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שיחת קולגות - בכנס סיום עונת ההדרים



עונת המלפפונים
)החמוצים(

חסרות  העונות, כשלא  ב"תפר" שבין  עסוקים  אנו  בעוד 
המשימות שבפנינו - השקיה, דישון, גיזומים, הזנה, מזיקים, 
עשבים ועוד,  מתחוללים מאחורי הקלעים אירועים המאיימים 
על קיומנו, ואף אחד לא מודע למצב המתהווה עד שהוא ייאלץ 
/ נאלץ להתמודד מולו פנים מול פנים עם המציאות המשתנה.
בסקירה הפעם אתמקד בשניים מן האירועים המתחוללים 
מסביבנו, וזאת מבלי להתייחס כלל לתקציב המדינה המקוצץ, 

שגם לו תהיה השפעה על הכיס של כל אחד מאתנו .

א( האם אנו מאבדים את שווקי המזרח הרחוק ?
אתגרים קשים ובעיות לא פשוטות עומדים בפני יצוא ההדרים  
שלנו לשוקי המזרח הרחוק. שווקים אלו, שלהם פוטנציאל 
עצום, הם גם “מקלט" יאה לתוצרת הישראלית בהתמודדות 
עם המשבר הכלכלי הנמשך באירופה ועם התחרות הקשה עם 

המתחרים בשוק זה.
אבל לצערנו, השווקים של סין, קוריאה ויפן מתרחקים מאיתנו 
וניתן להגדיר את מצבנו בשווקים אלו בשפל. אם השפל בשווקים 
)ולכל אחת מהמדינות שם סיבות לכך( – אני  יימשך  הללו 
חושש שתהיה לכך השפעה על אפשרויות ההתפתחות של ענף 

ההדרים בארץ.

אמנה את הבעיות בכל אחד משווקים אלו:
סין  - לאחר שהשקענו מאמצים רבים לאורך השנים, בפתיחת 
שוק אטרקטיבי זה, הוא נסגר בפנינו לפני שנתיים, לאחר שנמצאה 

על הפרי פטרייה שאסורה בכניסה לסין.
מאז, ולמרות ניסיונות מצידנו להציע פתרונות, הנושא עדין 
רחוק מפיתרון. ישנם סביב לכך גם אלמנטים שאינם קשורים 

לעצם הבעיה, דבר שמסבך עוד יותר את המצב.
קוריאה – גם בשוק הזה הושקעו מאמצי פיתוח גדולים לאורך 
השנים. אבל לפתע, התעורר פקיד מכס קוריאני והחליט שהזן 
פומלית אינו מתאים לקטגורית המכס של אשכולית וגם לא 
לזו של פומלו, ולכן כל טון פומלית שלנו חייב לשלם תוספת 
של $100 מכס. תוספת זו מחסלת את כדאיות היצוא של זן זה 

לקוריאה.

יפן – שער החליפין של הין היפני מקשה יותר ויותר על קיום מסחר 
רווחי עם מדינה זו. בנוסף לכך רמת החיים הגבוהה הנהוגה ביפן 
והדרישות המחמירות של היפנים מייקרים מאוד את היצוא ליעד זה.                                                                                                                
וכך, הדרישות המחמירות והתוספת של שער חליפין בעייתי, 

כמעט ומחסלים את הרווחיות של היצוא לשם. 

לוגיסטיקה למזרח הרחוק  - משלוחי הפרי הישראלי למזרח הרחוק 
מתנהלים כ–15 שנה דרך תעלת סואץ ) בעבר הייתה כל הפעילות 
למזרח – דרך נמל אילת( אבל, מצב העניינים במצרים בשנה וחצי 
האחרונות גורם לבעיות קשות ביצוא התוצרת שלנו  ליעדי המזרח.                                                                                                                       
כמעט כל התוצרת שלנו ) למעט האוניה שיוצאת בתחילת העונה( 
משונעת במכולות קירור, כאשר הפרי צריך לעבור בדרך טיפול 
קור כנגד זבוב ) טיפול מסובך שדורש דיוק ופרוטוקול מוקפד(.

שיטת השינוע במכולות היא בשיטה של תחנות , כאשר המכולה 
נעה מתחנה לתחנה ומחליפה בדרך 3-4 אוניות, עד ליעד הסופי.
ההתנהלות הזו היא מסובכת וכאשר בנוסף לכל הבעיות מתווסף 
“פקק" באחת התחנות, נוצר מצב שקצב ההגעה משתבש )יש 
הסכמים עם הלקוחות(, ופרי שהיה אמור להגיע ליעדו לאחר 
35 יום, מגיע אחרי 45-65 יום - אין בכך כדי להוסיף לאיכות 
התוצרת ונגרמות עלויות נוספות בשל אריזה מחודשת ופחתים.
אם בעיית הלוגיסטיקה לא תיפתר, ולא יימצא מסלול חליפי 
למזרח )אילת , עקבה ?(, הבעיות שהוזכרו לעיל, בשוקים הללו, 

יפתרו מעצמן!!!

ב( המעסיקים החקלאיים כשק החבטות של העובדים
זה התחיל כ"טפטוף" לפני כשנתיים, והפך לנחשול רציני כיום. 
גל התביעות המשפטיות כנגד חקלאים החל עם תביעות של 
עובדים זרים ותפס תאוצה עם תביעות של עובדים פלסטינים.

ציבור גדול של חקלאים, ביניהם פרדסנים רבים, מקבלים 
בתקופה האחרונה “מכתבי דרישת שלום" מעובדים שעבדו 
אצלם לפני שנים רבות , כאשר המכתב הוא כמובן מעו"ד מכובד 

המייצג את אותו פועל.
חלק מהתביעות כנראה מוצדקות, אחרת ה"עסק" לא היה 
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מאת: טל עמיתתמונת מצב



פורח, וה"מבצע" לא היה נמשך זמן רב. עם זאת, חלקן הגדול 
של התביעות הן תביעות סרק או תביעות שמנצלות את חוסר 

הידע והאמון ששרר בין המעביד והעובד.
)ברב  זה   גוף שנותן סעד משפטי לחקלאים בנושא  באין 
ולהיפרד מכמה  המקרים ממליצים למגדלים להגיע לפשרה 
אלפי ₪(, החלטתי לפנות לידידי, עו"ד שמוליק גלנץ, שהוא 

גם מגדל הדרים ותיק וגם בקי בדיני העבודה ולבקשו להכין 
מאמר בנוגע לחובות המעבידים עפ"י החוק.

המאמר מתפרסם בהמשך הגיליון.
הגברת המידע והמודעות לנושא בהחלט תוכל לשפר את 

מצבנו, אם לא אחורה, אז לפחות קדימה.
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תמונת מצב

חג שמח
ענף ההדרים ומועצת הצמחים 

מברכים את חברינו המגדלים, 

האורזים, המשווקים, 

המדריכים, החוקרים ואת

 כל לקוחותינו בארץ ובעולם,

בעונה חדשה פורייה ומוצלחת 

ולכול בית ישראל נאחל, 

כי תהיה השנה

 החדשה - תשע"ד

שנה שקטה ושלווה, 

הרבה בריאות והצלחה 

בכל אשר יפנו    
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העסקת עובדים

העסקת עובדים משטחי 
יהודה ושומרון

עוד זה מדבר וזה בא....)איוב א’ יז’( 

מאת עו"ד גלנץ שמואל

עוד אנו מלקקים פצעינו עקב גל התביעות מטעמם של עובדים 
תאילנדים, הופיע לפתחינו גל חדש – תביעות של עובדים 

משטחי יהודה ושומרון.
המודעות  והגברת  הסברה  מצריכים  החדש  הגל  ניצני 
מהשטחים.                                                                                                      עובדים  המעסיק  מי  של  לחובותיו  באשר 
בדיונים רבים בבתי הדין לעבודה עת התבררו תביעות של 
עובדים תאילנדים לשעבר הודיעו חקלאים בבתי הדין בתום 
לב:  “זה מה שהיה מקובל", “כך נהגו כולם", מובן שאמירה – 
הודאה - זו לא הקנתה לאומרה הנחה כל שהיא.                                                             

פועל  שמעביד  מי  על  גם  חל  ישראלי  פועל  המעביד  דין 
מהשטחים

– הדין החל על חקלאי בישראל  ייאמר קטגורית  ראשית 
 המעביד פועל ישראלי חל גם על מי שמעביד פועל מהשטחים. 
אלו  הכלליים,  העבודה  לדיני  כפוף  בכלל  מעביד 
ת.  ו ותקנ ם  קי חו של  ארוכה  ברשימה  ם  רטי  מפו
על מעבידים בענף החקלאות חל בנוסף גם “צו הרחבה בענף 
החקלאות" – צו שהחיל את ההסכם הקיבוצי שבין התאחדות 
האיכרים להסתדרות הכללית. ייאמר מיד צו ההרחבה האמור 
מיטיב עם העובדים בשורה של רכיבים לעומת הדין הכללי. 

סכום הטבות אלו עולה כדי מאות שקלים לחודש. 

חובות החקלאי המעסיק וזכויות העובד
מן הכלל אל הפרט – להלן מקצת חובותיו של חקלאי מעסיק 

וזכויותיו של עובד לרבות עובד מהשטחים. 

שכ"ע:
החוק מחייב תשלום שכר מינימום. למשרה רגילה, כיום – 4,300 
₪ לחודש, 172 ₪ לי"ע בשבוע עבודה בן 6 ימים, 23.11 ₪ 

לשעה.  
משרה רגילה משמעותה 186 שעות חודשיות, 43 שעות שבועיות, 

שעות עבודה מעבר לאלו מזכות את העובד בתשלום מוגדל. 
 חישוב השכר לעניין שעות נוספות נעשה לגבי כל יום בנפרד. 

עובד העובד 6 ימים בשבוע, יקבל עבור השעתיים הראשונות 
תוספת של 25% בגין כל שעה נוספת, מעבר לאלו ישולם שכר 
בשיעור 150%. עבודה בשבת ובחג מחייבת תשלום של 175% 
עבור השעות הרגילות ותוספת כאמור לעיל בגין שעות נוספות 

)הדין הכללי מחייב תשלום בשיעור 150%(.
בחודשים יולי – אוגוסט – ספטמבר חלות הוראות לפיהן יום 
עבודה רגיל הינו בן 7 שעות )במקרה והעובד הועסק 8 שעות 
ישולם לו שכר רגיל עבור השעה השמינית מעבר לתשלום בגין 

י"ע רגיל(.

הפסקה:
שעות ההפסקה הינם על חשבון העובד במידה והעובד לא מחוייב  

“לעמוד לרשות העבודה".

ימי חופש:
לעובד ב–3 שנות עבודתו הראשונות מגיעים בתשלום 12 ימי 
חופש )- ימי עבודה(, עובד בשנות עבודתו ה-4-6 זכאי ל-16 
ימי חופש בתשלום, עובד בשנות עבודתו ה-7-9 זכאי ל-20 ימי 
חופש בתשלום, בשנתו ה–10 ל-24 ימי חופש בתשלום ומשנתו 

ה–11 ואילך ל-26 ימי חופש בתשלום. 
בעובד עונתי החישוב נערך ביחס לחודשי עבודתו. 

ימי חג:
עובד זכאי לתשלום בגין 10 ימי חג בשנה )הדין הרגיל 9 ימים( 
יחגוג, בחגי דתו או בחגים  ימים  זכאי לבחור באילו  העובד 

היהודיים. 

דמי הבראה:
לעובד שהשלים שנת עבודה זכאות לדמי הבראה )כיום 374 
ימים כל   7 ₪ ליום(: בשנים 1-7 יקבל העובד תשלום בגין 
שנה )בצו הכללי בשנתו הראשונה זכאי ל-5 ימים ורק החל 
משנת עבודתו הרביעית זכאי ל-7 ימים(. בשנה השמינית – 
תשלום עבור 8 ימים לשנה. בשנה התשיעית – תשלום עבור 
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 9 ימים לשנה. בשנים 10-14 – תשלום עבור 10 ימים לשנה. 
עובד עונתי קבוע יקבל תשלום בעד ימי הבראה יחסית לחודשי 

עבודתו. 
לא חלה על העובד החובה להוכיח כי אכן מימש “הבראה".

ביגוד:
 2 זכאי לקבל אחת לשנה תמורת  וחודשי קבוע  עובד שנתי 

חולצות, 2 זוגות מכנסיים ו-2 זוגות נעליים.

שי לחג:
עובד קבוע זכאי לקבל שי לחג פעמיים בשנה.

מענק שנתי:
עובד קבוע יקבל בגין כל יום עבודה מענק שנתי בסך 4 ₪ ליום. 

דמי כלכלה:
עובד קבוע יקבל בגין כל יום עבודה דמי כלכלה בסך 4 ₪.

תוספת ותק:
בשנה השניה זכאי העובד לתוספת בסך 17.5 ₪ לחודש, בשנה 
השלישית זכאי ל-תוספת של 35 ₪ לחודש, הסכומים עולים 

עד 227.5 ₪ לחודש בשנת העבודה ה-14.

תוספת משפחה:
עובד קבוע, נשוי שאשתו אינה עובדת זכאי לתוספת משפחה  

של 1.16 ₪ ליום.
עובד קבוע, נשוי שאשתו עובדת זכאי למחצית הסכום.

קרן השתלמות:
על המעסיק חלה חובה להפריש 1% משכרו היומי הכולל לטובת 

קרן השתלמות ומלגות לפועלים חקלאיים ובניהם. 

כללית
העסקת עובד מהשטחים מחוייבת בקבלת היתר עבודה אישי 

לעובד והוא כפוף למעסיק שהזמין את העובד.
ההסדרים לעניין העסקת עובדים מהשטחים כורכים בחובם 
הפרשת סכומים שונים למת"ש )בעבר משרד התמ"ת כיום משרד 

הפנים( ע"ח זכויותיו הסוציאליות של העובד.
הרכיבים הכלולים בהפרשות כאמור:

פנסיה 6% )חלק המעביד(.
פיצוי פיטורין 6% )החל מ-1/2005(.

דמי מחלה 2.5%.
דמי חופשה 4%.

בנוסף משלם המעביד ע"ח העובד בול בריאות, פנסיה חלק 
עובד, דמי ארגון ועוד.

הבהרה:
72% בלבד מהחבות.  פיטורין מכסות  לפיצויי  ההפרשות 
במקרה בו העובד זכאי לפיצויי פיטורין ישלים המעביד 28% 
לסכום המגיע. לגבי התקופה שלפני 2005 קיימת חבות מלאה.
אין כיסוי לחובותיו של מעסיק: לימי חופש נוספים מעבר 

ל-12, דמי הבראה ושאר חובותיו של המעסיק כאמור לעיל.
יצויין כי חלק מהרכיבים כאמור לעיל הוכרו בפסיקה כזכויות 

נלוות שהזכאות להן פגה עם תום יחסי עובד-מעביד.
לרכיבים שונים תקופות התיישנות שונות.

ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה,
מולדת בלי כותנת, מולדת יחפה,

עוד לא תמו כל פלאייך...
עוד “פלאים" שמחייבים מעסיקי עובדים נביא במאמר הבא.

הערה: האמור לעיל אינו בא במקום חוות דעת משפטית והוא 
נועד למסירת מידע כללי בלבד.   

העסקת עובדים

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

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



 משרד החקלאות מקים 
פארק חדש למחקר ופיתוח 

של טכנולוגיות חדישות 
בתחום החקלאות  
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שינוי בהליכי הקצאת מים
שפירים לחקלאים 

מה קורה

  שר החקלאות: “נוכל להרחיב את תקציב המו"פ שעומד לרשותנו 
באמצעות שילוב של קרנות ושל משקיעים פרטיים מהעולם“ 

מאת כתב עת הדר 

משרד החקלאות יוזם את הקמת פארק 
טכנולוגיות  של  ופיתוח  למחקר  חדש 
חדישות בתחום החקלאות, שיפעל ליד 
המינהל למחקר חקלאי  שבבית דגן. את 
ואנשי   התוכנית מוביל שר החקלאות  

משרדו עוסקים בגיבושה.
השר שמיר: “יש בבית דגן מספיק שטח 
להקמת פארק שכזה ובמכון וולקני קיים 
מאגר אדיר של ידע וחוקרים מובילים, כך 
שלמהלך כזה יהיה ערך אדיר. הקמת פארק 
מו"פ כזה תיצור כאן מרכז מוביל ופורץ 
דרך של חדשנות טכנולוגית חקלאית 

המדינה  הכנסות  את  להגדיל  ויאפשר 
ממסים ומיצירת מקומות עבודה חדשים 

במגוון רחב של תחומים".

ועל  טכנולוגיות  על  הרוחני  הקניין   
יירשמו  עתידיים -  חדשים  פיתוחים 

על שם המינהל למחקר חקלאי,
בראיון ל"גלובס" אמר שמיר כי במסגרת 
התוכנית, תוקם חברה ייעודית שתנהל את 
הפארק העתידי ואת פעילותו העסקית, 
והדוק עם  לצד שיתוף פעולה מקצועי 
חוקרים ממכון וולקני. הקניין הרוחני על 
טכנולוגיות ועל פיתוחים חדשים עתידיים 
- יירשמו על שם המינהל למחקר חקלאי, 
יקבל תמלוגים על  באופן שבעתיד גם 

פיתוחים אלה.
לפי שמיר, הפארק העתידי יוכל להוות 
חברות  עבור  טבעית  עבודה  סביבת 
בתחומים שונים ובהם אגרו-כימיה; זרעים 
וגנטיקה  וגנטיקה של צמחים; השבחה 
של בעלי חיים; מטעים ופרחים; הנדסה 
חקלאית; מים, סביבה וקיימות ושיטות 
הדברה שונות: “בישראל אין הרבה אדמה 
וגם אין הרבה מים, אבל יש כאן תשתית 
ולפיתוח. את תוצאות  מצוינת למחקר 
המחקר ואת החדשנות שיבואו בעקבותיו 
נייצא ונמכור לעולם. נוכל להרחיב את 
תקציב המו"פ שעומד לרשותנו באמצעות 
שילוב של קרנות ושל משקיעים פרטיים 

מהעולם" 

השפירים  המים  הקצאת  כי  הודיע  החקלאות  משרד 
לחקלאים תיעשה מראש למשך שלוש שנים, במקום המצב 
הקיים שבו מכסות המים נקבעו אחת לשנה. הנהלת המשרד 
סכמה עם רשות המים כי גם הקצאת המים לחקלאים תגדל 

בכ-30%. במשרד החקלאות הסבירו את ההחלטה בניסיון 
לאפשר למגזר החקלאי לתכנן את גידוליו. אחת הסיבות 
להחלטה היא גם השיפור במצב מקורות המים הטבעיים, 
בעקבות הרחבת ההתפלה של מי ים וטיהור של מים להשקיה.  
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נערך ע"י  רחל בורושק

מידי מחצית שנה מעדכנת רשות המים את תעריפי חברת 
“מקורות" על פי התייקרות סל התשומה הקבוע בחוק.

שיעור ההתייקרות נכון ל–1 ביולי השנה הוא 0.87%.
שיעור ההתייקרות של מחיר המים הביתיים לספקים מקומיים 
כולל מע"מ – ומשום כך, עלייתו לעומת תחילת השנה כוללת  

בנוסף, גם את עליית שיעור המע"מ  מ–17 ל-18 אחוזים.
התעריפים החדשים לחקלאות ולצריכה הביתית, החל מ-1 

ליולי 2013 הם כלהלן: 

מים שפירים מאת מקורות- שקל/ מ"ק 

תעריף מ-1 ינואר 
2013

תעריף מ-1 ביולי 
 2013

1.9521.969                                 מחיר א'                         

2.2132.232מחיר ב'                                                         

2.7382.762מחיר ג'                                                         

מים נחותים שקל/מ"ק

 תעריף מ-1 
ינואר 2013 

  תעריף מ-1 
ביולי 2013  

1.0261.035                                מי שפד"ן                          
0.9520.961מי קולחין לכל שימוש חקלאי                                                       
0.8190.826מי קולחין שלא לכל שימוש חקלאי                                                        

1.2521.263מים מליחים – תעריף בסיסי

מים לצריכה ביתית - תעריף מקורות - שקל/מ"ק 

יולי 13ינואר 13                                ללא מע"מ                           
2.5502.573לכמות מוכרת                                                         
6.9757.038מעל הכמות המוכרת                                                        

מים לצריכה ביתית - תעריף לצרכן ללא ביוב - שקל/מ"ק 

יולי 13ינואר 13                                כולל מע"מ                           
5.5865.684לכמות מוכרת                                                         

עדכון תעריפי המים
לחברת “מקורות"  

אנו משתתפים באבלו
של ידידנו 

מאיר פינצק 

על פטירת אמו
בתיה ז"ל 

מועצת הצמחים
ענף ההדרים

ליהונתן בשיא יו"ר מהדרין 
תנופורט יצוא 

תנחומים על מות אמך

פיארה ז"ל 

מועצת הצמחים

ענף ההדרים
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בשנים האחרונות פועל משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום 
השימוש בתכשירי הדברה בכלל והוצאה כליל של חומרים מ"הדור 
הישן". במסגרת זו, יזם לאחרונה המשרד מהפכה של ממש )רביזיה(, 
בסופה ייאסרו לשימוש תכשירי הדברה המכילים זרחנים אורגניים, 
טריאזינים ופחממנים כלוריים בירקות ופירות, וייצרו לצרכן ירקות 
ופירות בריאים ונקיים יותר מחומרי הדברה לצריכה ולשימוש.                                                                               
הרביזיה בתחום חולקה לשתי פעימות, וכל פעימה לשני שלבים:
יולי(,  )חודש  אלה  בימים  המסתיים  הראשון,  בשלב 
בהם  השימוש  והותר  לעיל,  בחומרים  השימוש  צומצם 
בכדי  וזאת  בלבד,  “קריטי"  המוגדר  לשימוש  ורק  אך 
למזיקים.                                                                                            הולמים  הדברה  פתרונות  מציאת  לאפשר 
בשלב השני, שיסתיים בתחילת השנה הבאה )מרץ 2014(, ייאסר 
כליל השימוש בחומרים אלה. המדובר ב-16 חומרים פעילים, 
המרכיבים 46 תכשירים מסחריים. עם איסור השימוש בהם, 
יבוטלו 285 שאריות מרביות שהיו מותרות עד למועד זה. הפעימה 
השנייה של התהליך כוללת עוד 9 חומרים פעילים הנמצאים 
ב-29 תכשירים מסחריים של זרחנים אורגניים שעדיין מותרים 
לשימוש באירופה, וישראל פועלת להוצאתם משימוש. פעימה 
זו תושלם במהלך השנה הבאה )2014(. עם איסור השימוש בהם, 
יבוטלו 120 שאריות מרביות נוספות שהיו מותרות עד למועד זה. 
ובכך יסתיים הליך הוצאת שורה ארוכה של תכשירים מה"דור 

הישן" משימוש בתוצרת צמחית.

עידוד לשימוש בחומרים “רכים" 
במסגרת מדיניות הפחתת השימוש בחומרי הדברה, מעודד 

ידידותיים לאדם  משרד החקלאות שימוש בחומרים “רכים", 
ושיטות  ביולוגית  ובטכניקות המאפשרות הדברה  ולסביבה, 
ידידותיות לסביבה, שאינן עושות שימוש בחומרי הדברה, 
כדוגמת: שימוש בחרקים מועילים למלחמה בחרקים המזיקים, 
פיזור מלכודות ללכידה המונית של מזיקים, פיזור זבובים עקרים 
וזבוב הזית. בנוסף, המשרד אף תומך  להדברת זבוב הפירות 
באמצעות מענקים מיוחדים בחקלאים העוברים להדברה ביולוגית.                                                                             
חשוב לציין, כי גם כיום רוב מכריע של פירות וירקות עומד 
בתקנים מחמירים ביותר, מקבילים למדינות מערביות אחרות, 
כדוגמת אירופה. הממוצע השנתי בשנים האחרונות של חריגה 
בחומרי הדברה בירקות ופירות בישראל עומד על כ-5% בלבד.

יעד בתוכניות העבודה
מנהלת תחום כימיה במשרד החקלאות, רינה אשכנזי: “בשנים 
האחרונות פועל משרד החקלאות להפחתת השימוש בחומרי 
הדברה בתוצרת הצמחית, והתווה זאת כיעד בתוכניות העבודה 
זו. הכוונה היא  שלו. הרביזיה הזו הינה תוצאה של מדיניות 
לצמצם עד למינימום את השימוש בזרחנים אורגנים ודומיהם, 
ולייצר מזון בריא, נקי ובטוח יותר לציבור. בפרספקטיבה של 
אמצע התהליך ניתן לראות היענות גדולה ושיתוף פעולה מלא 
מצד החקלאים להחליף את החומרים “הישנים". אין זה מובן 

מאליו, אחרי עשרות שנים של עבודה". 

משרד החקלאות אוסר את 
השימוש בשורה ארוכה של 
חומרי הדברה בפירות וירקות

הרביזיה בתחום חולקה לשתי פעימות: שלב הראשון, 
המסתיים ב"ימים אלה" )חודש יולי(, ושלב השני, שיסתיים 

בשנה הבאה • שר החקלאות: “נמשיך לצמצם עד 
למינימום את השימוש בזרחנים אורגנים ודומיהם, ולייצר 

מזון בריא, נקי ובטוח יותר לציבור"

  מאת כתב עת הדר

המשך בעמוד 16
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כנסים

 מסורת היא בקרב אנשי ענף ההדרים בארץ,  להתכנס אחת 
בשנה, בסיומה של העונה,  באודיטוריום ע"ש כהן שבמשרד 
וגם  דגן, לסיכום אותה העונה שהסתיימה  החקלאות בבית 
להתעדכן מפי קברניטי הענף, על הערכותיהם ותוכניותיהם 
לגבי הצפוי בעונה שבפתח. מכיוון ובשנים האחרונות חל שיפור 
בענף ההדרים וגדלה האופטימיות של המתפרנסים מהפרדסים, 
ויותר  התרחב מעגל המשתתפים בימי העיון של הענף. יותר 
מגדלים, יצואנים,  שתלנים, אורזים, חוקרים ומדריכים נוהגים 
להצביע ברגליים ולהגיע לדיונים ולהרצאות כשהם נוהגים לנצל 
את ההפסקות בין ההרצאות למפגשים עם קולגות ולהפרות 

מקצועית זה את חברו.   

עונה לא קלה 
לא סוד הוא, כי העונה שחלפה לא מכבר, )2013-14( הייתה פחות 
מוצלחת מאלו שקדמו לה. אפיינו אותה התגברות אי הוודאות בשל 
פגעי הטבע יוצאי הדופן שפקדו את ארצנו )מזג אוויר קשה, ארבה( 
ובנוסף החמיר מצבם הכלכלי של קוני הפרי בשווקים המסורתיים 
באירופה, וכל זאת בנוסף לקשיי המשק בארץ. כל אלה ואלמנטים 
נוספים, הגבירו את אי הוודאות, וכתוצאה מכך השנה במיוחד היה 
אולם ההרצאות ע"ש כהן מלא עד אפס מקום ומי שלא הקדים 
לתפוס מקום במושבים נאלץ לשבת על המדרגות במעברים.                                                                                                    
יש הסבורים כי הזרם הרב של המשתתפים הפעם נבע גם מהציפייה 
של רבים לשמוע ולראות באירוע מקצועי זה את  שר החקלאות 

יאיר שמיר שלבסוף לא הגיע.                                     

בראש התוכניות לעונה הבאה – “חיזוק ההתיישבות"  
לפיכך, את הכנס פתח חנן בזק, מנהל שה"מ, שלאחר דברי 
ברכה לבאי הכנס ולהנהלה החדשה של משרד החקלאות, פרס 
בפני המשתתפים את התוכניות המובילות של משרד החקלאות 
לעונה הבאה. אלו הן תוכניות הנהנות מרוח גבית אופטימית 
הנקודות המרכזיות שמובילה  המסמנת שינוי. להלן שלוש 

הנהלת המשרד: 
חיזוק ההתיישבות )“כאן לא קוצץ התקציב", אמר(.   •

תמיכה במחקר ובהדרכה.   •
חיזוק הביטחון והבטיחות  בתחום המזון.  •

 יתווספו תקנים לשה"מ ולמחקר החקלאי 
בהתייחסו לשירות ההדרכה ולמחקר החקלאי ציין בזק כי השר 
עובד על תוספת תקנים לשתי סקציות אלו, שבשנים האחרונות 
נחלשו עקב פרישת ותיקים מהמערכת, בעיקר בתחום ההדרכה 
בהדרים. “אנו מצפים לתוספות תקציבים להדרכה", אמר, “וכן 
להגדלת תקציבי מדען הראשי, למימוש המחקרים העומדים 
על הפרק. ועם בהדרים עסקינן – למיזם חשוב בנושא מחלת 

הגרינינג".
חנן ציין לטובה את שני הכנסים השנתיים המרכזיים של ענף 
ההדרים – יום “סם" וכנס סיכום העונה, באמצעותם מביא הענף 
את המידע והידע אל המגדלים – בנוסף כמובן להדרכה בשטח.                                                                                                                      
הוא דיבר על השינויים בתוכנית ההדברה, ציין שוב את הצורך 
וגיבוש צוות חדש, צעיר. דיבר על  בחיזוק ההדרכה בהדרים 
הזנים החדשים, על חשיבות המעבר להשקיה בקולחים ועל 
הידע הרב שחייב להישמר ולעבור הלאה. חנן סיים את דבריו 

בתודה לצוות המוביל של הענף ולמארגני הכנס.

צבי אלון – “הענף מתפתח ואין מדריכים“ 
צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים, בירך על שיתוף הפעולה 
הוא  בדבריו,  ושה"מ.  ההדרים  ענף  החקלאות,  משרד  בין 
הדגיש את הצורך הקריטי בחיזוק ההדרכה בהדרים ובהרחבת 
“ואין מדריכים!"                                                   ומתפתח", קרא,  התקנים. “הענף מתרחב 
אלון הדגיש את הצורך בהתייעלות ובצמצום בהוצאות בשעה זו. 
התנהלות מערכות השיווק, והשאיפה להרחיב הרווחיות. לדבריו 
כן מלתיון - לא מלתיון – כולם נושאים “חמים" המלווים אותנו 

כבר תקופה ארוכה.

כך מסיימים את העונה שהייתה 
ופותחים את העונה שבפתח

) כנס הפרדסנים 2013( 

במחצית חודש יוני התכנסו באודיטוריום על שם כהן בבית דגן,  אנשי ענף ההדרים 
בארץ, כדי ליטול חלק בדיונים המסכמים את העונה שחלפה וגם לשמוע את 

ההערכות קברניטי הענף על הצפוי בעונה שבפתח • מגדלים, יצואנים,  אורזים, 
חוקרים ומדריכים הצביעו ברגליים וכך והאולם היה מלא עד אפס מקום 

  מאת כתב עת הדר
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דיווחים מהשטח 
המושב הראשון של יום עמוס זה, נפתח בהרצאתו המורחבת 
בינשטוק, מנכ"ל  גיא  והשווקים אותה נשא  בנושא בשיווק 
‘מהדרין פריאור‘. כדרכו בשנים קודמות הייתה הרצאתו ארוכה 
ומפורטת כשדגש מיוחד הוא העניק לנושא יצוא האור. הוא 
דיווח לבאים על שיווק הזן בשווקים המסורתיים ואף הזכיר 
נתוני הפריסה  ההזדמנויות בשווקים חדשים. מסר את  את 
והשיווק, כמויות הייצור והייצוא וגם פירט את התוכניות לעתיד.                                                                                                                        
לצד כל אלה הוא ציין את המגבלות, הזכיר מתחרים, וחשף את 
מאמצי החיפוש של שווקים חדשים כמו, במזרח אירופה, קנדה, 
ארה"ב, סין, יפן הודו, דרום אמריקה ועוד..... כמי שמנהל חברת 
יצוא מובילה בישראל הדגיש בינשטוק את החשיבות של שמירה 
ללא אפשרות של איכות המיועד ליצוא. הוא הביע דעתו על 
התנהלות רשתות השיווק בחו"ל אליהן נשלח הפרי הישראלי 
ועל ומגמת העלאת המחירים אמר “לא נוכל להתקדם הלאה 

ללא מעורבות של הממשלה. והממשלה מתמהמהת..."
דברים נוספים נשאו טל עמית, מנהל ענף הדרים במועצת 
הצמחים שסיכם את עונת השיווק בחצי הכדור הצפוני ודיבר 
על הצפי לסוף עונת השיווק 2013 מחצי הכדור הדרומי, ניצן 
רוטמן משה"מ שהתייחס לאשכולית האדומה, בעיקר לשחיקת 
הרווחיות שלה וכדאיות המשך גידול הזן בישראל; וחי בנימיני 

שדיווח על פעילות ארגון מגדלי ההדרים.
מושב נוסף בכנס עסק באיכות פרי ובטיחות בייצור פרי הדר. 

במסגרת זו ניתנו שש הרצאות:
רן בן-דוד, איש השירותים להגנת הצומח ולביקורת, דיבר 
‘אור‘ וחריגות מהתקן במדדים החשובים;                                                                                            על מדדי יצוא לזן 
יגאל בר-נוי, מומחה לתקנים בינלאומיים, הרצה על גלובלגאפ  
ועל מניעת נזקים והפחתת סיכונים בייצור תוצרת חקלאית;                                                                                                  
ד"ר רון פורת, חוקר הדרים במינהל המחקר החקלאי, עסק בהשפעת 
כנות על הטעם, האיכות והארומה של פירות הדר חדשים; ד"ר 
יוסי גרינברג, מנהל אגף המטעים בשה"מ, דיבר על טיפולים 

במווסתי צמיחה לוויסות היבול, להגדלה ולשיפור איכות הפרי;                                                                           
בעיות  על  דיבר  פריאור‘  ‘מהדרין  מחב‘  גלעדי  משה 
היעד,                                                                                                                בשוקי  קליפה  ורקבונות  חיצונית  פרי  איכות  של 
ודורון טימר, איש המכון להדברה ביולוגית, הרצה על הדברת 
זבוב הים התיכון בשיטות שונות וסיכם את העונה החולפת 

בתחום זה )ראה מאמרו של טימר בגליון זה(.
למי שעשה מאחורי הקלעים  תודה  מילות  ולבסוף, כמה 

להצלחת הכנס:
לשוקי קנוניץ‘, ראש תחום הדרים, למיכל אברהם רכזת הדרכה, 
לציפי סיגורה, מאיר פיינצק, טל עמית, יעקב הרצנו וד"ר יוסי 
גרינברג על הכנת התוכנית המאתגרת והמרתקת. ולכל הפרדסנים 

שהגיעו – יישר כוח ושתהיה לכולנו עונה מוצלחת!

כנסים
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תערוכות

תערוכת  “פרש אגרו משוב"  2013 אירחה  מעל 20,000 מבקרים, 
ביניהם עשרות משלחות מלמעלה מ-25 מדינות, ארגונים, משקיעים 

ושחקנים מרכזיים בתחום החקלאות מרחבי העולם. 
בין המבקרים והאורחים בלטו:  נשיא המדינה מר שמעון פרס 
שלווה ע"י רענן כהן נשיא התערוכה ויו"ר חברת שוק הסיטונאי 
לישראל, חיים אלוש ואבי פז מנכ"לים משותפים בקבוצת משוב  
היוזמת את התערוכה, שר החקלאות ח"כ יאיר שמיר, רמי כהן, 
מנכל משרד החקלאות, נשיא לשכת המסחר ישראל-אמריקה 
הלטינית - מר מריו בורשטיין, נשיא מועדון השגרירים יצחק 
אלדן, רמי לוי בעל רשת “רמי לוי שיווק השקמה", מר יונתן 
בשיא , יור דירקטוריון קבוצת מהדרין,  אייל ארד פרסומאי ויועץ 
אסטרטגי, אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, שייקה דרורי 
מנכ"ל מועצת החלב, אנשי התקשורת הבכירים רונן צור ואבי 

בניהו, שאול שבע - מנכל השוק הסיטונאי, אילן שבע - מנכל 
ביכורי שדה, ניסים סריזדה מנכל ביכורי ביתן, דוד עברי מנכ"ל 
ענבי טלי ומאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים.  בנוסף התייצבו 
סוללה של שפים ומובילי דעה שביקשו להכיר מקרוב ירקות 
ופירות שעוד לא יצאו לשוק והשתפו בסיור מאורגן שנערך 
לכבודם בין חברות הזרעים והמגדלים בין נבחרות השפים היו: 
אייל שני, אורן בקר, מנה שטרום, צ'רלי פדידה, לצד חבורת 
בוגרי מאסטר שף תום פרנץ ואשתו דנה, סמדי בומבה, פאולין 

שובל  דליה אלחדף  אביבה פיבקו ועוד. 
סיכם מנכ"ל קבוצת “משוב" היוזמת את התערוכה: “תערוכת 
פרש אגרו משוב מבקשת להפגיש בין החקלאי למשווק. מדובר 

בתערוכה המובילה תהליכים בשוק לטובת הצרכן וצרכיו". 

25,000 אלף מבקרים פקדו את 
תערוכת “פרש אגרו משוב" 2013  

בהם עשרות קניינים מהארץ ומחו"ל  
ומשלחות מכל רחבי העולם 

 נשיא המדינה שמעון פרס מלווה ע"י רענן כהן נשיא התערוכה
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השדולה החקלאית 
בכנסת

ערב הבחירות לכנסת ה–19 שהתקיימו לפני מספר חודשים, 
חששו חקלאים רבים, נותני שירותים למגזר החקלאי ואחרים 
מכיוון  בארץ,  לעתידה של החקלאות  לליבם,  יקר  שהענף 
שברשימות מועמדי המפלגות שביקשו להיבחר לכנסת כמעט 
ולא הופיעו שמותיהם של חקלאים וגם לא כאלה המזוהים עם 
הממסד החקלאי שעשויים היו לסייע לשמור על האינטרסים 

של החקלאות בכנסת.
נסכים  )אם  צורך  יש  הישראלית,  שבמציאות  ספק  אין 
לכך או לא( בשדולה פעילה בכנסת כדי להבטיח שרעיונות 
הזו  “יתבשלו" לשפת המעשה, הדאגה  ואינטרסים  יתגשמו 
ביותר.                                                                           ריאלית  נראתה  חקלאיים  בח"כים  המחסור  נוכח 
באותה העת )בשנים האחרונות שלפני הבחירות(, סבלה החקלאות 
בארץ מהתדרדרות תדמיתית חמורה בציבוריות הישראלית והיא 

שהשפיעה  על מקבלי ההחלטות והמחוקקים שלנו להחליט על 
קיצוץ בהשקעות בחקלאות, לייקור תשומות, וגם הוטלו מגבלות 
וזו רק רשימה חלקית. ההתייחסות  על העסקת עובדים זרים 
הזו לחקלאות גם לוותה בפירסומים לא אוהדים בתקשורת. 
בצמתים שונים מצאו עצמם חקלאים רבים במצוקה לא רק 
כספית, אלא הם גם היו חסרי יכולת לדאוג לדור ממשיך. פחות 
צעירים מתעניינים בעיבוד הקרקע, כשהם מתרשמים מהמגדלים 

הגבוהים הנבנים עליה.   

הפסימיות התחלפה באופטימיות 
עם הקמת הכנסת החדשה )הכנסת ה-19( לפני מספר חודשים, 
נדמה כי משהו משתנה. התברר כי ח"כים חדשים, בליווי קומץ 
ותיקים, החלו בהתארגנות רצינית להקמת שדולה חקלאית בכנסת 

שדולה חקלאית חדשה 
הושקה בכנסת 

 באירוע מרשים שהתקיים בבניין הכנסת נטלו חלק שרים, חברי כנסת 
ומאות מאנשי ההתיישבות החקלאית הפרוסה בכל רחבי הארץ  • מתברר כי 

בסדר החברתי החדש כלול הרצון לטפח את החקלאות ולראות בכפר 
את הירוק כחלק מעתיד מבטיח לילדנו  

 מאת יצחק ליס  

ראשי השדולה מימין לשמאל: ח"כ זבולון כלפה )הבית היהודי( יצחק ווקנין )ש"ס(, שר החקלאות יאיר שמיר, ח"כ עמר בר-לב )עבודה( )צילום: יח"צ(. 

)המשך בעמוד 20(



 °˘„Á ÁÂ˙ÈÙ
 ˙ÈÁÙÓ

 ˙È˙ÂÚÓ˘Ó
 ˙ÂÚÈ‚Ù ˙‡

ÛÈË˜‰

ÌÈ¯„‰ ÏÈÓ¯˙ ÌÈ¯È˘ ÏÈÓ¯˙ 
ÁÂ˙Ù

ÌÈ¯È˘ ÏÈÓ¯˙ 
¯Â‚ÒÔ·„·Â„ ÏÈÓ¯˙ 

È¢Ú ˜ÂÂ˘Ó

∫ÏÈÎÓ
 ÏÊ¯· ∂• ÏÈÎÓ

Fe-EDDHA ˙¯Âˆ·
ÆÒ„¯Ù· ¯ÒÁ ˙ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈËÏ

ÌÈ¯„‰· ‰ÂÚÏ ÌÈˆÏÓÂÓ  ÏÂÊÙ˙ È¯È˘Î˙
∫ÏÈÎÓ

Abamectin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∏
 ˙È¯˜‡ ¨¯„‰‰ ˙Â¯‰Ó ˘Ú ˙¯·„‰Ï

Æ‰ÈÂˆÓ ‰ÓÂ„‡ ˙È¯˜‡Â ‰„ÂÏÁ‰

דיו
טו

 ס
ה

∫ÏÈÎÓ
¯ËÈÏ· Ì¯‚  µµ∞ ÏÈÎÓ

 ˙¯·„‰Ï Fenbutatin oxide 
 ‰„ÂÏÁ‰ È̇̄ ˜‡ ¨˙ÈÓ‚¯‡ ˙È¯˜‡

Æ‰ÓÂ„‡ È̇Á¯ÊÓ È̇̄ ˜‡Â

*

*ÔÈË˜ÓÂÈ·

ÏÂÊÙÏÂÒ

Ò˜¯ËÂ·

∂ „ÏÂ‚≠Â‡‚

 ˙È¯˜‡ ˙¯·„‰Ï ÔÂÈÓ ˙Ï„‚‰ °˘„Á
 ÁÙ· ∞Æ±•≠Ï Ò„¯Ù· ‰„ÂÏÁ‰
ÆÌÂ„Ø¯ËÈÏ ±∞∞∞≠≥∞∞ ÒÈÒ¯˙

∫ÏÈÎÓ
Sulphur ∏∞• ÏÈÎÓ

Æ¯„‰‰ Ï˘ ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
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משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

משרד החקלאות ורשות המיסים סכמו כי יוענק פיצוי, בגין 
נזקים שנגרמו  ליישובים במועצה האזורית אשכול, שהונחו שלא 
לצאת לעבד את אדמתם בעת מבצע: עמוד ענן" שר החקלאות: 
“החלטה חשובה שתחזק את התיישבות בפריפריה, השומרת על 
גבולות המדינה״ יישובי המועצה האזורית אשכול: אוהד, שדה ניצן, 
תלמי אליהו, בני נצרים, נווה, צאלים וגבולות יזכו לפיצוי בגין 
אי-עיבוד אדמתם בתקופת מבצע “עמוד ענן", הודות להסכמות 

שהשיג משרד החקלאות ופיתוח הכפר מול רשות המיסים. 
יישובים, שאינם מצויים בטווח 7-0 ק"מ  המדובר בשבעה 
מרצועת עזה, אולם במהלך המבצע ניתנו להם הנחיות שלא 
לעבד את אדמותיהם החקלאיות. בשל כך נתגלעה מחלוקת 
בדבר זכאותם לפיצוי על פי המסלול הירוק, בדומה ליישובים 
שבטווח. משרד החקלאות ופיתוח הכפר שם לו למטרה, להגן 
על ההתיישבות בכלל ועל ההתיישבות בפריפריה בפרט, על כן 
פנה המשרד לרשות המיסים שנעתרה לבקשה. סך הפיצוי צפוי 

לעמוד על 5-3 מיליון ₪. 
צביקה כהן, סמנכ"ל מימון והשקעות במשרד החקלאות ופיתוח 
הכפר: “משרד החקלאות נרתם בכדי לסייע להתיישבות בפריפריה 
ששומרת על גבולות המדינה. שבעת היישובים המדוברים נשמעו 
לאותן ההוראות של גורמי הביטחון שניתנו לישובים המרוחקים 
עד שבעה ק"מ מהרצועה, לכן גם ישובים אלו זכאים לפיצוי דומה 
במסלול הירוק. אנו מודים למס רכוש על ההבנה ועל שיתוף הפעולה 
המהיר". מבצע “עמוד ענן" התקיים  במהלך חודש נובמבר 2012. 
עם סיום המבצע חתם שר האוצר דאז, בהסכמת ועדת הכספים של 
הכנסת, על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לפיהן שולמו פיצויים 

בגין נזק מלחמה ונזק עקיף.

משרד החקלאות ורשות המיסים סכמו:
 יוענק פיצוי, בגין נזקים שנגרמו לחקלאים בדרום שלא יצאו 

לעבודה במהלך מבצע "עמוד ענן"  

תנובה החלה בהקמת מפעל חדש בתל יוסף בהשקעת ענק  של 340 מיליון שקל

תנובה החלה בהקמת מפעל חדש בתל יוסף בהשקעת ענק של 
340 מיליון שקל, כך הודיע מנכ"ל תנובה, אריק שור, בועידה 
הכלכלית השנתית של התעשייה והמגזר הקיבוצי שערכו משרד 
רואי החשבון של ההתיישבות ברית פיקוח ודי.סי פייננס ברמת גן. 
לדברי שור, עבודות התשתית להקמת המפעל החדש כבר החלה 
וההשקה צפויה בעוד שנתיים. השקעת הענק נעשית במסגרת 

הערכות החברה להגברת התחרות והיבוא.  
מנכ"ל ברית פיקוח, ירון רייכמן, שפתח את הועידה ציין את 
ההתפתחות האדירה בתעשייה הקיבוצית שהכפילה את היקף 
היצור בתוך עשור אחד ל-44 מיליארד שקל. לדבריו, התעשייה 
הקיבוצית מהווה כיום 9% מסך התעשייה בישראל הרבה מעבר 

לחלקם היחסי של הקיבוצים באוכלוסיה שמגיע ל-3%. 
בועידה השתתפו מאות חברי קיבוצים ומנהלים בתעשייה 
יאיר שמיר, שהיה  ופיתוח הכפר,  הקיבוצית. שר החקלאות 

אורח הכבוד הדגיש את מחויבות הממשלה לחיזוק ההתיישבות 
בכל הארץ. הוא הבטיח לפעול במסגרת תפקידו להסרת חסמים 
שיאפשרו בניה והתרחבות. מספר חברי הקיבוצים נמצא כיום 
100 אלף  עוד  141 אלף איש, אליהם מתווספים  בשיא של 
תושבים בהרחבות ומועמדים והכוונה היא להגדיל מספר זה.                                                                                                                          
השר שמיר ציין את ההתפתחות האדירה בכלכלת הקיבוצים 
ואמר שבעשור האחרון הוקמו בקיבוצים 2500 עסקים קטנים.

מזכיר התנועה הקיבוצית, איתן ברושי, ברך את באי הועידה 
ואמר שתנועות ההתיישבות מעונינות להגיע עד לסוף השנה 
הנוכחית להסדר קבע מול הממשלה בעניין הבניה בהתיישבות. 
נצא  זה  נצליח להגיע להסדר עד מועד  “אם לא  לדבריו, 
למאבק ציבורי קצר ואפקטיבי כי זה נושא קריטי לעתידה של 

ההתיישבות".

)המשך nעמוד 10(מה קורה
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המידע הנ"ל אינו מהווה יעוץ ואינו מטיל עלינו כל אחריות לתוצאות השימוש בו. השימוש שיעשה במידע ו/או במוצרים הינו על אחריות 
המשתמש בלבד אשר עליו החובה לבדוק את התאמתם לצרכיו

משרד: 03-7606222, פקס 03-7606226

השימוש בתכשיר הוא אך ורק על פי התווית העדכנית על גבי המוצר

תכשיר שמן יעיל מאוד ובעל פעילות מהירה להדברת 
אקרית אדומה מזרחית.

פתרונות לידור כימיקלים לאקריות בפרדס

JMS שמן

תכשיר יעיל מאוד להדברת אקרית החלודה ואקרית אנוידור
אדומה מזרחית.

דוא"ל: noam@solo10.co.il | נייד: 054-7766037 | פקס: 08-6371373| טל: 077-2121384  
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 6105, מזכרת בתיה 76804. 

משרדנו: בנין תדמור, קומה א' מתחם בילו סנטר.
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הדברת זבוב הים התיכון 
סיכום עונת 12/13

מאת דורון טימר

חורף 2012 
חורף 2012 היה חם מהמוצע. כך למשל, הטמפרטורה בחודש 
פברואר הייתה גבוהה ב–2.6 מ"צ מהתקופה המקבילה בשנת 
2011 וכמות המשקעים הייתה 10%-20% מעל הממוצע בצפון 
ובמרכז ומעט מתחת לממוצע באזור ההדרים הדרומי. המשקעים 
התרכזו בשישה אירועי גשם עיקריים שהאחרון בהם היה בסוף 
שחונים.                             היו  ואילך  פברואר  החודשים  ואילו  ינואר  חודש 
תנאים אלו של חם מעל הממוצע ומיעוט גשמים, גרמו להופעת 
אוכלוסיות זבוב גבוהות יחסית במהלך כל העונה, אך למרות 
האוכלוסיות הגבוהות, הדברת הזבוב הייתה טובה ותלונות על 

נזקים כמעט ולא נשמעו.

טבלה מס'1: ריסוסי אוויר להדברת זבוב עונות 2009-2013

ליטר עונה
סקסס

דונם 
לריסוס 

אווירי

ליטר 
סקסס 
לדונם

הערות

2009/10195,518139,6701.40

2010/11194,209115,8501.68

התחלת ריסוס 2011/12133,687120,5001.11
יותר מדורגת, 
חורף “נורמלי"

מסוף ינואר חם 2012/13148,654118,0001.26
ויבש

ריסוסי אוויר
השימוש בסקסס בשתי העונות האחרונות הוקטן משמעותית, 
כתוצאה מחלוקת הזנים ליותר קבוצות והתאמת מועד תחילת 
הריסוס לכל קבוצת זנים. השינוי המשמעותי ביותר היה דחיית 

התחלת הריסוס של קבוצת הזנים הכוללת את השמוטי והאור, 
סה"כ כ–80,000 דונם, עד תחילת חודש נובמבר.

טבלה מס'2: שימוש בסקסס לריסוסי אוויר להדברת זבוב עונות 2009-2013

שטח כללי עונה
לריסוס

סה"כ 
ד'ריסוס

ליטר 
סקסס

דונם 
לליטר

סבבים
לעונה

2009/10139,6701,932,097195,5189.913.8

2010/11115,8501,886,277194,2099.716.3

2011/12120,5001,166,614133,6878.79.7

2012/13118,0001,364,991148,6549.211.56

איור מס'1: דונם לא קטוף בהשוואה לדונם ריסוס לשבוע
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גורמים נוספים לחסכון בריסוסים היו ניטור אוכלוסיית הזבוב 
והימנעות מריסוס בפרדסים עם אוכלוסיית זבוב נמוכה. המאמץ 
הגדול שהושקע ע"י צוות ההדברה באיתור חלקות קטופות וביצוע 

המדויק של הריסוסים ע"י חברות הריסוס כים ניר.
תרשים מס'1: דונם לא קטוף בהשוואה לדונם ריסוס לשבוע קטע 
1– כניסה מדורגת לריסוס כל הזנים קטע  2 – ירידה בשטח המרוסס 
 בגין גשמים קטע 3 - הפסקת ריסוסים ינואר תחילת פברואר

קטע 4 – ריסוס השטחים הלא קטופים בלבד.

איור מס'1 מציג את כמות הדונמים הקטנה שרוססה בתחילת 
ינואר ופברואר ואת  העונה, את הפסקת הריסוסים בחודשים 
ההתאמה הטובה בין השטח הלא קטוף שנשאר בסוף העונה 
לכמות הדונמים שרוססה מידי שבוע המעידה על מיפוי כמעט 

מלא של כל השטחים שנקטפו.
לעומת שנות ההדברה הרבות במלתיון שבהם שיטת ההדברה 
היחידה הייתה ריסוס, בעונת 12/13 בוצעה ההדברה בשלש 

שיטות הדברה שונות.

 טבלה מס' 3: התפלגות השטח בין שלש שיטות הדברת הזבוב

דונםשיטת הדברה

118,000ריסוס 

26,000מתקני קטילה

SIT 14,000זבובים עקרים

158,000סה"כ שטח הדברה

193,000סה"כ שטח פרדס

מתקני קטילה
ב  ו ב ז ה ת  ר ב ד ה ם  ה ב ם  י ס ד ר פ ה ח  ט ש
ה  השנ ע  י הג לה  קטי י  נ מתק ת  באמצעו צעה   בו
פיקוח,  כולל רכישה, תליה,  דונם. כל הפעילות  ל-26,000 
עצמם.                                                                                                                   הפרדסנים  ע"י  בוצעה  ותחזוקה  תגבור  ריסוסי 
 ברב החלקות לא היה צורך בטיפולי תגבור וההדברה הייתה יעילה. 
ב-10-20% מהחלקות )תלוי באזור( רוססו פעם אחת לפחות. 
במקרים חריגים, בזנים רגישים במיוחד נדרשו כמה ריסוסי 
תגבור. בחלקת אשכ'אדומה אחת ההדברה נכשלה והפרי נשלח 
לתעשייה. בניסויים מבוקרים שבוצעו ע"י המכון לא נמצא הבדל 
מובהק ביעילות ההדברה בין ריסוס, מתקני קטילה ושני סוגי 

המתקנים סרה-טראפ וביופיד. 
 בראיה ענפית השימוש במתקני הקטילה הוא מטבע עם שני צדדים:

אפשרות  הדברה,  בחומרי  השימוש  הפחתת   - היתרונות 
בסקסס,  התלות  הקטנת  ריסוס,  מנועי  בפרדסים  שימוש 
 שהוא חומר ההדברה היחיד המאושר להדברת זבוב בהדרים. 
מקצועיות  דורשת  פרדסן,  לכל  אינה מתאימה   - חסרונות 
זמן  ומשאבי  ופיקוח  נזק,  גילוי  ותגובה מהירה במקרה של 
וניהול. אם אינה אזורית מייקרת את גיחות הריסוס, דורשת 
מרכזי.                                                                                                  גוף  ע"י  לבקרה  קשה  ולכן  חלקה  ברמת  בקרה 
גדול מאוד של פרדסנים מעלה  ע"י מספר  ביצוע ההדברה 

חשש לאי אחידות בטיב ההדברה.
כדי לשמור על מערכת הדברת זבוב ארצית מסודרת, אשר 
כי הדברה  נקי מזבוב ליצוא, החליטה המועצה  תבטיח פרי 
במתקנים והפסקת הריסוס בחלקה אינו לשיקול דעתו הבלעדי 
של הפרדסן, אלא מותנה בהגשת בקשה למועצה וקבלת אישור 

לפני תחילת העונה.
הסבר להגשת הבקשה והתנאים שיש למלא מפורטים ב"עת 
יוני הניתן לצפייה באתר המועצה בכתובת:   הדר" של חודש 

.http://www.plants.org.il

זבובים עקרים
במהלך 6 השנים מתחילת השימוש בשיטה, פתחה ושכללה 
חב'ביו-פליי את כל מרכיבי השיטה, כולל מעבר מפיזור קרקעי 
ליישום  אווירי באמצעות מערכות שפותחו במיוחד  לפיזור 
זו מאפשרות התייעלות ע"י התאמת צפיפות  בישראל. דרך 
העקרים לצפיפות המזיק בתוך הפרדסים עצמם וסביבתם. רק 
בגוש פרדסים אחד, ליד אופקים, פיזור הזבובים העקרים מנע את 
הצורך בשילוב ריסוסים.  בשאר הפרדסים בוצעו ריסוסי תגבור, 
מספרם הולך ויורד עם השנים. לשיטה יתרונות רבים, אך היא 
עדיין יקרה, מותנית בתמיכת משרד החקלאות וירידת העלויות 
בה איטית ונמשכת שנים רבות דבר שמעכב הרחבת השימוש.

הדברה ביולוגית 
 3+1( יש תוספת אחת בחינם  לשלש שיטות הדברה אילו 
בחינם( הדברה ביולוגית. בשבע השנים האחרונות ייבא גידל 
ופיזר המכון להדברה ביולוגית 7 מיני צרעות טפיליות לזבוב 
הים התיכון, חלקן טפילי ביצים וחלקן טפילי רימות. ארבעה 
מינים התבססו ונמצאו במדגמי פרי שנאספו במקומות שונים 
בארץ. אחוז הטפילות במדגמים אילו היה כ–10%. המעבר 
וזבובים עקרים מגדיל את  להדברה באמצעות מתקני קטילה 
סיכויי ההצלחה של ההדברה הביולוגית וההדברה הביולוגית 

מגדילה את סיכויי ההצלחה שלהם.

ואי אפשר לסיים מבלי לציין כי בכל שיטות ההדברה ההצלחה 
תלויה גם בפרדסן ובפעולות המניעה המבוצעות על ידו - 
סניטציה, פיקוח פרי לנזקי זבוב במהלך העונה וקטיף מלא 
המשאיר חלקות נקיות מפרי ובכך מונע מוקדי אילוח לחלקות 

סמוכות שעדיין לא נקטפו.
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שתדאג לחקלאות בארץ. הם טוענים כי הקריאה הציבורית 
שנשמעה ערב הבחירות, לשינוי בהתנהלות חיי היום יום והסדר 
ולמעמד הביניים, כוללת  החברתי בארץ, לדאגה לפריפריה 
בחובה גם את טיפוח החקלאות והקמת שטחים ירוקים המשנים 
לטובה את איכות החיים. וכך, בתחילת חודש יולי  השנה הושקה 
שדולה חקלאית חדשה בכנסת ה-19, באירוע שבו נכחו שרים 
)יאיר שמיר, נפתלי בנט ואורי אריאל(, יו"ר האופוזיציה )ח"כ 
יחימוביץ(, עשרות חברי כנסת, ראשי רשויות  ומספר  שלי 
)יש שספרו מאות( מאנשי ההתיישבות החקלאית מכל  רב 
בירושלים. הפסימיות  לאירוע החגיגי  רחבי הארץ שהגיעו 
התחלפה באופטימיות, ארוע בסדר גודל שכזה לא זכור זמן רב                                                                                          
כיו"ר  זבולון כלפה, המשמש  גינזבורג דוברת לח"כ  דבורה 
השדולה, ספרה לנו כי על חברי כנסת שדאגו להקמתה של 
מהקואליציה  כל המפלגות  נציגי  נמנים  החדשה,  השדולה 
ומהאופוזיציה, שמטרתם אחת לפעול למען החקלאות בארץ. 
זמן לא רב לאחר שנשבעו אמונים לכנסת הם נרתמו למבצע 
זו ראשיתה של דרך  ואכן התוצאות מרשימות. יש לקוות כי 

שתמשך גם בעתיד.    
להלן ציטוטים קצרים שנשאו במהלך טקס ההשקה:       

השר בנט: “בלי החקלאות אין גבולות" 
שר הכלכלה נפתלי בנט אמר לנוכחים: “בלי החקלאות, אין לנו 
גבולות, איפה שאתם לא תהיו מדינת ישראל לא תהיה. המשקל 
הסגולי שלכם במשרד הוא גדול. חלק מהסמכויות לעזור לכם 
נמצאות במשרדי, אני אהיה שותף לדרך. ההנחיה שנתתי לצמרת 

המשרד היא לתת ערך סגולי יוצא דופן לחקלאות ולחקלאים. 
אני מודה לכם שאתם קמים כל בוקר ועושים ציונות".

הבאים  הדורות  את  להביא  נצליח  “אם   – שמיר  השר 
לחקלאות, ניצחנו"

שר החקלאות יאיר שמיר: “חונכתי על ערכי תנועת ההתיישבות. 
בסיורי בשטח אני פוגש בעיקר חקלאים מבוגרים - זה המוקש. 
אם נצליח להביא את הדורות הבאים לחקלאות, ניצחנו. אנחנו 
וההיענות לבקשות שלנו  הזו  הולכים להתמודד עם הבעיה 
נענות ברובם. כך כבר פתרנו את סוגיית  ממשרדים אחרים 

המים באופן חלקי". 

צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים
דברים במפגש  מועצת הצמחים שנשא  מנכ"ל  אלון  צבי 
הדגיש את העובדה, כי החקלאות הצמחית מתגאה בהישגיה. 
בין השאר בעובדה כי בעשורים האחרונים, גדל מספרם של 
זמן  ולמרות שבאותו פרק  צרכני התוצרת החקלאית בארץ 
הצטמק מספר המגדלים של אותם המוצרים, לא היה מחסור 
נובעת  ואפילו ההיפך הוא הנכון. הסיבה לכך  במזון בארץ 
מההשקעה  המושגת  הצמחית  החקלאות  בפריון  מהגידול 
בטכנולוגיות חדשות והשקעה בידע לצד צעדי ייעול שנשאו פרי.                                                                                  
הוא גם הדגיש כי פריון של החקלאות הצמחית בארץ בעשורים 
האחרונים עלה פי כמה מהפריון של הענפים האחרים בחקלאות 

ובמגזרי המשק האחרים.

 הקהל בכנס

השדולה החקלאית 
המשך מעמוד 14בכנסת
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 מאת: יצחק ל.

מי שמונה לתפקיד יו"ר השדולה החקלאית בכנסת הוא חבר 
הכנסת זבולון כלפה )הבית  היהודי(.  כלפה נולד במושב שרשרת 
שבנגב ולמד בישיבה התיכונית בכפר מימון ובישיבת הסדר 
בימית. במהלך לימודיו פונה מחבל ימית, כחלק מהסכם השלום 
עם מצרים, וגם נטל חלק במאבק בפינוי. מאוחר יותר היה שותף 
להקמת הישיבה מחדש בנווה דקלים, בשם ישיבת נווה דקלים. 
לאחר שסיים את לימודיו בכולל ושירותו בצה"ל, ניהל פנימייה 
בכפר מימון ובמדרשה באיתמר. עבר להתגורר בעצמונה, ושימש 
כמזכיר היישובים עצמונה ונצרים, וכחבר במועצה אזורית חוף עזה.                                                                                                                                  
לקראת ביצוע תוכנית ההתנתקות הוביל מספר פעולות מחאה 
נגדה. לאחר הפינוי ע"י אריק שרון היה ממקימי עיר האמונה 
בנתיבות ופעל למען שיקום המפונים וההתיישבות המחודשת 
במזרח חבל לכיש. כלפה היה בין יוזמי רכישת קיבוץ שומריה 
עבור המפונים. לאחר הסכם הרכישה בשנת 2006 עבר להתגורר 

בקיבוץ, והיה למזכיר הקיבוץ.
לקראת הבחירות לכנסת ה-19 הוצב כלפה במקום השלישי 
ברשימת מפלגת תקומה ולאחר האיחוד עם הבית היהודי הוצב 
במקום השביעי ברשימה המשותפת. בינואר 2013 נבחר כלפה 
כיום  גר  נשוי, אב לשישה,  לכנסת ה-19. כלפה  לראשונה 

בשומריה. 
מינויו לתפקיד יו"ר השדולה התקבל בברכה גם ע"י מי שאינם 
מזוהים עם האג’נדה הפוליטית שלו. כך למשל, מאיר צור, 
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל הגיב 
לבחירתו :  “אני מברך את ח"כ כלפה ורואה בו את נציגנו הטבעי 
בכנסת, בן ההתיישבות, שגדל והתחנך לאורם של ערכים כמו 
רעות וערבות הדדית ורגבי האדמה מסמלים עבורו בית. אתה 
חברנו ושותף אמיתי לדרך. החקלאות הישראלית ניצבת כיום 
בפני מספר החלטות הרות גורל וזוהי העת לשלב כוחות ויחד 
לדאוג להמשך פיתוחה של החקלאות כענף יצרני מוביל ועתיד 
ידע המספק תוצרת טרייה, איכותית, מגוונת ובמחירים סבירים 

לכלל תושבי מדינת ישראל ולעולם כולו. 

בה  פגישה  כלפה  זבולון  ח"כ  קיים  לבחירתו  בסמוך 
איתן  והמושבית,  הקיבוצית  התנועה  מזכ"לי  השתתפו 
צביקי  הדתי,  הקיבוץ  תנועת  נציג  צור,  ומאיר  ברושי 
וילן.  אבו  ישראל,  חקלאי  התאחדות   פורת ומזכ"ל 
בפגישה בירכו ראשי התנועות את כלפה והעלו שורת נושאים 
שהם בגדר חמצן עבור ההתיישבות: ביניהם המע"מ על ירקות 

ראיון עם ח"כ זבולון כלפה יו"ר השדולה החקלאית

“ההצטרפות לשדולה החקלאית
 חוצה מפלגות"

ופירות, ביטול הפטור מהגבלים עסקיים לחקלאות וייקור המים. 
בסוף הפגישה סוכמו נהלי עבודה בין הלובי לתנועות. 

והביע “תקווה שיעמוד בציפיות,  כלפה הודה על האמון, 
ויצליח להביא תוצאות למען ההתיישבות". בשלב הראשון, ציין, 
כי יעסוק בבניית הלובי, על בסיס רחב של תנועות וחברי כנסת 
מסיעות שונות, בכדי ליצור שיתוף פעולה פרלמנטרי מוצלח".                                           

לאחר הקמת השדולה ערכנו עם ח"כ כלפה  ראיון קצר: 

שאלה:  איך אתה נערכתה לתפקידך כיו"ר השדולה החקלאית 
בכנסת?

ח"כ כלפה:  “אני משקיע רבות מזמני לנושא החקלאות. פוגש 
בעוסקים בתחום ולומד את כל הנושאים. יש לי קשר מצוין עם 
שר החקלאות יאיר שמיר ואני בטוח שיחד נצליח לקדם את מגוון 
הסוגיות בנושא. “אני רואה בחקלאות נושא המחובר באופן ישיר 

לערכים של מדינת ישראל.“ 

ח"כ זבולון כלפה

ראיון
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 מפגש עוצמתי 
ת  י א ל ק ח ה ה  ל ו ד ש ה ת  ד ח ו י מ ה  מ ב  : ה ל א ש
לה?                                                                                                                   שקדמו  לאלו  בהשוואה  ה–19  בכנסת  הנוכחית 
ח"כ כלפה: “אני יכול להעיד כי לטקס ההשקה של השדולה 
הנוכחית שהתקיים רק לפני יומיים, נרשמה הופעה מרשימה 
את  לראות  הרצון  היה  לכולם  המשותף  משתתפים.  של 
החקלאות מתפתחת ופורחת בארץ. היו איתנו שרים, למעלה 
מקומיות  רשויות  וראשי  האופוזיציה  ראשי  ח"כים  מ-30 
מכל רחבי הארץ וזאת בנוסף למספר רב של אנשי חקלאות-  
מהממסד החקלאי ותנועות ההתיישבות עד לחקלאים מהשורה.                                                                                                      
“כל מי שנכח באירוע חש כי מתקיים פה מפגש עוצמתי שחוצה 

מפלגות".

שאלה: “במה כבר הספקתם לדון בזמן הקצר שבו אתם 
פועלים?

זבולון כלפה: “בין התחומים המעסיקים אותנו לטווח הקצר 
ניתן לציין את נושאי הקרקע, המים והעבודה החקלאית. לזמן 
הארוך יותר בכוונתנו לתת תשומת לב מיוחדת לעידוד הדור 
הצעיר להשתלב בחקלאות. כדי שזה יקרה עלינו לעשות את 
החקלאות אטרקטיבית יותר. יהיה עלינו לשנות ולשפר את הקשר 
בין החקלאי לקרקע, ולבלום את התופעה שלפיה החקלאות 
והחקלאים בישראל הפכו לשק החבטות של הכלכלה המקומית".                                                                                             

עתה?                                                                                              דווקא  זאת  לבצע  תצליחו  איך  שאלה: 
חברי  כל  של  משותפת  עבודה  “באמצעות  כלפה:  זבולון 
ווקנין ובר  השדולה. שותפי בראשות השדולה )חברי הכנסת 
אינטנסיבית  פעילות  בקיום  התחלנו  נוספים  וח"כים  לב( 
בנושאים הללו ובסיוע שר החקלאות ושרים נוספים שהבטיחו 
להצלחתנו.                                                                                          לתרום  שעשויה  גבית  לרוח  נזכה  לתמוך 
ומנכ"ל  החקלאות  עם שר  יחד  בלמנו  כי  לדווח  ניתן  כבר 
חקלאיים,  למוצרים  המע"מ  בתחום  חקיקה  משרדו, 
עסקיים  הגבלים  בין  הקשר  בתחום  לגזרות  התייחסות 
ההסדרים.                                                                                                                    בחוק  המופיעים  נוספים  ונושאים  לחקלאות 
“אין לי ספק כי ביכולתנו לשנות את כיוון הפעילות של מקבלי 
ההחלטות ולמנוע פגיעה בחקלאות.“                                                                                                               

מודאג?                                                                     ות  להי יכול  י  נ רו העי המגזר  שאלה: 
זבולון כלפה: “לא. אין קשר בין הדברים. צריך להמשיך בפיתוח 
גזרות על  זאת גם בלי להטיל  ניתן לעשות  המגזר העירוני. 

המגזר החקלאי".

מהשורה?                                                             לחקלאים  לומר  תוכל  מה  שאלה: 
זבולון כלפה: “הקמנו שדולה חקלאית שרוצה לסייע לחקלאות 
ולחקלאים. לכן הדלת של כל אחד מחברי השדולה פתוחה ואוזננו 
כרויה לשמוע כל חקלאי וחקלאי וכמובן את נציגי הארגונים 
השונים. זהו חלק משיתוף הפעולה אותו הזכרתי לעי"ל כמה 

שיקדם ויתרום להצלחת פעילותנו".  

ראיון

שיתוף פעולה עם הממסד החקלאי
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בפרדס

אייזנשטדט,  ויורם  ההדרים  מדריכי  צוות  ע"י  הוכן  הדפון 
תחום שירות שדה

במרבית הפרדסים הייתה באביב פריחה סבירה, אולם אירועי 
החום הכבד באפריל ובמאי, במיוחד במרכז הארץ ובדרומה, גרמו 
לחנטה מועטה ולנשירות חנטים רבים בחלק מהזנים והחלקות. 
נפגעו בעיקר זני תפוזים, הזן ‘אור' ולימון אינטרדונטו. בחודשים 
אלה חשוב להקפיד על הטיפולים להכוונת גודל הפרי, תוך 
שימת דגש על הזן ‘אור 1'. בעונה האחרונה הייתה התמורה לפרי 
בינוני וגדול מהזן ‘אור' גבוהה פי 3-2 מהתמורה שהתקבלה 
לפרי הקטן. במהלך הקיץ יש חשיבות רבה להשקיה מדויקת, 
למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים. 

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות 

בחודשים אלה פעילות ההדברה הביולוגית, הן של צרעות 
טפיליות והן של טורפים, נמצאת בשיאה. בדרך כלל יש להתאזר 
בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב עלולה להיות במהלך חודש 
אוגוסט עלייה של הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 

המלצות לטיפול בהדרים
יולי אוגוסט 2013

ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים ממשפחת החיפושיות. יש 
להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי הדברה המפרים 
את המאזן הביולוגי. הטיפול בטייגר, בקוברה או בטריגון יעיל 
כנגד הדרגות הצעירות בלבד, ויש להקפיד על המועד מהקטיף 

- 90 יום. טיפול בשמן יעיל חלקית בעונה זו. 

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

התפתחות תנגודת.

קבוצות התכשירים המומלצים:
ספירודיקלופן: אנווידור

אבאמקטין: ורטימק, אגרירון, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, 
בקטין, ורקוטל, ביומקטין.

פנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, טורק, בוטרקס.
גפרית: גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, 

סופה, תיוביט, גופרטיב.
יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית 

ולשמור על טווח ימים מקטיף.
אקרית אדומה מזרחית 

אקרית זו עלולה להתפתח ולגרום נזק לעלווה ולפרי. במקרה 
של נגיעות מומלץ ליישם תכשירים להדברתה כמו התכשירים 

אקרית החלודה

קמחית ההדר
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בפרדס
המוזכרים לעיל להדברת אקרית החלודה, תכשירי פנבוטטין 

אוקסיד, אנווידור או ספיידר. 
ימי המתנה מקטיף - יש להקפיד על ההוראות המפורטות מבתי 
האריזה ומהמשווקים. לעתים מספר הימים רב מהרשום בתווית.

 
הדברת זבוב הים-התיכון בזנים מקדימים

ניוהול, ראשון, סטסומה,  בזני הדרים מוקדמים: אדמוני, 
קלמנטינה ואחרים, וכן בחלקות מבכירות - יש להתחיל לרסס 

נגד זבוב הים-התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה.
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל 
פיתיון + תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס 

ב-900 סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 
ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ  אופן היישום: 
שני, בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע 
מריסוס על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על 

חציו העליון של העץ. 
פרדסנים המגדלים זן מוקדם שנכנס לניבה זו השנה הראשונה, 
מתבקשים להודיע על כך מידית לרכזי ההדברה של ענף ההדרים 

במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.
אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם דורון טימר מהמכון להדברה ביולוגית ולקבל את אישורו לכך. 
כיום מאושרים לשימוש שני מתקני לכידה: ביופיד וסראטרפ. 
בזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, 
ובשאר הזנים - עד אמצע ספטמבר. שיטת הדברה זו דורשת ליווי 
של החלקות מבחינת פיקוח אינטנסיבי על הפרי אחת לשבוע. 
אם בכל זאת מתגלה נגיעות התחלתית, יש לתגבר את ההדברה 

בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים:
 בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סראטרפ או 15 מתקני 
ביופיד. את הבקבוק יש לתלות בלב העץ ובמקום מוצל בגובה 
של 1.8-1.5 מטר בערך מפני הקרקע. מתקנים שייתלו בשמש 
יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור להספיק ל-5 חודשים 
כי החומר  עולה  מניסיון העבר  לפחות, אך 

מספיק ל-8 חודשים.
כל בקבוק סראטרפ ימולא בכ-500 סמ"ק 

חומר משיכה, ואין למהול במים. 
בבקבוק  להשתמש  יש  הביופיד  במתקני 

שהחומר שבו יספיק ל-150 יום לפחות.
את המתקנים יש לתלות בסגול ובדירוג בין 
השורות כדי לפזרם באופן אחיד במרחב החלקה. 

בסוף קטע זה מצורף מרשם לדוגמה.
דוגמאות:

- בחלקות שבהן מרווח  מתקני סראטרפ 
הנטיעה הוא 3X5, יש 67 עצים לדונם, לכן 

יש לתלות על כל עץ שישי בכל השורות. בשורה הראשונה יש 
לתלות את הבקבוק הראשון על העץ הראשון. בשורה השנייה 

יש לתלות את הבקבוק הראשון על העץ הרביעי וכו'.
בחלקות שבהן מרווח הנטיעה 4X6, יש 42 עצים לדונם, לכן 
יש לתלות על כל עץ רביעי בכל השורות. בשורה הראשונה יש 
לתלות את הבקבוק הראשון על העץ הראשון, בשורה השנייה 
יש לתלות את הבקבוק הראשון על העץ השלישי וכך הלאה. 

מתקני ביופיד - בחלקות 
 ,3X5 שבהן מרווח הנטיעה
יש 67 עצים לדונם, לכן יש 
לתלות על כל עץ רביעי בכל 
השורות. בשורה הראשונה 
המתקן  את  לתלות  יש 
הראשון על העץ הראשון. 
בשורה השנייה יש לתלות 
את המתקן הראשון על העץ 

השלישי וכך הלאה.
מרווח  שבהן  בחלקות 
הנטיעה 4X6, יש 42 עצים 
לדונם, לכן יש לתלות על 
כל עץ שלישי בכל השורות. 
בשורה הראשונה יש לתלות 
את המתקן הראשון על העץ 
הראשון, בשורה השנייה יש 

לתלות את המתקן הראשון על העץ השני.

nmf - no med fly מתקן
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מתקן nmf - no med fly - קיבל רישוי לשימוש בפרדס 

האורגני. הכמות המומלצת היא 10 מתקנים לדונם.

nmf תקן

תרשים לדוגמה של תליית מתקנים בחלקה - מתקן לכל כל עץ שישי

12345678910111213141516
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx

כל המתקנים המלאים בחומר צריכים להיות מוצבים עד אמצע 
חודש ספטמבר. 

בזנים הרגישים )מנדרינה סצומה, קלמנטינה מיכל, טבורי 
יש  ובזנים המקדימים  ופומלית(  ניוהול, טבורי “קרה קרה" 
לתלות את המתקנים עד אמצע חודש אוגוסט, ובזן סצומה - עד 

תחילת חודש אוגוסט.
בזנים הרגישים מומלץ לתלות יותר מתקנים מהרשום: סראטרפ 

- 12 מתקנים לדונם, וביופיד - 18 מתקנים לדונם.
בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. 

מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים יוכלו לקבל בחזרה 
את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור 

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 

השקיה ודישון
הקיץ כבר בעיצומו, ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל 
אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת 
המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל ל-30% מסך 

הכמות השנתית(.
מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה 
לפגוע בגידול משני היבטים: פגיעה בפוטנציאל הצימוח, ובהמשך 
בהתפתחות הפרי; עלייה במליחות הקרקע שבעקבותיה יורד כושר 
העץ לקלוט מים עד שנגרמת פגיעה פיסיולוגית משמעותית בעץ 
עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף רעילים, המורכבים מיוני 

כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.

במרבית הפרדסים תחולק מנת ההשקיה השבועית ל-4-2 
השקיות. באזורים שבהם שיעורי האידוי והדיות נמוכים יותר, 
או בקרקעות חרסיתיות כבדות, ובחלקות שבהן מקור המים בעל 
מליחות נמוכה יחסית, ניתן להסתפק בשתי השקיות שבועיות, 
ובמקרים קיצוניים ניתן להסתפק גם בהשקיה שבועית אחת. 
כאשר מרקם הקרקע חולי, איכות המים נמוכה והם מכילים מלחים 
רבים, ושיעורי האידוי והדיות בחלקות גבוהים, יש להגדיל את 

מספר ההשקיות השבועיות, לרוב ל-4 השקיות במהלך השבוע. 
בתנאים מיוחדים יש להעלות את מספר ההשקיות השבועיות עד 
להשקיה אחת ביום, כמו במקרים של איכויות מים ירודות ביותר 
שלרוב גם אינן מתאימות לקיום פרדס מיטבי, כך שבהשקיה 
יום-יומית נשמרת רטיבות הקרקע במצב של קיבול שדה, ושיעור 

המליחות בקרקע אינו עולה מעבר לשיעורו במי ההשקיה. 

יש צורך להשקות במנות קטנות ובתדירויות גבוהות גם כאשר 
ידוע על מי תהום גבוהים )שכבת מים כלואים(, כך שבאמצעות 
השקיות קטנות שומרים על שכבת קרקע מורטבת קטנה יחסית, 
ולעתים בממשק מושכל לאחר זמן מה ניתן להנמיך במהלך עונת 
הקיץ את שכבת מי התהום. פתרון הנדסי של ניקוז יעיל יותר 

צריך להישקל ולהיבחן. 

השקיה במרווחים צפופים תישקל בתנאי מיוחד נוסף: כאשר 
הקרקע היא אבנית ביותר או רדודה מאוד.

להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים המבוססות על 
התאדות מחושבת לפי פנמן-מונטיס. הטבלאות הללו מבוססות 
על פרדס נורמטיבי בריא עם יבול ממוצע בינוני עד גבוה. בפרדס 
שצפוי בו יבול גבוה, יש להגדיל את מנת המים בכ-20%-15%; 
ואילו בפרדס המניב פחות מהממוצע או סובל מעקות שונות כמו 
מליחות, ניקוז בעייתי או מחלות, יש להפחית את מנת המים 

הכללית בכ-40%-30% מהטבלאות המומלצות.

מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת - שיטת פנמן-מונטיס
הטבלאות המופיעות להלן מתייחסות להתאדות מחושבת לפי 
פנמן-מונטיס במהלך כל היממה )יום ולילה(, כפי שמקובל בכל 
הגידולים במקומות רבים בעולם. לפי מדיניות משרד החקלאות 

ושה"מ, מומלץ להשקות על פי שיטה זו. 

הנתונים שלהלן מתייחסים לחלקת עצים בוגרים )מעל 5 שנים( 
בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר.

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

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע 

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

זן אור

0.650.600.65יולי

0.750.700.70אוגוסט

0.900.750.60ספטמבר
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טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול
זן אור

0.700.600.65יולי
0.800.700.75אוגוסט
0.900.800.60ספטמבר

טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפוניים(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול
זן אור

0.650.600.60יולי
0.750.650.70אוגוסט
0.800.700.55ספטמבר

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול
זן אור

0.750.700.75יולי
0.850.800.80אוגוסט
0.950.850.65ספטמבר

טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים, תחנות 
http:// :התאדות וזני ההדרים השונים ניתן למצוא באתר שה"מ

 > “תחום שירות שדה"  www.shaham.moag.gov.il; תחת 
מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, 
בפרדס 2013. את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר 
http://www.meteo. :שימור קרקע, משרד החקלאות" בכתובת“

co.il/Default.he.il.htm. באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד 
נוספה  החקלאות ומתחנות השירות המטאורולוגי. לאחרונה 
אפשרות לחיזוי ההתאדות המחושבת ל-3 ימי קריאה עתידיים.

המלחה בפרדס - הסימפטומים בעצים, השפעה על הקרקע, 
ודרכי ההתמודדות עמה

המלחים וסוגי היונים המרכיבים אותם - מקורם בשלושה 
גורמים עיקריים:

1. מי המקור )מי ההשקיה(
2. הקרקע והמינרלים שבה

3. הדשנים המוספים במהלך הגידול
 השפעת המליחות על הצימוח בפרדס נובעת משני גורמים 

עיקריים:
עליית הפוטנציאל האוסמוטי בקרקע, שכתוצאה ממנה   .1

וכמות  ההשקיה  כשתדירות  )גם  לעץ  המים  אספקת 
המים הן אופטימליות( לא נעשית בצורה מיטבית; העץ 
מתחיל להתייבש, העלים מתחילים לקמול וסימני המלחה 
המלחה.  בעיית  על  מצביעים  העלה  בשולי  אופייניים 
ופגיעה  לרוב ערך הסף מסמן מגמה של תחילת המלחה 
פוטנציאלית בפרדס כאשר בבדיקות קרקע בעיסה רוויה 
 רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. 
נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף  בחלקות שבהן 
לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה 

מ-3.5-3.0 דציסימנס למטר.
ונתרן מתחילה  יונים כמו כלוריד  רעילות ספציפית של   .2
להצטבר בעץ. ריכוז היונים הללו בעלים עולה, ובמקרים 
קיצוניים הפרדס, שהוא מטע רב-שנתי, הופך “למטע נשיר".
בריכוז  להיגרם מעלייה  נוספת עלולה  רעילות ספציפית 
הבורון בעלים. אין בהכרח קשר ישיר בין איכות המים מבחינת 
סך תכולת המלחים שבהם )רמת המוליכות החשמלית המדודה( 
לריכוז הבורון שבהם. כאשר ריכוז הבורון במים גבוה מ-0.4 
מ"ג/ליטר, יש לנטר את ריכוזו בעלים באופן קבוע מדי שנה 
בחודשי הסתיו בבדיקות העלים. רמות הבורון במי הקולחין פחתו 
משמעותית בשנים האחרונות בעקבות התקינה לגבי הטיפול 
בבורון והפרדתו כבר במי המקור לפני כניסתם למי הקולחין. עם 
זאת, כל פרדסן המשתמש במי קולחין, בנוסף לבדיקות המליחות 
הכלליות שהוא מבצע במי המקור, צריך לבדוק גם את ריכוז 
הבורון במים במהלך העונה כולה. גם הקרקע מהווה מקור נוסף 
לבורון, לכן בנטיעת פרדסים חדשים, אם חסר מידע מספיק לגבי 
תכונות הקרקע והפרמטרים הכימיים השונים בה, יש לאפיין גם 
את רמת הבורון בקרקע. רמות בורון בקרקע הגבוהות מ-0.5 

מ"ג/ק"ג עשויות להצביע על בעיה פוטנציאלית.
 

סימנים ויזואליים להמלחה בעלים 
העלים מתחילים להחוויר )עורקי העלים משנים צבעם לירוק   •

בהיר(.
נשירת עלים ירוקים הניתקים בין הפטוטרת לטרף.  •

ריכוזי נתרן, כלוריד ובורון בעלי הדרים

עליה בריכוז המלחים
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סימנים ויזואליים להרעלת בורון

סימנים ויזואליים להרעלת נתרן

ריכוז עודף/ריכוז גבוהאופטימוםהיסוד
בעייתי

0.40% >0.25%כמה שיותר נמוךנתרן

0.70% >0.50%כמה שיותר נמוךכלוריד

250 ח"מ > 200-150 ח"מ 80-50 ח"מבורון

סימנים ויזואליים להרעלת כלור בעלים
שולי העלה, במיוחד בקצהו העליון, מתחילים להתייבש 

ולהתקפל עד נשירתו.
היא הדרגתית  עונת ההשקיה  הצטברות המלחים במהלך 

ומושפעת מגורמים רבים: מליחות מי ההשקיה, תדירות ההשקיה, 
מנת המים, ניצול המים ע"י זני הפרדס השונים כפונקציה של אידוי 
ודיות, סוג הקרקע, כמות הגשמים בחורף וחלוקתם העונתית, 
מועד הגשם האפקטיבי האחרון וסוג הדשנים המוספים במהלך 

עונת ההשקיה.
ריכוז המלחים בקרקע בסוף עונת ההשקיה, כלומר בסתיו, 
עונת ההשקיה עם  ריכוזם בתחילת  לפי הסכום של  יחושב 
התוספת הנתרמת במי ההשקיה. ביכולתנו להשפיע על כמות 
המלחים בפרדס ע"י שליטה על כמות המים העונתית וחלוקתה 
במהלך העונה, על תכיפות ההשקיה, על סוג הדשנים ועל מועד 
אספקתם בעונת ההשקיה. אפשרות נוספת לוויסות המלחים היא 
באמצעות שטיפה חד-פעמית של הקרקע לצורך הדחת מלחים. 
כדי להימנע מנזקי המלחה יש לבחון חזותית את עצי הפרדס, 
ובחלקות “חשודות" שבהן יש חשש להמלחה, יש לבצע בדיקות 

קרקע לניטור המלחים פעם עד פעמיים במהלך עונת הקיץ.
זנים שונים וכנות שונות מגיבים אחרת לאותה מליחות קרקע 
וליונים כדוגמת כלוריד, נתרן ובורון. לפיכך, מומלץ לבחור כנות 

עמידות למליחות או לרעילות ספציפיות של יונים מסוימים.

ניהול ממשק מליחות
מניסיון העבר עולה כי הזנים מינאולה, אור ולימון על כנת   •

הוולקה רגישים במיוחד לעלייה במליחות הקרקע.
כנת הטרויר ידועה ברגישותה למליחות, בעוד שכנת החושחש   •
ידועה בעמידותה. בחירת כנות בהתאם לקרקע ולמי ההשקיה 

היא תנאי הכרחי להצלחה.
בעבודות שבוצעו בשנים האחרונות ע"י ד"ר ערן רווה מתחנת   •
גילת של מנהל המחקר החקלאי נמצא שבזנים שבהם מבצעים 
חיגור )כדוגמת זני הקליפים, למשל הזן אור( עולה ריכוז 

הכלוריד והנתרן בעלים, לעומת עצים ללא חיגור. 
הדשנים המוספים במים או המפוזרים בקרקע תורמים להעלאת   •
המוליכות החשמלית, ולכן בזנים הנקטפים מאוחר אפשר 
יותר )עד חודש  לפרוס את מתן הדשן על תקופה ארוכה 
אוקטובר(, ובכך להפחית את ריכוזם במים. דשני אשלגן כלורי 
יש ליישם כדשני יסוד בשלהי עונת החורף, כך שהכלוריד 
מי  יעילות. במקומות שבהם  ביתר  ע"י הגשמים  יישטף 
ההשקיה מלוחים וריכוז הכלורידים בהם גבוה יש לשקול 
במהלך העונה שימוש בדשנים דלי כלור או נטולי כלור 

המבוססים על אשלגן חנקתי.
רישום קבוע של התוצאות והפיכתן לגרפים יסייעו למעקב   •
אחר רמת המליחות ולקבלת פתרון יעיל בזמן אמת, ולא 

לאחר שנגרם כבר הנזק העיקרי.

יכולת בקרת ההשקיה בזמן אמת ובתנאים העכשוויים בשטח 
מאפשרת השקיה נכונה ומדויקת יותר.

כיום פרדסנים רבים משקים את הפרדס כשהם מסתייעים 
בתחנות טנסיומטרים המשדרות קריאות מדי כמה דקות לבקרי 
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השקיה, מחשבים או טלפונים סלולריים לגבי מצב מתח המים 
הזמינה בקרקע  בזמן אמת, המתורגם לכמות המים  בקרקע 
בפרדס. הטנסיומטרים הם כלי חשוב לבקרה ולניהול ההשקיה, 
ובמקרים רבים ניתן לחסוך באמצעותם במים, וחשוב מכך: לייעל 
את השימוש במים בהתאם לצורכי העץ בשלבי הגידול השונים. 

הכוונת גודל הפרי על ידי ויסות כמויות ההשקיה
בדפון “השקיית הדרים על פי קוטר הפרי, קיץ 2013" צוינו 
זנים:  קוטרי הפרי הרצויים בחודשי ההשקיה השונים לגבי 7 
פומלית, סטאר רובי, פומלו צ'נדלר, מינאולה, אור, ניוהול ומיכל. 
מומלץ לבדוק את קוטר הפרי אחת לשבועיים ולשנות את מנת 

המים בהתאם לטבלאות המופיעות בדפון הנ"ל.

דילול ידני בזני קליפים
תוצאות הטיפולים במווסתי צמיחה לדילול פרי בדרך כלל 
טובות השנה. עם זאת, בעצים שבהם נותר פרי רב מדי )כ-300 
 )4X5 2; וכ-600 פירות בנטיעתX5 פירות לעץ מבוגר בנטיעת
מומלץ לבצע דילול ידני מוקדם ככל האפשר, כדי שלא ייגרם נזק 
רב לעץ כתוצאה מעודף יבול ולמניעת סירוגיות. הדילול ייעשה 
כך שהמרחק בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ בין פרי 
לפרי, או באמצעות חיתוך קצות ענפים הנושאים פרי רב מדי.

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

המותרת ביעדי השיווק השונים.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת בוולנסיה ובטבורי
ריסוסים בתכשירי NAA שניתנו להגדלת ממדי הפרי משמשים 
גם להפחתת קמטת. עם זאת, בחלקות ולנסיה וטבורי הנוטות 
לקמטת קשה ומיועדות לקטיף מאוחר, מומלץ לרסס להפחתת 

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

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

.)0.05% BB5 1956 0.025% או
הריסוס יבוצע בטבורי באמצע יולי; ובוולנסיה במחצית הראשונה 

של אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב התמוטטות הפרי 
במינאולה

בחלקות מינאולה, שהפרי בהן נוטה לקמטת או להתבלות 
מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס 

במחצית אוגוסט באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן: 
1956 B 10 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון GA3 .1

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

ריסוס באחת מהנוסחאות הנ"ל מפחית קמטת ושומר על מוצקות 
טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם מעוניינים 
בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע ריסוס באותן 
נוסחאות ריסוס בחודש אוקטובר, אך ריסוס במועד המאוחר גורם 
לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת ואינו מאפשר קטיף של 

הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי הצבע.

טיפולים לשמירת 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.
נוסחאות הריסוס המומלצות:

.0.04% L-77 5 ח"מ + משטח GA3  .1
GA3 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון   .2

B 1956 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(.
.0.15% BB5 5 ח"מ + משטח GA3  .3

נגד מזיקים בשמן 1.75%-1%, מומלץ לשלבו  הערה: אם מרססים 
ב-GA3 5 ח"מ. 

יש להשתמש רק בתכשירי ה-GA3 המורשים על פי הרשום 
בתווית.

מוטציות
בעונה זו אנו עוקבים אחר המוטציות בזנים המוקדמים, במיוחד 
ניוהול, מיכל מוקדמת,  במוטציות מבכירות כמו: סטסומה, 
אדמוני וראשון בעלי פרי גדול, סטסומה בצבע תרוג או בעל 
פרי מועט זרעים. בעניין זה ניתן לפנות ליעקב הרצנו, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז חדרה, טל': 04-6303411, נייד: 

.050-6241436

טיפול בהחלפת זן
יש  “גביע",  צורת העץ העתידית לצורת  בכדי לעצב את 
הגזע.  צימוח אחת מכל מקל הרכבה שעל  להשאיר פריצת 
חשוב להעדיף את פריצת הצימוח הפונה החוצה ממרכז העץ. 
את הזרועות, הצומחות ממקלות ההרכבה, יש לקטום בגובה 
נמוך של 30-25 ס"מ, כך שבאמצעות הגיזום דואגים לצימוח 
כלפי מעלה )לחילופין, ניתן לקשור את צימוח ההרכבה למקל 

כדי שיצמח ישר(.
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מפריצות הצימוח שעל כל זרוע יש לפתח באותה שיטה שני 
בדים, ועל כל בד שני בני בדים. את הבדים יש לקשור בסרט 
רחב למניעת שבר, העלול להיגרם כתוצאה ממכות רוח. בתקופת 
הצימוח יש להקפיד על הדברת המזיקים התוקפים צימוח צעיר, 
)עש  גזע ההדר  )מנהדר(, עש  כמו עש המנהרות של ההדר 
ההרכבות(, חדקונית משננת, כנימות עלה, נמלים ועוד. יש לבצע 

פיקוח מזיקים מדי שבוע ולטפל בהתאם לנגיעות. 
חשוב להקפיד על חידוש ההלבנה. באזורים חמים מומלץ 
לעטוף את הגזע וההרכבה בכמה שכבות נייר או בקרטון למניעת 

מכות חום. 

טיפולים לקבלת לימון קיצי
הצמאה

עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה - רצוי לגזמם לגובה 
של 2.5 מ', לפתוח את מרכז העץ בקוטר של עד 2 מ', לפתוח 
דלת ברוחב של 90º ולהרים שמלה לגובה 50 ס"מ 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.

יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: ביצוע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר מגיע לאורך של 20-10 ס"מ. ענף צעיר 
שלא נקטם - יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף וגדילת 
העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים לשמש 

כדי למנוע מכות שמש.

דישון לימון: בשוק המקומי יש דרישה ללימון קיץ ששבר 
צבע לצהוב, לכן מומלץ להפסיק את הדישון החנקני ואת ריסוסי 
הדישון העלוותיים בחלקות עם פרי קיצי. השלמת מנת החנקן 

תינתן לאחר הקטיף. 

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

יש לחטא במרק בורדו 1%.

הדברת עשבים
הדברת מטפסים

חנק ואורגיה שלא טופלו נמצאים בשיא צמיחתם ומכסים את 
העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה פרחים לבנים 
בעלי חמישה עלי כותרת, וזהו בדיוק המועד למניעת חנטה של 
פירות והפצת זרעים. את מרבית המטפסים לא ניתן להדביר על 
ידי ריסוס בקוטלי עשבים אלא יש לפעול למניעת הפצת זרעיהם 
זו מאתרים את הצמחים  והתפשטותם בפרדס. להשגת מטרה 
הבוגרים ועוקרים אותם על שורשיהם. נבטים חדשים שגובהם 

עד 30 ס"מ - מדבירים באמצעותם את הריסוס בגלייפוסט
D + 1.5%-2,4. טיפול זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, 

דלעת הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.

הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 
הדברה בין השורות: אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח. 
עם התחדשות הצימוח מרססים בגלייפוסט בריכוז 2%-1.5% 
+ אלבר סופר 0.3% או אמינובר 0.25%. השימוש בהמלצה זו 
ינבוט,  יועיל כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, 
קיצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, ס. החדק ועוד. 
בפרדסים צעירים )עד שלוש שנים( יש לנקוט 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 
באמצעות תכשיר ברומאסיל )הייבר X, אורגן 80, הנטר( בכמות 
של 100-50 ג'/ד'. במים מושבים ניתן לשלב עם ההשקיה, ורצוי 
ליישם בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן לחזור על הטיפול לאחר 
כ-40 ימים. אם בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים הסמוכים 
לקרקע, ניתן לרסס במוט משכיב בגלייפוסט 1.5% + אמינובר 
זורקת, המרטיבה את  או אלבר סופר 0.3%. אין לרסס בדיזה 
העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף הנמוך ובשל 
הפיזור הבלתי אחיד של החומר. אם יש צורך, ניתן לשלב מונע 
הצצה דיאורון 250-200 ג'/ד', במיוחד אם משקים במתזים או 

בממטירונים.

הדברת עשבים בפרדס צעיר
לאחר שהוצאו משימוש 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 בפרדס בשנתו הראשונה.
אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט. ב. 

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

לתכשירי אוכסיפלורופן )גול ודומיו( לחץ אדים גבוה העלול  ד. 
לגרום לנשירת עלים, ולכן הם אינם מומלצים לשימוש בקיץ. 
להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בסטה 1.5%. רצוי לרסס  ה. 

על עשבייה נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.
ריסוס כתמים במרסס גב - ניתן להסתפק בהרטבה ולא יותר  ו. 
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בפרדס
מכך, כדי להימנע מהגעת עודף קוטלי עשבים לקרקע.

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה
 להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט 1.5%-1%; וכן בגלייפוסט

1%-0.75% + קוורץ 40 ג'/ד'.
עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
D-2,4 )אמינובר, אלבר סופר ובר(, ויש להקפיד שלא לרסס ברוח.

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

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

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

מחלות
פיטופטורה, פוזריום וריקבון לבן

שתילים צעירים - בעודפי מים נרקבים השורשים בשל הידבקות 
בפטריית הפיטופטורה, הפוזריום או הריקבון הלבן. השקיה 
נוחים להתפתחות המחלות  יוצרת תנאים  במרווחים צפופים 

בדיוק כמו השקיה בעודף. יש להימנע מעודפי מים.
שתילים מבוגרים - למניעת המחלות מומלץ להרחיק את 

הטפטפות לכ-40 ס"מ מהגזע. 

אלטרנריה
המחלה גרמה נזקים קשים בעונה האחרונה. אקלים נוח, לחות 
יוצרים תנאים  גבוהה יחסית, ערפילים וטמפרטורה מתאימה 
נוחים להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או על פי ניטור, כאשר 

מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. 
הזנים הרגישים ביותר למחלה הם מינואלה, נובה, מיכל מירב 

ומורקוט.

עלעלת
בנטיעות צעירות ניתן לזהות עצים נגועים לפני הלבלוב הקיצי. 

מומלץ לעקור אותם ולשנטע בשתילים בריאים.
בזן ניוהול מומלץ לעקור את העצים שנראים בהם סימנים 

הדומים לעלעלת, במיוחד אם הם כלורוטיים.

מאלסקו
כדי לאתר עצים נגועים בשלבי ההדבקה הראשונים יש לבצע 
גיזום של כל הענפים היבשים. המחלה פוגעת בעיקר בלימונים, 
אתרוגים וליים, אך עלולה לפגוע בקליפים שונים, באשכולית 
ובפומלית. התפשטות המחלה נעשית ע"י נבגים, המתפתחים על 
הענפים היבשים בעץ הנגוע. יש לשמור על סניטציה קפדנית 
ולמנוע נוכחות של ענפים יבשים ועצים נגועים בחלקה, ולכן 
חשוב לשרוף כל ענף או עץ נגועים. כמו כן, יש לבדוק כל עץ 

מתנוון וכל ענף יבש ולוודא שאינו נגוע במחלה.



∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤≤  ≠ טל  נייד∫ 
∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤∞ ≠ נייד∫ שולי

משתלות בני דרור בע¢מ
דÆנÆ השרון התיכון

∞π≠∑π∂≥≥±∞ ∫טלפון
∞π≠∑π∂∑µ∑± פקס∫ 

עצי פרי
 כל זני ההדרים 

 אפרסמון   שסק   אנונה 
 פקאן   תאנה   רימון   גויאבה

איכות ואמינות

שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנת גשמים ברוכה

דיו
טו

 ס
ה

שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנה טובה ומתוקה



לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה ומתוקה
שפע וברכהשנת לבלוב, צמיחה,


