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התחזית המובאת להלן מבוססת על שיחת ועידה של חברות 
וכן על הנתונים  freshfel  שהתקיימה ב-30/9/2011  ארגון 
שדווחו בכנס c.l.a.m שנערך במדריד ב 25-26 לאוקטובר. 
יוון, קפריסין, ישראל,  המדינות שהשתתפו: ספרד, איטליה, 
וטורקיה. כ"כ השתתפו שלושה מומחי שוק שהביעו  מרוקו 

דעתם לנוכח הנתונים שנמסרו.

ספרד
היבול הכללי נמוך בכ-17% מיבול העונה הקודמת. בחודש 
ספטמבר לא ירד גשם ויש עיכוב באחוזי המיץ.עונת 2010/11 
היתה עונת השיא של הענף בספרד עם יבול של 6.6 מיליון 
טון, ואחרי יבול שיא מגיעה עונה עם יבול נמוך שצפוי להיות 

העונה רק 5.5 מיליון טון.
ירידה של 9.5% ביבול הקליפים )שנה  בקליפים - צפויה 
טון(. בסצומות הירידה היא כ–17%,  1.5 מיליון   – שעברה 
בקלמנטינות רק 11%  ובמנדרינות רק 2.5%. בזן אפורר יש 
10,000 טון ביבול הכללי, מ–130,000 טון בשנה  עליה של 

שעברה, ל–140,000 העונה.
לימונים – ירידה ביבול הכללי של 22% בזן פינו. הירידה 
10-11%. היבול, שעמד על 927,000 טון , צפוי להיות 723,000 

טון בלבד.
ירידה של 20% בכל קבוצת הזנים. בזן נבלינה  תפוזים – 
הירידה מגיעה ל-25%. המגדלים מודאגים בשל רמת מחירים 

נמוכה במהלך הקיץ.
באשכוליות ירידה של כ-25% ביבול האשכוליות )65,000 

טון בשנה שעברה(. תחילת קטיף – החודש.
ביצוא, הספרדים צופים הקטנת הכמות המיוצאת מ–3.644 

מיליון טון בעונה הקודמת, ל 3,205 מיליון טון העונה.

איטליה
תפוזים – היבול 2.26 מיליון טון, כמו לפני שנתיים. עליה קטנה 

של 2% לעומת שנה שעברה. מצפים לעליה של 15% ביצוא.
קליפים – היבול הצפוי 781,000 טון.
לימונים – היבול הצפוי 520,000 טון.

תחילת העונה רק בדצמבר.

יוון
תפוזים – ירידה של 12%-15% לעומת שנה שעברה

קליפים – ירידה של 5% לעומת שנה שעברה.
הירידה ביבול נובעת מקרה אביבית במרץ 2011 שפגעה בפריחה. 
המצב הכלכלי ביוון קשה מאוד, הצריכה בשוק המקומי ירדה 

בשיעור 8%.

קפריסין
היצוא צפוי להיות דומה בהיקפו לעונה הקודמת – 126,000 טון.

אורטניק – ירידה של 7% ביצוא לעומת אשתקד.
האשכוליות.                                      ביצוא   3.3% של  ירידה  צפויה   – אשכוליות 
בתפוזים צפויה עליה בשיעור 16.5% לעומת העונה הקודמת.

הקטיף יחל בשבוע 42 והיצוא בשבוע 43.

טורקיה
המרשימה.                                    בצמיחתו  ממשיך  בטורקיה  ההדרים  ענף 
בעונת 99/00 ייצרה טורקיה 1.83 מיליון טון פרי הדר, ועשור 
אחרי – בעונת 2010/11 הייצור הגיע ל 3.08 מיליון טון, שניה 
אחרי ספרד ולא רחוקה לאיים בבכורה. בעונה הקרובה המגמה 
תימשך כאשר צפוי ייצור של 3.38 מיליון טון. היצוא בעונה 
הקודמת היה 1.388 מיליון טון וצפוי לעלות ל-1.488 מיליון 

טון העונה.
תפוזים – יבול של 1.4 מיליון טון , עליה של 12% לעומת העונה 

הקודמת, מהם ייוצאו 351 אלף טון.
קליפים – 600,000 טון שמהווים ירידה קלה לעומת שנה שעברה, 

אך היצוא אמור להיות יציב, בסדר גודל של 460 אלף טון.
לימונים – 1 מיליון טון, עליה של 20% לעומת שנה שעברה, 

מחציתם ליצוא.
אשכוליות – 365,000 טון לעומת 270,000 בעונה הקודמת, 

עליה של 37%!!!
הפרי קטן ולכן היצוא צפוי לגדול מ-153אלף טון בעונה שעברה 

ל–160 אלף טון העונה. 

מרוקו
היצוא בשנה שעברה סבל מאוד מבעיות איכות שנגרמו ע"י 

 תחזית יבולים
של מדינות אגן הים התיכון 

לעונת 2011/12
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גשמים מרובים בנובמבר ודצמבר.
היבול הכללי עומד השנה על 1.87 מיליון טון, 10% יותר מיבול 

השנה שעברה.
לולא תנאי שרב קשים ביולי ואוגוסט,שגרמו לאבדן חלק מהיבול 

באזור ה"סוס", היה היבול הכללי חוצה את קו 2 מיליון טון.
הגידול ביבול נובע מכניסה לניבה של 10,000 דונם צעירים. 
במרוקו יש תנופת פיתוח עצומה בענף ההדרים, כאשר השנה 
נטעו 50,000 דונם חדשים וכמות דומה של שתילים מוזמנת 

לשנה הבאה .
היצוא צפוי לגדול מ-530 אלף טון בשנה שעברה, ל–570 
אלף טון העונה. הגידול ביצוא צפוי להיות בשל גידול ביצוא 
התפוזים. יצוא הקליפים צפוי להיות ללא שינוי – 349 אלף טון.
בזני הקלמטינות צפויה עליה ביבול בשיעור 11%, אך בזן 
“נור" צפויה ירידה בייצור מ 110 אלף טון בשנה שעברה ל–95 
אלף טון בלבד השנה. בזן “אפורר" יש עליה קלה בייצור מ-40 

אלף טון ל–43 אלף טון.

ארה"ב
פלורידה – אשכוליות – למרות שהשטח הצטמצם ל 50,000 
אקר )כ-210,000 דונם( , היבול צפוי להיות גבוה ב-2% לעומת 

אשתקד. הקטיף החל והגעות ראשונות לאירופה ב-15/10.

קליפורניה – תפוזים – ירידה של 8% ביבול, לאחר יבול שיא 
בשנה שעברה. יש איחור של 3 שבועות בהבשלה.

קליפורניה – קליפים – בשל כניסת שטחים צעירים לניבה, 
צפויה עליה של 10%-15% ביבול לעומת שנה שעברה. השיווק 

החל במחצית נובמבר.

הערות מומחי השיווק
בחודשים אוקטובר ונובמבר השנה הם צפו קשיים רבים בשיווק 

פרי הדר בשוק האירופי וזאת מכמה סיבות:
עודפי אשכוליות מחצי הכדור הדרומי  ועוד מיליון תיבות   .1
ממקסיקו )שהגיעו לאחרונה( יוצרים מלאים גדולים ומחירים 

נמוכים.
באירופה,  כרגע  גבוהות השוררות  יחסית  טמפרטורות    .2

משפיעות לרעה על צריכת פרי הדר.
מחירי תוצרת ברשתות נקבעים בתחילת השנה וכמעט ואינם   .3
משתנים. כרגע המחירים נמוכים ויהיה קשה מאוד לשנות 

אותם כלפי מעלה.
תחרות לפרי ההדר מתפוחי עץ זולים שמגיעים ממדינות   .4
מזרח אירופה. תחרות זו אמורה להתמתן בשל קרה שפגעה 
בפרי שנותר על העצים. נכון לרגע זה לא ברור כמה פרי 

נפגע וכמה פרי נמצא כבר בבתי הקירור.

אשכוליות

אשכולית לבנה – 63,000

סטאר – רובי - 86,000

ריו – רד - 25,000

פומלית - 30,000

אחרים - 1,000

סה"כ אשכוליות- 205,000

תפוזים

שמוטי - 58,500
ולנסיה - 28,000

טבורי ניוהול – 29,500
טבוריים אחרים – 12,500

אחרים -  2,500
סה"כ תפוזים - 131,000

אור - 53,500  

אורה - 10,300

הדס – 2,000

טופז – 9,000

מור -  4,000

מורקוט - 9,200

מיכל - 24,000

להלן תחזית יבול ההדרים לעונת 2011/12: )כל המספרים הם בטונות(.

לימונים - 60,000
ליים - 1,500

לימקוואט - 150
קומקוואט - 1,000
פומלו לבן - 6,800

פומלו אדום - 3,300
מאייר - 450

סה"כ שונים 73,200

הערכת יבול ההדרים לישראל –
 עונת 2011/12

שונים

קליפים

מינאולה - 17,100

מירב - 4,400

נובה - 22,900

סצומות - 8,500

ראשון - 1,900

אחרים - 2,600

סה"כ קליפים - 169,400

סה"כ יבול צפוי - 578,600 טון
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דו"אלפקסטלפוןכתובתיצואן

04-688345604-6379047apai-granot@granot.co.ilדרך פיקא 1 פרדס חנהא.פ.א.י. - מטעים )1973( בע"מ

08-921299608-9203540office@r-10.co.ilצאלון 32 מושב ניר צבי 72905א.ר.ת.ן הדרים בע"מ

09-898870509-8986606fofliger@gmail.comכפר מונאש 42875אבישי פופליגר בע"מ

052-8952888073-2407010idit@agroterramarketing.comהגבעה 5 ת.ד. 1670 אבן יהודה 40500אגרוטרה )2011( בע"מ

04-675490804-6754869yinono@edom-fruits.co.ilת.ד. 104 קיבוץ אפיקים 15148אדום פרוטס בע"מ

09-740621109-7406213offerb@orfresh.comהפרדס 14 רמות השבים 45930אור מוצרים טריים ואריזות בע"מ

08-853608608-8533723office@stogroup.co.ilהבנאים 7 )ת.ד. 15051( אשדוד 77609אס.טי.או. גרופ בע"מ

04-606565804-6586046ayelet@shan.co.ilת.ד. 348 מפעלים אזוריים בית שאן 11710בוסתן שאן בע"מ

04-653743504-6537439gilboa77@netvision.net.ilד.נ. הגלבוע 19134בית אריזה הגלבוע בע"מ

04-612600004-6335370sarit@aviv-howers.co.ilרח‹ גשר העץ ת.ד. 85 חדרה 38100בית אריזה לפרחים אביב בע"מ

03-691628703-6957391sharona@benezer.co.ilאבן גבירול 68 ת"א 64952בן-עזר ייצוא הדרים בע"מ

03-9663759077-4663759keren@gdbimpex.comמושב בית חנן ת.ד. 116 76868ג.ד.ב. אימפקס בע"מ

03-566707003-5664111dan-pri@zahav.net.ilשד‹ רוטשילד 27 תל אביב 66882דאן פרי יצוא וסחר בילאומי בע"מ

09-899955309-8999554alon@aluma-produce.comת.ד. 333 מושב עין ורד 40696דה-בסט פרודיוס בע"מ

08-672140408-6721860adarnit@nitzanim.org.ilקיבוץ ניצנים ד.נ. אבטח 79290הדרי ניצנים אגש"ח בע"מ

08-998200608-9982005macha@017.net.ilד.נ. נגב 4 מיקוד 75475הדרי קטיף אריזה ושיווק בע"מ

08-9357228-908-9351407benyosi@012.net.ilת.ד. 347 רחובות 76100טופ עדן פרוטס בע"מ

08-932866008-9328662info@umstrade.comהגפן 22 מושב בית גמליאל 76880יו.אמ.אס תעשיה ומזון בע"מ

04-673112404-6731497yariza@netvision.net.ilמושב יונתן רמה"ג מיקוד 12415יונתן רמג"ש אריזה ושיווק

08-860261008-8602608yaniv@yapro.co.ilבניין הנגב צומת ראם 79813יפרו בע"מ

)ריק(03-732245403-7320181שמעון בן צבי 49 גבעתיים 53631ישרא-פלורקס טריידינג בע"מ

03-972810903-9772278rachel@arv.co.ilת.ד. 1026 ק.שדה התעופה נתב"ג 70100מגדלי הערבה ליצוא בע"מ

03-937137103-9371372export@mtex.co.ilפאואר סנטר 1 בארות יצחק 60905מהדרין תנופורט יצוא )ש.מ.(

09-777660009-7776606mor@morgroup.co.ilמושב משמרת תל מונד 40600מור )ק.ב.( אינטרנשיונל בע"מ

04-985932604-9859317pri@milopri.comד.נ. אשרתמילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ

04-985932604-9859317pri@milopri.comד.נ. אשרתמילופרי יצוא ושיווק אגש"ח בע"מ

04-673216204-6793987zoharcohen1@bezeqint.netמושב רמות רמה"ג 12948ניבה פירות אקספורט בע"מ

04-625826204-6258898eran@hadasfruit.comמושב אמץ ד.נ. חפר 38870סיגטי הדס פרוט בע"מ

עלומים קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית 
שתופית בע"מ

08-993700908-9937220eppele@alumim.co.ilקיבוץ עלומים ד.נ. הנגב 85138

04-637720604-6377492doron@fineagrosolutions.comמגד 6 פרדס חנה מיקוד 37017פיין אגרו סולושנס בע"מ

08-921223308-9212236info@avivfruits.co.ilת.ד. 3236 כרמי יוסף 99797פירות אביב בע"מ

073-2866366073-2866306alfasifruit@walla.comת.ד. 68 חיבת ציון 38885פירות אלפסי בע"מ

michelle@davidsfruit.co.il 09-740265509-7402336מושב עדנים 14 הוד השרון 45925פרי דוד בע"מ

04-686043104-6860433prisovev@walla.comמושב אלמגור ד.נ. עמק הירדן 12340פרי סובב כנרת בע"מ

04-664040004-6378801arealap@pri-shomron.co.ilת.ד. 2006 חדרה 38120פרי שומרון אגודה שתופית בע"מ

04-675551004-6755515avocado@zemach.co.ilצמח ד.נ. עמק הירדן 15132צמח אבוקדו בע"מ

08-940168008-9401521sales@kedemhadarim.comרוטשילד 12 נס ציונה 70400קדם הדרים בע"מ

09-761877709-7618770michal@terra-export.comרח‹ הנחלים 5 בצרה 60944קוסמופוליטן סחר בע"מ

08-622887708-9478120ksc@ksc-trade.co.ilדרך יבנה 34 רחובות 76343קיי.אס.סי. מסחר בינלאומי בע"מ

08-869320808-8693207onnc@ranfp.comהאודם 26 א.ת. כנות גדרה 70750 )ת.ד. 7041(ר.א.ן. מוצרים טריים בע"מ

04-625834604-6258519rutiagri@gmail.comמושב אמץ ד.נ. חפר 38870רותי חקלאות בע"מ

08-993490108-9933822marketing@agrilan.comמושב ניר עקיבא 28 ד.נ.הנגב 85365תעשיות תוצרת חקלאית אביטן בני בע"מ

רשימת יצואני פרי הדר בעונת 2011/12

➽
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל
 עד לשבוע 44  המסתיים ב-05/11/2011  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - עד שבוע 44

מצטבר 

  2009/10   2010/11  2011/2012שבוע 44   זן
שינוי ב-%

 10/11 - 11/12

100%-           52                      טבורי         

3221,2862,5993,042-51%אשכ' רגילות   

2,4127,72320,56513,290-62%סנרייז        

4,7707,8929,0918,259-13%סוויטי        

111825-99%           לימון צהוב    

313-100%                      לימקואט       

594124-95%           קומקואט       

2162094083%           ליים          

1146-100%                      סצומה         

4521-100%                      מיכל          

70%                                 ראשון         

100%-           24                      פומלו לבן     

258671,207990-28%פומלו אדום    

7,52917,99034,00826,325-47%סה"כ          

  2009/10          2010/11  2011/2012  יעדי פרי מרכזיים      

11,5524,536              אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

213,472246,344268,152פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

1,0925,2084,064פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              

➽
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נפתחה
עונה חדשה

תחילת עונת השיווק
את עונת 2011-2012 התחלנו ב"רגל שמאל" – שיווק האשכוליות 
הבכירות נתקל בשוק אירופי מוצף, בעיקר מדרום אפריקה 
הגיעו לשווקים  וכן  )כתוצאה מהאיחור בשיווק שם השנה( 
במקביל, אשכוליות מספרד, ממקסיקו ומארה"ב. בנוסף לכל 
אלה, היה אף יבול רב של פרי בטורקיה השנה, שם היבול אומנם 
גבוה, אך הפרי כנראה קטן, מה שיאפשר למגדלים מישראל 
לשווק ברוסיה פרי גדול. וכך, בסוף חודש אוקטובר, “נפתח" 
שוק ההדרים באירופה כשרמת המחירים נמוכה בינתיים. חשוב 
גם להזכיר כי אי השקט הכלכלי הפוקד את אירופה בחודשים 
האחרונים, שהגיע לשיאו עם הזעזוע ביוון באחרונה, מטלטל 
את פעילות השוק המשותף בפרט והעולם כולו בכלל. כתוצאה 
מכך הורע יחס השקל שלנו לעומת היורו והתמורה לחקלאים 

הישראלים נשחקת.

בארץ צפוי השנה יבול פרי הדר כולל של כ-550 אלף טון, 
גידול של כ–100 אלף טון לעומת יבול הפרי בעונה האחרונה. 
אוניית הפומלית כבר יצאה ליפן בתחילת נובמבר ונותר הפרי 
המיועד ליצוא לאירופה. לא נותר אלא לקוות כי עונת הקליפים 

תאיר פניה אלינו.

מחירון קטיף לשנת 2011-2012
להלן מחירון קטיף ההדרים לעונת 2011-2012. המעוניינים 

בפרטים נוספים יפנו לחי בנימיני - הטלפון בפתח מדור זה.
כללי: 

1. המחיר למיכל עץ סטנדרטי לעובדי שטחים, בש"ח.
2. למיכל דולב פחות 9%.

3. למיכל מהדרין תוספת 9%. 
4. לעובדים זרים תוספת 1%.

מיכל עץ )עצים צעירים(        מיכל עץ )קטיף סלקטיבי( מיכל עץ )קטיף רגיל(זן

27 46.7  34אשכולית 

46.7 5560.4ת"זים

99.2---------116.7אור

26.728.622.7פומלו

63.5 ----------74.7מינאולה

85103.772לימון

253122פומלית

103.7149.588.1מיכל

101.8103.786.5סנטינה

חיסכון בעלויות ריסוס זבוב הים התיכון – חובת דיווח על 
שטחים מרוססים

הריסוס כנגד זבוב הים התיכון עולה לפרדסנים כ–29 מליון 
₪ בשנה. כל סבב ריסוס של מטוסים בארץ עולה כ-800 אלף 
₪. לכן חובה עלינו להתייעל בכמות הריסוסים אבל, לא לשכוח 
נגוע מעקיצת הזבוב עלול לפגוע בכל היצוא שלנו.  כי פרי 

החיסכון חייב להיות במידה, חיסכון מיותר עלול להיות מסוכן. 
כדי שנוכל להתייעל במינון הנכון, חובה על כל אחד מאיתנו 
לדווח על חלקות קטופות כדי למנוע ריסוס מיותר. את הדיווח 
יש לשלוח לנטרי מכון ההדברה של מועצת הצמחים, ולאנשי 
השדה של בתי האריזה אליו קשור כל אחד מאיתנו. הדיווח 

ייעשה על חלקות קטופות. 
8
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תקציב העונה לשנים 2011-2012
עונת 2010-2011 הסתיימה בגרעון של 1.5 מיליון ₪, שנגרם 
מכמות יבול נמוכה בכ-100 אלף טון מהמתוכנן - התקציב צפה 
והתבסס על כמות פרי של 520 אלף טון ואילו בפועל דווח על 
קטיף של 420 אלף טון. הוועדה ענפית החליטה לא לייקר את 
ההיטלים כדי לכסות את הגרעון בשנה הבאה אלא, ל"גלגל" 
את החוב לשנתיים הבאות. מאחר שענף ההדרים לא יכול לקבל 
הלוואות ממוסדות כנגד ביטחונות, נעזר במועצת הצמחים, ענף 
הירקות וכן נקדים קבלת המפרעות ע"ח גביית היטלים, מבתי 
האריזה ומפעלי התעשייה. גרעון זה יחייב פגיעה בתקציב המו"פ 
)מחקר ופיתוח( והקד"מ )קידום מכירות(. לעומת זאת, לא נקצץ 
בתשלומי ביטוח נזקי טבע ואסון טבע בסיסי. ביטוח זה יישאר 

בעלות של כ-1.5 מליון ₪ בשנה לכל הענף. 
 סך כל התקציב יהיה העונה 36 מליון ₪ והוא מיועד למימון 

ההוצאות הבאות: 
הדברת הזבוב – 29 מיליון ₪  *
מחקר ופיתוח – 2 מיליון ₪  *

ביטוח - 1.5 מיליון ₪   *

יתרת התקציב מיועדת לקד"מ, מינהל ורזרבה.
מימון התקציב - משרד החקלאות משתתף בהוצאות הדברת 
הזבוב בסך של כ–10 מליון ₪. לענף הכנסות גם מההיטלים 
של החברים, מתמלוגים על המותג ג’אפה )מחו"ל( ומתמלוגים 
נוספים. הוועדה הענפית הנחתה את ענף ההדרים במועצה 
להתייעל בעיקר בטיפול בהדברת ה"זבוב". עלינו לזכור כי 
ללא פעילות מועצת הצמחים שהיא גוף סטטוטורי, לא נוכל 
להנות מהשתתפות משרד החקלאות במימון ההוצאות להדברת 

ה"זבוב" בסך 10 מילון ₪ כפי שצויין לעי"ל. 

במגורי  בגרינינג  החשודים  ליים  כפיר  עצי  השמדת 
התאילנדים

הגנת הצומח בשיתוף עם ענף ההדרים במועצה, מבצעת 
סריקה בכל מגורי התאילנדים ברחבי הארץ בחיפוש אחר עצי 
כפיר ליים שהובאו לארץ בדרך לא חוקית ע"י התאילנדים. 
העצים המאותרים מושמדים מחשש לגרינינג. עד כה הושמדו 
כ-200 עצים בכ-1000 מגורונים ונראה כי המבצע ימשך עוד 

כחודשיים עד להשמדת כל העצים. 

אזור
גבול תת 
האזורים

EMAILטלפון ניידתפקידשם

 דרום
)עד מצליח, נס ציונה, 
נצר סרני, בית עובד, 

יבנה(

קו קרית גת 
אשקלון

 רכז הדברהעופר דאלי
050-6621002ofer@plants.org.ilאזור הדרום

אבשלום 
מדהלה

 נטר
 052-5281182חלק צפוני

 נטראלי שושן
 054-8178371חלק דרומי

 מרכז
)נס ציונה

עד נחל חדרה(

 קו רמת הכובש
גליל ים

 רכז הדברהאמיר ברי
050-7422760amir@jaffa.co.ilאזור מרכז

 נטראבי זיסו
 054-6607492חלק צפוני

 נטראביגדור אור
 050-5605716חלק דרומי

 צפון
)מנחל חדרה צפונה(

צפת, תל 
עדשים מגידו

 רכז הדברהדב ניר
050-5537599dovnir@netvision.net.ilאזור הצפון

 נטררוברט רסקין
 052-2208934חלק מזרחי

 נטרנתי הררי
 050-5290379חלק מערבי

טבלת רכזים ונטרים

9
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קנט תשלם לחקלאים למעלה מ-35 מיליון ₪

בגין נזקי טבע לחקלאות

)מירב הנזקים בענף הפירות(

תביעות
קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, החלה בחידוש ביטוח 
המשתלות לעונת 2011/12, תוך הגדלת שיעור הצבירה האפשרי 
נזקים  עבור הנחת העדר תביעות.] ביטוח המשתלות מכסה 
למשתלות ולגידולים כתוצאה מקרה, ברד, שיטפון, סערה ואש.  

 
הביטוח נותן מענה ביטוחי לשתילים, ייחורים, צמחי מיכל 
)“מוגברים"(, המבנים עצמם וציודם. רכישת ביטוח משתלות, 
מסייעת למגדלים להגן על ההשקעות הכבדות שהושקעו בהקמת 
המשתלה, ובמיוחד על רקע העובדה כי עלות הביטוח נמוכה 

יחסית לביטוחים אחרים. 

ביטוח לכיסוי מבנים 
בביטוח המשתלות ניתן לרכוש ביטוח לכיסוי המבנים כולל 

היריעות הגמישות.
בנוסף, השנה הגדילה קנט את שיעור הצבירה האפשרי עבור 
הנחת העדר תביעות וכעת חישוב הנחת העדר תביעות יעמוד 
על-5% לכל שנה החל מהשנה השנייה לביטוח ועד למקסימום 

של 40%, במקום 30% שהיו נהוגים בעבר. 

המועד האחרון לביטוח בסוף נובמבר 
הינו ה-30  לביטוח משתלות  המועד האחרון להצטרפות 

לנובמבר 2011.   

ביטוח

 דוד גינזבורג מנכ”ל קנט

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות, תשלם למגדלים 
 ₪ מיליון  מ-35  למעלה 
בגין נזקי טבע ואסונות טבע 
החקלאות  לענפי  שנגרמו 
השונים ברבעון השלישי של 
שנת 2011. זאת בנוסף לכ-
80 מיליון ₪ אותם שילמה 
החברה, במהלך מחצית השנה 
הראשונה של 2011. מסיכום 
של  השלישי  הרבעון  נתוני 
עולה  השנה שנערך בחברה 
נגרמו  הנזקים  מרבית  כי 
אירועי  ממספר  כתוצאה 
שהתרחשו  חריגים  אקלים 
בחודשים האחרונים, לרבות 
הגשמים העזים שירדו במהלך 
קור  במנות  חוסר  ספטמבר, 
הראשונים  הצמיחה  בשלבי 
וטמפרטורות חריגות במועדים 

קנט מחדשת את ביטוח המשתלות 
לעונת 2011/12 

מגדילה את שיעור הצבירה האפשרי עבור הנחת העדר תביעות

נתוני קנט,  קריטיים. על פי 
מירב הנזקים נגרמו בביטוח 
אסונות טבע בענף הפירות. 
הענף ספג נזקים קשים בהיקף 
של כ-21 מיליון ₪. הנזקים 
הם תוצאה של מספר אירועי 
באזורים  אקלים שהתרחשו 
נרחבים בעיקר בצפון הארץ  
בגידולי  קשות  פגעו  ואשר 
הדובדבן,  השזיף,  התפוח, 
מיני  ומספר  הזית, האפרסק 
פירות נוספים. ראוי לציין כי 
בדיווח החברה לא נמצא על 

פיצוי למגדלי ההדרים.
ברבעון החולף נפגע באופן 
זיתי שמן  קשה במיוחד ענף 
בהיקף  יבול  מחוסר  שסבל 
מאירוע  כתוצאה  נרחב 
נכון להיום הפיצוי  אקלימי. 
למגדלים עומד ומוערך בכ-

5.5 מיליון ₪. 
בענף הירקות קנט השיקה 
השנה ביטוח חדש - ביטוח 
כנגד אסונות טבע. רק ברבעון 
למגדלים  שולמו  השלישי 
בביטוח אסונות טבע כ-2.5 
נזקי  מיליון ₪ בעיקר עבור 

מחלות ווירוסים. 
 לדברי דוד גינזבורג, מנכ"ל 
האוויר  מזג  “שינוי  קנט, 
התקופה  את  שמאפיינים 
והגשמים  בשנה  הנוכחית 
הם  בספטמבר  כבר  שירדו 
איתני  של  לכוחם  דוגמא 

הטבע.
קנט  האחרון  ברבעון  גם 
של  שורה  לפתח  המשיכה 
תכניות ביטוח חדשות שיעניקו 
מענה טוב ומקיף יותר לצרכים 

המשתנים של החקלאים". 
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לראשונה, בסס"ח, החברה הישראלית לביטוח אשראי, תאפשר 
לחקלאים לבטח את הכספים המגיעים להם מחברות השיווק 
והייצוא. הביטוח החדש נועד למנוע מצב בו קריסה של חברת 
ייצוא ושיווק כמו קריסת אגרקסקו תביא לפגיעה קשה במגדלים. 
הביטוח החדש מבטיח כי גם במקרה של קריסת חברה שכזו, או 
כאשר חברה שכזו נכנסת לכינוס, הקפאת ההליכים או פירוק 

החקלאי עדיין יקבל את התשלום עבור המשלוחים שביצע. 
מהחברה נמסר כי עד כה מרבית החקלאים לא ביטחו את 
זאת למרות  הכספים המגיעים להם מחברת השיווק עצמה. 
שחולפים כ-90 יום, בממוצע, בין מועד הספקת התוצרת לחברת 
השיווק, לבין המועד בו החברה אמורה להעביר להם את התשלום. 
אם טרם קריסת אגרקסקו נראה היה למגדלים שתסריט שעל 
פיו תקרוס חברת שיווק הוא תרחיש שלא יקרה, אז כיום, רבים 
מהמגדלים בדעה שהתרחיש עלול להתממש ולהפוך אמיתי 

באופן מהיר ומוחשי. 
חברת אגרקסקו שהתקשתה לעמוד בחובותיה למגדלי התוצרת 
החקלאית ששווקו את תוצרתם דרכה, למחזיקי אגרות החוב 

והבנקים, החלה בהליכי פירוק. 
הבעיה החמירה עוד יותר על רקע העובדה שבמקום עבודה מול 
אגרקסקו, המגדלים החלו לשווק את תוצרתם בחו"ל באמצעות 
עשרות חברות שיווק קטנות יותר, כאשר מטבע הדברים חברות 
אלה יציבות פחות ועלולות להיקלע, אף הן, לקשיים כלכליים.
מתכונת הביטוח החדשה של בסס"ח מעניקה לחקלאים כיסוי 

למצב בו חברת הייצוא תיקלע למצב של חדלות פירעון או למצב 
בו מונה לה כונס נכסים וכן למצב של אי תשלום מתמשך, בו 
החברה לא שילמה לחקלאי עבור התוצרת בפרק זמן העולה על 
120 יום מהמועד אשר נקבע כמועד התשלום. היקף הכיסוי אותו 

מעניקה בסס"ח עומד על כ-85% מהתמורה מיועדת.        
לדברי איילת פורת, סמנכ"לית השיווק של בססח, “קריסת 
אגרקסקו, מהווה תמרור אזהרה למגדלים ולכל העוסקים בענף 
החקלאות. כמו במרבית הקריסות  של חברות ענק, גם במקרה 
של אגרקסקו הדבר נעשה ללא התראה מוקדמת תוך יצירת 
נזקים כבדים לספקים. לדבריה, דווקא בתקופה זו של סערות 
כלכליות מקומיות ובינלאומיות, הפוליסה החדשה עשויה למנוע 
מהמגדלים נזקים כלכליים כבדים העלולים להיות בלתי הפיכים".  

אודות בסס"ח
בסס"ח, החברה הישראלית לביטוח אשראי, מבטחת אשראי 
ב-115 מדינות בהיקף של מעל 12 מיליארד דולר בשנה, בעסקאות 

סחר חוץ ובשוק המקומי.
ביטוח האשראי מבטיח שהספק יקבל את כספו גם במידה 
שהלקוח אינו משלם כתוצאה מחדלות פירעון, קשיים כלכליים 
או אירוע פוליטי המונע תשלום. הבעלות על בסס"ח נחלקת 
כיום שווה בשווה בין: הראל השקעות בביטוח ופיננסים, ביטוח 

חקלאי ויולר הרמס - מבטח האשראי הגדול בעולם.

לראשונה, בסס"ח תאפשר 
לחקלאים לבטח את 

הכספים המגיעים להם 
מחברות השיווק והייצוא

הביטוח החדש נועד למנוע מצב בו קריסה של 
חברת שיווק, כמו במקרה של אגרקסקו,

 תגרום נזקים כבדים למגדלים 



ת  י מ ו א ל נ י ב ה  ח ל צ ה
אסיה  “אגריטך  לתערוכת 
עמותת  שקיימו   "2011
אגריטך וחברת כנס תערוכות 
בתערוכה  הודו.  במומבאי 
השתתפו 85 מציגים שהגיעו  
מ-19 מדינות, ביניהן: הודו, 
ישראל, מלזיה, יוון, איטליה, 
ועוד.                                                                                                       ארגנטינה  ארה"ב, 
בולט  ייצוג  היה  בתערוכה 
לחברות ישראליות מובילות 
בתחום החקלאות ובהם חיפה 
כימיקלים, נטפים, אפימילק 
)צ.ח.מ אפיקים(, טופ חממות, 

א.א. פוליטיב, אגרו טופ ועוד. 
בתערוכה ביקרו כ-15,000 
מבקרים שגדשו את האולמות 
במדינתם  לראשונה  וראו 
תערוכת טכנולוגיה חקלאית 
אגריטך, מתכונת  במתכונת 
לה הם לא היו רגילים בהודו 

עד כה.
התערוכה בהודו מצטרפת 
לאגריטך פרו שנערכה לפני 
נוסף  והיא שלב  כחצי שנה 
וחשוב בפריצה של תערוכת 
למוניטין  הזוכה  אגריטך, 
מחוץ  אל  רב,  בינלאומי 

לגבולות ישראל. 
נות  מהמדי אחת  בכל 
חברו למארגנים הישראליים 
גופים מקומיים שסייעו רבות 
בארגון התערוכות ובקשירת 
הקשרים עם החברות והגופים 

הממסדיים במדינה.
בהודו  התערוכה  לצד 
התקיימו שני ימי עיון: כינוס 
ארגן  אותו  מקצועי  מדעי 
פרופ’ אייל קמחי מהפקולטה 
וכנס  ברחובות  לחקלאות 
שערכו מש"ב-סינדקו במשרד 
החוץ ובשיתוף פעולה עם מכון 

נטלו  בו  הישראלי,  היצוא 
חלק גם החברות הישראליות 
                                                                   . ה כ ו ר ע ת ב ו  פ ת ת ש ה ש
דני מאירי, מנכ"ל אגריטך, 
מסר שלאור ההצלחה הכוונה 
נוספת  תערוכה  לקיים  היא 
הבאה  בשנה  כבר  בהודו, 
והפעם במדינת גוג’אראט בה 
מרוכזת החקלאות המתקדמת 

של הודו. 
מידע על תערוכות אגריטך 
בישראל ובעולם נמצא באתר: 

.www.agritech.org.il

ישראל התחילה “לייצא" 
תערוכות חקלאיות

 85 מציגים מ-19 מדינות השתתפו בתערוכת אגריטך אסיה 2011 
שנערכה במומבאי הודו - תערוכה נוספת תתקיים בהודו בשנה הבאה

לפלסטיקה  הבינלאומית  האגודה  כנס  את  ישראל תארח 
בחקלאות CIPA במסגרת תערוכת אגריטך 2012 שתערך בחודש 
מאי הקרוב במרכז הירידים בתל אביב. האגודה מאגדת את 
יצור מוצרי הפלסטיקה לחקלאות ב-53 מדינות באירופה, דרום 
אמריקה, צפון אפריקה, המזרח הרחוק ואזורים נוספים בעולם 

בהיקף יצור מוערך של כ-200 מיליארד דולר בשנה.
והוא מקיים את  מקום מושבו של הארגון במדריד, ספרד 
ישראל נחשבת למדינה  הכינוסים שלו אחת לשלוש שנים. 
מובילה בפיתוחים חדשניים בפלסטיקה בחקלאות ואחת המדינות 
הדומיננטיות בארגון הבינלאומי. בכינוס האחרון שנערך בספרד 
נבחר נציג ישראל יצחק אסקירה ליו"ר האגודה הבינלאומית.  
הכינוס יעסוק בפיתוח ענף הפלסטיקה לחקלאות כולל חידושים 

בחיפויים לחקלאות מתקדמת, פלסטיק לחממות, שימושים 
בפלסטיק לגידול בעלי חיים, מוצרי פלסטיקה להגנת הצומח 
מפני מחלות ומזיקים, חיפויי קרקע, כיסויים ואנרגיה סולארית, 

פלסטיק ואיכות סביבה ועוד.
הכינוס יערך בשיתוף ובחסות האגודה הישראלית לפלסטיקה 
בחקלאות בראשות משה גורן. בראש הכינוס יעמדו יצחק אסקירה, 
יו"ר צוות ההיגוי ודר' יוספה שחק ממינהל המחקר  המשמש 
החקלאי – מכון וולקני, שעומדת בראש הוועדה המקצועית-

מדעית. 
בין המרצים המרכזיים שכבר אישרו את השתתפותם בכינוס: 
פרופ' דוד חן ממכון וייצמן בישראל, פרופ' דן קנטליף מארה"ב, 

פרופ' מנג פנקסי מסין ורבים אחרים.

האגודה הבינלאומית לפלסטיקה 
תתכנס בישראל

האגודה מאגדת את יצור הפלסטיק 
לחקלאות ב-53 מדינות

12

מה קורה



מאת אריק ערן 

בתוצרת  התיווך  פערי 
החקלאית בין המחיר שמשלם 
הצרכן לתמורה לחקלאי הגיעו 
בחודש יולי השנה לשיא של 

חמש שנים.  
כך אמרה שרת החקלאות 
נוקד.   אורית  ופיתוח הכפר, 
הבעיה  שורש  לדבריה, 
והירקות  הפירות  בשיווק 
ובתחרות  בריכוזיות  מצוי 

ווק.                                                                                                                 השי במקטע  הדלה 
המבנה  כי  העריכה  היא 
משמים  גזרה  אינו  הנוכחי 
וכפי שנעשו רפורמות מבניות 
פה  גם  התקשורת,  בתחום 
הגבית  הרוח  בעזרת  ניתן, 
של המחאה החברתית, לבצע 
מנכ"ל  ממשיים.  שינויים 
ישי,  יוסי  משרד החקלאות, 
ואין  צודקת  אמר שהמחאה 
ספק שבחלק גדול מהמוצרים 
יקרים  בישראל  המחירים 
מדי. לדבריו, רשתות השיווק 

מנצלות את כוחן ומפעילות 
המזכירות  בשיטות  לחצים 
אמר  ישי  אחרים.  מקומות 
בשיווק,  לטיפול  שמעבר 
אחד הכלים המיידים להוזלת 
המחירים לצרכן הוא ביטול 
על  המוטל  המעסיקים  מס 
מיותר  מס  זהו  החקלאים. 
הרגילים  למיסים  שמתווסף 
כחוק  משלמים  שהחקלאים 
ואין להם ברירה אלא לגלגל 

אותו לצרכן. 

על החקלאים “להפסיק עם 
השטויות"

החקלאות  משרד  מנכ"ל 
קרא לחקלאים “להפסיק עם 
המאבקים  ועם  השטויות" 
סביב  ולהתאחד  הפנימיים 
של  הארגוניות  המסגרות 
ישראל,  חקלאי  התאחדות 
ותנועות  המגדלים  ארגוני 
החקלאים  אם  ההתיישבות. 
חפצי חיים עליהם לפעול יחד 
ולזרוק לצד את כל המחלוקות 

הקטנוניות.

פערי התיווך בפירות ובירקות הגיעו 
לשיא של חמש שנים כתוצאה 

מהריכוזיות והתחרות הדלה

 שרת החקלאות: בעזרת המחאה החברתית ניתן לשנות זאת 
# מנכ"ל משרד החקלאות: רשתות השיווק מנצלות כוחן 

ומפעילות לחצים בשיטות הנהוגות במקומות אחרים 
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להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים 
במועצת הצמחים 

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"

טלפון: 7516615 -03 # פקס: 03-7516614



מאת כתב עת הדר

בין  כי  מתברר  הדר"  "עת  של  זה  גיליון  סגירת  ערב 
שמעכבת  מחלוקת  פרצה  ביקל  גדעון  לבין  אגרסקו  כונס 
כתוצאה  אגרסקו.  את  לביקל  להעביר  ביצוע ההחלטה  את 
ביקל.                                                                                                                                    אנשי  את  אגרסקו  ממשרדי  הכונס   סילק  מכך 
על פי ידיעה שפורסמה בידיעות אחרונות, השותף בחברת הבת 
ההולנדית אגרסקו )ששמה "פרש טרנספורט" ( חברת שינוע 
יבשתית לתוצרת חקלאית,  הודיע כי בכוונתו לרכוש את חלקה 
של אגרסקו  ב"פרש טרנספורט" על פי זכות סירוב שהייתה לו. 
כתוצאה מכך פרש חן למדן שותפו של ביקל מעיסקת רכישת 
אגרסקו וביקל נותר בלעדיו. למדן שחבר לביקל ברכישת אגרסקו 
בגלל רצון להיות שותף בבעלות על "פרש טרנספורט" אמור היה 
להשתתף בסכום של 7.6 מליון ₪ במימון הקניה שהייתה בסך 
הכול 17.6 מליון ₪. הכונס שלא קיבל מלוא הסכום  מהקונים 

טוען כי לא שולם כל סכום הקניה ופרצה המחלוקת.
קודם לכן, ביהמ"ש המחוזי בת"א הכריע סופית לגבי הבעלות 

החדשה על חברת אגרקסקו, שנקלעה למשבר קשה.
ורדה אלשיך קבעה כי פעילות החברה הנמצאת  השופטת 
בפירוק תימכר כ"עסק חי" לידי מגדל הפרחים גדעון ביקל 
ואיש העסקים חן למדן. קודם לכן ניסה עו"ד שלמה נס ניסה 
לעניין שורה של משקיעים שונים בחברת הייצוא החקלאי. 
לבסוף נותרו על קו הסיום רק שתי קבוצות משקיעים וההצעה 

של ביקל ולמדן נבחרה.

 התשלום שנקבע 
עוה"ד עמית לדרמן ואביתר קרמר, באי כוח המפרקים, הציגו 
את ההצעות הסופיות שהוגשו ביממה האחרונה לקראת הדיון.                                                                                                            
גדעון ביקל וחן למדן הציעו תשלום במזומן של 17.6 מיליון 
שקל, מתוך זה 10 מיליון שקל במועד העברת השליטה והיתרה 
 30 בין  3 שנים. הם גם התחייבו להעסיק  בתשלומים בתוך 

ל-100 עובדים. המתחרים שלהם, מגדלי הפרחים ואהרון פורם 
3 מיליון שקל  זה  17 מיליון שקל, מתוך  הציעו תשלום של 
במועד העברת השליטה )והיתרה בתשלומים בתוך 4 שנים( וכן 

התחייבות להעסקת בין 60 ל-80 עובדים.   
ערב קריסתה, העסיקה אגרקסקו, 475 עובדים, מתוכם 332 
בישראל. החברה נכנסה להקפאת הליכים בסוף חודש יוני והחל 
מחודש שעבר עברה לשלב של פירוק. את 2010 סיימה בהפסד 

כבד של 33 מיליון אירו. 
היקף חובותיה עמד על 110 מיליון אירו, מתוכם חובות של 
30 מיליון אירו )כ-150 מיליון שקל( לגופים מוסדיים שרכשו 
את אג"ח החברה. בין הנושים נמצאת גם משפחת עופר, שלה 
חייבת אגרקסקו למעלה מ-60 מיליון אירו בגין רכישה והחכרה 

של שתי אוניות קירור.  
רק לפני שנה תכננה מדינת ישראל להנפיק את החברה כשמשרד 

רואי החשבון העריך את שווי אגרקסקו ב-110 מיליון אירו.
בימיה הטובים אגרקסקו ייצאה מוצרי חקלאות תחת המותגים 
  Carmel  ו- Alesia  ל-80 מדינות ברחבי העולם )2,500 לקוחות( 

סחורה שנרכשה מ-2,200 מגדלים בישראל.  
   בעת הקמתה של אגרקסקו בשנת 1956 היא קיבלה מונופול 
ממשלתי על היצוא החקלאי הטרי, למעט פירות הדר, אך במהלך 

השנים היצוא החקלאי נפתח לתחרות. 
מי שפתח את הדרך לחקלאים הוא ביקל שנלחם במדינה 
לייצא את תוצרתו שלא  לו  וזכה בבג"צ שאפשר  בביהמ"ש 

באמצעות אגרקסקו.  
חברת פרחי ביקל הוקמה בשנת 1976 ועוסקת בייצור ויצוא 
נוי שונים. בבעלות החברה חווה לגידול  וצמחי  של פרחים 
פרחים ובית אריזה מרכזי ליד מושב בית חנן בשטח של 225 

דונם, וסניף בהולנד.
שותפו של ביקל בעסקה, איש העסקים חן למדן, פעיל בתחום 
הנדל"ן ומחזיק בשליטה בחברת אוריין הציבורית, העוסקת 

בשילוח בינלאומי ושירותים לוגיסטיים. 

השופטת ורדה אלשיך:
אגרקסקו לגדעון ביקל וחן למדן

המחיר  -  17.6 מליון ₪ # רק לפני שנה תכננה מדינת ישראל 
להנפיק את החברה  ומשרד רואי חשבון העריך את שווי 

אגרקסקו ב-110 מיליון אירו 
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פעילות יצירתית במהלך הביקור   הקוטפים הצעירים

מאת אריק ערן 

אתר ההדרים )“המוזיאון"( שברחובות קיים בחול המועד סוכות 
הפנינג מרשים שבו נטלו חלק מאות אנשים מדי יום – צעירים 
ומבוגרים שנהנו ממגוון פעילויות ומסיורים באתר שבו עצי פרי 

הדר שרק הוסיפו לאווירה המיוחדת. 

על הביקורים נצחו מנהלת האתר כרמית רפפורט ולידה עוזרת 
קרן רייש שהעניקה “הדרכה" למסיירים במקום.

הבאים סיירו עם בואם בין עצי פרי ההדר שבאתר, נלקחו לסיור 
במוזיאון שבו כלי עבודה ששמשו את הפרדסנים בא"י בעבר. 
לצעירים יותר הוצגו פירות הדר, הם נלקחו לפעילות יצירתית 

והוזמנו למאכלים מיוחדים שהוכנו בטעם המאה שעברה.  

הפנינג סוכות התקיים 
באתר ההדרים ברחובות

בשבילי האתר ביקור במוזיאון
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הנטיעות החדשות 

חגיגת נטיעות בצפון הארץ
 כל המי ומי בענף ההדרים התכנסו לטקס הסיום של 

נטיעת שלב א’ בפרדס גבעת עוז

מאת: אריק ערן 

נמשכת.                                                                   הארץ  בצפון  הפרדסים  נטיעות  תנופת 
ימים לפני ראש השנה, התכנסו פרדסנים מכל רחבי  מספר 
הארץ, צמרת ענף ההדרים בישראל, אורזים מדריכים וחוקרים, 
סה"כ כ-150 מוזמנים, לטקס סיום נטיעת שלב א' של הפרדס 

בחלקת גבעת עוז. 

)המשך בעמוד 21(
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  כשרכשה קבוצת גרנות )התשלובת החקלאית – תעשייתית 
הגדולה בארץ( 50% מזכויות ההון של א.פ.א."י )בית האריזה הוותיק( 
והקימה את א.פ.א.י – גרנות )2008(, הסבירו דובריה כי בכך החל 
תאגיד גרנות  ביישום מהלך אסטרטגי עליו החליטו בעליו ולפיו 
בכוונתו לחדור לענף ההדרים בישראל ולהפוך להיות גורם מוביל בו.                                                                                                                          
ההחלטה האסטרטגית הזו התקבלה בעקבות המפנה שפקד את 
ענף ההדרים בארץ, שהפך להיות  בעשור הקודם לאטרקטיבי 
ורווחי לעוסקים בו.                                                                                                   

 מעבדים 2500 דונם הדרים
על פעילות א.פ.א.י - גרנות סיפר לנו באחרונה מנכ"ל החברה 
אלון לוי בראיון שערכנו איתו: “ א.פ.א.י – גרנות עוסקת בעיבוד 
פרדסים ואריזה של פרי הדר.  בימים אלה אנו מעבדים כ 2500 
דונם הדרים שלנו )להבדיל מאלה של זרים( כ-60% מהם זני 
נפח ו–40% קליפים בעיקר אור. בשנתיים האחרונות נטענו 
3700 דונם חדשים,  נוספים, רובם ע"י ודרך גרנות )ארגון האם 
שלנו( ואף הם בעיקר מזן האור".                                                                                                                 

מדווחים מהשטח

אלון לוי מנכ"ל א.פ.א.י - 
גרנות אופטימי                                                                     

לדבריו הגידול בנטיעות פרדסים בשנתיים האחרונות במרכז הארץ הוא ביטוי 
לתהליך שבסופו יהפוך את אזור המרכז לירוק ⋅ הוא קורא לבצע את יצוא 
זן האור עליו נשען ענף ההדרים מישראל ב"יד אחת" לכל שוקי היצוא )גם 
לאירופה( ומגלה כי בגרנות שוקלים את האפשרות להקים בית אריזה נוסף.

בבית האריזה

ליד קווי האריזהצוות א.פ.א.י
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דבר המנכ"ל

והוא מוסיף: “הפרדסים שאנחנו מעבדים נמצאים במרכז 
הארץ, שייכים בעיקר לארגון גרנות  המונה כ–41 קיבוצים 
בדרום".                                                                                                                          השלושה  גבעת  ועד  בצפון  מהחותרים  הפרוסים 
על בית האריזה של א.פ.א.י - גרנות אומר אלון לוי: “בית 
האריזה שלנו ממוקם מול גרנות, בצומת גן שמואל. הוא משתרע 
על שטח של 35 דונם ופועלים בו 3 מערכי אריזה המאפשרים 
תפעול יעיל לאורך כל עונת הקטיף והאריזה. המערך המרכזי 
נועד לזני נפח ליצוא, מערך נוסף חדש, נועד  לאריזת זני הקליפים 

ומערך נפרד שלישי, אורז פרי הדר לשוק המקומי. 

 שקיפות מלאה בפעילות בית האריזה
גרנות   - א.פ.א.י  האריזה של  בית  העונה מעסיק  “בשיא 
150 עובדים קבועים וארעיים כולם מיומנים בטיפול בפרי, 
שמוציאים תוצאות מקסימאליות למגדל. הפעילות מול המגדלים 
מתנהלת בשקיפות מלאה. אנו מעודדים התנהלות שכזו, שהיא 
חלק מהתרבות העסקית שלנו. כך למשל, בשנתיים האחרונות 
הכנסנו מערכות מחשוב חדשות המאפשרות לנו להבטיח פעילות 
מתקדמת ומודרנית בבית האריזה לצד דיווח שקוף למגדלים 

שאותם משרת בית האריזה".  
אורזים?                                                                       הפרי שאתם  את  משווקים  אתם  כיצד  שאלה: 
אלון לוי: “החל מהשנה, אנו מייצאים את רוב הפרי באמצעות 
מהדרין.  בעבר ייצאנו באמצעות אגרסקו.                                                                                                                               

אפקט אגרסקו
שאלה: כיצד השפיעה נפילת אגרסקו על ענף ההדרים?                                                             
אלון לוי: “אגרסקו הייתה חברה חשובה בענף ההדרים ובאופן 
טבעי גרמה נפילתה העסקית לזעזוע לחקלאים בארץ. אין זה 
סוד, שלחקלאים לא מעטים, במיוחד לקטנים שבהם נגרם נזק 
רב. יש כאלה שנקלעו לחובות גדולים, ואבדו את כל עולמם. 
המכה היה קשה במיוחד לעיכול שכן  אגרסקו נתפסה כמי 
שתשלומיה בטוחים, בגיבוי ע"י הממשלה.                                                                                                                        
“עם זאת, נראה לי כי באופן יחסי, נפילתה של אגרסקו משפיעה 
פחות על ענף ההדרים בהשוואה למה שקורה בענפי חקלאות 
אחרים. אחרי הכול, גם כשאגרסקו פעלה, נשלט שוק ההדרים 
בארץ ע"י מהדרין שנתח השוק שלה כבר היה יותר ממחצית 
במשך מספר רב של שנים. חשוב להדגיש, כי בעקבות נפילתה 
של אגרסקו היו בתי אריזה שהחליטו על יצוא עצמאי, ושיווק 
ישיר לחו"ל. חלקם משום שלא הייתה להם ברירה אחרת. בכך 
קיים הסיכון, כי בהחלט יתכן וסביר שלצורך החדירה לשוק  
ייפגעו גם שחקנים  יורידו מחירים לרמות נמוכות ובכך  הם 

הגדולים בשוק."                             

שאלה: מה הדרך שלכם להתמודד עם המצב החדש שנוצר 
ביצוא ההדרים?

אלון לוי: “מצאנו פתרונות במציאות החדשה שנוצרה. כפי 
שציינתי חתמנו עם   עם מהדרין כי לדעתנו נקבל מהם את המענה 
הטוב ביותר. בנוסף, החלטנו למזער סיכונים במהלך פעילותנו 
השוטפת. וכך למשל, אנחנו קולטים רק פרי של חברינו לאריזה 
בבית האריזה שלנו. לא קונים  פרי מאחרים. בעבר, עשינו זאת 

כדי להזין את תעסוקת המערכת אך אנו נמנעים מכך כיום עקב 
הסיכון הרב שטמון בכל עסקה שכן מחיר המכירה אינו וודאי.  
כיום בית האריזה מתאים עצמו להיצע שמקורו בפרי שלנו בלבד".                                                                                                                                   
אלון לוי בן מעגן מיכאל מונה לתפקיד מנכ"ל א.פ.א.י - גרנות 
לפני כשנה וחצי. קודם לכן, שירת בצבא הקבע וכשהשתחרר 
מהשירות, פנה ללימודים ואח"כ לעולם העסקי בו מילא תפקידים 
בכירים ומגוונים.                                                                                                                         
הוא אופטימי בכל הקשור לעתידו של ענף ההדרים. לכן, הוא 
נרתם לעשייה בתחום זה וא.פ.א.י - גרנות נמנית  עם המובילים 
וההתרחבות של ההדרים במרכז הארץ  את תנופת הנטיעות 
בשנים האחרונות. עשייה זו מלווה בחלום או בחזון כי “בימים 
אלו אנו נמצאים בעיצומו של תהליך המוביל את  הפיכתו של 
מרכז הארץ לאזור ירוק שצפוי להיות גם כלכלי ורווחי .                                                                                                    

חשיבות הקליפים
הוא מדגיש את חלקם של הקליפים בהובלת התנופה בענף 
ההדרים. ובלשונו “באירופה קיים פוטנציאל גדול מאד  לשיווק 
הקליפים שלנו, יש לאן לשאוף להגיע – אנו רחוקים ממיצוי 
הפוטנציאל השיווקי הזה בחו"ל. במיוחד הוא מדגיש את יתרונותיו 

של האור על פני המתחרים.
אלון לוי: “לאור יתרונות על פני המתחרים במגוון תחומים 

שכולם מודעים להם:     
# הבשלתו של האור מתקיימת בעיתוי מצוין – כשרוב המתחרים 

אינם בשוק. 
# טעמו מעולה, הוא מתקלף בקלות וגם ויזואלית קשה ללקוחות 

שלא להתרשם ממנו בנוסף, באור כמעט ואין גרעינים".                                                                                                        
עם זאת הוא מודע לסיכון הקיים למי שבונה  את הצלחתו על 
זן בודד אחד וקורא לפיתוחם של זנים נוספים, כשהדגש צריך 
להיות ממוקד בבידול ושונות מיתר המדינות המייצאות פרי 
לשוקי היעד באירופה. ברור שפיתוח זנים נוספים הוא מורכב 
Must, כי חייבים להוריד את  ביותר ולוקח זמן רב אבל הוא 

התלות והסיכון מהישענות על זן אחד.

מחסור בבתי אריזה
ובינתיים, הוא מזכיר, כי בשנים הקרובות יכנסו לניבה דונמים 
רבים שניטעו בשנים האחרונות, בעיקר קליפים כמו האור, 
שאותם יהיה צורך לקטוף  בפרק זמן קצר של כחודשיים. ולכן 
“במסגרת היערכות לקטיף מזורז שכזה יש לדאוג כי יעמוד 
לרשותנו כוח אדם שיסייע בקטיף ולהימנע ממחסור בקוטפים.  
בנוסף, יש למצוא בדחיפות פתרון למחסור בבתי אריזה שיקלטו 

את הפרי שנקטף. 
שאלה: כמי שמנהל בית אריזה גדול בארץ. האם תוכל לאמוד, 
מה הם בדיוק ממדי המחסור בבתי אריזה בישראל בימים אלה?                                                                                        
אלון לוי: “המחסור בבתי אריזה לאור בארץ כרגע לא מורגש אך 
החל מהעונה הבאה הוא  יהיה חמור. קיים צפי למחסור באריזה 
של  קליפים בציר הקריטי של אמצע ינואר עד אמצע מרץ. אין 
כאן הוקוס פוקוס לא יהיה ניתן לארוז כמות כזו גדולה של 
קליפים ולפי הצפי של הנטיעות שכבר ניטעו יהיה מחסור באריזה 
לכ-60,000 טון קליפים. לפיכך, אין מנוס, על הממשלה לסייע 
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בהקמת בתי אריזה ליזמים שרוצים לעשות זאת. אני יודע על 
התארגנויות שונות להקמת בתי אריזה במספר מקומות בארץ.

לזה  נוסף  אריזה  בית  להקים  בכוונתכם  האם  שאלה: 
שבבעלותכם?

אלון לוי: “כמי שמצויים בנושא בתי אריזה להדרים, אנחנו 
בוחנים אפשרויות שונות גם בנושא זה. כל פרוייקט שנבדק 
חייב להתאים לתוכניותינו וליכולותינו. גם אנחנו מתלבטים 
לא אחת אם לבנות בית אריזה נוסף. מעבר לכך אין חדש אצלנו 

בנושא זה". 

הופכים  ישראל  של  בעיקריים  היצוא  שוקי  שאלה: 
הפוקד  הכלכלי  מהמשבר  כתוצאה  קשים,  ויותר  ליותר 
ניתן לדעתך  את המדינות השונות. למשל באירופה. כיצד 
להתמודד עם הקשיים הללו, שנראה כי אינם בשליטתנו?                                                                                                 
אלון לוי: “התשובה לשאלתך מורכבת ביותר. לפיכך אסתפק 
בהצגה מקוצרת של מספר פתרונות שעשויים להקל על ההתמודדות  
עם המשבר בשווקים שגורם לחוסר ודאות. לדעתי יש לשקול את 
האפשרות שיצוא האור  מישראל יבוצע ב’יד אחת’ בכל השווקים ולא 
רק במסגרות המצומצמות שהוא קיים כיום ואגב,  הוא מניב הצלחה.                                                                                                 
הזנים המצליחים, למתג  במקביל, כדאי להתמקד בשיווק  
אותם כזנים מנצחים תוך התמקדות ביתרונותיהם ולעשות כל 
מאמץ על מנת ליצור בידול בעל ערך מוסף מיתר המתחרים.                                                                                                   

בנוסף לכל אלה, יש למזער הסיכונים, לנקוט צעדים פיננסים 
שיבטיחו הגנה על המטבע בה משולמת התמורה, ולהצמיד את 

עלויות  הנטיעות למטבע  שבה תתקבל התמורה בגינו.

שאלה: מה מאפיין את התנהלות חברת א.פ.א.י -  גרנות 
החברה?                                                                                                                  בראש  עומד  אתה  בהן  האחרונות  בשנתיים 
אלון לוי: “לצד תנופת הנטיעות של פרדסים שהחלו מיום הקמת 
החברה וקיבלו תנופה בשנתיים האחרונות, סיימנו את הקשר עם 
רוב הפרדסים של חברי א.פ.א.י הוותיקים, שכן בפרדסים אלה 
גידלו זנים שחדלו להיות אטרקטיביים לגידול ולשיווק. בנוסף,  
חלק מהפרי שבפרדסים הללו כבר היה מבוגר מדי. כך למשל 
תפוזי השמוטי שניטעו במחצית הראשונה  של המאה שעברה 
היו באזורים שבהם קשה לקבל אישור להשקיה במי קולחין.                                                     
“הפילוסופיה העסקית המנחה את פעילותנו כיום גורסת שבית 
האריזה חייב להישען על מסה קריטית של פרדסים המשווקים 

ואורזים את תוצרתם איתו". 
"מכאן בית האריזה צריך להתאים את רמת ההוצאות שלו 

והפלטפורמה הקיימת לפי מצבת הפרי הקיים.  
"כמובן שאנחנו משתדלים כל הזמן להתקשר עם כמה שיותר 
פרדסים כשהעדיפות ראשונה היא עם משקי גרנות, כי בסופו 
של יום הם הבעלים של החברה, אך אנו בהחלט לא פוסלים  
פרדסים ושותפים חליפיים ובוחנים כל פרדס ושותף פוטנציאלי 

לגופו של עניין“. 

מדווחים מהשטח

בית האריזה ברקע

 פרדס החברה המטופח - מבט מקרוב



העושים במלאכה

עם דגל ישראל ברקע במהלך הטקס

גודל הפרדס 360 דונם
)מנחם  העמק  הדרי  חברת  בין  שותפות  הוא  הפרדס 
לנו את  עוז.מנחם עפרוני מסר  וקיבוץ גבעת  ונגה עפרוני( 
 360 הפרטים הבאים: הפרדס שלב א' שהסתיים הוא בגודל 
מושבים.                                                                                                           במים  מושקה  והוא  קליפים  בו  מגדלים  דונם, 

שלב ב' יינטע באביב 2012 ושטחו יהיה 300 דונם נוספים. 
עפרוני הוסיף, כי “פרדס זה מצטרף לשאר חלקות הדרי העמק 
וסוגר שטח של כ-2000 דונם. הוא מתאחד עם  בשותפויות 
פרויקטים נוספים בעמק יזרעאל לכדי סך של כ-3,500 דונם 

נטיעות צעירות".  

חגיגת נטיעות בצפון הארץ

)המשך מעמוד 17(
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מה קורה

באחרונה התקיים בכפר אז"ר פעילות שבמסגרתה הוזמנו 
חובבי הדרים ל"שוזרים בהדרים" – סדנה לכל המשפחה להכנת 
יצירות מקוריות מפירות הדר במשתלת הסוכה – הבית הירוק 
בכפר אז"ר. למוזמנים נמסר, כי "פירות ההדר מספקים בנוסף 
לערכם התזונתי ותרומתם לבריאות, שפע של אפשרויות יצירתיות 
לפעילות עם הילדים. הסדנא אמורה הייתה להתקיים במחצית 
נובמבר, )לאחר פרסום גיליון זה של עת הדר(. בתוכנית מיקי 
אינהורן-נלקנבאום אמורה הייתה ללמד דרכים להכנת דמויות 

ממגוון של פירות הדר. 

מאמר מקצועי 
להזמנה צורף מאמר מקצועי שכותרתו שתילה, גידול וטיפול 
בעצי הדר בגינה הביתית  פרי עטו של האגרונום שוני ענדא 
שכותב:   ניתן לשתול עצי הדר כל השנה, אם אזור השתילה פרוץ 
לרוחות  ובאזורים קרים במיוחד עדיף לחכות לאביב קיץ. לפני 
השתילה מומלץ לחפור בור מתאים למלא אותו במים ולראות 
שהמים מתנקזים מהר ולא עומדים בבור.עצי ההדר דורשים שמש 
מלאה ויסתדרו גם בחצי צל. בכל אופן מעל 4 שעות שמש ישירה 
הצללה תפגע בהתפתחות עלוות העץ והפרי. חשוב במיוחד לא 
לשתול עמוק מידי. ההדרים רגישים במיוחד באזור צוואר השורש 
זהו אזור החיבור בין הגזע לשורשים אין לכסות את האזור הזה 
באדמה בשום אופן ואפילו מומלץ לשתול כך שהוא יהיה גבוה 
ב3-4 ס"מ מעל האדמה. מרחק נטיעה בין עץ לעץ 2-3 מטר. 
בזמן השתילה צריך לשמור על גוש האדמה של העץ שלא יתפרק.                                                                                  
גיזום הדרים מתבצע אחרי הקטיף בדרך כלל בחדש פברואר מרץ 
לפני הלבלוב החזק של האביב. גוזמים ענפים יבשים וגבוהים 
מידי, גוזמים ענפים צפופים כך שתהיה גישה נוחה לכל חלקי 
העץ וגוזמים ענפים שיוצאים ישר מהגזע אלה לרוב ענפי מים 
שלא יתנו פרי. על פצעי הגיזום מורחים משחת גיזום למניעת 
גם בעצי ההדר הננסיים כמו  גיזום עושים  חדירת פטריות. 
הקומקוואט והלימקואט אותם גוזמים נמוך כדי לשמור על האופי 
הקומפקטי שלהם. עץ הדר בן שנה שנתיים דורש 3-4 ליטר 
מים ליום. מומלץ להשקות אחת ליומיים שלשה. במידה והעץ 

שתול בכד גדול אז תכיפות ההשקיה גבוה יותר יתכן אפילו יום 
יום. עץ הדר בוגר יותר בגובה 1.5 מטר דורש כבר 5 ליטר ליום. 
גובה 2.5 מטר דורש 10 ליטר ביום. גובה 3.5 מטר דורש עד 20 
ליטר ביום ועצים מעל 4.5 מטר דורשים כ-25 ליטר ביום  זוהי 
כמות ממוצעת. בחדשים אפריל מאי ויוני משקים 20% פחות 
ובאוגוסט ספטמבר 20% יותר. כמובן שבעונת הגשמים כמעט 

ולא משקים בתנאי שיורד גשם.
עש המנהרות של ההדר פעיל כמעט כל השנה בעיקר באביב 
בקיץ וקצת בסתיו פוגע בעיקר בעלווה הצעירה בה ניתן לראות 
סלסול עלים ומנהרות עקלקלות. הדברה עם סיום הגשמים עם 
קונפידור 3-4 סמ"ק לעץ צעיר עד גיל 5. 5-12 סמ"ק לעץ בוגר 
יותר. היישום לקרקע ליד הגזע ואז להשקות יעיל ל4-5 חדשים 
ואז לחזור על הטיפול אנחנו ממליצים בין 2-3 טיפולים בעונה. 

מומלץ לתת גם בתור טיפול מונע. 
כנימה קמחית כנימה עגולה המכוסה בשעווה קמחית היושבת 
באזור העוקץ או באזור פירות צמודים או בין עלה לפרי. יכול 
לגרום לעיוות פרי ונשירה. גורמת להתיישבות של פיחת על 
הטל דבש שהיא מפרישה. פעילה בעיקר בין האביב לסתיו אבל 
יכולה להופיע כל השנה. הדברה ריסוס עם פירינקס במינון של 
50סמק לליטר מים  כמו כן יתכן מאד שקונפידור שנתנו נגד 

עש מנהדר יחסל גם את הכנימה הקימחית.
אקריות למינהן כמו אקרית החלודה שתוקפת בעיקר בקיץ 
מוצצת את קליפת הפרי כך שהפרי נהיה דהוי ומקבל גוון חלודה 
חום בהדרים וגוון כסוף בלימונים או האקרית האדומה שתוקפת 
בעיקר את העלים וגורמת לנשירתם או אקרית העיוותים שגורמת 
לעיוות עלים ולהפלת פרחים. זבוב הפירות הים תיכוני נקבת 
הזבוב מטילה ביציה לתוך הפרי בזמן הבשלתו וגורמת לריקבון 
ונשירת פרות הדברה פיתיונות אורגניים לזבוב הפירות או 
הדברה כימית בעזרת מלתיון משולב עם בומינל.מומלץ לפזר 
קומפוסט מסביב לעץ אחת לשנה בסתיו ולהצניע אותו טיפה 
פנימה רצוי בלי לפגוע בשורשים. חוץ מזה דישון פעמיים בשנה 
עם דשן פרוק איטי. או דישון עם דשן מסיס כמו 20-20-20 

אחת לשבועיים שלשה במשך עונת הצימוח. 

וילן קורא לראש הממשלה ולשר האוצר להתערב במשבר המים של חקלאי עוטף עזה

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום )אבו( וילן קורא 
להתערבותם של ראש הממשלה ושר האוצר במשבר המים 
אליו נקלעו חקלאי הנגב המערבי ולהביא לפתרונו. במרכז 
ביישובי  קווי המים לחקלאות  – דרישה לסגירת  המשבר 
הנגב המערבי בשל חוב של 18 מיליון שקלים שנבע מייקור 
תעריפי המים לחקלאות דווקא בחודשים השחונים שעברו על 
הנגב בנובמבר ודצמבר 2010. וילן הסביר כי הוגשו מספר 
הצעות לפשרה מטעם החקלאים, אך כולן נדחו על ידי הדרג 
המקצועי באוצר, דחיות שהובילו לדרישה לסגור את קווי 

המים לחקלאי הנגב המערבי. 

וילן פנה הבוקר למנכ"ל רשות המים אלכס קושניר בדרישה 
שלא לבצע את סגירת המים לחקלאים ביישובי עוטף עזה. 

וילן: "מעל ההוראה לניתוק קווי המים לחקלאות ביישובים 
ידי האוצר, מתנוסס  מוכי הקאסמים והטילים, שניתנה על 
דגל שחור. היא מעידה על כהות חושים מוחלטת של מקבלי 
ההחלטות. מזה כשנה מתנהל משא ומתן בנושא 18 מיליון 
שקלים של מחירי מים לחודשים נובמבר ודצמבר 2010, חודשים 
שהיו שחונים במיוחד בנגב. לא יעלה על הדעת שממשלת 

ימין לאומית תהיה כל כך אטומה למתרחש סביבה".

 "שוזרים בהדרים" – סדנה להכנת יצירות מקוריות מפירות הדר 
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נכתב ע"י מדריכי ההדרים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס

תחילת עונה זו שונה לחלוטין בזני האשכוליות מכל התחלות 
העונה בשני העשורים האחרונים. בחצי הכדור הדרומי, בעיקר 
בדרום אפריקה, הייתה העונה משופעת בפרי ברמה של 30% 
יותר מהיבול הרב-שנתי. מחירי האשכוליות היו נמוכים במהלך 
הקיץ ושמרו על מגמה זו גם בתחילת העונה הנוכחית )ספטמבר-
אוקטובר(. מצב זה מחייב קטיף שונה לחלוטין מכל התחלות 
עונה אחרות שהיו באזורים הבכירים: רצוי לקטוף רק פירות 
בעלי ערך כלכלי לעונה, כלומר מינימום 0.9 ₪ לק"ג ארוז 
בשער הפרדס; חשוב מאוד לתאם את הקטיף ואת גודל הפרי 
שייקטף עם בתי האריזה והמשווקים, כיוון שפרי שייקטף ללא 
בקרה עלול לזכות במחירים נמוכים מהמחירים שהתעשייה 
משלמת. כאשר המחירים נמוכים, יש להמתין לגדילת הפרי 
ולקטוף מאוחר יותר )האשכולית גדלה מתחילת חודש אוקטובר 
עד פברואר ומוסיפה למשקלה עד 60%(. כדי לשמור על הכנסה 
מרבית מהפרי, יש להקפיד על הכוונתו 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.
הפרדסנים מתבקשים להמשיך במבצע הארדיקציה )הכחדה( 
של הקאפיר-ליים בהתאם להנחיות שנכתבו בדפון ספטמבר-

אוקטובר.

כיסוי פרדסים ברשתות להגנה מפני ברד וסופות

 בשנים האחרונות מתרחבים שטחי הפרדס המכוסים לקראת 
החורף ברשת להגנת הפרי מפני נזקי ברד וסופות. מתצפיות 
שערכנו התברר שהרשתות מפחיתות את נזקי פגעי הטבע הללו. 

לאחרונה פותחה מכונה המשמשת לפריסת הרשתות.

נובמבר-דצמבר 2011

➽

השקיה - סכנת המלחה בגשם קל
גשמים לא רציפים שכמותם מסתכמת בפחות מ-40 מ"מ 
בקרקע כבדה, ובפחות מ-15 מ"מ בקרקע קלה, עלולים לגרום 
להמלחת בית השורשים ונזק קשה לעץ. ההמלחה נגרמת בעקבות 
שטיפת המלחים שהצטברו בשולי האזור המורטב ועל פני השטח 
בעונת ההשקיה, ונשטפו ע"י הגשם הקל אל תוך בית השורשים. 
בכמויות גשם כאלה יש להשקות לפי מנת המים המקובלת באזור 

באותה התקופה )בעיקר בחלקות המושקות בטפטוף(.
אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר לפחות 40-30 מ"מ 

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

אך יש להימנע מעקת מים.
2. בחלקות שלא נקטפו - יש להמשיך ולהשקות במקדם של 
0.8-0.7 מההתאדות היומית מגיגית ממוצעת לתקופה. יש לשים 
לב במיוחד לחלקות עמוסות ביבול שבהן ייתכן שהצריכה גבוהה  פרדס אור מכוסה ברשת

מכונה לפריסת רשתות על עצים
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בפרדס

אף יותר. בכל מקרה, בחלקות נושאות פרי אין להפחית מכמות 
מים מינימלית של 2 מ"ק/ד'/יום, גם מחשש ליבושת סתווית.

כדי לדעת מהו עומק חדירת המים שאליו הודחו המלחים, 
מומלץ להשתמש בטנסיומטרים. כשהמתח בטנסיומטר התחתון 
שווה למתח המים בקרקע במצב קיבול שדה, אזי מי הגשם חלחלו 
לעומק שבו נמצא הטנסיומטר. ניתן לבדוק את חזית ההרטבה 

גם באמצעי בקרה אחרים.
בעת הפסקת גשמים ממושכת מומלץ לבדוק את מצב רטיבות 
ולהשקות בהתאם. חלקות בקרקעות חול המושקות  הקרקע 
בטפטוף, שבהן בית השורשים מכיל מלאי קטן של מים זמינים, 
וחלקות צעירות שבהן מערכת השורשים טרם התבססה הן חלקות 
רגישות במיוחד. גירעון מים מתמשך עלול לגרום נשירה של 

פרי ועלווה ופגיעה ביבול של השנה העוקבת. 

דישון סתווי
ניתן לדשן בחודש נובמבר כחלק מתכנית הדישון של העונה 
הבאה, בכמות של 10-5 ק"ג חנקן צרוף לדונם, ועדיף באמון 
גפרתי - 50-25 ק"ג/ד'. מנה זו חשובה במיוחד בחלקות הנושאות 

יבול רב. 

בדיקות עלים
יכולים עדיין לדגום עלים   - אלה שטרם הספיקו לבצען 

בתחילת חודש נובמבר.

מוטציות
אנו ממשיכים במאמצינו לאתר מוטציות חיוביות בזני ההדרים 
השונים. אם מופיעה מוטציה כלשהי, אנא דווחו למדריך ההדרים 

יעקב הרצנו, טלפון: 04-6303411, 050-6241436.

הגנה בפני קרה
קיים סיכוי לאירוע קרה מחודש דצמבר עד סוף חודש מרס, 
והדבר מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים 
ביותר לקרה הם: אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה 
המורכבים על כנות לימוניות. בחלקות, שבשל מיקומן הטופוגרפי 
מועדות לקרה, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי 

לצמצם את הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים 
ולח כדי לעודד את קליטת החום ואגירתו בשעות היום ואת 
פליטתו החוזרת בשעות הלילה. לחות הקרקע מבטיחה מוליכות 
טובה של חום בקליטה ובפליטה. אם חלף זמן רב 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 עד 
לגובה של 50-40 ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. 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: 
 BB5 1956 0.025% או B 2,4 )18 ח"מ( + משטח )טריטון-D
0.05% או טיבולין 0.025%(. הריסוס יבוצע בנפח תרסיס של 
כ-400 ליטר לדונם בפרדס מבוגר.להשגת עיכוב של הזדקנות 
קליפת הפרי ושמירה על מוצקות הפרי, מומלץ לשלב ג'יברלין 
בתמיסת הריסוס, ולכן מומלץ לרסס בג'יברלין )10-5 ח"מ של 
GA3( + חומצה זרחתית 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.
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ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה ייעשה אך ורק בחומרים 
המורשים על-פי הרשום בתווית.

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה 
ורוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל החל מחודש 
ולרוחות חזקות - מומלץ  נובמבר. בחלקות המועדות לקרה 
להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום והדילול תלויות בזן, במועד 

הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.

הוכח שבדילול מחצית  - בשנים האחרונות  דילול עצים 
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 פתיחת שדרות 
והורדת גובה )גיזום חריף גורם לירידה ביבול, המלווה בצימוח 

חזק(, במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת.
 30º-45º גיזום צמרת מכני עדין: יבוצע באלכסון בזווית של
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 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 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. 

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. 

גיזום שדרה מכני

גיזום מעברים בין העצים בחלקת סטאר רובי

גיזום מעברים - יש לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
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 
)גובה ורוחב( ונפתחת החופה לאור; הוא מפחית התייבשויות 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. הגיזום הידני 
מומלץ במיוחד בזנים שבהם יש חשיבות רבה לגודל הפרי, 
משום שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ויותר פרי גדול 

לעומת ענפים מבוגרים.
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סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה ממחלת 
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. ענפים שנחשפו לשמש 
יש להלבין בתכשירי הלבנה. 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.
פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
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. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.

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 פלופנצט )טיארה(, 
)גאלופ, ראונדאפ,  בשילוב קוטלי עלווה: תכשירי גלייפוסט 
רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי 
)אלבר-  2,4-D הנטר, אורגן(, תכשירי ,X-הייבר( ברומסיל 

סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר( 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 חלמית, סרפד, מרקולית וכרוב החוף 
יודברו בריסוס הכולל ברומאסיל  )100 ג'/ד'(. עשבים אלה לא 
יודברו בריסוס בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי 
אוקסיפלורופן במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/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 
על-פי הרשום בתווית.

פרדסים צעירים - שנה ראשונה 
בנטיעות חדשות עם שיפועים לניקוז מומלץ לזרוע שיבלת 

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 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 

להגנתם.  את הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים שלהלן:
1. תכשיר אוקסיפלורופן 300-250 סמ"ק לדונם + בסטה 1.5%.

2. אמיר 250 ג'/ד' + בסטה 1.5%. 
3. טרבוטרקס 350-300 סמ"ק לדונם + בסטה או פאסטר.

פרדסים צעירים - משנה שנייה ושנה שלישית
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 
להגנתם. בשורה מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס כלהלן:
1.  תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק/ד' + 
תכשיר גלייפוסט בריכוז 0.5%-1%; משום שהאוקסיפלורופן 

אינו מונע נביטת קטניות, מומלץ לרסס לאחר הנביטה.
אמיר 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז של 0.5%-1%; מומלץ   .2

לרסס לאחר נביטת העשבייה.
טרבוטרקס 400 ג'/ד' )לא בסטאר רובי ולא במי ההשקיה(   .3

+ גלייפוסט 1.5%; מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )קוורץ, פאלקון, לגטו( 50 סמ"ק/ד' +   .4
טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט 1%-1.5% )התכשיר טיארה 
נועד למניעת נביטה של דגניים בהמשך(; מומלץ לרסס 

לאחר נביטת העשבייה.

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

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1%-1.5% + תכשיר אוקסיפלורופן 25 סמ"ק/ד'. 
)גולו דומיו( מיועד  שלוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן 
לחיזוק הגלייפוסט ולהדברת עשבים שחומקים 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.
  TL  תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + וידזול  .3

250-200 סמ"ק/ד'.
תכשיר אוקסיפלורופן 500-300 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט   .4

.1.5%-1%
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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 הם מורשים לשימוש בהדרים.

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

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

תכשיר Flufenacet: טיארה; מונע הצצה של דגניים בלבד.
תכשיר Terbutryne: טרבוטרקס. 

תכשירי Oxyflurofen: גול, גליגן, גליל, גלאון.

קוטלי עלווה
תכשירי Glyphosate isopropyl ammine salt: גאלופ, ראונדאפ, 

רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון. 
תכשירי Bromacil: הייבר-X, הנטר, אורגן.

תכשירי D-2,4: אלבר-סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר, בר 
תכשירי Glufosinate ammonium: בסטה, פאסטר, בסט 

ביי; מותרים לריסוס בשנה ראשונה לנטיעה.
TL וידזול :aminotriazol + Ammonium thiocyanate תכשיר

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

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

תכשיר ethyl Carfentazone: אורורה. 

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

אמיר - שילוב של קרב + אוקסיפלורופן )גול ודומיו(.
גליידר - שילוב של גלייפוסט + אוקסיפלורופן )גול ודומיו( 

+ דיאורון.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(; 

השילוב אינו מונע נביטה.
זומר - שילוב של גלייפוסט + אוקסיפלורופן )גול 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 זרימת 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:

מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים בכירים. להכנת   .1
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.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25%   .2

או בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3%.
)קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז  זרחיתי  תכשירי אשלגן   .3

 .0.25%
קיפ בריכוז 0.25%-0.5%.   .4

הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%.  .5
)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 
להתייחס לכל ענף יבש חדש כנגוע במחלה. נבגי המחלה מופצים 
ונפוצים לכל עבר.  מגופי פרי המתפתחים על ענפים יבשים 
בעונה זו התנאים הם אופטימליים להדבקה: לחות גבוהה, טיפות 
מים וטמפרטורה נמוכה מ-18 מעלות. זו גם 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:
22-18 מעלות צלסיוס, וחודרת דרך פצעים בגדלים שונים )גם 
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.
קולטוטריכום - פטרייה זו גורמת להתייבשות ענפים בזן 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, 
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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 
את קיום ענף ההדרים כולו.  המחלה לא נמצאה בארץ. סימני 
המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. נא לדווח למדריכים 

על עצים חשודים.
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.
)קנו  והרקולס  2000, קנון, קורדון, פוספירון, קיפ  קוצייד 

נחושת( - 7 ימים.
ניקרון העצה בנטיעות צעירות - גורם המחלה הוא וירואיד. 
הכנות הרגישות מאוד למחלה הן לימטה מתוקה, רנגפור-ליים 
ומקרופילה. כל זני ההדר עלולים להתנוון על כנות אלה, אם 
הודבקו במחלה. בשנים האחרונות אנו עדים גם למקרים של 
היפגעות כנת וולקה-מריאנה ממחלה זו. הזנים הרגישים למחלה 
הם הדס, קרבלהיס ועידית, ולכן עצי האם חייבים להיות נקיים 
מהמחלה. יש להקפיד ולהרבות הדרים רק מעצי אם מאושרים. 
לעתים נתקלים בנטיעות חדשות הנגועות קשה במחלה. סימני 
המחלה מופעים החל מגיל שלוש. מומלץ לבצע נטיעת ביניים 

של אותו זן או לתת תמכים של כנה עמידה )פחות מומלץ(.

הדברת מזיקים   
זבוב הפירות הים תיכוני

בשנתיים האחרונות חלה עלייה חדה מאוד באוכלוסיית זבוב 
הפירות הים תיכוני ובנזקיו כתוצאה ממכלול גורמים שאינם 
בשליטתנו: חורפים חמים, איסור השימוש במלתיון וכו'.  לקבלת 
תוצאות ההדברה הנדרשות אין די בביצוע ריסוסי אוויר וקרקע 
ע"י המועצה, הנעשים לפי הנחיות “תוכנית ההדברה" הנקבעת 
ע"י משרד החקלאות כדי להבטיח הדברה ברמה הנדרשת  של 
הזבוב בכל חלקות הפרדס. ריסוסים אלה הם רק מרכיב אחד 
ממכלול אמצעים הנדרשים להשגת הדברה יעילה של הזבוב. 
בנוסף להם יש לבצע בכל פרדס פעולות משלימות )כמפורט 

זבוב הפירות הים תיכוני על פרי אשכולית

להלן( התומכות בריסוס ובעלות השפעה מכרעת בהצלחת הדברת 
הזבוב. פעולות אלו יש לבצע בכל חלקה והן באחריות הפרדסן.

הנזק: הזבוב גורם לריקבון הפרי ולרוב גם לנשירתו מהעץ. 
נוכחות רימות פוסלות את הפרי לשיווק.

נזק. כל  גילוי מוקדם ככל האפשר של  המפתח להצלחה: 
עוד הנזק קל )עד 1%( ניתן לעצרו באמצעות ריסוס וסניטציה. 
כשהנזק משמעותי, כבר לא ניתן “להשיב את הגלגל לאחור". 
מרגע התגלותו תוך שבועיים עד חודש )תלוי בעונה ובפרי( הוא 

עלול לגרום לפסילה מוחלטת של היבול. 

הפעולות הנדרשות מהפרדסן:

סניטציה - שמירה על רמת ניקיון הפרדס וסביבתו. בסיום   .1
הקטיף חובה על כל חלקה להיות נקייה מפרי על העצים 

ומנשר. 

איתור נזקי הזבוב בפרדס - יש לבצעו בכל החלקות בפרדס.   .2
יש להתחיל בבדיקה מיד עם שבירת צבע הפרי. 

מניעת נשר - יש לאסוף נשר חריג ולטפל בו לפי ההוראות   .3
לטיפול בנשר. 

תגבור ריסוס - יש להוסיף, במידת הצורך, בין ריסוסי האוויר   .4
1 ליטר לדונם  ריסוסי סקסס  מהקרקע בנפח תרסיס של 
)100 סמ"ק סקסס + 900 סמ"ק מים(, ריסוס כל שורה שנייה 

במוקדים. יש להימנע מריסוס על הפרי מחשש לצריבות. 

עדכון המיפוי - יש להודיע למועצה על כל נטיעה חדשה   .5
או שינוי זן. 
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איתור נזקי זבוב בפרדס

כמעט כל פרדסן יודע להצביע על המקומות המועדים לזבוב: 
בשוליים, ליד בתי מגורים, קווי מתח גבוה, לולים וכדומה. 
במוקדים אלה יש להשגיח שבעתיים כדי להפחית את הסיכון.

לבדיקת נזקי זבוב יש להצטייד בזכוכית מגדלת )לפחות פי 
10( ובסכין חדה )סכין יפנית או אולר בינוני-גדול(. תחילה יש 
לסרוק את החלקה ולהתמקד במעטפת העץ, בעיקר )אבל לא רק( 
בפרי הפונה לשמש. לנזק הזבוב ישנם שני מאפיינים בולטים: 

שינויי צבע בפרי על העץ ונשירת פירות. 

צורת הנזק - עקיצה )נקב ההטלה( בצורת סהר באורך 1 מ"מ, 
שבמקרים רבים בהדרים נוצרת סביבו הילה אופיינית של שינויי 
צבע. בתחילת העונה יקבלו פירות עקוצים צבע של פרי בשל 
ויבלטו בפרדס כ'פנסים' כתומים או צהובים שיהוו אמצעי יעיל 
לזיהוי פרי נגוע. בהמשך העונה תקבל אשכולית צהובה מעין 
הילה כתומה, אשכולית אדומה - הילה ורודה, ותפוז - הילה 
ירקרק-צהוב. בפירות קליפים כתומים קשה להבחין  בגוון 
בעקיצות טריות, אולם לאחר ימים אחדים ייראה סביב העקיצה 

כתם בגוון קרם-חום.
אשכולית, פומלית ופומלו מגיבות בהפרשה של טיפת שרף 

מהעקיצה הנקרשת עם החשיפה לאוויר. 

סימנים לנוכחות רימות: יש לאתר במישוש נקבים חשודים, 
כתמים רכים למגע בעלי צבע שונה מצבע הקליפה - החל מצבע 
שאיבד ברק והפך עמום מעט ועד כתמים בגוון כהה יותר, אף 
בעלי צבע חום )בקליפים(. בשלבים מתקדמים ניתן לזהות נקבי 
גיחה של הרימות שיצאו להתגלם. חור היציאה בקליפה שדרכו 
מגיחות הרימות המפותחות כדי להתגלם בקרקע הוא עגול, 
ימים לאחר ההטלה. החור בולט  ומופיע כמה  1 מ"מ  קוטרו 
בהרבה מהעקיצה ולרוב הקליפה סביבו שוקעת מעט וצבעה 

נהיה עכור עד לקבלת גוון חום. 

בדיקת פרי - פיקוח
בחלקות ששברו צבע תתבצענה הבדיקות אחת לעשרה ימים. 
בזנים רגישים כמו פומלית וסטסומה יש להתחיל אף מוקדם 
יותר. במהלך בדיקת החלקה יש לבדוק לפחות 100 פירות. אין 

טעם לבדוק פרי רקוב מאוד ומכוסה פטרייה.

אופן חיתוך הפרי:
1. יש לפרוס מהקליפה שכבה דקה )2-1 מילימטר( מתחת 

למקום החשוד לזיהוי חדירת צינור הטלה. 
2. אם נראית חדירה, ממשיכים לפרוס פרוסות עבות יותר 
ולחפש את ה"גלריות" )מסלולי הנבירה( שיצרו הרימות הצעירות 

בדרכן לציפה. 
3. יש לחתוך לעומק הציפה כדי לחשוף חללים אופייניים 

הנוצרים בעקבות פעילות הרימות. 

4. אם נמצאו רימות, יש לוודא שאין מדובר בחרקים אחרים 
הנמצאים בפרי במצב של ריקבון ותסיסה, כמו זבובי תסיסה 

וחיפושיות תסיסה. 

הנשר
זבוב משמעותי מלווה לעתים קרובות בנשר. לפיכך,  נזק 
במהלך הבדיקה בפרדס יש להתמקם סמוך לגזע עץ קיצוני 
ולהתבונן מגובה נמוך לעבר מרכז החלקה. כשיש יותר מ-5 
פירות בממוצע למרגלות העץ, מדובר ב"נשר". בכל מקרה של 
נשר יש לבדוק מדגם של פרי לנוכחות הזבוב. בבדיקת חיתוך 
פשוטה רואים בנקל רימות של הזבוב. כשאין נשר, עדיין יש 
סיכוי לנגיעות שאינה מתבטאת בנשירת פרי, ולכן יש לבדוק 

פרי בעודו על העץ, תוך התמקדות בפרי חשוד.  

בעת גילוי הזבוב יש ליצור קשר מיד עם המופיעים מטה:
1. המכון להדברה ביולוגית - טל': 03-9604405

2. רכז הדברה בצפון - דב ניר, טל': 050-5537599
3. רכז הדברה במרכז - אמיר ברי, טל': 050-7422760
4. רכז הדברה בדרום - עופר דלי, טל': 050-6621002

הנחיות אלו כתבו ד"ר יואב גזית ודורון טימר בפרוטוקול 
המכון  בהדרים,  תיכוני  הים  הפירות  זבוב  נזקי  למניעת 
 להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, ענף ההדרים, מועצת

הצמחים.

אמצעים נוספים להדברת הזבוב

א. פיזור זבובים עקרים S.I.T., חברת “ביו פלי" שדה אליהו
ב. מתקני קטילה “ביופיד", חברת “ביופיד"

ג. מתקני לכידה “סרה טראפ", חברת “מרחב אגרו"
שיטות אלו קיבלו רישוי ונהוגות כיום בכמה פרדסים מסחריים 

בארץ.

פייחת - היווצרות פייחת עשויה להיגרם על ידי כמה מזיקים 
)כנימות קמחיות, דונגית פלורידית, איצריה וכו'(.

ריסוס שמן - יעיל לריכוך ולהסרת הפייחת בריכוז 1% בהמתנה 
של כ-10-7 ימים טרם קטיף הפרי. יש להקפיד על טווח ביטחון 
של חודש וחצי לפחות לפני הריסוס בשמן או לאחריו, ולהימנע 
בתקופה זו משימוש בתכשירי גפרית ובתכשירי אשלגן זרחיתי 

)לאלטרנריה( משום סכנת צריבות!
ריסוס שמן על פרי שטרם “שבר" את צבעו עלול לגרום לאיחור 

בקבלת צבע מלא גם בפרי שעובר הבחלה. 

כנימה אדומה - בדרך כלל רמת הטפילות גבוהה ועל הפרי 
מצויים בעיקר מגני הכנימה. בכל מקרה, בנגיעות רבה מומלץ 

לשלוח את הפרי לבית אריזה שבו מתקן שטיפה בלחץ גבוה.



30

בפרדס
אקריות

שיקולי ההדברה צריכים להתייחס לכלל האקריות שבחלקה 
)חלודה, ארגמנית, מזרחית( ולעוצמת הנזק עד למועד הקטיף. 

אקרית החלודה - אוכלוסייתה ממשיכה להתפתח. חובה 
ניתן לטפל  להמשיך בניטור ובמעקב ולטפל במידת הצורך. 
ימי ההמתנה  יש לשים לב למספר  במרבית התכשירים, אך 
מהריסוס עד מועד הקטיף של כל תכשיר ותכשיר ולהתייחס 

להנחיות היצואנים כשמדובר בפרי ליצוא. רצוי מאוד שלא לחזור 
ולרסס באותו תכשיר הדברה שניתן כבר העונה.

אקרית אדומה מזרחית - עשויה לגרום עדיין נזק במהלך 
הסתיו, בעיקר באזורי הגידול החמים. חשוב להדבירה בפרדסים 

צעירים למניעת נשירת עלים. 
אקרית ארגמנית - אוכלוסיית האקרית מתפתחת בחודשי הסתיו 
והחורף. בד"כ מופיע המזיק באותם הפרדסים או המוקדים שהיו 
נגועים גם בחורף הקודם. נגיעות גבוהה עלולה לגרום נזק של 
“החוורת" הפירות. באוכלוסייה גבוהה עלולה להתרחש נשירת 

עלים בזנים רגישים )טבורי, שמוטי, מינאולה ועוד(. 

כנימות עש )צמרית וגדילנית( - כתוצאה מנגיעות הכנימות 
זו הטיפול כנגד  מתפתחת פייחת רבה על העצים. בתקופה 
הכנימות הוא טיפול כנגד הפייחת )ראה לעיל בסעיפים “פייחת" 

ו"ריסוס בשמן"(.

כנימת העש הצמרית
חלזונות - אוכלוסיות גבוהות נמצאות בתרדמה על העשבייה 
היבשה, בעיקר בשולי חלקות, ולעתים גם בעשבייה בתוך הפרדס. 
עם רדת הגשמים מתעוררת האוכלוסייה, ולעתים פולשת לתוך 
החלקות, אגב גרימת נזק רב. מומלץ לבצע פעולות סניטציה 
אגרוטכניות, כדי להימנע מנזק במהלך חודשי הסתיו והחורף.  

ריסוס נחושת מונע התיישבות של חלזונות.

יום עיון ותצוגת זני הדרים
לזכרו של 

שמואל אשכנזי )סם( ז"ל
יום העיון יתקיים ביום חמישי - 19.1.2012 בבית דגן. 

אנא שריינו את התאריך.
תכנית מפורטת תישלח בהתקרב המועד.

כנימת העש הצמרית






