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משרד החקלאות - הארבה הודבר



סיכום עונת 2012/13
וכולנו כבר בהכנות לעונה  2012/13 כבר מאחורינו  עונת 

החדשה.
כתבה זו מוקדשת לסיכום עונת 2012/13. 

ערב העונה, הייתה לנו הערכת יבולים אופטימית שהסתכמה 
ב–600,000 טון, יבול שיא במונחים של העשור האחרון. בסופו 
של עניין רשמנו בפנינו פספוס ענק  בהערכת  היבולים, כאשר 

היבול הסתכם ב-517 אלף טון בלבד.

יבול הדרים בישראל 2007-2012 )באלפי טון(

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 עונה

517 587 470 536.5 572 559 יבול

כפי שאנו רואים מטבלת היבולים לעיל, יבול העונה האחרונה 
וגבוה רק   היה נמוך ב–5% ממוצע חמש העונות האחרונות, 

משנת השפל שהייתה לפני שנתיים.
סיבות   3 ניתן להגדיר את העונה כמאכזבת בשל  בסה"כ 

עיקריות:
1. יבול נמוך.

2. שערי חליפין בעייתיים בכל יעדי השוק )דולר, יורו ,ין(.
נזקים  ינואר,  3. נזקים קשים של הסופה בשבוע השני של 
שגרמו לא רק לאבדן ישיר של פרי, אלא גם להפחתה משמעותית 
באיכויות הפרי המשווק ובעקבות זאת לפחיתה משמעותית 

בהכנסות למגדלים.
הערכת היבולים המוטעית הייתה בשני מינים - בקליפים 
ובפועל הגענו ל  200,000 טון  יבול של  ההערכה עמדה על 
175,000 טון, ובתפוזים למיניהם, שם הטעות בהערכה הייתה 
עצומה, כאשר הערכנו 130,000 טון, והגענו  בסופו של דבר 

ליבול דל של 72,250 טון בלבד.  

 שוק מקומי
                                                                           . ל ו ב י ב ר  ו מהמחס ע  פג נ לא  י  מ ו המק ק  השו
רמת היבול הנמוכה אפשרה שיווק שענה לביקושים, עם רמת 
מחירים ממוצעת ויותר. כמויות התוצרת ששווקו לשוק המקומי 

מובאות בטבלה להלן, הן דומות לכמויות בשנים האחרונות.

כמויות הדרים )באלפי טון( לשוק המקומי
סה"כאחריםלימוןקליפיםאשכוליותתפוזים

401268505175

תעשיה
ענף הפרי לתעשייה נפגע קשות מהמחסור בפרי, לאחר שנה 

יחסית טובה )הן בכמות והן במחיר( בעונה הקודמת.
בעיקר בולט המחסור בחומר הגלם לתעשיית מיץ התפוזים. 
אני צופה כי מצב זה ישתפר במידת מה בעתיד הקרוב, שכן, 
אנו נמצאים בתקופת מעבר שבה יש עקירה של שטחי תפוזים 
וולנסיה(, בעוד ששטחי התפוזים החדשים  )שמוטי  ותיקים 

)טבוריים למיניהם( עדין צעירים.

יצוא
היצוא פחת ב-8% לעומת אשתקד. מהטבלה המסכמת את 
היצוא ניתן לראות כי למעשה נותרנו עם 2 מוצרי יצוא עיקריים 
– אשכוליות וקליפים. יצוא התז"ים, שהיה בעבר תפארת הענף, 
הפך למוצר נלווה בלבד. מתוך 7,370 טון יצוא של תז"ים, רק 

5,224 טון היו שמוטי. 
ליעדים שונים  ביצוא טבוריים אפילים  הציפיות לפריצה 
)ובכללם קוריאה(, לא התממש  מסיבות של איכות קליפה . נקווה 

שמדובר בתופעה חולפת, שניתן יהיה להתגבר עליה בעתיד.
הקליפים הלכו ברובם לרוסיה ואוקראינה )שני היעדים הללו 
– 23.4% מכלל יצוא ההדרים שלנו(, וכך כל היצוא של הזנים 
הרבים – נובה, מינאולה, טופז, מורקוט, אודם, מיכל, ומירב  

יוצאו ליעדים אלו ולמדינות מזרח אירופאיות אחרות.
ה"אורי" שקיווינו שיניב 75,000 טון ויהיו 60-65 אלף טון 
יצוא, אכזב קשות. למרות שהפרי היה במניינים טובים משנה 
שעברה, היבול הסתכם בכ-60 אלף טון בלבד והיצוא, ממנו 
ציפינו לגידול של 50% לעומת שנה שעברה, הסתכם ב-49 

אלף טון בלבד )גידול של 5%(.
אם הוזכר כבר היצוא לרוסיה ואוקראינה, כדאי לציין שלשני 
יעדים אלו שווקו השנה 7,500 טון "אורי" )80% יותר מאשתקד(, 
בשל בעיות איכות חיצוניות שנגרמו עקב סופות ינואר. בצורה 
זו ניתן היה לשמר את הפרי הטוב לשוקי הפרימיום ולמקסם 

2004/52005/62006/72007/82008/92009/102010/112011/122012/13מין

77,00058,85083,75042,12153,50045,77224,63438,09224,858תפוזים
160,000165,200156,750144,241141,674107,07688,182153,008116,969אשכוליות
47,00033,00038,50024,13525,40826,84023,03737,72329,954קליפים
6,0004,4004,0001,6002,7282,5152,3682,6311,768לימונים
290,000261,450283,000212,097223,310182,203139,906231,602173,549סה"כ

הדרים לתעשייה 2004/5 – 2012/13 )אלפי טונות(
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2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 משפחה

7,369 13,017 12,464 21,753 26,997 30,396 35,180 תפוזים
78,632 79,905 82,731 84,418 85,180 81,110 82,130 אשכוליות
78,170 83,399 56,269 67,984 54,695 50,112 51,641 קליפים

766 1,174 501 1,877 1,988 4,024 2,316 לימונים
1,786 2,893 3,031 3,206 4,716 6,417 5,957 אחרים

166,723 180,388 154,996 179,238 173,576 172,059 177,224 סה"כ

נתוני יצוא )ב-טון( של הדרים מישראל 2006-2012

הכנסה מהפרי הנחות. בסיכומה של עונה, ניתן לומר כי בשל 
תנאי מזג האוויר, נפגעו הכנסות המגדלים בזן "אורי" פעמיים 
– פעם בכמות  ופעם שניה ברמת המחירים הממוצעת, שירדה 
משמעותית עקב אריזה של למעלה מ-25% מהפרי כקלאס 2.

למרות בעיות האיכות הקשות ביצוא, המשיך ה"אורי" לככב 
בשוקים האירופיים החשובים, ובמיוחד בצרפת )40%(, קנדה 
נורבגיה, שוודיה, אנגליה, פינלנד, איטליה,  וארה"ב )12%(, 

הולנד ויפן )כ–4% כ"א(.
מחירי העונה הנוכחית היו לא פחות טובים. נתון מפתיע שחוזר 
ינואר הם הטובים  על עצמו שנה שניה ברצף הוא כי מחירי 
ביותר, כנראה בגלל העדר תחרות ראויה )יש זנים אחרים, אך 
נחותים( וכן בשל הצפיות למוצר והכמויות שעדין לא גדולות. 
אם התמורה בש"ח היתה נמוכה יותר משנה קודמת, הסיבה היא 

באיכות החיצונית ובשער החליפין.
ידידי בצרפת אוספים עבורי את נתוני המכירה הסיטונאים 
בצרפת מול המתחרים ובטבלה שכותרתה עונת 11/12 עונת 
12/13 )ראה לעיל( המשווה את מחירי העונה מול מחירי העונה 
הקודמת מול מתחרינו )לאותן איכויות פרי, המחירים ביורו/ק"ג(. 
מנתוני שתי העונות, בולטת עליונות ה"אורי", הן ברמת המחירים 
והן באורך העונה. נשאר רק לקוות כי מגמה זו תימשך ושנהיה 
מספיק יצירתיים כדי לבסס את המוצר כמוצר המוביל בשוק, 

ולאורך זמן. במוצר הדגל השני שלנו, האשכוליות, היתה שוב 
שנה יחסית קשה למגדלים.

היבולים היו יחסית בסדר וגם האשכוליות  )בשל הפרי החבוי 
בתוך העץ( כמעט לא נפגעו מפגעי מזג האוויר.

לאשכולית האדומה, שיוצאה בכמות יפה של 60,000 טון, 
היתה תקופת שיווק טובה רק בשבועיים הראשונים של העונה 

ובשלושת השבועות האחרונים.
זאת למרות שתנאי השוק היו נוחים יחסית, כאשר פרי דרום 
אפריקני כבר לא היה בשוק בהגעות הראשונות שלנו וטורקיה, 
נמוך השנה, בכלל לא הגיעה לשוק העיקרי  שסבלה מיבול 
שלנו – צרפת )עונה קודמת - 1.927 מיליון תיבות בצרפת!(, 

כך שהשוק היה  בשני קוים עיקריים – ישראלי ואמריקני.
למרות הנתונים המבטיחים, המחירים הסיטונאים לאשכוליות 
היו גרועים יותר ממחירי השנתיים הקודמות, ורק עונת 2009/10 
4 עונות עם מחירים  יותר. הענף מתמודד כבר  היתה גרועה 
בעייתיים והשנה גם מחיר התעשייה, שבשנה שעברה שימש 
כ"רשת בטחון" כלכלית למגדלים, ירד בצורה דראסטית, ורק 
ויצואנים שפעלו בחכמה, צלחו בשלום את  מגדלים נבחרים 
העונה הבעייתית הזו )וגם פה שערי החליפין הוסיפו קשיים(. 

)ראה המשך בעמוד 17(

"אורי"נדורקוט ספרדינדורקוט מרוקני"אורי"נדורקוט ספרדינדורקוט מרוקנישבוע

22.1-2.2
31.1-1.42.2-2.32.0-2.2
41.0-1.452.0-2.21.4-1.51.61.8-2.0
51.0-1.451.81.8-2.01.35-1.41.5-1.71.7-1.9
71.25-1.51.3-1.41.5-1.71.3-1.41.5-1.61.7-1.8
81.1-1.41.2-1.41.6-1.81.2-1.31.5-1.61.8
91.3-1.451.2-1.41.8-1.91.0-1.251.5-1.61.8-2.0
101.2-1.41.2-1.41.8-2.01.0-1.11.5-1.61.9-2.0
111.35-1.41.3-1.51.8-2.01.15-1.41.5-1.61.8-2.0
121.35-1.51.4-1.61.8-1.91.5-1.61.8-2.0
131.35-1.51.4-1.61.7-1.81.5-1.61.8-2.0

  עונת 11/12 עונת 12/13
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➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 22 המסתיים ב-01/06/2013 - סוף עונה

נתוני ייצוא פרי הדר 

תמונת מצב

 מצטבר  

  2010/11   2011/12  2012/2013שבוע 22   זן
שינוי ב-%

 12/13 / 11/12 

5,22410,7338,696-51%           שמוטי         
1,4821,7173,051-14%           אפילים        
63649265929%           טבורי         

277558-64%           קרה קרה       
205,5884,5216,62724%אשכ' רגילות   

59,84360,07564,0250%           סנרייז        
13,19215,30912,079-14%           סוויטי        
0%                      9           רדסון         

583958501-39%           לימון צהוב    
8125-33%           לימקואט       
354472393-25%           קומקואט       

183216209-15%           ליים          
2,8562,9292,793-2%           טופז/טנגור    
5,9479,0886,964-35%           מינאולה       
13,17416,27911,705-19%           סנטינה        
1,0131,160380-13%           מורקוט        
10%                                 סצומה         
9201,840844-50%           מיכל          
1,661467565256%           הדס           
1,9583,5891,362-45%           אורה          
50339418128%           מור           
48,91846,47631,0945%           אור           
540908367-41%           מירב          
47%-           1019           תמי           
160%           650250           אודם          

0%                      20           מירבית        
130%                                 קליפים שונים  
4511,2911,084-65%           פומלו לבן     

9731,1181,340-13%           פומלו אדום    
20166,723180,388154,996-8%סה"כ          

  2010/11          2011/12  2012/2013  יעדי פרי מרכזיים      

11,552                            אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
                            2,496סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

228,816220,112249,000פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
2,5201,0925,208פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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עמדה

אז מה היה לנו? 
)מתוך קלרז'ו של הגשש החיוור(

מאת חי בנימיני

כאשר ניכנס שר חדש לתפקידו, הוא מבקש לבצע רפורמות 
וכמובן בעיקר,  ושינויים במשרדו החדש. לחסוך להתייעל 
להשיג תקציבים נוספים ממשרד האוצר כדי לקדם את משרדו.                                  
בשנים האחרונות קוצץ תקציב משרד החקלאות וכתוצאה מכך, 
קטנה האפשרות לבצע רפורמות, שינויים וקידום ענפים ע"י 
הפניית תקציבי פיתוח נוספים. גם נפגעה הפעילות השוטפת 
של משרד החקלאות, למשל, שה"מ הצטמק, התעכבה התאמת 

אגף הצומח לצרכים החדשים, קטנו תקציבי המחקר ועוד.
יש לברך את שר החקלאות החדש שדרש וקיבל, תקציבים 
נוספים לטובת שה"מ וגם לטובת המחקר והפיתוח. נקווה שבנוסף 
לכך יצליח השר החדש להילחם בכל השינויים שרוצה לבצע 
משרד האוצר במגזר החקלאי, אלה שעלולים בסופו של דבר, 

לפגוע בחקלאות ובעיקר במשק המשפחתי.

סעיפים בחוק ההסדרים שיפגעו בחקלאות
הנושאים העומדים על הפרק, עפ"י דרישות האוצר בחוק 

ההסדרים ובממשלה ומאיימים על החקלאות, הם:
1.  ביטול הפטור מההגבלים העסקיים בחקלאות – אלה עלולים 
גידולים, להשמיד  לפגוע ביכולת המגזר החקלאי לתכנן 

עודפים, לתאם מחירים בשיווק וכיוצ"ב. 
ייקור המים המושבים ומים מתוקים במושבים ובקיבוצים-   .2
לרשות  בהתיישבות  המים  אגודות  את  להעביר  הכוונה 
המים, לקבוע מחיר מים אחיד בלי התחשבות בהשקעות 

החקלאים וקביעת מחיר למים שיהיה יקר יותר למים הביתיים 
בהתיישבות.

- הממשלה  ביטול שדרוג התשתיות בישובים הוותיקים   .3
הקודמת בישיבתה בדגניה אישרה 800 מיליון ₪ ל-8 שנים 

לשיקום תשתיות ביישוב הוותיק.
בתקציב החדש הנושא בוטל.  

קרקעות חקלאיות באזורי ביקוש - הכוונה לפנות חקלאים   .4
מאדמותיהם מאזורי ביקוש למטרות בניה.

יפגע  ביטול החוק   - ביצים  ביטול חוק הגליל למגדלי   .5
במשקים הקטנים במושבים שבצפון.

פגיעה במועצות הייצור – המועצות מנוהלות וממומנות   .6
ע"י החקלאים לצורך תכנון הגידולים, מחקר ופיתוח, ביטוח 
וויסות תוצרת, ייצוג המגזרים השונים ועוד. הפגיעה תחליש 

בעיקר את המשקים הקטנים והבינוניים .
עובדים זרים לחקלאות - האוצר דורש להקטין את הקצבת   .7

העובדים לחקלאות. 
השר, המנכ"ל ועוזריהם- לא באו מהמגזר החקלאי וכך נכנס 
לניהול החקלאות בארץ "דור חדש שלא ידע את יוסף" השואל 

שאלות ובוחן את הגופים הקיימים בענפי החקלאות. 
זו היא מבורכת בהנחה שהאינטרסים של החקלאים  בחינה 

לא יפגעו. 
נקווה שהשר ישתף פעולה עם תנועות ההתיישבות והתאחדות 
החקלאים לבלום את הגזרות שהאוצר מתכנן למגזר ההתיישבותי.

ולשכנע  נראה שעתה ראוי לשוב לחזק  זאת,  על רקע כל 
את החקלאים שאינם מודעים לתפקידי ענף ההדרים במועצה, 
בחשיבות שלו לפרדסנים.  להלן מקצת פרוט התפקידים החשובים 

של המועצה והערך המוסף שהיא מעניקה לפרדסנים.
השימוש בתשלומי החקלאים מוצג כל שנה בתקציב הענף 
המאושר ע"י הוועדה הענפית, המורכבת מנציגי הפרדסנים מכל 
המגזרים. יש לראות הוצאות אלה שעושה הענף כמו כל תשלום 

לתשומות הייצור כמו מים, דשן ועוד.

1. הדברת זבוב הים התיכון.
75% מהתקציב, כ-28 מיליון ₪ מוקצה לטיפול/הדברת זבוב הים 

התיכון, שהוא מזיק. ללא הטיפול בו לא ניתן לייצא מישראל לרוב 
הארצות המייבאות הדרים. המדובר בהדברה מרוכזת של הזבוב, על 
שטח עצום של כ-180 אלף דונם. הדברה מרוכזת שכזו מאפשרת 
ניצול יתרון הגודל ולכן הקניה המרוכזת של חומרי ההדברה זולה 
יחסית כשבמקביל הממשלה תומכת בפעילות זו בכ-7 מיליון ₪.                                                                                           

הטיפול בזבוב ניתן דרך גוף סטטוטורי כמו מועצת הצמחים.
עלות מכון ההדברה של ענף ההדרים המבצע את מחקרים 
חומרי  בנוסף לעלות  והדברה משולבת,  ביולוגית  בהדברה 
לדונם. הטיפול  מגיע לכ-160 ₪  והניטור  ריסוס, הטיסות 
העצמי ע"י הפרדסן הבודד הוא יקר יותר מהטיפול המרוכז.                                            
בנוסף, ההדברה המרוכזת באמצעות ענף ההדרים לא מאפשרת 

תפקידי ענף ההדרים במועצת הצמחים
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)ובכך  לחקלאי שאינו אחראי להחליט שלא לטפל בפרדסו 
הוא פוגע בפרדסים שכנים( וגם מונע ממי שעושה דין לעצמו 
ומשתמש בחומרים אסורים כמו המלתיון. בכך הוא פוגע ביצוא 

ההדרים מישראל ובמפעלי תעשיית פרי ההדר שלנו.

 2. ביטוח נזקי טבע ואסון טבע .
קניה מרוכזת לכל הענף של פוליסת ביטוח המכסה 180 אלף 
דונם, מאפשרת לנו להוזיל מאוד את מחירה והיא גם מאפשרת 

לשפר את תנאיה עפ"י הניסיון המצטבר מידי שנה. 
המועצה קונה פוליסה בסך 2.2 מיליון ₪ בשנה.

עלות הביטוח לטון: תזים - 4 ₪ לטון, אשכוליות - 3 ₪ 
לטון, קליפים -3 ₪ לטון, לימון -6 ₪ לטון, מור ואודם -11 

₪ לטון, ואור – 19 ₪ לטון. 

 3. מחקר ופיתוח 
זנים חדשים בכמה אתרים  הפרדסנים מממנים חלקות של 
בארץ, לצורכי אקלום ומחקר שימושי כדי לשפר את ביצועי 
הזנים, וכן שותפים במימון מחקרים יישומיים בנושאי מווסתי 
צמיחה, מים מושבים, חיגור, גיזום, רשתות ועוד, הענף עובד 

בשת"פ עם שה"מ ומכון וולקאני לפיתוח זנים חדשים. 

 4. בית הגרעין בגילת שבנגב 
בבית הגרעין שבגילת, יש מאגר חומר גנטי של כל זני ההדרים 
בארץ. בית הגרעין מספק חומר ריבוי נקי מגורמי מחלות ווירוסים 

למשתלות עפ"י דרישת הפרדסנים. 

5. פעילויות נוספות 
טיפול ושמירה על המותג "ג'פה" השייך לענף וגביית כספים  א. 
מרשתות בחו"ל, המשתמשות במותג בעונת הקיץ. הגביה 

בשנה כ-מיליון ושמונה מאות אלף ₪.

טיפול ושמירה על זני הפטנט שלנו ביחד עם מכון וולקני,  ב. 
וגביית כספים מהמשתמשים בזנים בחצי הכדור הדרומי, 

הגבייה בשנה כ-700 אלף ₪.

מסחור זני הפטנט – לוועדה הענפית בענף ההדרים זכות  ג. 
וטו למסחור זנים חדשים למקומות שעלולים לגרום תחרות 

עם פרדסני ישראל.

רישום סימני מסחר בארצות השיווק והגנה משפטית על  ד. 
סימני המסחר, קביעת קריטריונים  ואיכות ובקרה עליהם 

ומתן זכויות שימוש ע"י מסחור המותגים. 

מידע – ריכוז מידע השיווק הישראלי ליצוא, לשוק מקומי  ה. 
ולתעשייה.

טיפול  ליצוא,  חדשים  שווקים  בפיתוח  סיוע   - יצוא  ו. 
פיטוסניטרים במכון להדברה עפ"י דרישות ארצות היעד, 

ליווי פקחים ממדינות הדורשות פיקוח בארץ ועוד. 

תצלומי אוויר - עדכון שטחים על גבי צילומי אוויר לצורכי  ז. 
ריסוס אווירי של הזבוב וכן מידע על חלקות החקלאים לצורכי 

אישור לקבלת עובדים זרים ועובדי שטחים.

רישוי יצואנים - מתן רישיון ליצואנים, העומדים בקריטריונים  ח. 
של המועצה. 

חומרי הדברה – מידע על חומרי הדברה המותרים לשימוש  ט. 
בשווקי היצוא.   

            
סה"כ העלות לטון לכל הפעילות הזו היא 10 ₪ בלבד. 

הענף מעורב בכל הנושאים  הקשורים בפרדסנות עם משרד 
ועוד.                                                                                                                       לפרדסנים  עיון  ימי  קנ"ט,  וולקני,  מכון  החקלאות, 
הוועדה הענפית. ביצועיות מתוך  וועדות  גם מפעיל  הענף 
הוועדות הן - וועדת זנים, ועדת שווקים מוסדרים ליצוא, ועדת 

ביטוח, ועדת תקציב.
ללא הענף במועצה המנוהל ע"י חקלאים שנבחרו בבחירות 
מי שיסייע בכל  יהיה  לא  וליצואן  ישירות, לפרדסן הבודד 
רואים שלכל העלויות של  אנו  לעיל.  הנושאים המפורטים 

ההיטלים יש הסבר.

בעיות שוטפות דחופות 
אני אמור להיפגש בקרוב עם המנכ"ל והשר החדשים, כדי 
להציג בפניהם את הנושאים הבוערים בענפינו להלן עיקריהם:
המשך פעילות תקינה של הענף מאיים מחסור בבתי אריזה   .1
לקליפים. העברת בתי האריזה לחוק עידוד השקעות הון של 

התמ"ת שלו תקציבים גדולים יותר עשוי לסייע.  

קיים חוסר בפועלי קטיף לזן "אור".  כדי להתמודד עם כך   .2
יש לטפל בהורדת גיל פועלי השטחים, לאפשר לינה בארץ 

וכן עובדים עונתיים מתאילנד.

שה"מ – יש להשלים תקנים למדריכי הדרים, התורמים רבות   .3
לקידום הענף. 

הגנת הצומח – יש צורך בתוספת תקנים לאישור שטחים עבור   .4
יצוא לדרום קוריאה וכן תוספת פקחים בשדה תעופה לוד, 
למניעת הכנסת חומר צמחי עקב סכנת מחלת "הגרינינג".

  
התקציב לטיפול בזבוב הים התיכון – יש לשמור על התקציב   .5
כדי שנוכל להמשיך להעניק טיפול מרוכז לכל  הקיים, 

הפרדסנים.

עמדה



 ישראל ופרו סיכמו על שיתוף פעולה
כלכלי ואסטרטגי

״הממשל הפרואני רואה בישראל שותף אסטרטגי לפיתוח 
כלכלי של פרו, זאת בזכות יכולותיה של ישראל בטכנולוגיות 
החקלאיות, הביטחוניות והתעשייתית״. כך אומר שר החקלאות, 
יאיר שמיר, בתום סבב הפגישות עם בכירי הממשל בפרו, ביניהם 
נשיא הרפובליקה, אויינטה הומאלה, ראש הממשלה, חואן פדריקו 

חימנז ושר החקלאות הפרואני, מילטון פון-הסה. 

בתמונה: מודי אפרים, שגריר ישראל בפרו, ראש ממשלת פרו,
 חואן פדריקו חימנז ושר החקלאות יאיר שמיר.

נדונו  בין השר שמיר לראשי הממשל הפרואני  בפגישות 
הדרכים לשיתוף פעולה וקידום הפרויקטים בין המדינות בתחומי 
החקלאות, המים, המאבק בטרור הסמים והלבנת הון, פיתוח 
מערכות תעשייתיות-ביטחוניות ושיתוף פעולה אקדמי ותרבותי 

בין המדינות. 

לדברי השר שמיר: ״התרשמתי כי קיימת הערכה רבה ליכולותיה 
הטכנולוגיות והמדעיות של מדינת ישראל. הממשל הפרואני 
מעריך את התרומה של ישראל לפיתוח כלכלת המדינה, בדגש 
על התחום החקלאי, ומעוניין להגביר את מעורבותן של החברות 
והתעשייה.  המים  במדינה בתחומי החקלאות,  הישראליות 
צמיחתה המרשימה של הכלכלה הפרואנית בשיעור שנתי של 
6%, בשילוב עם היציבות הפוליטית ומדיניות עידוד השקעות 
זרות, פותחים פתח להשתלבותן של החברות הישראליות ב"נס 

הכלכלי הפרואני״.

השקעות החברות הישראליות בשוק הפרואני בתחומי האנרגיה, 
החקלאות, הרפואה והתקשורת נאמדת בלמעלה ממיליארד דולר.
ידי נשיא  נשיא פרו, הומאלה, הוזמן  לביקור בישראל על 
המדינה, שמעון פרס, ועדכן את השר שמיר כי בקרוב יודיע על 
מועד הביקור. שר החקלאות הפרואני, פון-הסה, הוזמן לבקר 
יאיר שמיר, עם ההמלצה  ידי עמיתו הישראלי,  בישראל על 
לעמוד בראש המשלחת העסקית לתערוכת המים הבינלאומית 

"ווטק", שתערך באוקטובר הקרוב בתל אביב.

ירידה חדה ברווחיות החקלאות 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצאה כי חלה ירידה דרמטית 

של 20% ברווחיות החקלאות בשנת 2012.
זו  הלשכה בדקה את רווחיות החקלאות בישראל בתקופה 

ולהלן עיקרי הממצאים:  
ס"ה התפוקה החקלאית הייתה כ-29 מיליארד שקלים, כ-60% 
מתוכה מענפי הצומח ו-40% מענפי בעלי החיים.  דומה מאוד 

לשנת 2011.
ההכנסות הנקיות של החקלאים )לפני הוצאות הון על השקעות 
והון חוזר( היו כ-4.9 מיליארד ₪ לעומת 6.1 ב-2011 וב-2010.
עיקר הירידה ברווחיות נובעת מהרעת תנאי הסחר, בשיעור 

ממוצע של 7% ב-2011 ו-7% נוספים ב-2012.

השפע של פירות הקיץ ב-2012 יצר ירידה דרמטית במחירים 
וברווחיות וירידת המחירים בשווקי אירופה לגזר ותפוחי אדמה 

תרמה אף היא לפגיעה ברווחיות.

חסרו 4000 עובדים 
בנוסף לכך – המשבר בנושא העובדים הזרים והעובדה כי חסרו 
בשנת 2012 כ-4,000 עובדים בממוצע לאורך השנה תרמה אף 

היא לפגיעה בתוצאות.
 לשם המחשה – כמות הפירות והירקות שנמכרה גדלה ב-6% 

אך מחירם הממוצע ירד ב-5%.
היצוא השנה הסתכם ב-18% בלבד, וגם בו הייתה ירידת מחירים 
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של 6%. המים, הדשנים, החשמל והדלק התייקרו בכ-10%.
התוצר הגולמי של החקלאות הישראלית המסמן את הצמיחה 
השנתית ירד השנה ב-6% נומינלית. ההכנסה הממוצעת למשק 
חקלאי הייתה כ-377 אש"ח לעומת 462 אש"ח שנה קודם לכן.
זה יש להוריד את הוצאות ההון והריבית של בעלי  מנתון 

המשקים.

התדרדרות בסכום שנותר בידי החקלאי
מניתוח המגמות של ירידת הרווחיות בחקלאות הישראלית 

ב-3 השנים האחרונות עולה תמונה מדאיגה.
ב-2010 נותרו בידי החקלאים 22% הכנסות מסך התוצרת 

שנמכרה.
ב-2011 נותרו כ-20% ובשנת 2012 – 17% בלבד.

הניתוח המקצועי נעשה ע"י הכלכלנית הראשית של התאחדות 
חקלאי ישראל – רחל בורושק.

אבשלום וילן – מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל מסר בתגובה 

כי התוצאות העסקיות המוחלשות מחייבות שינוי מדיניות כולל 
של ממשלת ישראל כלפי ענף החקלאות שעיקריו:

אי הטלת מ.ע.מ על פירות וירקות.  •
חזרה מידית למספר העובדים הזרים של 25,000 ומעלה.  •

שמירה על מחירי מים סבירים.  •
קביעת מדיניות השקעות תומכת צמיחה.  •

אי פגיעה בפטור מהגבלים עסקיים. ניתוח הנתונים מוכיח כי 
החקלאים לא גלגלו כלל את הרעת יחסי הסחר – והתייקרות 
התשומות אל הצרכן, ומנגנון ההיצע וביקוש הוא שקבע את 

רמת המחירים.
ע"י  נטישת הענף  זו, תהליך  ולא תינקט מדיניות  במידה 
חקלאים המגיעים להפסדים יתחזק והדבר עלול ליצור בעיית 

אמת ברמה הלאומית.
ע"י  נטישת הענף  זו, תהליך  ולא תינקט מדיניות  במידה 
חקלאים המגיעים להפסדים יתחזק והדבר עלול ליצור בעיית 

אמת ברמה הלאומית.

מאת כתב "עת הדר" 

משרד החקלאות פרסם נתוני הסחר של ישראל עם העולם בנושא 
התוצרת הצמחית, לרבות פירות וירקות. להלן עיקרי הדברים: 

תנאי פתיחה קשים 
מדינת ישראל מאופיינת ב"תנאי פתיחה" קשים לקיומה של 
החקלאות בהשוואה למדינות המערב. בין השאר מהסיבות הבאות: 
- בישראל  ראויה לעיבוד  קיים מחסור בקרקע  ראשית,   •
ממוצע הקרקע החקלאית לנפש הינו 0.5 דונם, לעומת 3.8 

דונם במדינות האיחוד האירופי. 
שנית, מצוקת מים – ישראל סובלת ממחסור במים הנובע   •
מהאקלים הגיאוגרפי של המדינה שהיא על סף המדבר עם 

מכסה ממוצעת של 200 קוב לדונם לשנה. 
ובנוסף לכל אלה קיים בארץ מחסור בעובדי חקלאות ומכסת   •

העובדים הזרים עומדת על 60% מהצורך. 

למרות כל אלה החקלאות הישראלית הינה חקלאות יעילה, 
חסכונית מאוד במים, מתקדמת טכנולוגית, מספקת את מרבית 
הביקוש לתוצרת טרייה ומעובדת לשוק המקומי וגם ולייצוא 
והפריון בענפיה הינו הגבוה מבין כל ענפי הכלכלה והשירותים 

במשק.

אזרחי מדינת ישראל מעדיפים את התוצרת המקומית. 
כי החקלאות הישראלית מספקת את מרבית  עוד מתברר 
הביקוש לתוצרת טרייה )ירקות ופירות, ביצים ופטם( ומעובדת 
לשוק המקומי וגם ולייצוא. אזרחי מדינת ישראל אוכלים בעיקר 

את התוצרת המקומית.
ובאשר למספרים:  

ערך הייצוא החקלאי הטרי הישראלי הכפיל את עצמו בעשור 
האחרון – כאשר ערך הייצוא לרוסיה גדל פי 10 )מ-23 מיליון 
דולר בשנת 2003 ל-226 מיליון דולר בשנת 2012(, הייצוא 
למדינות האיחוד האירופי כמעט והוכפל )מ-552 מיליון דולר 

משרד החקלאות פרסם את השוואת נתוני הסחר 
החקלאי של ישראל לשנת 2012 לאלה 

שהיו שנה ועשור קודם לכן. 

בין הממצאים -  "הפריון בענפי החקלאות כיום הגבוה מבין כל ענפי 
הכלכלה והשירותים במשק" • היצוא החקלאי לרוסיה גדל 

בעשור האחרון פי 10
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וסך הייצוא   ,)2012 2003 ל-961 מיליון דולר בשנת  בשנת 
תוצרת חקלאית טרייה והמזון המעובד כמעט והוכפל )מ-1.2 
מיליארד דולר בשנת 2003 ל-2.4 מיליארד דולר בשנת 2012(.

2012 ויצוא הפרות  22.6% בשנת   יצוא ההדרים גדל ב 
ללא הדרים גדל רק ב–13% 

במהלך שנת 2012, ירד )באופן מינורי( ערך הייצוא של תוצרת 
טרייה ומזון מעובד ב-0.2% לעומת שנת 2011 מ-2,406,026 
אלף דולר ל-2,401,356 אלף דולר. ישראל בעיקר מייצאת 
למדינות האיחוד האירופי ולרוסיה - הייצוא למדינות האיחוד 
האירופי מהווה כ-67% מהייצוא החקלאי )כ-961 מיליון דולר(, 
כ-16% לרוסיה )כ- 226 מיליון דולר(, כ-5% לארצות הברית 
)כ-72 מיליון דולר( וכ-12% למדינות אחרות )כ-172 מיליון 
דולר(. בהשוואה לשנת 2011 ערך ייצוא הדרים גדל ב-22.6% 
)מ-152 מיליון דולר ל-187 מיליון דולר(, פירות )ללא הדרים( 
גדל בכ-13% )מ-273 מיליון דולר ל-308 מיליון דולר( וערך 

ייצוא כותנה גדל ב-11.2% )מ-34 מיליון דולר ל-38 מיליון דולר(.
בשנת 2012 ירד ערך הייבוא של תוצרת חקלאית ומזון מעובד 
לישראל ב-2.1%, לעומת שנת 2011. מ-5.3 מיליארד דולר 
ל-5.2 מיליארד דולר. ישראל מייבאת בעיקר דגנים ואגוזים. 
בשנת 2012 ערך ייבוא הדגנים הינו כ-993 מיליון דולר וכ-133 

מיליון דולר אגוזים.

 יוסי ישי -  "היצוא החקלאי שרד את נפילת אגרקסקו" 
יוסי ישי: "הייצוא  ופיתוח הכפר,  מנכ"ל משרד החקלאות 
החקלאי שרד את קריסת חברת אגרקסקו שהייתה חברת הייצוא 
הלאומית, ולא הצטמצם, בזכות חברות יצוא ישראליות פרטיות 

חדשות שקמו ותפסו את מקומה".
עוד הוסיף ישי: "חקלאות ישראל תרכז מאמץ בשבע השנים 
ופיתוח החקלאי להגדלת היעילות,  הבאות להגברת המחקר 

הפריון והאפקטיביות להבטחת ביטחון מזון".

מאת כתב עת הדר

ת  ן א ל ק ח ה ד  ר ש מ
להדביר  הצליח  כי  הודיע 
                                                                              . ץ ר א ב ה  ב ר א ה ת  א
שפרסם  לעיתונות  בהודעה 
נמסרו בין השאר כי המשרד 
הוביל את המערכה מול הארבה 
בשלושת החודשים האחרונים, 
משרד  עם  מלא  בשיתוף 
הביטחון, המועצות האזוריות 
רמת  ב’ תמוז תשע"ג הוד הנגב 
ואשכול וחקלאי הנגב. אחרי 
ימים, משרד החקלאות   100
ניצחנו את הארבה   – מכריז 

הנזק לחקלאות  מניעת  תוך 
ולצומח. 

ם  י ש ד ו ח ה ת  ש ו ל ש ב

האחרונים, מערב חג הפסח, 
עבדו צוותי משרד החקלאות 
מסביב לשעון 7 ימים בשבוע 

את  למגר   - אחת  במטרה 
בתום  מישראל.  הארבה 
נעלם  הארבה  חודשים,   3
נזק  שגרם  בלי  מישראל 
לחקלאות, וללא התפשטותו 
מעבר לשטחי הנגב המערבי.

עדיין נראים פרטים בודדים 
בדרום הנגב 

החקלאות  משרד  אנשי 
מדווחים  בשטח  כי  הוסיפו 
פרטים  נראים  עדיין  כי 
במקומות  בלבד  בודדים 
שונים באזור הנגב המפוזרים 
ומתנהלים  ספורדי,  באופן 

משרד החקלאות
 תופעת הארבה מוגרה מבלי שנגרם

נזק לחקלאות ולחקלאים

לדברי שר החקלאות, יאיר שמיר: “בזכות המאמץ המשותף והעבודה הקשה מסביב לשעון של  צוותי 
משרדי החקלאות, המועצות האזוריות וחקלאי הנגב, הצלחנו למגר את הארבה תוך מניעת הנזק לצומח 

ולחקלאות. במהלך ניהול המערכה נגד הארבה, עודכן ושופר מנגנון הטיפול במשברים במשרד החקלאות, 
וכעת נוצר מערך משוכלל ניהול משברים, שייתן מענה לכל סוג של משבר, בחי ובצומח”
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כפרטים בודדים ולא בלהקות.                                                                             
נחילים  נראים  לא  בנוסף, 
חדשים בארץ ומחוץ לגבולות 
ממשרד  נמסר  עוד  המדינה. 
החקלאות כי הפרטים שנותרו 
בשטח אינם מזיקים לחקלאות 
בגלל פיזורם בשטח כבודדים. 
למותר לציין, שבמידה שתהיינה 
חדירות נוספות של ארבה לארץ, 
משרד החקלאות יידע לטפל 
גם בהן. המשרד משאיר, לעת 
עתה, בשטח את צוותי הטיפול, 
בכדי לוודא שאכן אין כניסה של 

להקות חדשות.

סיכום מספרי 
של  המספרי  הסיכום 

המלחמה בארבה: 
העסיק  החקלאות  משרד 
מדי יום צוות של 25 אנשים 
בחמ"ל  אנשים  ו-3  בשטח, 
בנוסף  זאת  יום,  בשטח מדי 
לעשרות אנשים במטה שעבדו 

עבד  צוות  כל  האירוע;  על 
בממוצע 15 שעות ביום תוך 
אירוע הארבה  לינה בשטח. 
הנחיל  ימים.   100 נמשך 
הראשון חדר לישראל בתאריך 

.3.3.13
בארבה,  הטיפול  עלות 
לרבות ניטור, ריסוס מהקרקע 
והדרכת  הכוונה  ומהאוויר, 
בכ-7.5  נאמדת  החקלאים 
יצאו  מטוסים   .₪ מיליון 
לגיחות טיסה לניטור, איתור 
ביום  פעמים   7-8 וריסוס 
המערכה  במהלך  בממוצע. 
שעות   2 ,000 כ- בוצעו 
ריסוס מהקרקע ו-428 שעות 
מהאוויר. כזכור בסוף חודש 
מאי התחילו להתפרסם ידיעות 
בתקשורת הישראלית, בעיקר 
באינטרנט, ולפיהן קיים חשש 
רב בקרב חקלאים בדרום כי 
צפויה התחדשות מכת ארבה 
בארץ כתוצאה מבקיעת חגבים 

מההטלות בחודשים קודמים.  
שבין  במרחב  לבן,  קודם 
מועצה אזורית אשכול לרמת 
אבה  נחילי  התנחלו  הנגב, 
שהודברו, אבל הותירו אחריהם 
מיליוני חגבי ארבה, שבקעו 
מההטלות שהותירו אחריהם.  
הרשויות המקומיות בדרום 
שם חששו כי “אנו  עומדים 
בפני התחדשות מכת הארבה. 
במידה והחגבים שבקעו יחלו 
לעוף מחר או מחרתיים צפויים 
נחילי הארבה לכסות את אור 
השמש אך גרוע מכך לעוט על 

השדות החקלאיים במרחב".
“אנו  כי  טענו,  הם  עוד 
הארבה  נחילי  כי  יודעים 
שעברו בסיני השאירו אחריהם 
כמויות אדירות של ביצים שגם 

מהם בקעו מליוני חגבים". 
“צוותים של משרד החקלאות 
שבקע  הארבה  את  רססו 

מהקרקע והאוויר במקביל.

דוברי המשרד אף פרסמו 
ולפיה  לעיתונות  הודעה 
כהמשך ה"מלחמה בארבה" 
החקלאות,  משרד  שמנהל 
“ביקר בסוף השבוע האחרון" 
בנגב קית קרוסמן, נציג ארגון 
המזון והחקלאות של האו"ם 
את  במדעים  שסייע   )FAO(

שכננו. 
מאוד  התרשם  קרוסמן   
של  העבודה  וקצב  מאופן 
משרד החקלאות ושיבח את 
המשרד על מלחמתו העיקשת. 
מצוטט  החקלאות,  שר 
בהודעה כאומר “אין תקדים 
לאירוע בסדר גודל כזה במדינת 
ישראל. שיתוף הפעולה עם 
הארגונים הבינלאומיים הוא 
חיוני להצלחת התמודדות עם 
הארבה, מעבר לריכוז מאמצי 
הקיימות  בלהקות  ההדברה 
ובניית מאגר הנתונים לטובת 

האירועים העתידיים". 

היקף נזקי הטבע לחקלאים השנה נאמד בכ-85 מיליון ₪ 
גינזבורג, מנכ"ל קנט, הקרן  דודי  מתחילת השנה. כך מסר 
נגרמו בעיקר  נזקי טבע בחקלאות. לדבריו, הנזקים  לביטוח 

בחודשים ינואר ואפריל בעקבות מזג אויר קיצוני שכלל ברד, 
שיטפונות ושרב כבד.

נזקי פרי הדר כבר בינואר
מהנתונים שהוצגו בפני מאות אנשי עסקים ומגדלים, עולה 
כי בינואר השנה נגרם נזק כבד כתוצאה משיטפונות, הנאמד 
בכ-45 מיליון ₪. עיקר הנזק נגרם בענף הירקות שם הנזק נאמד 
בכ-30 מיליון ₪. בנוסף נגרמו נזקים בענף פרי הדר בהיקף של 
כ-6 מיליון ₪, 4.5 מיליון ש"ח לבתי צמיחה, 2 מיליון בענף 

הפלחה ונזק של כ-2 מיליון נוספים לענף צמחי הנוי. 
באפריל השנה  בעקבות ברד ושרב כבד נגרמו נזקים שנאמדו 
נאמדו בכ-40 מיליון ₪. עיקר הנזקים נגרמו בענף הירקות 
זאת בנוסף לנזקים בענף הפלחה  ונאמדו בכ-25 מיליון ₪ 
שנאמדו בכ-12 מיליון ₪. בנוסף, כתוצאה משרב כבד שפקד 

 היקף נזקי הטבע לחקלאים מתחילת השנה:

85 מיליון ₪ 
היקף הנזקים שנגרמו כתוצאה מהגשמים  באפריל ומאי השנה כ-40 מליון ₪ • הנתונים 
נחשפו ע"י דודי גינזבורג, מנכ"ל קנט בוועידת קנט   -2013 חקלאות מצמיחה הזדמנויות

דודי גינזבורג מנכ"ל קנט
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את ישראל באפריל נגרמו נזקים של 3 מיליון ₪ בענף הירקות 
ו-1.5 מיליון בענף הגפן יין. 

דוד  )דודי( גינזבורג, מנכ"ל קנט: "ענף החקלאות חשוף מאוד 
לסיכונים כתוצאה מתלות מוחלטת במזג האוויר. התפקיד שלנו 
בקנט לדאוג שהביטוחים יהיו מספיק מקיפים ויגנו על החקלאים 
בצורה הטובה ביותר. ענף החקלאות תלוי גם במחירי השוק 
המשתנים". עוד הוסיף גינזבורג כי בנוסף לנזקים הכבדים שגרם 
מזג האוויר, לקראת סוף מרץ פקדה את ישראל מכת הארבה, 

אך למזלנו הנזקים פה היו מזעריים בלבד".
מאוחר יותר התברר כי נזקים נגרמו גם ליבולי הקיץ  כתוצאה 
ממזג האוויר החורפי החריג באביב. מזג האוויר החורפי ששרר 
בסוף חודש מאי גרם לנזקים כבדים לחקלאים, בעיקר במרכז 
הארץ ובצפונה. מנתוני קנט,  עולה עוד כי למשרדי החברה 
הגיעו למעלה מ-500 הודעות נזק של מגדלים, כשעיקר הנזק 
זו. מנתונים  נגרם מהברד ומהגשמים העזים והחריגים לעונה 
ראשונים של החברה עולה כי היקף הנזקים נאמד בלמעלה 
מ-20 מליון ₪. בקנט מעריכים כי מדובר בהיקף נזקים ראשוני 
בלבד כאשר היקף הנזק הסופי יתברר עם סיום הבדיקות של 
מעריכי החברה. בקנט מציינים כי מרבית החקלאים שנפגעו 
ממזג האוויר החורפי מבוטחים במסלול המורחב ובכך נמנעה 

מהם פגיעה כלכלית משמעותית.
מדיווחים ראשוניים עולה כי עיקר הנזקים הם תוצאה של 
הברד הכבד שירד בעיקר במרכז הארץ ובצפונה. הברד פגע 
במטעי פרי רבים ובחלקם אף גרם לנזקים מוחלטים לפירות.  
בין השאר נפגעו מטעים נשירים של פירות הקיץ כשעיקר הנזק 
נגרם באזור גבעת עדה ובנימינה שבמרכז הארץ וכן בגליל. 
בנוסף, הגשמים הרבים פגעו בגידולי שחת שהיו בשלב יבוש 
וניזוקו מהגשמים שירדו בכל חלקי הארץ. בסה"כ מזג האוויר 
הסוער, הגשם והברד, פגע בכ-10,000 דונם של גידולים בכל 

רחבי הארץ.

נזקים אלה מצטרפים לנזקי מזג האוויר הסוער במסגרתו 
נגרמו לחקלאים נזקים בהיקף של למעלה מ-7 מליון ₪. למעלה 
מ-80% מהנזקים היו תוצאה של הברד הכבד שירד בצפון הארץ, 
ובעיקר באזור הגליל עליון ודרום רמת הגולן. באזור זה נרשמו 

נזקים  לכ-6,000 דונם של מטעי פירות  נשירים   

מאות חקלאים, יזמים ואנשי עסקים השתתפו בועידה 
מאות חקלאים, יזמים ואנשי עסקים השתתפו בועידה שנערכה 
בת"א בשיתוף העיתון גלובס  מטרת הוועידה הייתה לחשוף 
בפני המגזר העסקי את הפוטנציאל הכלכלי העצום והחשיבות 
הלאומית שיש לחקלאות על מנת לקדם אפשרויות השקעה 
ויזמות בתחום. הוועידה התקיימה במקביל לוועידת שוק ההון 
של גלובס והריאיון שנתן שר האוצר לחגי גולן, העורך הראשי 
של גלובס, היה משותף לשתי הוועידות. בוועידה חשף שר 
החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ יאיר שמיר )בראיון מוקלט( כי 
בכוונת המשרד  לפתוח פארקים של אגרוטק במקומות שונים 
בארץ שבהם יתאפשר לחברות גדולות, קטנות, חברות הזנק 
)סטארט-אפים( כולל חממות לקבל סיוע מקצועי מדעי, מעבדות, 
שטחים וכדומה לפתח את מוצריהם. שלמה שיטרית, יו"ר קנט 
ציין כי צריכת המזון העולמית צפויה להכפיל את עצמה עד שנת 
2050 וקרא להגדיל את תקציבי המחקר כדי שיאפשרו הגברת 
התפוקה לדונם, משום ש"האוכלוסייה גדלה אך הקרקע לא".  

וסביבה של  פרופ' איל קמחי, מהפקולטה לחקלאות, מזון 
האונ' העברית, וסגן מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות חברתית 
יותר בחקלאות על  בישראל, קרא לממשלת ישראל לתמוך 
מנת שלא נהיה תלויים בייבוא של מזון.  גיא בינשטוק, מנכ"ל 
מהדרין פריאור התייחס לעובדה כי ענף החקלאות עובר בשנים 
האחרונות לידי חברות גדולות ומביא להיעלמותם של חקלאים 
רבים ואמר כי "קיים יתרון לגודל, הוא לא חזות הכל אבל לא 

ניתן להתעלם ממנו".

בימים אלו החלה א.פ.א.י-
גרנות בהקמת קו ייצור חדש 
לעמוד  במטרה  לקליפים 
בצפי האריזה לעונת -2013
2014 שאמור להגיע לכ- 25 
אלף טון. כמויות אלו מקורן 

בנטיעות מאסיביות שביצעה 
החברה בשיתוף עם הדרי גרנות 
ניטעו  במסגרתן  והמשקים, 
האחרונות  השנים  בשלוש 
כ-4500 דונם אור וכ-1500 

דונם זני הדרים נוספים. 

כבר בעונה הנוכחית, אמר 
א.פ.א.י- מנכ"ל  לוי,  אלון 
לארוז  הצלחנו  "לא  גרנות: 
ושלחנו  הפרי שלנו  כל  את 
חלק לאריזה במהדרין, דרכה 
אנו מייצאים את רוב  הפרי 

קיום  על  ההחלטה  שלנו. 
פרויקט ההרחבה דווקא עכשיו 
באה מתוך הבנה שהתוכנית 
הרב-שנתית שלנו מתקדמת 
אותנו  ומחייבת  בהצלחה 
האריזה  היקף  את  להגדיל 

א.פ.א.י-גרנות מרחיבה את בית האריזה ומקימה 
קו לאריזת קליפים בכ-17 מש"ח

בסיום העבודות יעמוד כושר האריזה של בית האריזה על כ-35 אלף טון 
קליפים בשנה וזאת בשני קווי אריזה 
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מחד  לנטיעות  בהתאם 
ולהסכמי אריזה עם מגדלים 

נוספים מאידך.
 

הכל הודות לאור
יעמוד  העבודות  בסיום 
כושר האריזה על כ-35 אלף 
טון קליפים בשנה וזאת בשני 
החדש  הקו   – אריזה  קווי 
קיים  וקו  עכשיו  המוקם 
שיושאר במקום. מתוך הנ"ל 
25 אלף טון יהיו בציר הזמן 
מרץ.   – ינואר  של  הקריטי 
לקחנו  לוי,  מסביר  בתכנון, 
נוספת של  בחשבון הכפלה 
נפח הייצור שיכולה להתבצע  
החדש.  בקו  נתון  רגע  בכל 
אנחנו מאמינים, הוא מוסיף, 
שהביקוש היציב ממנו נהנה 
ה"אור", בעיקר באירופה, יירד 
קצת אך לא באופן דראמטי 

והזן הזה ישאר מאד אטקטיבי. 
השנה יוצאו יותר מ-40 אלף 
מתוך  לאירופה  "אור"  טון 
60,000 הטון שנקטפו ונארזו 
בישראל.  לפי תוכניות משרד 
יהיו   2015 החקלאות בשנת 
בישראל כ-150 אלף טון מדי 
שנה. אחוזי הייצוא עומדים 
על כ-70%. הנחה זו מתבססת 
על ההצלחה המטאורית של 
לראשונה  שיוצא,  ה"אור" 
העונה, גם ליפן, ארה"ב, קנדה 

ואוסטרליה. 
מחירו של ה"אור", מסביר 
גבוה  הינו ב-30-40%  לוי, 
ממחירי הקליפים המתחרים 
בו, ובהתחשב בעובדה שזהו 
שמיוצא  ישראלי  פיתוח 
ומשווק  לאפריל  ינואר  בין 
בשווקים בין פברואר לסוף מאי 
והתחרות בקטגוריה של סופר 

פרמיום , נמוכה יחסית . מחירי 
השיא של העונה שהסתיימה 
עמדו על כ-7 שקלים בשער 
הנמל בישראל פי שניים ויותר  
מקלמנטינות רגילות. משרד 
מאמצים  עושה  החקלאות 
רבים, כדי לשמור על מעמדו 
של ה"אור" בעולם ועל השם 
הטוב של המותג . מועצת פרי 
והיא  נרתמה למאמץ  ההדר 
גדולים  קמפיינים  מתכננת 
של קידום מכירות באירופה 

לקראת העונה הקרובה. 
העבודות לבניית קו האריזה 
והן  החדש החלו בימים אלו 
אמורות להסתיים עם תחילת 
הקטיף בספטמבר 2013. כדי 
לעמוד בלוח הזמנים הקצוב 
הוקדשה מחשבה רבה לתכנון 
הופקד  והפרויקט  המוקדם 
בידיהם הנאמנות של מהנדס 

ומנהל  דורון קציר  הפרויקט 
הפרויקט נחמן ארד. רוב הציוד 
הינו של חברת MAF  הצרפתית.

בית האריזה השני בארץ
הינו  האריזה  בית  שדרוג 
ביסוס  נקודת שיא בתהליך 
בית האריזה. תהליך שהחל 
בשנת 2008 אז רכשה גרנות 
50% מבית האריזה של אגודת 
בחמש  הוותיקה.  א.פ.א.י 
השנים שחלפו הושקעו כ-25  
חדשות,  בנטיעות  מש"ח 
בשינוי ארגוני ומבני ובגיבוש 
עם  ושיווק  אריזה  הסכמי 
מגדלים רבים ובהם   כ-14 
ממשקי גרנות בעלי פרדסים. 
בעקבות מהלכים אלו עלה בית 
האריזה למקום השני בארץ 
בכמות הפרי הנארזת בו )אחרי 
מהדרין( ובאחוז הפרי לייצוא.

 מזכיר ארגון מגדלי הפרחים,המרכז את תחום העובדים 
הזרים בהתאחדות חקלאי ישראל, תוקף את משרד החקלאות.                                              
לדבריו, שר החקלאות לא ממלא הבטחתו כי ידאג לכך שלרשות 
החקלאים יעמדו 25 אלף העובדים שלהם הם זכאים על פי החלטת 
הממשלה. לדברי חדד, בפועל יש כיום חוסר של 5000 עובדים 

שפוגע ביכולתם של החקלאים לנהל את משקיהם.

הוא הוסיף: " שורש הבעיה נעוץ בהחלטת הממשלה הקודמת 
להלאים את הבאת העובדים מתאילנד לארץ, אומר חדד. רשות 
ההגירה בישראל ומשרד העבודה התאילנדי לא ערוכים לבצע 
את גיוס העובדים וכתוצאה מכך יש חוסר בעובדים וחלק מאלו 
שכן מגיעים הם לא מיומנים ולא מתאימים לעבודה בחקלאות. 
הבאת עובדים לא מתאימים גרמה לכך ש-3000 מהם ברחו 
17 אלף  ממעסיקיהם, כך שבפועל מועסקים כיום בארץ רק 

עובדים תאילנדים אצל החקלאים שזכאים להם". 

הפתרון – לחזור לשיטה הקודמת 
גיוס  והוא מציע: "הפתרון הוא חזרה לשיטה הישנה שבה 
העובדים והטיפול בהם בארץ נעשים באמצעות חברות פרטיות 
מפוקחות. אם יש חריגות יש לטפל בהן כמו בכל תחום אחר. 

הייתה זו טעות קשה לבצע הלאמה.

"בימים אלו צריכים החקלאים לקבל החלטות לגבי העונה הבאה 
על היקף השטחים שהם יכינו, הזמנת חומרי גלם, התקשרויות 
עם קניינים בחו"ל ועוד. כיצד הם יכולים לעשות זאת כשאין 
להם מושג כמה עובדים יעמדו לרשותם? "והוא חושש כי המשך 
ההתנהלות הנוכחית "תגרום לנזקים אדירים ותאלץ חקלאים לצמצם 
את פעילותם או אף לסגור את המשקים ולאבד מקור פרנסתם".   
הדובר מאיים: "מגדלי הפרחים זכו בעבר ב-50 מיליון שקל 
פיצוי על נזקים שנגרמו להם בשל מחסור בעובדים בתחילת 
העשור הקודם. לדברי חדד, המצב הנוכחי יגרור תביעת נזקים 

נוספת שאותה למרבה הצער תצטרך לשלם קופת המדינה.

בחקלאות חסרים כיום כ-5000 
עובדים זרים

  3000 ברחו ממעסיקיהם
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מצטיינים

מועצת הצמחים ציינה גם השנה את החקלאים המצטיינים  
שעשו בהצלחה עבודתם בשטח. האירוע התקיים במעמד שר 
החקלאות החדש יאיר שמיר, מנהל מועצת הצמחים צבי אלון, 
מנהלים, מגדלים  ונציגי מגדלים בענפי ההדרים, ירקות ופרות, 

אנשי מחקר חקלאי והדרכה ורבים נוספים.                       

שר החקלאות – ביטחון ויצירה שלובים זה בזה                                 
שר  החקלאות אמר כי הוא רואה באירוע ציון דרך מרגש. הוא 
הוסיף כי הוא חש שיש לחקלאות בישראל קווי דמיון לנושא 
הצבא והביטחון והתעשייה בארץ וכי תכליתה של החקלאות – 
ביטחון ויצירה השלובים זה בזה. לייצר מזון, לשמור על ערכי 
הטבע והנוף ולקיים חיים קהילתיים עם נוכחות כלכלית וחברתית 
במרחב הכפרי בכל רחבי הארץ. הוא הבטיח להמשיך ולקדם 
החקלאות בארץ במשותף עם העושים במלאכה בשטח, כשמשרד 
החקלאות יהיה כתובת להמשך הפיתוח המדעי והטכנולוגי של 
החקלאות תוך טיפוח דור ההמשך.                                         

צבי אלון – לכבוד הוא לנו 
צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים אמר כי החקלאים המצטיינים 

הם חלון הראווה של חקלאות ישראל.
הוא הזכיר, כי המוניטין של החקלאות הישראלית הוא שם 
דבר בעולם כולו וכי זה עשרות שנים שאנו מהווים אבן שואבת 
לרבים שבאים אלינו ללמוד, להשתלם, להכיר שיטות אגרוטכניות 
חדשות ולהחשף למודל של חקלאות שיתופית ומשפחתית יעילה 

ומתקדמת גם על שפת המדבר וגם באזורי גידול קשים.  
והוא סיכם, לכבוד הוא לנו, במועצת הצמחים, להביע הערכה, 
יחד עם ארגוני החקלאים ומקצת מחקלאים אלה ולהעניק להם 

את אות החקלאי המצטיין.
להלן מקבלי אותות ההוקרה בענף ההדרים בשנת 2013.

 יחיעם, ניר ועומר אלטשולר מבנימינה.
יחיעם, יליד 1948, בוגר ביה"ס החקלאי מקווה ישראל, דור 

שלישי לחקלאים מבנימינה.
מגדל 140 דונם פרדס קליפים, אשכוליות ותפוזים, מתוכם 
50 דונם פרדס קליפים צעירים, ובנוסף גם כרם יין ובקר לבשר. 
יחיעם שותף לתצפיות ולניסיונות שדה בפרדסו, בשיתוף שה"מ, 
בנושאים כגון מחלת העלעלת, השקיה, דישונים, ריסוסי ג'יברלין, 

שימוש בטנסיומטרים אלקטרוניים וחיגור בזן האור.
יחיעם הוא מהחקלאים הראשונים בענף ההדרים שהכניסו 
כיסוי רשת על הזנים "אור" ו"אורה", למניעת מכות ברד ונזקי 

סופה. חלקתו שימשה דוגמא לשאר המגדלים והמדריכים.
כיום יש בארץ מאות דונמים המכוסים ברשת, והשטחים יתרחבו

בעתיד.
הוא שותף גם בפעילות ציבורית בענף ההדרים, חבר בוועדת

מועצת הצמחים
העניקה אותות הוקרה 

לחקלאים מצטיינים
 המצטיינים בענף ההדרים – יחיעם, ניר ועומר אלטשולר )בנימינה(

וצביקה ענבל )הדרי מעון(  • ד"ר דוד עזרא חוקר מחלות מטעים והדרים 
מהמינהל למחקר חקלאי, נקבע כמצטיין במחקר החקלאי

  מאת כתב עת הדר

 מצטיינים – משפחת אלטשולר 



לסיכום – עונה לא קלה עברה עלינו, וכמיטב המסורת האופטימית, אפשר לצפות רק לטוב יותר בעונה הקרובה. אמן ובהצלחה לכולם !!!

 מחירים ממוצעים של אשכוליות אדומות בצרפת 2009/10-2012/13.

 תמונת מצב  )המשך מעמוד 5(

מושב בצרה � חוף השרון
shanitomi@gmail.com 09�7486337 :'טל' תומי שני: 0544338755, פקס

משתלות פיגלשטוק
מגוון כנות וזני הדרים

איכות גבוהה | שרות מהיר ואמין | בפיקוח הגנת הצומח והרבנות
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החברי הועדה לבחירת
 החקלאים המצטיינים היו: 

מצטיינים

מגדלים אזורית, בוועדת ביטוח של ענף ההדרים, פעיל בבית 
אריזה אפאי וכן יו"ר ועדה חקלאית בבנימינה-גבעת עדה.

בנו ניר, יליד 1977, בוגר הפקולטה לחקלאות, שותף בשנים 
אחרונות לאביו בטיפול במשק החקלאי ומשתתף בניסויי השדה, 

בסיורים מקצועיים ומוסיף ידע מעודכן למשק המשפחתי.
בנו השני, עומר, גם הוא בוגר הפקולטה לחקלאות, מנהל 
ומסייע אף הוא בהרחבת  יונה  בפרדסי משפחת קרני בכפר 

הידע המקצועי.
 

צביקה ענבל – קיבוץ סופה 
צביקה חבר קיבוץ סופה משנת, 1986 עסק בקיבוץ בגידול 

מטעים ופרדסים  מגיל צעיר התמחה בפרדסנות.
עם הקמת פרדס הדרי מעון, בשנת 1996, הצטרף לצוות בתפקיד 
מנהל תפעולי. באחריותו כ-4,000 דונם פרדס אזורי, שניטע 
במסגרת "נגב של צמיחה", שותפות של 12 קיבוצים בחבל מעון.
צביקה מנהל מסודר וקפדני של הפרדס המגוון, באמצעות צוות

עובדים מסור. בפרדס מעל 20 זנים שונים, בעיקר קליפים 
ולימון.

מרבי  לטיפול  נאותה,  מקצועית  להתייחסות  זוכה  זן  כל 
ולתוצאות פיזיות וכלכליות מוצלחות. הפרדס איננו קופא על 

שמריו, ומדי שנה משנטעים 5% מהשטח לזנים חדשים.
חותר  צביקה  בניהול הפרדס,  עבודתו השוטפת  כדי  תוך 
ולשיפורים בכל התחומים. הפרדס משמש "שדה  לחדשנות 
ניסויים" למדריכים, לחוקרים ולחברות הזנה והדברה ומהווה 

"תחנה קבועה" בכל סיור מקצועי בנגב.
בשנים האחרונות מתבצעת בפרדס הדברה של זבוב הפירות 
בשיטה ביולוגית, ללא חומרי הדברה )שימוש בזבוב מעוקר(
והתוצאות מרשימות ומוצלחות. חלק מרכזי בהצלחה הוא היישום 

הקפדני של קטיף וסניטציה בפרדס.
ושיתוף פעולה עם פרדסנים,  יחסי חברות, אמון  לצביקה 
חוקרים, מדריכים ובתי אריזה בכל הארץ. יחסים אלה מועילים 

ומשפרים את הניהול השוטף של הפרדס.
צביקה חותר להכנסת זנים חדשים באמצעות עצי מדגם וחלקות 
קטנות של זנים חדשים, ובקיץ הקרוב יטעו ביוזמתו חלקה מיוחדת 

של זנים חדשים במסגרת פרויקט הזנים של שה"מ.

דוד )דדי( עזרא חוקר במחלקה למחלות צמחים וחקר 
עשבים בוולקני

דוד )דדי( עזרא, חוקר במחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים 
שבמרכז וולקני, מתמחה במחלות עצי פרי והדרים. דדי הצטרף 

לצוות מרכז וולקני בשנת 2004.
במעבדתו עוסקים בעיקר במחלות עצי פרי הנגרמות על-
ביולוגית למניעתן.                                                                                             גם בהדברה  ידי פטריות פתוגניות, אך 
במעבדה עוסקים בתחום ההדרים בניסיונות למנוע את מחלת המל 
סקו וכן, בחינת העמידות למחלת האלטרנריה, הפוגעת בקליפים, 
בשיתוף ההדרכה בשה"מ וחוקרים מהמחלקה להשבחת מטעים 
במרכז וולקני. ד"ר עזרא משמש גם בוועדה לעצי אם להדרים.

צביקה ענבל

מאיר יפרח - מזכיר ארגון מגדלי ירקות ויו"ר הועדה
צבי אלון - מנכ"ל מועצת הצמחים

טל עמית - מנהל ענף ההדרים, מועצת הצמחים
אילן אשל - מזכיר ארגון מגדלי הפירות

חי בנימיני - מ"מ מזכיר ארגון מגדלי הדרים
שמשון עומר - מנהל אגף ירקות, שה"מ,

משרד החקלאות

עזרא בכר - מנהל אגף המינהל, מועצת הצמחים
ג'מאל מדלג - יו"ר ענף הזית, מועצת הצמחים
ד"ר עדי נעלי - מנהל ענף הזית, מועצת הצמחים

אברהם ארליך- מנהל ענף הירקות,
מועצת הצמחים

משה ברוקנטל - מנהל ענף הפירות,
מועצת הצמחים
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חקר התוצרת החקלאית

רקע
לצירופי זן\כנה השפעה רבה על קצב הגדילה, פוריות )גודל 
הפרי וכמות היבול(, עמידות למחלות )פיטופטורה, טריסטיזה, 
)נמטודות(, עקות סביבה  ווירואידים(, מזיקים  אקסוקורטיס 
 Castle( והתאמה לסוגי קרקע שונים ,)מליחות, קפיאה, יובש(
2010(. בנוסף, ידוע כי הצירוף זן\כנה משפיע גם על האיכות 
והחומצה  זה על תכולת הכמ"מ  ובכלל  הפנימית של הפרי, 
 Barry et al., 2004; Mourao Filho et al. 2007;( במיץ וטעם הפרי

  .)Cantuarias-Aviles et al. 2010
נכון להיום, הכנה העיקרית בארץ לגידול פירות מנדרינה 
'אור' וקליפים שונים היא חושחש, אולם, באזורים שונים, בעיקר 
בנגב, נטועים פרדסים רבים גם על כנת וולקה.  מבין הכנות 
הללו, כנת חושחש )תפוז מר( מקנה פרי איכותי ועמידות טובה 
לתנאי קרקע כבדה ו/או גירנית אך הינה רגישה לטריסטיזה.  
לעומת זאת, הכנה הלימונית וולקה מקנה פוריות גבוהה ועמידות 
לטריסטיזה, אך נחשבת נחותה מבחינת השפעתה על איכות וטעם 
הפרי.  בנוסף לכנות הללו, תצפיות שנערכו בשנים האחרונות 
בחלקות זן\כנה שונות בארץ הצביעו על כך שהכנה 812 )כנה 
מפלורידה שהינה מכלוא בין מנדרינה סנקי X תלת עלה בנקה(  
מקנה הן יבול טוב ועמידות לטריסטיזה והן פרי טעים ואיכותי.
במאמר הנוכחי, אנו מציגים תוצאות של בדיקות שערכנו 
במהלך שתי העונות האחרונות אודות השפעות הכנות חושחש, 
'אור'  וולקה ו-812 על הטעם והארומה של פירות מנדרינה 

ו-'אודם'.

מהלך המחקר
ו-2013, כאשר התוצאות   2012 בעונות  נערכו  הבדיקות 
המוצגות הן מהבדיקות שנערכו בעונת 2013, הכוללות פירות 
זן\כנה בפרדס  'אור' שנקטפו ב-13.2.2013 מחלקת  של הזן 
עין ורד, ופירות של הזן 'אודם' שנקטפו ב-16.1.2013 מחלקת 
זן\כנה בפרדס עלומים. בדיקות איכות הפרי כללו: 1( תיעוד 

השפעות צירופי זן\כנה על 
הטעם והארומה של פירות 

מנדרינה 'אור' ו-'אודם'

מאת גילי בנימין ורון פורת, המחלקה לחקר תוצרת חקלאית
לאחר הקטיף, מינהל המחקר החקלאי

לצירופי זן\כנה השפעה רבה על הפוריות, עמידות למחלות ועקות, 
התאמה לסוג הקרקע, וכן השפעה על האיכות הפנימית של הפרי וטעמו.

בעבודה זו בחנו באופן מעמיק את השפעות צירופי זן\כנה שונים על
הטעם והארומה של פירות מנדרינה 'אור' ו- 'אודם'.

המראה הפנימי והחיצוני של הפרי באמצעות צילום, 2( בדיקות 
תכולת כמ"מ וחומצה במיץ באמצעות רפרקטומטר דיגיטלי 
ומכשיר טיטרציה אוטומטי, בהתאמה, 3( מבחן טעימה תיאורי 
באמצעות צוות מאומן שכלל 10 טועמים מהמחלקה לאחסון 
תוצרת חקלאית במרכז וולקני, וכן מבחן משולש ומבחן העדפות 
טעם בקרב כ-40 טועמים בלתי מאומנים, 4( בדיקת תכולת 
והרכב חומרי הארומה במיץ באמצעות גז כרומטוגרף מצומד 

.)GC-MS( לגלאי מסות

תוצאות
מראה הפרי

פירות הזנים 'אור' ו-'אודם' על גבי הכנות חושחש, וולקה 
ו-812 נקטפו בצבעם האופייני בשיא מועד ההבשלה של כל 
זן )פירות 'אור' נקטפו ב-13.2.13, ופירות 'אודם' נקטפו ב- 
16.1.13(. כפי שניתן לראות, סוג הכנה לא השפיע על מראה 

וצבע הפרי )איור 1(.

תכולת הכמ"מ והחומצה במיץ
מבחינת תכולת הכמ"מ במיץ, ניתן לראות שכמעט ולא נתגלו 
הבדלים ברמת הכמ"מ במיץ של פירות הזן 'אור' על גבי הכנות 
השונות )רמת הכמ"מ היתה 13.5% על כנת חושחש ו-13.0% 
על הכנות וולקה ו- 812( )איור 2(. לעומת זאת, תכולת הכמ"מ 
במיץ של פירות הזן 'אודם' הייתה באופן מובהק גבוהה יותר )כ- 
13.0%( על גבי הכנות חושחש ו-812, בהשוואה לרמת הכמ"מ 

במיץ של פרי גבי כנת וולקה שהייתה 11.5% בלבד )איור 2(.
מבחינת רמת החומצה במיץ, ניתן לראות שבשני הזנים תכולת 
החומצה במיץ היתה נמוכה יותר על כנת וולקה בהשוואה לכנות 
האחרות.  כך למשל, בזן 'אור' רמת החומצה במיץ היתה 0.9% 
על כנת חושחש, 0.8% על כנת 812 ורק 0.7% על כנת וולקה 
)איור 2(, ואילו בזן 'אודם' רמת החומצה היתה 0.7% על גבי 

הכנות חושחש ו-812 ורק 0.5% על גבי כנת וולקה )איור 2(.
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איור 1:  השפעת סוג הכנה על מראה פירות מנדרינה 'אור' ו- 'אודם'.

סך הכול, ההבדלים שנמצאו בתכולת הכמ"מ והחומצה במיץ 
התבטאו בכך שבשני הזנים, 'אור' ו-'אודם', הפרי על גבי כנת 
וולקה היה בעל יחס הבשלה מעט גבוה יותר מאשר על גבי 
הכנות האחרות )איור 2(.  כמו כן, ראוי לציין, כל בכל צירופי 
הזן והכנה השונים יחס ההבשלה של הזן 'אודם' היה גבוה יותר 

בהשוואה לזן 'אור' )איור 2(.
הערכת טעם הפרי

מבחינת טעם הפרי, ניתן לראות שלא נמצא הבדל משמעותי 

איור 2:  השפעת סוג הכנה על תכולת הכמ"מ והחומצה במיץ של פירות מנדרינה 
'אור' ו- 'אודם'. התוצאות הינן ממוצעים ± ש.ת. של 4 חזרות בכל בדיקה.

בהעדפת טעמם של פירות הזן 'אור' על גבי הכנות השונות, כאשר 
ציוני העדפת הטעם הממוצעים היו בין 7.7 ל-8.2 בסולם של 
בין 1 ל-9 )איור 3(. בהתאם לכך, מלבד ירידה מעטה בחישת 
חמיצות בפרי על כנת וולקה, צוות הטועמים המאומן לא זיהה 
הבדלים ניכרים בפרופיל הטעם של פירות הזן 'אור' על גבי 

הכנות השונות.
ניכרים  נמצאו הבדלים  'אודם'  הזן  בפירות  זאת,  לעומת 
בהעדפות טעם הפרי על גבי הכנות השונות, כאשר הפרי על 
גבי הכנות חושחש ו-812 קיבל ציוני העדפת טעם של 6.5-6.9, 
ואילו הפרי על כנת וולקה קיבל ציון העדפת טעם נמוך יותר של 
5.3 בלבד )איור 3(. אפיון פרופיל טעמם של פירות 'אודם' על 
גבי הכנות השונות בעזרת צוות טועמים מאומן הראה שהפרי על 
כנת וולקה היה פחות פירותי, פחות עסיסי, פחות חמוץ ומעט 
קשה יותר ללעיסה בהשוואה לפרי על הכנות חושחש ו- 812 
)איור 3(.  כמו כן, ראוי לציין שציוני העדפות הטעם היו גבוהים 

יותר בזן 'אור' בהשוואה ל-'אודם' )איור 3(.
על מנת לבחון ביתר העמקה האם קיים הבדל בין טעם הפרי 
על גבי הכנות חושחש לעומת וולקה, ערכנו עבור כל זן מבחן 

איור 3:  השפעת סוג הכנה על הטעם של פירות מנדרינה 'אור' ו- 'אודם'.  
התוצאות הינן ממוצעים ± ש.ת. של 10 טועמים שונים.

טעימה משולש בקרב 36-40 טועמים שונים.  תוצאות הבדיקה 
הראו כי רק 17 מבין 40 טועמים זיהו נכון את ההבדלים בין 
הכנות בזן 'אור', בעוד כמות ניכרת יותר של 21 מבין 36 טועמים 
זיהו נכון את ההבדלים בטעם הפרי בזן 'אודם'.  כלומר, לא 
'אור' על  נמצא הבדל משמעותי בטעמם של פירות מנדרינה 
 P =( גבי הכנות חושחש לעומת וולקה, אך נמצא הבדל מובהק
0.001( בטעמם של פירות הזן 'אודם' על גבי שתי הכנות הללו.
לבסוף, מבין הטועמים שזיהו נכון את ההבדלים בין הכנות בזן 

חקר התוצרת החקלאית
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'אור', לא נמצא הבדל ברור במידת ההעדפה בין הכנות השונות 
)איור 4(. לעומת זאת, מבין הטועמים שזיהו נכון את ההבדל בין 
הכנות בזן 'אודם', נמצא שרוב מוחלט )86%( העדיפו את טעם 
הפרי על גבי כנת חושחש ורק 14% העדיפו את טעם הפרי על 

גבי כנת וולקה )איור 4(.
הרכב ותכולת חומרי ארומה

מבחינת כלל תכולת הנדיפים במיץ, ניתן לראות כי בשני הזנים, 

איור 4:  העדפות טעם של פירות מנדרינה 'אור' ו- 'אודם' על גבי כנת 
חושחש לעומת וולקה.  התוצאות מראות את התפלגות העדפות טעם הפרי 

בקרב טועמים אשר זיהו במבחן משולש את ההבדלים בטעם הפרי בין 
הכנות חושחש ווולקה. 

'אור' ו-'אודם', רמות הנדיפים היו באופן מובהק גבוהות יותר 
על הכנות חושחש ו-812 בהשוואה לפרי על כנת וולקה )איור 
5(. כך למשל, בזן 'אור', תכולת כלל הנדיפים על גבי הכנות 
חושחש ו-812 היתה בין 440-490 מ"ג לליטר, ואילו על גבי כנת 
וולקה תכולת כלל הנדיפים היתה 310 מ"ג לליטר בלבד )איור 

איור 5:  השפעת סוג הכנה על תכולת כלל חומרי הארומה במיץ של פירות 
מנדרינה 'אור' ו- 'אודם'.   התוצאות הינן ממוצעים ± ש.ת. של 4 

חזרות בכל בדיקה.

5(. בזן 'אודם', רמות כלל הנדיפים היו נמוכות יותר מאשר בזן 
'אור', ועמדו על כ-150, 80 ו-230 מ"ג לליטר על גבי הכנות 

חושחש, וולקה ו-812, בהתאמה )איור 5(.
מבחינת הרכב חומרי הארומה במיץ, ניתן לראות כלל הנדיפים 
הינם סך של נדיפים השייכים לקבוצות ביוכימיות שונות, ובכללן 

כהלים, אלדהידים, אסטרים, קטונים וטרפנים שונים )מונוטרפנים 
וססקיטרפנים( )איור 6(. ניתן לראות, כי בזן 'אור' לא נתגלו 
הבדלים מובהקים בתכולת חומרי הארומה השייכות לקבוצות 
הביוכימיות השונות, וכן לא בכלל תכולת הנדיפים )איור 6(.  
לעומת זאת, בזן 'אודם', נמצאו הבדלים מובהקים בתכולתם 
של כהלים ומונוטרפנים בפרי מהכנות השונות, כאשר הרמות 
הגבוהות ביותר היו בפרי על כנת 812 והרמות הנמוכות ביותר 

היו בפרי על כנת וולקה )איור 6(.

דיון ומסקנות
מקובל להניח שכנת חושחש מקנה פרי טעים ואיכותי בעוד 
וולקה, מקנות פרי בעל איכות פנימית  כנות לימוניות, כגון 
נמוכה, אך הנחה זו לא נבחנה באופן מדעי ומעמיק.  במחקר 
הנוכחי, בחנו את ההשפעות של צירופי זן\כנה שונים על הטעם 
והארומה של פירות מנדרינה 'אור' ו-'אודם' באופן יסודי בשתי 
עונות עוקבות באמצעות בדיקות ביוכימיות של תכולת הכמ"מ 
והחומצה והרכב הנדיפים במיץ ובאמצעות מבחני טעימה שונים, 
כולל מבחן משולש, מבחני העדפת טעם ומבחני טעימה תיאוריים 

בעזרת צוות טועמים מאומן.
מבחינת הבדיקות הביוכימיות שערכנו, ניתן לראות כי בשני 
הזנים, 'אור' ו-'אודם, רמת החומצה במיץ היתה נמוכה יותר 
בפרי על כנת וולקה בהשוואה לפרי על הכנות חושחש ו-812, 
ובזן 'אודם' גם רמת הכמ"מ היתה נמוכה יותר על כנת וולקה 
בהשוואה לכנות האחרות )איור 2(. כמו כן, תכולת כלל חומרי 
הארומה במיץ הייתה גבוהה יותר בשני הזנים בפרי על גבי הכנות 
חושחש ו-812 ונמוכה יותר בפרי על גבי כנת וולקה )איור 5(.
למרות ההבדלים בתכולת הכמ"מ, החומצה וחומרי הארומה 
זיהינו הבדלים משמעותיים בטעם הפרי  'אור' לא  במיץ, בזן 
על גבי הכנות השונות, הן במבחני טעימה בקרב צוות מאומן 
והן בקרב טועמים לא מאומנים )איורים 3-4(. לעומת זאת, בזן 
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'אודם', מצאנו בבירור כי היתה העדפה לטעם הפרי על הכנות 
חושחש ו-812 בהשוואה לטעם הפרי על כנת וולקה שהיה נחות 

יותר)איורים 3-4(.
בעקבות מבחני הטעימה שערכנו, אנו מסיקים כי בבחירת 
זן\כנה שונים יש חשיבות רבה גם לזן עצמו ולא רק  צירופי 
לסוג הכנה.  כך למשל, בזן 'אור' הפרי היה טעים בכל צירופי 
הזן והכנה השונים, ואילו בזן 'אודם' הפרי על הכנות חושחש ו- 
812 היה טעים יותר לעומת הפרי על כנת וולקה )איורים 3-4(.
ההסבר לכך שסוג הכנה לא השפיע על הטעם של פירות 'אור' 
אך כן השפיע על הטעם של פירות 'אודם' הוא שפירות 'אור' 
הינם בעלי רמת חומצה גבוהה יותר ותכולת חומרי ארומה גבוהה 
יותר מאשר פירות 'אודם', ולכן ירידה מעטה ברמת החומצה 
או בתכולת חומרי הארומה לא השפיעה לרעה על חישת הטעם 
הכולל של הפרי, כלומר הפרי נשאר מספיק חמוץ ומספיק ארומטי 
והיה טעים גם על כנה נחותה יחסית כגון וולקה.  לעומת זאת, 
בזן 'אודם' רמת החומצה ורמת חומרי הארומה נמוכים יחסית 
נוספת ברמת החומצה  ירידה  כל  ולכן  'אור',  לזן  בהשוואה 
ובתכולת חומרי הארומה בפרי על כנת וולקה התבטאה בפגיעה 

בהעדפת טעם הפרי.

תודות
אנו מודים מקרב לב לאורי מוטצן מפרדס עין ורד על אספקת 
פירות 'אור', ולמנחם סער מפרדס עלומים ושוקי קנוניץ, מנהל 

ענף הדרים וממ"ר זנים וכנות בשה"מ, על אספקת פירות 'אודם' 
לביצוע הניסויים. מחקר זה הינו מפרסומי מינהל המחקר החקלאי 
מספר 655/13.  המחקר מומן על קרן המדען הראשי של משרד 

החקלאות )תוכנית מחקר מס. 430-0368-12(.  

    
רשימת ספרות
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3. Tree performance and fruit yield and quality of  'Okitsu' 
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rootstocks, their development and commercialization.  
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Ortega EMM )2007( Plant growth, yield,  and fruit quality 
of 'Fallglo' and 'Sunburst' mandarins on four rootstocks. Sci 
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איור 6:  השפעת סוג הכנה על תכולת חומרי ארומה מקבוצות ביוכימיות שונות במיץ של פירות מנדרינה 'אור' ו- 'אודם'.   התוצאות הינן ממוצעים ± ש.ת. 
.P £ 0.05 של 4 חזרות בכל בדיקה.  אותיות שונות מעידות על הבדלים סטטיסטיים ברמת מובהקות של

חקר התוצרת 
החקלאית
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ראיון

שנים רבות מעורב בוקי שפרלינג בעשייה החקלאית באזור 
עמק חפר שבשרון, נמנה על ותיקי החקלאים בארץ, מלווה את 
התפתחות הענפים השונים. בשיחה איתו התייחסנו לפריחה 
הפוקדת בשנים האחרונות את ענף ההדרים באזור משמר השרון, 
הקיבוץ שבו נמצא ביתו ועל התפתחות ענף הפרדס במשמר 
השרון. כחקלאי ותיק מעניין היה לשמוע את דעתו על השינויים 
במבנה הענף ובמעמד החקלאות בציבוריות הישראלית.                                   
שאלה:  ממתי אתה מלווה את ענף החקלאות בארץ? ומה 

עיסוקך כיום?

בוקי שפרלינג: "אני בן קיבוץ משמר השרון וכל חיי אני 
בחקלאות. כיום אני מנהל התפעול של הפרדס שבבעלות חברה 
שיתופית שבה למשמר השרון 50% ו"פירות המושב" 50% נוספים. 

900 דונם
שאלה: תוכל לתת לנו פרטים על הפרדס שלכם?

בוקי שפרלינג: "הפרדס כיום בן כ-900 דונם. הזנים שבו 
בעיקר קליפים, כמו מיכל, מירב, אור, אורה, אודם, ת"זים כמו 
ולנסיה וגם  לימונים )110 דונם( וזנים נוספים. בעשור האחרון 

בשנים האחרונות מתרחבות 
נטיעות הפרדסים בעמק חפר

ראיון עם בוקי שפרלינג מנהל התפעול של פרדס שבבעלות משותפת של 
קיבוץ משמר השרון ומוטי בן יוסף מבעלי בית האריזה "פירות המושב"  

מתחדשים- בוקי שפרלינג עם  איתי מרגלית מרכז המשק  משמר השרון ויו"ר הפרדס  

מאת יצחק ליס
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ראיון

חידשנו הנטיעות וכתוצאה מכך, גדלו שטחי הפרדסים, כשלמעלה 
ממחצית הפרי שלנו בפרדסים צעירים. חלק מהגידול בשטחי 
גד"ש בפרדסים.                                                                                                                           נובעת מההחלטה להמיר שטחי  הפרדסים 
עוד בשנות ה-60' היו לנו בקיבוץ פרדסים. לעיתים הם גדלו 
ולעיתים הייתה התרחבות. הצטרפתי לענף  בהיקף מצומצם 
לו  וחפשו  1995 כשהמנהל הקודם בפרדס שלנו עזב  בשנת 
מחליף. באותה העת הייתי בעסקי מטעים נוספים כמו אבוקדו 
ומנגו. משהצטרפתי התחלתי בפעילות ההרחבה וחידוש הענף.                                                                                                           
"כאן אולי המקום לציין, את תרומתו של המדריך הוותיק יאיר 
אורן. התחברתי אליו וממנו אני לומד  את כל התורה של גידול 

הדרים".
שאלה: מי הם העובדים שלכם?

בוקי שפרלינג: "לצדי עובד טל צפריר שהוא בן הדור הצעיר 
המופקד על נושא מערכות ההשקיה.  בנוסף, אנחנו מעסיקים 
עובדים באמצעות קבלנים חיצוניים– עובדים מקרב ערביי 
ישראל, פלשתינאים מעבר לקו הירוק וגם 2 תאילנדים. כל אלה 
מבצעים עבורנו עבודת מגוונות מריסוס וגיזום ועד לקטיף. כאן 
המקום להזכיר, כי מערכות ההשקיה שלנו מודרניות ממוחשבות 

שולטות על כל השטח. 

יתרון הגודל 
שלכם?                                                                         הפרי  את  משווקים  אתם  לאן  שאלה: 
בוקי שפרלינג: "הפרי שלנו משווק לשוק המקומי ולאירופה 
וגם לתעשייה בארץ. את האריזה והשיווק אנו מבצעים באמצעות 

בית האריזה "פירות המושב".
שאלה: תוכל להרחיב?

בוקי שפרלינג: "כיום, כל פרדסן הרוצה לשרוד חייב לעבד 
פרדס בגודל מינימאלי. בנוסף לכך ולא פחות חשוב, הוא חייב 
להיות צמוד לבית אריזה. גודל הפרדס שלנו שהוא אינו קטן, 
לנו  וגם הקשר שלנו עם בית האריזה מאפשר  יתרון  מהווה 
להבטיח כי לא נפגע בשל המחסור הקיים כיום בקווי אריזה 
בארץ.  חשוב להזכיר, כי את ענף ההדרים בישראל פוקדת 

בשנים בעיה חמורה – קיים מחסור בבתי אריזה ובקווי אריזה. 
לכן, ככל שגדלה תנובת הפרי נפגעים מגדלים שלהם אין קשר 

עם בית אריזה."                                         
הנוכחית?                                                                                  העונה  אצלכם  מסתיימת  כיצד  שאלה: 
בוקי שפרלינג: "מזג האוויר הסוער פגע השנה בפרדסים אך 
בסך הכול, זו הייתה שנה לא רעה. חשוב לציין את טיפולה של 
חברת קנט הליך פיצוי המגדלים שפרדסיהם ניזוקו. הם פעלו לפי 
נהלים ברורים שאני מקווה כי יניבו תוצאות חיוביות למגדלים.                                                                              
עם זאת, חשוב לזכור כי בשנים האחרונות היו טובות למגדלים."                                                                                                                         
שאלה:"האם ההתעוררות בענף ההדרים קיימת אצל פרדסנים 

נוספים באזורכם?
בוקי שפרלינג  "בהחלט. בשנים האחרונות מתרחבות נטיעות 
הפרדסים בעמק חפר. אפשר לומר כי עמק חפר התמלא בשנים 
האחרונות בפרדסים ובמטעים נוספים. רואים תופעה של מעבר 
קיבוצניקים וגם ומושבניקים החוזרים לנטוע מטעים כולל פרדסים 
על שטחים פנויים. "הסיבה לגידול בפרדסים היא ההצלחה 
היוצאת דופן של זן האור. בעקבותיו מגיעים זנים חדשים נוספים 
כדוגמת האודם, הנוסחים אופטימיות בקרב הפרדסנים. עם זאת, 
חוסר המעש של קברניטי הענף במציאת פתרון לנושא האריזה 
שוחקת את האופטימיות לגבי עתיד הענף. לעיתים נדמה כי 
המופקדים על הנושא החקלאי בממסד לא רק שלא עוזרים לנו 
להרחיב את פעילותנו אלא נוקטים בצעדים שעלולים לפגוע בנו.                                                                                                  
קברניטי המשק  הסיוע של  לצמצום  הסיבה  אולי  שאלה: 
השנים?                                                                                                                    במהלך  החקלאים  במעמד  מהירידה  נובעת 
את  שמלווה  כמי  אבל,  להיות.  "יכול  שפרלינג:  בוקי 
טוב  הזמן עושה  כי  לציין,  חייב  אני  רבות  החקלאות שנים 
שיפור  יש  אלה.  בימים  המקצועית,  ברמה  ההדרים  לענף 
כולנו עלתה.                                                                                                               בזנים, בטכנולוגיה, הידע מתרחב, הרמה של 
עם זאת, נראה לי כי בעבר מי שבחר בחקלאות בחר בדרך חיים, 
זה היה עיסוק חברתי ואילו היום נקודת המוצא של העיסוק 
בחקלאות כפי שרואים אותו המגדל וגם הרשויות, היא נקודת 
מבט כלכלית עסקית בלבד, השיקולים הם רצון להרוויח ומהר". 

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים 

אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 
טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614



לענף ההדרים, המבוסס יצוא, נדרשת הדברת זבוב הפירות 
הים תיכוני )זפי"ת( העומדת בקריטריונים הבאים: 

יעילה – רמת הסבילות לנזק היא אפסית.   )1(
מתאימה לכל יעדי השיווק מבחינת שאריות חומרי הדברה   )2(

ע"ג הפרי. 
פגיעה מועטה במאזן הביולוגי בפרדס.   )3(

מחיר סביר.  )4(
הדברת הזבוב בכל הפרדסים המבוצעת ע"י המועצה באמצעות 

ריסוסי אוויר "מספקת את הסחורה" כבר למעלה מ–50 שנה.

המפתח להצלחה
הדברה  האווירי המאפשר  הריסוס  הוא  המפתח להצלחה 
מקצועית, מסודרת ויעילה בכל 13,000 חלקות ההדרים בהם 
נדרשת הדברת זבוב )בחלקות צעירות + לימון אין צורך בהדברה(. 
כל החלקות, ללא קשר לבעלות, למצב החלקה לקשיי גישה או 
מזג אוויר מקבלות באופן במועד ובאופן מסודר את הטיפול 

המקצועי הנדרש.
בשש השנים האחרונות חל שינוי בתמונת ההדברה – לצד 
הריסוס האווירי נוספו, בעידוד משרד החקלאות והמועצה, שתי 
שיטות הדברה נוספות - פיזור זבובים עקרים ומתקני קטילה. 

מתקני קטילה – אישורים 
לשימוש לעונת 13/14

מאת: דורון טימר

שטח היישום של כל שיטה בעונת 12/13מפורט בגרף להלן:

הניסויים והניסיון המצטבר בהדברת זבוב בעזרת מתקני קטילה 
מראים תוצאות משביעות רצון כאשר מתמלאים שלושה תנאים: 
השימוש במתקנים הוא אזורי – גוש פרדסים גדול, או ישוב   )1(

והחלקות החקלאיות סביבו. 
יש פיקוח מקצועי המבוצע אחת לשבוע ובמידת הצורך   )2(

ההדברה מתוגברת ע"י מלכודות נוספות או ריסוס. 
סניטציה וקטיף בעיתו וללא השארת פרי על העצים.  )3(

זבוב יעילה בכל הפרדסים  מתוך ראיה ענפית של הדברת 

ואפשרות לייצא פרי נקי לחלוטין מנגיעות בזבוב מכל הפרדסנים, 
החליטה הנהלת הענף כי המעבר למתקנים יהיה הדרגתי, מבוקר 
ויתבצע רק כאשר השימוש במתקנים הוא אזורי, אינו מפריע או 
מייקר את הריסוס האווירי ומלווה בפיקוח וניטור שבועי מקצועי 

לבדיקת נגיעות פרי בזבוב של כל חלקה וחלקה.

הדברה ע"י מתקנים מבוצעת כולה ע"י המגדל
חשוב לציין כי בעוד ביצוע ההדברה בריסוס אווירי נעשית 
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כולה ע"י המועצה, הדברה ע"י מתקנים מבוצעת כולה ע"י 
פיקוח  קניה, תלייה, תחזוקה במהלך העונה,  כולל  המגדל, 
 מקצועי וטיפולי תגבור במידת הצורך, והיא באחריותו המלאה. 
כל הפרדסנים אשר מעוניינים להשתמש במתקני קטילה ועומדים 

בקריטריונים שצוינו )כולל פרדסנים שכבר קבלו אישור לעונה 
הקודמת( לפנות לרכזי ההדברה של המועצה לקבלת טופס בקשה 

לשימוש במתקני קטילה להדברת זבוב הים התיכון.
את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מ–15.7.13.

כתובת מיילטל' ניידאזורשם

דרוםעופר דאלי
050-6621002ofer@planst.org.il)עד מצליח, נס ציונה, נצר סרני, בית עובד, יבנה(

מרכז אמיר ברי
050-7422760amir@jaffa.co.il)נס ציונה עד נחל חדרה(

צפוןגלעד גפן
052-5216688giladgefen@yahoo.com)מנחל חדרה צפונה(

050-5537199doronjaffa@gmail.comכל האזוריםדורון טימר

רק פרדסנים אשר יקבלו את אישור המועצה לשימוש במתקני 
קטילה וימלאו את כל תנאיו  יקבלו בסוף העונה  החזר חלקי 

של ההיטל בגין אי ריסוס.
ריסוסי  והפסקת  במתקנים  לשימוש  בקשה  טפסי 
המועצה  באתר  להוריד  ניתן   12/13 בעונת   אוויר 
www.plants.org.il ענף ההדרים המכון להדברה ביולוגית 
זבוב הפירות הים תיכוני, או לקבל מרכזי ההדברה  הדברת 

שאליהם אפשר גם לפנות בשאלות בנושא. 

את הטפסים המלאים והחתומים יש לשלוח בדואר אל:
 מועצת הצמחים, המכון להדברה ביולוגית 

לידי דורון טימר
ת.ד.235 יהוד 5610102

הצלחת יצוא ההדרים מותנה ביכולתו של הענף להבטיח פרי 
נקי מזבוב ליצוא. 

הצלחנו בזאת עד כה, יש לשמור ולהבטיח כי הכנסתם של 
שיטות הדברה נוספות לא יפגעו בהצלחה.

השקיית הדרים לפי גודל הפרי- קיץ 2013 

מאת : ניצן רוטמן, אגף הפירות, תחום הדרים, שה"מ

התמורה המתקבלת במרבית הזנים נמדדת בגודל פרי מתאים 
בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך 
העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, אפשר לווסת את 
גודל הפרי לעת הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן 
מהנדרש, יש להגדיל את מנת ההשקיה מהמנה המומלצת בטבלת 
מנות ההשקיה, ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש לתקופה - יש 
להפחיתה. תחום השינוי הנו עד 20% מהמנה המומלצת. עד כה 
נערך מעקב אחר שבעה זנים. בהמשך מופיעות טבלאות ובהן 
קוטר הפרי שנמצא רצוי לגבי הזנים שנבדקו, בהתאם למועד 
הבדיקה ולקטיף. בדפון הבא נעדכן את הקטרים הרצויים לזנים 

הדס, קרה קרה וליים.

טבלה מס' 1. קוטר פרי רצוי לפומלית ירוקה )מ"מ(

חודש 
הקטיף*

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

1
באוגוסט

 15
באוגוסט

74-5389-6899-78106-85111-90115-94ספטמבר

69-4884-6394-73101-80106-85110-89אוקטובר

חודש 
הקטיף*

1
בספטמבר

15
בספטמבר

1
באוקטובר

 15
באוקטובר

---119-98122-101125-104ספטמבר
114-93117-96120-99123-102אוקטובר

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.
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טבלה מס' 2. קוטר רצוי לאשכולית אדומה )מ"מ(

חודש הקטיף*
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
 1

באוגוסט
 15

באוגוסט

50-3065-4575-5582-6288-6892-72פברואר-מרס
47-2762-4272-5279-5985-6589-69אפריל-מאי

חודש הקטיף* 
 1

בספטמבר
 15

בספטמבר
 1

באוקטובר
 15

באוקטובר

96-7699-79102-82105-85פברואר-מרס
93-7396-7699-79102-82אפריל-מאי

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

קטיף סלקטיבי בתקופה הבכירה בקוטר 95 מ"מ ומעלה

טבלה מס' 3. קוטר רצוי לאשכולית אדומה )מ"מ(

חודש קטיף
1

בנובמבר
 15

בנובמבר
1

בדצמבר
1

בינואר
 1

בפברואר

97-8799-89100-90102-92104-94פברואר-מרס

94-8496-8697-8799-89101-91אפריל-מאי

1 במאי1 באפריל1 במרסחודש קטיף

--106-96פברואר-מרס
103-93105-95107-97אפריל-מאי

טבלה מס' 4. קוטר פרי רצוי לפומלו אדום )מ"מ(

חודש 
הקטיף*

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

1
באוגוסט

112-72127-87137-97144-104149-109ספטמבר

חודש הקטיף*
15

באוגוסט
 1

בספטמבר
 15

בספטמבר
1

באוקטובר

153-113157-117160-120163-123ספטמבר
* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

טבלה מס' 5. קוטר פרי רצוי למינאולה )מ"מ( בחודשים יוני עד ינואר

חודש הקטיף*
1

ביוני
15

ביוני
1

ביולי
15

ביולי
 1

באוגוסט

33-1838-2343-2848-3352-37דצמבר

חודש 
הקטיף*

 15
באוגוסט

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

56-4160-4564-4967-5270-55דצמבר

חודש 
הקטיף*

 1
בנובמבר

 15
בנובמבר

 1
בדצמבר

 15
בדצמבר

1
בינואר

73-5876-6178-6380-6582-67דצמבר
* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

טבלה מס' 6. קוטר פרי רצוי לאור )מ"מ(

חודש 
הקטיף

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

 1
בספטמבר

34-1141-1847-2452-2957-34פברואר

חודש הקטיף
 15

בספטמבר
 1

באוקטובר
 15

באוקטובר
1

בנובמבר

61-3865-4269-4673-50פברואר

חודש הקטיף
 15

בנובמבר
1

בדצמבר
 15

בדצמבר
1

בינואר
1

בפברואר

76-5377-5478-5579-5680-57פברואר

טבלה מס' 7. קוטר פרי רצוי לטבורי ניוהול )מ"מ(

חודש 
הקטיף

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

51-2159-2966-3673-4378-4883-53נובמבר

חודש 
הקטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

 1
בנובמבר

87-5791-6195-6599-6982-72נובמבר

חודש 
הקטיף

15
בנובמבר

 1
בדצמבר

 15
בדצמבר

 1
בינואר

נובמבר
84-74 

86-7688-7890-80לאחר קטיף סלקטיבי

טבלה מס' 8. קוטר פרי רצוי למיכל )מ"מ(

חודש 
הקטיף

1
ביוני

15
ביוני

1
ביולי

15
ביולי

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

36-1641-2146-2650-3054-3458-38נובמבר

חודש 
הקטיף

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

 15
באוקטובר

 1
בנובמבר

61-4164-4467-4770-5063-53נובמבר

לאחר קטיף 
סלקטיבי

חודש 
הקטיף

15
בנובמבר

1
בדצמבר

15
בדצמבר

1
בינואר

66-5668-5870-6071-61נובמבר
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בפרדס

ד"ר יוסי גרינברג, מנהל אגף הפירות וממ"ר מווסתי צמיחה 
בהדרים, שה"מ 

בדפון זה מוצגים הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה המורשים 
לשימוש בהדרים, בהתאם לרשום בתוויות התכשירים ובתוספת 
מגבלות הנובעות מהחמרה במוכנות לקבל שאריות של חומרים 
בארצות השיווק. לפיכך, יש לקחת בחשבון את יעד הפרי, וכדי 
 2,4-DP שלא לעבור את רמת השאריות המותרת, לרסס בתכשירי
)מגדילון סופר, פריגן אקסטרה( באשכוליות רק עד סוף מאי; 
ובקליפים ובתפוזים רק עד 25 ביוני; בחלקות שפריין מיועד 

לשיווק בגרמניה אין לרסס בתכשירי DP-2,4 בכלל. 
ניתנים בנוסף  הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה באביב 
לטיפולים האגרוטכניים )השקיה, דישון, גיזום וכד'( ומיועדים 
לדילול חנטים, להגדלת ממדי הפרי, להעלאת היבול, לוויסות 
ההנבה, להפחתת קמטת ולהפחתת היסדקות הפרי. יש להתאים 
את מווסתי הצמיחה, מינונם, מועדי היישום ומספר הטיפולים - 

למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה )פירוט בטבלה 3(.
מועד הריסוס בזנים השונים ייקבע לפי קוטר החנטים הממוצע 
בכל זן. כדי לקבוע קוטר זה - מומלץ למדוד לפחות 100 חנטים 

באקראי מכ-10 עצים הפזורים בחלקה. 
לשיפור יעילות הטיפול מומלץ בד"כ לשלב את מווסתי הצמיחה 
בתכשירי ההזנה "חנקת אשלגן" או "בונוס", כפי שרשום בתווית. 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ בדרך 

המלצות לטיפול במווסתי צמיחה 
בהדרים - אביב 2013

טבורי "וושינגטון" - מימין: פרי נגוע בקמטת; משמאל: פרי ללא קמטת

כלל להפחית בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או 
ה"בונוס" ל-3%.

נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 
בתקופה האחרונה נערכים ניסויים שיקלו את ההתמודדות עם 
הוצאת חומרים מהשימוש )כמו למשל האתרל, שהשימוש בו 
באירופה נאסר לחלוטין( ושיאפשרו מעבר לחומרים ידידותיים 
)טריפטופאן(. עד כה פיתחנו טיפולים שטרם  יותר לסביבה 
נרשמו בתוויות והם אינם מאושרים לשימוש מסחרי. כדי לבדקם 

בהיקף ניסיוני יש להיוועץ במדריכי ההדרים. 

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

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר 
הפעיל

ריכוז של 
חומר 
פעיל

 כמות תכשיר 
ל-100 ל' מים

75 סמ"ק300 ח"מNAAאלפטין ת"נ 400 ג'/ל'
אלפנול סופר ת"נ

150 סמ"ק300 ח"מ201NAA ג'/ל'
150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפארון ת"נ 200 ג'/ל'
8.0 סמ"ק40 ח"מD-2,4הדרנול ת"נ 500 ג'/ל'

30 סמ"ק10 ח"מTPA-3,5,6טופס ת"נ 33 ג'/ל' 
מגדילון סופר ת"נ

100 סמ"ק25 ח"מDP-252,4 ג'/ל'
1 טבלית10 ח"מTPA-3,5,6מקסים ט"מ 10%

פריגן אקסטרה ת"נ
100 סמ"ק60 ח"מDP-602,4 ג'/ל'

100 ל' משטחים וחומרים  2. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של  טבלה 
אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות לריכוזים נפוצים(

כמות תכשיר ל-100 ל' מיםריכוז התכשירהתכשיר

1956 B 25 סמ"ק0.025%טריטון
25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק
4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס
100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית
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מטרת הטיפולהזן

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'(

מיכל

א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי
ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי

ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלה
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

מורקוט
א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלה

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25הגדלת פרי והפחתת היסדקות

קווי מור, למעט 
מור 2

ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי
הגדלה, דילול והפחתת 

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25היסדקות

סטסומה
ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 

וינולה

ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
א'NAA1+2 )200-250(21-23דילול, הגדלה והפחתת קמטת

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25דילול והגדלת פרי
ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריראשון

הזן
מטרת 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'(

נובה

ב'D1+2+3-2,4 )20-40(13-20הגדלת פרי והפחתת היסדקות
ב'D1+2+3-2,4 )20-40(13-33הפחתת היסדקות

ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

דילול, הגדלה, הפחתת קמטת 
א'NAA1+2 )300-350(15-18והפחתת היסדקות

א'NAA1+2 )300-350(28-32הפחתת קמטת והפחתת היסדקות
דילול, הגדלה, הפחתת קמטת 

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25והפחתת היסדקות
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הפחתת קמטת והפחתת היסדקות

מינאולה

א'NAA1+2 )200-300(12-15דילול חנטים והגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10(18-20דילול והגדלת פרי
ו' פריגןDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פריאורה

אור 1
ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(8-12הגדלת פרי

ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

שמוטי

ב'D1+2+3-2,4 )20-40(15-20הגדלת פרי
ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבורי

ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
א'NAA   1+2)200-300(  15-18דילול, הגדלה והפחתת קמטת

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבלה 3. רשימת החומרים, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים



ה. תכשיר ה-D--2,4 "פריגן אקסטרה" - מכיל 60 גרם/ל' 
חומר פעיל. כאשר מרססים ב"פריגן אקסטרה" על חנטים קטנים 

בטווח ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים.
ו. כדי שלא לעבור את רמת השאריות המותרת, יש לרסס 
בתכשירי D-2,4 )מגדילון-סופר, פריגן-אקסטרה( באשכוליות 
רק עד סוף חודש מאי; בקליפים ובתפוזים רק עד 25 ביוני. 
אין לרסס בתכשירי D-2,4 כלל בחלקות שפריין מיועד לשיווק 
בגרמניה. לפיכך, בעת קביעת הטיפול בפרדס יש לקחת בחשבון 

גם את יעד הפרי. 
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תוספות למווסת הצמיחה
B 1956" בריכוז  1. יש להוסיף אחד מהמשטחים: "טריטון 
BB5" ;0.025%" בריכוז 0.05%, "טיבולין" בריכוז 0.025%. 

יש להשתמש במשטח המורשה על פי התווית.
2. "חנקת אשלגן" או "בונוס" בריכוז 4%-5%, בהתאם לרשום 
בתווית. כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם "בונוס" אין 

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

הערות
א. תכשירי ה-NAA: "אלפנול סופר" ו"אלפארון" 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 
ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא  יגרום נשירת יתר, 

ישפיע כראוי.
באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בד"כ על חנטים 

גדולים יותר מהרשום בטבלה - על פי הניסיון האזורי.
ב. תכשיר ה-D-2,4 - "הדרנול" - מכיל 500 גרם/ל' חומר פעיל. 
ג. תכשיר ה-D-2,4 - "מגדילון סופר" - מכיל 25 גרם/ל' 

חומר פעיל.
ד. תכשירי ה-TPA-3,5,6 - "מקסים" - טבליות המכילות 10% 
חומר פעיל, ו"טופס" - מכיל 33 גרם/ל' חומר פעיל. יש לרסס 

בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית.

מטרת הטיפולהזן

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
א'NAA1+2 )200-300(15-18והפחתת קמטת

ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

אשכוליות )לבנות, 
אדומות, ורודות(

א'NAA1+2 )300(15-20דילול והגדלת פרי
ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי
ו' פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א'NAA1+2 )300(15-22דילול והגדלת פרי
ו' מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית
מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט

היסדקות פרי ב'נובה'
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