציוד חקלאי ועוד. הגלריה הפכה ל"שגרירה" של 
החקלאות הישראלית ותמונות נבחרות הוצגו בתערוכות חקלאיות 

בינלאומיות ובשגרירות ישראל ברחבי העולם.



קנט תפצה את המגדלים בכ-130 מיליון ש"חמתוכם כ-60 
מיליון ש"ח בשל חוסר יבול כתוצאה מהחורף החם

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מסכמת את נזקי מזג 
האוויר לחקלאות בחורף האחרון: תפצה את החקלאים בכ-130 

מיליון ש"ח – זינוק של כ-30% לעומת החורף הקודם
 קנט צפויה לשלם לחקלאים פיצויי שיא של כ- 60 מיליון ש"ח 
בשל חוסר יבול כתוצאה מחורף החם יחסית והירידה הצפויה 
בהיקף התוצרת החקלאית בהמשך השנה שמוליק תורג'מן, מנכ"ל 

קנט: המדינה חייבת להיערך להשלכות משבר האקלים, לשמור 
על עצמאות המזון ולהבטיח שהחקלאות המקומית תוכל לספק 

התוצרת החקלאית הטריה
 מצ"ב ההודעה לעיתונות ותמונה של חוסר יבול באפרסק )אזור 

קריית שמונה(
התמונה מותרת לשימוש ללא תמורה

קרדיט צלם: אסף שמיר, קנט

השפעת ההתחממות הגלובאלית על החקלאות בארץ: זינוק של30% בהיקף 
נזקי מזג האוויר לחקלאות
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אל המקום השלישי הגיעה התמונה "קוצרים את הכותנה" של 
יניב אזולאי מקרית ביאליק. בתמונה נראה, ממבט על, שדה 
כותנה הנמצא בעיצומו של הקציר, בשעות הבוקר המוקדמות. 

על כך זכה אזולאי מצלמת רכב קדמית ואחורית משוכללת.

תמונה מיוחדת שהגיעה לגמר, אך לא התברגה בין שלושת 
התמונות הראשונות, היא התמונה "כרוב אל ספא" שצילם 
משהור זפא מהישוב סמיע שבגליל העליון. בתמונה נראה כרוב 
ענק, במשקל עשרות קילוגרמים. זפא מסביר כי מדובר בכרוב 
בעל, שצמח ללא השקיה. הכרוב עצמו נתרם למשפחה נזקקת.

אודות קנט

טבע  נזקי  לביטוח  קרן   - קנט  הביטוח  חברת 
1967 כחברת ביטוח  בחקלאות, פועלת משנת 
ארגונים  עם  בשותפות  עסקית  ממשלתית 
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

התמונה שקיבלה השנה את מירב הקולות, בשיקלול הצבעת 
צוות השיפוט והצבעת הציבור הרחב, והגיעה למקום הראשון 
היא "עגור" של המר מוליק מיסוד המעלה. במהלכה של עונת 
הנדידה, הצליח מוליק לתפוס עגור בודד עומד במרכזו של מטע 
שקדים פורח בעמק החולה. על זכייתו במקום הראשון מוליק 

.Sony A6400 יקבל מצלמה ועדשה

למקום השני הגיעה התמונה "קסם השקדיות" שצילם ערן שמיר 
מהושעיה. בתמונה נראה מטע שקדיות בגליל התחתון שנשורת 
הפרחים נראית על הקרקע כמעטה של שלג. על תמונתו זו זכה 

.Samsung Galaxy S20+ שמיר בטלפון



בפרדס
מאי-יוני 2021

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 
יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ, יעקב הרצנו, שלום שמואלי,

 דניאל קלוסקי,  עינת גרזון, יחזקאל הראש, עמירם לוי שקד, 
נוה הרצנו-גל, שקד כוכבא, אופיר אטינגר וניצן רוטמן

ימים אלה ימי האביב ותחילת הקיץ; עונת הגשמים העיקרית 
יפה  הסתיימה השנה בסוף חודש פברואר. פריחת האביב 
ושופעת במרבית החלקות. בעת כתיבת דפון זה עונת הקטיף 
העיקרית הגיעה לסיומה, וכך גם האריזה והשיווק של שני 
הזנים העיקריים, מנדרינה אורי ואשכולית אדומה. שיווק האורי 
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לפני כשנה. בשנים האחרונות הורגשה ביתר שאת החשיבות 
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ולכן  מטרת המגדלים היא להשיג תמורה מרבית לתוצרת, 
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בזנים השונים, בעיקר באשכולית האדומה ובזן אורי; יש פערים 
גדולים בתמורה המתקבלת עבור הגדלים המבוקשים לאלה 
הפחות מבוקשים, ובהתאם לזאת מומלץ לבצע את הפעולות 
הנחוצות, כמו דילול והשקיה, להגדלת הפרי ולהכוונת הגודל.         
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אופיר אטינגר וניצן , שקד כוכבא, גל-נוה הרצנו, עמירם לוי שקד, יחזקאל הראש
 רוטמן

. עונת הגשמים העיקרית הסתיימה השנה בסוף חודש פברואר ;אביב ותחילת הקיץימי הימים אלה 
גיעה בעת כתיבת דפון זה עונת הקטיף העיקרית ה. פריחת האביב יפה ושופעת במרבית החלקות

שיווק . מנדרינה אורי ואשכולית אדומה, כך גם האריזה והשיווק של שני הזנים העיקרייםו, לסיומה
ואילך  סהביקוש למנדרינות הלך וגבר מחודש מר :האורי השנה היה מוצלח יחסית לעונות האחרונות

מחירי שיא יחסית לעונות אף הגיעו לו ,בסוף העונה עלו מחירי האורי והיו הגבוהים ביותר בעונה זוו
באשכולית . הזן זשל חלקות הבעקבות שיפור זה תואט או תיעצר עקירת כי נראה  .האחרונות

ביפן , שנים ברציפות הודות לשווקים בסין ארבע האדומה מתייצבים המחירים בשער הפרדס מזה
התמורה . החל מחודש פברואר עלו גם המחירים בשוקי האיחוד האירופיו, ובדרום קוריאה

ג "לק₪  2.0-2.0והגיעה למחירים של  ,ים האחרונותלאשכוליות ממפעלי התעשייה ירדה בשנתי
אלף  02 -היקף היצוא של הזן אורי עתיד להגיע בשנה זו לכ. בשער הפרדס בקטיף ישירות למפעלים

המוביל בכמויות היצוא מהארץ ובמחירים הגבוהים יחסית לשאר זני הזן ממשיך להיות  ואהו ,טון
זני המנדרינות מחירי זן אורי למחירי הין מעותי בניכר פער משחשוב להדגיש כי השנה . ההדרים

ולכן ההשקעה , למגדל גדולהפרי הנמכר לתעשייה מותיר רווח . זן האפוררמהבעיקר , המתחרות
 ,הוולנסיה אוההזן המפתיע במחירו הגבוה השנה . בקבלת פרי איכותי גבוהה אך בלתי נמנעת

, שמוטי השנהבהכבד בטבוריים מאוחרים ומחסור ל" תהודו", ג"לק₪  3-0-נמכרת בשער הפרדס בה
בשנים האחרונות הורגשה ביתר . בגלל אירוע השרב הכבד שפקד אותנו בחודש מאי לפני כשנה

היא  מטרת המגדלים. ברשתות הגנה, המועדים לפגעי ברד, שאת החשיבות שיש לכיסוי פרדסים
יש . רדס במועדן ובמלואןולכן יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפ, להשיג תמורה מרבית לתוצרת

בעיקר באשכולית האדומה , להתעדכן אצל היצואנים בדבר גודל הפרי הנדרש ליצוא בזנים השונים
 ,הגדלים המבוקשים לאלה הפחות מבוקשים המתקבלת עבוריש פערים גדולים בתמורה  ;ובזן אורי

הכוונת לת הפרי והגדלל, כמו דילול והשקיה, לבצע את הפעולות הנחוצותמומלץ ובהתאם לזאת 
          .הגודל
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 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום הדרים, אגף הפירות
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גיזום ועיצוב העץ
בחודש מאי אין לבצע גיזום הדרים בפעולות מסיביות, כגון 
גיזום צמרת, שדירה, מעברים ושמלה. בשנים האחרונות נמצא כי 
גיזום מסיבי מעודד לבלוב בתקופה זו, מתחרה בחנטים הצעירים 
וגורם לנשירתם. גיזום כפי שהוזכר, יש לבצע רק בסיום נשירת 
החנטים הטבעית של כל זן: אשכוליות ותפוזים - החל מסוף 
חודש מאי; הדס, מיכל, מינאולה, אורה ומירב - החל מתחילת 
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יוני; בזן אור - החל מאמצע חודש יוני.
גיזום שאינו מעודד לבלוב, כמו גיזום יבש, ניקוי זרועות וגזע 
מצימוח והסרת ענפים מבסיסם - יכול להתבצע בכל העת. גיזום 
זה עלול לחשוף את ענפי השלד, ולכן יש להלבינם. הלבנת 
זרועות וגזעים בעצים מבוגרים תיעשה ב-40% סיד כבוי + 1% 
דבק פלסטי, בהברשה ולא בריסוס. שתילים צעירים מלבינים 
בתכשירים: "לובן", "ילבין", "שלגזע" וכדומה. ניתן לבצע את 

ההלבנה גם במרסס.
על פי ניסיונם המוצלח של חלק מהפרדסנים ניתן להמליץ על 
הלבנה בתכשיר היפרסיד ביחס של 1 ל-2 תכשיר למים, ואותו 

ניתן לרסס על הגזעים והזרועות, אך לא על העלווה והנוף.
חילון ודילות - יש להסיר צימוח וענפונים צעירים מאזור הדלת 

והחלון, פעולה אשר תחסוך בהמשך עבודת גיזום רבה. 
https:// :מצורף קישור שבו מתואר ויזואלית אופן גיזום העץ

.youtu.be/RhabpL6UAnw
גיזום יבש ניתן לבצע במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
וענפים  יש להסיר מחובו של העץ את כל הענפים היבשים 
נושאים פרי. ענפים אלה שורטים את  חיים מנוונים שאינם 
הפרי, בעיקר בזנים הרגישים, כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. 
בזנים אלה גם פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ 
משום העלייה במשקלו, ולכן עלול להישרט מהענפים היבשים 
שמתחתיו. הסרת ענפים יבשים חשובה גם כדי לפנות חללים 
חדשים שלא נשאו פרי, שלתוכם יוכלו ללבלב ענפים חדשים 

שיישאו פרי בעונה הבאה.
בעצים צעירים יש לעצב 5-3 זרועות בצורת גביע. ניתן להתחיל 
לפתוח דלת למרכז השורה. ענפים מיותרים יש להסיר בבסיסם. 
יש לגומם לבלוב צעיר שהגיע לאורך 50-30 ס"מ, כדי לעודד 

התפצלויות חדשות.
בחלקות שפריין מיועד לשיווק לסין, יש לגזום שמלה עד לגובה 
של 70-60 ס"מ מפני הקרקע. שמלת העץ והפרי יימצאו בעת 
הקטיף בגובה מינימלי של 40 ס"מ מהקרקע. פטריית הקרקע 
פיטופטורה סרינגה היא מחלת הסגר בסין, ולכן יש להקפיד 

הקפדה יתרה על גיזום השמלה.

חיגור מאוחר להעלאת היבול בזן אורי
החל מתחילת חודש מאי ועד תחילת חודש יוני מומלץ לבדוק 
זו  אחת לשבוע בחלקות האורי את עוצמת החנטה. בתקופה 
מתרחשת נשירת החנטים הטבעית, המתגברת לעתים בעקבות 
אירועי חום כבד וחמסין. כאשר מבחינים בחנטה בינונית ומעטה, 
מומלץ לבצע חיגור גזע, או חיגור של כ-80% מזרועות העץ, 
בנוסף לחיגור שבוצע באביב. פעולה זו עשויה להקטין את המשך 

נשירת החנטים ולשפר את היבול הצפוי בחלקה. 
בחלקות שבהן החנטה שופעת, אין לבצע חיגור שני, כיוון שהוא 
עלול ליצור מצב של יבול עודף, פרי קטן וחוסר פריחה בעונה 
הבאה. לעתים ייתכן כי תופעת שפע חנטים או חוסר חנטים אינה 
אחידה בחלקה, ולכן מומלץ לבצע חיגור סלקטיבי, כלומר רק 

בעצים שבהם הוא נדרש, בהתאם למספר החנטים.

זני הדרים לפני  בכמה  חדש! בשנה האחרונה נמצא שחיגור 
השרב הכבד, שאירע באמצע חודש מאי, תרם רבות להישרדותם 
של זנים אחדים. השנה ייבדק העניין בכמה ניסויים שייערכו 
ברחבי הארץ. מומלץ לפרדסנים להתנסות בחיגור כתצפית 

בזנים השונים.

השקיית הדרים לפי גודל הפרי 
התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת 
השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך העונה 
ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי 
בעת הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן מהנדרש, יש 
להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה המומלצת בטבלת מנות 
ההשקיה; ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש לתקופה - יש 
להפחיתה. תחום השינוי הוא עד 20% מהמנה המומלצת. עד כה 
נערך מעקב אחר תשעה זנים. בהמשך מופיע קוטר הפרי שנמצא 

רצוי לגבי זנים אלה על פי מועד הבדיקה והקטיף. 

ויסות גודל פרי באשכולית אדומה - לקטיף בכיר
קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 110 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוקטובר

חודש 
קטיף

1
 ביוני

 15
ביוני

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

36-5651-7161-8168-8873-9377-97קטיף בכיר

חודש 
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

81-10184-10487-10791-110קטיף בכיר

גודל פרי באשכולית אדומה לקטיף סלקטיבי   ויסות 
בסתיו ולקטיף משלים בסוף העונה 

קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 105 מ"מ
מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 

ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד מאי

16

15 1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש קטיף
15 1 באוגוסטביולי

באוגוסט
25-5035-6545-7552-8257-8761-91פברואר-מרס

חודש
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

 1
בנובמבר

 15
בנובמבר

פברואר
מרס

65-9568-9871-10174-10476-10678-108

1 חודש קטיף
בדצמבר

 1
בינואר

 1
1 1 במרספברואר

באפריל
105 80-9583-9886-10188-103-90פברואר-מרס



לאחר קטיף סלקטיבי - ויסות גודל פרי בפומלית ירוקה
קוטר פרי מבוקש: מ-98 מ"מ עד 120 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוקטובר

ויסות גודל פרי במינאולה
קוטר פרי מבוקש: מ-65 מ"מ עד 85 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד ינואר

ויסות גודל פרי בפומלית צהובה לשוק המקומי
קוטר פרי מבוקש: 110 מ"מ ומעלה

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד ינואר
15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש קטיף

49-7064-8574-9581-102ינואר

15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסטחודש קטיף
86-10890-11294-11597-118ינואר

15 בנובמבר1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטוברחודש קטיף
100-121103-124105-126107-128ינואר

15 בינואר1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמברחודש קטיף
108-129109-130110-131111-132ינואר

ויסות גודל פרי בפומלו אדום
קוטר פרי מבוקש: מ-120 מ"מ עד 160 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן. כמו 
כן, מחודש יולי יש להפחית את מנות המים בחלקות שבהן יש 

בעיה של אחוז סוכר נמוך בפרי.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוקטובר

1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש קטיף
80-11295-127105-137112-144117-149ספטמבר

77-10992-124102-134109-141114-146אוקטובר

1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסטחודש קטיף
121-153125-157128-160131-163ספטמבר

118-150122-154125-157128-160אוקטובר

15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש קטיף
44-6459-7969-8976-96ספטמבר

40-6055-7565-8572-92אוקטובר

15 1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסטחודש קטיף
בספטמבר

81-10185-10589-10992-112ספטמבר

77-9782-10186-10689-109אוקטובר

15 באוקטובר1 באוקטוברחודש קטיף
----95-115ספטמבר

91-11195-115אוקטובר

חודש 
קטיף

 1
ביוני

 15
ביוני

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

18-3823-4328-4833-5337-5741-61דצמבר

חודש 
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

 1
בנובמבר

45-6549-6952-7255-7558-78דצמבר

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש קטיף
61-8163-8365-8567-87דצמבר

ויסות גודל פרי באורי
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יולי עד פברואר

1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביוליחודש קטיף
14-3421-4127-4732-5237-57פברואר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמברחודש קטיף
41-6145-6549-6953-73פברואר

1 בפברואר1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש קטיף
56-7657-7758-7859-7960-80פברואר

ויסות גודל פרי בטבורי ניוהול
קוטר פרי מבוקש: מ-80 מ"מ עד 100 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד ינואר

חודש 
קטיף

 1
ביוני

 15
ביוני

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

21-5129-5936-6643-7348-7853-83נובמבר

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש קטיף
57-8761-9165-9569-99נובמבר

חודש 
קטיף

 1
בנובמבר

 15
בנובמבר

 1
בדצמבר

 15
בדצמבר

 1
בינואר

72-8274-8476-8678-8880-90ינואר

לאחר קטיף סלקטיבי
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ויסות גודל פרי במנדרינה הדס
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יולי עד אפריל

ויסות גודל פרי בקלמנטינה מיכל
קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד ינואר

ויסות גודל פרי בטבורי קרה קרה לשוק המקומי
קוטר פרי מבוקש: מ-85 מ"מ עד 100 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד פברואר

חודש 
קטיף

 1
ביוני

 15
ביוני

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

16-3621-4126-4630-5034-5438-58נובמבר

חודש 
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

41-6144-6447-6750-70נובמבר

חודש 
קטיף

 1
בנובמבר

 15
בנובמבר

 1
בדצמבר

 15
בדצמבר

 1
בינואר

53-6356-6658-6860-7061-71ינואר

חודש 
קטיף

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

 1
בספטמבר

19-3924-4429-4933-5337-57מרס-אפריל

חודש 
קטיף

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

 1
בנובמבר

 15
בנובמבר

40-6043-6346-6649-6952-72מרס-אפריל

חודש 
קטיף

 1
בדצמבר

 1
בינואר

 1
בפברואר

 1
במרס

 1
באפריל

54-7456-7658-7859-7960-80מרס-אפריל

לאחר קטיף סלקטיבי

ויסות גודל פרי בליים
קוטר פרי מבוקש: מ-50 מ"מ עד 70 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד אוגוסט

1 15 ביולי1 ביולי15 ביוניחודש קטיף
באוגוסט

 15
באוגוסט

אמצע יולי, אזור 
הכינרת ובית שאן

36-5641-6146-6650-70

סוף יולי וחודש 
אוגוסט, עמק 

החולה
33-5338-5843-6347-6750-70

חודש 
קטיף

 1
ביוני

 15
ביוני

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

ינואר-
39-5444-5949-6454-6959-7463-78פברואר

חודש 
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
1 בנובמברבאוקטובר

ינואר-
67-8271-8674-8977-9279-94פברואר

15 חודש קטיף
1 בפברואר1 בינואר1 בדצמברבנובמבר

ינואר-
81-9683-9884-9985-100פברואר

חודש 
קטיף

 1
ביוני

 15
ביוני

 1
ביולי

 15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

ינואר-

פברואר
24-4429-4934-5439-5944-6448-68

חודש 
קטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

 1
בנובמבר

ינואר-

פברואר
52-7256-7659-7962-8264-84

1 1 בדצמבר15 בנובמברחודש קטיף
1 בפברוארבינואר

ינואר-

פברואר
66-8668-8869-8970-90

ויסות גודל פרי בטבורי קרה קרה ליצוא
קוטר פרי מבוקש: מ-70 מ"מ עד 90 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים יש למדוד את קוטר הפירות, 
ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( - בחודשים יוני עד פברואר

השקיה בפרדס
מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן 

מונטיס
טבלאות מקדמי ההשקיה המוצגות להלן מתייחסות לעצים בוגרים 
)מעל 5 שנים מנטיעה( ובריאים, הנושאים יבול ממוצע בינוני 
עד גבוה. בפרדס הצפוי להניב יבול בכמות גדולה, יש להעלות 
את מנת המים בכ-20%-15%. מאידך, בפרדס, שצפוי בו יבול 
נמוך מהממוצע או שסובל מעקות שונות ומניקוז בעייתי, יש 
להפחית את מנת המים בכ-30%-20%. את נתוני ההתאדות 
המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, משרד החקלאות" 
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בכתובת: http://www.meteo.co.il; באתר מופיעים נתונים מתחנות 
משרד החקלאות ומתחנות השירות המטאורולוגי, ולהלן כמה 

טבלאות לדוגמה.

טבלה 1. אזור השרון, תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש
קבוצה א'

יבול גבוה 
או חשש לקבלת 

פרי קטן

קבוצה ב'
יבול נמוך 

או חשש לקבלת 
פרי גדול

זן אורי

0.500.450.45מאי

0.550.550.55יוני

0.650.600.65יולי

0.750.700.70אוגוסט

טבלה 2. אזור הגליל המערבי, עכו )תת-אזור עכו(

חודש
קבוצה א'

יבול גבוה 
או חשש לקבלת 

פרי קטן

קבוצה ב'
יבול נמוך 

או  חשש לקבלת 
פרי גדול

זן אורי

0.500.500.45מאי

0.600.550.60יוני

0.700.600.65יולי

0.750.700.75אוגוסט

טבלה 3. אזור עמק יזרעאל, ניר העמק )תת-אזור ניר העמק(

חודש
קבוצה א'

יבול גבוה 
או

חשש לקבלת פרי קטן

קבוצה ב'
יבול נמוך 

 או 
חשש לקבלת פרי 

גדול

זן אורי

0.450.400.40מאי

0.550.500.55יוני

0.650.600.60יולי

0.750.650.70אוגוסט

טבלה 4. אזור הנגב הצפוני, גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש
קבוצה א'

יבול גבוה 
או חשש לקבלת 

פרי קטן

קבוצה ב'
יבול נמוך 

או  חשש לקבלת
פרי גדול

זן אורי

0.500.500.45מאי

0.650.600.65יוני

0.750.700.75יולי

0.850.800.80אוגוסט

4 שנים מנטיעה או עד  השקיית חלקות צעירות )עד 
שנת יבול ראשונה(

טבלה 5. חלקה בשנת הנטיעה הראשונה, לפי ליטר לעץ ליממה 

חודש 
מהנטיעה

חודש 
חודש חודש שניראשון

שלישי
חודש 
רביעי

1234שנה ראשונה

לאחר הנטיעה יש להקפיד על זמינות המים לעץ ולעקוב אחר 
התפתחותו. בהתאם לזאת, יש לקבוע את מנות המים. הטבלה 

שלעיל מתייחסת לצריכת המים של העץ בארבעת החודשים 
הראשונים, על כן כשקובעים את מנת המים המסופקת, יש 
להתחשב במספר הטפטפות הפתוחות לכל עץ. ההמלצה היא 
להשאיר בין 2-1 טפטפות לעץ, ובמקרה שמשאירים את כל 
שלוחת הטפטוף פתוחה, יש להעלות את מנת המים בהתאמה. 
)חוליות(  יש להתייחס באופן שונה לקרקעות קלות  בנוסף, 
ולקרקעות כבדות )חרסיתיות(, כיוון שבקרקעות חוליות נדרשת 
הקפדה על משטר השקיה השומר על בית שורשים לח, בעוד 
שבקרקעות כבדות הגורם הראשוני המגביל התפתחות תקינה 
של עצים צעירים בשנת הנטיעה הראשונה הוא עודף מים בשל 
תנאי ניקוז לקויים הגורמים לחוסר חמצן בבית השורשים, ולכן 
נדרשת הקפדה על משטר השקיה המאפשר אוורור של הקרקע 
מחד, ואספקת מים מתאימה מאידך, במיוחד בשנת הנטיעה 

הראשונה.
 

טבלה 6. חלקה צעירה בשנה השנייה עד השנה הרביעית מהנטיעה, לפי ליטר 
לעץ ליממה 

הערותיולייונימאיאפריל
4-3 טפטפות לעץ88810שנה שנייה

שלוחת טפטוף פתוחה 15202225שנה שלישית
לכל אורכה

שלוחת טפטוף פתוחה 20253040שנה רביעית
לכל אורכה

הערה לטבלאות 5 ו-6 
מנות המים המומלצות מתייחסות לטפטפות המצויות במרחק 
מהגזע של עד 30 או 50 ס"מ בשנה הראשונה והשנייה, בהתאמה. 
אם כל הטפטפות פתוחות - יש להעלות את מנת המים המחושבת 

לכל עץ.

יישומון השקיה
היישומון "נתוני השקיה ודישון" מספק נתונים להמלצות השקיה 
לפי סוג גידול, אזור גיאוגרפי, ונתוני התאדות. היישומון נבנה 
לפני כשנתיים )2019( על ידי תחום שירות שדה בשה"מ - 
משרד החקלאות, בניצוחה של ד"ר מולי זקס, ממ"ר טכנולוגיה 

של השקיה ומצעים מנותקים.
ניתן להורדה במכשירים סלולריים תומכי גרסת  זה  יישומון 
אנדרואיד מחנות Play, או למערכת הפעלה של iOS במכשירי 

אייפון.
לשימוש ביישומון יש להקליד תחילה כמה מאפיינים:

שם חלקת הפרדס  .1
"סוג הגידול": הדרים  .2

הגידול שאליה  או קבוצת  הזן  הגידול", כלומר  "מאפיין   .3
משתייך הזן

האזור שבו נמצאת החלקה )עבור נתוני ההתאדות(  .4
הגרסה החדשה מאפשרת לבחור בתחנה המטאורולוגיות מתוך 
רשימה השייכת לאזור שנבחר, כשהכוונה היא לבחור בתחנה 
הסמוכה ביותר לחלקה הרלוונטית. אם התחנה הקרובה אינה 
מאפיינת את תנאי הגידול באותו מקום, ניתן להקליד ידנית את 
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התאדות פנמן-מונטיס.
בנוסף, ניתן לצפות באמצעות היישומון בממוצעים שנתיים של 
ההתאדות ולראות את מקדם ההשקיה הרלוונטי לאותו חודש. 
כמו כן, ישנם גרפים המתארים את ההתאדות היומית במהלך 
11 הימים האחרונים, ואפשר להסיק מהם את מגמת ההתאדות 
בתקופה זו. ישנה גם אפשרות לקביעת מרווחי ההשקיה, שעל 

פיהם מחושבת מנת המים עבור אותה חלקה.

תוצאות  ניתוח  לפי  בפרדס  לדישון  המלצות 
בדיקות עלים

הטבלאות שלהלן מציגות את ריכוז היסודות בעלים ואת   .1
המלצות הדישון בשלוש הרמות של היסוד בעלים: רמה 
)הקרויה גם רמת התקן( ורמה  גבוהה מהרצוי, טווח רצוי 

נמוכה מהרצוי.
רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעה בדבר רמת האמינות   .2
של הדגימה, ואם מדובר בעלים דיאגנוסטיים סבירים, כאשר 
הטווח הנורמטיבי נע בין 3% ל-6%. מעבר לטווח זה יש 

להתייחס ליתר היסודות באותה דגימת עלים בספקנות. 
היסודות  רמת  ערכי  פי טבלת  על  ייקבעו  הדישון  רמות   .3
בבדיקת העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. 
ואשלגן( תיעשה במלואה  זרחן  )חנקן,  היסודות  השלמת 
כשהחלקה מושקית במים שפירים. בחלקות שבהן משקים 
במי קולחין, ייתכן שחלק מהזנת העצים מתבססת על ריכוזי 
היסודות במים. במקרים אלה 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.
בחלקות המושקות במי התפלה )גם באלה שבהן מי הרקע של   .4
הקולחין הוא מההתפלה( יש צורך לעתים בהשלמת יסודות 
כמגניון, סידן וגופרית, כתלות בסוג הקרקע. קרקעות קלות 
ובעמק חפר,  גיר, כדוגמת קרקעות החמרה בשרון  וללא 
שבהן משקים במים ממקור התפלה - יש לשקול תוספות 
של היסודות שהוזכרו, בהיוועצות עם מדריכי שירות שדה.

ריכוז היסודות הרצוי בעלים בשיטת השרפה
חנקן, זרחן, אשלגן, מגנזיום, סידן )אחוז מחומר יבש(, אבץ, מנגן )ח"מ מחומר יבש(

סידןמנגןאבץמגנזיוםאשלגןזרחןחנקן
1.75-1.950.08-0.100.60-0.700.28-0.3125253-6אשכולית

2.05-2.250.10-0.120.50-0.600.28-0.3125253-6קליפים

2.00-2.200.09-0.100.65-0.750.28-0.3125253-6לימון

2.10-2.300.11-0.130.80-0.900.28-0.3125253-6תפוזים

1.90-2.300.08-0.100.68-0.860.31-0.4125253-6פומלו

המלצות דישון לפי בדיקות העלים - הכמויות מתייחסות לדונם לעונה בפרדס בוגר
נמוך מהרצויבטווח הרצויגבוה מהרצוייחידההיסוד
152530ק"ג חנקן צרוף )N(חנקן

036ק"ג תחמוצת זרחן )P2O5(זרחן

01830ק"ג תחמוצת אשלגן )K2O(אשלגן

 

יסוד גידול

חקלאים שלא שלחו בדיקות עלים למעבדה בסתיו, ידשנו בעונה 
העוקבת לפי הרמות המופיעות בטבלאות הדישון בעמודה "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 בהם בבדיקות העלים בסתיו רמות חנקן 
נמוכות, במיוחד בקרקעות כבדות )חרסיתיות( ובקרקעות בעלות 
כושר ניקוז לקוי, וכן בחלקות 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 המחסור. לתכשירים אלה יש 
להוסיף משטחים לפי הרשום בתווית. כשהמחסור במגנזיום 
ויזואלי, או כשריכוז  מחריף, כלומר מופיע מדי שנה ובאופן 
המגנזיום בבדיקות העלים נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל בשני 
טיפולים עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות, ואין לשלב יסודות 
אחרים באותו ריסוס, למעט חנקן. בפרדסים, שבהם לא נבדקה 
תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס בקביעות אחת לשנה. כמה 
יותר למחסורי מגנזיום, כמו: לימון, סטסומה,  זנים רגישים 

טבוריים או זנים אחרים על כנות לימוניות. 
הריסוס יחל בשלב שבו העלים הצעירים מגיעים לכשני שלישים 
מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה ולהימנע מריסוס 
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החומרים ניתנים 
לשילוב עם רוב 
חומרי ההדברה

מינון מומלץ 0.1%

דישון 
עלוותי 
בהדרים

לרשותך:
צוות האגרונומים באגריקה 09-7626372 | ארז בן נון, מנהל מדעי 054-7712239 

אהוד אדלר, מנהל אזור דרום 054-7712233 | אריק בן מאיר, מנהל אזור צפון 058-6054963

טופ-מנגן
מכיל: 5.5% מנגן + 0.45% בורון 

+ 0.5% מוליבדן

נאנובץ פלטינום
מכיל: 10.2% אבץ + 0.5% בורון

טופ-מגנזיום
מכיל: מכיל: 6% מגנזיום +

0.5% בורון

יתרונות
חומר נוזלי ובטוח לשימוש לגידול ולמשתמש                                                                    

ניתן לשילוב עם חומרים נוספים 
ובכך לחסוך בעלויות ריסוס

תנועה טובה בצינורות ההובלה של הצמח 
והגעה לאתר המטרה



בחנקת אשלגן עד שבועיים מהריסוס 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, 
וניתן לשלב את המנגן עם האבץ ולהוסיף עלוומיד )אוריאה 
דלת ביורט(. לתכשירי הריסוס הללו יש להוסיף משטחים לפי 

הרשום בתווית.

ערכי סף בעלים של נתרן, כלור ובורון
אם מתעורר חשד להמלחה בעצים, יש להוסיף בערכי הבדיקה 
בטופס למעבדת שירות השדה את ערכי היסודות נתרן וכלור, 
אשר הם הגורמים העיקריים לנזקי המלחה בסביבת השורשים 
ובעצים. על רקע של בורון גבוה בקרקע, יש לבדוק את ערכי 

הבורון בעלים.
ערכי הסף להימצאות המלחה בעצים:

נתרן - 0.2% מחומר יבש
כלור - 0.45% מחומר יבש

בורון - 280 מ"ג/ק"ג 

ברזל - בחלקות חשודות או שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל 
)כמו חלקות על קרקעות לא מנוקזות או חלקות עם רמות גיר 
פעיל גבוה - 15%-10%(, כאשר מופיעים מחסורים חזותיים, יש 
לדשן בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, לפי חומרת הבעיה. בכל 
 EDDHA טיפול יינתנו 500 גרם/דונם כלאט ברזל 6%, כדוגמת
או דומיו, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. איכות כלאטי ברזל 
מסוגEDDH A  תיבדק על פי המבנה האיזומרי שלהם. יצרניות 
כלאטי הברזל מציינות את אחוז מבנה האורטו בהם, כלומר 
ככל שאחוז זה גבוה יותר - הכלאט יציב ויעיל יותר בדישון. 
יש להתעניין בחברות הדשנים המספקים את הברזל לגבי תכונה 
זאת, כך שניתן יהיה 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 גר'/מ"ק~ 250 גר'/מ"קגופרת אמון )מוצק(

מזיקי הדרים
כנימה אדומה

החל ממחציתו השנייה של חודש אפריל יבוצע ניטור קפדני לגילוי 
המזיק בחנטים. יש להמשיך ולעקוב אחר התחדשות הכנימה, 
תוך התחשבות בהיסטוריית הנגיעות ובנתוני בית האריזה. יש 
לרסס כאשר מבחינים בנוכחות של זחלנים או בכיפות לבנות 
על החנטים. תכשירי ההדברה אינם קוטלים דרגות בוגרות. אם 
דרוש ריסוס מדי שנה, יש להשתמש לסירוגין בתכשירים השונים. 
תכשירי  הם  הכנימה  להדברת  המשמשים  התכשירים 
PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה וטריגון בריכוז 0.1%; מובנטו 
בריכוז של 0.09% בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם; או 
שמן קיצי בריכוז 2% בנפח של 400-300 ליטר לפחות. מועד 

הריסוס לדור הראשון: מסוף חודש אפריל עד סוף מאי. 
כנימת מוץ

יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של 
הדרגות הצעירות על הפרי. ההדברה תיעשה באמצעות ריסוס 

.PYRIPROXYFEN בתכשיר
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 מזיקי הדרים
 כנימה אדומה

יש להמשיך ולעקוב . לגילוי המזיק בחנטיםניטור קפדני החל ממחציתו השנייה של חודש אפריל יבוצע 
יש לרסס כאשר . סטוריית הנגיעות ובנתוני בית האריזהיבה ותהתחשבתוך  ,אחר התחדשות הכנימה

תכשירי ההדברה אינם קוטלים דרגות . מבחינים בנוכחות של זחלנים או בכיפות לבנות על החנטים
 . בתכשירים השונים יש להשתמש לסירוגין, אם דרוש ריסוס מדי שנה. בוגרות

קוברה וטריגון בריכוז , טייגר: PYRIPROXYFENהתכשירים המשמשים להדברת הכנימה הם תכשירי 
 2%או שמן קיצי בריכוז ; ליטר לדונם 044-344בנפח תרסיס של  4.43%מובנטו בריכוז של ; 4.1%

 . עד סוף מאימסוף חודש אפריל : מועד הריסוס לדור הראשון. ליטר לפחות 044-344בנפח של 

 
 (עמירם לוי שקד :םוציל)כנימה אדומה ונזק על סטאר רובי 

 
 כנימת מוץ

ההדברה . יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של הדרגות הצעירות על הפרי
 .PYRIPROXYFENתיעשה באמצעות ריסוס בתכשיר 

 
 קמחית כדורית

יש להגמיע בתכשירי , שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן נזק כלכלי, בחלקות
IMIDACLOPRID : בסוף : מועד ההגמעה. ק לדונם בכל טפטפות החלקה"סמ 054קונפידור או קדקוד

 .בעוד שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים; טיפול מאוחר יותר בקונפידור יעיל פחות. הפריחה

 
 (עמירם לוי שקד :םוציל)קמחית כדורית 
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 מזיקי הדרים
 כנימה אדומה

יש להמשיך ולעקוב . לגילוי המזיק בחנטיםניטור קפדני החל ממחציתו השנייה של חודש אפריל יבוצע 
יש לרסס כאשר . סטוריית הנגיעות ובנתוני בית האריזהיבה ותהתחשבתוך  ,אחר התחדשות הכנימה

תכשירי ההדברה אינם קוטלים דרגות . מבחינים בנוכחות של זחלנים או בכיפות לבנות על החנטים
 . בתכשירים השונים יש להשתמש לסירוגין, אם דרוש ריסוס מדי שנה. בוגרות

קוברה וטריגון בריכוז , טייגר: PYRIPROXYFENהתכשירים המשמשים להדברת הכנימה הם תכשירי 
 2%או שמן קיצי בריכוז ; ליטר לדונם 044-344בנפח תרסיס של  4.43%מובנטו בריכוז של ; 4.1%

 . עד סוף מאימסוף חודש אפריל : מועד הריסוס לדור הראשון. ליטר לפחות 044-344בנפח של 

 
 (עמירם לוי שקד :םוציל)כנימה אדומה ונזק על סטאר רובי 

 
 כנימת מוץ

ההדברה . יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית של הדרגות הצעירות על הפרי
 .PYRIPROXYFENתיעשה באמצעות ריסוס בתכשיר 

 
 קמחית כדורית

יש להגמיע בתכשירי , שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן נזק כלכלי, בחלקות
IMIDACLOPRID : בסוף : מועד ההגמעה. ק לדונם בכל טפטפות החלקה"סמ 054קונפידור או קדקוד

 .בעוד שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים; טיפול מאוחר יותר בקונפידור יעיל פחות. הפריחה

 
 (עמירם לוי שקד :םוציל)קמחית כדורית 

 

כנימה אדומה ונזק על סטאר רובי )צילום: עמירם לוי שקד(

קמחית כדורית
בחלקות, שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושהוסב להן 
נזק כלכלי, יש להגמיע בתכשירי IMIDACLOPRID: קונפידור או 
קדקוד 750 סמ"ק לדונם בכל טפטפות החלקה. מועד ההגמעה: 
בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור יעיל פחות; בעוד 

שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.

קמחית כדורית )צילום: עמירם לוי שקד(
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 לרשותכם בכל שאלה
צוות אדמה מכתשים 03-6577577

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים וברשימות החומרים הרלוונטיות

אקרית חלודה

אקרית אדומה

עש תפוח מדומה

קמחית ההדר

כנימה אדומה, כנימת 
שעווה הפלורידית

רקבון חום

מלסקו

כתמי חלפת

רקבונות אחרי קטיף

עשבים

מחסורי ברזל

חוסן

תיוביט, אינוורט

סקווסטרן

ברנר

מאסטרקופ, עמיסטר, מירדור

טקטו, סקולאר, 
NA מגנט

מטאור

אפלורד

EOS

צ'קמייט FCM, מאבריק

מאסטרקופ

שלב צמיחה/
מזיק

פירות 
בשלים

פירות לפני 
הבשלה

גדילת 
החנטים

פריחה חנטה
מלאה

טרום 
פריחה

פתרונות אדמה 
מכתשים לפגעים 

בהדרים
 משתפים פעולה לאורך כל השנה עם הפתרונות

של אדמה מכתשים | שלב אחר שלב



קמחית ההדר
בחלקות, שבהן נתגלתה רמה גבוהה של קמחיות בשנה האחרונה, 
יש להגמיע בתכשיר סייפן מקבוצת ה-IMIDACLOPRID. זהו 
התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד המורשה להדברת 
קמחית ההדר. חשוב מאוד! אין להשתמש בתכשירי אימידקלופריד 
בתכיפות רבה, אלא מומלץ רק אחת לשלוש שנים. שימוש חוזר 
ותכוף באותה החלקה יגרום לבעיות בקרקע, המפחיתות את 
יעילות התכשיר כתוצאה מפירוקו על ידי מיקרואורגניזמים. 
לפני  מוקדם,  זחלני קמחית ההדר בשלב  את  לזהות  חשוב 

התבססותם בעלי הגביע. 

יוני( יש לרסס באחד מהתכשירים: אנווידור, ספידי או אינדיגו 
בריכוז 0.03%, מטאור בריכוז 0.1% )שימוש אחד בלבד בעונה( או 
דפנדר בריכוז 0.05%. אם אוכלוסיית האקרית המזרחית מתרבה 
בהמשך העונה, יש להשתמש בשמנים אולטראפז ו- JMS במינון 

1% או בתכשירי גפרית, שמרביתם ייושמו בריכוז 0.75%. 

תריפס הסחלב
מוכר בעיקר בפרדסי הגליל המערבי והמזרחי, אך הופיע גם 
באזור חוף הכרמל. הטיפול במזיק זה ייעשה בתכשיר ספרטה 
סופר בריכוז 0.08%. לאיתור התריפס יש לבדוק את הימצאותו 
בחיבור שבין הפירות או בין העלים לפרי. עד עתה ניכר נזקו 
של תריפס הסחלב בפירות האשכולית, הפומלו והפומלית. עיקר 
פעילותו מתחילה באמצע חודש יוני. הסף לטיפול הוא נגיעות 

במגעים בין הפירות של 10% ויותר.
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 קמחית ההדר
-תכשיר סייפן מקבוצת הביש להגמיע , ת בשנה האחרונהושבהן נתגלתה רמה גבוהה של קמחי ,בחלקות

IMIDACLOPRID .חשוב . זהו התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד המורשה להדברת קמחית ההדר
שימוש . אחת לשלוש שניםרק מומלץ אלא , מידקלופריד בתכיפות רבהיאין להשתמש בתכשירי א !מאוד

י ל ידע ומפחיתות את יעילות התכשיר כתוצאה מפירוקה ,קרקעבלבעיות יגרום  חוזר ותכוף באותה החלקה
 . לפני התבססותם בעלי הגביע, חשוב לזהות את זחלני קמחית ההדר בשלב מוקדם. מיקרואורגניזמים

 
 (עמירם לוי שקד: צילום)קמחית ההדר 

 
 קמחית חבויה

 .4.405%מומלץ לטפל במוספילן בריכוז 

, גם נגיעות בקמחית ההדר ,טיפול בהגמעת אימידקלופריד עשוי למנוע בנוסף לקמחית הכדורית :הערה
 .בכנימת מוץ ובדונגית הפלורידית, בכנימה האדומה

 
 אקרית החלודה
יש לטפל בתכשירי אבמקטין בריכוז של , הראשונות על גבי החנטיםעם הופעת האקריות , בתקופה הקרובה

בשל התפרקות תכשירי האבמקטין על ידי  הריסוס יבוצע עם רדת החשכה. 4.5%שמן קיצי +  4.405%
בנגיעות כבדה של אקרית  .יש לבצע את הטיפול הראשון כבר ברמת אוכלוסייה נמוכה ביותר. קרני השמש

יהיה יעיל רק , יסוס שיינתן כאשר רמות האקרית גבוהותר .מדריך האזוריביש להיוועץ , על העלים
אם אוכלוסיית אקרית החלודה , בהמשך העונה .ויידרשו טיפולים נוספים רבים במהלך העונה, בחלקו

ספידי , אנווידור: SPIRODICLOFENכמו בתכשירי , יש לטפל בתכשירים מקבוצות אחרות, מתרבה שוב
 . 4.05%רובם בריכוז , או בתכשירי גופרית; 4.43%או אינדיגו בריכוז 

השימוש בתכשירים ייעשה אך ורק על פי  .1.5%ישנה אפשרות לרסס בשמן אולטראפז במינון  ,כמו כן
 .הרשום בתווית

  

קמחית ההדר )צילום: עמירם לוי שקד(

קמחית חבויה
מומלץ לטפל במוספילן בריכוז 0.075%.

הערה: טיפול בהגמעת אימידקלופריד עשוי למנוע בנוסף לקמחית 
הכדורית, גם נגיעות בקמחית ההדר, בכנימה האדומה, בכנימת 

מוץ ובדונגית הפלורידית.

אקרית החלודה
בתקופה הקרובה, עם הופעת האקריות הראשונות על גבי החנטים, 
יש לטפל בתכשירי אבמקטין בריכוז של 0.075% + שמן קיצי 
0.5%. הריסוס יבוצע עם רדת החשכה בשל התפרקות תכשירי 
האבמקטין על ידי קרני השמש. יש לבצע את הטיפול הראשון 
כבר ברמת אוכלוסייה נמוכה ביותר. בנגיעות כבדה של אקרית 
על העלים, יש להיוועץ במדריך האזורי. ריסוס שיינתן כאשר 
רמות האקרית גבוהות, יהיה יעיל רק בחלקו, ויידרשו טיפולים 
נוספים רבים במהלך העונה. בהמשך העונה, אם אוכלוסיית 
אקרית החלודה מתרבה שוב, יש לטפל בתכשירים מקבוצות 
אחרות, כמו בתכשירי SPIRODICLOFEN: אנווידור, ספידי או 
אינדיגו בריכוז 0.03%; או בתכשירי גופרית, רובם בריכוז 0.75%. 
כמו כן, ישנה אפשרות לרסס בשמן אולטראפז במינון 1.5%. 

השימוש בתכשירים ייעשה אך ורק על פי הרשום בתווית.

אקרית מזרחית
עם הופעת האקריות הראשונות על העלים )לרוב בשלהי חודש 
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 אקרית מזרחית
: יש לרסס באחד מהתכשירים( לרוב בשלהי חודש יוני)עם הופעת האקריות הראשונות על העלים 

או דפנדר  (בעונהבלבד שימוש אחד ) 4.1%מטאור בריכוז , 4.43%ספידי או אינדיגו בריכוז , אנווידור
יש להשתמש בשמנים , אם אוכלוסיית האקרית המזרחית מתרבה בהמשך העונה. 4.45%בריכוז 

 . 4.05%שמרביתם ייושמו בריכוז , או בתכשירי גפרית 1%במינון  JMS -אפז ואולטר
 

 תריפס הסחלב
הטיפול במזיק זה ייעשה . אך הופיע גם באזור חוף הכרמל, מוכר בעיקר בפרדסי הגליל המערבי והמזרחי

ות או לאיתור התריפס יש לבדוק את הימצאותו בחיבור שבין הפיר. 4.40%בתכשיר ספרטה סופר בריכוז 
עיקר . הפומלו והפומלית, עד עתה ניכר נזקו של תריפס הסחלב בפירות האשכולית. בין העלים לפרי

 .ויותר 14%הסף לטיפול הוא נגיעות במגעים בין הפירות של . פעילותו מתחילה באמצע חודש יוני

 
 (עמירם לוי שקד :צילום)נימפות צעירות של תריפס הסחלב 

 
 עש מנהרות ההדר

. התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר בלבד, בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב מפני עש זה
 . אין צורך לטפל כאשר אין לבלוב צעיר. מיד כאשר נראית הנגיעות בעש, יש לטפל בתחילת גל הלבלוב

 
 ריסוס חיפוי

 הערות משך ההגנה תכשיר וריכוז
מוספילן או מפיסטו או מוסקיטון בריכוז 

4.425%  
 יום 24עד 

 .מומלץ טיפול יחיד בעונה
 .מדביר גם כנימות עלה

 +  4.45%תכשירי אבאמקטין 
 4.5%שמן קיצי 

 יום 10עד 
 . גם את אקרית החלודה יםמדביר

 .כנימות עלה יםמדביר םאינ
 

 IMIDACLOPRIDטיפול קרקע בתכשירי 
 :ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים כלהלןיש למהול במים 

 ק לשתיל"סמ 1: עם הנטיעה
 בהתאם לגודל העץ, ק"סמ 0-2: עצים צעירים

 שבועות 0-0: משך ההגנה
 

 טיפול גזע במוספילן

נימפות צעירות של תריפס הסחלב )צילום: עמירם לוי שקד(

עש מנהרות ההדר
בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב מפני 
עש זה, התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר בלבד. יש לטפל בתחילת 
גל הלבלוב, מיד כאשר נראית הנגיעות בעש. אין צורך לטפל 

כאשר אין לבלוב צעיר. 

ריסוס חיפוי

משך תכשיר וריכוז
הערותההגנה

מוספילן או מפיסטו או 
מומלץ טיפול יחיד בעונה.עד 20 יוםמוסקיטון בריכוז 0.025% 

מדביר גם כנימות עלה.

תכשירי אבאמקטין 
 + 0.05% 

שמן קיצי 0.5%
 מדבירים גם את אקרית החלודה. עד 14 יום

אינם מדבירים כנימות עלה.

IMIDACLOPRID טיפול קרקע בתכשירי
יש למהול במים ולהשקות באזור ההרטבה ובית השורשים כלהלן:

עם הנטיעה: 1 סמ"ק לשתיל
עצים צעירים: 4-2 סמ"ק, בהתאם לגודל העץ

משך ההגנה: 6-4 שבועות

טיפול גזע במוספילן
טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז נוזלי כחול( מומלצים 

בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
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אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.
אין לטפל בשתילים צעירים בשנת הנטיעה הראשונה.

בעץ הצעיר יתבצע היישום על הגזע מתחת להסתעפות הענפים 
הראשיים.

בעצי החלפת זן יש לטפל בכל רוכב באופן נפרד ובמינון המתאים 
לקוטר העץ.

התכשיר ניתן ליישום בפרדס נושא פרי עד 120 יום לפני הקטיף.

יש ליישם את התכשיר בצד הצפוני או באזור שאינו חשוף לשמש.

קוטר הגזע 
)מ"מ(

מינון תכשיר 
הערותמשך ההגנהלעץ )סמ"ק(

6-4 שבועות20-100.3-0.1

גמר פעילות התכשיר 
יתאפיין בנוכחות זחלים 
צעירים פעילים בקצה 

הצימוח

45-211.0-0.4

65-462.0-1.1

רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/

Pages/tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.aspx

הערה חשובה: על החקלאים לקבל עדכון מהיצואנים בדבר 
רשימת חומרי ההדברה המותרים ביעדי היצוא השונים.

הדברת עשבים
בחודשי הקיץ נעשית הדברת העשבים רק בקוטלי מגע. במרווח 
בין השורות, אשר אינו מורטב, תלך ותדעך העשבייה, ומומלץ 
לכסח אותה אחת לכמה חודשים. בפס העצים מעודדת ההשקיה 

גם צמיחת עשבים, ואותם יש להדביר במהלך חודשי הקיץ. 
הצירוף המקובל להדברת עשבייה קיימת הוא תכשיר גלייפוסט 
)ראונדאפ ודומיו( 1%-2% + תכשיר D-2,4 )אלבר סופר ודומיו( 
ידכא את מרבית העשבים  ידביר או  זה  0.5%-0.3%. צירוף 
הקיימים בפרדס, דגניים ורחבי עלים. את עשב האמברוסיה 
)עשב קשה הדברה( ניתן להדביר על ידי ריסוס של גלייפוסט 

2% + תכשיר  D-2,4 בריכוז 0.5%. 
)גול  אין להשתמש במהלך הקיץ בתכשירי אוקסיפלורופן 

ודומיו( מחשש לפגיעה קשה בעלווה הצעירה.
בנוסף לשילוב התכשירים שצוין לעיל, ניתן להשתמש בקוטלי 
עשבים צורבניים - תכשירי אמוניום גלופוסינאט )התכשיר 
בסטה ודומיו(. תכשירים אלה ידבירו היטב עשבייה חד-שנתית 
וכן יצרבו וידכאו עשבייה רב-שנתית. בנוסף לכך, ניתן לטפל 
בתכשירי ברומסיל )אורגאן ודומיו(, המופעלים באמצעות מים, 
ולכן ניתנים לריסוס רק בחלקות המושקות בהמטרה במינון של 

100 גרם לדונם )לא בסטאר רובי ולא בפומלו(.

www.agrica.co.il | 09-7626372 אגרונומים באגריקה לרשותך

קוטל עשבים בעל חומר פעיל חדש בישראל

היט ג״ר
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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. 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.

הדברת מחלות
אלטרנריה

בגמר הפריחה נחשפים החנטים הצעירים להידבקות במחלה, 
במיוחד כאשר יש טללים או ערפל. מומלץ לערוך ניטור ולבדוק 
נגיעות בעלים הצעירים ועל החנטים. סימני המחלה בעלה נראים 
ככתם נקרוטי חום, המתפשט גם לעורק היוצא מהכתם, וסביבו 
הילה צהובה. הסימנים בחנטים נראים ככתם חום-שחור שגודלו 
כראש סיכה. הדברת האלטרנריה חשובה ביותר בזנים הרגישים 
לה, כגון מינאולה, מיכל, מירב, נובה ומורקוט. בבחירת חומר 

הריסוס יש להתחשב במספר הימים לפני הקטיף.
ועל טיפול בהתאם למעקובת  ניטור מסודר  יש להקפיד על 

הריסוסים המומלצת. 

אין להשתמש בתכשירי נחושתי בזמן הפריחה.
להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות נגועות במרווח של 

שבועיים בין ריסוס לריסוס:
ייעשה בתחילת הפריחה בעמיסטר, במירדור,  ריסוס ראשון 

בעמיעוז 0.075%.
ריסוס שני - בהרקולס 0.4% באמצע חודש אפריל, בתחילת 

החנטה. 
ריסוס שלישי - בסיגנום 0.05% או בליס 0.04% בתחילת מאי. 

ריסוס רביעי - במרק בורדו אולטרא 0.25% באמצע מאי.
אין לרסס ברציפות אותו חומר ואף לא חומרים מאותה קבוצה. 
אין להמשיך בריסוס המעקובת, אם נעצרה התפתחות המחלה 

ולא מופיעה נגיעות חדשה.
סדר  להלן.  מוצגת  אלטרנריה  להדברת  התכשירים  טבלת 
התכשירים המופיעים בעמודה הראשונה בטבלה נקבע בהתאם 
למספר הימים המותרים לריסוס מהקטיף, ולכן את החומרים 
שבתחילת העמודה יש לרסס באביב המוקדם, ולהתקדם בריסוסים 
עם ההתקדמות בימים מהקטיף, כלומר יש לתכנן את מעקובת 
הריסוסים, כך שירוססו קודם התכשירים שדרוש להם טווח זמן 
גדול יותר מהקטיף, ולהתקדם עם תכשירים שטווח הזמן המותר 
לריסוסם מהקטיף הוא קצר יותר. יש לשים לב לחומר הפעיל בכל 
אחד מהתכשירים. תחלופה בין תכשירים - משמעה תחלופה בין 
החומר הפעיל; אין לרסס אותו חומר פעיל יותר מפעם בעונה.

ימים לקטיףריכוז/ מינוןחומר פעיליצרן / משווקתואריתשם התכשיר

PYRACLOSTROBIN 6.7% +אגןג"רסיגנום
BOSCALID 26.7%0.05%15.5-לא יאוחר מ

PYRACLOSTROBIN 12.8% +כצ"טג"רבליס
BOSCALID 25.2%0.04%15.5-לא יאוחר מ

לא יאוחר מסוף מאי2500.075% גרם/ליטר AZOXYSTROBINמכתשיםת"רמירדור

לא יאוחר מסוף מאי2500.075% גרם/ליטר AZOXYSTROBINמכתשיםת"רעמיסטאר

לא יאוחר מסוף מאי2500.075% גרם/ליטר AZOXYSTROBINתרסיסת"רעמיעוז

לא יאוחר מסוף מאי2500.075% גרם/ליטר AZOXYSTROBINתפזולת"רזאוס

לא יאוחר מסוף מאי2500.075% גרם/ליטר AZOXYSTROBINרימית"ררוקסטאר

לא יאוחר מסוף מאי2500.075% גרם/ליטר AZOXYSTROBINאגרולבת"רטופסטאר

COPPER OXYCHLORIDE 53.8%0.25%7גדות אגרוג"רקוציד 2000

COPPER OXYCHLORIDE 77%0.18%7אפעלג"רפרסול

Copper sulphate pentahydrate 21.46%0.25%7 מכתשיםת"רמאסטרקופ

TRI-BASIC COPPER SULPHATE 40%0.25%7רימיג"רמרק בורדו אולטרא

לוכסמבורגת"רהרקולס
500 גרם/ליטר

POTASSIUM PHOSPHATE 
  COPPER OXYCHLORIDE 350 גרם/ליטר

0.4%7

7800.25%7 גרם/ליטר 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 PHOSPHATEאגןת"נניקון

5000.25%7 גרם/ליטר POTASSIUM PHOSPHATEכצ"טת"נפוספירון

טבלת תכשירים להדברת חלפת )אלטרנריה(
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מאלסקו
בעונה הנוכחית אנו נתקלים בהתפרצות מחלת המאלסקו בחלקות 
לימון רבות. הזנים הרגישים ביותר הם ליים, אתרוג ולימונים. 
הזן יוריקה קוק רגיש במיוחד. מרבית הקליפים עלולים להידבק 
במאלסקו. המחלה מועברת על ידי נבגים המתפתחים על ענפים 
יבשים ומופצים בעיקר על ידי הרוח, לכן אין להשאיר בפרדס 
גזם יבש מעצים נגועים, אלא לשרפו. התנאים הנוחים להידבקות 
העצים במחלה הם טמפרטורה נמוכה וטיפות מים, כמו גשם וטל 
על הלבלוב הצעיר. נכון להיום, המאלסקו היא מחלה חשוכת 
מרפא, והדרך הטובה ביותר להילחם בה היא באמצעות סניטציה. 
והיא  הסניטציה חשובה במיוחד למניעת התפשטות המחלה 
נעשית באמצעות עקירת עצים נגועים כבר מנגיעות בינונית, 
נגועים מיד עם התגלות סימני המחלה ושרפת  גיזום ענפים 
הגזם. בזנים הרגישים יש לבצע ניטור לאיתור ענפים נגועים 
מדי 3 שבועות. בשנים האחרונות ענף ההדרים משקיע משאבים 
רבים למציאת פתרון לבעיה, ולאחרונה נמצא כי התכשיר 'חוסן' 
)מתוצרת מכתשים( בשילוב סניטציה מוקפדת, עשוי לעכב את 
התפתחות המחלה. עם זאת, לשימוש בתכשיר זה קיימות מגבלות 
מסוימות, ולכן בטרם השימוש בו יש להיוועץ במדריך הגידול.

המלצות:
א. ריסוס שני בקוציד 0.3% בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות 

לעצים נגועים. 
ב. גיזום של כל הענפים היבשים עד למרחק של כמטר לתוך 
הקטע ה'חי' של הענף. מטרת גיזום זה היא, בין השאר, לאפשר 

גילוי מוקדם של המחלה.
ג. עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה.

החמה
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. הנבגים מתפתחים על החנטים 
באמצע הקיץ, אך הנזק מופיע רק לאחר ירידת הטמפרטורות 
בחורף. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, בדומה לנזקים הנגרמים 
מאקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה פסול לשיווק טרי, אף 
שאיכותו הפנימית אינה נפגעת. קשה מאוד להבדיל בין שני 
הפגעים שהוזכרו, אולם ניתן להיעזר בכך שכתמי ההחמה ניתנים 
להסרה באמצעות צמר גפן ואצטון, בעוד שכתמי האקרית אינם 
ניתנים להסרה. בעצי אורי, אורה, מיכל ונובה, בעלי נוף צפוף, 
קיימים תנאים נוחים להתפתחות הפטרייה )בשל הלחות הרבה( 
ולהתפתחות האקרית )בשל חדירה לקויה של הריסוסים לתוך 
הנוף(. למניעת המחלה חובה לרסס כל חלקה שנתקפה בהחמה 
בעבר, ומומלץ לרסס את חלקות הזן אורי בשבוע האחרון של 
יוני באחד מתכשירי הנחושת המורשים לשימוש בפרדס. כדי 
למנוע את התופעה, מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון במרכז העץ 

וניטור לגילוי מוקדם של אקרית החלודה. 

עלעלת
בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים הנגועים במחלה ולהחליפם 

בשתילים בריאים. בפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים 
הנגועים במחלה.

מחלת הגרינינג
בארצות רבות בעולם, כמו ארצות הברית, פלורידה וברזיל, פשטה 
מחלת הגירינינג, המסבה נזקים קשים לעצי ההדר עד כדי סכנה 
קיומית לתעשיית ההדרים. סימני המחלה דומים מאוד למחלת 
העלעלת. בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה, אך יש 
לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו כנגועים 
בה, אם חלילה תופיע. וקטור המחלה הוא פסילת ההדרים; מזיק 
שרצוי להכירו ולדווח על הופעתו. אנא, גלו ערנות וידעו את 

המדריך בדבר כל עץ החשוד כנגוע בפרדס.
 )courtesy: H.D Catling )BD"מתוך אתר "השירותים להגנת הצומח
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 :המלצות
 . בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות לעצים נגועים 4.3%ריסוס שני בקוציד . א
, מטרת גיזום זה היא. של הענף 'חי'גיזום של כל הענפים היבשים עד למרחק של כמטר לתוך הקטע ה. ב

 .וי מוקדם של המחלהלאפשר גיל, בין השאר
 .עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה. ג
 

 החמה
הנבגים . שעליהם מתפתחת הפטרייה, נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים

המחלה מסבה . אך הנזק מופיע רק לאחר ירידת הטמפרטורות בחורף, מתפתחים על החנטים באמצע הקיץ
אף , ריפרי הנגוע במחלה פסול לשיווק ט. בדומה לנזקים הנגרמים מאקרית החלודה, נזק לקליפת הפרי

אולם ניתן להיעזר בכך , קשה מאוד להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו. שאיכותו הפנימית אינה נפגעת
. בעוד שכתמי האקרית אינם ניתנים להסרה, שכתמי ההחמה ניתנים להסרה באמצעות צמר גפן ואצטון

בשל הלחות )טרייה קיימים תנאים נוחים להתפתחות הפ, בעלי נוף צפוף, מיכל ונובה, אורה, בעצי אורי
למניעת המחלה חובה לרסס (. בשל חדירה לקויה של הריסוסים לתוך הנוף)ולהתפתחות האקרית ( הרבה

ומומלץ לרסס את חלקות הזן אורי בשבוע האחרון של יוני באחד , כל חלקה שנתקפה בהחמה בעבר
גיזום דלת וחלון מומלץ לבצע , כדי למנוע את התופעה. מתכשירי הנחושת המורשים לשימוש בפרדס

 . במרכז העץ וניטור לגילוי מוקדם של אקרית החלודה
 

 עלעלת
בפרדסים בוגרים . נגועים במחלה ולהחליפם בשתילים בריאיםהבנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים 

 .מומלץ לעקור את העצים הנגועים במחלה
 

 מחלת הגרינינג
המסבה נזקים קשים , פשטה מחלת הגירינינג, ילפלורידה וברז, כמו ארצות הברית, בארצות רבות בעולם

בארץ לא . סימני המחלה דומים מאוד למחלת העלעלת. לעצי ההדר עד כדי סכנה קיומית לתעשיית ההדרים
אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו כנגועים , נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה

, אנא. מזיק שרצוי להכירו ולדווח על הופעתו; א פסילת ההדריםוקטור המחלה הו. אם חלילה תופיע, בה
 .גלו ערנות וידעו את המדריך בדבר כל עץ החשוד כנגוע בפרדס

 

        
 פסילת ההדרים                                          נגוע בגרינינג העץ 

  courtesy: H.D Catling (BD)"השירותים להגנת הצומח"מתוך אתר 
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 :המלצות
 . בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות לעצים נגועים 4.3%ריסוס שני בקוציד . א
, מטרת גיזום זה היא. של הענף 'חי'גיזום של כל הענפים היבשים עד למרחק של כמטר לתוך הקטע ה. ב

 .וי מוקדם של המחלהלאפשר גיל, בין השאר
 .עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה. ג
 

 החמה
הנבגים . שעליהם מתפתחת הפטרייה, נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים

המחלה מסבה . אך הנזק מופיע רק לאחר ירידת הטמפרטורות בחורף, מתפתחים על החנטים באמצע הקיץ
אף , ריפרי הנגוע במחלה פסול לשיווק ט. בדומה לנזקים הנגרמים מאקרית החלודה, נזק לקליפת הפרי

אולם ניתן להיעזר בכך , קשה מאוד להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו. שאיכותו הפנימית אינה נפגעת
. בעוד שכתמי האקרית אינם ניתנים להסרה, שכתמי ההחמה ניתנים להסרה באמצעות צמר גפן ואצטון

בשל הלחות )טרייה קיימים תנאים נוחים להתפתחות הפ, בעלי נוף צפוף, מיכל ונובה, אורה, בעצי אורי
למניעת המחלה חובה לרסס (. בשל חדירה לקויה של הריסוסים לתוך הנוף)ולהתפתחות האקרית ( הרבה

ומומלץ לרסס את חלקות הזן אורי בשבוע האחרון של יוני באחד , כל חלקה שנתקפה בהחמה בעבר
גיזום דלת וחלון מומלץ לבצע , כדי למנוע את התופעה. מתכשירי הנחושת המורשים לשימוש בפרדס

 . במרכז העץ וניטור לגילוי מוקדם של אקרית החלודה
 

 עלעלת
בפרדסים בוגרים . נגועים במחלה ולהחליפם בשתילים בריאיםהבנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים 

 .מומלץ לעקור את העצים הנגועים במחלה
 

 מחלת הגרינינג
המסבה נזקים קשים , פשטה מחלת הגירינינג, ילפלורידה וברז, כמו ארצות הברית, בארצות רבות בעולם

בארץ לא . סימני המחלה דומים מאוד למחלת העלעלת. לעצי ההדר עד כדי סכנה קיומית לתעשיית ההדרים
אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו כנגועים , נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה

, אנא. מזיק שרצוי להכירו ולדווח על הופעתו; א פסילת ההדריםוקטור המחלה הו. אם חלילה תופיע, בה
 .גלו ערנות וידעו את המדריך בדבר כל עץ החשוד כנגוע בפרדס

 

        
 פסילת ההדרים                                          נגוע בגרינינג העץ 

  courtesy: H.D Catling (BD)"השירותים להגנת הצומח"מתוך אתר 

 
 קבון צוואר השורשיר -תמותת עצים  

עץ הנגוע בגרינינג

פסילת ההדרים

 )courtesy: H.D Catlin g BD( "מתוך אתר "השירותים להגנת הצומח
       

תמותת עצים  - ריקבון צוואר השורש
לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף בטפטפות 
הקרובות לגזעים, כשההשקיה נעשית באינטרוולים קצרים; מצב 
זה מאפשר היווצרות תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע 
מחלות קרקע: פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, 
פוזריום )ריקבון שורשונים ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון 
קשה של שורשים( וגנודרמה )ריקבון ספוגי( בגדמים שנשארו 
משנטוע. פטריות אלה זקוקות ללחות רבה, לטמפרטורה גבוהה 
וכמובן לנבגים או לתפטיר, וכדי למנוע את נזקיהן, יש להרחיק 

את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.
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ריקבון ספוגי - גנודרמה 
בפצעי גיזום גדולים יש חשש לחדירה של ריקבון ספוגי דרך 
פצעי גיזום בהסתעפות הראשונה של עצים צעירים. חשוב למרוח 
את הפצעים במשחה שחורה, המכילה תרכובות פנוליות אשר 
מעודדות חלוקת תאים ויצירת קאלוס להגלדת הפצעים. כמו 
כן, יש לרסס בתכשירים נחושתיים פצעים המופיעים עד גובה 
של 1 מטר מהקרקע. בנוסף, יש לגזום בצורה נכונה ולא להותיר 

זיזים, לשם הגלדה מלאה של הפציעה. 

מווסתי צמיחה 
בפרק זה מוצגים הטיפולים המומלצים ליישום בפרדס במטרה 
לדלל חנטים, להגדיל את ממדי הפרי, להעלות את כמות היבול, 
לווסת את ההנבה ולהפחית את תופעות הקמטת והיסדקות הפרי. 
סוג מווסת הצמיחה, המינון, מועד היישום וכמות הטיפולים 
זן ובכל חלקה, כפי שמפורט  יותאמו לתוצאה הנדרשת בכל 
בטבלה 3 שלהלן. התכשיר ייבחר על פי השפעותיו השונות של 
מווסת הצמיחה; כך לדוגמה, אם חלקת ה'נובה', שתוכנן לרסס 
בה להגדלת פרי, נוטה לסבול מקמטת, בוחרים מבין התכשירים 

להגדלת פרי את התכשיר המפחית גם קמטת.
ברשימת הטיפולים המומלצים לאותו זן מופיעים לעתים כמה 
תכשירים. יש לבחור בטיפול ובתכשיר המתאים להשגת ההשפעה 

המבוקשת.

לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בדרך כלל את מווסתי 
הצמיחה בתכשירי ההזנה: חנקת אשלגן, בונוס או בוסטר, בהתאם 
לרשום בתווית. כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, 
מומלץ להפחית בריסוסים העוקבים את ריכוז תכשירי ההזנה 
המשולבים בתרסיס ב-25%. נפח התרסיס הנדרש הוא כ- 300 

ליטר לדונם לפרדס מבוגר.
יש לטפל בחומרים מווסתי צמיחה על פי הרשום בתוויות 
התכשירים ולשלב רק עם משטחים ותכשירי הזנה המותרים 

לשילוב בהתאם לתוויות.
בנוסף, יש לרסס לפי הסכמתן של ארצות היעד בנוגע ליבוא פרי 
שרוסס בתכשירים השונים. נכון למועד כתיבת המלצות אלה )סוף 
 אפריל 2021(, המדינות שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי 
DP-2,4 )מגדילון סופר ופריגן אקסטרה( ובתכשירי -3,5,6
TPA )מקסים וטופס(, הן ארה"ב וסין. בדרום  קוריאה השימוש 
בתכשירים הללו אסור, למעט תפוזים וקליפים. הדרישות משתנות 
מעת לעת, ולכן לקראת הטיפול באחד מתכשירי מווסתי הצמיחה 
יש להתעדכן לגבי דרישות מדינות היעד ולטפל בחלקות שפריין 

מיועד לייצוא רק לאחר תיאום עם המשווקים.
בדפון זה מופיעים רק התכשירים והטיפולים המורשים על פי 

התוויות. לגבי טיפולים ניסיוניים יש להיוועץ במדריכים. 

 התכשיר המסחרי 
כמות תכשיר ל-100 ל' מיםריכוז החומר הפעילהחומר הפעילוריכוז החומר הפעיל

75 סמ"ק300 ח"מNAAאלפטין ת"נ 400 ג'/ל'

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפנול סופר ת"נ 201 ג'/ל'

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפארון ת"נ 200 ג'/ל'

30 סמ"ק10 ח"מTP-A3,5,6טופס ת"נ 33 ג'/ל'

100 סמ"ק25 ח"מDP-2,4מגדילון סופר ת"נ 25 ג'/ל'

1 טבלית10 ח"מTP-A3,5,6מקסים ט"מ 10%

100 סמ"ק60 ח"מDP-2,4פריגן אקסטרה ת"נ 60 ג'/ל'

טבלה 1. 
טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס - 100 ליטר של תכשירים מווסתי צמיחה המשמשים להגדלת הפרי )דוגמאות לריכוזים נפוצים(

טבלה 2. 
טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס - 100 ליטר של משטחים וחומרים אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות לריכוזים 

נפוצים(
כמות תכשיר ל-100 ל' מיםריכוז התכשירהתכשיר

B 1956 25 סמ"ק0.025%טריטון

25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק

4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס

3 ק"ג3%בוסטר

100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית
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טבלה 3. מווסתי הצמיחה, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

מועד הריסוס )ע"פ קוטר מטרת הטיפולהזן
חנטים ממוצע במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
הצמיחה )3-1(

תכשירים והערות 
)א'-ו'(

א'8-12NAA ) 200-300(1+2דילול והגדלת פרימיכל

ו', מגדילון סופרDP )25(2-12-152,4הגדלת פרי

ה', ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-10-202,4דילול והגדלה

ד'TPA )10-15(2-21-253,5,6דילול והגדלה

א'8-12NAA )200-300(1+2דילול והגדלהמורקוט

הגדלת פרי והפחתת 
היסדקות

21-253,5,6-TPA )10-15(2'ד

ו', מגדילון סופרDP )25(2-12-152,4הגדלת פריקווי מור, למעט מור 2

הגדלה, דילול והפחתת 
היסדקות

22-253,5,6-TPA )10-15(2'ד

ו', מגדילון סופרDP )25(2-18-202,4הגדלת פריסטסומה

ד'TPA )10-15(2-22-253,5,6הגדלה ודילול 

ו', מגדילון סופרDP )25(2-12-152,4הגדלת פריראשון

ה', ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-10-202,4דילול והגדלת פריאורה

מטרתהזן
הטיפול

מועד הריסוס )ע"פ 
קוטר חנטים ממוצע 

במ"מ(
מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות )א'-ו'(

ו', מגדילון סופרDP )25(2-15-182,4הגדלת פרינובה

ה', ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-10-202,4דילול והגדלת פרי

דילול, הגדלה, הפחתת 
קמטת והפחתת היסדקות

15-18NAA )300-350(1+2'א

הפחתת קמטת והפחתת 
היסדקות

28-32NAA )300-350(1+2'א

דילול, הגדלה, הפחתת 
קמטת והפחתת היסדקות

21-253,5,6-TPA )10-15(2'ד

הפחתת קמטת והפחתת 
היסדקות

28-323,5,6-TPA )10-15(2'ד

א'12-15NAA )200-300(1+2דילול חנטים והגדלת פרימינאולה

ד'TPA )10(2-18-203,5,6דילול והגדלת פרי

ה', ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-10-202,4דילול והגדלת פרי

ו', מגדילון סופרDP )25(2-8-122,4הגדלת פריאורי

ה', ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-10-202,4דילול והגדלת פרי

ד', מקסיםTPA )5-10(2-17-203,5,6דילול והגדלת פרי

א'11-13NAA )300(2דילול והגדלת פריאודם

ה', ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-15-202,4הגדלת פרישמוטי

ד'TPA )10-15(2-25-303,5,6הגדלת פרי

ו', מגדילון DP )25(2-15-182,4הגדלת פריטבורי

דילול, הגדלה והפחתת 
קמטת

15-18NAA )200-300(1+2'א

הפחתת קמטת והיסדקות 
הפרי

28-32NAA  )300(1+2'א

ד'TPA )10-15(2-25-303,5,6הגדלת פרי
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מטרתהזן
הטיפול

מועד הריסוס )ע"פ 
קוטר חנטים ממוצע 

במ"מ(

מווסת הצמיחה 
וריכוזו )ח"מ של חומר 

פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות )א'-ו'(

ולנסיה
דילול, הגדלה 

והפחתת קמטת
15-18NAA )200-300(1+2'א

ו', מגדילון סופרDP )25(2-15-182,4הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-202,4הגדלת פרי

ד'TPA )10-15(2-25-303,5,6הגדלת פרי

א'300(1+2( 15-20NAAדילול והגדלת פריאשכוליות )לבנות, אדומות, ורודות(

ו', מגדילון סופרDP )25(2-18-202,4הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP )60(1+2+3-202,4הגדלת פרי

ד'TPA )10-15(2-25-303,5,6הגדלת פרי

א'15-22NAA )300(1+2דילול והגדלת פריפומלית

ו', מגדילון סופרDP )25(2-15-182,4הגדלת פרי

ד'TPA )10-15(2-28-323,5,6הגדלת פרי

ד'TPA )10-15(2-28-323,5,6הגדלת פריפומלו גליית

ו', מגדילון סופרDP )25(2-12-152,4הגדלת פריליים

ו', מגדילון סופרDP )25(2-12-152,4הגדלת פריקומקואט

תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים: טריטון B 1956 בריכוז 0.025%;   .1
5BB בריכוז 0.05%; טיבולין בריכוז 0.025%. יש להשתמש 

במשטח המורשה על פי התווית.
חנקת אשלגן או בונוס בריכוז 5%-4%, בוסטר בריכוז 3%,   .2
בהתאם לרשום בתוויות התכשירים. כאשר משלבים את 

מווסת הצמיחה עם בונוס או בוסטר אין להוסיף משטח.
לרשום  0.1%-0.075%, בהתאם  בריכוז  זרחתית  חומצה   .3
בתווית. כאשר משלבים עם בונוס או בוסטר אין להוסיף 

חומצה זרחתית.

הערות
תכשירי ה-NAA - אלפנול סופר ואלפארון - מכילים 200 גרם/ל' 
חומר פעיל; אלפטין מכיל 400 גרם/ל' חומר פעיל. יש לרסס 
בתכשיר המורשה לשימוש בתווית. כאשר מרססים בתכשירי 
NAA, יש להקפיד על ריסוס בטווח הטמפרטורה המומלץ בתווית. 
ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי יגרום לנשירת יתר; ואילו ריסוס 
בטמפרטורה נמוכה מדי לא ישפיע כראוי. על פי ניסיונם של 
מגדלים באזורים החמים, יש לרסס לדילול חנטים באזורים אלה 

בדרך כלל על חנטים גדולים יותר מהרשום בטבלה.
תכשיר ה-DP2,4 - מגדילון סופר - מכיל 25 גרם/ל' חומר פעיל.

מטבליות  מורכב  מקסים  התכשיר   :TPA3,5,6--ה תכשירי 
המכילות 10% חומר פעיל, והתכשיר טופס מכיל 33 גרם/ל' 
חומר פעיל. יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית. 
אין לרסס כלל בתכשירי TPA-3,5,6 )מקסים, טופס( בחלקות 
שפריין מיועד לשיווק בארה"ב וסין. בדרום קוריאה השימוש 

אסור למעט תפוזים וקליפים. 
תכשיר ה--DP2,4 - פריגן אקסטרה - מכיל 60 גרם/ל' חומר 
פעיל. כאשר מרססים פריגן אקסטרה על חנטים קטנים בטווח 
ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים. כדי למנוע 
ורק  חריגה ברמת השאריות, מרססים בתכשירי -DP2,4 אך 

ריסוס אחד בעונה.
אין לרסס כלל בתכשירי DP-2,4 בחלקות שפריין מיועד לשיווק 
בארצות הברית וסין. בדרום קוריאה השימוש אסור למעט תפוזים 
וקליפים. המועד האחרון ליישום תכשירי DP-2,4 באשכולית 
הוא 30 במאי; המועד האחרון ליישום תכשירי DP-2,4 בקליפים 

הוא 25 ביוני.
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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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