
חוות גילת:
חומר נקי בענף נקי

ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' 99 | נובמבר 2013

הצמחים מועצת 
ולשיווקם צמחים  לייצור  המועצה 
The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

פורסמה תחזית ליבולי ההדרים בכדור הצפוני העונה
ראיון עם הפרדסן ברוך קרן

הנוסח המלא של החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות



ופסח כשר!חג אביב שמחולכל בית ישראל - לקהל לקוחותינו



רכז ענף ההדרים:

טל עמית
tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס
liss1@netvision.net.il

חברי המערכת

חי בנימיני, רוני נקר, דורון טימר, אריה שרייבר, 
ד"ר יוסי גרינברג, ד"ר ערן רוה

כתובת המערכת

רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600
טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

מחלקת מודעות:

שיאים
טל': 03-5711908, פקס: 03-5730866

הפקה והדפסה:

דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים
טל': 03-5711908

ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' 99 |נובמבר 2013

➽

➽

תוכן

תמונת מצב 4
טל עמית

עמדה  6
חיים בנימיני

 מסורת10
משרד החקלאות עיצב את סוכת הנשיא

קטיף11
דגשים לקטיף אורי

ראיון13
עם הפרדסן ברוך קרן

חקיקה18
הנוסח המלא של החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

תחזיות 23
תחזית יבולי הדרים בחצי הכדור הצפוני

בפרדס25
המלצות למגדלים

3

חוות גילת: חומר נקי בענף נקי
)במרכז התמונה דני הרוש המופקד על ביצוע העבודה(



מגמה מעורבת

4

מאת: טל עמיתתמונת מצב

"היה זה הטוב בזמנים,היה זה הרע בזמנים; היה זה עידן 
החוכמה, היה זה עידן הטיפשות; היה זה תור האמונה , היה זה 
תור הספקנות; היו אלה ימים של אור,  היו אלה ימים אפלים". 
צ'ארלס דיקנס – המשפט הפותח את הספר "בין שתי ערים".
אמרתו של דיקנס מתארת אולי בצורה הטובה ביותר את מצבו 
של מגדל ההדרים הישראלי, כאשר חלק אחד של הענף נמצא 
במצוקה קשה ) אשכוליות אדומות ( וחלקו נמצא ברמת הכנסות 

גבוהות )"אורי" וכמה מ"חבריו"(.

תחזית יבולים
זו, אנו מבצעים סקר מקיף  כמידי שנה,  גם בתחילת עונה 
של שטחי ההדרים בארץ )את נתוני העקירות והנטיעות מסרתי 
לקוראינו בגיליון הקודם(. הסקר נערך על בסיס נתוני השטח 
הקיימים, תוך שאני נעזר במדריכי שה"ם, אנשי החברות וגורמים 
נוספים המתמצאים בשטח. בסופו של התהליך נבנית תחזית 
יבולים שהיא אמינה בדרך כלל, למרות שבעבר )בשנה שעברה( 

התגלו גם מקרים של סטיות גדולות.

תחזית יבולים לעונת 2013/14

תחזית 2013/14ביצוע עונת 2012/13משפחה

72,920100,000תפוזים
207,830199,000אשכוליות

177,915180,000קליפים
50,76655,000לימונים
6,7866,000אחרים
516,217540,000סה"כ

מעיון בתחזית ניתן לראות שמדובר ביבול הגבוה ב-4.6%  
מהיבול בפועל בשנה שעברה. עיקר ההתאוששות בכמויות אמורה 
להגיע ממשפחת התזי"ם , שאכזבה קשות ביבולי השנה שעברה.
ירידה של כ–4%, בשל עקירת שטחי  באשכוליות צפויה 
אשכוליות אדומות בקיץ האחרון וביתר משפחות ההדרים צפויה 
רמת יבולים הדומה, פחות או יותר, לזו שהייתה בשנה שעברה .

מה קורה בשווקים
יצוא – הקליפים מפתיעים לטובה

היצוא ממשיך לדשדש במקום . נכון למחצית נובמבר, היצוא 
נמצא בפיגור של 25% לעומת אותה תקופה אשתקד.

הפיגור הגדול ביצוא נגרם עקב רמת ביקושים נמוכה ביותר 
ורמת מחירים מאוד נמוכה לאשכוליות, במיוחד לאשכוליות 
האדומות. המחירים נכון למחצית נובמבר, נעים בין 9-10 אירו 

לתיבה שמשאיר כ-120 $ לטון יצוא לפרדסן. 

המצב מדאיג  מאוד לנוכח העובדה שהפרי מחצי כדור דרומי 
וגם הפרי המקסיקני כבר אינם בשוק ואילו האמריקנים שלחו 
עד כה 43% פחות אשכוליות מאשר בשנה שעברה, וגם אנחנו 
עם כ–30% פחות נוכחות, ובכל זאת – לא רואים התאוששות. 
יש לקוות שעם התקררות היבשת האירופית – המצב ישתפר 
)אגב – נובמבר היה תמיד חודש מכירות רע, לפחות בעשור 

האחרון. הבעיה היא שהשנה הוא התחבר לאוקטובר(.
מצד שני, ניתן לציין בסיפוק, כי המאמצים לפתיחת ה"פלונטר" 
בקוריאה נשאו פרי, ממש ב"דקה ה–90", הותר לנו לייצא פומלית 
לקוריאה באותה רמת מכס שהייתה בעבר. התארגנות מהירה של 
כל הגורמים אפשרה  את הפלגתה של האוניה ליפן ולקוריאה 
עם מטען של 20 טון צ'נדלר, 3,100 טון פומלית וכ-170 טון 

אשכוליות אדומות. 
האוניה הפליגה כמתוכנן ב-5/11 ותגיע בזמן ליעדי המכירה, 

לפני חגי הנוצרים.
לקוריאה מתוכנן המשך יצוא במכולות.

לגבי משפחות ההדרים האחרות – קליפים ותז"ים, השווקים 
נכנסים בהדרגה לתקופת שיא השיווק מבחינת הכמויות. ממחצית 
נובמבר ועד סוף ינואר, שווקי אירופה יהיו מלאים בתוצרת )ראו 

תחזית היבולים של המתחרים(.
מניתוח מצב השוק נכון למחצית נובמבר, ניתן לומר כי הקליפים 
מפתיעים לטובה ברמות המחירים שלהם לעומת אשתקד )5-10% 
יותר(, למרות כמויות יחסית גדולות . בתז"ים המחירים דומים 

ואף קצת נמוכים ממחירי אשתקד, בעונה זו.

שוק מקומי – רמת מחירים טובה
עד כה, השוק המקומי מתנהל ברמת ביקושים התואמת את 
ההיצע, וברמת מחירים טובה. מחירי התזי"ם והקליפים המוקדמים 
היו טובים, ויש  סימנים שהמצב יימשך. למעוניינים במחירי 
הדרים בשוק המקומי, יש אפשרות להירשם לאתר עם הקישור 
להלן ולקבל את המחירים הסיטונאיים של פרי הדר בכל בוקר 
)למען ההגינות – למועצת הצמחים אין כל קשר לאתר המוזכר 
– אבל מי שזקוק למידע, ובאין מידע אחר – אני ממליץ(. כתובת 

https://www.new-market.co.il :האתר

תעשיה
לאשכוליות הלבנות מחירים טובים ואילו מחירי האדומות 
בירידה. המצב בתעשייה כפני היצוא. מחירי האשכוליות האדומות 
בתעשייה ירדו, ועקב מצב היצוא, המגדלים ממתינים לתוספת 
המשקל שיפצה על המחירים הנמוכים. גם עצירת הקטיף ליצוא 
למשך כ–10 ימים, גרם למעט מאוד תוצרת להגיע למפעלים.                                                                                                          
לאשכוליות הלבנות יש ביקוש ומחירים טובים. כנ"ל לתזי"ם.
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➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 46 המסתיים ב-16/11/2013 -)עונתי(

נתוני ייצוא פרי הדר 

תמונת מצב

 מצטבר  

  2011/12   2012/13  2013/2014שבוע 46   זן
שינוי ב-%

 12/13 / 13/14 

550%           טבורי         

1366601,6381,761-60%אשכ’ רגילות   

4778,0268,8749,894-10%סוויטי        

1,47613,82520,94913,820-34%סנרייז        

0%                      88           רדסון         

293421598%           לימון צהוב    

5560%           לימקואט       

1885851410%קומקואט       

409205216100%           ליים          

180%                                 סנטינה        

10119900%           מיכל          

43%-           814           פומלו לבן     

341,00985692318%פומלו אדום    

2,14124,41832,66926,854-25%סה”כ          

  2011/12          2012/13  2013/2014  יעדי פרי מרכזיים      

192,964228,816213,472פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

1,4282,5201,092פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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"איפה הכסף"?
)כתבה מס' 2 בסדרה( 

מאת חי בנימיני

ענף ההדרים – תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2014
למנכ"ל  הוצגו   2014 ותקציב  העבודה  תוכנית 
ר  ש י  " ע ם  ר ו ש י א ת  א ר ק ל  , ת ו א ל ק ח ה ד  ר ש מ
החקלאות.                                                                                                                                                              

 
להלן עיקרי תוכנית העבודה:  .1

א. הדברה 
ימשך הטיפול המרוכז בזבוב הים התיכון, תוך התייעלות    •

בביצוע הפעילות.
יפותחו אמצעים חדשים להדברה והרחבת השיטות הקיימות,   •

וגם ימשך שיפור המלכודות ההמוניות. 

ב. זנים חדשים
יפותחו זנים חדשים לשיפור הרווחיות.  •
רישום והגנה על זני הפטנט הישראלי.   •

טיפול באיומים פיטו-סניטאריים  ג. 
•  התארגנות והכנת תוכנית מגירה נגד מחלת הגרינינג. 

טיפול במזיקים חדשים , המאיימים על גידול ויצוא הדרים.  •
המשך מחקר במכון הדברה בנושא זבוב הים התיכון ואקרית   •

החלודה. 

שיפור מערך חומרי הריבוי בהדרים ד. 
הרחבת מצאי הזנים הנקיים מגורמי מחלות ווירוסים  •

חיזוק בית הגרעין בחוות גילת להספקת חומר ריבוי איכותי   •
לשתלנים. 

גביית היטלים מכל המשתמשים בהדברה  ה. 
השלמת מערכת המחשוב המצליבה מידע על גודל ובעלות 
הפרדסים בכמות המשווקת של כל חקלאי וחקלאי שתאפשר 

העמקת הגביה לצורך הורדת ההיטלים לכל המגדלים.

טיפול חוקתי ו. 
הכנת תקנות יצוא מעודכנות למועצה.  •

הכנת תקנות למניעת הברחת שתילים מהשטחים עם סכנה   •
למחלות. 

עיקרי התקציב לשנת 2014.  .2
•  צפוי תקציב של כ-35 מיליון ₪, המיועד בעיקרו לטיפול 
בזבוב הים התיכון בהוצאה של 26 מיליון ₪ וביטוח לנזקי טבע 

ואסון טבע בסך של 2.5 מיליון ₪.
ניסיונות, בית הגרעין, חלקות הניסיון  התקציב למחקרים, 

והדרכה כ-3.5 מיליון ₪.
•  עיקר מקורות המימון – מהיטלים 24.5 מיליון ₪ ממשרד 
החקלאות לריסוס הזבוב 8 מיליון ₪ ומתמלוגים 2.5 מיליון ₪. 

גביית היטלים   •
מקצועית  לפעילות  משמש  לטון,   ₪10 בגובה  ההיטל  א. 

ומנהלתית של הענף וכן מו"פ, ק.ד.ם, הדרכה, ועוד. 
ביטוח נזקי טבע- הגביה נעשית לפי הזן, וערכו המסחרי נע  ב. 

בין 3 ₪ לטון אשכוליות  ו-17 ₪ לטון "אור". 
הדברה - הוצאות ההדברה הן כ-200 ₪ לדונם, לכן לכל  ג. 
זן נקבע מחיר לפי היבול הממוצע ולפי ההוצאות לדונם. 

המחיר בין 6 ₪ לטון לימון ו-42 ₪ לטון קליפים.

השתתפות מנכ"ל משרד החקלאות בישיבת מזכירות הארגון 
בהמשך יפורט מסמך שהועבר למנכ"ל משרד החקלאות לקראת 

הישיבה שבה השתתף.
בתחילה הציג טל עמית את ענף ההדרים בארץ ושוקי קנוניץ' 
הציג את הזנים החדשים שנמצאים בקנה. אני הצגתי את הנושאים 

השוטפים כפי שמופיעים בהמשך לכתבה.
התרשמנו מהפתיחות של המנכ"ל ורצונו ללמוד לעומק את 
כל הנושאים, הוא הבטיח תוספת מדריכים לשה"מ, טיפול חיובי 
בתקנות היצוא. בנושא עובדים זרים יש קשיים בעקבות התנגדות 

האוצר לתוספת העובדים. 
בנושא השקעות הון חוזר, דן המשרד באפשרות לאפשר לקרן 
נזקי טבע להיות גוף שיוכל להעמיד מימון להון חוזר לחקלאים. 
לגבי טיפול בזבוב הים התיכון אמר המנכ"ל שנאלץ לקצץ בתקציב 
התמיכה עקב הקיצוץ בתקציב משרד החקלאות. בנושא הברחת 
שתילים מהשטחים, אמר שיטפל בנושא עם היועץ המשפטי שלו. 

להלן נוסח המכתב שהועבר למנכ"ל משרד החקלאות מיום 
:30.05.2013

הנדון: ענף ההדרים, פעילות ובעיות שוטפות

1. בארץ כ-200 אלף דונם פרדסים, 80% מהם מושקים במים 
מושבים.

2. הייצור בארץ –הוא 600,000 טון , המשווקים לתעשייה, 
שוק מקומי ויצוא. 
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3. בשנים האחרונות עקב תחרות עם יצרניות ההדרים במזרח 
התיכון, כמו טורקיה, מצריים, ספרד ומרוקו, ענף יצור האשכוליות 
והתפוזים מתקשה להתחרות במחירי היצוא הזולים של מדינות אלו, 
לדוגמא במרוקו מחיר קוב מים -30 אג' ומחיר יום עבודה 40 ₪.

4. בעולם עולה הביקוש לקליפים )מנדרינות( ובארץ פותח 
זן פטנט בשם "אור" שהוא קליף טעים בלי גרעינים ומשווק 
ינואר –מרץ בעת שעיקר שיווק הקליפים מספרד  בחודשים 

לאירופה מסתיים.
5. לזן "אור" מתחרה בשם "אפורר" המיוצר בספרד ומרוקו 
)בספרד נטועים כ-50 אלף דונם, ובמרוקו בינתיים -50 אלף דונם(. 
6. בארץ נטועים כ-50 אלף דונם "אור". בשנת 2015-16 יגיעו 
כל הנטיעות לניבה מלאה והיצור הצפוי יגיע ל-180,000 טון 

לעומת 50,000 טון השנה. 
7. ה"אור" רווחי, ומביא תמורה טובה לחקלאים, הוא מבוקש 

בשווקי העולם. 

בעיות שוטפות בענף
חוסר בתי אריזה לקליפים  א. 

דברי ההסבר- כושר האריזה בארץ כיום הוא כ-100,000 טון 
אך בעונת הקטיף של ה"אור", היבול הצפוי ביחד עם קליפים 
חדשים נוספים הוא מעל -200,000 טון. בעונת 2015-16 יהיה 

חוסר כושר אריזה בשיעור של 100%. 
מענקי השקעות -  במשרד החקלאות אין תקציב מתאים למימון 
השיפור באריזה ולכן יש צורך להעביר את הטיפול בבתי אריזה 
למשרד התמ"ת.)בתי אריזה לחקלאות אינם תחת חוק התמ"ת(. 
שר התמ"ת לשעבר שלום שמחון ושרת החקלאות לשעבר 
אורית נוקד הכינו הצעת חוק להעביר את בתי האריזה למשרד 
התמ"ת ועתה יש להביא את הצעת החוק הזו לממשלה.  את 
הטיוטה של החוק התחייבתי להעביר למנכ"ל משרד החקלאות.  

המחסור בפועלי קטיף בתקופת קטיף האור  ב. 
דברי הסבר- ה"אור" מחייב קטיף במקטפות וכתוצאה מכך 

הקצב איטי.
כיום בעונת ההדרים מועסקים כ-10,000 פועלים - כ-4,000 
מהם מהשטחים, כ-1,000 תאילנדים והשאר פועלים ישראליים. 
עובדים,  ל12,000  נזדקק  ב-2015-16  היבולים  גידול  עם 

להערכתנו כל הפוטנציאל הקיים כיום הוא 10,000.
עובדי שטחים – הכניסה מוגבלת לפועלים מגיל 26 ונשואים,   •
לצורך מציאת פוטנציאל לעובדים נוספים יש לטפל מול 
מתאם פעולות בשטחים לאשר את הורדת הגיל וכן להמציא 

אישורי לינה לחלק מהעובדים. 
באשר לעובדים זרים יש  לקדם את נושאי העובדים הזמניים מחו"ל.  •
הצורך של הענף ב-2015-16 יהיה כ-12,000 פועלים, כך   

שלא נוכל לקטוף את כל היבול המבוקש בחו"ל. 

הטיפול המרוכז בזבוב הים התיכון  ג. 
דברי הסבר – זבוב הים התיכון הוא מזיק הסגר כשיש מדינות 
שלא מאפשרות יבוא פרי הנגוע ממנו. כמו כן התעשיה דורשת 

פרי נקי מתולעים.

מאחר והזבוב עובר מחלקה לחלקה, יש תוכנית הדברה של 
הגנת הצומח במשרד החקלאות שעל פי חוק מרססים את כל 
חלקות ההדרים בארץ במרוכז. את הריסוס והניטור מבצע מכון 

ההדברה של מועצת הצמחים. 
היתרון של ריסוס מרוכז של כל הפרדסים מאפשר קניה זולה 
של חומרי ההדברה וכן מונע מחקלאי בודד לרסס בחומרי ההדברה 

אסורים שעלולים לפגוע ביצוא הטרי ובמוצרי התעשייה.
גביית  ע"י החקלאים באמצעות  כ-70% מהעלות ממומן 
ההיטלים במועצת הצמחים , וכ-30% משרד החקלאות שמסייע 

בטיפול המרוכז בכ-8,000,000 ₪. 
המשרד מעודד מעבר לטיפול בחומרים לא רעילים כמו פיזור 

זבוב מעוקר ומלכודות המוניות.

תוספת מדריכי הדרים וחזרה לתקן ד. 
דברי הסבר - רוב הצמיחה בענף היא בזכות מדריכי הדרים 
של שה"מ שפיתחו במחקר שימושי את זן "האור" מזן מגמגם 

לזן מצליח- חיגור, גיזום, ריסוס מווסתי צמיחה ועוד.
יש להוסיף מדריכים כדי להגיע לתקן המומלץ.

האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות  ה. 
דברי הסבר - יצוא מישראל מותנה באישורים פוטוסניטריים 

של הגנת הצומח.
להגנת הצומח מחסור בעובדים לאישור  שטחים ליצוא לדרום 
קוריאה, וכן חסרים פקחים בשדה תעופה לוד, למניעת כניסת 

חומר צמחי החשוד במחלות מחו"ל. 
יש לחזק את הצוות, העוסק בניקוי עצי פרי, מוירוסים ורואידים, 

כדי שהשטחים החדשים שניטעים בארץ יהיו נקיים ממחלות.

הברחת שתילים מהשטחים לארץ  ו. 
דברי הסבר - באזור קלקיליה מספר משתלות הדרים גדולות 
הנמצאות בין תוואי גדר הביטחון לקו הירוק לאורך הכביש 
המוביל לאלפי מנשה במקום בו אין מחסומים, השתילים מוברחים 
לארץ ללא בעייה ויש סכנה להכנסת מחלות כמו גרינינג ועוד... 

תחרות בין יצואנים על הפומלית ז. 
ישראל משווקת את הפומלית ליפן, קוריאה, רוסיה ופולין - 
המחיר ליפן וקוריאה נקבע מראש ואילו המחיר לאירופה נקבע 

על פי תנאי השוק.
בארץ יש 6,400 דונם פומלית, המגודלים ע"י 150 מגדלים. 
ל-16 מגדלים הגדולים יש כ-4,000 דונם והשאר מתחלק בין 

המגדלים האחרים. 
מיוצא מהארץ 13,000 טון. ליפן 2,500 טון, קוריאה -1,000 
טון, רוסיה-3,000 טון, פולין -2,500 טון, והשאר בשאר שווקי 
אירופה האחרים. ברוסיה יש לדוגמא רשת אחת, הקונה 60% 
יצואנים מחיר  מהפומלית הישראלית, הרשת מקבלת מכמה 
שונה, על אותו פרי עם אותו מותג וכמובן מתייצבת על המחיר 
הנמוך ביותר. מאחר ואין מקור לפומלית אחרת, המחיר יורד 

רק בגלל התחרות הפרועה בין היצואנים.
)המשך בעמוד 12(



עמדה
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מסורת

בחול המועד סוכות הוקמה סוכת נשיא המדינה בירושלים.                                                    
משרד החקלאות קיבל על עצמו לבנות ולעצב את סוכת הנשיא 
ובכך נשמרה מסורת של בניית הסוכה שהחלה לפני 3 השנים 
האחרונות. ריקי מואב הייתה אחראית על התצוגה מטעם שה"מ".                                                                                                                         
דיווח על האירוע שוקי קנוניץ: “הצגנו את ענף ההדרים בפני 
הנשיא שמעון פרס, שרי החקלאות והמדע, המנכ"ל, ועם ישראל 
שקיים את מצוות עלייה לרגל לירושלים. התצוגה כללה מספר 
זנים מוקדמים: פומלו, צ'נדלר, פומלית, לימון אינטרדונטו, 
)זן  אשכולית אדומה ריו-רד, סצומה אוקיצו, ראשון מוטנטי 
חדש המקביל לקודם אך עושה רושם של בעל פרי יותר גדול( 

ומיטל )דל זרעים מפיתוחו של ד"ר ניר כרמי(.
“נשיא המדינה, טעם את ה'ראשון המוטנטי', שיבח את טעמו, 
גילה בקיאות והתעניינות בזנים החדשים ושאל על ביצועיו 

של האור.                                                                    

זנים חדשים 
להיות  אמורה  לא  שהתצוגה  “למרות  שוקי:  ומוסיף 
בתצוגות  עושים  שאנו  כפי  הזנים  את  הצגנו  מקצועית, 
והצגת  הפירות  חיתוך  כולל  העיון,  בימי  מקצועיות 
במקום(.                                                                                                                 הביטחון  אנשי  בהשגחת  )החיתוך  הציפה 
“בהצגת ראשון מוטנטי הדגשנו את היותו מופחת סוכר )באופן 

יחסי לזני מנדרינות אחרות(.
"למרות זאת, יתכן ובעתיד צריך לחשוב על הדגשת המרכיבים 
הבריאותיים של פירות ההדר, כולל חלוקת פירות באריזה אישית, 
ולנצל את החשיפה של פירות ההדר מול קהל גדול שאינו חקלאי 

ומייצג את ציבור הקונים.
“בהזדמנות זו אני מודה על הסיוע במשימה ל: צביקה שפירר- 
קיבוץ ניצנים, למאיר פיינצק, בני קריצ'מן, הלל גרוסר  - מהדרין 
פרי אור, שרגא גופר, דוד גפן, שלום שמואלי ולובה קמינסקי 
משה"מ, שתרמו/הכינו לסוכת הנשיא את הפירות והכתוביות. 

)אני מתנצל מראש אם שכחתי מישהו(".

 משרד החקלאות עיצב 
את סוכת הנשיא בסוכות
 שוקי קנוניץ: “למרות שהתצוגה לא אמורה להיות מקצועית, הצגנו את 
הזנים כפי שאנו עושים בתצוגות מקצועיות בימי העיון” # “יתכן ובעתיד 

צריך לחשוב על הדגשת המרכיבים הבריאותיים של פירות ההדר”

  מאת כתב עת הדר

תצוגת הפרי

הנשיא ואורחיו
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קטיף

מבוא
גידול הקליפים, ובראשם הזן “אורי", שינה את הגישה בטיפול 

בפרי.
הקליפים הינם בעלי קליפה דקה ועדינה, דבר המקנה להם 

יתרון אך חושף אותם למחלות ורקבונות. 
זן הדגל של ישראל בייצוא פרי לשווקים  הזן “אורי" הינו 
בחו"ל ולכן הצורך בשמירה על איכותו של הפרי המיוצא הינה 

בעלת חשיבות מכרעת.
נתוני בית האריזה מראים כי ניתן ונחוץ לשפר את תוצאות 
המיון בזן וכי חלק משמעותי מהירידה בתוצאות המיון מקורו 
בפגיעות שנגרמות במהלך הקטיף עצמו, במהלך שינועו של 
הפרי מהעץ אל בית האריזה. בהכללה ניתן לומר שפרי שנפגע 
בזמן הקטיף ימוין כפרי לשוק מקומי או לתעשייה ויפסיד אחוז 

גבוה ממחירו.
ע"מ לשמר את היכולת למכור פרי במחירים גבוהים עלינו 
זה יתמקד  ולקטיף בפרט. מסמך  לשנות את הגישה לגידול 
בהתאמות אותן על המגדל לעשות בצורת ההתארגנות שלו 
לקטיף, דבר שיאפשר לו לשמור על איכות פרי גבוהה ויאפשר 

לבית האריזה למכור אחוז גבוה מהפרי שלו כמוצר ייצוא.

עקרונות קטיף נכון:
הערכות לקטיף:

הערכת יבול:  
 המגדל יבצע הערכת יבול בפרדס טרם הקטיף וידאג להעביר 

את הנתונים לביא"ר.
שטח: 

המגדל ידאג לסידור השבילים בפרדס טרום הקטיף ע"מ לצמצם 
את הפגיעה בפרי בזמן הובלתו מהשורה אל משטח ההעמסה.

כוח אדם:  
המגדל ידאג למנות לכל קבוצה של 10 קוטפים מבקר איכות 
אחד. מבקר האיכות יהיה אדם מטעם מנהל המטע ולא הקבלן 

ותפקידו מפורט בסעיף בקרת איכות בשטח.
בנוסף יועסקו ביום קטיף טרקטוריסט עם מזלג אחורי ומעמיס.

שמירת הפרי עד העמסה: על המגדל להגדיר משטח העמסה 
מוצל וקריר ככל האפשר בו יאוחסן הפרי עד להעמסתו על 
המשאית, במידה וקוטפים יותר ממשאית אחת ביום יש לתאם 

את המשאיות כך שהפרי יצא במהירות האפשרית.

אישורי קטיף:
אישורי הקטיף:  יינתנו בהתאם לדרישות בית האריזה, כאשר 
הגורמים הנבחנים הם טעם, צבע חיצוני, יחס חומצה/סוכר, 

ושאריות חומרי הדברה.
אמצעי קטיף ושינוע:

סוג המזמרה: מקטפה של תבור תפוז C-12, מקטפה K-9 של 
תבור עם חרטום מעוקל,

או מקטפות  יסעור 2000. כל סוגי המקטפות הללו קוטמות 
את העוקץ נמוך מבלי לפצוע את סביבת העוקץ. 

 

צורת הקטיף:  קיטום העוקץ צמוד לכתפי הפרי, ללא פציעת 
וללא השארת עוקץ ארוך שיכול לפגוע בפרי שכן  הקליפה 

במיכל. אין לתלוש את הפרי!
תרמיל: תרמילי קטיף נשירים מביאים להפחתת מעיכת הפרי 

והפגיעה בו במהלך שינועו מהעץ למכל. 
אופן ריקון הפרי למיכל: בצורה מבוקרת שלא תיצור דפיקה 

של פרי בפרי או במיכל. )דגש מיוחד כאשר המכל ריק!!(. 
בדיקת איכות ברמת הקוטף:  לאחר ריקון התרמיל יעבור 

הקוטף על הפרי שרוקן למיכל ויוציא פירות רקובים. 
יש לעבוד עם מזלג אחורי. על  אופן שינוע הפרי במטע: 
הטרקטוריסט לנסוע באיטיות ע"מ לא להקפיץ את הפרי במיכל. 
ניתן לסיים את הוצאת הפרי מהשטח גם לאחר סיום יום העבודה 

דגשים לקטיף “אורי"
הזן “אורי" הוא בעל משמעות כלכלית גדולה מאוד לענף ההדרים. 

לאחר שהשקענו עמל וממון רב להגיע ליבול ראוי וערכי, נותר רק לקטוף 
את הפרי ולשנע אותו לבית האריזה. לכאורה פעולות פשוטות ולא מזיקות.

מאת ערן פישר 



12

קטיף

ב-14.10 השנה התכנסו מגדלים גדולים כדי לנסות ולתאם 
מחירי מינימום שיש לדרוש מהיצואנים. סוכם על מחיר של 950 
דולר בשער הנמל וכן לנסות לפעול במועצת הצמחים ליצוא 

ב"יד אחת" של הפומלית.

חשוב להדגיש כי המחיר לפרי הייחודי שאין כמוהו בעולם 
יורד רק בגלל התחרות בין היצואנים.

בשנה הבאה נצטרך להתארגן לפני העונה, למצוא פתרון 
שיהיה מוסכם על המגדלים לגבי מספר היצואנים לפרי שלהם. 

מחירון קטיף 2013-2014 
להלן מחירון הקטיף העונה )ב-2013-14( בטבלה הרצ"ב:

המחיר בשטחים בינוניים וגדולים    •
למיכלי עץ.  •

למיכלי פלסטיק פחות 9%.   •

מחיר למיכל בש"ח הזן

34אשכוליות 
55שמוטי

117אור
85לימון
104מיכל

102סנטינה
132מור

75מנאולה
58ולנסיה
58תבורי

לפרטים על מחיר קטיף זנים נוספים וכן לעצים צעירים לקטיף 
סלקטיבי, אבקש לפנות אליי  050-5219240.

)המשך מעמוד 7(
עמדה

ע"מ לא להילחץ ולפגוע בפרי עקב כך. )מותנה במועד יציאת 
המשאית אל בית האריזה(. לא יושארו מכלים מלאים בשטח 

ליום העוקב.

בקרת איכות בשטח: 
מבקר האיכות יפקח על הקבוצות עליהן הוא ממונה וישהה 

איתם כל זמן הקטיף.
תפקידו של מבקר האיכות: בקרת איכות ראשונית צמודה 
לקוטפים ע"מ לפתור בעיות מקצועיות בצורה מיידית כבר 

בתחילתן.
 מבקר האיכות יבדוק:

 תקינות תרמיליהם ומקטפותיהם של הקוטפים.
 אופן קטיף הפרי ע"י הקוטפים.

 אופן שפיכת התרמילים של הקוטפים.
 הפרי ברגע בו נשפך למיכל ע"מ לאתר בעיות קטיף המאפיינות 

את אותו קוטף. 
שינועו של הפרי מהשורה למשטח העמסה.

העמסה של הפרי על המשאית )אי השארת פרי בשטח(.

מתוקף תפקידו, על בודק האיכות להיות אדם מטעם מנהל 
המטע ולא הקבלן, כדי שיוכל לבצע תפקיד זה באפקטיביות 

ואובייקטיביות.

מבקר האיכות יחפש בבדיקתו:
פצעי מזמרה – חיתוך נמוך, חתכים בפרי.

נפילת פרי, מכות, עוקצים, חורים בפרי.
נזקי מזיקים – כ.א, פסיק, אקרית חלודה, ארגמנית וכו' , החמה.
ריקבונות – חום, ירוק, חמוץ. וכן ריקבונות כתוצאה מפגיעות 

פיסיות בפרי, מכות שמש. 
תלישות וקריעות של הקליפה.

עוקצים ארוכים, או ענפים שנכנסו למכל.
 

באחריות מבקר האיכות לתעד ולרשום את הנתונים שאסף 
מכל קבוצה ומכל חלקה ולהיות בקשר יומיומי רציף עם המגדל. 
נתונים אלו ישמשו את המגדל בביצוע פעולות לשיפור איכות 

הפרי בעונה נוכחית ובעונה הבאה.
הקוטפים יונחו להוציא מהמכל רק פרי שאינו ראוי לשיווק 

בדגש על ריקבונות שונים.

סיכום:
נכונה ותוך כדי הקפדה ככל  אנו מאמינים שבצורת קטיף 
האפשר על דגשי הקטיף והמיון בשטח שפורטו במסמך זה ניתן 

להעלות את אחוזי המיון לייצוא.
מבקר האיכות שנמצא בשטח נותן שיפור לא רק בפגיעות 
קטיף אלא בפרי שלא ראוי שיגיע לביא"ר, וכך מעלה את אחוזי 
המיון ומוריד את עלויות המיון עבור פרי שנקטף, נשלח, ממוין 

ובסוף לא פודה כסף כלל משום שנשלח לתעשיה.
מנתונים שקיבלנו מחברה מרכזית במשק עולה ששיפור הקטיף 
יכול לשלם את העלויות הנוספות הכרוכות בכח אדם וציוד ואף 

להשאיר סכום נוסף למגדל.
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פרדסן מזן אחר

מאז השתחרר מהשירות הצבאי, בשנת 1975, ולאחר גיחה 
קצרה שעשה בעולם האלקטרוניקה, מתמקד עולמו של ברוך 

קרן סביב החקלאות ובמיוחד בענף ההדרים.

עבודת האדמה “סם החיים"
 והוא מספר: “אני דור שני בפרדסנות, המשכתי את דרכו 
של אבי יעקב ז"ל, שהתחנך בנעוריו במקווה ישראל של פעם.                                                                                             
“למדתי מאבי יעקב ז"ל לאהוב את הפרדס ולמרות שהעבודה 
יום כשאני מגיע לטפל בו.  בפרדס אינה קלה, אני נהנה כל 
משפחתנו.                                 בחיי  מרכזית  ונשארה  הייתה  האדמה  עבודת 
בפרדס  העבודה  הייתה  הדרך,  את  ז"ל שהתווה  אבי  עבור 
קודם  ושבועיים   88 בגיל  נפטר  הוא  החיים'.  'סם  בבחינת 
לכן, הוא עוד ישב  על הטרקטור ונהנה מכל רגע. הצעירים 
היום מתקשים להבין זאת, ואולי זה ההסבר מדוע רק מעטים 
מהם )יחסית( מוכנים כיום להזיע בשמש ולהנות מהעבודה“.                                                                                                     
ומוסיף ברוך קרן: “אין לי ספק, שקלטתי את המסר והמשכתי 
במסורת המשפחתית של עבודת האדמה. כשהקמתי בית, וככל 
שהתבגרתי, אמצתי את החקלאות כדרך חיים. מדי יום אני קם 
מוקדם בבוקר ולאחר ארוחה דשנה יוצא לפרדס ומתמסר לעבודה 
בו, במהלך כל היום. אני נוהג בדרך זו כל השנה - במהלך העונה 
עיקר עבודתי מתמקד בעיבוד הפרדס ובחלק האחר של השנה, 

אני נערך לקראת העונה הבאה."  

זבל אורגני בפרדס
ומוסיף ברוך קרן: "ברמה העקרונית אני מבצע את כל עבודת 
הפרדס, כמעט ללא עזרה – אני מרסס במרסס מפוח, מזבל בזבל 
אורגני וכיוצ"ב. רק בנושא הקטיף אני נעזר באחרים, בעיקר 
בעובדים פלשתינאים. כדי שתוצאות הטיפול בפרדס יהיו טובות 
אני משקיע בציוד מתקדם מבחינה טכנולוגית. אינני  חוסך.                                                                                                        
“אני מאמין כי מעורבותי הצמודה בהליכי עבוד הפרדס מניבה 
ויותר מדונם  טון  אני מפיק כ-10  ולא במקרה  איכותי  פרי 

אשכוליות, מעל לתנובה הממוצעת בארץ."                   

בעיות עם התאילנדים                                                                                                              
שאלה: אינך מעסיק תאילנדים?

יצחק ליס

ברוך קרן מעבד את הפרדסים שלו שבשרון “כמעט ללא עזרה” ורק
לצורך קטיף הפרי הוא מסתייע באחרים # הוא מאמין כי מעורבותו הצמודה

בהליכי הגידול מניבה בפרדסיו פרי הדר איכותי ולא במקרה הוא מפיק 10 טון ויותר מדונם 
אשכוליות # לדבריו: “מדינת ישראל מחייבת חקלאים המבקשים להעסיק בישראל עובדים 
מתאילנד בחובות  שמרביתן לא סבירות ולא הגיוניות - כמו קרן השתלמות לכל תאילנדי" 

ברוך קרן: “כאמור, אני מבצע את מרבית העבודה בעצמי 
ומעסיק קוטפים פלשתינאים איתם אני בקשר. אנחנו מכירים 
היטב ושיתוף הפעולה בינינו טוב. במקביל, התארגנתי באופן 

שפוטר אותי מהצורך בפניה לתאילנדים.  
המגיעים  התאילנדים  העובדים  כי  לציין,  המקום  כאן 
מסוגלים  ואינם  מהעיר  מגיעים  האחרונות  בשנים  לארץ 
כאשר  בעבר  שהיה  כפי  חקלאיות,  עבודות  לבצע 
תאילנד.                                                                                                                             בצפון  חקלאיים  מאזורים  הגיעו  העובדים 
בנוסף לכך, מדינת ישראל מטילה על החקלאים בארץ, המבקשים 
להעסיק בישראל עובדים מתאילנד, חובות  שמרביתן לא סבירות 

ולא הגיוניות."
להלן דוגמאות לכך: 

"על החקלאי מוטלת חובה להעניק לעובד התאילנדי שהוא 
מעסיק שי לחג ומענק שנתי.  

 בנוסף לכך על החקלאי להפריש תשלום לקרן השתלמות 
של התאילנדי וגם  לשלם עבורו לפנסיה, שתשולם בעתיד ע"י 
מדינת ישראל. גם לשאת בהוצאות נסיעה של העובד התאילנדי. 
וכל זאת רק רשימה חלקית מתוך  מסמך שנשלח אלי מאת 
זרים בעבודה במשרד הכלכלה.                                                                                                                  זכויות עובדים  הממונה על 
שהתקיימה  ההדרים  ענף  מזכירות  של  בפגישה  “אגב, 
גלנס  שמוליק  עו"ד  ע"י  נאמר  אוקטובר  חודש  במחצית 

בוחן מזיקים
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לפרדסן  תאילנדי  עובד  עלות  כי  ופרדסן(  מזכירות  )חבר 
וחשמל.                                                                                                                      כולל מגורים מים  ליום לא   ₪ 300 היא  הישראלי 
והפקדות לפנסיה עבור  “על חובת תשלומי קרן השתלמות 
התאילנדים הוסיף עו"ד גלנס, כי להערכתו יקבל העובד הזר 
התאילנדי את הסכומים שיצטברו בעתיד ממדינת ישראל במקום 

מגוריו בחו"ל". 
ברוך קרן מעלה היבט נוסף של הבעיה: “אנחנו החקלאים 
מוטרדים חדשות לבקרים ע"י גופים שונים, כדוגמת “קו לעובד" 
וחבריהם, הממררים את חיינו, מתערבים בפעילות העובד הזר 
ומעסיקו הישראלי והתוצאה של כל זאת לעיתים בלתי נסבלת.                                                                                    
“לא די בכל זאת", הוא מוסיף, “ולאחר שכבר הזכרת את העסקת 
התאילנדים בפרדסים, אני מבקש לציין את התופעה החמורה מכל: 
בשנים האחרונות תאילנדים שמסיימים את עבודתם בישראל, מגישים 
תביעות משפטיות נגד מעסיקיהם בישראל בתום תקופת העסקתם. 
הם תובעים סכומים גבוהים, מעבר למה שכבר קיבלו בהתאם לחוזים 
עליהם חתמו עוד לפני שהתחילו לעבוד בארץ. למיטב ידיעתי 
ניתן להתמודד מול התופעה החמורה הזו בהצלחה. אבל זה כבר 
סיפור מורכב שלא אפרט כעת.  בקיצור, יש מגדלים שכבר נמנעים 
מהעסקת תאילנדים ומעדיפים להיעזר במקומם באריתראים.... “                                                                                                                 
בכל מקרה, בהתייחסו למצוקת העובדים הזרים מדגיש ברוך קרן, כי 
נושא העסקת עובדים זרים היא קריטית לחקלאות בכלל ולפרדסים 
בפרט. גיוס והעסקת עובדים הוא צוואר הבקבוק של כולנו שמחייב 

התייחסות רצינית של המגדלים ושל קובעי המדיניות.

כ-85 דונם פרדס
לברוך קרן קרוב ל–85 דונם פרדסים עיקרם אשכוליות ושמוטי. 
הפרדסים הללו נטועים קרוב לביתו שבקדימה “בטווח של ק"מ 

רדיוס מהבית".
שאלה: "מדוע בחרת בזנים הללו?"

ברוך קרן: “את שני הזנים הללו אני מגדל שנים רבות. ידעתי 
שאחרים מצמצמים את גידול השמוטי בארץ וקיוויתי כי יישארו 
מעט מגדלים של התפוזים הללו בארץ ואוכל להמשיך בשיווקם 
לשוק מקומי. אפילו חברת מהדרין הגדולה נטעה בשנים האחרונות 
שמוטי וזאת משיקולי סל מוצרים – היינו כחלק ממגוון הזנים 
שהם מחזיקים בסל המוצרים שלהם. כיום אני מוכר את השמוטי 
לבתי אריזה שעושים בפרי כמיטב יכולתם ולמרבה במחיר ואת 
האשכוליות, אני מפנה ליצוא ולתעשייה".                                                                                                                       
שאלה: “כיצד בכוונתך לגוון את נטיעת הזנים שלך?  אולי 

תצרף זנים חדשים כדוגמת ה"אור"?
ברוך קרן?  “אתחיל בהחלפת זנים כנראה לפני שנת השמיטה 
הקרובה. לא בטוח שאבחר ב"אור" לנוכח המחסור בעובדים 
המתאימים לקטיף שלו בארץ, והקדמת השיווק שלו בחו"ל 

ע"י מתחרים".
שאלה: מה דעתך על הדיווחים על מחסור בבתי אריזה בארץ?                                                                                                                            
ברוך קרן: “אני חי את ענף ההדרים ושומע את הדיבורים. אכן, 
אנחנו, הפרדסנים בארץ עומדים בשנים האחרונות בפני אתגרים 
בכל הקשור לבתי אריזה. למזלי, אני עובד עם בית אריזה ותיק, 
כבר פרק זמן מכובד. אני שבע רצון מהשירות שהוא מעניק לי 
ויש לי את כל הסיבות להאמין, כי גם הוא שבע רצון ממני כלקוח.                                                                                                       

“נדמה לי כי ננקטים צעדים משמעותיים להרחבת שטח האריזה 
בארץ. נקווה כי התוצאות יהיו בהקדם". 

גניבת פרי הדר – תופעה שמחריפה
שאלה: “ איך אתם מתמודדים עם גניבת פרי הדר מהפרדסים?
המקומי  בשוק  ומכירתו  הדר  פרי  “גניבת  קרן:  ברוך 
כי  ויותר. מתברר,  יותר  היא תופעה קשה שמחריפה  שלנו 
בתום  לקטוף  קטיף מקומיים  עובדי  נוהגים  העונה  במהלך 
יום העבודה כמויות פרי  גדולות, ולמכור אותם לאוכלוסיות 
כדלקמן:                                                                                                     היא  ההתנהלות  ישראל.  בשטח  מסוימות 
“העובדים הללו קוטפים פרי מיד לאחר שסיימו את יום עבודתם, 
אורזים אותו בשקים ומגיעים למקומות מפגש, אליו מגיעים 
גם חבריהם מפרדסים אחרים. במקביל, מגיעות למקום המפגש 
משאיות ישראליות שנהגיהן קונים את הפרי מהגנבים ודואגים 
לפזרו בכל רחבי הארץ. באחרונה דיברנו מספר מגדלים על כך 
עם חי בנימיני יו"ר ארגון מגדלי ההדרים והוא הבטיח לטפל בכך.                                                                                                                               
“התופעה בלתי נסבלת. כל מי שצריך לדעת עליה מכיר אותה 
יודע עליה אבל דבר לא נעשה. מניסיוני גל הגניבות  הזה גורם 
לפרדסן לחשוב פעמיים לפני שיחליט על התרחבות או החלפת 
יודע שהתופעה קיימת גם בענפים אחרים, אבל אין  זן. אני 
ספק, שענף ההדרים נמנה על הנפגעים המרכזיים מכך. צריך 

להפסיק זאת". 

3 שנים בלי מדריך משה"ם 
שאלה: “ כיצד אתה מתמודד עם ההצטמקות הדרמטית של מערך 
ההדרכה המפואר של שה"מ שתמך וניווט את מגדלי ההדרים" ?                                                                                           
ברוך קרן: “כבר 3 שנים שאין לצידי מדריך של שה"ם. המדריך 
האחרון )יוסי( פרש מהמערכת ואז הופנה אלי דובי רבר משה"ם 
וגם הוא כבר יצא לפנסיה, היה למדריך עצמאי פרטי. במקומו, 
שה"מ לא השכילו מסיבות שונות למלא את השורות במדריכים 
חדשים ומכיוון שאני מעריך את רמתו המקצועית של רבר אני 
נעזר בו עתה כמדריך באופן פרטי. אין ספק כי עין נוספת של 
איש מקצוע תורמת לנו המגדלים.                                                                                                                           
שאלה: “אולי זו מטרתם של מי שאינם שולחים אליכם את 

מדריכי שה"ם?
ברוך קרן: "אני מעריך את שרותו של דובי כמדריך. אבל 
שיהיה ברור, העובדה שלא מגיע אלי ואל חברי מדריך משה"מ 
גורם לנזק לנו המגדלים וגם למערכת ברמה שאין לה תחליף.                        
“ולמה כוונתי? מדריך שנשלח משה"מ מגיע לעיתים תכופות 
יותר, שהותו במחיצת המגדל ממושכת ומקיפה יותר, השיחות 
והמפגש תורמים להפריה הדדית .......  וזו רק רשימת טיעונים 
בפני שר החקלאות  הנושא  “לא מכבר העלינו את  חלקית. 

ותשובתו הייתה כי יבחן את העניין".  
                                 

חקלאות מתקדמת  
שאלה: “מה המשמעות של הכרסום בהפריה ההדדית בין 

המגדל למערך ההדרכה?
ברוך קרן: “שיתוף הפעולה והחלפת דעות בין המדריך למגדל 
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מוסיף ידע וניסיון, מעשיים ותיאורטיים לשני הצדדים – למגדלים 
ולמערך ההדרכה. החקלאות כיום חייבת להיות מתקדמת השואפת 
למצוינות. זה אחד היתרונות הבולטים שלנו בעולם".                                                                                                             

נאה דורש ונאה מקיים 
ואכן, ברוך קרן המאמין בחדשנות עסוק לצד עבודתו בשטח, 
בצבירת ידע מקצועי ובהתעדכנות על המתרחש בענף. לשם כך 
הוא נעזר במכשור מתקדם המתאים לגודל משקו, משתתף בכנסים 
ובסיורים המתקיימים ע"י מומחי משרד החקלאות ובעלי מקצוע 
ומומחים אחרים וגם מתעדכן כמובן, בחומר מקצועי המתפרסם 
בארץ ובעולם - לעיתים מדובר במידע מתקדם ומדויק העונה 
על פרטים קטנים אך חשובים. לעיתים מדובר בחומר רב היקף 

בו מושקעת עבודה רבה.
ברוך קרן מתעד את כל מהלך הטיפול בפרדס במחשבו ומחזיק 

בתיעוד מפורט משנת 1999.  
שלוש דוגמאות ימחישו זאת:   

מעדכן פורום של פרדסנים )במייל( במחירי השוק הסיטונאי   # 
של פירות ההדר דבר הנותן לחקלאי קו מנחה לפני מכירה או 
שיווק הפרי )בגדר המלצה בלבד(.                                                                                        
כדי להיות מעודכם במידע על מזג האוויר, התחבר ברוך   # 
לאתר מזג אוויר אמריקאי המכסה במידה מפורטת את שטחי 
מדינית ישראל )“ברמת דיוק של ישוב"( ומדווח במדויק 
ובמהימנות רבה את תחזית מזג האוויר “עד 15 יום קדימה".                                                                                                                                 
ברוך קרן מחזיק במחשב שלו תיעוד מקיף של חומר בנושא   #

חקלאות ובפרט כזה המתייחס להדרים אותו ליקט למעלה 
מ–15 שנה. בין השאר ניתן למצוא בו גם  מידע על הדרישות 
בשוקי פרי ההדר הישראלי בשוקי העולם, דיווחים על תקנות 
ודרישות אחרות  מהרגולטורים בשוקי ההדר של הקונים 
והעיקר הוא מרכז מידע על המתרחש אצל הפרדסנים ממדינות 

אחרות המתחרות בפרי הישראלי.    
ציבורית  בפעילות  חלק  קרן  ברוך  נוטל  אלה,  כל  לצד 
מתקדמים  בשלבים  הנמצאת  צורן,   - קדימה  שלו  במושבה 
וגזבר  הנהלה  חבר  הוא  רוחו,  לעיר.למורת  הפיכתה  לקראת 
שלה.                                                                                                                              החקלאית  הועדה  וחבר  במושבה  המים  באגודת 
האגודה )אגודת המים( מתנהלת ביעילות רבה  מצליחה לאורך השנים 
לספק מבארותיה מים לחקלאות ולתושביה מי שתייה באיכות מעולה.

 

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.

1. ביצוע עבודות קטיף הדרים.

2. ביצוע עבודות מסיק זיתים מיכני/ידני.

3. נטיעת וגיזום עצי פרי.

4. ביצוע עבודות שמירה על שטחים חקלאיים.

ראיון

במהלך הריסוס בפרדס
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מאת כתב “עת הדר” חקיקה

בגיליון הקודם של “עת הדר" פרסמנו כי נחתם צו לעידוד 
השקעות הון בחקלאות וכי הצו גם אושר ע"י ועדת הכספים של 
הכנסת. עתה אנו מפרסמים, לטובת קוראנו את הנוסח המלא של 
החוק עליו חתום צביקה כהן מנהל מנהלת ההשקעות במשרד 

החקלאות המשמש בסיס לצו שאושר.    

רקע 
התשמ"א–1981  בחקלאות  הון  השקעות  לעידוד  החוק   .1
]להלן: “החוק"[, שמכוחו ובהתאם להוראותיו פועלת מנהלת 
ההשקעות, מאפשר, בין היתר, מתן מענקים והטבות מס 

לחקלאים, בהתאם לתנאים המנויים בו. 
סעיף 24 לחוק קובע הן את שיעור המענק הניתן על פי החוק,   .2
בחלוקה בין “אזור פיתוח א'" שבגינו ניתן מענק בשיעור 
20%, לבין “אזור פיתוח ב'" שבגינו ניתן מענק בשיעור של 
10%, והן את ההוראה על פיה השרים )שר החקלאות ושר 
האוצר(, באישור ועדת כספים של הכנסת, יקבעו את תחומי 

האזורים המנויים בסעיף. 
עד שנת 2007 לערך נתנו המענקים מכוח החלטות הממשלה,   .3
תוך אימוץ רשימת הישובים שהיו מצוינים בשעתו באזורי 
העדיפות הלאומית א' ו-ב' של משרד התמ"ת )להלן: “מפת 
התמ"ת" או “המפה התמתי"ת(.  בשנת 2007 הפעילו השרים 
לראשונה את הסמכות הנתונה להם לפי החוק, והותקן צו 
לעידוד השקעות הון בחקלאות )קביעת תחומי אזורי פיתוח 
א' ו-ב'( התשס"ח – 2007 ]להלן: “הצו" או “הצו המקורי"[.
יצוין, כי הכנת הצו בשנת 2007 בוצעה בעקבות הנחיית   .4
היועץ המשפטי לממשלה לכל משרדי הממשלה לעדכן את 
מפות אזורי העדיפות הלאומית שלפיהן פועלים המשרדים, 
וזאת בעקבות פסק הדין בבג"צ 11163/03 ועדת המעקב 
העליונה לענייני הערבים בישראל ואח' נ' ראש הממשלה, שם 
נקבע על ידי בית המשפט כי מפת אזורי העדיפות הלאומית 

בחינוך, הינה בלתי חוקית.
בעקבות הנחיית היועץ, הוכן ע"י הרשות לתכנון במשרד מסמך   .5
שריכז את התכליות המרכזיות של המדיניות הממשלתית 
בתחום החקלאות ופיתוח הכפר. על בסיס המסמך נערך הצו 
המקורי, שאושר בשלהי שנת 2008 כהוראת שעה, על מנת 
לאפשר למשרד לבחון את יישומו, בטרם ייקבע כהוראת 

קבע.

הצו פורסם ברשומות כהוראת שעה כשתוקפו קבוע ליום   .6
31/12/2009 משום שמשרדי האוצר והחקלאות בקשו לאפשר 
לעצמם בחינה נוספת של הסוגיה תוך תקופה קצובה. מאז 
הוארך הצו מספר פעמים ולאחרונה, ובין השאר לאור הבחירות 
שהתקיימו )כפי שיפורט להלן(, עמד בתוקף עד ליום 5.5.13.

הרציונל בבסיס קביעת האזורים בצו
קביעת אזורי עדיפות לאומית בצו נעשתה על רקע התכליות   .7
המרכזיות של המדיניות הממשלתית בתחום החקלאות ופיתוח 
הכפר בישראל. תכליות אלו נוסחו במסמכי המדיניות של 

המשרד וחולקו לשלוש  קבוצות עיקריות, כדלקמן:
יצור תוצרת חקלאית לשם אבטחה של אספקת מזון סדירה  א. 
וקבועה לאוכלוסיית המדינה ולייצוא בכמות, מבחר ואיכות 

נאותים ובמחיר סביר;
פריסת  ההתיישבות, יישוב הפריפריה, שמירה על קרקעות  ב. 

המדינה ועל גבולותיה;
תועלות אקולוגיות - שמירה על שטחים פתוחים, מקורות  ג. 
ירוקות-איכות  מים ומשאבי טבע )חלחול גשמים, ריאות 
אויר, קליטת פסולת עירונית, קליטת קולחין, בוצה וגזם(. 
התכליות הנזכרות לעיל עולות בקנה אחד גם עם מטרות   

החוק, כפי שקבועות בסעיף 1 לחוק:
“מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון בחקלאות לשם –

שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי פיתוח יצוא   )1(
חקלאי ופיתוח מחליפי יבוא מובהקים כפי שיקבעו בכללים 
שר האוצר ושר החקלאות באישור ועדת הכספים של הכנסת;
ניצול יעיל של תנאי טבע, יכולת כלכלית, ידע טכני וניסיון   )2( 
מקצועי הגלומים במגזר החקלאי, ככל המועיל למשק 

המדינה;
עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי, בטחוני וחברתי".  )3( 

נערכה בחינה של  על רקע העקרונות המתוארים לעיל,   .9
אזורי הארץ השונים לצורך קביעת אזורי העדיפות הלאומית 
בתחום החקלאות ופיתוח הכפר, בשים לב למטרות והתועלות 

המושגות באזורים החקלאיים השונים. 
נבהיר, כי המשרד בחר כנקודת מוצא לניסוח הצו, שלא   
ולפעול בהתאם  להתעלם ממפת התמ"ת, אלא להמשיך 
לחלוקה שהותוותה בה, ורק לבצע שינויים קלים במתיחת 

 הנוסח המלא של החוק
לעידוד השקעות הון בחקלאות 
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חקיקה

קווי התחימה של האזורים  כפי שיוסבר להלן. 
10. על בסיס הנחת עבודה זו ועל יסוד המטרות והעקרונות שנגזרו 
מן החוק ומיעדי המשרד, נערכה לגבי כל אזור ואזור בחינה 

בשלושה פרמטרים: 
א. תועלת התיישבותית וביטחונית – מידת החשיבות של כל 

אזור בהיבט פיזור האוכלוסייה;
 ב. יצור מזון – עד כמה חשוב כל אזור בהיבט ייצור ואספקת 

המזון בישראל; 
ג. תועלות אקולוגיות - עד כמה חשובה החקלאות בכל אזור 

בהיבט תרומתה הסביבתית-אקולוגית.
לגבי כל אחד מן הפרמטרים נקבע ציון איכותי: האם תרומתו 
של האזור בהיבט של אותו פרמטר  הנה “רבה" “בינונית“ או 
“מועטה". בשלב השני, תורגם אותו ציון  איכותי לערך כמותי 

לפי המפתח הבא: 
א. פרמטר שדורג )ביחס לאותו אזור( כבעל חשיבות “רבה" 

זיכה בציון של 10 נקודות. 
ב. פרמטר שדורג  )ביחס לאותו אזור( כבעל חשיבות “בינונית" 

זיכה  בציון של 5 נקודות. 
ג. פרמטר שדורג )ביחס לאותו אזור( כבעל חשיבות “מועטה"  

זיכה  בציון של 3 נקודות. 
בשלב השלישי בוצע סיכום כולל של הניקוד ביחס לשלושת   .11
הפרמטרים: אזור אשר קיבל 30 נקודות סווג כאזור עדיפות 
א'. אזור שקיבל 20 נקודות ומעלה )אבל מתחת ל-30( 

סווג כאזור עדיפות  ב'.
יובהר, כמפורט לעיל, כי הבחינה בדבר תרומת כל אזור   
להיבט ההתיישבותי ולהיבט של יצור מזון נעשתה באופן 
איכותי, ולא אמפירי-כמותי, וזאת על בסיס הידע המקצועי 
זאת היא  שנצבר עם השנים במשרד החקלאות. הערה 

העומדת בבסיס הליך התיקוף שיתואר להלן.
להשלמת התמונה נזכיר, כי אחת המטרות בבחינה התועלות   .12
האקולוגיות של כל אזור הייתה לאפשר למשרד לתת מענק 
נוצר בצו תיחום  כספי לתוכניות שנושאן אקולוגי. כך 
אזורי נוסף אשר מזכה בתמיכה בשיעור זהה הניתנת לאזור 
פיתוח ב' – ובתנאי שהתכניות שיוגשו באזור זה יהיו בגדר 
“תכנית חקלאית אקולוגית". בתיחום זה נכלל כל אזור 
שמידת תרומתה של החקלאות לתועלות האקולוגיות שבו 

היא “בינונית" לפחות.
לצורך השגת מטרות אלו באופן האפקטיבי ביותר נקבע,   
כי תכנית חקלאית אקולוגית תיחשב רק תכנית בתחום 
החקלאות האקסטנסיבית בשטחים פתוחים בלבד, כגון, 
מטעים, כרמים, הדרים, מדגה, ירקות ופרחים בשטחים 

פתוחים וגידולי שדה.
טרם פקיעתו של הצו בחודש ספטמבר 2009, ולאור העובדה   .13
כי המשרד בקש להאריך את תוקפו, התבצע הליך של 

פרסום להערות הציבור. 
בתגובה לפרסום התקבלו במשרד ההשגות הבאות:   

א. השגה על פיה יש להכליל את  הים התיכון באזור   
עדיפות א'.

ב. השגה על פיה יש לכלול את היישוב רמות מנשה באזור   

פיתוח ב'.
ג. השגה על פיה יש להכליל את מועצה אזורית גלבוע   

בתחומי אזור פיתוח א'. 

לאחר דיון הוחלט שאין מקום לשינוי ביחס לאזורים אלו 
ולפיכך יש להשאיר את הסיווג בעניינם על כנו.

מעמדו של הצו כיום ]יוני 2013[
הארכת התוקף האחרונה שבוצעה לצו הייתה בשנת 2011   .14

עד ליום 31.12.12. 
לאור העובדה כי ביום 22/1/2013 נערכו בישראל בחירות   .15
כלליות לכנסת ה-19 הכנסת התפזרה בלא שבוצעה לצו 
הארכת תוקף נוספת ולכן “נכנס לפעולה" סעיף 38 ]הארכת 
תוקפם של חיקוקים[ לחוק יסוד: הכנסת שקובע כדלקמן: 
“כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים   
לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים 
לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים 
הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד 

בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים"
המשמעות היא, כי הצו המשיך לעמוד בתוקף עד תום   .16
שלושת החודשים לכהונתה של הכנסת הנכנסת. זו הושבעה 
ביום 5/2/2013 ומכאן שעמד בתוקף עד ליום 5/5/2013. 

תיקוף הצו 
 2011-2012 נערכה בשנים  לקראת ההארכה השנייה,   .17
עבודת מטה שכללה דיונים ואיסוף נתונים על מנת לבחון 
את מידת הרלבנטיות של הצו, בחינת ההצדקה לחלוקה 
בו שינויים  נדרשים  וחשיבה האם  שנקבעה במסגרתו, 

כלשהם )פעולות אלה כולן יקראו להלן: “התיקוף"(. 
יצוין כבר כעת, כי בסיומו של הליך התיקוף שהסתיים   .18
בתחילת 2013, נתגבשה העמדה, לפיה הצו בנוסחו הקיים 
יסודות עובדתיים  והחלוקה הנגזרת ממנו נשענים על 
מוצקים, ולפיכך לקראת שנת 2013, יש לקדם מהלך על 
פיו יהפוך הצו מהוראת שעה להוראת קבע, באופן שייתר 

את הצורך בהארכתו כל שנה מחדש1
אחת המטרות המרכזיות של הליך התיקוף הייתה לבחון,   .19
אם ניתן לבסס את הבחינה האיכותית שבוצעה בשעתו 
ויצור מזון, על אמות  ביחס לפרמטרים של התיישבות 

מידה כמותיות. 
לפיכך, במסגרת הליך התיקוף בחן המשרד מחדש את   
ההגדרות/סיווגים “מועטה", “בינונית" ו-"רבה", שניתנו 
לכל אזור, בהתאם לכל יעד של המשרד, זאת תוך שהוא 
נסמך על נתונים מדידים עדכניים, ועל הערות שהתקבלו 
מן הציבור ומגורמי המקצוע, כשבבדיקה זו ביקש לראות 
האם יש צורך לבצע תיקון כלשהו לעניין סיווג באחד או 

יותר מן האזורים הקבועים בצו. 

המעשי  שהביטוי  הרי  פקע,  הנוכחית  במתכונתו  הצו  כי  העובדה  לאור   1
שהמשמעות המעשית למהלך המוצע אינה בתיקון לצו העיקרי אלא בהתקנתו 

מחדש, כהוראת קבע.
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הפרמטר של פריסת התיישבות  
כמפורט לעיל, בצו המקורי נסמך הפרמטר של “פריסת   .20
התיישבות" על מדדי משנה מספריים, ובכללם:  המרחק 
מריכוזי אוכלוסייה וכן המרחק )היחסי( מן הגבול הרלבנטי.  
במסגרת הליך התיקוף בחן המשרד מדד כמותי נוסף, והוא:   .21
אחוז המתפרנסים מחקלאות בכל אזור. בבסיס עמדה זו 
עומדת הגישה, כי בהתייחס למשרד החקלאות, יש הצדקה 
לתת העדפה לאותם מקומות בהם החקלאות היא “עוגן 
פרנסה" מרכזי, עובדה המעידה גם על מיעוט אפשרויות 

תעסוקה אחרות.
בהיעדר סקרים או נתונים פורמליים של הלמ"ס ו/או של   .22
משרד החקלאות בעניין שיעור המתפרנסים מחקלאות, 
קשה מאד להצביע על נתונים מדויקים בנושא. לפיכך על 
מנת לקבל תמונה ברורה, ובעיקר האם קיים שינוי מובהק 
בין אזור פיתוח א' לאזור פיתוח ב', הוחלט לעשות שימוש 
זרים, כאשר הנתונים  בנתוני הקצאת היתרים לעובדים 
הרלוונטיים הם מספר ההיתרים  המאושרים בכל ישוב, 

מחולק לתקן מספר הנחלות. 
אף שאין ספק כי הנתון המתקבל אינו משקף במלואו את   
אחוז המתפרנסים בכל ישוב )מאחר שלא כל החקלאים 
מבקשים היתרים להעסקת עו"ז, לא כל הגידולים החקלאים 
זכאים להיתרים, וחקלאים קטנים שמתפרנסים מחקלאות, 
לא זכאים להיתרים מסיבות של היקף וגודל(, הרי העמדה 
המקצועית היא, כי קיים מתאם גבוה בין נתוני הקצאת 
היתרים לעו"ז להיקף המתפרנסים מחקלאות באותו אזור. 
בעיקר יש להדגיש, כי מגבלות אלו קיימות באופן דומה 
הן ביחס לאזור פיתוח א' והן ביחס לאזור פיתוח ב', כך 

שהן לא אמורות להשפיע על המובהקות בין האזורים. 
בהתאם למוסבר, נאספו נתונים ביחס להקצאות היתרים   .23
לעובדים זרים לפי מפתח היישובים, ולאחר פילוחם לאזור 
פיתוח א' ו-ב' נערך ביחס לכל אחד מהם ממוצע מספרי 
התוצאות  להלן.  המרוכזות  התוצאות  והתקבלו  כולל 
משקפות באחוזים את מספר ההיתרים חלקי תקן נחלה 
ונתון זה מלמד על אחוז המתפרנסים מחקלאות באותו 

אזור:  

אחוז מתפרנסים מחקלאות אזור פיתוח

14.8%אזור פיתוח א'
8.8%אזור פיתוח ב'

מן הנתונים עולה המסקנה, כי אחוז המתפרנסים מחקלאות   .24
באזור פיתוח א' גבוה באופן מובהק מאשר באזור פיתוח ב'. 
עובדה המחזקת את הטענה, כי היעד של חקלאות מיישבת 
הינו גם בעל אופי מקצועי, כלומר: באזורים המרוחקים 
ממרכזי אוכלוסייה או קרובים לגבול מהווה החקלאות 
“עוגן פרנסה" מרכזי יותר מאשר אזורים הקרובים למרכזי 
אוכלוסייה והמרוחקים מהגבול. אזור פיתוח ב' מאפשר 
מקורות תעסוקה מגוונים יותר )מלבד חקלאות( ולכן קיימת 
הצדקה מלאה לתת בו תמיכה פחותה יותר מאשר באזור 

פיתוח א', כאשר המטרה היא  חקלאות מיישבת )פיזור 
האוכלוסייה(. 

נתון זה נותן משנה תוקף לתחימת האזורים הגיאוגרפית   .25
שבוצעה בראשית הדרך, שלהבנת המשרד נכונה גם כיום. 
משמעות הדברים כי הליך התיקוף )בהיבט פרמטר זה( לא 
שינה את מסקנות המשרד או את הסיווג האיכותי )רבה, 
מועטה, בינונית( של האזורים השונים ביחס לפרמטר של 

“פריסת התיישבות". 

הפרמטר של אספקת מזון
אספקת מזון לאוכלוסייה המקומית הינו יעד מרכזי, אם לא   .26
עיקרי, בקיום חקלאות בכל מדינה, ובמיוחד לאור משבר 

המזון המתפתח בשנים האחרונות. 
כאמור, במסגרת הליך התיקוף נעשתה השוואה בין הציונים   .27
האיכותיים שנתנו לכל אזור לבין נתונים כמותיים. בנוגע 
מזון הוחלט לבחון את הנתונים  לפרמטר של אספקת 

הכמותיים הבאים )ביחס לכל אזור(:  
א. תפוקה חקלאית, כלומר: כמות התוצרת חקלאית המיועדת   
למאכל )ליעדי שיווק מקומי, יצוא ותעשייה, וכן עודפים( 
שיוצרה במשך השנה )החקלאית או הקלנדרית(, לפי ענפי 
יבול ההדרים  )בליטרים(,  ייצור. לדוגמא: כמות החלב 
)טונג'(, יבול הירקות,  מספר ראשי הבקר לפטם, כמות 

ביצים מופקת  ועוד כיו"ב. 
ב. ערך ייצור חקלאי של כל אזור – היינו: התמורה )במונחי   
כסף( המתקבלת בגין התפוקות של  כלל הענפים החקלאיים 

באותו אזור. 
הנתונים נאספו באמצעות מחוזות משרד החקלאות והלמ"ס   

והתייחסו לשנת 2011.  
המדידה נעשתה באופן הבא:   .28

א. בשלב ראשון נרשמו הנתונים הכמותיים של התפוקה   
החקלאית בענפים המרכזיים דוגמת: דגים, פטם, הודו, 

ביצים, צאן, חלב, גד"ש, ירקות, מטעים, הדרים. 
מאחר שתפוקה חקלאית זו אינה נמדדת באותו “סרגל"   
כמותי )שכן חלקם נמדדים בדונמים, אחרים בטונז', אחרים  
בערכים של כמות יחידות וכו'(, הרי שעל מנת ליצור סרגל 
אחיד, כל אזור קיבל את חלקו היחסי באחוזים ביחס לכלל 
הכמות הארצית בענף הרלבנטי. לדוגמא: אם מקיבוץ 
הנתונים עלה כי כלל יצור ההדרים במדינת ישראל הוא 
10,000 טון )דוגמא בלבד( ובאזור העמקים מזרח מיוצרים 

1,000 טון הרי שאזור זה קיבל ערך יחס של 10%. 
ב. בשלב השני חושב לכל ענף החלק היחסי שלו מסך ערך   
היצור הכולל ביחס לאותו אזור )במונחים כספיים( לשנת 

2011 )לדוגמא פטם 12.7%, ביצים 3.5% וכן הלאה(. 
ג. בשלב השלישי והאחרון שוקללו התוצאות של שלב א'   
ושלב ב' באמצעות נוסחה המבטאת את מידת תרומתו של 
האזור הנבחן ביחס לכלל המזון המיוצר במדינת ישראל. 
להלן התוצאות שהתקבלו וניתוח הממצאים לאחוז ייצור   .29
המזון באזור מכלל אזורי הארץ. )ראה טבלה בעמוד הבא(:
הנתונים שבטבלה מלמדים כי שלושת  האזורים בעלי   .30
המיקום הגבוה בטבלה )נגב, גליל-גולן ועמקים מערב(, 
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הנם כשלעצמם אזורים בהן התרומה לאספקת מזון גדולה 
באופן משמעותי גדולה מיתר האזורים ובשל כך הוחלט 

לסווגם תחת הכותרת “רבה".  
לגבי שאר האזורים הוחלט, כי לצורך סיווגם בהקשר של   .31
מידת תרומתם לאספקת מזון ייבדק יחס השינוי במעבר 
בין אזור אחד למשנהו, כאשר ערך שינוי של 1.5 יהווה 

“קפיצת מדרגה".
יחס השינוי בין האזור האחרון המסווג כ"רבה" ]עמקים -   
חלק מערבי[ לאזור הבא אחריו בתור ]מטרופולין דן[ הנו 
1.5 )מעבר מ-15.8% ל-10.7%(. יחס דומה נמצא במעבר 
בין האזורים “הים התיכון" )0.4%( ואזור השפלה וההר 

 .)1.5%(
זה הוחלט, שכל האזורים שבהם ערך היצור  על בסיס   
גבוה מאחוז וחצי יקבלו את הציון “בינוני" ושאר האזורים 

שתרומתם נמוכה מאחוז יקבלו את הציון “מועטה".  
עוד הוחלט, כי בהיבט של יצור מזון, יש לתת ציון איכותי   .32
3.0 לאזורים בהם מתבצע כבר  מיוחד בשיעור של פי 
כיום, או שקיים בהם פוטנציאל, לגידול מהותי בהיקף 
יצור דגים. זאת מאחר והמשרד מעריך, כי פני החקלאות 
בעתיד יצריכו הרחבה משמעותית של היקף גידול הדגים 
בישראל כתחליף לבשר בקר )לאור הידלדלות השטחים 
הפתוחים בישראל(, וחשיבות האספקה של חלבון מיצור 
עצמי. בחינה של כלל האזורים לפי פרמטר זה העלתה, כי 
יש הצדקה לתת את הציון האיכותי המיוחד לשני אזורים 

בלבד: לאזור העמקים מזרח ולאזור הים התיכון. באזור 
העמקים מזרח מתבצע כבר היום מעל ל-60% מסך יצור 
הדגים היבשתי בישראל, הוא משופע במים שבו אחוז 
מליחים גבוה המתאים למדגה בלבד ולכן האזור לא מיצה 
את פוטנציאל גידול הדגים בו. באזור הים התיכון החל 
בשנים האחרונות פיתוח מואץ של חקלאות ימית והאזור 
הוא בעל פוטנציאל ניכר לגידול בהיקפי היצור של דגים.
ציון  יינתן  לפיכך הוחלט כאמור כי לשני אזורים אלו   
איכותי מיוחד בשיעור של פי 3.0. כפי שיתואר להלן, 
ציון זה שינה את הסיווג של אזור עמקים מזרח מ"בינונית" 

ל"רבה" ושל אזור הים מ"מועטה" ל"בינונית".

תועלות אקולוגיות  
בו  באופן  כפי שהוסבר מעלה, התועלות האקולוגיות   .33
הוגדרו בצו המקורי כללו את אלו  “שמירה על מקורות 
המים ומשאבי הטבע לרבות חלחול מי גשמים, קליטת 
פסולת עירונית, קליטת מי קולחים, בוצה וגזם ושמירה 
על שטחים פתוחים". כמו כן הוגדרה “תוכנית אקולוגית" 
כתוכנית שמגשימה אחת או יותר מהתועלות האקולוגיות. 
בצו הוגדרו אזורי עדיפות לאומית - אזור א', אזור ב' ואזור 
ב' אקולוגי, שכמוהו כאזור ב' מבחינת שיעור התמיכה, אך 
הוא שונה ממנו בהיבט הפריסה האזורית שלו ובסוג התכניות 
שמאפשרות קבלת תמיכה: באזור ב' אקולוגי ניתן לסייע 
לתוכנית שעונה על ההגדרה של תכנית  אקולוגית בלבד.

אספקת תוצרת אזורמחוז
חקלאית 

תועלות 
אקולוגיות

סה"כ סך כל פריסת התיישבות
הנקודות

אזור פיתוח

גליל עליון )מצפון לכביש צפון
עכו - עמיעד(

א'30רבה רבה רבה

גליל תחתון )מדרום לכביש 
עכו - עמיעד(

ב'20 )25(בינוניתרבהבינונית )רבה(

ב' אקולוגי16מועטה  רבהמועטהמטרופולין חיפה
א'30רבה רבה רבהעמקי המזרחעמקים

ב'25בינונית רבהרבההחלק המערבי
ב' אקולוגי11מועטה בינוניתמועטהאזור חיפה

ב' אקולוגי18מועטה רבה בינוניתמישור החוףהמרכז
מועטה קו התפר

)בינונית(
ב'23 )25(רבה רבה 

בינונית מטרופולין דן
)מועטה(

ב' אקולוגי 18 )16( מועטהרבה 

ב'23מועטה רבה  רבה הים התיכון
ב'20 )25(בינונית רבה בינונית )רבה( השפלההשפלה וההר

ב'20בינוניתרבה בינוניתההר
ב' אקולוגי11מועטה בינונית מועטהמטרופולין ירושלים

מצפון לכביש אשקלון - הנגב
קריית גת

ב'20 )25(בינונית רבה בינונית )רבה(

מדרום לכביש אשקלון – 
קריית גת 

א'30רבה רבהרבה

טבלה סופית של האזורים
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ייצור מזון לפי אזורים בישראל )אחוז מסה"כ ארצי-מונחי ערכי ייצור(.

אחוזאזור

23.7%הנגב מדרום לכביש אשקלון - קרית גת
19.5%גליל גולן מצפון לכביש עכו עמיעד

15.8%עמקים החלק המערבי
10.7%מטרופולין דן

7.7%מרכז מישור החוף
5.4%עמקים החלק המזרחי

5.2%הנגב מצפון לכביש אשקלון קרית גת
3.6%השפלה וההר - השפלה

3.1%גליל גולן מדרום לכביש עכו עמיעד
1.5%השפלה וההר - ההר

0.4%הים התיכון
0.4%השפלה וההר - מטרופולין ירושלים

0.3%מרכז התפר
0.2%גליל גולן מטרופולין חיפה

יעדים כמותיים מדידים  עם זאת, רק לאחרונה הוגדרו   .34
שיאפשרו לבחון בצורה מסודרת עם תכנית שהוגשה 
אכן מגשימה מטרות אקולוגיות. מסמך המדדים שגובש 
לאחרונה כולל בין היתר את ההיבטים הבאים: תועלות 
נופיות, מחזור, התייעלות אנרגטית, צמצום דישון והשקיה 
עודפים, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, מזעור ההשפעות 
השליליות ההדדיות, התמודדות עם שינויי אקלים, מגוון 
ראשונית של   הגדרה  באותה  ועוד. בהתחשב  ביולוגי 
יסוד מסמך  ועל  “תועלות אקולוגיות" כמשמעה בצו, 
המדדים שגיבשה מנהלת ההשקעות, בחן המשרד את 

טבלת האזורים בהקשרו של פרמטר זה בחינה חוזרת. 
לאחר בחינה חוזרת זו בא המשרד לכדי מסקנה, כי למעט   .35
שני אזורים, בכל האזורים בישראל קיימת חשיבות רבה 
לקדם חקלאות בת-קיימא. בכלל אלו: שימור שטחים 
פתוחים וריאות ירקות,  שמירה על מקורות המים ומשאבי 

הטבע, שימוש באנרגיה חליפית שאינה מזהמת, קליטת 
פסולת עירונית, קליטת מי קולחין, טיפול בבוצה, בגזם 
ועוד כיו"ב. לשון אחר: לגבי אזורים אלו זיהה המשרד 
פוטנציאל המאפשר לרתום את ענפי החקלאות המצויים 
בו לטובת “תועלות אקולוגיות", כמשמען בהגדרה בצו 
וכמנוסח במסמך המדדים. אזורים אלו יקבלו את הציון 
האיכותי הגבוה ביותר בפרמטר זה כלומר: אזור שתועלתו 

האקולוגית “רבה". 
ובאזור  ירושלים  כי באזור מטרופולין  הבחינה למדה,   .36
חיפה שבהם ההיבטים האקולוגים מקבלים מענה בעיקר 
באמצעות אזורי חורש טבעי ופחות באמצעות החקלאות, 
הרי יש לסווגם  בהיבט של תועלות אקולוגיות כ"בינוני". 

סיכום הליך התיקוף 
בשלב האחרון של הליך התיקוף תורגמו כלל הסיווגים   .37
בכל פרמטר לסיווג כמותי: חשיבות רבה=10 נקודות. 
חשיבות בינונית = 5 נקודות. חשיבות מועטה=3 נקודות. 
אזור אשר קיבל 30 נקודות סווג כאזור עדיפות א'. אזור 
שקיבל 20 נקודות ומעלה )אבל מתחת ל-30( סווג כאזור 
עדיפות לאומית ב'. אזור אשר קיבל מתחת ל-20 נקודות 
סווג כ- ב' אקולוגי, בתנאי שסיווג התועלת האקולוגית 

ביחס אליו היא “בינונית" לפחות. 
מצ"ב הטבלה הסופית של האזורים בצו ע"פ הניתוח במסמך   .38

זה. )בעמוד הקודם(
הפרמטרים שבסוגריים מציינים את הערך שקדם להליך   

התיקוף. 
מן הממצאים שהתקבלו בהליך התיקוף  עולה אפוא כי   
סיווג האזורים הקבוע בצו כיום נותר על כנו ולפיכך  מבקש 
המשרד לקדם הליכי חקיקה שיביאו להפיכת הצו מהוראת 

שעה להוראת קבע.  
לאור האמור לעיל, נבקש לפרסם את הצו ]בנוסחו  המחודש[   .39
להערות הציבור ולקדם הפיכתו מהוראת שעה להוראת קבע. 

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

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

יוון – צפי ליבול טוב העונה
 יוון מדווחת על יבול טוב העונה לעומת היבול בשנה שעברה. 
כלל היבול הצפוי של יוון צפוי להיות 1,172,000 טון, 8% גבוה 
מזה שהיה בעונה קודמת. עיקר הייצור ביוון הוא תפוזים הצפויים 
להניב העונה יבול הגבוה ב–5%  לעומת אשתקד ובסה"כ 960,000 
טון. יצוא התפוזים עומד על כ-350,000 טון, בעיקר למדינות 
הבלקן ורוסיה. בקליפים התחזית היא ליבול גבוה ב-25% לעומת 

אשתקד – 150,000 טון, מחציתו מיועד ליצוא.

של  במכירות  מאוד  בעייתית  עונה  תחילת   - קפריסין 
האשכוליות 

קפריסין צופה גידול של 6% ביבול הכללי, לעומת אשתקד 
ובסה"כ מדובר ב-245,400 טון.

היצוא אמור לגדול ב-3% ולעמוד על 123.2 אלפי טון. כ- 
16-17% גידול בתפוזים ובאשכוליות, לעומת ירידה של 6% 

בקליפים.
נמסר דיווח על הקדמה של שבוע בהבשלה של הלימונים 
והאשכוליות ועל תחילת עונה בעייתית מאוד במכירות של 

האשכוליות.
רוחות חמות שפגעו  יבול בשל  )אורטניק( חסר  במנדורה 
בפריחה בפרדסים שבאזור פאפוס. קיים חשש שגם היבול יהיה 

נמוך וגם הפרי יהיה גדול מדי לשיווק.

בעונה  במיוחד  הנמוך  היבול  לאחר  גדל  היבול  איטליה – 
שעברה

קודמת.  מבעונה  ב-10%  הגבוה  יבול  צפוי  באיטליה 

 - זנים  פי  ועל  טון.   3,729,875 של  יבול  צפוי  הכל,  בסך 
 32.6% וגידול של  בתזי"ם   12% ביבולים של  גידול  צפוי 
בלימונים. לעומת זאת צפויה ירידה של 4% ביבול הקליפים.                                                                                                           
יש לציין כי הגידול ביבולים אינו מצביע על שנה יוצאת דופן 

– הוא נובע בשל יבול נמוך מאוד בשנה שעברה.

יבולים  של  שנים  כמה  לאחר  נורמאלי",  “יבול  מרוקו - 
נמוכים בשל נזקי טבע

גם מרוקו, מדווחת על “יבול נורמאלי", לאחר כמה שנים של 
יבולים נמוכים בשל נזקי טבע. היבול הכללי אמור להיות 2.2 

מיליון טון, גידול של 48% לעומת שנה שעברה. 
יבול ההדרים במרוקו מתחלק עתה כמעט בשווה  )50%( בין 
קליפים ותפוזים, כ"א עם כמות של כ 950,000 טון. היצוא 
לרוסיה ומזרח אירופה מהווה 56% משוקי היצוא המרוקאים. 
היצוא לאיחוד האירופי רק 31%. יבול האפורר הצפוי השנה – 

65,000 טון.

מצרים – גידול קל 
נתוני מצרים הגיעו אלינו לאחר 3 שנים של דממה וחוסר 
התייחסות. עתה מתברר כי בשלוש השנים האחרונות חל גידול 
קל, מתמשך ביצוא ההדרים ממצרים: 1.06 מיליון טון ב-2010/11, 
1.11 מיליון טון ב-2011/12  ו–1.18 מיליון טון ב-2012/13. 

94% מיצוא ההדרים ממצרים הוא תפוזים.
יעדי היצוא הגדולים הם ערב הסעודית – 22% , רוסיה – 20%, 
לעיראק , האמירויות ואוקראינה מייצאת מצרים 7% מתוצרתה.
בשוק האירופי מתמקד היצוא לשני יעדים - בריטניה והולנד, 

תחזית יבולי הדרים 
כדור צפוני –

עונת 2013/14

   מאת טל עמית

מבוססת על שיחת ועידה שהתקיימה ב-15/10/2013 עם כל המדינות 
החברות ב – Freshfel וכן על דיווחים ממפגש C.L.A.M.  שהיה בתאריכים 

22-21 באוק’ 2013 במדריד  # נמשכת מגמת הירידה בענף ההדרים 
בפלורידה אך במקביל נרשמת עלייה ביבולי הקליפים בקליפורניה # 

בברזיל מתקשים להחלץ מהגרינינג
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כל יעד 5% מיצוא ההדרים המצרי.
המצרים ליברלים מאוד בנושא חברות יצוא. בעונה האחרונה 

פעלו שם 508 חברות!
בעונת 2013/14 צפוי היצוא להיות 1.127 מיליון טון, מזה 

1.053 מיליון טון תזי"ם. 

טורקיה – גידול משמעותי ביבול הקליפים
השנה צפוי בטורקיה יבול של – 3,095,400 טון. גידול  הגבוה 

ב-31% לעומת היבול בשנה שעברה.   
צפויה עליה משמעותית ביבול הקליפים – 34% )724,100 טון( 
יבול התפוזים יגדל ב–36% )332 מיליון טון( ויבול האשכוליות 

יגדל ב-30% )291,500 טון(.
היצוא צפוי לגדול ב–38% - כאשר יצוא התפוזים צפוי לגדול 

ב–75% והקליפים ב–35%.

ספרד – ירידה צפויה ביבול וביצוא
היבול הכללי בספרד  צפוי להיות 6.05 מיליון טון לעומת 
6.8 מליון טון בשנה שעברה )11% -(. היצוא צפוי להיות קטן 
בכ– 200,000 טון לעומת שנה שעברה , ויעמוד על 3.69 מיליון 
טון. הפרי, בכל המינים, נוטה להיות קטן מהממוצע והצבע 

החיצוני מאחר בשל טמפרטורות גבוהות.

להלן התחזית ליבול ויצוא ההדרים בספרד לפי זנים: 
מנדרינות – יבול נמוך ב–13% לעומת שנה שעברה - 1.897  	•
מיליון טון. היצוא צפוי להיות 1.4 מיליון טון, נמוך ב–9.3% 

משנה שעברה.
הבשלת הסצומות והקלמנטינות המוקדמות הקדימה לעומת   
עונות קודמות. בזני אמצע העונה, ניתן לציין יבול גבוה בזן 
נובה )clemenvilla(. באפורר צפוי יבול של 150,000 טון, 

מזה יצוא של 100,000 טון. 

תפוזים – למרות הירידה ביבול )3.38 מיליון טון(, צפוי  	• 
להיות היצוא בהיקף דומה לזה שהיה בשנה שעברה – 1.8 
מיליון טון. צפויה עליה בזני הטבוריים המקדימים )נבלינה(, 

לעומת ירידה קטנה בזני אמצע העונה. 

לימונים – צפויה ירידה משמעותית ביבול )16%( ל-705,000  	•
טון. בעונה שעברה נהנו הספרדים ממחירים יפים בשל איזון 

בין הביקושים להיצע  מתחרות הטורקים. 

אשכוליות – היבול צפוי להיות נמוך בכ-8% משנה שעברה  	•
ולהסתכם ב-59,000 טון בלבד. הפרי קטן. הספרדים חוששים 

מתחרות של הפרי הטורקי.

ארה"ב -  נמשכת מגמת הירידה בענף ההדרים - עלייה 
ביבולי הקליפים בקליפורניה 

טקסס – יבול האשכוליות ללא שינוי משנה שעברה. 5 מיליון 
תיבות, שהן 191,000 טון.

פלורידה – תפוזים – ירידה של 3% ביבול. “רק" 6,100,000 
טון. בעונה שעברה כבר הייתה ירידה של 9% ביבול ו-32% 
בערך התוצרת, כך שמבחינה כלכלית, מדובר בהמשך התדרדרות 

הענף שם.

יבול דומה בדיוק לשנה שעברה – 782,674  אשכוליות – 
טון )שהם 18 מיליון תיבות(. כלל היבול של פלורידה גבוה 

ב-150,000 טון מכלל ייצור האשכוליות באגן הים התיכון.

קליפים – ירידה של 1% בייצור. הכמות הכללית – 236,204 
טון.

קליפורניה – אשכוליות – היבול ללא שינוי. 145,150 טון 
)8 מיליון תיבות(.

קליפים – נמשכת מגמת העלייה ביבולי הקליפים, עם כניסת 
שטחים צעירים נוספים לניבה. היבול הצפוי 480,000 טון, עליה 

של 12% לעומת אשתקד.

ירידה של 2% ביבול הכללי ל-2,089,137 טון.  תפוזים – 
הירידה היא בזנים הטבוריים, לעומת יציבות בולנסיה.

בשל שביתה במשרדי הממשלה בארה"ב פורסמו נתונים 
שנאספו ע"י מקורות שאינם רשמיים )פרטיים(.

 
 דרום אפריקה – עונת שיא ביצוא אשכוליות 

היצוא בעונת 2013 )שמסתיימת עתה( עמד על 1,602,304 טון, 
עלייה של 3.7% לעומת אשתקד. היבול הכללי היה 2,479,000 

טון, שמהווה גידול של 9% לעומת שנה שעברה.
הגידול המשמעותי נרשם ביצוא אשכוליות, להן הייתה זו עונת 
שיא - היצוא גדל מ 195,585 טון בשנת 2012, ל-224,365 טון 

ב-2013  )15%(.
גם בקליפים היה גידול של 7%  ביצוא, לעומת עונה קודמת. 

ברזיל – הענף במשבר 
ענף ההדרים  בברזיל עובר משבר קשה. למרות שהיו שם 
גדולות להיחלצות ממחלת ה–greening, התוצאות  תקוות 

מראות לגמרי אחרת.
היבול הכללי של ההדרים בברזיל ירד השנה )2013( ב-9.4%, 

מ–18.04 מיליון טון ל-16.34 מיליון טון.
באזור סאו פאולו, שמייצג 73% מהיקף ייצור ההדרים בברזיל יש 
 ,greening-עקירה מואצת של פרדסים בשל התפשטות מחלת ה

ובעקבותיה ירידה ביבולים וברווחיות הענף.
סקר פרדסים בסאו פאולו שנערך בשנה שעברה, הציג שטח 
של 5.693 מיליון דונם. הסקר שנערך בספטמבר 2013  הציג 
שטח של  4.985 מיליון דונם, כלומר, במהלך השנה האחרונה 

נעקרו מעל 700 אלף דונם )12.5%( באזור זה בלבד.
למרות כל זאת, ברזיל היא עדין מעצמה של הדרים בשטח 

הנטוע כיום על פני 7.23 מיליון דונם.

תחזיות
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בפרדס

חודשי נובמבר –דצמבר 2014
הדפון הוכן ע”י צוות מדריכי ההדרים ויורם אייזנשטדט, תחום שירות שדה

פתיחת עונת יצוא האשכולית האדומה לא הייתה מוצלחת. 
בחודשים ספטמבר ואוקטובר היו השווקים עמוסי פרי עודף 
מדרום אפריקה וממקסיקו, ומחירי האשכולית היו נמוכים 
יחסית לתקופה. בשל כך, התנהל קטיף האשכוליות בעמקים 
הפנימיים באיטיות, וכמויות הפרי שנקטפו היו נמוכות יחסית 
לכמויות הרב-שנתיות. בנוסף לכך, החלו הטורקים והספרדים 
את שיווק האשכוליות שלהם במחצית השנייה של אוקטובר. 
לטורקים עונה זו היא עונת עודף פרי. בכל זני ההדרים יש 
להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה 
או לשוק המקומי, על פי המחירים הצפויים להתקבל ממשווקי 
הפרי. יש לקבל החלטות בנוגע לקטיף סלקטיבי לפי הגודל 
בזנים הרלוונטיים, תוך הקפדה על איכות פנימית מתאימה. אם 
הפרדסן יתנהל נכון - יוכל להשיג את התמורה המרבית מהפרי. 

להשקות במחצית מנת המים הניתנת לפרדס מניב, אך יש 
להימנע מעקת מים. 

בחלקות שלא נקטפו ושיבולן גדול מ-3 טון/ד' - יש להמשיך   .2
ולהשקות במקדם של 1.0-0.9 מההתאדות הממוצעת לתקופה 
לפי שיטת פנמן ובהתאם לזנים השונים ולגובה היבול, כפי 
שפורסם בדפון הקודם; ראה גם טבלאות ההשקיה עבור 
חודש נובמבר )בזן אור, למשל, במרבית אזורי הארץ מקדם 
ההשקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן הוא כ--0.5
0.4(. יש לשים לב במיוחד לחלקות עמוסות ביבול, שצריכת 
המים בהן עשויה להיות גבוהה מכך. בכל מקרה, בחלקות 
נושאות פרי אין להפחית מכמות מים מינימלית של 2-1.5 

מ"ק/ד'/יום, גם מחשש ליבושת סתווית.
כדי לדעת מהו עומק חזית ההרטבה אליה נדחקו המלחים, 
ניתן להשתמש בטנסיומטרים. כשהקריאה בטנסיומטר התחתון 
)הנעוץ לרוב בעומק 60 או 90 ס"מ( קרובה ל-0, למדים שרטיבות 
הקרקע גבוהה מקיבול שדה ושמי הגשם חלחלו לעומק שבו 
נמצא הטנסיומטר. ניתן לבדוק את חזית ההרטבה גם באמצעי 
בקרה אחרים, בראש וראשונה באמצעות בדיקה גרבימטרית של 
מדגם קרקע שנלקח ע"י מקדח קרקע ובאמצעות בדיקת רטיבות 
ידנית או במעבדה, כאשר לדגימות המעבדה יתווספו אנליזות 

של מליחות כללית וריכוזי כלוריד ונתרן.
בעת הפסקת גשמים ממושכת מומלץ לבדוק את מצב רטיבות 
הקרקע ולהשקות בהתאם כדי למלא את כמות המים החסרה.  

דישון סתווי
בחלקות שבהן נמצא מחסור בחנקן, ובמיוחד בחלקות שבהן מי 
המקור עניים בחנקן כדוגמת מים שפירים או מי קולחין בדרגות 
טיהור גבוהות )שלישוניות(, יש לדשן בדישון חנקני סתווי, בדרך 
כלל 5 יחידות חנקן לאחר שבירת צבע הפרי. מנה זו היא חלק 
מתכנית הדישון של העונה הבאה והיא חשובה במיוחד בחלקות 

הנושאות יבול רב.
דוגמאות לדשנים חנקניים המספקים מנה של 5 יחידות חנקן 
נוזלי  צרוף לדונם: 11 ק"ג אוריאה או 20 ליטר אמון חנקתי 
21% או 25 ק"ג אמון גופרתי )סוג הדשן החנקני האחרון הוא 

המומלץ פחות מבין שלוש החלופות המוצעות(.
בחלקות שבהן קיים מחסור כבד באשלגן יש לספקו במנות 
גבוהות במהלך החורף. ניתן להשתמש באשלגן כלורי, כיוון 
שהגשמים ישטפו את הכלוריד המזיק, והאשלגן יישאר בחתך 

השקיה
סכנת המלחה בגשם קל

גשמים לא רציפים שכמותם נאמדת בפחות מ-30 מ"מ בקרקע 
כבדה, ובפחות מ-10 מ"מ בקרקע קלה-חולית, עלולים לגרום 
נגרמת  ולנזק קשה לעץ. ההמלחה  בית השורשים  להמלחת 
כתוצאה משטיפת המלחים שהצטברו בשולי האזור המורטב 
ועל פני השטח בעונת ההשקיה, ע"י הגשם הקל אל תוך בית 
השורשים. במקרים אלה יש להשקות מיד ב-30 קוב לדונם 

בקרקע כבדה, וב-10 קוב לדונם בקרקע קלה.
אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר מטח של לפחות 25 

מ"מ ברציפות, יש לנהוג כלהלן:
1. בחלקות שבהן נקטף כל הפרי ניתן להפחית את מנת המים: 

גיזום מעברים בעצי סטאר רובי



26

בפרדס
הקרקע האפקטיבי לשורשים.

נוכח הודעות חברות הדשנים על ירידה חדה במחירי האשלג, 
מומלץ לבדוק בחברות השונות את מחירי הדשנים המכילים 

אשלגן כדי לבחור באפשרות הכדאית ביותר. 

מוטציות
אנו ממשיכים במאמצינו לאתר מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
השונים. בהופעת מוטציה כלשהי, נא לדווח למדריך ההדרים: 

יעקב הרצנו, טל': 04-6303411, 050-6241436.

הגנה בפני קרה
מחודש דצמבר ועד סוף חודש מרס יש סיכוי לאירוע קרה, 
והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים 
ובמיוחד אלה  ופומלו,  ביותר לקרה הם אתרוג, ליים, לימון 
המורכבים על כנות לימוניות. בחלקות המועדות לקרה, בשל 
וזולים  ניתן להיעזר באמצעים פשוטים  מיקומן הטופוגרפי 
יחסית כדי לצמצם ככל האפשר את הנזק: השטח צריך להיות 
נקי מעשבים ולח כדי לעודד את קליטת החום ואגירתו בשעות 
היום ואת פליטתו החוזרת בשעות הלילה; לחות הקרקע מבטיחה 
זמן רב  מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה; אם חלף 
מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים - יש להשקות השקיה קלה; 
דילול ענפים בחלקם התחתון של משברי הרוח משפר את ניקוז 
האוויר הקר. למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים עוטפים 
את הגזעים בקרטון גלי עד לגובה של 50-40 ס"מ מפני הקרקע. 
לקראת קרה קשה מפעילים את סידורי ההמטרה שהותקנו מבעוד 
מועד במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר 

שנמס כל הקרח שנוצר במהלך הקרה. 

החלפת זן
זרועות ע"י רוחות  זן קיימת סכנה לשבירת  בעצי החלפת 
סתיו וחורף חזקות. יש להגן על העצים באמצעות קשירת סרט 
סביב הזרועות באזור ההתפצלות לבדים, כך שהזרועות יתמכו 
זו בזו. את הגדם יש לרסס במרק בורדו 2%. במקרה שנקלטה 

רק הרכבה אחת - יש לקשרה למקל.

ריסוס להפחתת נשירת פרי טרם קטיף
 ולהארכת עונת הקטיף באשכוליות

בחלקות אשכולית שבהן הפרי נוטה לנשור טרם קטיף, מומלץ 
לרסס מסוף חודש אוקטובר עד תחילת דצמבר בנוסחת הריסוס: 
D-2,4 )18 ח"מ( + משטח )טריטון B 1956 בריכוז 0.025% או 
BB5 בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(. הריסוס יבוצע 
בנפח תרסיס של כ-400 ליטר לדונם בפרדס מבוגר. כדי לעכב 
את הזדקנות קליפת הפרי ולשמור על מוצקות הפרי, מומלץ 
לשלב ג'יברלין בתמיסת הריסוס כלהלן: ג'יברלין )10-5 ח"מ 
של GA3( + חומצה זרחתית בריכוז D + 0.1%-2,4 )18 ח"מ( + 
משטח )טריטון B 1956 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 

0.025%(. ריסוס זה מעכב את שינוי צבע הפרי ומפריע להבחלת 
הפרי, כך שאם מתוכנן קטיף סלקטיבי, מומלץ לבצע את הריסוס 

לאחר הקטיף הסלקטיבי של הפרי הגדול.
הריסוס בג'יברלין עלול להפחית לעתים את היבול של השנה 

העוקבת.
ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה ייעשה אך ורק בחומרים 

המורשים בהתאם לרשום בתווית.

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן עלולות להיפגע מקרה 
ומרוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל החל מחודש 
נובמבר. בחלקות העלולות להיפגע מקרה ומרוחות חזקות - 
מומלץ להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום והדילול תלויות 

בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.
דילול עצים - בשנים האחרונות הוכח שבדילול מחצית מהעצים 
בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה, ובמעבר לגיזום ידני לפתיחת 
מרכז העץ ולפתיחה בין העצים - ניתן להגדיל את היבול ואת 
גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 4 שנים )שמינית 
מהעצים כל שנה( חלקות בצפיפות של 100 עצים לדונם ומעלה; 
או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות בצפיפות של 85-65 
עצים לדונם. אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות כמו 

ריקבון ספוגי, פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה, במהלך שנים 
אחדות ולא בפעם אחת, פתיחת שדרות והורדת גובה )גיזום חריף 

גורם לירידה ביבול המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין: יבוצע באלכסון בזווית של 30°-45° 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים, ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ--40
30 ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, צמרת 
ואז יש לבצע הוצאת ענפים  ונאטמת לאור,  העץ מצטופפת 

ידנית מבוקרת. 
גיזום שדרה מכני עדין או ידני: יבוצע באופן אלכסוני למניעת 
סגירת המעברים, לשמירה על מרווח סביר בין חופות העצים של 
שורות סמוכות ולשמירה על משטר אור תקין ותנועה חופשית 
של כלים מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים 
בסמוך לקרקע, ובין 2.5 ל-3.5 מ' בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה. 

גיזום שדירה מכני מוגזם עלול לפגוע ביבול הבא.
גיזום שמלה - בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, 
יש לקצרה לגובה של חצי מטר מהקרקע כדי למנוע הדבקה של 
הפרי בריקבון חום ועליית מזיקים כמו כנימות, נמלים וחלזונות, 
מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכדי לאפשר פיזור טוב של 
המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד ביותר על מניעת המגע בין 
הפירות לקרקע המושקית בחלקות המושקות במים מושבים. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
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הוצאת מרכז העץ מביאה לתוספת הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכז העץ ותורמת להוספת יבול המוגן מפגעי מזג 
אוויר. תוספת האור מפחיתה התייבשות של ענפונים פנימיים. 

בין העצים ברוחב של  לגזום מעברים  יש   - גיזום מעברים 
1-0.5 מטר מעץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. גיזום זה מונע את 
התייבשות האזור בין העצים ומוסיף שטח פנים של פרי גדול. 

גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע עד 
שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. באמצעות גיזום זה מעוצב העץ לממדים הרצויים 
ורוחב(, נפתחת החופה לאור, מופחתות התייבשויות  )גובה 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מתמעטות התפרצויות של כנימות 
קמחיות, ויישום תכשירי ההדברה משתפר. הגיזום הידני מומלץ 
לגודל הפרי, משום  יש חשיבות רבה  בזנים שבהם  במיוחד 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ויותר פרי גדול לעומת 

ענפים מבוגרים.

זן זה ממחלת  סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2%, ולכסותם 
במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. יש להלבין 
בתכשירי הלבנה ענפים שנחשפו לשמש. יש לבצע את הגיזום 
בחורף מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל 

מחודש מרס.

צ'נדלר - מומלץ לפתוח באופן ידני, כפי שהוזכר לעיל, ולהימנע 
ככל הניתן מגיזום מכני חזק. בנוסף, יש לעבור במהלך הסתיו 
ולגומם ידנית לאורך של 10 ס"מ מהבסיס את כל השרביטים 

לעידוד חנטה בעונה העוקבת.

- בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי  פומלית וליים 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 
דלתות, לגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולגזום להרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פירות 
צפופים או פירות שנמצאים בצל ישברו צבע לצהוב. בזן ליים 
יש לבצע את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש לפגיעה 

בעץ הרגיש לקרות לקראת עונת החורף.
אור, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
לאחר שנת שפע. עיקר הפרי בשנת השפל אמור לחנוט על פריחה 
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת.
הלבנה - יש להלבין מיד זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש 
כתוצאה מגיזום חריף למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים הרגישים 

יותר: סטאר רובי, פומלו, שמוטי, אשכוליות ופומלית.

הדברת עשבייה
יורדות ועשביית  זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות  בעונה 
החורף מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי 
הקרקע המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע 
הנבטים לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: 
תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי 
גליל, גלאון(, תכשירי  גליגן,  גול,  )אוקסיגל,  אוקסיפלורפן 
דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, לגטו( ותכשירי פרופיזאמיד )מגלן( 
עם קוטלי עלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, ראונדאפ 
מקס, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, 
 2,4-D )הייבר-X, הנטר, אורגן(, תכשירי  תכשירי ברומסיל 
)אלבר-סופר, אמינובר( או תכשירים בעלי מנגנון הורמונלי 
כמו טומהוק ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, פאסטר(. את 
השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, ינבוט, הגה, ארכובית, ירבוז 
עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: צמחי 
יודברו בריסוס הכולל  וכרוב החוף  חלמית, סרפד, מרקולית 
ברומאסיל במינון של 100 ג'/ד'. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 
במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה במינון של 5 ג'/ד' או 
דיפלופניקן )קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של 40-30 סמ"ק/ד'.
ליצוא, המלצותינו  משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות 
הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים 

בהתאם לרשום בתווית.

פרדסים צעירים - שנה ראשונה 
בנטיעות חדשות בחלקות שבהן שיפועים לניקוז מומלץ לזרוע 

שיבולת שועל בין השורות.
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם. 

את הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים שלהלן:
1. תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק לדונם + 

בסטה או פאסטר בריכוז 1.5%.
2. אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' + בסטה או פאסטר בריכוז 

.1.5%

פרדסים צעירים - משנה שנייה ושלישית
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם. 

מומלץ לרסס בשורה לפי אחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר   .1
גלייפוסט בריכוז 1%-0.5%. משום שהאוקסיפלורופן אינו 

מונע נביטת קטניות, מומלץ לרסס לאחר הנביטה.
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אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' או מגלן במינון של   .2
150 סמ"ק לדונם בשילוב תכשיר אוקיפלורופן במינון של 
300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 1%-0.5%. מומלץ 

לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של 50   .3
סמ"ק/ד' + מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט 
בריכוז של 1.5%-1% )התכשיר מגלן נועד למניעת נביטה 
נביטת  וכשות בהמשך(. מומלץ לרסס לאחר  של דגניים 

העשבייה.

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

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1.5%-1% + תכשיר אוקסיפלורופן 25 סמ"ק/ד'. 
)גולו דומיו( מיועד  שילוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן 
לחיזוק הגלייפוסט ולהדברת עשבים החומקים מגלייפוסט.
נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
רובי מומלץ  וסטאר  בזנים פומלו  ג'/ד'.   100 ברומאסיל 
ג'/ד', ולא לרסס אם  להקטין את מנת הברומאסיל ל-50 
העצים אינם מפותחים ביחס לגילם. בשילוב זה אין צורך 

להוסיף תכשיר אוקסיפלורופן.
תכשיר אוקסיפלורופן 500-300 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט   .3

.1%-1.5%

הדברת מטפסים
בעונה זו יש לעקור ידנית את המטפסים הנושאים פרחים ופירות 
)אורגיה משינית, שעונית, חנק, אספרגוס ועוד( כדי לעצור את 
הפצתם בפרדס. חלקות שהיו משובשות בדבקה מומלץ לרסס 
בתכשיר ברומאסיל )לא בזן סטאר רובי ולא בפומלו(. הגלייפוסט 

והאוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב זה.

רשימת קוטלי העשבים לשימוש בפרדס• /
 ריכוז: יאיר אורן 

התכשיר המסחרי הראשון ברשימה מאושר לשימוש בהדרים   *
על פי הרשום בתווית; לגבי התכשירים האחרים - יש לבדוק 

אם הנם מורשים לשימוש בהדרים.

מונעי הצצה
תכשירי diuron: דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון 

תכשירי diflufenican: קוורץ, פאלקון, לגטו; יש לשלבם במונע 
הצצה נוסף.

תכשיר פרופיזאמיד מגלן )תוארית נוזלית(; מונע הצצה של 
דגניים וכשות.

תכשירי Oxyflurofen: גול, גליגן, גליל, גלאון.
קוטלי עלווה

תכשירי Glyphosate isopropyl ammine salt: גאלופ, 

ראונדאפ, ראונדאפ מקס, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, 
טורנדו, טייפון 

תכשירי Bromacil: הייבר-X, הנטר, אורגן.
תכשירי D-2,4: אלבר-סופר, אמינובר, בר. 

תכשירי Glufosinate ammonium: בסטה, פאסטר, בסט ביי; 
מותרים לריסוס בשנה ראשונה לנטיעה.

רק בעצים שאינם  לריסוס  MSMA: טרגט; מותר  תכשיר 
נושאים פרי.

תכשירי Fluroxypyr: סטרן, טומהוק, פלאטון; מומלצים לריסוס 
כתמים בלבד.

תכשיר ethyl Carfentazone: אורורה. 

דוגמאות לחומרים משולבים מוכנים )המגדל יכול גם לשלבם 
בעצמו(:

 + )מגלן/קרב(  פרופיזאמיד  של  שילוב   - ותבור  אמיר 
אוקסיפלורופן )גול ודומיו(.

גליידר - תערובת מוכנה לקטילת מגע ולמניעת הצצה. מכילה 
דיאורון + אוקסיפלורופן וגלייפוסט. יש ליישם במינון של 400 

סמ"ק לדונם )לא בזן סן רייז(.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(. 

השילוב אינו מונע נביטה.
)גול  אוקסיפאסט - שילוב של גלייפוסט + אוקסיפלורופן 

ודומיו(.

מחלות
ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא בעומקים שונים בקרקע 
ומופיע על פניה כשיורדות הטמפרטורות ועולה הרטיבות עם 
הגברת ההשקיה או התרבות הגשמים. ההדבקה העיקרית של 
הפירות מתקיימת בעיקר לאחר הגשם השני בהופעת שלוליות 
מים או בזרימת מים בפרדס. החי נבגים של המחלה מודברים 
בריכוזים נמוכים של יוני נחושת. מרססים בתכשירי נחושת את 

נוף העצים בגובה של 1.5-1 מ' מהקרקע. 

התכשירים המומלצים:
1. מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים בכירים. להכנת 
1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים, ממיסים 1 ק"ג של גופרת 
נחושת - אבקה טחונה דק, ומוסיפים 1 ק"ג סיד כבוי. אם 
הסיד טרי, ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי )בערך 0.6 ק"ג(, 
אך יש לבדוק אם ה-pH הגיע ל-11. כשאין עודפי גופרת 

נחושת, ה-pH עולה ל-11.
ליישום  נוזלית,  קופר סולפט בתוארית  נחושתן: תכשיר   .2

בריכוז 0.3%.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25%   .3

או בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3%.
)קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז  זרחיתי  תכשירי אשלגן   .4

 .*0.25%
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קיפ בריכוז 0.5%-0.25%*.  .5

הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%*.  .6
)3, 4 ו-5( אין לרסס  * חומרים משלוש הקבוצות האחרונות 

לאחר ריסוס בשמן.
ליד תעלות ניקוז המזרימות מי ביוב לא מומלץ לרסס תכשירי 

נחושת מחשש לצריבות בפרי.
מאלסקו - בעונה זו חשוב לסקור את העצים בפרדס ולבדוק 
אם ענפים שהתייבשו נגועים במחלה. בחלקות שבהן היו עצים 
נגועים במחלה, יש לגזום כל ענף יבש, וכעבור שבועיים-שלושה 
נבגי המחלה  כנגוע במחלה.  יבש חדש  ענף  להתייחס לכל 
מופצים מגופי פרי המתפתחים על ענפים יבשים ונפוצים לכל 
עבר. בעונה זו מתקיימים התנאים האופטימליים להדבקה: לחות 
זו גם  גבוהה, טיפות מים וטמפרטורה נמוכה מ-18 מעלות. 
העונה המתאימה לריסוס כל נוף העץ במרק בורדו או בקוצייד 
לקטילת הנבגים בשלבי נביטה ראשוניים, לפני שהתפטיר חודר 
לעלי העץ. מרק בורדו בריכוז 1% וקוצייד 2000 בריכוז 0.25% 
הם החומרים היחידים שנבדקו ונמצאו יעילים. הריסוס מומלץ 

בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים.
גומה שחורה בלימונים - גורם המחלה הוא בקטריה הפוגעת 
בפרי ובענפים. הבקטריה פעילה בטמפרטורות נמוכות: -22
)גם  וחודרת דרך פצעים בגדלים שונים  18 מעלות צלסיוס, 
בפצעים קטנים מאוד הנגרמים מברד או מרוח הנושאת גרגירי 
חול(. הבקטריה מודברת היטב באמצעות תכשירי נחושת, כך 

שריסוסים נגד מאלסקו יעילים גם הם נגד מחלה זו.
זו גורמת להתייבשות ענפים בזן  קולטוטריכום - פטרייה 
נובה. ההתייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב זוהי אינה מחלה 
קשה במיוחד. בחלקות נובה שהופיעה בהן המחלה בעבר מומלץ 

לרסס תכשיר נחושתי על כל הנוף.
זוהי העונה  עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, 
המתאימה לאמת את החשד לגבי הנגיעות לפי המראה הכללי 
של העץ, ובעיקר לפי הסימנים בפרי: פירות ממועדי פריחה 
שונים; פירות בלתי סימטריים או פירות עם כתפיים בעיקר 
בתפוזים; מחסורי אבץ שלא תוקנו בריסוס אבץ; עלים קטנים 
ועץ קומפקטי עם נוף מעוגל הנראה כאילו נגזם כך; פרי רך בצדו 
האחד באזור הפיטם. בנטיעות חדשות בנות שנה חשוב במיוחד 
לסמן את העצים החשודים. סימון העצים ייעשה לפי מראה נוף 
העץ, כאשר יש הפסקה בגידול, ולא בשלב של לבלוב. מומלץ 

לעקור עצים הנגועים קשה בעלעלת.
גרינינג )HLB( - מחלה קשה של עצי הדר. בפלורידה מסכנת 
מחלה זו את קיום ענף ההדרים כולו. המחלה לא נמצאה בארץ. 
סימני המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. בהזדמנות זו, אנו 

פונים ומבקשים לדווח למדריכים על כל עץ החשוד כנגוע.
אלטרנריה - הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה, נובה, 
מיכל, מור ומורקוט. גשמים מזרזים הדבקה סתווית של המחלה. 
יהיה מרוסס  מומלץ להקדים תרופה למחלה ולדאוג שהפרי 
לפני הגשם. נבגי המחלה מדביקים את הפרי שעות ספורות 

לאחר הגשם. יש להקפיד לרסס על פי הימים המותרים לפני 
קטיף, כלהלן:

אנטרקול - 28 ימים. מומלץ אם יש נגיעות קלה באקרית חלודה.
טרימילטוקס - 30 יום.

קוצייד 2000, קנון, קורדון, פוספירון, קיפ והרקולס )קנונחושת( 
- 7 ימים.

ניקרון העצה בנטיעות צעירות - גורם המחלה הוא וירואיד. 
הכנות הרגישות ביותר למחלה הן לימטה מתוקה, רנגפור-ליים 
ומקרופילה. כל זני ההדר עלולים להתנוון על כנות אלה במקרה 
שהכנות נדבקו במחלה. בשנים האחרונות אנו עדים גם למקרים 
של היפגעות כנת וולקה-מריאנה ממחלה זו. הזנים הרגישים 
חייבים  ולכן עצי האם  ועידית,  למחלה הם הדס, קרבלהיס 
להיות נקיים מהמחלה. יש להקפיד ולהרבות הדרים רק מעצי 
אם מאושרים. לעתים נתקלים בנטיעות חדשות הנגועות קשה 
במחלה. סימני המחלה מופיעים החל מגיל שלוש. מומלץ לבצע 
נטיעת ביניים של אותו זן או לתמוך בכנה עמידה )פחות מומלץ(.

הדברת מזיקים
ולזהות  בקפדנות  ולנטר  יש להמשיך   - אקרית החלודה 
התחדשות גם בחודשי החורף; במקרה שנתגלתה נגיעות, יש 
לבדוק אם עלול להיגרם נזק כלכלי על פי מועד הקטיף. בזנים 
הנקטפים בתקופה זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה, וכמובן, 
להקפיד על ימי ההמתנה עד לקטיף של התכשירים שבשימוש. 
יש ליישם בקפידה את הריסוס ולדאוג לכיסוי פנים העץ ומקומות 
המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר 
שעיקר הכישלונות בהדברת המזיק נובעים מיישום לקוי של 
תכשירי ההדברה. בתקופה זו ניתן להשתמש בכל התכשירים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי  המומלצים, בהתאם למינונים 
שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים אלא לבחור 

תכשיר מקבוצה שונה. 

אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות באקריות 
נזק בעלווה עד כדי התייבשות  אלה במשולב עלולה לגרום 
ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפים. בתקופה זאת 
של השנה עלול להיגרם נזק בשילוב יבושת סתווית. במקרים 
אלה יש לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי קבוצות 

האקריות.
אקרית אדומה מזרחית - אקרית “קיצית" זו יכולה להופיע 

עד החורף, תלוי בתנאי האקלים.
קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית   - אקרית ארגמנית 
תתחדשנה באותן החלקות שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפת. 
יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי.   - כנימה אדומה 
במרבית המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים. 

אם קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 
פייחת - הפייחת היא גורם משמעותי ועיקרי לבררה בפרי. 
ניתן לרסס בשמן  בחלקות שבהן הפרי מכוסה בפייחת רבה, 
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בפרדס
בריכוז שלא יפחת מ-1%. בזנים שבהם קליפת הפרי נוטה להיות 
גסה ומחוספסת )טופז, אור, אורה, שמוטי( שטיפת הפייחת בבתי 

האריזה חלקית בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן.
זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא יישום מהקרקע בטרקטורונים על ידי מועצת הצמחים 

זבוב הפירות הים-תיכוני 
על פרי אשכולית כנימה רכה דמוית אגס וכנימה רכה

חצי-כדורית - מזיקים אלו גורמים לעתים נזקי פייחת קשים.

כנימת העש הצמרית

כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( – נטפל 
בשלב זה רק כאשר מופיעה פייחת.

או לטפל בכתמים - טיפול זה באחריותו הבלעדית של הפרדסן. 
וקטילה בהיקפים של  השנה קיים שימוש במתקני לכידה 
כ-30,000 דונם המהווים כ-12% משטחי ענף ההדרים. באזורים 
מסוימים בארץ - גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן - שיטה 

זו תשמש להדברה ברוב שטחי הפרדס. 

סל טבע, מפעל לייצור תרמילי קטיף ומוצרים נלווים למגזר 
החקלאי, הוקם ב- 1999 בקיבוץ עין זיוון  שבצפון רמת הגולן 
במטרה לתת מענה ופתרונות לעובדים במטעי הנשירים של 
הקיבוץ עצמו המשתרעים על 2,500 דונם וכמובן לגולן כולו 
המשופע במטעי פרי כמו דובדבן, אגס, אפרסק, תפוח וכו'.

תומר להב, מנכ"ל "סל טבע":  "החברה הוקמה מתוך אמונה 
במוצר ורצון לפתח ולייצר מוצרים איכותיים לחקלאות, שיהיו 
מצד אחד ידידותיים ונוחים לקוטפים, ומצד שני ישמרו על 

הפרי מפגיעות קטיף. 
התרמילים פותחו ושופרו בצורה הדרגתית במשך שלוש 
עשרה שנים ולפני כשנה ובהשקעה גדולה תרמילינו עברו 
שיפור ניכר עד למוצר המוגמר שנמכר בכל רחבי הארץ, אנו 

שמים דגש על איכות ונראות תרמילינו.   
את מוצרינו תוכלו למצוא ברשתות: המשביר לחקלאי, 

הגרעין, עמיר אספקה ועוד.
לאחרונה פותח תרמיל המתאים לקטיף פרי הדר בעל נפח 
דומה לנשירים אך מחוזק יותר וכסטנדרט נמכר עם רצועה 
צולבת אשר מפזרת בצורה שווה את המשקל על השכמות 

והכתפיים.
את המשוב החיובי ביותר קבלנו ממגדלי זן "אור". כאשר  הנפח 
וצורת יישום הקטיף מצביעה על ירידה דרסטית בפגיעות קטיף.
התרמילים שלנו מאפשרים לקוטפים להשתמש בשתי ידיים, 
מגדילים  את מהירות הקטיף, ומוזילים את עלויות העבודה 

- כל זאת מבלי לגרום לפגיעות קטיף בפרי.
מוניטין התרמילים הגיע אל מחוץ לגבולות ישראל. המפעל 
נערך בימים אלו לייצוא תרמילי הקטיף והמוצרים הנלווים 

שפותחו בשנים האחרונות לשווקים חדשים בעולם".
www.sal-teva.co.il :פרטים נוספים

סל טבע 
תרמיל ידידותי לקוטף שאת הפרי עוטף
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