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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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ממש כשאנחנו מתחילים לראות התאוששות קטנה מהקרונה, 
אנו מתמודדים עם עלייה אקספוננציאלית בעלויות-  עלות 
חומרי הגלם המרקיעים שחקים וכך גם מחירי החיטוי, הריסוס 
והתובלה, מה שמקטין את שולי הרוח למינימום, למרבה המזל, 
רוב שותפי המסחר שלנו בחו"ל מודעים לכך שעלויות אלה אינן 
תלויות  בנו בלבד ומגלים נכונות להמשיך. זה לא הזמן לחכות 

ולראות מה קורה, אלא לגרום לדברים לקרות!



 טל עמית

תמונת מצב

נראה שמדד ההיסטריה והפאניקה בהקשר למחירי פירות הקיץ, 
מעביר את האנשים על דעתם. העיתונאים ממהרים למקלדותיהם 
והפוליטיקאים רצים למסיבות עיתונאים עם מצגות בומבסטיות 

והצעות ל"הצלת החקלאות".
מירב ארלוזורוב בכותרת The marker מיום 6.7.21 – "החקלאים 
מרוויחים על חשבון הציבור". או מיום 27.7.21 – " החקלאים 
מודים שנכשלו ומתחננים שלא נחשוף אותם לתחרות מאירופה".
גלעד אלפר בגלובס מיום 29.6.21 "הלובי החקלאי פועל נגד 

פתיחת השוק לייבוא ופוגע בשכבות החלשות.
ועוד ועוד כתבים וכותבות שמביאים נתונים וגרפים שמראים כמה 
מדדי המחירים עלו ב – 20 השנים האחרונות וכמה החקלאים 

גזלנים.
ובדק  נקודה 1 – אף אחד מאלופי המקלדות הללו לא טרח 
מה חלקו החקלאי במחירים לצרכן. לו היו הוגנים מספיק, היו 
טורחים לברר נקודה זו שהיתה מבהירה לקוראיהם כי החקלאי 
מקבל כ – 25% - 38% מהמחיר של המוצר על המדף וכי הוא 
זה ששילם את כל תשומות הייצור – מים, שכ"ע, חומרים וכו'. 
את כל ההוצאות הללו עשה החקלאי מראש, לפני שמכר אפילו 

גרם אחד של סחורה !
ומקבלים  נדבר במספרים – החקלאים מוכרים תוצרת  אם 
עבורה, בכל שנה, 25 מיליארד ₪. ציבור הצרכנים משלם 

עבור התוצרת הזו 80 מיליארד ₪ 
והן המרוויחות  את המחיר לצרכן קובעות רשתות השיווק 

הגדולות על חשבון הציבור!
נקודה 2 – מציגים גרפים שמראים את עליית מדד המחירים של 
הפירות והירקות. מדוע לא מציגים את עלויות מדד התשומות. 
המדינה רוצה ירקות ופירות במחירים שפויים – נא לדאוג למחירי 

תשומות שפויים ולזמינות של כ"א שיאפשר ייצור מיטבי.
לחקלאים אין שום אינטרס ליצירת שוק שרק בעלי הכנסה גבוהה 
יוכלו לרכוש תוצרת. להיפך, החקלאים ישמחו למחירים שפויים 

ולגידול בביקוש, שיביא גם לגידול בייצור.
נוח  ייבוא תוצרת חקלאית – היבוא הוא פתרון   –  3 נקודה 
שיכול לגרום להיצע ולהורדת מחירים. מאז הוחל ביבוא פירות 
וירקות היו מספר אירועים שבהם שיתפו את החקלאים בקבלת 
ההחלטות והפעולות נעשו בצורה מידתית ולשביעות רצון כל 
הצדדים )בעיקר בעגבניות ובמלפפונים(. כאשר מנהלים יבוא 
קבוע, גם אם הוא לפי מכסות, התוצאה היא שהמחיר לא יורד 
והחקלאי הישראלי יוצא לאט לאט מהמשחק – ראו ענף האגסים 

וענף תפוחי העץ.
החקלאים הישראלים אינם חוששים מתחרות עם תוצרת זרה, 
אבל בואו נשווה את תנאי הפתיחה . כמו בכל תחרות מתחרים 
ילדים מול קבוצת  לפי חוקים כלשהם. לא מציבים קבוצת 

בוגרים ובכדורסל הסלים בגובה זהה ובכדורגל השערים בגודל 
זהה. היבוא עליו מדובר הוא תחרות בלתי הוגנת בעליל כנגד 
תוצרת שנהנית  משכ"ע  נמוך, מחירי תשומות נמוכות, טיפול 

בחומרים אסורים לשימוש בארץ, סובסידיות ועוד. 
דוגמה מספרית: שכר עבודה בטורקיה נמוך פי 5 משכר המינימום 
בישראל! מישהו פעם לימד אותי – " אין סחורה זולה , יש סחורה 

שמישהו כבר שילם חלק מערכה".
לתוך עניין היבוא יש להוסיף את המלחמה במזיקים ובמחלות. 
בעשור האחרון נכנסו לארץ כ – 5 גורמי מחלות ומזיקים, שלא 
היו קודם לכן. כולם הגיעו ב"הגירה בלתי חוקית". המשאבים 
שהמדינה והחקלאים צריכים להשקיע בטיפול ב"פולשים", היא 

כאין וכאפס לעומת הרווח בהבאת התוצרת לישראל. 
נקודה 4 - החקלאות הישראלית נמצאת בסטגנציה בתפוקה. אי 
אפשר להתווכח עם העובדה הזו. במדיניות החקלאית הנהוגה 
ותעודת כבוד  נס  בישראל עצם שמירת רמת התפוקות היא 
לחקלאי ישראל. ובמי האשמה שהתפוקות לא עלו ב– 30 השנים 

האחרונות?
הרי אלו ממשלות ישראל שהמדיניות שלהן הבריחו חקלאים 
מלייצר, שחקו את רווחיות המגדלים, גרמו ל 70% מהחקלאים 
לסגור את המשקים בעשור וחצי – ועכשיו מאשימים אותם 

בסטגנציה בתפוקה  אין גבול לחוצפה! 
המחקר וההדרכה , שניהם באחריות ישירה של הממשלה. אם 
מישהו יבדוק את כמות החוקרים בענפי החקלאות לפני 30 שנה 
וכיום ואותו דבר לגבי ההדרכה הממשלתית  יבין מדוע החקלאות 

לא התקדמה, והיא בקושי שומרת על יציבות בתפוקות. 
שר החקלאות קורא למנהל המחקר החקלאי. "ספינת הדגל 
של החקלאות" )הוא ימאי, מפקד דבור, בעברו(. "ספינת דגל" 
צריכה קברניט טוב, קצינים ומלחים טובים, שיודעים מה היעד, 
מה המשימה וכיצד לנווט לשם. ספינת המחקר וההדרכה שלנו 
מניפה 2 כדורים שחורים )סימן בינ"ל לכלי שייט ללא שליטה(. 

שתי נקודות שהשר לא יודע, בהקשר זה :
הקשר בין המחקר לשטח החקלאי רופף מאוד. המחקר לא  א. 
כ"כ יודע מה הצרכים )אין לו מספיק מידע לצרכי הגידול 
ומטרות המחקרים הם לרוב עם הפנים  כיווני  והשיווק(. 
לייצור פטנט ולייצור תמלוגים. לא זכורה לי אינטראקציה 
בין חוקרים לחקלאים, למשווקים ויצואנים שממנו התפתח 
מיזם חקלאי רציני שתרם לתפוקות גבוהות, לחדשנות פורצת 

דרך ולתקווה לחקלאים הישראליים. 
גנטית במוצרים  איסור על הנדסה  בתחום ההשבחה, חל  ב. 
חקלאיים )למרות שקיימים מוצרים מהונדסים(, ובשיטות 
הקונבנציונאליות  המחקר הגיע לרוויה ועדיין ממשיך לעשות 

מכלואים – אולי יצא משהו שווה )סיכויים קטנים(. 
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לכל חקלאי ישראל

אגרונומים באגריקה לשרותך 09-7626372

אגריקה מאחלת

שנה טובה
שנת צמיחה והתחדשות

תכשירי אגריקה חדשים

· טופ אקטיב

דישון עלוותי

Pirymethanil פורטיס ·
· סיני Cymoxanil חזר למחסנים/מדפים

קוטלי פטריות

Bifenthrin דאסטר ·
Spirodiclofen מטאדור ·

קוטלי חרקים

Saflufenacil היט ·
Carfentrazone Ethyl אופוריה ·

קוטלי עשבים

תר
 יו

חכמה יותר, עדכנית
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מן הראוי להכין עצמנו ל"יום שאחרי", וכבר עכשיו להגדיר מה 
רוצים בעוד 15-20 שנה ולהתחיל להכין עתיד זה. האפשרויות 

עצומות ומבטיחות מאוד.
רפורמה בחקלאות

שר האוצר ושר החקלאות הכריזו על רפורמה "להצלת החקלאות". 
הרפורמה המוצעת אינה מצילה, אלא מטביעה את החקלאות. 

משק שייסגר, לא ייפתח.
אם רוצים להצעיד החקלאות קדימה יש לטפל קודם כל ב– 4 
הנקודות שהוזכרו לעיל. טיפול יעיל ושיפור כ"א מנקודות אלו 
יאותתו לחקלאים, ולדור ההמשך, שיש סיבה להמשיך לעבד 

את הקרקע. כאשר לא יהיה אופק לחקלאים ולחקלאות – יקרה 
בדיוק כל מה שתיאר שר החקלאות בעצמו בדיון בוועדת הכספים, 
לפני 5 שנים, אז הגן בלהט על החקלאות מפני אותה רפורמה, 

שעכשיו הוא רוצה לכפות עלינו.
לסיכום – יש בהחלט משימות רבות וקשות ע"מ לקדם את 
ולהשיבה להיות חקלאות שהיא "אור  החקלאות הישראלית 

לגויים". הרפורמה הזו לא תיקח אותנו למקומות הללו.
)סיבוב שמחזיר את כלי השייט  נא לעשות "סיבוב בוטקוב" 

בדיוק על המסלול אותו ביצע – בכיוון ההפוך(.

לאחר שנה וחצי ללא אירועים ופעילות חקלאית שגרתית התקיים 
האירוע הראשון בעידן הפוסט-קורונה, תערוכת אגרומשוב 
2021 בבנייני האומה בירושלים. מנכ"ל ומייסד התערוכה חיים 
אלוש החליט להשיב לסדר היום את החקלאות והפיק את התערוכה 
בפרק זמן קצר אך בהצלחה כבירה עם מציגים רבים, אלפי חקלאים 
ומבקרים, כנסים מקצועיים מפרים ויעילים ושורה ארוכה של 
חידושים ופיתוחים חקלאיים שהוצגו במהלך התערוכה. היום, 
כשבועיים לאחר האירוע מתברר כי גם עשרות עסקאות ענק 
בסכומי עתק של למעלה מ 590 מיליון ש"ח נחתמו במהלך 

התערוכה המובילה בישראל. החקלאות הישראלית במיטבה!.
בין היתר מדובר על שיתופי פעולה בין גופים חקלאיים שונים, 
עסקאות רכש של חקלאים מחברות הזרעים השונות, רכישת 
ציוד ומיכון חקלאי, הסכמי שת"פ, הסכמים מעבר לים בין היתר 
עם המשלחת המיוחדת שהגיע ממרוקו- לראשונה לאחר הסכמי 
השלום ועוד. לאור ההצלחה הכבירה חברות חקלאיות רבות כבר 

הבטיחו את השתתפותם בתערוכה אגרומשוב 2022!
במסגרת התערוכה התקיים אירוע הצדעה מרגש לחקלאים מעוטף 
עזה הסובלים כבר עשרים שנה מקסאמים, עם תחרות העגבנייה 
המשובחת והטעימה לשנת 2021 כשהעגבניה המנצחת הינה 
העגבניה השחורה החדשה שפותחה לאחר שנים של מחקרים 
ופיתוח, הציגה חברת זרעים גדרה את עגבניית YOOM העגבניה 
)השחורה( בעלת צבע ייחודי ויוצא דופן, וכן ניחוח חדש חמוץ-
מתוק ומאוזן בצורה מושלמת, הודות לטעם אוממי )הטעם החמישי( 
אקזוטי ותחושת טריות המגיעה הישר מהשדה. הגודל, המרקם, 
הפריכות והעסיסיות הופכים אותה לחוויית גורמה. העגבניה עשירה 
מאוד באנתוציאנינים, בויטמינים ובמינרלים לעומת עגבניות 

רגילות - מגבירה את החיוניות ומתאימה לאורח חיים בריא.

בין החידושים שנחשפו בתערוכה:
העגבניה השחורה - העגבניה הטעימה לשנת 2021 לאחר שנים של 
מחקרים, הציגה חברת זרעים גדרה את עגבניית YOOM העגבניה 
)השחורה( בעלת צבע ייחודי ויוצא דופן, וכן ניחוח חדש חמוץ-
מתוק ומאוזן בצורה מושלמת, הודות לטעם אוממי )הטעם החמישי( 
אקזוטי ותחושת טריות המגיעה הישר מהשדה. הגודל, המרקם, 
הפריכות והעסיסיות הופכים אותה לחוויית גורמה. העגבניה 

עשירה מאוד באנתוציאנינים, בויטמינים ובמינרלים,
מלון גם בחורף! חברת אוריג'ן זרעים הציגה 4 זנים חדשים של 

מלון המאפשרים גידול של הפרי האהוב גם בחורף!.
שמן זית חדש שמן ארץ גשור, מקיבוץ גשור בדרום רמת הגולן, 
חשפו זן חדש של שמן זית "ארבזונה". זן ספרדי מחבל קטלוניה 

המייצר שמן פירותי ועדין יחסית.
לראשונה מיץ 100 אחוז סברס טבעי!  מיץ חדש וראשון מסוגו 
מהסברס האדום כמקור משמעותי לאספקת סידן, מכיל זרחן, ברזל, 
אבץ, אשלגן ומינרלים החיוניים לגוף, מגדיל את רמת האינסולין 
אצל ספורטאים ומסייע להתמודד עם מחלות סרטן שונות,  בחוות 

אורלי צבר החלו לייצר מיץ סברס אדום, מ 100% פרי טבעי
הטעם שווארמה, המוצר- פיטריות! תשכחו מכל מה שידעתם 
על שווארמה צמחונית מהסופר בחברת מרינה פטריות השיקו 
בתערוכה שווארמה פטריות טבעונית מדהימה ודלת קלוריות- רק 
160 קלוריות במנה, מפטריות פורטובלו ושמפיניון טריות יוצרת 
מוצר שאף עולה בטעמו על המקור. הפטריות  הינם עשירות בנוגדי 
חמצון שמהווים "אנטי אייג'ינג" טבעי וכן בוויטמינים ומינרלים, 

כדוגמת: ויטמין B, ויטמין C, ויטמין D, ברזל, אשלגן ועוד.
אבטיח מתוק, בהתחייבות! חברת זרעים גדרה סינג'נטה, הציגה 
אבטיח פאסיניישן, האבטיח היחיד בישראל עם התחייבות לטעם 
מתוק!.  אז מהיום לא צריך לדפוק על האבטיח או לנסות להוציא 

את הגבעול, פשוט לבחור- פאסיניישן
עגבניית גלי המשובחת: חברת טופ סידס הישראלית הציגה את גלי 
החדשה. מדובר בעגבניית אשכול איכותית, בעלת טעם משובח, 
בעלת צבע אדום עז, בשרנית, פרי גדול מהממוצע, צמח חזק 

ופתוח, יכולת חנטה גבוהה ואשכולות מסודרים ונאים במיוחד.
כיפת ברזל לחקלאי מערכת זורונט פועלת באמצעות מערכת 
רובוטים חכמה במיוחד וראשונה בישראל, הפועלת באמצעות 
ענן ומתחברת למצלמות הקיימות של החקלאי, באמצעות בינה 
מלאכותית המערכת מתריעה  בזמן אמת על פריצה, מעשה טרור 

חקלאי, פלישת בעלי חיים, גנבים וכו'
יבול, משפרים איכות: רוטס טכנולוגיות חקלאיות  מגדילים 
הציגה  את D-RZTO המערכת המהפכנית המאפשרת צינון וחימום 
שורשים, השקיה ודישון על ידי שילוב טכנולוגית הדקר לחימום 

וצינון השורש להגדלת יבול ושיפור איכותו באופן משמעות.

עסקאות ענק בשווי כ- 590 מיליון ₪ נחתמו במהלך תערוכת אגרומשוב 2021!
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בקרוב
רישוי חדש

להדברת אקריות
בהדרים

Pyridaben 'מכיל: 100 ג'/ל

להדברת אקרית אדומה אירופית בתפוח

שארית מותרת להדרים באירופה, בארה"ב ובקרוב בישראל

היישום, בריכוז של 0.1% 

10 נקסטר 
SC תרכיז רחיף

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

infoagro@gadotagro.com :כתובת מייל



אתמול חזרתי מהפגנת החקלאים בירושלים זאת הפגנה שנייה 
 8 נסגרו  ביום חמישי  גבוה  הייתה  ימים. ההענות  בשלושה 
נקודה,  ועשרות טרקטורים בכל  צמתים עם מאות חקלאים 
3 משאיות ענקיות כולנו  ו  לירושלים עלינו מאות כלי רכב 
שם  הממשלה,  למשרדי  מלטרון  בשירה  נסענו  מקושטים 
 התאספנו אלפי חקלאים, מנהיגי ונציגי החקלאים נשאו דברים.
גאה בפרדסנים,  אותי. מצד אחד  רגשות מעורבים מציפים 
לצמתים  שהגיע  שלנו  בנוער  גאה  ובחקלאיות,  בחקלאים 
ולירושלים וגאה בהנהגה החקלאית שהניחה את כל המחלוקות 
את  להנהיג  מנת  על  התכנסו  יחד  וכולם  בצד  הפוליטיות 
החקלאים והאזרחים למאבק. שמו לב שדגל המאבק שלנו הוא 
דגל ישראל, דגל כחול לבן – הסיבה לכך שדגל זה הוא הסמל 
לחקלאות הישראלית וסמל למפעל הציוני, זה הדגל שבו אין 
 הבדל בין גידולים, בין ימין לשמאל ולאזורים שונים בארץ.
מצד שני אין עם מי לדבר בהנהגת המדינה. הם לא מבינים 
את הצרכים שלנו החקלאים, לא מוכנים לשמוע את הבקשות 
שלנו, הם לא מוכנים לתת לנו את הכלים הנכונים להורדת 
עלויות היצור ומבקשים מאיתנו להתמודד עם ארצות שאין 
 להן חוקי עבודה מסודרים ואין בעיות של מים/עובדים ועוד.
האוצר  שרי  פרסמו  המאמר(  כתיבת  )מיום  שבועיים  לפני 
והחקלאות רפורמה מרחיקת לכת בחקלאות, לשיטתם בזכות 
זו החקלאות תמריא לשיאים חדשים. החקלאי יגדל  רפורמה 
וימכור בזול,)שימו לב אין זה אומר שהחקלאי בהכרח שהחקלאי 
יוכל להתייעל יותר ולגבל בצורה משמעותית ביותר זול(, לאחר 
מכן רשתות השיווק יקנו בזול וימכרו את התוצרת החקלאית 

בזול לצרכן.
אילו עקרי הרפורמה בענף הצומח:

ירדו המכסים על פירות וירקות, ביניהם גם כל מיני ההדרים.  .1
שינוים רגולטורים על מנת להקל על הכנסת תוצרת חקלאית   .2

לישראל. 
החקלאים יקבלו תמיכה ישירה בסכום של עד 100 ₪ לדונם  .3

מענקים להשקעה וחדשות .  .4
יתוקן חוק עידוד השקעון הון לחקלאות.  .5

תוספת של 6000 עובדים זרים.  .6
החקלאים הם אילו שיגיסו את העובדים ולא חברות.  .7

תסומן תוצרת המקור.  .8
יופסקו תשלומי החובה למועצות היצור.  .9

10. יוקם מטה תוצרת הארץ לעידוד חקלאות מקומית.

אני מאחל לכולנו שעד שיעבור התקציב בכנסת נציגי הממשלה 
נכונות על מנת לבצע את  יגיעו להסכמות  ונציגי החקלאים 
הרפורמה, אנחנו ממשיכים את המשא ומתן ולא ניתן לנציגי 

הממשלה לנוח עד שנצליח.

מעבר חד לנושאים אחרים:
נכון להיום אישור עבודה לעובדים פלסטינאיים היה אפשר   .1
להוציא רק לגברים בני 25 ומעלה נשואיים 1+, אציין יש 
התקדמות במתן אישורי עבודה של פלסטינאיים מגיל 18 
זו נוכל לשפר את  וללא קשר לסטטוס המשפחתי, בצורה 

מצבת העובדים.
התחיל תוכנית עבודה להבאת עובדים עונתיים לצורך קטיף.  .2
הייתה פגישה חיובית עם מובילי ענף הלימון. בפגישה היו   .3
נוכחים 15 פרדסנים. טל עמית הציג נתונים חשובים על גודל 
השטחים הנטועים שהיום עומד על 27,000 דונם בערך, אין 

ספק שזה מצב של עודף יכולת יצור.

 דניאל קלוסקי
 מזכיר ארגון מגדלי ההדרים

052-4575174 
dkalusky@gmail.com

 

תקופה מיוחדת

דבר הארגון
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מכתב גלוי
למר אביגדור ליברמן 

שר האוצר
נכבדי!

אנו החקלאים מודעים לחשיבות שאתה מייחס לציונות ולהתיישבות – עמדה 
עקרונית זו שמניעה את פעילויותיך האישיות והציבוריות, מוכרת לנו היטב, 
לכן אנחנו סומכים עליך עתה, כשהאחריות  לשלומה הכלכלי של המדינה, 

הוטלה על כתפיך.
אנו בטוחים שתמשיך ותשמר את החקלאות הישראלית ואת אלפי החקלאים, 
המעטים והמקצוענים שנותרו וממשיכים בעבודת האדמה.  אנו מצפים שתראה 
בהם  אבן פינה של הציונות וככאלה  הממלאים שליחות,  במשימות הלאומיות 

והכלכליות של ישראל כאחת.
אני כותב לך זאת, על רקע שטף "מאמרי שטנה" כלפי החקלאות שמציפים את 
השיח הציבורי "במקרה" בימים אלה.  ימים בהם אתה ועמיתיך בהנהגה עוסקים 
בגיבוש המדיניות הכלכלית לשנים הקרובות. לעינינו מאמרים וסקירות עם 
נתונים מופרכים ועובדות הפוכות למציאות והכל כדי להציג לך ולבכירי משרדך 

"מצג שווא ועוין לתפקודם ותרומתם של חקלאי ישראל לצרכן הישראלי".
כמה דם רע כלפי מגדלי הפירות צריך להיות לכלכלנית בכירה שכותבת: "... 
, כך, החקלאים מרוויחים על  מחירי הפירות מזנקים לעשרות שקלים לק"ג 

חשבון הציבור הרחב"?! 
בדיקה פשוטה הייתה מגלה לכותבת, שעשרות השקלים הללו הלכו לכיסם 
התופח של גורמי השיווק למיניהם,  בעוד שלמגדל הפירות שעמל עליהם שנה 

שלמה, נותרו שקלים בודדים לכיסוי הוצאות היצור וקיום משפחתו כאחת.
אביגדור נכבדי!

אשתף אותך בחוויה קשה נוספת שחווים בימים אלה המגדלים, מול  "כותבי 
המאמרים" השופכים מלח על פצעינו, "מלכלכים על המגדלים" מציגים בפניכם  
עובדות כוזבות כאילו החקלאים הם אויבי הצרכן, ויש  לדבריהם "ללמדם לקח 

שיפסיקו לפגוע בצרכן": 
מגדלי תפוא"ד,  מרביתם בנגב המערבי, מתמודדים עם עודפי יצור גדולים, הן 
בשל יבולים חריגים והן בשל קשיים בשווקי היצוא. מגדלים מקצוענים ורציניים 

שהגיבו מייד בהורדת מחירים הן לשוק המקומי והן לייצוא. 
לידיעתך- מאז חג הפסח הורידו החקלאים את המחיר לחצי בקירוב!!! בעוד 
שלתדהמתנו המחיר לצרכן ירד ירידה קוסמטית בלבד. המחיר הגבוה  כ- 4.00 

₪ לק"ג ירד ב-20-30 אג' בלבד! – לא להאמין!
העודפים נותרו, הוצאות האחסון והקירור מעיקות וכך גם ההפסדים. כדי לצמצם 
נזקים, החליטו המגדלים לתמרץ מכיסם יצוא נוסף ולפנות כמות קטנה למרכזי מזון 
לבע"ח,  בתקווה לחתוך  הוצאות והפסדים,  אחרי שהורדת המחיר  לא הועילה! 
 וכך מתארת הכלכלנית הבכירה את האירוע: "... בה בשעה,  מגדלי תפוא"ד 
מתארגנים להשמיד עודפי יצור כדי שחלילה מחיר תפוא"ד בשווקים לא ירד" .  
מה נאמר, הרעל נוטף  מהמקלדת בקלות רבה... וזאת אחרי  3 חודשים שהחקלאים 

חתכו את המחיר לכחצי!!!
הכל כשר כדי להציג בפניך תמונה מעוותת של "חקלאים ערפדים",  הגורמים 

לרמת מחירים גבוהה לצרכן וליוקר מחירי הפירות והירקות בישראל.

נכבדי!
ארשה לעצמי לסיום להעיר 3 הערות: 

רצ"ב מסמך שאנו גאים בו מאוד, שהופק ע"י  ה-OECD ארגון המדינות   .1
המפותחות, שישראל חברה בו,  המדבר בעד עצמו. 

מהמסמך עולה שבישראל מחירי הפירות והירקות לצרכן נמוכים ממרבית   
  !OECD-מדינות ה

יתר על כן, אנו מצפים ממך שתראה במגדלי הירקות בחבל אשכול ועוטף   .2
ישראל,  המקיימים את משפחותיהם מגידול עגבניות,  קודמים אלף מונים 
ממגדליו של ארדואן!  ואם זה מחייב שהצרכן ישלם עוד 1 ₪ לק"ג – כך ראוי 
שיהיה. עדיין הצרכן בישראל משלם עבור ק"ג עגבניות פחות ממחיר בקבוק 

משקה קל  או גביע גלידה.
זו משמעותה של ההתיישבות והציונות. בדיוק כמו שראוי להעדיף את מגדלי   
התפוח שחלקותיהם גובלות במוצבי החיזבאללה ובמרחבי הגולן, על פני 

מגדלי התפוח מקנדה ופולין,  על כל המשתמע מכך.
אשר ליוקר המחייה, למותר לציין כפי שהסכמנו בעבר, שראוי בהחלט לבחון   .3
מדיניות שונה בתחום סחר החוץ. מדיניות שתתבסס גם על המרת מכס בתמיכות 
ישירות לחקלאי ובלבד שהתמיכה תהיה הוגנת לא "פירורים", ותשמר את 
רווחיותו של החקלאי, לצד התועלת לצרכן בהוזלת המחירים.  )אין מדינה, 
פרט לאוסטרליה וניוזילנד,  ש"איפסה" או הנמיכה את המכסים על מוצרי 

חקלאות מזה עשרות שנים(.
נכון, מהלך משמעותי כזה נעשה במדינות רבות,  אך בהדרגה- תחילה   
במוצרים ספורים  כפיילוט שלפיו ביססו במהלך השנים מדיניות חדשה. כך 
ראוי שננהג גם אנו - לא ב"מכת ברק",  וודאי לא כשמדובר בסקטור רגיש,  

לאומית והתיישבותית,  כמו חקלאות ישראל.

יחד נעשה ונצליח
בכבוד רב,
צבי אלון, מנכ"ל

על פי נתוני ה-OECD ומבקר המדינה,  קטגורית מחירי הפירות והירקות לצרכן 
בישראל היא היחידה!!! בה ישראל זולה יותר ממוצע המחירים של המדינות החברות. 
דהיינו, למרות  כל "הבוץ שמוטח בנו"  - המחירים לצרכן של פירות וירקות בישראל 

!OECD נמוכים יותר יחסית לממוצע
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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.

מרקיעים  הלימון  מחירי 
שחקים בהודו

בכל רחבי  הודו  צורכים את הפרי בעיקר 
בגלל ויטמין C, בתקווה לבנות חסינות נגד 
נגיף הקרונה. כתוצאה מכך, מחירי הלימון 
עלו והיו בין 2,500 רופי ל-4,500 רופי 
לכל שקית של 45 ק"ג בשוק הסיטונאי. 
סוחרים טוענים שמחירי הפירות יישארו 
גבוהים למשך חודש. בהודו  מעובדים יותר 
מ-240000 דונם לימון. בגלל ציקלונים 
ושיטפונות שהתרחשו שלוש פעמים בשנה 
שעברה, יבול הלימון נפגע בשלב הפריחה. 
נמצא בשלב  היבול  רוב  נכון לעכשיו, 
הצמיחה.  עד שמגיעים לקטיף  שעשוי 

להיות בשבוע השלישי של מאי.

חברת seven seas בדרום 
אפריקה 

השוק האירופי נראה חיובי מאוד, במיוחד 
המגדלים  המוקדמות של  לאשכוליות 
האשכוליות  קטיף  אפריקה.  בדרום 
הסלקטיבי החל באזורים הצפוניים של 
דרום אפריקה, החל בשבוע 13.המגדלים 
אומרים "התחלנו בקטיף סלקטיבי של 
האשכולית האיכותית בכדי לצאת לשוק 
מוקדם ככל האפשר. הפרי בחלק הפנימי 
של העץ נוטה לצבע טוב מהר יותר מאשר 
בחוץ. נעבור בין הפרדסים פעמיים לפני 
הקטיף הראשי", האיכות הכללית מצוינת 
ואילו האיכות הפנימית גבוהה בהרבה 
הנפחים  המינימלי,  מסטנדרט האריזה 
גם באזורים הצפוניים  אמורים לעלות 
והדרומיים של דרום אפריקה. התוכניות 
הראו  אפריקה  דרום   Seven Seas של 
צמיחה אדירה בארבע השנים האחרונות 
והמחויבות למגדלים, לשולחים וללקוחות 
סייעו לביסוסה כיצואנית הדרים אפריקאית 
עולמית, בפיתוח בסיס לקוחות קמעונאי 
וסיטונאי אמין ומחובר היטב לאירופה, 
למזרח אירופה, למזרח התיכון, למזרח 
הרחוק, לאפריקה ולצפון אמריקה. בשני 
העשורים האחרונים. הם הפכו למזוהים 
הלקוחות  בקרב  מאוד  ופופולאריים 

הגלובליים.

צ’ילה פרי קטן
נראית  "העסקה הצ'יליאנית המוקדמת 
טוב מאוד, עם עלייה בהיקף של חמישה 
עד עשרה אחוזים מהצפון. נראה כי היבול 
עשוי להיות בעל גודל קטן יותר, גם בפרו 
הייבול דומה לשנה שעברה, עוד מוסרים 
מהאירגון הבינלאומי, ניוג'רזי. שמשלוחים 
שיוצאו מצ'ילה ופרו השבוע, הכניסות 
עונת  מאי,  באמצע  ייראו  הראשונות 
והפרואניות  הקלמנטינות הצ'יליאניות 
נמשכת ממאי ועד יולי, כאשר האספקה   
עוברת לזן מורקוט, שאמור להגיע לצפון 

אמריקה בתחילת אוגוסט.
צפוי ביקוש איתן בצ׳ילה 

העונה נמשכת ממאי עד יולי אך המרקוט 
קטן יותר ומיועד לצפון אמריקה  באוגוסט. 
צפי לביקוש  טוב כי באמריקה  אוכלים 
בגילאים  בעיקר  קלמנטינות  יותר 
המבוגרים הגם שיש קלמנטינות מקומיות 

לאורך כל החורף.

מתכוננת  אפריקה  דרום 
הייצוא  כושר  את  להגדיל 

של ההדרים
איגוד מגדלי ההדרים בדרום אפריקה מוסר 
שהאניה הגדולה בעולם מגיעה לדרבן ב25 
ליוני כדי לדון עם אנשי הספנות על עליה 

דרסטית בכמות היצוא.  
"ה- MV Cool Eagle הוא כלי השיט הגדול 
בעולם וזו תהיה הפעם הראשונה שהוא 
יבקר בנמל דרום אפריקאי. מטרת הפגישה 

היא  לענות על הביקוש לייצוא.
שטח ההדרים של דרום אפריקה הולך 
וגדל. המגדלים צפויים לייצא שיא של 
163 מיליון קרטונים של הדרים במהלך 
עונת הייצוא 2021, מה שמתורגם ליותר 
אפשרויות עבודה, הכנסות מט"ח ויתרום 
לממשלה הלאומית להגדיל את היצוא 
החקלאי  בשנים הקרובות. בשנה שעברה, 
דרום אפריקה ייצאה 146 מיליון קרטונים 
השנייה  ליצואנית  והפכה  הדרים  של 

בגודלה של הדרים טריים בעולם.

הכדור  לחצי  כמויות  צפי 
הדרומי

יבול הדרים של חצי הכדור הדרומי 2021 
צפוי להגיע ל 22.7 מיליון טון

ב- 12 במאי 2021 חגג ארגון ההדרים העולמי 
את הפגישה השנתית הראשונה ברשת, לאחר 
הקמתו הרשמית של הארגון בשנה שעברה. 
הפגישה הוצגו  תחזיות הייצור  במהלך 
והייצוא לעונת ההדרים הקרובה בהמיספרה 
הדרומית לשנת 2021. תחזית ראשונית זו  
מהחברות בענף בארגנטינה, אוסטרליה, 
בוליביה, ברזיל, צ'ילה, פרו, דרום אפריקה, 
״שנת  מהפגישה  נמסר  ואורוגוואי.עוד 
הפעילות הראשונה המלאה איפשרה לארגון 
לבנות במהירות אגודה מייצגת ולספק את 

היתרונות והערך לחברים"

שני זני מדרינה חדשים
Criolla INTA SS ו- Tardia INTA, נרשמו 
ל-  לאחרונה במרשם הלאומי בספרד. 
Criolla INTA SS יש מראה רגיל ההבדל 
בין זן זה לזנים אחרים הוא שבפרי אין 
כמעט זרעים כלל;  מכיוון שיש לו בממוצע 
1.5 זרעים ב 100- פירות. "בנוסף, יש 
בעוד  הכלל,  מן  יוצא  הבשלה  זמן  לו 
לאמצע  מוכנה  המצויה  שהמנדרינה 
La Tardía INTA מגיע ממבחר  העונה. 
)המתאימים לסילוק  שתילים גרעיניים 
נגיפים שבמקרים רבים מועברים על ידי 
זרעי הזן( של Tardivo de Cicadulli. החוקר 
אמר כי המאפיינים הכלליים של הצמח 
אך   caravel מסוג  הזנים  דומים לשאר 
הוא הציג התבגרות מאוחרת )אוגוסט-
אוקטובר(, בפרי היתה תכולת מיץ גבוהה, 
ללא נפיחות ותכולת זרעים נמוכה יחסית.
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לימון ורנה.  
גידול חזק ביבוא הלימון הדרום אפריקאי ככל שוורנה הספרדית נגמרת.

קמפיין הלימון הספרדי של ורנה מסתיים כעת עם מחירים שנעים בין 0.20 ל-0.40 אירו לקילו, תלוי באיכות ובגודל. הביקוש 
רגוע, בדיוק כמו זה של אשכוליות. עונת הלימון בחצי הכדור הדרומי כבר מתבצעת באירופה וההיצע מתחיל להיות מורגש 
כעת. לעת עתה, כמויות הלימון הארגנטינאיות בשוקי האיחוד האירופי ממשיכות להיות נמוכות. כתוצאה מהעלייה במספר 
החריגות בכתמים שחורים בנמלי אירופה בשנה שעברה, היצואנים הארגנטינאים נזהרים יותר. יתר על כן, תנאי מזג האוויר 
השנה לא היו אידיאליים לצמיחת הלימונים שלהם. עונת הלימון של ורנה התמודדה עם ירידה במכירותו בקליברים גדולים. 
השנה, יש השפעה של המגפה, עם אובדן של ערוצי המכירות, וההשפעה השלילית של מזג האוויר על צמיחת הפירות הפכו 
את השיווק למורכב למדי. הרבה לימונים טריים נמכרים לתעשיית המלונאות והקייטרינג. התיירות טרם התאוששה באירופה 
ולכן ערוץ זה אינו פועל במלוא תפוקתו, מה שהשפיע באופן משמעותי על המכירות. מאז הנפילה, מרבית מדינות אירופה 
היו נעולות וערוץ שירות המזון כמעט סגור. הסחר הסיטונאי נפגע קשות, ולמרות שסופרמרקטים פיצו על חלק מההפסדים 
במכירות, למרבה המזל השנה המכירות לערוץ הקמעונאי גדלו משמעותית, ולכן היקפי השיווק שלהם בלימון יהיו דומים מאוד 
לאלה של העונה שעברה. גורם נוסף שהשפיע לרעה על מכירות הלימון ורנה היה מזג האוויר הגשום, שהביא לצמיחת פרי 
מוגזמת. בתחילה היתה צפייה לייצור טוב מבחינת נפח ואיכות, אך הגשמים גרמו ללימונים להיות גדולים מדי. יש שפע של 
פירות בגדלים שנדחו על ידי הקונים. זה תרם לירידה נוספת בהיקף הביקוש, ולימונים נשלחו לתעשייה. היה קל יותר למכור 

את הזן פרימופיורי במהלך הסתיו והחורף, מכיוון שהוא לא סבל מבעיות גודל. 
נותר מעט זמן לסיום העונה וכמעט ולא הייתה תחרות בלימון מחצי הכדור הדרומי, כרגיל בתקופה זו של השנה. "אין לחץ 
אספקה   מדרום אפריקה ואין לימונים ארגנטינאים בשווקים. יחד עם זאת, השוק האירופי לא היה אטרקטיבי במיוחד. בקרוב 

יגיעו שוב לימונים של דרום אפריקה.

 Baltic  spring בשם  משטחים  ספינת 
יצאה מדרבן ב- 26 באפריל עם 1800 
משטחים של אשכולית דרום אפריקאית.  
הספינה שחררה חלק מהפרי ביפן, ועזבה 
את סאקאי ב 26- במאי והמשיכה לעבר 
שנגחאי, שם אמורה הייתה לפרוק ב-31 
במאי. בתום שלוש השבועות, הספינה 

עדיין עוגנת מחוץ לנמל שנגחאי.
המובילות  נוספות  ספינות  ישנם שתי 
הדרים דרום אפריקאים באותו מסלול 
האחת שיצאה מיפן ב- 8 ביוני והיתה. 
לאחר  יומיים  לשנחאי  להגיע  אמורה 

מכן, אך עדיין מדווח שהיא נמצאת במים 
היפניים, והשניה שיצאה מיפן ב-19 ביוני, 

ועדיין לא הגיעה.
נציג דרום אפריקה של מפעילת האניה, 
Cool Carriers שבסיסה בשטוקהולם, אישר 
הייתה  יוני הספינה עדיין  כי במחצית 
בו  לנמל שנגחאי  מיקום מחוץ  באותו 
הייתה כבר למעלה משלושה שבועות.  
העניין הוא נושא למשא ומתן ברמה גבוהה 
בין הרשויות בדרום אפריקה וסין, כך נאמר 
בהודעה. לפי  הדיווחים, נערכים הסדרים 
ל-Baltic Spring לעגון באובטיאנג'ין, 

צפונית לשנחאי, אך לא הצלחנו  לאשר 
זאת. הסיבות לעיכוב נותרות אטומות.  
התאחדות מגדלי ההדרים מצהירה כי אינה 
יכולה להתייחס לעניין כרגע.  ומגדלי  
פרי מדרום אפריקה אומרים כי אין להם 

מידע נוסף. 

מה מחזיק הדרים דרום אפריקאים מחוץ לסין?
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השקת מבצע  קיץ להדרים 
מדרום אפריקה

בעונת ההדרים ה-22 ברציפות, משיקה דרום 
אפריקה את מבצע הקיץ ומציעה לקונים 

מתנה בסך 500$. 
הדרום אפריקאם משיקים את מבצע הקיץ 
הצרכני שלהם ב-2021, הם קוראים למבצע 
לקונים  ומציעים  המתוקה",  "הבריחה 
ויזה  הזדמנות לזכות בכרטיס מתנה של 
בסך 500 דולר כדי לעזור להימלט מהקיץ 

על ידי נסיעה לחופשה.
דרום  תקופת המבצע מתכוונת  במהלך 
אפריקה לשתף תכנים חינוכיים מעוררי 
השראה לשילוב הדרים במתכוני קיץ. זו 
השנה השישית בה הם משתדלים  לבצע 
ומצפים להמשיך לקיים  קידום צרכנים 
אינטראקציה עם הקונים בהתחשב במשקל 
זה  השנה החולפת, הם מקווים שמבצע 
מציע קצת שמחה ובין היתר פרויקט חינוכי 
מיוחד המיועד לתלמידי בתי ספר יסודיים 
בפרובינציות בהן קיים ג'ירו ד'איטליה וכל 
שאר התחרויות. שיתוף פעולה זה יימשך 
עד סוף שנת 2021. הם כבר פועלים ביוזמה 
שמציגה לצעירים את נושאי החינוך לאכילת  
מזון באמצעות תרבות הרכיבה על אופניים.

קליפורניה מדווחת על שני 
מזיקים חדשים 

התוכנית למניעת מזיקים ומחלות הדרים 
בקליפורניה גילתה לאחרונה גלד כתום 
)SOS( באזורים חדשים במדינה.  מתוק 
לוס  )LSB( במחוזות  זוהה  זאת,  מלבד 
אנג'לס וסן לואיס אוביספו. ה-SOS היא 
מחלה פטרייתית קוסמטית אשר תוקפת 
על  ומשפיעה  ההדר  פרי  סוגי  כל  את 
השיווק. הפטריה נמצאה במערב ריבר 
סייד. בביקורת  של פרי- נמצא הממצא 
אריזה  בתי  מזיק.  אותו  של  הרביעי 
ומגדלים באזור בטווח  של חמישה מייל 
משנה  לנקוט  חייבים  הפגוע  מהאזור 

זהירות מהמזיק.

תורקיה 
פחתה   2020/21 לשנת  היצוא  תחזית 
ב-10% לעומת השנה הקודמת, עליות 
גבוהות בעלויות תשומה כגון  מחירים 
חשמל, הדשנים מדאיגים במיוחד עבור 
היצרנים הטורקים, עם עלייה של 60-90 
אחוזים בשנת השיווק האחרונה. בשנת 
2020/21, ייצור התפוזים מוערך ב- 1.3 
 2019/20 הנמוך ב-23% לעומת   ,MT
)MT(, בגלל תנאי מזג אוויר חמים   1.7
מוגזמים במאי 2020 בתקופת הפריחה של 
העצים. בשנת 2020/21, ייצור המנדרינה 
יגדל ב-14% ל-MT 1.6 עם איכות קטיף 

מיטבית  עקב העיתוי הנוח של הגשמים 
הקלמנטינות  ייצוא  והטמפרטורות. 
 2020/21 הטורקי התחיל היטב בשנת 
בעיקר לרוסיה, לאוקראינה ולעיראק והגיע 
 ,2021 נכון לאפריל   MT  595,890 ל- 
הוא גבוה ב-8 אחוזים לעומת התקופה 

המקבילה של העונה הקודמת. 
סך היצוא בששת החודשים הראשונים 
של שנת 2020/21, צנח לעומת התקופה 
המקבילה של 2019/20. היצוא לרוסיה 
הראשונים של שנת  החודשים  בששת 
2020/21 נותר יציב עם אותה תקופה של 

שנת 2019/20. עם זאת, הייצוא  לעיראק, 
שהוא שוק הייצוא השני בגודלו בטורקיה, 
צנח ב-45% בהשוואה לתקופה המקבילה 

אשתקד.

ידי  על  מוכר  נדורקוט 
חקלאים ומשווקים כזן רווחי
האסיפה הכללית של חברי מועדון הזנים 
המוגנים בדקה את ההיבטים הכלליים של 
Nadorcott, כפי שהם עושים מדי שנה.  
חקלאים ומשווקים מכירים בזן מוגן זה 
ורווחי הנהנה ממעמד מועדף  כזן אמין 
בשווקים. המועדון ימשיך להציק לכל 

הגידולים הבלתי חוקיים המנוגדים לאתיקה 
לזן  המטעית עליה הוא מגן בנחישות. 
Nadorcott פוטנציאל בריאותי ורווחיות 
אטרקטיבית מאוד עבור חקלאים ומשווקים. 
עדויות שונות של אנשי מקצוע בתחום 
המזון החקלאי מעידות על ״הבוננזה״ של 
נדורקוט, ומציבות אותו כמוצר מיוחד 

ומוערך הנדרש מאוד על ידי הצרכנים.

מצרים מכריזה על עצמה 
כיצואנית המובילה בעולם 

של תפוזי ולנסיה
מצרים  הפכה ליצואנית התפוזים הגדולה 
בעולם, ולקחה את העמדה מספרד. אף 
על פי ש-95% משטח מצרים הוא מדברי, 
יש במדינה כמעט 168,000 דונם של עצי 
תפוז המפוזרים במדינה הצחיחה;  ולא רק 
באזורים של דלתת הנילוס, שכן 60% מהם 
נמצאים באזורים מדבריים. הולנסיה הוא 
ההדר המעובד ביותר במצריים, ומהווה 

80% מכלל ייצור ההדרים.
גילו  לא  הספרדים  האחרונות  בשנים 
עניין רב בזן ולנסיה. הם העדיפו לשתול 
פירות הדר קלים לקילוף, בעוד שהמצרים 
בחרו לשתול תפוזים נוספים, בעיקר מהזן 

ולנסיה.
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לפלורידה  ההדרים  ועדת 
ב  קצי הת את  מאשרת 

הראשוני של ההדרים. 
לאחרונה אישרה ועדת ההדרים בפלורידה 
תקציב הפעלה ראשוני ל- 2021-22  בסך 
29.12 מיליון דולר. התקציב הראשוני 
הכולל של המחלקה משקף גידול של 50 
יותר  9.75 מיליון דולר  אחוז בתקציב, 
לעומת העונה הקודמת. זה נובע בעיקר 
מגידול במימון ההכנסות הכללי ממדינת 
יממן  התקציב  רוב  לשיווק.  פלורידה 
תוכניות שיווק מקומיות שמטרתן להניע 
בפלורידה.  תפוזים  מיץ  למכירות של 
התקציב כולל מימון הכנסות כללי של 
5 מיליון דולר בתוספת 12 מיליון דולר 
נוספים מתוכנית התאוששות ההדרים 
של המדינה לתמיכה בתוכניות שיווק 

מקומיות.

התאונה  של  השלכותיה 
בתעלת סואץ

אוניית מכולות של  פנמה, Ever Given, עלתה 
לכותרות ב- 23 במרץ 2021 כשהיא נתקעה 
בתעלת סואץ, והפעילה מבצע חילוץ בינלאומי. 
הספינה, שנותרה תקועה בתעלה עד 30 מרץ, יצרה 
סתימה, והפסיקה את הפעלת הספינות האחרות 
לאורך כל השבוע. על פי הערכתה הרישמית של 
לויד, עלויות ההמתנה שנגרמו בתקרית הסתכמו 
ב-9.6 מיליארד דולר ליום, כאשר התנועה לכיוון 
מערב עלתה 5.1 מיליארד דולר ליום ולמזרח 

הסתכמה בכ-4.5 מיליארד דולר.
היום יש סכסוך כספי בין בעלי הספינה היפנית 
לרשות תעלת סואץ - ללא ספק יהיו השלכות 
על שרשרת האספקה   העולמית ועל התעשייה 
הימית אשר עומדת בפני אתגרים אחרים. בזמן 
האחרון רשויות תעלת פנמה העלו אגרות, 
את  והגדילו  מעבר,  הזמנת  דמי  ובמיוחד 
העיכובים עבור הובלות ארוכות טווח ומכליות 
בתעלה בדרך למפרץ ארה"ב. מה העתיד עם 
דמי מעבר שעולים עבור שתי התעלות, ועוד 

תאונות הצפויות לקרות?

הקור בדרום אפריקה מגביר 
את התפתחות הצבע בהדרים
בקייפ המערבי, שם יצרני הדרים אורזים 
טבורים מאוחרים, קליפים ומעט לימונים 
הקטיף הופסק מכיוון שהחלק הדרום-מערבי 
של המחוז חווה חורף כפי שהוא אמור להיות: 
קר וגשום. באזור אחד רשמו 35 מ"מ במהלך 
24 השעות האחרונות, ירדו מעל 100 מ"מ 
בימים האחרונים, וסכרים אמורים ליהנות 
מהגשם הזה. חדרי הקירור והמחסנים היו 
מלאים בפרי קטוף כך שהעסיקו אותם בחלקו 
הראשון של השבוע, בעוד הגשם שיבש את 
הקטיף. הצבע טוב מאוד ומצפים לעונת 
טבורי טובה שכן הטמפרטורות הנלוות 
לחזיתות הקרות מהאטלנטי משפיעות על 

התפתחות הצבע מוקדם מהרגיל.

שאלה  ע״י חברת הפרלמנט האירופי

האיחוד האירופי לא הגדיל את מספר הבדיקות של פירות הדר, 
למרות המספר הרב של חריגות חברת הפרלמנט האירופי הגישה 
תלונה על כך  שפירות אלה שמקורם בתורכיה ובמצרים עם 
רמות גבוהות של חומרי הדברה, כולל חומרים שנאסרו באיחוד 

האירופי, בשנים האחרונות.
הגברת, גיבשה שאלה בכתב לנציבות האירופית בה הצהירה 
כי "על פי מערכת RASFF, עד כה בשנת 2021 האיחוד דחה 
94 חריגות מטורקיה ו-30 ממצרים. כי היו להם רמות מוגזמות 
של מוצרים פיטוסניטריים או שהכילו חומרי הדברה שנאסרו 

באיחוד. הרשויות: זיהו רמות גבוהות של מוצרים פיטו-סניטריים 
בלימונים ובתפוזים. גרוע מכך הם מצאו עקבות של חומרים 
פעילים אסורים, כמו כלורפיריפוס, כלורפיריפוס-מתיל או 
פרוכלורז במשלוחי מנדרינה, טורקיה בעניין זה בעקבות ביקורת 
הנציבות בנובמבר 2019, שהביאה לעלייה של10% במספר 
הדוגמאות שנבדקו. אחוז המשלוחים של מנדרינות ותפוזים 
ממצרים העומדים לבדיקה אקראית הוא 5%  ו-10% בהתאמה.
היא גם שאלה את הנציבות אם בכוונתה לעצור זמנית את היבוא 
או לבצע ביקורת חדשה אם ימשיכו להתגלות רמות של חומרים 
אסורים בהדרים מטורקיה וממצרים. בנוסף, תהתה האם מספיק 
הסף של 10% בכדי לרסן את השימוש בחומרי הדברה אסורים.

   Finger lime בקליפורניה ממשיכים לרוות נחת מליים האצבעות
עונת ליים האצבעות החלה בקליפורניה 

והכמויות ממשיכות לגדול.
מדי שנה הנפח גדל עקב נטיעות חדשות. 
העונה נמשכת בשבוע השלישי של יוני עד 
דצמבר. גודל הפרי קטן בתחילת העונה 
ובסופה. אך ככל שהעצים מתבגרים  גודל 
הפרי עולה ונשאר יציב ומקבלים פירות 
גם   ומבריקים. הפרי מכונה  צבעוניים 
שמפניה כי יש בו כעין פנינים ירוקות 

שקופות עד וורודות לחלוטין.
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משאיות תקועות בדרום אפריקה
מגדלי הדרים בצפון מקווים לחדש את העמסת הפרי בדרבן בשבוע הבא.

כמה משאיות שהיו בדרבן עם המון פרי הדר היו תקועות במשך ימים בצד הדרך, לא 
הצליחו להמשיך ולא הצליחו לעבור לנתיב אחר. אחרים שהספיקו להטעין בדרבן בסוף 
השבוע שעבר, נלכדו באזור מלחמה והם עדיין לכודים עם המשאיות ללא אוכל וללא 
אמצעים להגיע אליהם. עדיין לא בטוח מספיק כדי לחדש את המסע עם פרי מדרבן. 
"לנהגי משאיות יש עבודה חסרת רחמים והם משרתים תפקיד כה חשוב בכלכלה שלנו".

תוצרת  של  הסיני  היבוא 
עלה  חקלאית  אמריקאית 

ב-120.8%
במהלך ששת החודשים הראשונים של 
2021, סין וארצות הברית ראו סחר דו-
צדדי בסך של2, 2 1 טריליון יואן, גידול 
מאשתקד ב-34.6%. סין ייצאה מוצרים 
יואן לארצות  1.64 טריליון  בשווי של 
הברית גידול של 31.7%, ובמקביל ייבאה 
מוצרים בשווי 570.65 מיליארד יואן עליה 
מוצרים  הייבוא   של  ערך   .43.9% של 
חקלאיים עמד על 136.01 מיליארד יואן, 
עלייה של 120.8%.)הנתונים פורסמו על 

ידי, מינהל המכס הכללי(

גנבי פרי הדר ואפרסמון
הפועל  ולנסיה  של  האזרחי  המשמר 
וסחר בלתי חוקי  גניבה  תמיד למניעת 
של מוצרים חקלאיים ביצע בדיקות בשנת 
2021. הרשויות חקרו 29 בני אדם בגין 
 163,000 125,000 קילו הדרים,  גניבת 

קילו אפרסמונים בריברה. 
המשמר האזרחי של ולנסיה, ביצע בסך 
הכל 250 בדיקות בחנויות שמוכרות פירות 
ונקודות הרוכשות פירות  ירקנים  הדר, 
למיץ. הפעולה בוצעה במסגרת עונת קטיף  
התפוזים - שנמשכה מאוקטובר 2020  עד 
יוני 2021 - והיא אפשרה לרשויות לפתור 

בסך הכל 44 מעשים פליליים לכאורה.
הרשויות הצליחו לזהות חבורת קוטפי 
תפוזים שככל הנראה השתמשו במסמכים 
של בעל קרקע כדי לאסוף תפוזים מחוות 
האזרחי  המשמר  אישור.  ללא  אחרות 
דיווח כי הבעלים היה מודע לאירועים 
אמון  את  הרוויח  הרמאי  שהתרחשו. 
החקלאים בכך ששילם לחלק מהם סכומי 
כסף קטנים בתחילת העונה בגין מכירת 
המוצר, וברגע שזכה באמונם, הוא הפסיק 
לשלם להם, ועיכב את התשלומים לאורך 

זמן.
נפח הפירות הקשור לפעולות אלה מסתכם 
ב-125 טון פירות הדר בשווי 25,000 אירו, 

וב 163-טון  אפרסמון.

14



סרקו למידע נוסף 

האיכות מתחילה מהשורש.
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תכשיר להדברת קימחון וקימחונית בגידולים שונים

 ולהדברת אקרית החלודה בהדרים.

אגן

לפני מספר ימים הפנה את תשומת ליבי מאיר פיינצק לתמונה 
שניתנה במסגרת הרצאה ע"י נציג של חברת דשן גת. מאיר 
שאל לדעתי על הכתוב, "בניסיונות לא הייתה מובהקות לתכולת 
.) Erner, 1984, 2004( המגנזיום בתגובה לריסוס ביחס לביקורת
בתשובתי הראשונה ציינתי שאחזור למאמרים המקוריים ואבדוק 

זוכר תוצאות מדויקות כמעט מלפני 40  את הכתוב כי אינני 
שנה. אביא בקצרה את עקרי הדברים מהמאמרים ואת הטבלאות 

שיבהירו את הנושא.
הסיבות   .1984 ב   HortScience-ב פורסם  הראשון  המאמר 
להתגברות המחסורים במגנזיום באותן השנים הן רבות אך אולי 
השימוש המוגבר באשלגן כדשן ובריסוס עלוותי החמירו את 
תופעת המחסור. אשלגן ידוע כאנטאגוניסט למגנזיום. בניסויים 
שונים הוכח שריסוס בחנקת אשלגן או תוספת אשלגן במי השקיה 
גרמה להפחתה משמעותית ברמת המגנזיום בעלים, היפוכו של 
ירידה בריכוז האשלגן כתגובה למתן מגנזיום.  דבר, נמצאה 
שינויים בתכולת המגנזיום או אשלגן בעלי הדרים, כתוצאה 
מהאנטגוניזם בין היסודות, ניתן לראות גם בחלק מהטבלאות 
המובאות כאן. יתרה מכך, השימוש המוגבר בדשנים מסחריים 
נטולי מגנזיום ומיקרואלמנטים תרמו גם הם להגברת המחסור. 

תיקון מחסורי מגנזיום
יאיר ארנר, גימלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז וולקני, בית דגן.

15



לא נמצא קשר ישיר בין מחסור לתוספת מגנזיום וליבול. מאידך 
הגדלת היבול נצפתה רק לאחר שנה חמישית של ריסוס חוזר 
במגנזיום מידי שנה. חוסר התגובה לדישון מגנזיום ותיקון חלקי 
של המחסור עי ריסוס ב MgSO4  הביאו לשימוש ב )מגנזיום 

ניטרט( )Mg)NO3(2.6H2O לריסוס.
להלן 4 ניסויים שונים לתיקון מחסור מגנזיום בעצי שמוטי. 

שימו לב לכותרת ולהערות בתחתית כל הטבלה.

לסיכום  מאמר זה.
מתן מגנזיום כלוריד ברצועה ברוחב של 35ס"מ מסביב לנוף העץ 
הגדילה משמעותית את רמת המגנזיום והכלור בעלים. מגנזיום 
סולפט או מגנזיום אוקסיד אינם יעילים כדשן. הדשייה במגנזיום 
כלוריד היתה פחות יעילה מזו שניתנה ברצועה מתחת לנוף העץ 
וללא כל יתרון לגבי ריסוס של מגנזיום ניטרט. למרות הריכוז 

הגבוה של כלוריד בעלים לא נראו סימני הרעלה.
ומובהק  ניטרט בריסוס היה גבוה  בכל הטבלאות, מגנזיום 

מהביקורת.

 Erner et. al. 1984. Soil and foliar application of magnesium
 compounds for the control of magnesium deficiency in ‘Shamouti’

.orange trees. HortScience 19)5(: 651-653

ב   Ciencia e investigacion agrarian ב  המאמר השני פורסם 
2004. המעבר של מגנזיום מעלים בוגרים לצעירים אינו מספיק 
להתפתחותם התקינה של העלווה הצעירה ולכן יש צורך להוסיף 
מגנזיום מידי שנה כמגנזיום ניטרט בריסוס או בכמות גדולה 

של מגנזיום כלוריד בקרקע.
מטרת הניסויים בפרסום זה היה לבחון את השפעת ריכוז המגנזיום 
בעלים על היבול ע"י מתן המגנזיום בקרקע ובריסוס עלוותי 
לתקופה של 6 שנים. בניסויי שנערך ב 1984 ריכוז מגנזיום 
ניטרט בתמיסת הריסוס היה 1% בעוד שבניסויי הנוכחי )2004( 

ריכוז מגנזיום ניטרט בתמיסת הריסוס היה 1.6%.

להלן 4 טבלאות המייצגות את הניסויי הנ"ל. שימו לב לכותרת 
ולהערות בתחתית כל הטבלה.
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העבודה בחקלאות הינה לעיתים קרובות עבודה פיזית שמתבצעת מתוך 
צורך בתשומת לב מיוחדת לעניין הבטיחות. הדין מחייב את המעסיק 
לדאוג למקום עבודה בטוח, למסור לעובד מידע על הסיכונים הקיימים 

במקום העבודה ולהדריכו בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם.
הפסיקה מחמירה עם מעסיקים רשלנים. נקבע כי על המעסיק לפקח באופן 
יעיל על מילוי הוראות הבטיחות ואין הוא יוצא ידי חובה אך מעצם אספקת 

האמצעים המגינים.
ככלל במקרים של תאונה בעבודה בתי המשפט מדקדקים עם המעביד בכל 
הנוגע להטלת האחריות לתאונה ומקילים עם העובד בייחוס הרשלנות 
שגרמה לתאונה. הטעם לכך הוא שהמעביד הוא זה המופקד על עצם 
העבודה ועל סביבת העבודה ומתפקידו להדריך את העובד כיצד לבצע 

את עבודתו ולדאוג שתנאי העבודה וסביבת העבודה יהיו בטוחים.
להלן מקרה שנדון בבית משפט השלום בו הוגשה תביעה לתשלום פיצויים 
על ידי עובד שנפגע בעבודה. במהלך העבודה במפעל שעסק בהרכבת 
סוללות כיפת ברזל הרים התובע-העובד קרטון ובו חלקי מתכת ותוך 
כך נקרעה תחתית הקרטון ותכולתו נפלה על רגלו של התובע. בתביעה 
ייחס התובע לנתבעת רשלנות משום שלא דאגה לתחזק את המחסן בו 
עבד באופן ראוי ובכך חשפה את התובע לסיכון ולפציעה, נטען שבמחסן 
שרר אי סדר מוחלט עד כדי קושי לנוע בו. הנתבעת מנגד טענה שלל 
טענות, בין היתר טענה שהמחסן היה מסודר וכי התאונה ארעה רק בשל 

התרשלותו של התובע והוא ורק הוא אשם במה שארע.
לאחר שהצדדים הגישו חוות דעת רפואיות נוגדות מינה בית המשפט 
מומחה מטעמו שקבע, ובית המשפט אימץ קביעתו, כי בעקבות הפגיעה 

לתובע נותרה נכות בשיעור 10%.
בבית המשפט נתקבלה גירסת התובע לפיה במחסן שרר אי סדר, התובע 
לא קיבל הדרכת בטיחות וגם לא היה פיקוח על הבטיחות בזמן העבודה. 
התברר עוד כי בטופס הדיווח למוסד לביטוח לאומי )ב.ל. 250( שמילאה 
הנתבעת נרשמה גרסתו של התובע לקרות האירוע. התברר שהמנהל 
שמילא את הטופס תיחקר את התאונה בזמן אמת, שוחח עם התובע וירד 
עמו לבדוק את המחסן בו ארעה התאונה ועל כן נדחתה טענת הנתבעת 
כי הטופס מולא כעניין שגרתי שהרשום בו נעשה בדחיפות כדי לאפשר 

"קנס" בסך 360,000 ₪ למעסיק שלא הקפיד על מקום עבודה בטוח
לנפגע קבלת טיפול רפואי. בית המשפט הזכיר את ההלכה לפיה להצהרה 
של מעביד לביטוח הלאומי יש משמעות כשל הודאה של בעל דין כראייה 

לנכונות הפרטים הרשומים בטופס.
בית המשפט קבע שהנתבעת התרשלה בכך שלא הנהיגה שיטת עבודה 
בטוחה במחסן, לא הדריכה את התובע ביחס לסיכונים הקיימים בעבודה 
במחסן, בעיקר לנוכח אי הסדר והצפיפות ששררו בו. נקבע: "העדרם של 
הדרכה, פיקוח ושיטת עבודה בטוחה, בנסיבות המקרה, גרם לכך שהעבודה 
במחסן בוצעה תוך חשיפת התובע לסיכון משמעותי להתקל במכשול כפי 
שאכן קרה ... הנתבעת הפרה את חובת הזהירות כלפי התובע והתרשלה... 

וכי קיים קשר סיבתי בין רשלנותה ובין הנזק שנגרם לתובע".
עם זאת קבע בית המשפט כי לתובע אשם תורם לקרות התאונה בשיעור 

!15%
בנסיבות המקרה ובשים לב לגילו הצעיר של התובע )26 בקרות האירוע( 
ולשכרו פסק בית המשפט כדלקמן:התובע זכאי לפיצוי הפסד שכר בגין 
התקופה שלא עבד בסך של כ-114,000 ₪.לפיצוי בסך 267,000 ₪ בשל 
הסיכוי שהנכות תגרום לפגיעה בכושר ההשתכרות העתידי )עד גיל 67( 
ולסיכוי להחמרה בעתיד.בשל היזקקות לעזרת הזולת נפסק פיצוי בסך 
35,000 ₪. בעד טיפולים רפואיים – 3,000 ₪.פיצוי בגין נזק לא ממוני 
נפסקו – 60,000 ₪.סה"כ הפיצוי לפי פסק הדין הגיע ל-480,000 ₪ 
בניכוי הסכום שנתקבל מהביטוח הלאומי )כ-119,000 ₪( ובניכוי האשם 
התורם )כ-72,000 ₪( נפסק כי הנתבעת תשלם לתובע כ- 288,000 ₪ 

ועוד הוצאות משפט ושכ"ט סך של כ-75,000 ₪.
מסקנות

על המעסיקים לוודא שמקום העבודה בטוח, מסודר ונקי ממכשולים. 
יש חובה ליתן הדרכה לעובדים ולפקח על מילוי הוראות הבטיחות.)לא 
די בהדרכה בלבד(.יש לשים לב שהרישום בטופס ב.ל. 250 בו מתואר 
מקרה התאונה )שלעיתים נעשה בלחץ ובהיסח הדעת( ישקף את האירוע 

במדוייק ככל האפשר.
 

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד
האמור אינו תחליף לייעוץ משפטי

סיכום מאמר זה:
תוספת מגנזיום כלוריד בפס בהיקף הנוף בתוספת שנתית של 
ריסוס במגנזיום ניטרט הצליחו לשמר רמת מגנזיום רצויה בעלים. 
מצב שבו ריכוז המגנזיום יורד מתחת לרמה הנדרשת, תיקון 
המחסור אורך זמן רב. לכן, מגדלים צריכים להימנע מנפילת 

רמת המגנזיום בעלים מתחת לנדרש.
במרבית הטבלאות אנחנו מוצאים מובהקות ברמת המגנזיום בין 
הטיפולים השונים לביקורת. בטבלאות )4,2( ההבדל בין הביקורת 
לריסוס בפעמיים אינו מובהק. ההבדלים היו 0.25 לעומת 0.38 

אחוז מחומר יבש, בהתאמה.
הניסיון להראות שאין מובהקות בין ריסוס מגנזיום לתכולתו 

בעלים אינה ראויה לאיזכור מעין זה
 Erner et.al. 2004. Long-term responses of magnesium-deficient
 ‘Shamoutu’ orange trees to magnesium application. Ciencia e

.investigacion agraria 31:167-173

בעקבות הניסויים השונים לתיקון מחסורי מגנזיום, הריסוס 
העלותי במגנזיום ניטרט נמצא כפתרון היעיל ביותר. אמנם, 
אנו זקוקים לפחות לשני ריסוסים עוקבים באביב, אך עלותם 
של אלה פחותה ממחיר התוספת של מגנזיום כלוריד )הזול 
מהתרכבות השונות של מגנזיום( במערכת ההשקיה. תוספת 
מגנזיום לקרקע בכמויות קטנות אשר אינן מתגברות על הספיחה 
בקרקע יתקשו מאד להעלות את ריכוז המגנזיום בעלים. ספיחת 
המגנזיום, בקרקעות עם סביבה ניטרלית או בסיסיות, מהירה 
ומסיסותו נמוכה מאד. קליטת מינרלים דרך עלות עצי הדר 
יכולה להתקיים בצורה יעילה )חנקת אשלגן( ותלויה במספר 

גורמים ובראשם היסוד הנבחן.
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בעוד שאין ערובה לכך שפתיחת השוק ליבוא תוזיל את 
המחירים לצרכן, אבל כן בטוח שהיא תפגע בחקלאות 
המקומית - עולה השאלה מדוע האוצר לא מנסה לעזור 
למשל  ומתעקש  בזול,  לייצר  הישראלים  לחקלאים 
להעלות עוד יותר את מחיר המים לגידולים או להמשיך 

לגבות את ההיטלים היקרים על עובדים זרים

נווית זומר|22.07.21 | 06:58 | ידיעות אחרונות

המילה רפורמה נשמעת טוב, על הנייר. בעיקר כשהכותרת היא 
הוזלת מוצרים לצרכן. על פי הרפורמה של שר האוצר אביגדור 
ליברמן, יופלו חומות המכסים שהגנו על תוצרת חקלאית מיבוא 
מתחרה, שפע של פירות וירקות יגיע מחו"ל לישראל במחירים 
נמוכים, ונקווה שכל ההוזלה תגולגל לצרכן. החקלאי הישראלי 
יפוצה באמצעות סבסוד ישיר של 100 שקל לדונם מעובד, ולראיה, 
אומרים באוצר כי זו השיטה באיחוד האירופי, ובא לציון גואל. 

ובכן, כדאי לבדוק כמה זול מחיר המים לחקלאי באירופה לעומת 
ישראל, ולמה האוצר, הטוען שמחירי הפירות והירקות בארץ 
יקרים, מתעקש לייקר עוד את המים לחקלאים בקרוב. שלא לדבר 
על כך שאפשר היה להוריד מאוד את מחירי הפירות והירקות 

יש עוד דרך להוריד את מחירי הפירות 
והירקות - בלי לפגוע בחקלאים

זעזועים: הורדת מחיר המים לחקלאים,  בדרך פשוטה, ללא 
הפחתת ההיטלים היקרים על עובדים זרים, ועוד. לצערנו, מאחורי 
התיאוריות והמודלים של הרפורמה יש חקלאים, ואם לא יהיה 
להם כדאי ורווחי - יש חשש שאצל חלקם זה יהיה המצב משום 
שהתחרות עם מגדל במזרח אירופה שנהנה ממים ומכוח עבודה 
זול אינה הוגנת בעליל - הם יפסיקו לגדל והתלות ביבוא תגדל.

מאז שהותר יבוא אגסים ותפוחים לארץ עוקרים מטעי אגסים ולא 
נוטעים מטעי תפוחים חדשים. אגב, מחיר תפוח עץ בשופרסל 
שמייבאת תפוחים נע בין 10 ל-15 ק"ג. זה זול? ליברמן מבטיח 
לחקלאי פיצוי של 100 שקל לדונם, אבל החקלאים טוענים כי זה 
פיצוי לא מספק, וכי מה ההיגיון לתת אותו בשווה לכל חקלאי, 

אפילו למגדל אבוקדו שנחשב לזהב הירוק? 
מכיוון ששיקולי האוצר במתן הפיצוי אינם שקופים לא נדע מי 
צודק, אבל אם החקלאי צודק והתוצאה תהיה צמצום חד בגידולים, 
זה יכול להיות הרה אסון לחקלאות הישראלית ולביטחון המזון 
שלנו, בייחוד כשכל העולם מלבד ישראל, בעקבות הקורונה 
ופגעי האקלים, מבין את הצורך בחקלאות מקומית: ממשלת 
)רכשה שטחים עצומים  וקרקעות  סין, לדוגמה, אוגרת מזון 
באפריקה( שיבטיחו לאזרחיה אספקת מזון עצמית. אבל אנחנו 

לא סין, ולא אי מוקף אויבים בלב ים. אנחנו אומת ההיי-טק.

19



בפרדס
יולי-אוגוסט 2021

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים, שירות שדה והגנת הצומח: 
יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', 

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

במהלך האביב התאפיינו מרבית הפרדסים בפריחה ברמה טובה 
ובחנטה ברמה סבירה. רמת הפריחה והחנטה של זני האשכוליות 
למיניהם ושל זני התפוזים הייתה טובה מאוד. בזן אורי הייתה 
שונות רבה בין החלקות: חלקות עם רמת פריחה וחנטה נמוכה 
וחלקות אחרות עם רמת חנטה טובה. מזג האוויר  ובינונית 
בחודשי האביב ובתחילת הקיץ היה מתון ביותר ואופיין במיעוט 
ימי שרב, שהיו קצרים ביותר.  צפוי כי בעונה הקרובה יתקבל 
יבול טוב בזני האשכוליות והתפוזים, ויבול ארצי ברמה בינונית 
בזן אורי. הפרדסנים מתבקשים להתאים את הטיפולים השונים 

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

להיגרם ליצוא הישראלי כתוצאה מהימצאות המזיק.

היבולולגובההפרדסלמצבהשוניםהטיפוליםאתלהתאיםמתבקשיםהפרדסניםאורי.בזןבינונית
בחלקותיהם.

בחודשיםהזנה.ותכשיריצמיחהמווסתיבאמצעותהפרילהגדלתהריסוסיםמסתיימיםזובתקופה
עללהקפידישהפרי.והיסדקותקמטתולהפחתתהקליפהלחיזוקפעולותעללהקפידחשובהקרובים
אוריבזןמתקבלתגבוההתמורההצורך.לפיידני,פריודילולהשקיהבאמצעותהפריגודלהכוונת
רבהחשיבותישהקיץזה. במהלךבגודלפרילהשגתלשאוףישולכןמ"מ,80-65בקוטרפריעבור

אתלקבלכדימזיקים,להדברתולטיפוליםנכונהלהזנההמלחה,נזקילמניעתמדויקת,להשקיה
חומרתבשלהמדומה,התפוחעשוהדברתבלבוללנושאפרקיוחדזהבדפוןמהפרי.המרביהתגמול

הנזק העלול להיגרם ליצוא הישראלי כתוצאה מהימצאות המזיק.

אקרית החלודה

2

אקרית החלודה

גיזום
בחודשים יולי ואוגוסט מומלץ לגזום את החלקות שלא נגזמו 
במהלך האביב בשל החשש לכך שגיזום זה יגרום ללבלוב מיותר, 
יתחרה בחנטים הצעירים ויגרום לנשירתם. גיזום בתקופה הקרובה 
יכול לשמש לדילול פרי בחלקות שבהן כמות גדולה מדי של פרי.
יבוצע גיזום דלת, מעברים, גביע צר, הוצאת ענפים במעטפת 
העץ ליצירת חלונות צד, גיזום יבש וגיזום שמלה. חשוב לבצע 
גיזום שמלה גבוה בחלקות שבהן השיווק מיועד לסין. בנוסף, יש 
לגזום ולהסיר צימוח צעיר הגדל על הגזע ועל הזרועות במקום 

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

סטאר רובי. אם נחשפו הזרועות והגזע - יש להלבינם היטב.
בחלקות עם יבול בינוני ומטה ניתן להפחית למינימום את הורדת 
הענפים נושאי הפרי באמצעות גיזום סלקטיבי, ויש להתמקד 

בהסרת ענפים יבשים ומנוונים שאינם נושאים פרי.

גיזום
זהשגיזוםלכךהחששבשלהאביבבמהלךנגזמושלאהחלקותאתלגזוםמומלץואוגוסטיוליבחודשים

לדילוללשמשיכולהקרובהבתקופהגיזוםלנשירתם.ויגרוםהצעיריםבחנטיםיתחרהמיותר,ללבלוביגרום
פרי בחלקות שבהן כמות גדולה מדי של פרי.

וגיזוםיבשגיזוםצד,חלונותליצירתהעץבמעטפתענפיםהוצאתצר,גביעמעברים,דלת,גיזוםיבוצע
צימוחולהסירלגזוםישבנוסף,לסין.מיועדהשיווקשבהןבחלקותגבוהשמלהגיזוםלבצעחשובשמלה.

צעיר הגדל על הגזע ועל הזרועות במקום התפצלות הזרועות.
הרגישיםבזניםבעיקרישירה,שמשלקרינתהגזעואתהזרועותאתהחושפיםמגיזומיםלהימנעיש

- יש להלבינם היטב.לקרינת שמש, כדוגמת סטאר רובי. אם נחשפו הזרועות והגזע
גיזוםבאמצעותהפרינושאיהענפיםהורדתאתלמינימוםלהפחיתניתןומטהבינונייבולעםבחלקות

נושאים פרי.סלקטיבי, ויש להתמקד בהסרת ענפים יבשים ומנוונים שאינם

גיזום מעברים באשכולית סטאר רובי (צילום: ניצן רוטמן)

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות

טורפים.באמצעותוהןטפיליותצרעותבאמצעותהןהביולוגית,ההדברהבשיאהנמצאתאלהבחודשים
בעיקר במהלך חודש יולי.בדרך כלל יש להתאזר בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך,

שקד)מומיה של קמחית הדר וצרעה טפילית (צילום: עמירם לוי

3

גיזום מעברים באשכולית סטאר רובי )צילום: ניצן רוטמן(

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות 

בחודשים אלה נמצאת בשיאה ההדברה הביולוגית, הן באמצעות 
צרעות טפיליות והן באמצעות טורפים. בדרך כלל יש להתאזר 
בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.
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כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה להתרבות במהלך חודש 
אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 
ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים מסדרת החיפושיות. הטיפול 
בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות הצעירות בלבד. מדבירים 
בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, קוברה וטריגון בריכוז 
0.1%, או במובנטו בריכוז של 0.09%, בנפח תרסיס של -400
300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 2% בנפח גבוה של 
כ-500 ליטר לדונם. יש להקפיד על כך שמועד יישום תכשירי 

PYRIPROXYFEN יהיה 90 יום מהקטיף. 

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

למנוע התפתחות תנגודת.
קבוצות התכשירים המומלצים:

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

אבאמקטין: תכשירי אבאמקטין המורשים להדרים, בתוספת שמן.
גפרית: התכשירים המורשים לשימוש בהדרים.

ספירוטטרמאט: מובנטו.
יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור 

על טווח ימים מקטיף.
יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי  אזהרה: 

גופרית ונחושת.

אקרית אדומה מזרחית 
אקרית זו עלולה להתפתח ולהסב נזק לעלווה ולפרי. במקרה של 
 ,JMS נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן אולטראפז, שמן
אנווידור, ספידי, אינדיגו, תכשירי פנבוטטין-אוקסיד* )בוטרקס, 
טונטו, אקרימייט(,  ספיידר, תכשירי גפרית )גפריתר, מיקרוטיול, 
מודעת הדר לעיתון "עלון הנוטע" מוסף פירות אוג׳-ספטמבר 2020 - חצי עמוד, רוחב 18 ס”מ, גובה 12 ס”מ, קוד - 429סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, תיוביט(, דפנדר ובתכשיר מטאור.

 4
29

-

התכשיר היעיל ביותר להדברת התכשיר היעיל ביותר להדברת 
אקרית חלודה ואקרית מזרחית אקרית חלודה ואקרית מזרחית 

בפרדס המיועד לשוק מקומי ולתעשייהבפרדס המיועד לשוק מקומי ולתעשייה הדרהדרהדרהדר

יש לעיין בתווית לפני השימוש

עלות נמוכהעלות נמוכה

יעילות גבוההיעילות גבוהה

 חברת לוכסמבורג מאחלת לכל 
ציבור החקלאים שנת בריאות ושגשוג

בפרדס - מצטיין במניעת 
חלפת ורקבון חום

גיזום
זהשגיזוםלכךהחששבשלהאביבבמהלךנגזמושלאהחלקותאתלגזוםמומלץואוגוסטיוליבחודשים

לדילוללשמשיכולהקרובהבתקופהגיזוםלנשירתם.ויגרוםהצעיריםבחנטיםיתחרהמיותר,ללבלוביגרום
פרי בחלקות שבהן כמות גדולה מדי של פרי.

וגיזוםיבשגיזוםצד,חלונותליצירתהעץבמעטפתענפיםהוצאתצר,גביעמעברים,דלת,גיזוםיבוצע
צימוחולהסירלגזוםישבנוסף,לסין.מיועדהשיווקשבהןבחלקותגבוהשמלהגיזוםלבצעחשובשמלה.

צעיר הגדל על הגזע ועל הזרועות במקום התפצלות הזרועות.
הרגישיםבזניםבעיקרישירה,שמשלקרינתהגזעואתהזרועותאתהחושפיםמגיזומיםלהימנעיש

- יש להלבינם היטב.לקרינת שמש, כדוגמת סטאר רובי. אם נחשפו הזרועות והגזע
גיזוםבאמצעותהפרינושאיהענפיםהורדתאתלמינימוםלהפחיתניתןומטהבינונייבולעםבחלקות

נושאים פרי.סלקטיבי, ויש להתמקד בהסרת ענפים יבשים ומנוונים שאינם

גיזום מעברים באשכולית סטאר רובי (צילום: ניצן רוטמן)

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות

טורפים.באמצעותוהןטפיליותצרעותבאמצעותהןהביולוגית,ההדברהבשיאהנמצאתאלהבחודשים
בעיקר במהלך חודש יולי.בדרך כלל יש להתאזר בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך,

שקד)מומיה של קמחית הדר וצרעה טפילית (צילום: עמירם לוי

3

מומיה של קמחית הדר וצרעה טפילית )צילום: עמירם לוי שקד(
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יש להקפיד על ההוראות המפורטות   - ימי המתנה מקטיף 
המתקבלות מבתי האריזה ומהמשווקים, גם אם לעתים מספר 

הימים שהם דורשים, רב מהרשום בתווית.
*תכשירי פנבוטטין-אוקסיד נאסרו לשימוש בחלקות שבהן 

הפרי מיועד ליצוא.

בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע מריסוס 
על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על חלקו 
העליון של העץ. התכשיר סקסס מסופק על ידי המרכז האזורי 
להדברת הזבוב, לפי בקשה, כך שניתן לטפל באופן עצמאי בזנים 

המוקדמים כמו סצומה, ניוהול ועוד.
לניבה בפעם  זן מוקדם, הנכנס השנה  פרדסנים המגדלים 
הראשונה, מתבקשים ליידע מיד את רכזי ההדברה של ענף 
ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.

כנימה אדומה
מלווההתופעההשני.הדוראוכלוסייתאוגוסטחודשבמהלךלהתרבותעלולהבאביב,טופלושלאבחלקות

כנגדיעילהדברהבתכשיריהטיפולהחיפושיות.מסדרתוטורפיםטפיליותצרעותובנוכחותבטפילותלרוב
או,0.1%בריכוזוטריגוןקוברהטייגר,-PYRIPROXYFENבתכשירימדביריםבלבד.הצעירותהדרגות
גבוהבנפח2%בריכוזקיציבשמןאולדונם,ליטר400-300שלתרסיסבנפח,0.09%שלבריכוזבמובנטו

מהקטיף.יום90יהיהPYRIPROXYFENתכשירייישוםשמועדכךעללהקפידישלדונם.ליטר500כ-של

אקרית החלודה
10-7הואאחדדורמשךמהר,מתפתחתהאוכלוסייההמזיק.שלניכרתבפעילותמתאפיינתזותקופה

ביןולהחליףמושכלבאופןבהםלהשתמשישאולםאלה,בימיםליישוםניתניםהתכשיריםמרביתימים.
תנגודת.תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה, כדי למנוע התפתחות

קבוצות התכשירים המומלצים:
סמ"ק/ד').90(לפי0.03%ל-מגיעהמומלץהמינוןאינדיגו;ספידי,אנווידור,:ספירודיקלופן

בתוספת שמן.: תכשירי אבאמקטין המורשים להדרים,אבאמקטין
: התכשירים המורשים לשימוש בהדרים.גפרית

: מובנטו.ספירוטטרמאט

על טווח ימים מקטיף.יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור
ונחושת.אזהרה: יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי גופרית

אקרית אדומה מזרחית
מהתכשירים:באחדלרססמומלץנגיעותשלבמקרהולפרי.לעלווהנזקולהסבלהתפתחעלולהזואקרית
טונטו,(בוטרקס,פנבוטטין-אוקסיד*,תכשיריאינדיגוספידי,אנווידור,,JMSשמןאולטראפז,שמן

תיוביט),סופה,סולפרון,סולפולי,סולפוזול,מיקרוטיול,גפריתר,(גפריתתכשיריספיידר,אקרימייט),
דפנדר ובתכשיר מטאור.

אםגםומהמשווקים,האריזהמבתיהמתקבלותהמפורטותההוראותעללהקפידיש-מקטיףהמתנהימי
לעתים מספר הימים שהם דורשים, רב מהרשום בתווית.

מיועד ליצוא.*תכשירי פנבוטטין-אוקסיד נאסרו לשימוש בחלקות שבהן הפרי

נזק לעלים מאקרית מזרחית (צילום: עמירם לוי שקד)

4

נזק לעלים מאקרית מזרחית )צילום: עמירם לוי שקד(

תריפס הסחלב
גם  ונראה  והמזרחי,  הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי 
באזור חוף הכרמל. התכשיר להדברת התריפס הוא ספרטה 
סופר בריכוז 0.08%. יש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבור 
שבין פירות או בחיבור שבין העלים לפרי. עד היום תקף תריפס 
הסחלב פירות ממשפחת האשכוליות ופומלית, והסב להם נזק. 
להצלחת ההדברה של התריפס חשוב מאוד להקפיד על גיזום 

מדויק ועל מועד מוקדם של הריסוסים.

תריפס הסחלב
התריפסלהדברתהתכשירהכרמל.חוףבאזורגםונראהוהמזרחי,המערביבגלילבפרדסיםבעיקרהופיע
העליםשביןבחיבוראופירותשביןבחיבורהתריפסאתולמצואלנטריש.0.08%בריכוזסופרספרטההוא

להצלחתנזק.להםוהסבופומלית,האשכוליותממשפחתפירותהסחלבתריפסתקףהיוםעדלפרי.
מועד מוקדם של הריסוסים.ההדברה של התריפס חשוב מאוד להקפיד על גיזום מדויק ועל

לוי שקד)נזק באזורי המגע, האופייני לתריפס הסחלב (צילום: עמירם

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
התיכוןהיםזבובנגדלרססלהתחילישנגיעות,שלהיסטוריהעםסטסומה,הזןכמומבכירות,בחלקות

לפני תחילת ריסוסי המועצה, לאחר היוועצות במדריך האזורי.
לערבביש(ספינוזד).הדברהותכשירפיתיוןמכילהתכשירסקסס:בתכשירמשתמשיםהזבובלהדברת

לדונם.ליטר1ליישםהכולובסךמים,סמ"ק900ב-סקסססמ"ק100
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לערבביש(ספינוזד).הדברהותכשירפיתיוןמכילהתכשירסקסס:בתכשירמשתמשיםהזבובלהדברת

לדונם.ליטר1ליישםהכולובסךמים,סמ"ק900ב-סקסססמ"ק100
בלבדהעלווהעללרססרצוישנייה.שורהבכלשני,עץכלמטר,1כ-שלבקוטרכתםריסוסיהיישום:אופן

התכשירהעץ.שלהעליוןחלקועלשנייה,שורהבכלפסריסוסילרססניתןהפרי.עלמריסוסולהימנע
בזניםעצמאיבאופןלטפלשניתןכךבקשה,לפיהזבוב,להדברתהאזוריהמרכזידיעלמסופקסקסס

המוקדמים כמו סצומה, ניוהול ועוד.
רכזיאתמידליידעמתבקשיםהראשונה,בפעםלניבההשנההנכנסמוקדם,זןהמגדליםפרדסנים

במפות הריסוס.ההדברה של ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן

זבוב הים התיכון (צילום: עמירם לוי שקד)
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נזק באזורי המגע, האופייני לתריפס הסחלב )צילום: עמירם לוי שקד(

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
בחלקות מבכירות, כמו הזן סטסומה, עם היסטוריה של נגיעות, 
יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים התיכון לפני תחילת ריסוסי 

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

סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 
אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ שני, 

זבוב הים התיכון )צילום: עמירם לוי שקד(

אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית עם 
גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה ביולוגית, ולקבל את 
אישורו. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, 
סראטרפ, NMF , טופטראפ ולורטקט. בזנים המוקדמים יש לתלות 
את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים - עד אמצע 
זו דורשת ליווי של החלקות ומעקב  ספטמבר. שיטת הדברה 
אינטנסיבי אחר הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים 
התיכון בהדרים

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

תמונות המתקנים

.לשבועאחתהפריאחראינטנסיביומעקבהחלקותשלליווידורשתזוהדברהשיטתספטמבר.אמצע

בריסוסי סקסס בכתמים.אם בכל זאת מתגלה נגיעות התחלתית, יש לתגבר את ההדברה

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים
(מתקןולורטקטטופטראפמתקני5אוביופיד,אוNMFסראטרפ,מתקני10לפחותלתלותישדונםבכל

מפניבערךמטרים1.8-1.5בגובהמוצל,במקוםהעץ,שלבחובולתלותישהנוזליםעםהמתקניםאתיבש).
אךלפחות,חודשים5ל-להספיקאמורבמתקניםהחומרמהר.יתייבשובשמש,שייתלומתקניםהקרקע.
כמפורטלתלותישהמתקניםאתחודשים.8ל-מספיקהחומרמהמתקניםבחלקכיעולההעברמניסיון

בהמשך לגבי כל מתקן.

תמונות המתקנים

מתקן סראטראפמתקן ביופיד

NMFמתקן

טופטראפ                                מתקן לורטקטמתקן
בזניםאוגוסט.חודשתחילתעד-סצומהספטמבר; ובזןחודשאמצעעדיוצבובחומרהמלאיםהמתקנים
אתלתלותיש-המקדימיםובזניםופומלית,קרהטבוריניוהול,טבורימיכל,קלמנטינהכמוהרגישים,
לעיל,מהרשוםמתקניםיותר20%לתלותמומלץהרגישיםבזניםאוגוסט.חודשאמצעעדהמתקנים

עללהקפידישלדונם.מתקנים6-ולורטקטטופטרפלדונם;מתקנים12-וביופידNMFסראטרפ,כלומר:
היא קשורה.כך שרצועת התלייה של המתקן לא תיצור חיגור בענף שעליו
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המתקנים המלאים בחומר יוצבו עד אמצע חודש ספטמבר; ובזן 
סצומה - עד תחילת חודש אוגוסט. בזנים הרגישים, כמו קלמנטינה 
מיכל, טבורי ניוהול, טבורי קרה ופומלית, ובזנים המקדימים - יש 
לתלות את המתקנים עד אמצע חודש אוגוסט. בזנים הרגישים 
כלומר:  לעיל,  יותר מתקנים מהרשום   20% מומלץ לתלות 
סראטרפ, NMF וביופיד - 12 מתקנים לדונם; טופטרפ ולורטקט 
- 6 מתקנים לדונם. יש להקפיד על כך שרצועת התלייה של 

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

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

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 

התכשירים המוזכרים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה 
שהכינה מיכל מזעקי לעונת 2021.

פרטים נוספים בקישור המצורף: 
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/

pesticides-are-allowed-for-use-i-citrus-for-export

יש להיזהר משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו 
כהלכה ופג תוקפם. 

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

ולנהוג אך ורק לפיה.

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

בעש התפוח המדומה.

רקע
עש התפוח המדומה הוא מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים מאוד 
על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, ושל הדרים בפרט, לכל 

השווקים ברחבי העולם. ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. אם 
יתגלה פרי נגוע ולו בזחל אחד, במהלך בדיקה המבוצעת בהגיעם 
של הפירות לנמל היעד באיחוד האירופי - ייפסל המשלוח כולו 
לאלתר; וכאשר יגיע פרי נגוע למדינות הרגישות לנושא, דוגמת 

ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה, עלול להיחסם מיד היצוא כולו. 
מרבית זני ההדרים בישראל רגישים, כשהרגישים ביותר הם הזנים 
הכתומים, מנדרינות ותפוזים. זני היצוא העיקריים הרגישים הם 

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

מומלץ לטפל גם בחלקות השכנות לחלקות היצוא.

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

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

)ראה תמונות(.

מתקן לורטקט
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אךלפחות,חודשים5ל-להספיקאמורבמתקניםהחומרמהר.יתייבשובשמש,שייתלומתקניםהקרקע.
כמפורטלתלותישהמתקניםאתחודשים.8ל-מספיקהחומרמהמתקניםבחלקכיעולההעברמניסיון

בהמשך לגבי כל מתקן.

תמונות המתקנים

מתקן סראטראפמתקן ביופיד

NMFמתקן

טופטראפ                                מתקן לורטקטמתקן
בזניםאוגוסט.חודשתחילתעד-סצומהספטמבר; ובזןחודשאמצעעדיוצבובחומרהמלאיםהמתקנים
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לעיל,מהרשוםמתקניםיותר20%לתלותמומלץהרגישיםבזניםאוגוסט.חודשאמצעעדהמתקנים

עללהקפידישלדונם.מתקנים6-ולורטקטטופטרפלדונם;מתקנים12-וביופידNMFסראטרפ,כלומר:
היא קשורה.כך שרצועת התלייה של המתקן לא תיצור חיגור בענף שעליו
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NMF מתקן

מתקן טופטראפ

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

עש התפוח המדומה: זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי
(צילום: רועי כספי)

זחל בדרגה חמישיתעש התפוח המדומה - למטה: זחל צעיר בדרגה שנייה; למעלה:
(צילום: רועי כספי)

סימנים חיצוניים של נגיעות העש בפרי
זבובשללעקיצה(בדומהההבשלהבטרםאופיינילאבמועדחריגצבעשינויחלנגועיםבפירותא.

הפירות).
ההילהבמרכזהקליפה.שלהכתוםהצבערקעעלהזחל,חדירתבמקוםנוצרתצהובההילההתפתחותב.

הצהובה מופיע כתם חום של הרקמה המתה.
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עש התפוח המדומה: ביצים בדרגות התפתחות שונות;
לקראת הבקיעה נראה הזחל דרך קליפת הביצה )צילום: רועי כספי(

עש התפוח המדומה: זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי
)צילום: רועי כספי(
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סימנים חיצוניים של נגיעות העש בפרי
בפירות נגועים חל שינוי צבע חריג במועד לא אופייני בטרם  א. 

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

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

לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.

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

הפרי ולהגיע למערך האריזה.

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
סניטציה

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

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

זחלי העת"מ(.
פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים 

בחלקות שבהן לא נראתה עד כה נגיעות בעש התפוח המדומה,   -
יש לנטר אחת לשבועיים החל מחודש אוגוסט. בחלקות שבהן 

התגלו ביצים או זחלים, יש לנטר אחת לשבוע. 
הפיקוח בכל חלקה וחלקה ייעשה במשך 15 דקות. אם במהלך   -
הפיקוח יימצאו מעל 5 פירות נגועים, יושהה מהלך היצוא 
מהחלקה עד למועד שבו תפחת משמעותית כמות הפרי הנגוע.
בקרה קפדנית בקטיף ובאריזה - יש לדווח לבית האריזה   -
על חלקות נגועות, והפרי מהן יעבור בקרה קפדנית נוספת 

בעת הקטיף והאריזה.
התקנת מלכודות ניטור ללכידת זכרים של עש התפוח המדומה 
חובה להתקין מלכודות המכילות בתוכן נדיפית פרומון מין 
למשיכת הזכרים. על פי לכידת הזכרים ניתן ללמוד על נוכחות 

עש התפוח המדומה בפרדס. 
בחלקה שגודלה עד 25 דונם יש להציב מלכודת אחת; ובחלקות 

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

יש להחליף מדי חודש.
בשוק שני סוגי מלכודות:

יום", שבה הזכרים נמשכים  "ביו  מלכודות דבק של חברת 
למלכודת ונדבקים לדבק המרוח על המשטח. לאחר ספירת העשים 
שנלכדו, מסלקים אותם באמצעות מקלון, כדי לאפשר ספירה 

מחודשת ומדויקת יותר של העשים שיילכדו בבדיקה הבאה. 
מלכודות יבשה IPS של חברת "אורגני שלי", שבה יש להחליף 

את הרעלן אחת ל-3 חודשים.
אם מלכודות הניטור לא יהיו ריקות לאחר יישום שיטת בלבול 

זכרים, מומלץ לבדוק את תקינות הבלבול.

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

שעל קליפת הפרי.
בשיטת הבלבול מומלץ להתחיל כאשר מוצאים לכידות של 
זכרים בודדים באחת ממלכודות הניטור ברצף של שלוש בדיקות 
באותו הפרדס. אם נלכדו באחת המלכודות יותר מעשרה פרטים 

עש התפוח המדומה: ביצים בדרגות התפתחות שונות;
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הצהובה מופיע כתם חום של הרקמה המתה.

8

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

גלליםובתוכןהעש,זחלימכרסוםהנוצרותבמחילותאובמחילההציפהבתוךמבחיניםהפריבחיתוךג.
בפרילחריקבוןנוצרלאמשחירים.הםובהמשךלבן,בתחילההגלליםגוןבהזנתו.הזחלשמפריש

בעקבות חדירת הזחל.

רועי כספי)עש התפוח המדומה: זחל וגללים בתוך פרי ההדר (צילום:

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

שהםכךנושרים,הנגועיםהפירותכללאאולםלקרקע,נושרלרובמתקדמתבדרגהזחלהמכילפרי
עלולים להיקטף עם יתר הפרי ולהגיע למערך האריזה.

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
סניטציה

התפתחותאתריכנראהמהוויםהקיקיוןפירותלפרדס.הסמוכיםהקיקיוןשיחיכלשלמוחלטתהשמדה-
לעש ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.

מהווה(הסדקסדוקיםפירותושלביצים,אועשזחליבהםשזוהונגועים,פירותשלוהשמדהאיסוף-
מקום נוח לחדירת זחלי העת"מ).
פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים

9
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רועי כספי)עש התפוח המדומה: זחל וגללים בתוך פרי ההדר (צילום:
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מהווה(הסדקסדוקיםפירותושלביצים,אועשזחליבהםשזוהונגועים,פירותשלוהשמדהאיסוף-
מקום נוח לחדירת זחלי העת"מ).
פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים

9

עש התפוח המדומה: זחל וגללים בתוך פרי ההדר )צילום: רועי כספי(

עש התפוח המדומה: נגיעות בפרי בוסר )צילום: עינת גרזון(
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יש לנקוט מיד בשיטת הבלבול, גם אם מדובר  בפעם אחת, 
בלכידה הראשונה.

התכשירים המורשים לבלבול זכרים ולשיבוש ההזדווגות עם 
הנקבות:

צ'קמייט - המינון: 11 סמ"ק תכשיר לדונם; נפח התרסיס: נמוך, 
כ-40 ליטר לדונם; יעילות: עד 21 יום מהיישום. ניתן ליישם 

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

כולל גשם. ניתן ליישם ספלאט גם באמצעות רחפן.
נקודות המפוזרות   60 ב-  לענפים  נקשרים   - חוטי בלבול 
במשך יעילים  הבלבול  חוטי  דונם.  בכל  אחידה   בצורה 
12-10 שבועות מרגע יישומם, והם עמידים בכל מזג אוויר, 

כולל גשם.
חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול העת"מ

בחלקות פרדס הסמוכות לחלקות של רימון וגויאבה, אשר   .1
התגלו כנגועות במזיק – ה'בלבול' יחל באמצע חודש אוגוסט.
בחלקות הדרים שבהן אותרה נגיעות בשנה שעברה – יחל   .2

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

במלכודות פרומון, יתחיל ה'בלבול' מיד.
בחלקות שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי העש או בזחלים   .4

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

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

עד 200 ל'/ד' נשתמש ב-0.4%.
ספרטה סופר בריכוז 0.04%, ארמדה בריכוז 0.04%, מאבריק 
בריכוז 0.1%, קורגן  בריכוז -0.02% תכשירים  כימיים ; מרססים 

אותם בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם.
יש להימנע ככל הניתן מלטפל במזיקים בתכשירי הדברה אשר 

מפרים את המאזן הביולוגי.

מומלץ! הנכם מוזמנים לצפות במבחר תמונות של מזיקי 
הדרים בקישור:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/citrus-
photo-album

השקיה
ממשק השקיה ומליחות בפרדס

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

בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך הכמות השנתית(.
חשוב להקפיד על מנות השקיה מדויקות באמצעות בדיקה 
שגרתית של מצב רטיבות הקרקע בקידוח או בבדיקת מתח 

המים בטנסיומטר. 
בנוסף, ניתן לכוון את מנות המים באמצעות מעקב אחר קוטר 
הפרי במהלך העונה, במטרה לווסת את גודל הפרי בעת הקטיף. 
ניתן למצוא בדפון הקודם "בפרדס מאי-יוני  הרחבה בנושא 

2021"  ובקישור:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/ 

watering-citrus-according-to-the-size-of-the-fruit
זו, עלולה  מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה 
לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל הצימוח, 
ובהמשך - בהתפתחות הפרי; והשני, עלייה במליחות הקרקע, 
שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים, עד שנגרמת פגיעה 
פיזיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף 
רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן 

הרסני במבנה הקרקע.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
כאשר מתעוררים חשדות להמלחת קרקעות בפרדס, לשינוי 
ולהרעה באיכות מי המקור או לחורף דל במשקעים, מומלץ לבצע 
בדיקת קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד מוקדם, נכון ויעיל 
יותר עם הבעיות הקשורות בכך. יש לבצע דיגום קרקע לשכבות: 
30-0 ס"מ ו-60-30 ס"מ; ובמקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום 
את שכבת ה- 90-60 ס"מ. כדי לאפיין היטב ובאופן מייצג את 
הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק של כ-50-40 ס"מ 
משורת העצים, ו-10-5 ס"מ או 20-15 ס"מ משלוחת הטפטוף 
ובמאונך לטפטפת )בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה(, וזאת 
ליד הטפטפות הסמוכות ביותר לגזע העץ )ראה איורים 1 ו-2(.

גודלאתלווסתבמטרההעונה,במהלךהפריקוטראחרמעקבבאמצעותהמיםמנותאתלכווןניתןבנוסף,
ובקישור:"2021מאי-יוני"בפרדסהקודםבדפוןלמצואניתןבנושאהרחבההקטיף.בעתהפרי

 https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/watering-citrus-accordi

ng-to-the-size-of-the-fruit
פגיעההאחד,היבטים:משניבגידוללפגועעלולהזו,בתקופההפרדסצורכיעלעונהשאינהמיםמנת

כושריורדשבעקבותיההקרקע,במליחותעלייהוהשני,הפרי;בהתפתחות-ובהמשךהצימוח,בפוטנציאל
ואףרצויים,לאמלחיםקליטתעקבבעץמשמעותיתפיזיולוגיתפגיעהשנגרמתעדמים,לקלוטהעץ

באופן הרסני במבנה הקרקע.רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
דללחורףאוהמקורמיבאיכותולהרעהלשינויבפרדס,קרקעותלהמלחתחשדותמתעורריםכאשר

הבעיותעםיותרויעילנכוןמוקדם,להתמודדכדימלחים,לניטורקרקעבדיקתלבצעמומלץבמשקעים,
ישבמיוחדבעייתייםובמקריםס"מ;60-30ו-ס"מ30-0לשכבות:קרקעדיגוםלבצעישבכך.הקשורות

נקודות20-15מ-לדגוםישהקרקע,אתמייצגובאופןהיטבלאפייןכדיס"מ.90-60ה-שכבתאתלדגום
לטפטפתובמאונךהטפטוףמשלוחתס"מ20-15אוס"מ10-5ו-העצים,משורתס"מ50-40כ-שלבמרחק

).2ו-1איורים(ראההעץלגזעביותרהסמוכותהטפטפותלידוזאתבהתאמה),כבדותאוקלות(בקרקעות

קלהבקרקעדיגום.2איורכבדהבקרקעדיגום.1איור

ממשקבענייןההדריםובמדריכישדהשירותבמדריכילהיוועץרצויהקרקע,בדיקותלתוצאותבהתאם
פוטנציאליתופגיעההמלחהתחילתשלמגמההמסמןהסף,ערךלרובבחלקה.המלחיםוהדחתההשקיה
דציסימנס/מטר.2.5מ-החשמליתהמוליכותרמתגבוההרוויהבעיסהקרקעבבדיקותכאשרהואבפרדס,
חשמליתמוליכותברמתיהיהההמלחהלתחילתהסףערךקרקע,תמיסתמשאבינעוציםשבהןבחלקות
למטר.דציסימנס3.5-3.0מ-הגבוהה
מאיכויותשונים,באזוריםהקרקעמשונותנובעבישראלפרדסיםשלבחלקותהמליחותבמקורותהשוני
תהליךאתמאטיםאוהמאיציםההתאדותמתנאיוכןהפרדס,לחלקותהמסופקיםוהמגוונותהשונותהמים

להיעזרניתןהמלחה,תחילתאוהמלחהמצבילזהותניתןשבהןלרמות,ראשונימדדלקבלתההמלחה.
בטבלה שלהלן.

ס"מ)60-0(עומקלמליחותסףערכילהגדרתעזרטבלת.1טבלה
(דציסימנס/מטר)EC(ברוויה)הקרקעמליחות(דציסימנס/מטר)ECההשקיהמימליחות

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

היאההמלחה.ECב-הנמדדתהמלחה,מתחילהבגירעוןמהשקיהכתוצאהשבומצבמייצגתשלעילהטבלה
בקרקעהמליחותמדידתגםאזייותר,ירודהמלכתחילההמיםאיכותאםולכןהמים,איכותשלנגזרת
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איור 1. דיגום בקרקע כבדה

איור 2. דיגום בקרקע קלה

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

דציסימנס למטר.
השוני במקורות המליחות בחלקות של פרדסים בישראל נובע 
השונות  המים  מאיכויות  שונים,  באזורים  הקרקע  משונות 
והמגוונות המסופקים לחלקות הפרדס, וכן מתנאי ההתאדות 
המאיצים או מאטים את תהליך ההמלחה. לקבלת מדד ראשוני 
לרמות, שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה, ניתן 

להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלה 1. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 60-0 ס"מ(

המים נגזרת מסוג הקרקע וממשך תקופת ההצמאה. ניתן להיעזר 
במקדח קרקע או בטנסיומטר לבדיקת עומק ההרטבה, ובמידת 

הצורך להגדיל את מנת המים. 
לאחר כשבוע ימים )לאחר השקיית ההרוויה( מתחילים בהשקיה 
סדירה בתדירות של פעמיים בשבוע, עם מנת מים של 5-4 קוב 
לדונם ליום, כשבהשקיה השנייה מוסיפים חומצה זרחתית במנה 
של 2 ליטרים לדונם, בשליש האחרון של ההשקיה. הזרחן מיועד 

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

2. עידוד צמיחת שורשים
3. שטיפת הטפטפות

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

וללבוש כפפות ומשקפי מגן.
שלבי היישום של החומצה:

1. ממלאים את הדוד במים עד מחציתו
2. מוסיפים בזהירות את החומצה לדוד

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

בפרדס. 
מההשקיה השלישית מוסיפים דשן חנקני בכמות כוללת של 5 
יחידות חנקן צרוף לדונם. מנה זו תחולק על פני 10 ימי השקיה. 
ניתן להוסיף 0.5 ק"ג גופרת אמון לקוב מים או 0.4 ליטר אמון 
חנקתי נוזלי 21% לקוב מים. לאחר מכן ניתן לעבור לדשן חנקני 

בכמות רגילה על פי תכנית דישון.
כעבור 14-7 יום מתחילת ההשקיה יחלו העצים ללבלב, ובלבלובם 
עלול להופיע בעלים המזיק עש מנהרות ההדר. במקרה שכך, 
רצוי לרסס באחד מתכשירי ABAMECTIN 0.1% + שמן קיצי 
0.5% או באחד מתכשירי ACETAMIPRID )מוספילן, מפיסטו, 

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

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

0.1% + שמן קיצי 0.5%.

יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 40-30 ס"מ. ענף 

  EC מליחות מי ההשקיה
)דציסימנס/מטר(

מליחות הקרקע )ברוויה(
EC  )דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

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

משמעותית ביבול. 

טיפולים לקבלת לימון קיצי
הצמאה

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

כ-9-8 חודשים מרגע הופעת הפרחים עד הקטיף. 
עצים, הנמצאים בעיצומה של ההצמאה, רצוי לגזום לגובה של 
2.5 מ', לפתוח את מרכזם, לפעור דלת ברוחב של 0.7-0.5 מטר 
ולהרים שמלה לגובה 0.5 מטר מהקרקע. כניסת אור לעץ תזרז 
התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. הגיזום ישפר 
את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה ויסייע ליצירת תנאים 

שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.

נוהל יציאה מהצמאה
ולאחר מכן  ראשית, יש לבצע בדיקה של מערכת ההשקיה, 
לפתוח מים בלבד, ללא דשן, בכמות של 30-25 קוב לדונם, 
לשם הרוויית חתך הקרקע עד לעומק של 90 ס"מ. גודל מנת 
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צעיר שלא נקטם - יש להסיר מבסיסו, למניעת הצטופפות הנוף 
וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים 

לשמש כדי למנוע מכות שמש.

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

ממכות שמש, יש לחטא במרק בורדו 1%.

קטיף לימון 
למניעת מכות קטיף אין להשקות את הלימון במשך ימים אחדים 
לפני הקטיף. תקופת ההצמאה תיקבע בהתאם לסוג הקרקע - עד 
שהפרי לא יהיה רגיש למכות קטיף. רגישות הפרי למכות אלה 
נמדדת באמצעות פנטרומטר; בלימון משתמשים בראש הקטן. 
גדול של פירות בחלקה. ככל  מבצעים את הבדיקה במדגם 
שהערך המתקבל בלחיצה קטן יותר, הפרי רגיש יותר למכות 
קטיף. אין לקטוף כאשר הערך המתקבל בלחיצה קטן מ-8 בר.

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

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

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

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

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

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

הראשונה של חודש אוגוסט.

ועיכוב התמוטטות הפרי  בג'יברלין להפחתת קמטת  ריסוס 
במינאולה

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

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

)BB5 0.05% או B 0.025% 1956

BB5 0.15% בריכוז 10 ח"מ + משטח GA3
ושומר על  ריסוס באחת מהנוסחאות שלעיל מפחית קמטת 
מוצקות טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם 
מעוניינים בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע 
ריסוס באותן נוסחאות ריסוס בחודש אוקטובר; אך יש לזכור כי 
הריסוס באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת 
ואינו מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי 

הצבע.

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

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

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

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

בתווית.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בליים
מומלץ לבצע ארבעה ריסוסים עוקבים ב- GA3 בריכוז 10 ח"מ + 
 B 0.025%  1956 חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח )טריטון
או טיבולין 0.025%(. מועדי הריסוסים: אמצע יוני, תחילת יולי, 

אמצע יולי ותחילת אוגוסט.
טיפול בכלאט ברזל: בכל אחד מהמועדים הנ"ל יש לדשן ב- 0.5 
ק"ג לדונם של כלאט ברזל )סה"כ 2 ק"ג/ד' לעונה(. מספקים 

את כלאט הברזל בשליש האחרון של ההשקיה.
הטיפולים מיועדים לחלקות הנושאות 2 טון/ד' ומעלה.

מחלות 
פיטופטורה ופוזריום 

בשתילים צעירים נרקבים צוואר השורש והשורשים כתוצאה 
מעודפי מים בשל הידבקות בפטריות הפיטופטורה והפוזריום. 
בעצים פגועים ניתן להבחין לעתים בזיבות שרף בצוואר השורש 
ובגזע. השקיה במרווחים צפופים יוצרת תנאים נוחים להתפתחות 
מחלות אלה, בעיקר בקרקעות כבדות, בדיוק כמו השקיה עודפת. 
לפיכך, יש להימנע מעודפי מים ולהיוועץ במדריך האזורי בנושא 
ממשק ההשקיה. למניעת מחלות אלה בשתילים מבוגרים, מומלץ 

להרחיק את הטפטפות בכ-40 ס"מ מהגזע. 
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בשתילים צעירים )עד 3 שנים( ניתן להשתמש בתכשיר רידומיל 
גולד בהגמעה לטיפול בפיטופטורה.

זיבות שרף בעץ צעיר )צילום: עינת גרזון(

שלגבוהותברמותולדשןמואר,יהיההפנימישהפריכךהעץאתלגזוםישבפומליתהירוקהצבעלשמירת
GA3ב-לרססמומלץברזל.בכילאטילטפלישברזלמחסורישלבמקרהההשקיה.עונתכלבמשךחנקן

ספטמבר,לתחילתיוליסוף(ביןהצבעשבירתלפניהפיזיולוגיתהשפעתואתהמשפריםחומריםבתוספת
בחלקותהראשון.הריסוסמתוםיום40-30הריסוסעללחזורמומלץכללבדרךולכנה).לאזורבהתאם

פומלית הנוטות לשבירת צבע, יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
1956B(טריטוןמשטח+0.1%בריכוזזרחתיתחומצה+ח"מ10-5בריכוזGA3הריסוס:נוסחת 0.025%

BB5או ).0.025%טיבוליןאו0.05%

ח"מ.5בריכוזGA3ב-לשלבומומלץ,1.75%-1%בשמןמזיקיםנגדמרססיםאם
בתווית.הרשוםפיעלהמורשיםGA3ה-בתכשירירקלהשתמשיש

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בליים
משטח+0.1%בריכוזזרחתיתחומצה+ח"מ10בריכוזGA3ב-עוקביםריסוסיםארבעהלבצעמומלץ
1956B(טריטון ותחילתיוליאמצעיולי,תחילתיוני,אמצע:הריסוסיםמועדי).0.025%טיבוליןאו0.025%
אוגוסט.
ק"ג/ד'2(סה"כברזלכלאטשללדונםק"ג0.5ב-לדשןישהנ"למהמועדיםאחדבכל:ברזלבכלאטטיפול

לעונה). מספקים את כלאט הברזל בשליש האחרון של ההשקיה.
ומעלה.טון/ד'2הנושאותלחלקותמיועדיםהטיפולים

מחלות
פיטופטורה ופוזריום

בפטריותהידבקותבשלמיםמעודפיכתוצאהוהשורשיםהשורשצווארנרקביםצעיריםבשתילים
השקיהובגזע.השורשבצווארשרףבזיבותלעתיםלהבחיןניתןפגועיםבעציםוהפוזריום.הפיטופטורה

כמובדיוקכבדות,בקרקעותבעיקראלה,מחלותלהתפתחותנוחיםתנאיםיוצרתצפופיםבמרווחים
למניעתההשקיה.ממשקבנושאהאזוריבמדריךולהיוועץמיםמעודפילהימנעישלפיכך,עודפת.השקיה
מהגזע.ס"מ40בכ-הטפטפותאתלהרחיקמומלץמבוגרים,בשתיליםאלהמחלות

בפיטופטורה.לטיפולבהגמעהגולדרידומילבתכשירלהשתמשניתןשנים)3(עדצעיריםבשתילים

זיבות שרף בעץ צעיר (צילום: עינת גרזון)

אלטרנריה
קיציםוגשמיםערפיליםגבוהה,לחותבתנאיבקיץגםאךובאביב,בסתיוהאלטרנריהמחלתמשגשגתלרוב

נגיעותמזהיםכאשרהניטור,לתוצאותבהתאםאולמניעהלרססמומלץלהדבקה.נוחיםתנאיםנוצרים
מינאולה, נובה, מיכל, מירב ומורקוט.חדשה על העלים והפירות. הזנים הרגישים ביותר למחלה הם
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אלטרנריה
לרוב משגשגת מחלת האלטרנריה בסתיו ובאביב, אך גם בקיץ 
בתנאי לחות גבוהה, ערפילים וגשמים קיצים נוצרים תנאים נוחים 
להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או בהתאם לתוצאות הניטור, 
כאשר מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. הזנים הרגישים 

ביותר למחלה הם מינאולה, נובה, מיכל, מירב ומורקוט. 
בעונה זו יש לשים לב ולהשתמש רק בתכשירים המאפשרים 

זאת מבחינת ימים מקטיף.

ימים לקטיףריכוז/ מינוןחומר פעיליצרן / משווקתואריתשם התכשיר

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

COPPER OXYCHLORIDE 77%0.18%7אפעלג"רפרסול

Copper sulphate pentahydrate 21.46%0.25%7מכתשיםת"רמאסטרקופ

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

לוכסמבורגת"רהרקולס

POTASSIUM PHOSPHATE
500 גרם/ליטר

COPPER OXYCHLORIDE 
  350 גרם/ליטר

0.4%7

לוכסמבורגת"נקנון 50
POTASSIUM PHOSPHATE

7800.25%7 גרם/ליטר

גן מורת"רקורדון
POTASSIUM PHOSPHATE

7800.25%7 גרם/ליטר

דח"כת"רקיפ
POTASSIUM PHOSPHATE
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כצ"טת"נפוספירון
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5000.25%7 גרם/ליטר

טבלת תכשירים להדברת חלפת )אלטרנריה(

גיזום  נגועים בשלבי ההידבקות הראשונים, יש לבצע  עצים 
של כל הענפים היבשים. התפשטות המחלה נעשית באמצעות 
נבגים המתפתחים על הענפים היבשים בעץ הנגוע. בעונה זו 
ולאורך כל השנה, יש לשמור על סניטציה קפדנית ולמנוע את 
הימצאותם של ענפים יבשים ועצים נגועים בחלקה, ולכן חשוב 
לשרוף כל ענף או עץ שמתגלה בהם נגיעות. כמו כן, יש לבדוק 
כל עץ מתנוון וכל ענף יבש ולוודא שאינו נגוע במחלה. במקביל 
לסניטציה קפדנית, ניתן לטפל בתכשיר 'חוסן' )מכתשים - אדמה(. 
החוסן מעכב את התפתחות המחלה, אינו מדביר אותה ומאפשר 
את ניקיון העץ ממנה, לפני הפיכת הנזק לבלתי הפיך. לפיכך, 
התכשיר חייב להיות מיושם בשילוב סניטציה. יישום התכשיר 

יתבצע בסתיו ובאביב לפי ההנחיות שלהלן:
הנגיעות בפרדס היא עד 30%. א. 

5 טיפולים בשנה )לפני החורף ולאחריו( בחודשים: ספטמבר,  ב. 
אוקטובר, מרס, אפריל ומאי, בהפרש של כחודש בין יישום 

ליישום.
הגמעת 200 סמ"ק לדונם בכל יישום. ג. 

מומלץ להשתמש בתכשיר חוסן לפי המלצת המדריך ובליוויו. 

החמה
הזן אורי רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה יותר מזנים אחרים 
)הזנים אורה, נובה ומיכל רגישים אף הם, אך במידה פחותה(. 
בשנים האחרונות יותר ויותר חלקות אורי סבלו מנזקי החמה. 
הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זו של השנה, אך הנזק בא 
לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום, 

מאלסקו
המחלה פוגעת בעיקר בלימונים, באתרוגים ובליים, אך עלולה 
לפגוע גם בקליפים שונים, באשכולית ובפומלית. כדי לאתר 

ולקראת הקטיף, כשהפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה 
ברמה גבוהה מאוד; אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה 
נגיעות באקרית זו, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.
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נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ היבשים, 
שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, 
בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה 

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

ריסוס בתכשיר נחושת. 

משנה זהירות: לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם 
משקים בטפטוף, יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 
50 ס"מ לפחות מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, 

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

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

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר. 
הדברת עשבים בפרדס צעיר

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

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

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

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

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

נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.
בריסוס כתמים במרסס גב ניתן להסתפק בהרטבה קלה, ולא  ו. 
מעבר לכך, כדי להימנע מהגעה של עודף קוטלי העשבים 

אל הקרקע.
הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה

להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט בריכוז 1.5%-1%. 
עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
גלייפוסט בשילוב תכשירי D-2,4. יש להקפיד שלא לרסס ברוח.
אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה, גם 

אם נשטף היטב!
קייצת 

מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בתכשיר גלייפוסט בריכוז 
.2,4-D 0.5% 1% בשילוב תכשירי

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

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד.

המחלההפטרייה.מתפתחתשעליהםהיבשים,העץמענפינפוציםלמחלההגורמיםהקולטוטריכוםנבגי
פרי הנגוע במחלה פסול לשיווק טרי.מסבה נזק לקליפת הפרי, בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה.

בריכוזקוצידכמונחושת,בתכשירהחמהשלהיסטוריהבעלותבחלקותלרססישהנזק,אתלמנועכדי
נחושת.בתכשירריסוסלביןבשמןריסוסביןחודשלהמתיןישיולי.תחילתעדיוניחודשמסוף,0.25%

פירות אורי נגועים בהחמה (צילום: ניצן רוטמן)

הדברת עשבים
הדברת קיקיון

הקיקיוןשיחיכלאתמוחלטתבצורהלהדבירחשובהמדומה,התפוחבעשהדןבפרקלעילשצויןכפי
ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.הסמוכים לפרדס. פירות הקיקיון מהווים אתרי התפתחות לעש

בריכוזבפרדס,עשבייהלהדברתהמאושרים,D-2,4בתכשיריריסוסבאמצעותהקיקיוןאתלהדבירניתן
צפויכאשרבחורף,בתוויות.הרשוםפיעל,2%-1.5%בריכוזגלייפוסטתכשיריעםלשלבמומלץ.0.5%
.1%שלבריכוזברומאסילבתכשירריסוסידיעלקיקיוןלהדבירניתןגשם,

הדברת מטפסים
בשיאכשהאורגיההעצים.אתומכסיםצמיחתםבשיאאלהבחודשיםנמצאיםטופלו,שלאואורגיהחנק

פירותיהחנטתלמניעתהמועדבדיוקוזהוכותרת,עליחמישהבעלילבניםפרחיםעליהנראיםפריחתה,
לפעולישולכןעשבים,בקוטליריסוסבאמצעותלהדבירניתןלאהמטפסיםמרביתאתהזרעים.והפצת
ועוקריםהבוגריםהצמחיםאתמאתריםזומטרהלהשגתבפרדס.והתפשטותםזרעיהםהפצתלמניעת
תכשיר+1.5%בגלייפוסטריסוסבאמצעותמדביריםס"מ,30עדשגובהםחדשים,נבטיםמהשורש.אותם
D-2,4ובלוטניתשעוניתהנחש,דלעתלפופית,אספרגוסכנגדגםמומלץזהטיפול.0.5%-0.3%בריכוז

אפריקאית.

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית
מרססיםהצימוח,התחדשותעםלכסחה.מומלץגבוהה,העשבייהאם.השורותביןתיעשהההדברה
כאשריעילהזוהמלצהבתווית.המומלץבריכוזD-2,4תכשירלהוסיףישבנוסף,.2%-1%בריכוזבגלייפוסט
החדקסולנוםמכסיף,סולנוםכעור,חלבלוביבלית,קייצת,ינבוט,לפופית,חבלבל,הגה,כוללתהעשבייה

מהרטבתולהימנעברוחלרססלאזהירות:משנהלנקוטיששנים)שלוש(עדצעיריםבפרדסיםועוד.
ואםמהגזע;לפחותס"מ50שלברוחבמעשבייהנקימרחבעללשמורישבטפטוף,משקיםאםהגזעים.

יהיה מטר אחד לפחות מהגזע.משקים בממטירונים או במתזים, רוחב המרחב הנקי מעשבייה

שגילם מעל שלוש שנים,הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך הטפטפות בפרדסים
כאשר ההשקיה היא בטפטוף במים מושבים
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פירות אורי נגועים בהחמה )צילום: ניצן רוטמן(

הדברת עשבים
הדברת קיקיון

כפי שצוין לעיל בפרק הדן בעש התפוח המדומה, חשוב להדביר 
בצורה מוחלטת את כל שיחי הקיקיון הסמוכים לפרדס. פירות 
הקיקיון מהווים אתרי התפתחות לעש ומוקדים להפצתו לחלקות 

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

ריסוס בתכשיר ברומאסיל בריכוז של 1%.
הדברת מטפסים

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

ובלוטנית אפריקאית.
הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 

ההדברה תיעשה בין השורות. אם העשבייה גבוהה, מומלץ 
לכסחה. עם התחדשות הצימוח, מרססים בגלייפוסט בריכוז 
D-2,4  בריכוז המומלץ  2%-1%. בנוסף, יש להוסיף תכשיר 
בתווית. המלצה זו יעילה כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, 
לפופית, ינבוט, קייצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, 
סולנום החדק ועוד. בפרדסים צעירים )עד שלוש שנים( יש לנקוט 
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ופיתוח הכפר והשר לפיתוח הפריפריה הנגב  שר החקלאות 
והגליל, עודד פורר הגיע למפגן ארגוני הצעירים למען עתיד 
החקלאות שערך ארגון השומר החדש במושב גמזו, בשיתוף 
12 ארגוני צעירים בחקלאות. באירוע השתתפו מאות צעירים 

וצעירות בחקלאות וחקלאים צעירים. 
השר פגש את נציגי הארגונים והתחייב לפעול למען הצעירים 
באמצעות תכנית חומש שתעניק אופק ותקווה לחקלאים צעירים 

ולדור הצעיר להשתלב בענף.
השר הבהיר כי הרפורמה תייצר סימטריה שתתבטא בחשיפה 
הדרגתית לייבוא בעיקר בענפים המתרכזים בייצוא לצד השקעות.

מדברי השר באירוע: "אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, 
החקלאות הגיעה לכותרות כי אנחנו עושים שינוי. המאמצים 
שאנחנו עושים היום נועדו כדי לראות את הצעירים מצטרפים 
לעולם החקלאות, כדי שהחקלאות תהפוך להיות משהו שמושך 

את הדור הצעיר. מי שחשוב זה אתם. 
כולם מבוהלים מהרפורמה שאנחנו מובילים היום. אל תיבהלו 
משינוי ומדברים חדשים ואל תיבהלו מזה שתהיה יותר תחרות 
בחקלאות. בתחרות החקלאות הישראלית תנצח. ואני מחויב, 
שר האוצר מחויב וממשלת ישראל מחויבת ולתת לחקלאות את 
כל מה שהיא צריכה כדי לנצח. חקלאות שבה הדור הצעיר לוקח 
חלק ורוצה להיכנס לתוכה ורוצה לעבוד את האדמה, ואת זה 
נעשה רק אם נתחדש, רק עם נכניס טכנולוגיה מתקדמת רק אם 

נתחדש בכלים חדשים".

יואל זילברמן, מנכ״ל השומר החדש: "יש משבר גדול וצריך 
לטפל בו, אנחנו רוצים לצאת מפה הערב עם מהלך שישפיע 

על הדורות הבאים".

צילומים: השומר החדש

שר החקלאות פורר סיכם עם ראשי ארגוני הצעירים בחקלאות 
על פיתוח תכנית חומש לקידום צעירים בחקלאות
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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

אגרימור ישראל בע"מ הדר 2, הרצליה טל' 09-9581196, פקס 09-9516160
agrimor@agrimor.co. il, www.agrimor.co.il



לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה, שנת שלום,
שפע וברכהשנת לבלוב, צמיחה,


