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עונת השיווק 
2011/12

שבוע מספר
הרננדינה 

נובה ספרדיתספרדית
אורטניק 

ספרדי
קלמנולס 

אור ישראלינור מרוקניאפורר מרוקניאפורר ספרדיספרדי

30.85-0.90.5-0.7-0.9-1.1-1.1-1.40.7-0.92.2-2.3
40.8-0.90.5-0.7-0.9-1.1-1.0-1.450.8-0.852.0-2.2
50.85-0.90.5-0.70.85-1.81.0-1.450.8-0.851.8-2.0
70.65-0.8-0.75-0.8-1.3-1.41.25-1.5-1.5-1.7

לאחר מחצית ראשונה של עונה קשה, המגדלים רואים קצת 
אור ונחת מעמלם.

בשיווק  קשיים  תוך  התנהלה  העונה  ינואר,  מחצית  עד 
עם  והתחרות  האירופי  בשוק  המיתון  בגלל  התוצרת 
היה בפגיעה  לנו שהחריפה. הביטוי לכך  יצואנים מתחרים 
היצוא.                                                                                                                                 בשוקי  הפרי  שפדה  המחירים  וברמות  בכמויות 
נכון לסוף דצמבר, היצוא פיגר ב-14% לעומת העונה הקודמת, 
שהייתה עונת היצוא החלשה ביותר )מבחינה כמותית( אי פעם.

מהפך חיובי  
בחודש ינואר חל המהפך, עם תחילת קטיף זן האור.למרות 
ופברואר, הפער השלילי  ינואר  ימי הגשם הרבים בחודשים 
נסגר והתחיל להסתמן פער חיובי. גם בכמויות הפרי המופנה 

לתעשייה חלה עליה גדולה ונכון ל 15 לפברואר הכמויות שקלטה 
התעשייה היו גבוהות ב–25% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. 
חלק מתופעה זו יש ליחס למחירים, הטובים יחסית, שמשלמת 
התעשייה  עבור האשכוליות והתזי"ים. מפנה חל גם בתחום יצוא 
האשכוליות -  למרות שהעונה החלה רע מאוד, הרי לקראת סוף 
פברואר, התגלו סימנים של שיפור. עם ירידה בכמויות המגיעות 
מארה"ב. נקווה שמגמה זו של שיפור תימשך עד סוף העונה.                                                                                                                      
אני עוקב בעניין רב אחר מחירי האור בשוק האירופי, ובאמצעות 
הטבלה המצורפת תוכלו גם אתם לראות ולהבין איזה "תרנגולת" 

טובה יש לנו לעומת מתחרינו.
המחירים נאספו ופורסמו ע"י מכון Cirad הצרפתי. המחיר  

מבטא מחיר סיטונאי ממוצע ביורו /ק"ג.
בשבוע 6 לא נאספו נתונים.

הנתונים מצביעים מחד על העליונות של האור הישראלי על 
הפרי של המתחרים )נור, אפורר(, אך מאידך אנו עדים לנסיגה 
משמעותית במחיר לאורך תקופה יחסית קצרה של 5 שבועות 

– דבר האומר דרשני!
שימו לב למחיר ה"כניסה" של האפורר המרוקני שהוכנס לשוק 
ע"י יצואן מרוקני חדש במחיר נמוך, שממנו קשה היה להתרומם 

– ללמדכם שריבוי יצואנים חסרי ניסיון – מזיק לשיווק.
נקווה שרמות המחירים לא ימשיכו במגמה המסתמנת ויישמרו 

עד לסוף העונה.
בימים אלו התחיל לראשונה יצוא האור ליפן, לאחר 5 שנים 
של עבודה קשה להשגת האישור ליצוא זה. אנו שוקדים לפתוח 
גם את השוק הקוריאני לפרי זה ומקווים כי כבר בעונה הבאה  

כמויות יותר משמעותיות יפליגו למזרח.
ולצפון  יוצאו השנה לסקנדינביה  כמויות גדולות של אור 

זה,  אמריקה, הכל מתוך מגמה לבנות את השוק העתידי לזן 
שבתוך שנתיים  ניתן יהיה לייצא ממנו 100,000 טון )השנה 

כ–45,000 טון(.

Freshfel כנס
  freshfel בברלין, נערך כנס  fruitlogistica במסגרת תערוכת
ארגון המאגד את יצואני ההדרים מכל העולם ואת נציגי היבואנים 
נציגים מכל המדינות  בשווקים האירופיים. בכנס השתתפו 
מגדלות ההדרים בעולם )כדור צפוני ודרומי(, מלבד סין, מרוקו 

מצרים וטורקיה.
האוירה בכנס היתה קשה לנוכח נתוני השיווק שהוצגו ולנוכח 
פרי הדר  10% בצריכת  ירידה של  נתוני הצריכה, המראים 
)27 מדינות( ולנוכח כמויות הולכות וגדלות  במדינות השוק 
של פרי המגיעים לשווקים אלו. הנתונים שהוצגו הראו יציבות 
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בצריכת תפוזים ולימונים, אך ירידה בצריכת אשכוליות וקליפים, 
שדווקא בהם יש עליה בכמויות המשווקות. דווקא 3 המדינות 
הממשיכות לטעת הדרים באינטנסיביות )מצרים, מרוקו וטורקיה(, 

לא השתתפו בכנס זה.
התקיים דיון פתוח כיצד יש לפתור את בעיות השוק והועלו 

מספר הצעות שספק אם ימומשו.
ההצעות שעלו:

קמפיין גנרי לעידוד הצריכה.  .1
קריאה לעצירת נטיעות, במיוחד קליפים ואשכוליות.  .2

מפגשים עם היבואנים, ובעיקר עם הרשתות והגעה להבנות   .3
לגבי מחירים שיאפשרו החזר הוצאות הייצור.

חיפוש שווקים אלטרנטיביים, מחוץ לאירופה ורוסיה.  .4
עידוד השווקים המקומיים בארצות הייצור.  .5

C.L.A.M כנס
בכנס השתתפו כל יצרניות ההדרים באגן הים התיכון מלבד 
מצרים ואיטליה.הנתונים מראים יבול כללי דומה לעונה הקודמת 

- 20.8 מיליון טון.
ביצוא – ספרד סיימה את כל הקליפים, מלבד אפורר.  צפוי יצוא של 
140 אלף טון.  זני הקליפים של מרכז העונה פדו מחירים נמוכים וחלק 
מהמטעים הקטנים יעלמו. צפוי שיווק טוב של הטבוריים האפילים.                                                                                                                              
טורקיה - ייצאה עד סוף דצמבר 357 אלף טון, שהם 13% יותר 
מהעונה הקודמת, לאותו תאריך. רב היצוא הטורקי לשוק הרוסי 

והעיראקי.
מרוקו - מפגרת אחרי תחזית היצוא המקורית, בעיקר בשל 
ירידה ביצוא הקליפים. מרוקו ייצאה עד כה 56% מהפרי לרוסיה, 
26% לשוק האירופי ו–19% לצפון אמריקה )קנדה(. צפוי יצוא 
של 40,300 טון אפורר בעונה הזו וכן 128,500 טון של ולנסיה.
טוניסיה, יוון וקפריסין - דיווחו כי אין שינויים משמעותיים 

לעומת התחזית והדיווח הקודם.
אריק אימבר הציג, לפי בקשת הועדה, תוצאות מחקר מקיף 

המציג את צריכת פרי ההדר בשווקים שונים בעולם. 

הדברה
בקטיף  לקשיים  גורם  אכן  והגשום  הקר  האוויר  מזג 

הים תיכוני.                                                                                                                 עוזר להדברת זבוב הפירות  הפרי, אך בהחלט 
שילוב של קור וגשמים מרובים, גרמו לירידה ניכרת באוכלוסיית 
הזבוב )הניטור מתבצע כל הזמן(, וכך נחסך מאתנו ריסוסים כנגד 

הזבוב לאורך החודשים ינואר ופברואר.
וניתן רק לקוות  יש בכך חיסכון גדול בהוצאות הענפיות, 

שמזג האוויר הזה יימשך כמה שיותר, רק שלא ייגרמו נזקים.

ביטוח
בימים אלו הסתיים המו"מ עם קנט על תנאי פוליסת הביטוח 
הביטוח  בנושא  הועדה שטיפלה   .2012/13 לעונת  להדרים 
החליטה כי יש מקום לשיפורים מרחיקי לכת בתנאי הביטוח 
הבסיסיים שרוכשת המועצה למגדלים, ע"מ שתהיה תמורה 

להשקעה הכספית.
הנחת העדר התביעות משנה שעברה,  על  לוותר  הוחלט 
להשתמש בה לשיפור הפוליסה  ולהעלות משמעותית הן את 
והן את סכומי הפיצוי בשני סוגי  היבול הנורמטיבי המבוטח 
הביטוח - נזקי טבע ואסון טבע, ולהעמידם על רמות המשקפות 

החזר מלא להוצאות הייצור.
זה  בגיליון  נסקרים  החדשה,  בפוליסה  ההישגים  פירוט 
הצמחים.                                                                                                                                   מועצת  של  הביטוח  יועץ  איבלר,  משה  מר  ע"י 
אני קורא לכל המגדלים לנצל את ההישגים שהושגו, ולהשקיע 
בביטוחים משלימים , בשני המסלולים, ע"מ לכסות בביטוח את 
כלל היבול שלהם ואף לשפר את רמות הפיצוי, במגמה להגיע 

לביטוח הכנסה, ולא להסתפק בכיסוי הוצאות הייצור.

ברכות 
ברכות חמות  מגיעות לצוות מדריכי שה"ם ושוקי קנוניץ' 

במיוחד.

ינואר היה אינטנסיבי במיוחד עבור אנשי ההדרכה,  חודש 
ואחד  לדרום  )אחד  שנתיים  סיורים  שני  בו  בוצעו  כאשר 
לצפון(, והדובדבן היה ביום העיון לזכרו של סם אשכנזי ז"ל 
בענף.                                                                                                       החדשות  את  ולשמוע  לראות  קהל רב שבא  שמשך 
בנוסף, מתקיים כרגע קורס מוצלח מאוד למגדלי ההדרים, ועקב 

הביקוש המוגבר, ייפתח בקרוב קורס נוסף בצפון.

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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"

טלפון: 7516615 -03 # פקס: 03-7516614
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל
 עד לשבוע 7  המסתיים ב-18/02/2012  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

➽

 מצטבר  

  2009/10   2010/11  2011/2012שבוע  7   זן
שינוי ב-%

 11/12 / 10/11

1,3816,2225,0128,06624%שמוטי         
2034211,873-52%           טבורי         

24%           107258קרה קרה       
403,0725,5267,316-44%אשכ' רגילות   

1,86032,77341,48139,801-21%סנרייז        
13113,55311,85312,12814%סוויטי        

23642351,296-73%לימון צהוב    
11518120%           לימקואט       
54213905068%קומקואט       

2162094083%           ליים          
255965-100%                      טופז/טנגור    
9,3936,95811,66235%           מינאולה       
16,14511,70518,62838%           סנטינה        
0%                      4651מורקוט        
1146-100%                      סצומה         
1,8148441,639115%           מיכל          
200%                                 אדמוני        
5992,2371,0922,002105%אורה          
22225155340%מור           
4,89722,51220,23316,73011%אור           

70%                                 ראשון         
908367298147%           מירב          
0%                      19           תמי           
0%                      227           אודם          

138-100%                      קליפים שונים  
83269771746-65%פומלו לבן     

1,1171,3401,315-17%           פומלו אדום    
9,097111,321108,774125,7332%סה"כ          

  2009/10  2011/20122010/11 יעדי פרי מרכזיים

11,5528,840              אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
220,112249,000269,160פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

1,0925,2084,064פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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תחילת השיווק בעונת 2011/2012 
למצב הכלכלי הגרוע באירופה השפעה מרכזית על שיווק 
ההדרים מישראל.    בנוסף, השיווק המאוחר של אשכוליות מדרום 
אפריקה, פגע במכירת אשכוליות בכירות שלנו וכן יבול גבוה 
בטורקיה, והגדלת שטחי הסנרייז בספרד, גרמו להורדת מחירי 
פרי ההדר מישראל ואף הקטינו את הביקוש שלו בקרב הצרכנים.
"האור" שנחשב באירופה לפרי "מובחר", מקבל מחירים טובים 
ומאחר והשנה היא שנת יבול גבוהה, גדל הרבה פרי קטן ומחירו 
נמוך יותר. "האור" ימשיך להיות מנוע צמיחה של הענף, אין 

בעולם זן באיכות המשתווה לו. 
התעשייה – גילתה השנה אחריות רבה ולמרות הקושי בשיווק 
אשכוליות בחו"ל, לא ירדו מחיריהם. וכך, למרות שבפרדסים 
היה יבול גבוהה, יכלו הפרדסנים להתאזן גם ללא יצוא. אין 
ספק שזו שנת מבחן לגידול הסנרייז, באזורים בהם היבול נמוך.
עברנו בעבר משברים דומים. אבל, השוק הוא דינאמי, המחסור 
ימשיכו  יעילים  יסתיים בקרוב, כך שחקלאים  במים כנראה 

להוביל את הענף.
הרחבת יצוא "האור" – כבר נכתב בעבר על המחסור הצפוי 
בבתי אריזה הצפוי לאריזת ה"אור" בארץ. גם צוין המחסור 
בפועלי קטיף מיומנים לחודשים ינואר-אפריל לקטיף ה"אור".                                                    
הארגון פועל מול משרד החקלאות בשני הנושאים, לצערי קצב 
קבלת החלטות במשרד איטי, מה גם שיש קיצוץ בתקציב המשרד, 

דבר המקשה על הטיפול בסיוע בשיפור בתי אריזה לקליפים.

אנשי השנה של הענף – השירותים להגנת הצומח ולביקורת 
לא  הצומח,  להגנת  השירותים  המסורה של  פעילותם  ללא 
החיונית  הפעילות  את  לחו"ל,  שלנו  היצוא  מתאפשר  היה 
הזואנחנו כמעט שאיננו מכירים. זו עבודה סיזיפית ומתמשכת 
כל השנה ומבוצעת ע"י צוות מיומן ומקצועי שלמרות חוסר 
ובמקצועיות.                                                                                                 בנאמנות  עבודתו  את  בולט מבצע  אדם  כוח 
כדי לעמוד בדרישות המדינות, אליהם מייצאים מישראל תוצרת 
חקלאית, חייבים היצואנים מישראל נדרשים להציג אישור של 

עץ מבנה השירותים והפעילות

שירותי הביקורת הגנת הצומח מנהלת 

סגן מנהל רן בן דוד סגן מנהל משה וייסמרים פרוינד

שירות אבחון נגעים תחום נגעים חדשים רישוי  תכשירי הדברה 

יעוץ מקצועי חומרי ריבוי רישוי מספוא ותוספות 

מעבדה לאבחון נגעיםתחום הסגר מעבדות אנליטיות

רישום צמחים טרנס-גנים ניטור נגעים מניע והדברה אבטחת בריאות הצומח 

תחנות ביקורת אזוריותביקורת זרעים ומשתלות תחום סטנדרטים ואבטחת איכות 

פרויקטים מיוחדים ליצוא הסגר צמחים תחום הכשרת מידע 

ניתוח סיכונים 

ביקורת חומרי ריבוי ליצוא

רישוי ופיקוח על יבוא 
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השירותים להגנת הצומח, כי אכן מולאו כל הדרישות. מטבע 
הדברים , אין גוף שאוהב ביקורת ופיקוח, אבל ללא אותן תעודות 
פיקוח שמקצועיותם מקובלת בארצות היעד של היצוא הישראלי, 

עלולים להסגר בפנינו שווקים שונים.
בנוסף לביקורת של פרי המיועד ליצוא , מבצעים השירותים 
פיקוח בנקודות הכניסה לארץ למניעת כניסת צמחים נגועים 
לארץ. הניתור למניעת חדירת מזיקים חדשים ופגעים אחרים 
מלווים באישור חלקות מתאימות ליצוא תוצרת טריה עפ"י 
דרישת מדינות היעד - יפן, קוריאה, סין ואוסטרליה ומעקב 
אחרי חומרי ההדברה מאושרים, ניקוי זנים מווירוסים ווירואדים 

ממקור חו"ל או טיפוח מקומי.
הפעילות המוכרת לנו במיוחד, היא נושא הדברת זבוב הים 
התיכון שהשירותים מאשרים לנו את התקציב עפ"י תוכנית 
ההדברה. בנוסף פעילות הנעשית היום להשמדת צמחי הכפיר-
ליים, החשודים בנגיעות במחלת הגרינינג, שהובאו בצורה לא 
חוקית ע"י העובדים התאילנדים לארץ ומאיים על הענף כולו. 
כדי שהשירותים להגנת הצומח יוכלו לעמוד בתוספת הדרישות, 
שאנו מקבלים ממדינות העולם ובנוסף סכנת כניסת מזיקים חדשים 
לארץ, אנו חייבים לעזור לשירותים לקבל תוספת כוח אדם מקצועי 
ממשרד החקלאות.                                                                            חוסר 

כוח אדם הקיים פוגע בנו בנושאים הבאים: 
1. אישור חלקות ליצוא תוצרת טריה - לסין, דרום אפריקה, 
אוסטרליה, יפן וקוראה, עפ"י דרישת מדינות אלו, צריך כל שנה 
לעשות סקר מזיקים בחלקות המיועדות ליצוא למדינות הנ"ל.

2. הביקורת באולם הנוסעים בשדה תעופה - למניעת הכנסת 

חומר צמחי נגוע לארץ.

3. פתיחת שווקים חדשים PRA - המדינות החדשות דורשות 
סקר וניתוח סיכונים של מזיקים שאינם נמצאים במדינות היעד .

4. מניעת כניסת מחלות חדשות לארץ – מחייב ניטור קבוע 
בכל קצות הארץ לאיתור והכחדת מזיקים וצמחים החשודים 

כנגועים כמו הכפיר-ליין בנושא הגרינינג ועוד.

חומרי ריבוי וניקויים: מחייב טיפול תרמי – ותהליך הרכבת 
קודקוד צמיחה )STG( המחייב עבודה מקצועית רבה.

ביקורת יצוא תוצרת טרייה - אחרי התפרקות אגרקסקו נוספו 
בארץ הרבה יצואנים ובתי אריזה חדשים, הדורשים ביקור של 

פקחי ביקורת באתרים שלהם.

ויסודית ע"י צוות עובדים  סיכום - מבוצעת עבודה קשה 
מצומצם של הגנת הצומח, חובה עלינו לסייע להם לתוספת 
שבלעדיו  כוח אדם, כדי שנוכל להמשיך ולקבל את השירות 

לא יהיה יצוא.

ענף ההדרים עומד בקשרים טובים עם השירותים להגנת 
הצומח , המנסה לעזור לנו לכל הבעיות שצצות תוך כדי עבודה.

מתוך רצון טוב והבנה - כמובן עפ"י החוקים .
לכן מתוך כבוד לעובדים מסורים אלה, בחרתי בהם כאנשי 

השנה שלנו!!!
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משרד החקלאות פותח בפעולות 
אכיפה בקרב הפרדסנים

בעקבות מידע על התגברות הפרות חוק ההתיישבות

בימים אלה אנו מתחילים, 
לחוק  המוסמכת  ברשות 
ההתיישבות, בפעולות אכיפה 
מוגברת בתחום הפרדסנות. 
התקבלה  כך  על  ההחלטה 
המגיעות  ידיעות  בעקבות 
על הסכמים מסוגים  אלינו, 
שונים שנחתמים בין חקלאים 
ומתקשרים שמשמעותם עבירה 

על חוק ההתיישבות". 
שי  לנו  מסר  אלה  דברים 
דותן מנהל הרשות המוסמכת 

לביצוע חוק ההתיישבות.
ובו  דותן לפרדסנים  נוסח המכתב ששלח  )בהמשך(  להלן 
הסבר על פעילות האכיפה המוגברת של חוק ההתיישבות בענף 

הפרדסנות.
 בשיחה עם כתב "עת הדר" הרחיב שי דותן בפרטים המבהירים 
מספר סוגיות הנוגעות לחוק ההתיישבות החקלאית ולדרך יישום 

החוק ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

להלן עיקרי הדברים: 
 חוק ההתישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע ומים( 

 1967-
1967. שר החקלאות  חוק ההתיישבות נחקק בכנסת בשנת 
באותם ימים, חיים גבתי אמר   בכנסת, שמטרת החוק היא מניעת 
העברת הזכויות של המתיישב בקרקע לאחר וכי העברה זו היא 

בגדר שימוש חורג.
הוא הוסיף, כי מטרת החוק היא שמירה על אדמות המדינה 
ולא רק ע"י פיקוח על שימוש חוקי בקרקע אלא גם שמירה על 

החקלאות והחקלאים בישראל.
כאן המקום לציין, כי בשנים האחרונות חלו תמורות ושינויים 

בחקלאות ישראל:

נרשמה שחיקה ברווחיות  #
חלה ירידה במספר בעלי הנחלות העוסקים בחקלאות  #

 שי דותן  

מאת  כתב  "עת  הדר"

פרדסן יקר,
השנים האחרונות הינן שנים של שגשוג בענף 

הפרדסנות. כמויות נוספות של מי קולחין וקליפים 
חדשים שיפרו את רווחיות הגידול. למרות מציאות זו 
נשמעות טענות, כי חקלאים רבים העדיפו שלא לעבד 

את הקרקע ולגדל בעצמם את ההדרים, ובמקום זאת 
החליטו למסור את הקרקע בהחכרת משנה לאחרים, 
או לבצע העברת זכויות מסוג אחר האסורה לפי חוק 

ההתיישבות החקלאית )סיגים לשימוש בקרקע ובמים(, 
תשכ"ז 1967.

עפ"י החוק, חקלאי מחויב לעבד את הקרקע בעצמו 
ואסור לו להעביר הזכויות בקרקע לאחר, אלא אם 
קיבל לשם כך היתר מאת הרשות המוסמכת לחוק 

ההתיישבות. אישור כאמור יינתן רק בהתקיים תנאים 
מסוימים, הקבועים במסמך המדיניות של הרשות 
המוסמכת, המפורסם באתר האינטרנט של משרד 

החקלאות בכתובת:
http:// www.moag.gov.il/agri/lawsregulation/

hukim/law/hityshvut.htm
הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות האמונה על אכיפת 

חוק ההתיישבות מצאה בפיקוח בשטח, שחקלאים לא 
מעטים חתמו על הסכמים מסוגים שונים שמשמעותם 

עבירה על החוק.
בימים אלה החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

בפעולות אכיפה מוגברות בתחום הפרדסנות.
עלי להביא לידיעתך שבמידה וביצעת שימוש חורג, 
או שבכוונתם לבצע שימוש שכזה בניגוד להוראות 

חוק ההתיישבות, עלייך לבקש היתר לכך מאת הרשות 
המוסמכת לחוק ההתיישבות.

נגד מחזיקים בקרקע הפועלים בניגוד לחוק, ינקטו כל 
הפעולות הנדרשות על-פי דין.

בברכה
שי דותן

הרשות המוסמכת לביצוע חוק ההתיישבות

המכתב לפרדסנים,                         25 ינואר, 2012

מה קורה
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מסתמנת התופעה של התמחות ענפית  #

גובר הלחץ להתייעלות בדרך של ריכוז שטחי עיבוד להשגת   #

"יתרון לגודל".
בשטח מפנימים היתרונות לגודל בהיקפי העיבוד, שותפויות   #

והתאגדויות בעיבוד שטחים חקלאיים.

החוק הינו כלי ליישום מדיניות לשימוש מיטבי בקרקע ובמים 
בהתייחס לתמורות  בחקלאות תוך שמירה על זכויות המדינה 

והחקלאים  בגורמי היצור.

מספר מושגים והגדרות  
קרקע חקלאית: קרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית 

או לגידול בעלי חיים,החזקת ציוד או מלאי חקלאי.
מחזיק:  מי שזכאי להחזיק בקרקע חקלאית ממקרקעי ישראל 
על פי הסכם חכירה או בר רשות.ולעניין מים מי שנקבעה לו 
מכסת מים על ידי נציב המים או על ידי רשות שהוסמכה לכך 
או שהוקצתה לו מכסה מתוך כמות מים שהוקצתה לאגודה בה 

הוא חבר. 
מתקשר: אדם או תאגיד שהתקשר עם המחזיק לעניין שימוש 

בקרקע ו/או מים באחת הפעולות המוגדרות כשימוש חורג.
היתר: היתר בכתב לשימוש חורג שניתן למחזיק על ידי שר 
החקלאות או מאת מי ששר החקלאות הסמיכו לכך ברשומות-

"הרשות המוסמכת".
ידי שר  על  לו  הודעה בכתב למחזיק שנשלחה   התראה: 
החקלאות או על ידי הרשות המוסמכת הדורשת מהמחזיק לחדול 
מן ההפרה שביצע בתוך חודש ימים מיום קבלת ההתראה ולא, 
יחלו ההליכים להפקעת זכותו לגבי אותה קרקע ולמכסה האישית 

שניתנה לו לגבי אותה קרקע. 
ועדת הכרעה: ועדה בראשות שופט בית משפט שלום שהוסמכה 
לדון בתביעות כנגד מחזיקים בשל הפרות על חוק ההתיישבות. 
שר החקלאות ופיתוח הכפר האחראי על יישום החוק, הסמיך 
את הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות, לעניין מתן היתרים 
במקרים המתאימים, התראות ותביעות ע"פ החוק  )להלן הרשות 
המוסמכת לחוק ההתיישבות(. הרשות המוסמכת מפעילה בשטח, 
כזרוע ביצוע ליישום החוק, את היחידה לפיקוח על שטחים 

פתוחים )הסיירת הירוקה(.                                

היתרים ואכיפה - שני מסלולים משלימים
פעילות ע"פ חוק ההתיישבות החקלאית, נחלקת לשני מסלולים 
משלימים:  היתרים ואכיפה. ע"פ התוספת הראשונה בחוק נקבעו 
מהן הפעילויות האסורות, להן נדרש היתר לשימוש חורג ע"פ 

חוק ההתיישבות:

העברת או הקניית או שיעבוד זכויות שיש למחזיק בקרקע,  #

יצירת שותפות בקרקע או ביבול.  #

הקניית זכות אריסות בקרקע וביבול.  #

הקניית זכות רכישת יבול בשדה )דמאן(.  #

שיעבוד היבול.  #

הקניית זכות מגורים.   #

עיבוד הקרקע על ידי קבלן על חשבון המחזיק או שותפות 
בין תושבי אותה אגודה שיתופית,אינם שימוש חורג, כל עוד 
אין בכך מסווה להפרה של החוק. בקשות להיתר לשימוש חורג, 
יאושרו במקרים המתאימים בלבד. לעניין זה, ככלל, יש להעדיף 
שהמחזיק יעבד בעצמו ושלא נדרש לתת היתר לשימוש חורג.
חקלאי או אגודה המחזיק בקרקע חקלאית כדין יכול לפנות 
בבקשה להיתר לשימוש חורג. הבקשה תוגש לרשות המוסמכת 
50200. העתק הבקשה  בית דגן   30 ת.ד  לחוק ההתיישבות 
יוגש למחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר אליו שיך המבקש.                           
הבקשה תוגש על טופס בקשה להיתר לשימוש חורג, בליווי 

המסמכים הבאים:

מכתב בקשה מנומק.  #

הסכם ההתקשרות.  #

מפת השטח בו מבוקשת ההתקשרות + סימון מדויק של   #

השטח המבוקש.
הסכם חכירה של המבקש.  #

הסכמת האגודה )במושב(.  #

עבור מתקשר שהוא חברה/תאגיד – מסמכי רישום:תקנון,   #

בעלים.
המלצת מחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  #

והמתקשר  ההסכם אמור לבטא את היחסים שבין המבקש 
והאם בשלו התנאים למתן היתר לשימוש חורג, משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר רוצה לראות בהסכם שותפות אמת . מהי שותפות 
אמת? - על השותפות לעמוד במבחן הסיכון. היינו, האם אכן 
שני השותפים נושאים יחדיו בנטל של הכישלון כמו גם של 
הרווח באשר לגידול החקלאי אותו חברו יחדיו לביצוע.  בעת 
דיון בבקשה להיתר לשימוש חורג מסמך ההסכם בין הצדדים 
הינו חלק מהדיון אך לא עומד לבדו. יש התייחסות למספר 
היבטים: הפעילות החקלאית של המחזיק, מי המתקשר, היקף 

ההתקשרות ועוד.

פורום התייעצות
לרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות קיים פורום התייעצות – 
פורום חוק ההתיישבות. פורום חוק ההתיישבות הינו גוף מייעץ 
נציג הרשות לתכנון במשרד  ובו חברים:  שאינו קבוע בחוק 
החקלאות, נציג ממ"י, נציג החטיבה להתיישבות, נציג תנועות 
ומנהל היחידה לפיקוח על השטחים הפתוחים.  ההתיישבות 

החלטת הפורום הינה המלצה לרשות המוסמכת.
סרוב למתן היתר: ע"פ החוק יכול המבקש לערער לפני השר. 
והערר אמור  ולא אחר,  הינו בעל הזכויות בקרקע  המערער 
להתקבל בכתב. ברשות המוסמכת נקבע כנוהל, לקיים דיון נוסף 
בפורום חוק ההתיישבות בהשתתפות המערער, בעת ערעור על 

החלטת הרשות המוסמכת. 

 פעולת האכיפה
לעיתים המחזיקים בקרקע חקלאית מבצעים הפרה של חוק 

ההתיישבות ובמקרה זה מתקיימת פעולת אכיפה:
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איתור ההפרה ע"י הסיירת הירוקה  #

דו"ח עברה מועבר לרשות המוסמכת  #

התראה ע"פ חוק  #

הסדרה של ההפרה:  #

הסדרה של אין הפרה.  #

הסדרה של  הפסקת ההפרה.  #

הסדרה של בקשה להיתר לשימוש חורג.  #

הסדרה של המשך ההפרה: הגשת תביעה ע"פ חוק.  #

הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות משתדלת לתת לחקלאים 
הפונים מענה יעיל ומהיר במסגרת האמצעים שעומדים לרשותה.
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23.2.12
למגדלי ההדרים שלום,

הנדון : חוזה ביטוח הדרים לשנת 2012/13

שולחן  במסגרת  דיונים  מספר  נערכו  טבע,  ואסונות  נזקי  לעניין  החובה  ביטוחי  חידוש  לקראת 
ודמי ביטוח(. )כיסויים ביטוחיים  יועצי הביטוח של המועצה בנושא תנאי הביטוח  ובשיתוף   המגדלים 
הקנ"ט  עם  פגישות  מספר  נוהלו  השולחן,  להחלטת  ובהתאם  אלו  הליכים  של  וגיבושם  סיומם  עם 
להביא  שמחים  הננו  מו"מ  לאחר  הקרובה.  הביטוח  לשנת  הנדרשים  והשיפורים  השינויים  נשוא 

 בפניכם את עיקרי השינויים במסלול "ביטוחי החובה" הבאים לביטוי בשני מישורים עיקריים: 
 א. הגדלת נורמות היבול המבוטח לדונם. 

ב. הגדלת סכומי הפיצוי ₪/טון.
שיעורי השינויים כאמור נערכו הן בפרק נזקי טבע והן בפרק אסונות טבע לעניין הזנים העיקריים מצ"ב 
לעיונכם. ראוי לציון כי שיעורי הפיצוי החדשים מייצגים הלכה למעשה סכומים אשר בשנה החולפת נהגו 

כרובד ב' רשות ואשר נרכשו על ידי המגדלים באופן פרטני בעלויות גבוהות לאין שיעור. 
שינויים אלה הנם תוצאה של מאמץ משותף וריכוז כוח הקניה שבידי המועצה וכן  בשל התוצאות העסקיות 

הרב שנתיות החיוביות )יחס פרמיה/תביעות( בענף.
לאור השינויים כאמור, אנו ממליצים לכל מגדל לבחון באופן פרטני את נורמות יבוליו ובהתאם לכך את 

מידת הצורך ברכישה נפרדת של רובדי ביטוח נוספים במסגרת מסלול ביטוחי הרשות.
הבהרה: האמור לעיל מהווה מידע כללי בלבד - הנוסח והתנאים הביטוחים המחייבים, לרבות סכומי 

הפיצוי ודמי ההשתתפות העצמית, מצוינים בחוזה החתום על ידי הקנ"ט לשנת 2012/2013.

IBLER ADVISORS LTD
איבלר יועצים בע"מ



יאיר אורן, שמעון הולצמן, מוסק ישעיהו, אריה   מאת: 
שרייבר, ד"ר ערן רווה 

פורום מגדלי ההדרים בנגב הוקם ב-2005 כדי לענות על מספר 
צרכים: במה להעברת אינפורמציה עונתית למגדלים, העשרת 
הידע הנצבר בנושאי גידול הדרים, דיווח על מחקרים וחידושים 
בענף, הצפת בעיות שמטרידות את מגדלי ההדרים בנגב והעברת 

אינפורמציה שוטפת ממועצת הצמחים וארגון המגדלים.

ייחודו של אזור הדרום והנגב
לאזור הדרום והנגב ייחוד משלו: מיעוט גשמים, התאיידות 
ולס(, במשולב עם רמות  )חוליות  ייחודיות  גדולה, קרקעות 
מרבית שטחי גידול  כן  כמו  ובחורף.  בקיץ  גבוהות  קרינה 
הלימון  )כ-90% מכלל שטחי  בנגב  כיום  מרוכזים  הלימון 
המושבי.                                                                           למגזר  השייכים  בפרדסים  נטוע  ועיקרם  בארץ(, 
בין הנושאים שעלו מהפורום וקיבלו טיפול נרחב עם תהודה 
ארצית ניתן למנות את המעבר מדישון חנקני על פי מדד הניטרט 
40-30 שנה לדישון הנקבע  בעלים כפי שהיה נהוג בארץ זה 
על פי מדד החנקן הכללי )כפי שנהוג במרבית מדינות העולם(. 
טיפול בנושא ההמלחה והצורך בקביעת מדיניות שטיפות קרקע 
מסודרות למניעת ההמלחה, נושא שהפך בשנים האחרונות למכת 
המדינה כתוצאה מרצף של שנות בצורת ומהקיצוצים הרבים 

שנעשו בהקצעת המים לחקלאות.
לניהול הפורום חברו יחד ד"ר ערן רווה חוקר הדרים ממנהל 

 כ-90% מכלל שטחי הלימון
בארץ נמצאים בנגב 

 דיווח מהתכנסות של פורום מגדלי ההדרים בנגב 

ונציג  ובנגב  המחקר החקלאי בגילת, מדריכי שה"מ בלכיש 
החקלאים בנגב אריה שרייבר. הפורום נפגש מספר פעמים בשנה, 
כשהאכסניה שלנו היא במשרדי יח"ם ועל כך אנו אסירי תודה.
במפגשים עוסקים בנושאים הבאים: דיון באינפורמציה שוטפת 
ממועצת הצמחים ומארגון מגדלי ההדרים, הרצאות בנושאים 
מקצועיים, במה לשאלות ולהצפת בעיות המטרידות את המגדלים, 
אותם מרכזים  בגידול ההדרים  עונתיים הקשורים  ונושאים 

מדריכי ההדרים.
במפגש האחרון שהיה ב-11/1/2012 מסרו אריה שרייבר, 
וחי בנימיני דיווח ממועצת הצמחים ומארגון מגדלי ההדרים 
הזרים  על הנושאים שבטיפולם: הטיפול במחסור בעובדים 
ובעובדי השטחים ומה נעשה בעניין תוספת עובדים עונתיים 
5 שנות  סיכום של  הציג  רווה  ערן  ד"ר  "אור".  הזן  לקטיף 
מחקר בנושא רגישות כנות הדרים למליחות. יאיר אורן דיבר 
על מחלת "הגרינינג" המסכנת את גידול ההדרים ואת השונה 
והדומה בסימני ההיכר בין מחלה זו למחלת עלעלת הידועה.                                                       
ולסיכום, מדריכי ההדרים דיווחו על האמצעים שיש לנקוט נגד 
המלחה וחשיבות המשך ההשקיה בחורף באדמות החול והלס 

בהתחשב בכמות ואופן פיזור המשקעים.

שמעליה הולצמן
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מלח מים מלח מים, 
אמונה טפלה או בעיה מתגלגלת

המאמר מסכם חמש שנות מחקר בנושא השפעת הכנה על 
עמידות ההדרים למים מליחים )המחקר במימון מגדלים( 

בעיית מליחות בפרדסים הולכת ומתפשטת לכל אזורי הארץ. 
אם בתחילה דובר בבעיה המאפיינת את פרדסי הדרום, כיום 
גם פרדסים מאזור הצפון מראים סימני המלחה. מקור הבעיה 
במלחים הנישאים עם מי ההשקיה אשר מצטברים במהלך עונת 
ההשקיה סביב מערכת השורשים של  העץ. עד לא מזמן, גשמי 
החורף היו מספקים שטיפה יעילה בסוף כל עונת השקיה. היום, 
לאחר רצף של מספר שנים שחונות, חלק מהמלח בקרקע הצטבר 
מעונת גידול אחת לעונת הגידול שלאחריה. צבירת המלח בקרקע 
מושפעת ממספר רב של גורמים ביניהם ספיקת מערכת ההשקיה, 
מרווחי השקיה וכמויות המים המיושמות בכל השקיה, כמות 

ופיזור גשמי החורף, וממבנה הקרקע והרכבה. 
זיהוי בעיית המליחות בפרדס מתרחש לרוב רק לאחר שמופיעים 
סימפטומים חיצוניים כדוגמת צריבת עלים ונשירת עלים. בשלב 
זה, בדרך כלל מערכות ההובלה של העץ )שורשים גזע וגבעולים( 
כבר ספגו לתוכם את המלחים, ולכן גם תהליך ההתאוששות ארוך 
וממושך. יוצאת דופן היא התופעה של נשירת עלים המתרחשת 
כתוצאה מ"שוק" מלח )כפי שקורה כשדשן מרוכז זורם אל שורות 
העצים(. אז נשירת העלים הינה סוג של מנגנון הגנה המאפשר 
לעץ הפחתה מהירה של תהליכי הטרנספירציה וצמצום קליטת 
המלחים.  לפיכך, תופעת נשירת עלים כתוצאה מ"שוק" מלח 

לא מלווה בשינויים בולטים ברמת המינראלים בעלים. 
מרבית האנשים אינם מכירים את תחום רמות המלח בעלים 
שאותו מומלץ לא לעבור )טבלה 1(. הראשונים שהגדירו תחום 
זה היו האמריקאים, כאשר הבסיס להחלטה היה מדד נשירת 
)בהמשך, על בסיס תוצאות ניסיון המליחות מחוות  העלים 
הבשור, הראנו גם את הקשר בין יבול לריכוז מלח בעלים(. 
תחום הערכים בטבלה נראה צר, אך שינוי של עשירית האחוז 

יכול להבדיל בין מטע בריא למטע הנחשף לעקה.

טבלה 1. המלצות לתחומי כלוריד ונתרן בעלי הדרים. הערכים 
הינם ביחידות של אחוז מחומר יבש. 

  )T.A. Obreza and K.T. Morgan 2010. SL 253 Nutrition of
 .Florida Citrus Trees, 2nd Edition(

עודף גבוהה   אופטימאלי  יסוד  

<0.70  0.20-0.70   >0.20 כלוריד 
<0.25  0.15-0.25   --- נתרן   

מאת ערן רוה eran@agri.gov.il מנהל המחקר החקלאי חוות גילת

בדרך כלל, כאשר מקור המלח הוא במי ההשקיה, חשיפת עצי 
הדר לעקת מלח מלווה בצבירה עודפת של כלורידים בעלים. 
במקרים בהם מקור המלח בקרקע, כדוגמת פרדסים מאוסטרליה, 
ההמלחה תלווה גם בצבירה גבוהות של נתרן. מקרה יוצא דופן 
הוא עצים המגודלים על מצע מנותק )כדוגמת פרלייט( המושקים 
במים מליחים שגם הם יאופיינו בצבירה עודפת של נתרן )עקב 

חוסר יכולתו של המצע לספוח נתרן(. 
בישראל, בה  מקור המלח הוא במלחים המומסים במי ההשקיה, 
עצים שנחשפו לעקת מלח אופיינו במשך שנים בצבירה עודפת 
)גם בשטחים מסחריים וגם בניסיונות המלחה  של כלורידים 
מרובי שנים(. על מנת להמחיש זאת, בטבלה 2 מוצגים נתוני 
דוחות המחקר שסיכמו מבחני זן כנה ברחבי הנגב או ניסיונות 
השקיה במים מליחים שנערכו בנגב לאורך מספר שנים. הערכים 
המובאים הינם של העצים שאופיינו ברמות הכי גבוהות של נתרן 
וכלור בעלים. כפי שניתן לראות, רמות נתרן בפרדסים אלו לא 
עלו את הערך של 0.2% ולמעשה היו אף נמוכים ממנו )ראה 
זן כנה ותוצאות ניסיון  1996, דו"ח בנושא ניסיונות  יוסי לוי 

ההמלחה מהבשור 2000(. 

טבלה 2. ריכוזי נתרן וכלוריד בעלים )אחוז מחומר יבש( בעלי 
הדרים שנדגמו מפרדסים מסחריים במהלך שנות התשעים. 

מי ההשקיה בחלקות המוצגות היו מי  מוביל או מי שפד"ן.

כלור בעליםנתרן בעלים כנהזןאזור דיגום

0.12%0.69%טרוייראורהמח"ע

0.14%0.19%וולקהריו רדמח"ע 

0.10%0.39%טרוירוינולהגילת

0.10%0.16%קליאו.סאן רייזגילת

0.09%0.18%חושחשסאן רייזגילת
אשכולית בשור*

לבנה
0.11%0.26%וולקה

אשכולית בשור*
לבנה

0.12%0.71%טרוייר

*עצים מניסיון המליחות בבשור שנחשפו להשקיה במי שפדן אליהם הוסף מלח 
באופן מבוקר )כ-800 מ"ג כלור לליטר( במשך 4 שנים 1998-2001 
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לאחרונה נראה שפני הדברים בפרדסי ישראל השתנו. נוסף 
לצבירה העודפת של כלורידים, נוספה צבירה עודפת של נתרן 
)טבלה 3, נתוני נתרן וכלוריד בעלים מפרדסים שנדגמו בשנה 
החולפת(. חלק מהפרדסים המככבים בטבלה 3 כבר נעקרו אך 
התמונה ברורה. עקת המלח אליה נחשפים הפרדסים, ואשר 
עליה הצבענו במאמר לפני מספר שנים )רווה וחובריו, 2006, 
התמודדות עם בעיות המלחה בפרדסי הנגב. עלון הנוטע מס' 
60, עמודים 26-30( הולכת ומתגברת. האם יש קשר בין תופעה 
זו לבין הדיווחים המתקבלים מחקלאים על ניוון הדרגתי של 
עצי הדר המושקים בקולחים שניוניים? לא בהכרח מאחר וחלק 
מהחלקות המופיעות בטבלה 3, מושקות במי שפד"ן )גבולות( 

או מי באר מקומית )יד מרדכי(. 

חשוב לציין כי תופעת הצבירה העודפת של נתרן נראית גם 
בניתוח רב שנתי של כלל פרדסי ישראל )ניתוח בין השנים -1998
2004; גרף 1(. כרגע אין ברשותנו נתונים לגבי הסיבה שהובילה 
כך והדבר דורש בדיקה מעמיקה. לאור הממצעים המוצגים, ועל 
מנת להקטין את נזקי ההמלחה בפרדסים, יש להוסיף לרשימת 
היסודות הנבדקים בעלים פעם בשנה גם את הנתרן והכלוריד. 
כמו כן, בחלקות בהן ימצא בעלים ריכוזים גבוהים של נתרן או 
כלוריד )ראה טבלה 1( יש חשיבות לעקוב לאורך עונת ההשקיה 
באופן רציף )אחת לחודשיים שלושה( אחר רמת המלחים בקרקע.

טבלה 3. ריכוזי נתרן וכלוריד בעלים )אחוז מחומר יבש( בעלי הדרים שנדגמו מפרדסים מסחריים במהלך 2011. מי ההשקיה 
בחלקות המוצגות היו מים שניוניים, מי שפד"ן או מי בארות מקומיים.

כלוריד בעליםנתרן בעלים כנהזןאזור דיגום

0.34%1.35%וולקהפומלו צנדלרגבולות

0.43%1.60%וולקהסאן רייזיד מרדכי

0.29%0.57%חושחשאורעלומים

0.27%0.56%וולקהפומלו גוליתעכו

0.27%1.10%וולקהאשכולית לבנהגת

0.55%1.90%וולקהטבורי ניוהולגבולות

0.42%0.36%וולקהסצומה 'אוקיצו''גבולות

2004. נתונים שהופקו ממיצוי מימי  1998 ועד  1. השתנות ריכוז הנתרן בעלים מפרדסי מדינת ישראל במהלך השנים  גרף 
.)Na-D( ואלו שהופקו על בסיס עיכול החומר הצמחי בחומצה מסומנים בעיגולים שחורים )Na-W( מסומנים בעיגולים לבנים
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מחקר ופיתוח
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גליל אקספורט - יצואנית 
מספר 2 של הדרי ישראל

בעונה הנוכחית )2011/2012( פקדה את חקלאי ישראל טלטלה 
משמעותית שתיזכר זמן רב בדברי הימים של ענפי החקלאות 
השונים, בעיקר מוטי היצוא, כאירוע חשוב במיוחד, ששינה את כללי 
המשחק של המגדלים, המשווקים והאחרים המתפרנסים מחקלאות.                                                                                                                     
וכך לדוגמא, ענף ההדרים שהגרעין הקשה של לקוחותיו נמצא 
באירופה, נפגע בשנים האחרונות מהקשיים הפיננסים הפוקדים 
את רבות ממדינות אלו הרוכשות ממנו פרי ובעונה הנוכחית אף 

חלה החמרה בחלק מכלכלות המערב שהגיעו להתפרקות, כשהן 
על סף פשיטת רגל.

ובמקביל,  הקונים  כתוצאה מכך, הצריכה מצטמקת אצל 
המשווקים המתחרים בתוצרת הישראלית מוזילים את המחירים 

כדי להתפטר מתוצרתם בכל מחיר.

קריסת אגרסקו
לא די בכך ובמחצית הראשונה של העונה הנוכחית התברר כי 
חברת אגרסקו שהחזיקה בכ-20% מפעילות ענף ההדרים בארץ, 
)מספר 2 בענף(, קרסה על כל המשתמע מכך. רשמית נקבע הדבר 

 גליל אקספורט )אגודה חקלאית בע"מ(  הוקמה יום לאחר שבית המשפט 
המחוזי בת"א הכריז על פרוק אגרסקו – במחצית ספטמבר 2011 # 

עוד בטרם הסתיימה העונה הראשונה לפעילותה, 
נתח השוק של האגודה כ–8% מיצוא הדרי ישראל             

מאת יצחק ליס     

ביום ה-11 בספטמבר 2011 כשהכריזה שופטת בית המשפט המחוזי 
בת"א, ורדה אל שיך, על פרוק אגרסקו במתכונתה ההיסטורית.                                                                                                                      
כשזה קורה כל אחד לנפשו, שיווי המשקל שעל פיו התנהל 
בענף,  ואחרים  הדרים  מגדלי  התערער.  רבות  שנים  הענף 
נקלעו להפסדים כספיים, חלקם מתקשים עד היום להתאושש.                                                                                                                            
היו גם מי שרכשו מהמפרק את מה שנשאר מהחברה שהתפרקה.

משרדים בחו"ל
היו גם מי שהחליטו להתמודד עם תוצאות הוואקום שנפער 
בהליכי יצוא ענף ההדרים כתוצאה מקריסת אגרסקו. וכך, בפרק זמן 
קצר יחסית קמו יזמים שדאגו למלא את החלל והבולטת שבהם, היא 
האגודה החקלאית מילופרי יצור ושווק הפועלת תחת המותג גליל 
אקספורט, שהוקמה יום לאחר הכרזת בית המשפט על פרוק אגרסקו 
ופעלה בנמרצות כדי לספק שירותי שיווק פרי הדר למגדלים.                                                                                                                        
מלואות  בין  שותפות  פרי  היא  אקספורט  גליל  אגודת 
)המובילה באגודה( לתאגיד המגדלים גליל גולן. היו"ר שלה 
והמנכ"ל און ברזילי, שניהם אנשי מלואות.                                             יובל אורן  הוא 
בגליל  על ההתארגנות המוקדמת להקמת האגודה מספרים 
אקספורט: " בתחילת חודש יולי בשנה שעברה, כשאגרסקו נכנסה 
להקפאת הליכים נדלקה אצלנו נורה אדומה. חפשנו פתרונות 
להמשך יצוא הפרי של המגדלים שלנו לחו"ל. המחשבה על יצוא 
עצמאי של התוצרת החקלאית שלנו ובכללה ההדרים, הייתה 
אחת האפשרויות לכך והתחלנו לבחון גם אותה. ככל שהעמקנו 
בבדיקה בכיוון זה, היא נראתה לנו כמתאימה ביותר. הקמת גליל 
אקספורט הייתה לא פשוטה, משום שזה קרה ערב תחילת עונת 
ההדרים. אבל למזלנו, באותה העת היה איחור בהבשלת הפרי 
ולכן כששלחנו אותו באוקטובר לשוקי העולם, כמעט ולא נגרם 
לנו נזק – אם בכלל. פעלנו במהירות, התקדמנו תוך כדי תנועה, 
כשאת הפרי קבלנו ממגדלים בקיבוצים ובמושבים המאוגדים 

במלואות ובגליל גולן".

צוות מנצח

)המשך בעמוד 20(

➽ 16

מדווחים מהשטח
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סכנת הפלישה של פסילת ההדר 
  Diaphorina Citri  האסייתית

גילוי מוקדם של פסילת ההדר האסייתית עשוי 
להציל את ענף ההדרים בישראל 

מאת ד"ר צלילה בן-דוד 
)צילומים -  צלילה בן-דוד בעת סיור בפלורידה ביוני 2011(
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המאבק בפלישתה
של פסילת ההדר

אחד  היא  האסייתית  ההדר  פסילת 
)נשאים( של מחלת הגרינינג,  הוקטורים 
מחלה בקטריאלית הגורמת נזק כבד לענף 
ההדרים בברזיל ובפלורידה. לולא יכולתן 
של הפסילות להעביר את החיידק ביעילות 
לא  הן  בריאים,  נגוע לעצים  רבה מעץ 
היו מדאיגות את תעשיית ההדרים בעולם 
כלל, שכן הן אינן גורמות נזקים ישירים 

להדרים בוגרים. 

המטרה – למנוע את חדירת מחלת הגרינינג
לאור סכנת מחלת  כידוע למגדלי ההדרים, 
הגרינינג, אנו עורכים מבצע לבעור של צמחי 
ההדר מהמין קאפיר ליים, שהוכנסו לישראל ללא 
אישור ועלולים לשאת את גורם מחלת הגרינינג 
ומחלות רבות נוספות. המאמץ לאתר את כל עצי 
ושתילי הקאפיר ליים נועד למנוע את האפשרות 
שצמחים נגועים יהיו מצויים בישראל בעת הגעתה 
של הפסילה לאזורנו, תרחיש שצפוי בסבירות 
גבוהה לקרות בקרוב. החשש הגדול הוא שנוכחות 
גורם המחלה בארץ ביחד עם החרק המפיץ אותו, 
יאפשרו התבססות והתפשטות מהירה והרסנית 
ובברזיל.  יותר מאשר בפלורידה  של המחלה, 
במדינות אלה, הקדימה הופעת הפסילה את הופעת 
המחלה במספר שנים. כדי לסבר את האוזן, עצים 
חולים זוהו בפלורידה רק 7 שנים לאחר שנמצאו 
שם הפסילות הראשונות. בהמשך, עבר המזיק 
לג'ורג'יה, לטקסס וחדר גם לקליפורניה, אך מחלת 

הגרינינג טרם זוהתה במדינות אלה. 
נאתר את כל הצמחים של העובדים  גם אם 
הזרים ושל חובבי המזון האסייתי בישראל, חשוב 
לנו מאד לפעול לגילוי מוקדם של החרק כאשר 
יחדור לארץ, כדי למנוע את התבססותו. לצורך 
זה אנו מבצעים ניטור באמצעות לוחיות דבק 
צהובות. לוחיות אלה אינן יעילות ביותר והעדר 
לכידה של פסילות בהן אינו ערובה לכך שאכן 
החרק לא פלש לארץ. עדיין לא נמצא אמצעי 
ספציפי יעיל באמת, המשתווה למשיכה החזקה 
של הבוגרים ללבלוב ההדרים עצמו. הצימוח 
החדש הרך חיוני להטלת הביצים, להזנת הדרגות 
הצעירות ולהתעצמות האוכלוסיות. לכן, עלינו 
להשקיע מאמץ גם בהסתכלות ישירה על הצימוח 
הצעיר, וזאת נעשה החל מראשית העונה, בחודשים 

פברואר-מרץ.

לפקוח עיניים באביב
אנו פונים אליכם, אנשי ענף ההדרים, ומבקשים 

ד"ר צלילה בן-דוד



בוגר בזווית אופיינית )מבט מהצד(, גודל טבעי כ-5 מ"מפסילה בוגרת יחידה )מבט מעל( 
)Floyd & Krass -תמונה מ( 

הפרשות לבנות במושבה פעילה   לבלוב צעיר מעוות מהזנת פסילות
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לפקוח עיניים בתקופת האביב. שימו לב לכל תופעה חשודה 
הקשורה ללבלוב ההדרים ודווחו עליה. הבוגרים הכהים והדרגות 
הצעירות הצהבהבות )דמויות כנימות רכות( יימצאו על הצימוח 
הצעיר. הבוגרים, כ-5 מ"מ אורכם, מעדיפים את הצד המואר 
של העץ, אך לעתים נמצאים גם בצד התחתון של העלים. כל 
הדרגות מוצצות את מוהל הצמח, יכולות לגרום לעוות הלבלוב, 
אך אינן מפרישות טל דבש ולא נוצרת פייחת. ישנן הפרשות 
דמויות חוטים לבנים )ראה תמונה( וצפויה תנועה של נמלים 
באזור המושבה. הזחלים, עד 2 מ"מ אורכם, יכולים ללכת )בניגוד 
לכנימות רכות( אבל אינם זריזים ואינם נוטים לברוח, וגם הבוגרים 
אינם מתעופפים עם כל הפרעה. כאשר הם מחליטים לעזוב את 

המקום - מנתרים הבוגרים מעלה ו"נעלמים".
 ,Rutaceae סכנה - חומר ריבוי צמחי ממשפחת ההדרים 

עלול לשאת גם את החידק גורם המחלה וגם את החרק המשמש 
כוקטור )נשא( ומפיץ אותה, אם בדרגת הביצה או כזחלים צעירים 
וזעירים. כל חומר צמחי ממשפחה זו המגיע לארץ )כולל זרעים(, 
חייב לעבור דרך תחנת ההסגר של השירותים להגה"צ ולבקורת, 
שם הוא עובר סדרת בדיקות. יבוא לא מבוקר )שאינו באישור 
השירותים להגנת הצומח( עלול לגרום אסון לענף ההדרים 

בישראל.
גילוי מוקדם של פסילת ההדר האסייתית עשוי להציל את 

ענף ההדרים בישראל. 
שימו לב - הלבלוב האביבי מתקרב! פרדסן שיבחין בתופעות 
חשודות בפרדסו מתבקש לפנות לד"ר צלילה בן-דוד, השירותים 
להגנת הצומח ולביקורת לטלפון: 050-6241572, או בדוא"ל 

tslilab@moag.gov.il  או למדריך ההדרים באזורו.



תשתית מודרנית
"בתחילת הדרך ייצאנו פומלית לאירופה )בעיקר למזרחה( וליפן. 
במקביל שלחנו אשכולית אדומה לאירופה )צרפת רוסיה וכיוצ"ב(.                                                                                           
"בנוסף, יצאנו לחו"ל לפגוש לקוחות נוספים והמשכנו להרחיב 
את פעילות השיווק שלנו שם, כשאנחנו נעזרים תוך כדי כך 
במשרד שיש לנו בצרפת, ובקשרים הטובים של אנשי קשר שלנו  
בשווקים השונים הנוספים )ברוסיה ובמערב אירופה(. התמודדנו 
בהצלחה כנגד הקשיים האובייקטיביים של אספקת פרי הדר 
לאירופה כתוצאה מהשפל הכלכלי שם, שצמצם  את הביקושים 
גם להדרי ישראל. עם זאת, סיפקנו כל ביקוש שהופנה אלינו".                                                                           
במהלך העונה התרחבה גם תשתית השיווק של האגודה.  "הקונים 
שלנו בחו"ל הם רשתות שיווק, יבואנים וכן אנו מסתייעים להפצה 

במפיצים" מספרים בגליל אקספורט.
"במקביל, גייסנו בארץ לגליל אקספורט, עובדים מקצועיים 
בתחומים הקשורים בפעילות ענף ההדרים ובשיווק פרי ההדר. 
הם שסייעו בהקמת תשתית מודרנית ראויה לחברה החדשה 
שלנו. גם פתחנו את משרדי החברה החדשים בבניין משרדים, 

באזור התעשייה של אור יהודה ויצאנו לדרך"

מגיע פרי ממגדלים חיצוניים לאגודה – גם מגוון הפרי 
מתרחב

ואגודת גליל אקספורט שבראשית  נושאים פרי  המאמצים 
העונה ייצאה פרי הדר, אותו קלטה ישירות ובעקיפין, ממגדלים 
בעלי החברה, מאלה המאוגדים במלואות ובגליל גולן בלבד, 
מייצאת כיום גם פרי שקלטה ממגדלים ומבתי אריזה חיצוניים 
שאינם בשותפות עם גליל גולן. לדברי מנהליה "יש נוספים  
המנהלים איתנו מגעים ומגלים התעניינות לגבי השיווק בעתיד".                                                                                   
וכשהפעילות מתרחבת, מתרחב אף מגוון הפרי שמשווקת האגודה.                                           
מהנהלת האגודה נמסר כי ככל שמתקדמת העונה מתווספים 
לאשכוליות ולפומלית שיוצאו בראשיתה, גם קליפים ות"זים.                                                                                                              
שאלנו.                                                            העונה?  את  כיצד תסיימו  הערכה  קיימת  האם 
תשובה: "עד כה ייצאנו כ–5000 טון פרי הדר מתחילת העונה 
ואנו מקווים להגיע לכ–12-15 טון בסיומה. אנחנו אופטימיים,  
אחרי שבעונה הראשונה לפעילותה של האגודה שלנו בתחום 
ההדרים )עונה שהיא בעיצומה וטרם הסתיימה( אנחנו מייצאים 

כ–8% מיצוא ההדרים של ישראל. האגודה שלנו הפכה להיות  
כי קיימת  לנו ספק  ואין  2 בישראל  ליצואנית הדרים מספר 
אהדה אלינו בשטח. נראה לנו כי רבים בענף ההדרים סבורים 
כי הקמתה של חברת שיווק הדרים חדשה, נוספת, שהיא גדולה 

יחסית, מגדילה  את  התחרות ותורמת לטובת ענף ההדרים".

"גב כלכלי אטרקטיבי "
את האופטימיות מסבירים באגודת גליל אקספורט בדברים הבאים: 
"נראה לנו כי האנשים בשטח מתרשמים מהגב הכלכלי שלנו 
)מלואות( ומרמת המקצועיות של עובדינו בעלי הניסיון. האגודה 
שלנו  במתכונתה הנוכחית משלבת רעננות ורעב להצלחה עם ידע 
ומקצועיות תוך שימוש בתשתיות שיווקיות מנוסות זה שנים רבות".                                                                                                                                           
 אחרי הכול, אנחנו חלק מ"בית עסקי" המשווק באמצעות אגודות 
בנות פרות וירקות שונים בכל רחבי הארץ ולו מוניטין בארץ 
יצוא של אבוקדו, פלפל  בין השאר  כולל  זה  יצוא  ובעולם. 
מהערבה, ומתקיימים מגעים לשיווק אפרסמון, תמרים, גזר, 
בטטות רימונים ועוד.                                                        

הינם  ביטוי העובדה שהבעלים  לידי  כיצד באה  שאלה: 
חקלאים?

תשובה: "לאור העובדה שהבעלים הם חקלאים, חרטה האגודה 
על דיגלה שני נושאים עיקריים:

# אנו מקפידים על שקיפות בכל תהליך המכירה והעלויות.                                                                                        
הפדיון'  כל גידול מקבל את  הגידולים.  בין  סיבסוד  אין   #

שלו' נטו לאחר הורדה של העלויות בפועל ושל העמלות".                                                                                                                  
אנחנו מאמינים שהעובדה שיש שקיפות מלאה בחלוקת הכסף 
בתקופות קבועות "ובלי משחקים"  ויש גם ביטחון מלא בקבלת 
התשלום והעובדה שהבעלים הינם חקלאים המבינים היטב את 
בעיות החקלאות, תביא בסופו של דבר לגידול החברה ולהצטרפות 
של חברים נוספים."                                                                                       

לסיום שאלנו: "מה הלקח שלמדתם מקריסת אגרסקו?
תשובה: "אנחנו בגליל אקספורט נוהגים במשנה זהירות במהלך 
הפעילות השיווקית שלנו בחו"ל לאור הלקחים ממה שקרה 
באגרסקו. לכן איננו קונים את הפרי מהמגדל, אלא מעבירים 

אותו ישירות לקונה."

פרי משובח

בבית האריזה – רפי צורי מנהל מוצר ועודד יעקובסון סמנכ"ל שיווק
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ומי בענף ההדרים התכנסו במחצית השנייה של  כל המי 
ההדרים  מדריך  של  לזכרו  מרתק  עיון  ליום  ינואר,  חודש 
ז"ל, שהתקיים בקריה החקלאית בבית  שמואל )סם אשכנזי( 
דגן. האודיטוריום ע"ש כהן היה מלא מפה לפה בוותיקי הענף, 
לצד בני הדור הצעיר, פרדסנים, חוקרים, יצואנים ואנשי מינהל 
מומחים בתחומים השונים.    ששמעו הרצאות מאלפות מפי 
בין  זנים מרשימה, שכללה  קיבלה תערוכת  פני הבאים  את 
השאר תצוגה של פרי הדר חדש, או בתהליכי פיתוח שונים.                                                                                                                   
קנוניץ  שוקי  הכינו  העיון  יום  את  כי  לציין,  המקום  כאן 
ומיכל אברהם  )מנהלת ההפקה(  )ריכוז מקצועי(, ריקי מואב 
הצמחים  מועצת  בחסות  התקיים  האירוע  ארגוני(.  )ריכוז 
וולקני.                                                               ומכון  שה"מ  החקלאות,  משרד  ההדרים,  ענף 
בהזמנות שנשלחו לבאים הוכתר יום העיון "יום פתוח ותצוגת 
הדרים". וכך, לאחר התכנסות שלוותה בכיבוד קל וסיור של 

הבאים בתצוגת הזנים, נפתח האירוע, במספר ברכות.
להלן עיקרי הדברים שנאמרו:                                                                                          

חנן בזק:  מדריכי ההדרים –סיירת יוצאת דופן
חנן בזק מנהל שה"מ ברך את הבאים וציין כי יום העיון המסורתי 
לזכרו של סם ז"ל, הופך להיות "חוויה מרנינה נוספת פרי שיתוף 
שה"מ, מינהל המחקר ומועצת הצמחים". הוא הודה למי שהכינו 
את יום העיון )"שוקי קנוניץ מחליפו של סם וצוותו"( ובישר 
למשתתפים כי בשנה הבאה יחזור כנס חשוב זה להתקיים באביחיל. 
הוא העלה קווים לדמותו של סם שנמנה על הבולטים במדריכי 
ההדרים שהם "הסיירת יוצאת הדופן בשה"מ ובמשרד החקלאות".                                                                                                             
חנן בזק דיווח כי שה"מ מנהל מדיניות שנועדה להמשיך ולחזק 
את הדרכת ההדרים. כחלק מכך, הוא פועל להצטרפות הדור 
הצעיר למערך ההדרכה, מעודד ומסייע למצטרפים להשתלב 
במערכת וכל זאת למרות התקנים המצומצמים.                               

פרופ' יורם קפולניק - נושא ההדרים הוא חלק מהישראליות 
דברי פתיחה וברכה למשתתפים, נשא גם פרופסור יורם קפולניק 

כי המתכון  בין השאר,  ראש מינהל המחקר החקלאי שאמר 
לשיפור פעילות ענף ההדרים, בהמשך ההשקעה בעבודה קשה.                                                                                                            
להמשיך  יש  העולם,  בשוקי  בתחרות  לעמוד  כדי  לדבריו, 
היינו,  בענף.  הקדוש"  "השילוש  בין  הפעולה  בשיתוף 
והחקלאים   – המחקר-ההדרכה  של  משותפת  בעבודה 
הצמחים(.                                                                                                                  ההדרים שבמועצת  בענף  פעילותם  )באמצעות 
הוא החמיא לענף ההדרים כשציין כי "נושא ההדרים הוא חלק 
מהישראליות שנים רבות ואנחנו גאים על כך". הוא אף העיד כי 
בעולם מתקנאים ברמת הענף בישראל. במהלך האירוע הצטרפו 
למשתתפים ביום העיון )אנשי ענף ההדרים(, שרת החקלאות 
אורית נוקד כשלצידה שר המדע והטכנולוגיה דניאל הרשקוביץ 
שחילק עם המארחים את התרשמותו מהתערוכה ומהישגי ענף 
ההדרים. השר ציין, כי ישראל היא מדינה טכנולוגית מצליחה 
זו  ומפותחת והחקלאות היא חלק מהתפתחות המופלאה הזו 
המאפשרת לחקלאים להגיע לשיאים.                                                                                                                    

צבי אלון – ענף ההדרים הוא ההיי טק של החקלאות
את רשימת המברכים נעל הפעם, מנכ"ל מועצת הצמחים צבי 
אלון שציין כי ענף ההדרים הוא בבחינת ההיי טק של החקלאות. 
עדות לכך, רמת הפיתוח המרשימה של זני פרי ההדר בארץ, 
השימוש המושכל בתחום ההדברה, הטכנולוגיה, והפעלת המכון 
להדברה ביולוגית, כולם מבוצעים באמצעים חדשניים, מתקדמים 
שמטרתם התרחבות הענף. הוא הדגיש, כי החיפוש אחרי החדשנות 
והיצירתיות בענף ההדרים זוכה לתמיכתה של מועצת הצמחים. 
מנכ"ל מועצת הצמחים הדגיש, כי ביום בו נערך יום העיון התפרסם 
והירקות  באחד העיתונים סקר ממנו עולה כי מחירי הפרות 
בישראל זולים כיום יחסית למוצרים בענפים אחרים המרכיבים 
את מדד המחירים בארץ, למרות "החשיבה העקומה" שמגלים 
הקברניטים כלפי החקלאות. הוא קרא למקבלי ההחלטות להפנים 
את המציאות שלפיה אם רוצים להרחיב פעילות חקלאית בארץ, 
אסור להתעלם מהמציאות שבה קשה לבצע זאת "בלי מים וקרקע".                                                                                                                    
נוקד על תרומתה בסיוע  הוא הודה לשרת החקלאות אורית 

יוסי ישי:

"ענף ההדרים מחמם את הלב –
שוב צובע את מדינת ישראל בירוק"

מבטיח כי יורחבו הטבות המס בשוק המקומי )גם לבתי האריזה(   הפרטים נמסרו 
ביום העיון המסורתי  לזכרו של המדריך החקלאי שמואל )סם( אשכנזי ז"ל שהתקיים 

בקריה החקלאית בבית דגן # גיא בינשטוק – זה הזמן לפרוץ לשווקים חדשים – 
קיים פוטנציאל ליצוא הדרים לדרום אמריקה ולסין # טל עמית - בזנים מסוימים אנו 

עומדים ערב הרחבת היצוא אבל המחסור בבתי אריזה מעיב על האופטימיות  

מאת יצחק ליס
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לפתרון המצוקה בנושא העסקת עובדים זרים בענף ההדרים.   

ד"ר יוסי גרינברג ממשיכים במסורת רבת שנים                                                                   
ד"ר יוסי גרינברג מנהל אגף הפירות בשה"מ )שבמסגרתו פועלת 
מחלקת ההדרים( הזכיר למשתתפים כי "למסורת תצוגות/תערוכות 
הדרים היסטוריה בת 37 שנים )"סם אשכנזי היה שותף בטיפוח 
מסורת זו"(. תצוגות אלו התקיימו במהלך השנים במתכונות שונות 
שהתאימו לרוח התקופה, לאמצעים ולמה שניתן היה להציג. 
בכל השנים הללו בלטה הסקרנות לבקר בתצוגה ולראות את מה 
שמוצג בה. לדבריו, ההקפדה להבליט את החדשנות בתצוגות 

אלו, מעוררת את העניין והסקרנות של המבקרים.

יוסי ישי על מדיניות משרד החקלאות
יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות שיבח את ענף ההדרים, 
את  צובע  שוב   – הלב  את  מחמם  ההדרים  "ענף  ובלשונו 
מדינת ישראל בירוק". הוא רואה בענף זה מרכז ל"חקלאות 
מקיימת"  שאת פעילותה מאפיינת הבטחת ראות ירוקות, השקיה 
המבוססת על מי קולחין, ושימור  הקרקע בדרך הטובה ביותר.                                                                                   
לדבריו, משרד החקלאות מסייע במיתוג ענף ההדרים, כענף 
שבו מוענקת עדיפות לשימוש בהדברה שפוגעת פחות בבריאות 
בענף  בסניטציה  ישקיע  בנוסף, המשרד  בעלויות.  וחוסכת 
ויפעל להקטנת התלות בעובדים בכמיליארד ₪ תוך 5 שנים.                                                                                       
במסגרת הרצאתו שנושאה "מדיניות משרד החקלאות לשנת 
2012" מסר יוסי ישי גם על סיוע נוסף צפוי של משרד החקלאות 

בתחומים הבאים:   
יוענק סיוע בהוצאות  בעקבות הסכם עם חקלאי ישראל,   #

ניהול משק המים של המשקים השונים.
יורחבו הטבות המס גם למי שפעילותם בשוק המקומי. גם   #
לפרטיים ולא רק לאגודות. לדוגמא, סיוע לבתי אריזה קטנים.                                                                                                         
בתחום הביטוח – יבדקו הפוליסות הקיימות מתוך כוונה   #

להרחיבן.
בתחום העובדים הזרים -  סוכם בין משרד החקלאות למשרד   #
האוצר, על דרך לחישוב במספר העובדים שיוקצו לחקלאות 
בדרך שתקל על העסקתם למרות שמספרם ירד. המדינה גם 
תשתתף במימון הטסת העובדים המגיעים לישראל  ובנוסף 
יוגבר שיתוף הפעולה עם הפלשתינאים להגדלת מספרם 

בתעסוקה החקלאית בארץ.
באשר לשה"מ ולהדרכה החקלאית אמר ישי, כי לא תמשך   
הירידה בתקנים בשה"מ. וכבר עתה התקנים התייצבו. יורחבו 
גם לאחר  התקנים לסטודנטים שיוכלו להמשיך בשה"מ 
שיסיימו את לימודיהם ובנוסף "נממן העסקתם של מדריכים 

פרטיים למגדלים 4 פעמים בשנה".

גיא בינשטוק – האם הסתיימו 7 השנים הטובות
גיא בינשטוק מנכ"ל חברת מהדרין – פרי אור, החברה המובילה 
בענף ההדרים בישראל, דיווח למשתתפים שהחל מהשנה פלח 
השוק שלה הוא למעלה מ–70 אחוזים )בעקבות התרסקות אגרסקו(.                                                                                                    
בהרצאה שנשאה את הכותרת "עונת היצוא -אתגרים להווה 
ולעתיד" הציג בינשטוק במפורט את תמונת המצב של יצוא 

סוערת  הנוכחית, שהיא  ההדרים הישראלי בשווקים בעונה 
במיוחד לאור המצב הכלכלי במדינות היעד. כבר בפתח דבריו 
העיר בינשטוק "לצערי אני מתנצל כבר עתה  אם אאלץ להשבית 
את השמחה, שכן התנהלות היצוא עד כה מעלה השאלה, האם 
הסתיימו 7 השנים הטובות של הענף, ומתחילות 7 שנים רעות"? 
והוא הוסיף: "אירופה הייתה ותהיה גם בעתיד שוק היעד החשוב 
של יצוא ההדרים מישראל. לכן, למשבר הכלכלי הפוקד את 
מדינות אירופה בעונה זו השלכה על יצוא ההדרים הישראלי. 
"כשהצריכה להדרים שם יורדת והמחירים שהם מוכנים לשלם 
להוזיל את מחירי  נמוכים במיוחד, מופעלים עלינו לחצים 
היצוא שלנו. לא אחת הם חותכים הזמנות כשהם לא מקבלים 
את המחירים שהם נדרשים לשלם.  השוק עובר למחירים זולים 

'המחיר קובע'.
קדימה.                                                         לרוץ  זאת  בכל  זאת, ניתן  לעומת  "בשוק המקומי 
"ממצוקה דומה סובלים גם המתחרים שלנו על השוק האירופי. 
אנו שומעים על ההתמודדות שלהם עם הקשיים בשיווק פרי 
הדר באירופה ומתרשמים שהתגובות שם קשות. כך למשל, 
בעיתונות הספרדית מתפרסמות תמונות בהן נראים חקלאים 
הזורקים ברחובות פרי, כי לא משתלם לטפל בו. סיטואציה 
קשה. בכלל נראה, כי במצב הכלכלי בעולם המחיר הוא שקובע 
ומשפיע. סימוכין לכך גם בסקר רציני באנגליה שקבע כי המחיר 
קובע. מאמר בספרד מדווח ירידה במחירי ההדרים ובצריכה עד 

לשיעור של ב–50%".
"הביקוש של הקונים לזני הדרים במחיר מוזל, מעניק בימים אלה 
עדיפות מיוחדת לאלה שעבודתם זולה. כך למשל מצרים מייצאת 
ת"זים 'במחירי אריזה' שלנו כי שם שכר העבודה 2 דולר ביום 
לעומת 250 ש"ח בישראל...כך גם מרוקו מוכרת בזול כי אצלם 
שכר העבודה לעובד בת"זים ובקליפים, 25 ₪ ביום. הטורקים 
)100 ₪ ליום עבודה וקרבה לשווקים( מוכרים ת"זים בכל מחיר, 
העיקר להפטר מהפרי הרב שגדל אצלם...(". בעניין האשכוליות 
מסר בינשטוק כי מישראל מייצאים אשכוליות לאנגליה ולאיטליה 
וכן משווקים אותן גם לשוק המקומי ולתעשייה. לדבריו, התעשייה 
בארץ "עוזרת לנו לשמור את המוצר. הם מבינים כי הורדת 
המחיר לרמה נמוכה מדי תהיה לא כדאית למגדלים ואספקת 
חומר הגלם לתעשיית ההדרים תפגע. ומפעל שאספקת חומר 
הגלם שלו לא מגיע לא ישרוד. להערכתו "במקומות מסוימים 
נטענו יותר מדי אשכוליות אדומות ולא יהי מנוס מעקירה".  
הוא ציין, כי יעדי שיווק הסוויטי מצטמצם ועיקר היצוא עתה 

הוא לפולין, לרוסיה, יפן ודרום קוריאה.

להערכתו של מנכ"ל מהדרין צריך להמשיך את היצוא למזרח הרחוק 
כי ההזמנות לשם )בעיקר ליפן( גדולות. עם זאת חייבים לשים לב, כי 
היפנים מוכנים לקבל הפרי עד חודש דצמבר. לאחר מכן לא מעניין 
אותם. משמעו, איחור באספקה  לא יתקבל והנזק עלול להיות גדול.                                                                                                                     
כי  כנראה  ברוסיה החליטו  כי שלטונות המכס  מוסיף,  הוא 
הסוויטי הוא מעדן מלכים ולכן  הטילו על הסוויטי המיוצא 
אליהם מישראל שיעורי מכס בן עשרות אחוזים. הם לא שועים 
לבקשות משרד החקלאות שלנו ולכן אין הזמנות סוויטי מרוסיה.  
הוא גם הוסיף כי כי השוק הסיטונאי הרוסי יצא מהמשחק בכל 
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הקשור לקליפים מוקדמים, אך עדיין "הצלחנו למכור שם פרי."                                                                                                                      
היצוא הישראלי לפולין מאופיין בהתמודדות עם שער מטבע 
פולני לא יציב, ובהתחרות של היצואנים הישראלים בינם לבין 
עצמם, על המכירות שם. בסופו של דבר סבור בינשטוק, כי 
עתידו של הסוויטי אינו ברור, בוודאי אם בעתיד לא יסתמן 

צורך מסיבי של הסוויטי באירופה.
להלן הערות נוספות של גיא בינשטוק בעניין יצוא זני הדרים 

נוספים:
בעניין יצוא סנטינה הוא אמר: "הרושם הוא כי נייצא העונה 
כ-13000 טון. המתחרים לפרי הישראלי הם בעיקר מרוקו 
טורקיה וספרד. הזמן הטוב היה לייצא את הסנטינה לקראת 
כריסמס  לרוסיה, במחיר של 12 דולר בנמל. המרוקאים הצליחו 

לעשות זאת".
ם  קי ו השו אך  ה,  נ העו ה  גבו ל  בו "י  - מנאולה 
ובצרפת.                                                                                                                   בהולנד,  בשווקים  למכור  ניתן  מצומצמים. 
האור – "בסך הכול תמונת יצוא של האור חיובית עד כה ונראה כי 
נייצא השנה מישראל כ-40 אלף טון אור. הביקושים לאור נמשכים 
בכל השווקים ועדיין מועד האספקה שלנו לשוקי העולם במועד  
שהוא אינו רווי בקליפים. "עם זאת, אנו צופים לגידול בפרי 
של מתחרים לאור מספרד וממרוקו. בנוסף, נמשכים הביקושים 
ברוסיה לאור קלאס 2 וכתוצאה מכך גם המחירים טובים. עם זאת 
מתחילים להופיע ברוסיה קליפי אור קלאס 2 במחירים מוזלים 
ממרוקו ומפקיסטאן. למרות התחזית האופטימית, נראה כי ככל 

שהעונה מתקדמת המחירים עלולים לרדת.
על השוק המצרי הוסיף בינשטוק – "לא סוד כי קורה משהו 
במצרים, כתוצאה מכך הכלכלה נפגעת. כשהנמלים לא עובדים 
אבל,  סואץ.  עוברות בתעלת  לא  ספינות  נפגע,  היצוא שם 
כשניתן לייצא משם הם משתדלים למכור את כל הפרי שיש 
באותה נקודת זמן ובכל מחיר". המשיך בינשטוק: "תשתיות 
האריזה בארץ מוגבלות כיום  וחסרים בתי אריזה ועובדים זרים 
לקטיף ולאריזה. כל אלה עלולים לפגוע במידה הרסנית ביצוא 
פרי הדר וגם ביצוא הזנים המצליחים כדוגמת האור, האורה 
וכיוצ"ב. הרגולטורים חייבים להתערב ולהסדיר פתרון לבעיה".                                                                                               
"באשר לפגיעה בכלכלה האירופית נראה, כי בטווח הבינוני 
והארוך עתיד ענף ההדרים טמון בהורדת הלחץ מאירופה וחיפוש 
אחר שווקים נוספים בעולם.  זה הזמן לפרוץ לשווקים חדשים 
ולדוגמא נדגיש, כי קיים פוטנציאל ליצוא הדרים בשווקי דרום 
יצוא למדינות שלהן אמנות  וסין. וגם  )כמו ברזיל(  אמריקה 

בינלאומיות בתחום הסחר הבינלאומי, עשוי לסייע".  

טל עמית על מאפייני העונה
טל עמית מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים הציג בפני 
המשתתפים מספר מאפיינים חשובים בפעילות ענף ההדרים 

בעונה הנוכחית )2011-2012(.
להלן עיקרי דבריו: 

בעונה הנוכחית יבול ההדרים טוב ומסתכם בכ-591 אלף טון 
)גבוה מהממוצע בשנים קודמות( לעומת כ-450 אלף טון בעונה 

קודמת )נמוך מהממוצע השנתי(. 
עודפי פרי מדרום אפריקה ששווקו עד סוף נובמבר בשנה 

שעברה, הקשו על יצוא האשכוליות של ישראל בשוקי חו"ל. 
כתוצאה מכך נרשמה ירידה של 24% ביצוא האשכוליות במועד 
האמור. יצוא האשכולית הלבנות ירד ב-45% והאדומות ב-40%. 
עם זאת, הפער לעומת העבר מתחיל להסגר החל ממחצית ינואר. 
ראוי להדגיש כי במהלך 5 העונות האחרונות השוק שומר על 
הכמויות שלו וגם המחירים טובים. יש לייחס זאת להתארגנות 
השיווקית של יצוא האשכוליות מישראל כדוגמת זו של איטליה. 
בקליפים נרשם גידול ביצוא של כ–31%. בולטות העליות 
במנאולה, נובה, מיכל, ומירב. באשר לאור, הוא ממשיך להיות 
מנוע הצמיחה של הענף. בתחילת העונה נרשם פיגור קטן, אך 
זו הודבקה במהירות ונראה כי העונה יגיע הענף ליצוא של 45 
אלף טון. בעונה שעברה היה היצוא 31 אלף טון בלבד. זינוק 

שכזה יגרור אחריו גידול של יצוא זנים נוספים.
יצוא הפומלית השנה היה נמוך בהשוואה לזה של היצוא לפני 

10 עונות, בעקבות מצב כלכלי שהורע וירידה ליין.
עם זאת בהשוואה לעונה הקודמת, היבול עלה השנה ונרשמה 
תוספת קלה. העונה נרשמו בעיות ביצוא ליפן, בגלל חולשת 
היין והמצב הכלכלי בעולם, אך עדיין גדלו הביקושים בקוריאה 
הדרומית )שנה שלישית ברציפות, מסתמנת כמחליפה ראויה 
ליפנים( וגם סין בתמונה. גם לרוסיה נמכרה כמות פומלית לא 

מבוטלת.       
עמית דיווח, כי מושקעים מאמצים רבים לשמירת השווקים 
הקיימים ובחיפוש אחר שווקים נוספים. אך כדי שאלה לא ירדו 
לטמיון חובה על מקבלי ההחלטות למצוא הפתרונות למחסור 

בבתי אריזה, וגם לצמצום בכוח האדם לקטיף.
"כחלק חשוב" מענף  ציין את מקומה של התעשייה  הוא 
ההדרים בארץ בתקופת מבחן לא פשוטה. לדבריו, בעונה שעברה 
התעשייה קלטה 180 אלף טון בהשוואה לכמות של 240 אלף 
טון שקלטו קודם לכן בגלל מחסור בפרי מישראל. בשלבים 
מסוימים שקלו התעשיינים לייבא פרי הדר מחו"ל כדי שישמש 
להם תחליף לחומר הגלם הישראלי. אבל, כתוצאה משיפור 
ביבולים במרבית זני פרי ההדר העונה בארץ כבר חזרה התעשייה 
לקלוט כ-220-200 אלף טון פרי הדר, מה שאפשר לה לייצר 
ללא צורך לקלוט פרי בחו"ל. האחריות ההדדית בין יצרני חומר 

הגלם )המגדלים( ליצרנים )התעשייה( ניצחה.
עמית סיפר למשתתפים על קמפיין המעודד צריכת הדרי 
בבריטניה. במהלכו התחרו  הילדים  בגני  ג'אפה, שהתקיים 
הצעירים באופן שגרם להם הנאה שגם הגבירה המודעות שלהם 

ביתרונות באכילת הדרים. 
    

ד"ר ניר כרמי דיווח על אשכולית חדשה לחולי כולסטרול
ד"ר ניר כרמי משביח הדרים ממכון ולקני, דיווח למשתתפים 
על דרכי השבחת פרי ההדר בעבר ובהווה כשהוא מדגיש כי 
מטרת ההשבחה היא להציג פרי נטול זרעים, שיגיע להבשלה 
אופטימאלית שטעמו, גודלו וצבעו מתאימים לאלה של הקונים 
ותכונותיו מאפשרים לו )לפרי( לגדול בתנאים שמקנים למגדל 

)המשך בעמוד 26(
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זבוב הפירות הים תיכוני - 
בעונת 2010-11

הדברת זבוב הפירות הים תיכוני באמצעות סקסס
ככלל, הדברה באמצעות פיתיון מורעל היא שיטה מועדפת 
מבחינה אקולוגית בהשוואה לריסוס חיפוי. הפיתיון מושך אליו 
את המזיק ומאפשר להשתמש בכמות זעירה של חומר הדברה, 
תוך שמירה על יעילות גבוה. לשם השוואה, אם בריסוס חיפוי, 
מרוססים כל העצים בנפח בסדר גודל של מאות ליטרים של 
חומר הדברה לדונם, בריסוסי פיתיון מדובר בנפח קטן פי אלף 
ויותר שמיושם בכתמים או בפסים על כרבע מהעצים בלבד 
כששאר העצים נותרים ללא ריסוס. מתחילת שנות ה-60 רוססו 
)בומינל(  )כמו ברוב העולם( בפיתיון חלבוני  ההדרים בארץ 
שמושך את הזבובים בו מעורבב מלתיון, שהוא רעל מקבוצת 
הזרחנים האורגניים, רעיל לחרקים, אך בעל רעילות נמוכה מאוד 
ליונקים, עופות ודגים. במשך 50 שנה שיטת הדברה זו פעלה 

היטב בהדרים בארץ. 
עולמית להוצאת  אלא שבעת האחרונה, חלה מגמה כלל 
הזרחנים האורגניים משימוש חקלאי. במסגרת זו, לפני שלוש 
שנים הוציא השוק הבינלאומי משימוש גם את המלתיון. כך 
אולץ ענף ההדרים להחליף חומר זה בחומר יקר בהרבה: הסקסס. 
הסקסס )GF120( הינו תערובת של פיתיון חלבוני מושך וטעים 
במיוחד לזבובים העשוי ממיצוי מימי של תירס וסוכר, וכמות 
מזערית של ספינוזד, שהוא רעל טבעי המיוצר על ידי חיידקים, 
רעיל לחרקים ובעל רעילות נמוכה מאוד ליונקים, עופות ודגים. 
הודות לפיתיון הברירני, רעילות הסקסס נמוכה גם לדבורים 
200 סמ"ק  ולאויבים טבעיים. בריסוס סקסס מהאוויר, מתוך 
ריסוס לדונם, כמות החומר הפעיל )הספינוזד( עומדת על 0.02 
סמ"ק לדונם )שזה פחות מטיפה(. לכן נראה שהרתיעה שקיימת 
לעיתים מהשימוש בסקסס, נובעת מחוסר אמונה בכך שהחומר 
אכן ידידותי לסביבה, ואילו ההתנגדות לריסוסו מהאוויר נעוצה 

בעיקר ברעש המטריד של מטוס הריסוס.
]במאמר מוסגר, היתרון של "חומר טבעי", הוא בכך שהטבע 
יודע לטפל בו ולפרק אותו. לכן אין חשש שחומר טבעי, גם אם 
הוא רעל חריף ביותר, יהיה יציב בסביבה, ישרוד חודשים ויגיע 

לכל מארג המזון ומשם, לאדם[.
המעבר לסקסס ולעלויות הריסוס הגבוהות, הביא את המכון 
ביולוגית לחפש דרכים להוזיל עד כמה שניתן את  להדברה 
השימוש בו. דרך אחת התבטאה בהפחתת הריסוס: התאמה הדוקה 
של תקופת הריסוס לעונה בה כל זן רגיש לזבוב, הביאה להפחתת 
שני סבבי ריסוס )לפחות( באשכוליות אדומות ובזנים אפילים 
)כמו 'אור'(. בנוסף, עדכון המיפוי בחלקות שנקטפו והקפדה 

על הפסקת הריסוס בהן מיד אחרי תום הקטיף, הביאו גם כן 
להפחתה משמעותית בריסוסים, בעיקר בחלקה השני של העונה.

שיפור היישום של הסקסס
דרך שנייה להפחתת עלויות הסקסס התבטאה בישום יעיל 
יותר של החומר. לשם כך ביצע המכון סדרת ניסויים במטרה 
להכיר טוב יותר את הסקסס. להלן המסקנות שעלו בניסויים אלה:

)1( הסקסס רעיל מאוד לזבוב;
)2( משך פעילותו הביולוגית איטי בהשוואה למלתיון, שקטל 

את הזבובים תוך דקות ספורות.
)3( החומר פועל ביעילות גדולה הרבה יותר באכילה, כרעל 
קיבה, מאשר במגע, כתוצאה מהליכה אקראית על החומר. מכאן 
החשיבות הרבה שיש לאיכות הפיתיון כמושכן שגם מעורר אכילה; 
)4( בהשוואה לטיפות קטנות )רסס(, טיפה גדולה של סקסס 
מהווה מנת רעל משמעותית לזבוב ומשך הפעילות שלה בשטח 
ארוך יותר;                                                                                     

)5( בשטח, על עלים של עץ הדר חשופים לשמש ישירה, דעיכת 
רעילות החומר מהירה ותוך שבוע היא יורדת לחצי;

)6( טיפות הריסוס נעלמות מהשטח )!(: בשל אופיו ה'טעים' 
של הסקסס, חרקים בכלל )לא רק זבוב הפירות הים תיכוני( 
נמשכים אל הטיפות, אוכלים אותן וגם אם יורעלו בסופו של 
זו  דבר, הרי שהסקסס שבגופם כבר לא זמין להדברת הזבוב. 
תופעה בה מעולם לא נתקלנו בשימוש עם המלתיון והפיתיון. 
ממצאים אלו הכתיבו למכון להדברה ביולוגית להכניס מספר 
שינויים במערך ההדברה של הזבוב: )א( כל מטוסי הריסוס צוידו 
בפומיות מיוחדות המשחררות טיפות גדולות מאוד יחסית, בקוטר 
ממוצע של כ-5 מילימטרים. באופן דומה הותאמו המרססים 

בטרקטורונים.
)ב( המרווח בין הריסוסים שהיה נהוג עם המלתיון )כ-10 

ימים( צומצם ועומד היום על 8 ימים.
במהלך הניסויים עלו עוד שני ממצאים ביולוגיים התנהגותיים: 
ראשית, יעילות הסקסס עומדת ביחס ישר לרעב הזבובים. זבובים 
שבעים, יאכלו פחות ויפגעו פחות. שנית, נשר פרי במצב של 
ריקבון מתקדם, מהווה מזון זמין לזבובים ועלול להפחית באופן 

משמעותית את רעילות הסקסס. 
ממצאים אלה האירו היבט נוסף למושג "סניטציה" בפרדס: 

הפרעה לפעולת ההדברה. 
לאור המסקנות הללו, צוידו כל מטוסי הריסוס בפומיות )דיזות( 
מיוחדות שנועדו ליצור טיפות גדולות במיוחד בקוטר של כ-5 

מאת: יואב גזית ודורון טימרהמכון להדברה ביולוגית 
ע"ש ישראל כהן מועצת הצמחים – ענף ההדרים

מדיוני ועדת ההיגוי של המכון )כתבה שנייה בסדרה(
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מ"מ. כמו כן, קוצרה מ-10 ל-8 ימים תקופת ההמתנה בין סבבי 
הריסוס ומודגשת הדרישה מהפרדסנים להקפיד על סניטציה.

חומרי הדברה אחרים
רצוי להימנע משימוש בחומר הדברה אחד מחשש שתתפתח 
נגדו עמידות. שימוש בשני חומרי הדברה שונים, בזמנים שונים 
היא שיטה מקובלת בהדברה משולבת )שיטת הריסוס ב"חלונות"( 
שמטרתה לדחות התפתחות של עמידות. על מנת למצוא חומר 

הדברה נוסף לזבוב, נבדקו במכון מספר חלופות. 
אקטליק: אחד החומרים ש'הורד מהבוידעם' הוא האקטליק. 
)Pirimiphos-methyl( שכמו המלתיון, הוא  זהו זרחן אורגני  
רעיל בעיקר לחרקים. לפני כשלושים שנה הוא נבדק, נמצא יעיל 
ויועד לשמש כחלופה למלתיון במקרה שלא ניתן יהיה להשתמש 
בו. במעבדה מצאנו שהוא רעיל לזבוב יותר מהמלתיון. אולם 
במספר ניסויי שדה החומר לא נמצא יעיל במיוחד. בחלקת סצומה 
)ניצנים( שטופלה בחומר מהאוויר אף התקבל נזק משמעותי 

מהזבוב. לאור התוצאות הוחלט לגנוז לפי שעה את החומר. 
פירתרואידים: אלה הם חומרים סינתטיים המבוססים על 
החרצית.  מפרח  המופק  הדברה  חומר  שהוא  ה"פירטרום" 
בספרד משתמשים להדברת הזבוב בפירתרואיד "קרטה-למדה" 
)Cyhalothrin(. בבדיקות מעבדה שערכנו במשולב עם פיתיון, 
נמצא החומר יעיל יחסית אולם לא הביא לתמותה מלאה של 
הזבובים. יש חשש שבשימוש ממושך הוא עלול לעורר התפתחות 

של עמידות. 

שימוש במתקנים נגד הזבוב
במקביל לפיתוח ריסוסי הפיתיון, פותחו בעולם עשרות מתקנים 
לקטילה של הזבוב. כולם מבוססים על פיתיון שמושך את הזבוב 
למשטח ספוג בחומר הדברה או למלכודת. במשך שנים נערכו 
הרבה ניסויים ותצפיות בארץ ובעולם במטרה לבחון את יעילות 
המתקנים. במקרים רבים התוצאות לא היו משמעותיות והביאו 

לחילוקי דעות באשר למידת יעילותם.
בעת האחרונה, שב ועלה נושא השימוש במתקנים כחלופה 
חומרי  הכנסת  על  החלות  ההגבלות  בשל  זאת  לריסוס. 
 הדברה לפרדס, ובשל הרתיעה מריסוסים מהאוויר באשר הם 
בשנים האחרונות הולך ועולה מספר החלקות, בעיקר בעמק 
החולה, בהן, באישור המועצה, מתבצעת הדברת הזבוב ע"י 

מתקני קטילה כשבעונה הנוכחית הגיע השטח העם המתקנים 
ל-13,000 דונם. בסך הכל תוצאות ההדברה טובות. רמת הנזק 
מזערית ונדרשים מעט מאוד ריסוסי גיבוי מקומיים הניתנים כאשר 
מתגלים בחלקה פירות נגועים. לאור זאת, החלטנו במכון לבחון 
את השימוש במתקנים גם בפרדסים באזור המרכז ובדרום, תוך 
שימת לב גם ליעילותם במניעת נזק, וגם ללוגיסטיקה ולעלות 

הכרוכה ביישום השיטה.
קיימים בארץ שני מתקנים מורשים  המתקנים הנבדקים: 

לקטילת הזבוב:
)1( ביו-פיד )פותח ומיוצר על ידי ד"ר נמרוד ישראלי וחברת 
ביופיד בע"מ( המבוסס על יריעה סינתטית צהובה עם כיס עליון 
בו מצוי בקבוק עם פיתיון מורעל. הפיתיון מטפטף באיטיות 
ונספג ביריעה. הזבובים נמשכים לפיתיון ולצבע הצהוב ונקטלים 
בעקבות המגע ואכילת הרעל. השימוש במתקן בפרדס הוא לפי 
מפתח של 15 יחידות לדונם, להוציא מצבים מסוימים )שולי 
חלקה, זנים רגישים, סמיכות למקור זבובים( הדורשים תגבור.

סרה-טראפ )מיוצר על ידי חברת ביואיבריקה הספרדית   )2(
ידי חברת "גדות - אגרו"(, המבוסס על  ומשווק בארץ על 
בקבוק בנפח 1.5 ליטר המכיל פיתיון ביולוגי )תוצר של חלבונים 
מפורקים( ללא חומר הדברה. הזבובים חודרים לבקבוק דרך 
מספר נקבים בדופן וטובעים בפיתיון. השימוש במתקן בפרדס 
10 יחידות לדונם, שוב, להוציא מצבים  הוא לפי מפתח של 

מסוימים הדורשים תגבור כנ"ל.
אתרי הבדיקה: הבדיקה נערכת בגושי הפרדסים הבאים: יד 
309 דונם מטופלים בסרה-טראפ; אשדוד )פרי אור(  מרדכי - 
דונם מטופלים  ו-120  דונם מטופלים בסרה-טראפ   196   -
בביופיד; תרום )פרי אור( -  565 דונם מטופלים בסרה-טראפ; 
גליל ים )אפא"י( - 146 דונם מטופלים בביופיד; בית שערים, 
פרדס ויצ"ו )עפרוני( - 304 דונם מטופלים בסרה טראפ; גימזו 
)אנטמן( - 139 דונם מטופלים בסרה-טראפ. בסה"כ 1,779 דונם 
פרדס, 1,513 דונם מטופלים בסרה-טראפ ו-266 דונם מטופלים 

בביופיד.
ידי הנטרים של המועצה.  ניטור: ניטור הזבוב מתבצע על 
ככלל הניטור מבוסס על מלכודת שטיינר עם טרימדלור ללכידת 
זכרים בלבד. בשלושה אתרים: יד מרדכי, גימזו ובית שערים, 
מתבצע גם ניטור נקבות, ע"י מלכודת טפרי "רטובה" ובה פיתיון 

זבובה אוכלת טיפת סקסס 

מתקן ביופיד

25

הדברה ביולוגית



ביולור ונוזל להגברת המשיכה )מים ופרופילן גליקול(. תכולת 
המלכודות הללו, שלוכדות גם חרקים אחרים, עוברות בדיקה 
במעבדה לזיהוי הזבוב ולהפרדה בין הנקבות )הרוב( לבין הזכרים.
פיקוח פרי: מתבצע על ידי פקחים מקצועיים שנשכרו לשם כך 
ועל פי פרוטוקול שפותח לבדיקת נגיעות פרי מזבוב בהדרים. 
הפיקוח בגושים המטופלים בסרה-טראפ מתבצע אחת לשבוע 
ובגושים המטופלים בביופיד )בהם יש פיקוח מטעם אנשי ביופיד( 
אחת לשבועיים. בנוסף, אחת לחודש עורכים הפקחים פיקוח 
מדגמי בגושי הדרים סמוכים לגושי המתקנים, בהם מתבצע 
ריסוס סקסס מהאוויר. פיקוח זה נעשה רק בזנים המצויים בשטחי 

המתקנים והוא נועד להשוואה בלבד.
אנו מדגישים כי המעבר להדברת זבוב באמצעות מתקני 
קטילה חייב באישור המועצה. תוספת השטחים השנתית תהיה 
מבוקרת ומוגדרת לאזורים מסוימים והאישור יהיה מותנה בגודל 
השטח, שיטת הדברה בחלקות הדרים שכנות וביצוע פיקוח 
נגיעות מקצועי משבירת צבע עד הקטיף. תליית המלכודות 

ותחזוקתן תתבצע ע"י הפרדסן.

שימוש ברשתות נגד ברד
לאחרונה מתפשט והולך השימוש ברשתות נגד ברד בהדרים. 
מדובר ברשתות ניילון, ארוגות בצפיפות של כ-11 מש )11 חוטים 

לאינצ'( שנפרשות בין סוף אוקטובר לתחילת נובמבר מעל צמרת 
העצים ובאביב הן נאספות לשימוש חוזר. להתפשטות הרשתות 

שתי סיבות עיקריות:
)א( עלייה בתמורה של חלק מהזנים החורפיים, כשהמוביל 
ובעקבות כך הפסדים כואבים למגדלים  בניהם הוא ה'אור', 

כתוצאה ממכות ברד.
)ב( שיפור איכות הרשתות וירידה יחסית של עלותן. מעבר 
לביטחון שהרשת מקנה מפני מכות ברד ורוחות, השימוש בה 
מעורר שאלה לגבי משמעות הרשת מבחינת זבוב הפירות הים 
תיכוני והדברתו בריסוס סקסס: האם הריסוס האווירי יעיל או 

שיש צורך לשנות את אופן הריסוס?
המכון להדברה ביולוגית מגבש צוות לבדיקה של מספר היבטים 
של הרשתות והריסוס נגד הזבוב: )1( כמה מהריסוס חודר מבעד 

לרשת; )2( באיזו מידה יעילות טיפות הריסוס שעל הרשת;
ו-)3( האם הזבובים נמשכים לטיפות שנשארו על הרשת.

)4( האם הסביבה שנוצרת מתחת לרשת משפיעה על הזבוב.
 

עד ששאלות אלה תתבררנה, אנו ממליצים לתגבר בחלקות 
אלה את ניטור הפרי לנזקי זבוב ובמידת הצורך לרסס מהקרקע 
באמצעות מרסס גב על פי ההנחיות שבתווית, במיוחד בימים 

החמימים של החורף ובאביב.

עדיפות על פני המתחרים. לדבריו, כדי להגיע להשבחה מוצלחת של 
זן מסוים יש צורך בסבלנות, שכן, השבחת פרי נמשכת 15-17 שנים.                                                                                                                 
איכות  כי בישראל משביחים אשכוליות בעלות  כרמי גילה 
ויתרונות חדשים, שיאפשרו גם למי שנוטלים סטטינים )כמו 
הסובלים מכולסטרול גבוה( להנות מאכילתן. הן יתחרו בפיתוח 

אמריקאי דומה שגם הוא טרם הגיע לשווקים.  
    

חי בנימיני -   התמודדות יום יומית עם בעיות המגדלים 
על התמודדות המערכת עם בעיות בהן נתקלים המגדלים, 
דיווח חי בנימיני מזכיר ארגון מגדלי ההדרים. להלן עיקרי דבריו:
מצוקת בתי אריזה – כושר האריזה של פרי הדר בארץ מוגבל. 
נחוצים בתי אריזה נוספים  ולאחר שהם יוקמו קיימת בעיה של 
כוח אדם שיארוז הפרי.  הוא סיפר כי מהדרין מתכוונת להקים 

בית אריזה חדש בו ייארזו כ–300 טון פרי ביום.
מצוקת העובדים הזרים – למרות המאמצים שמשקיע משרד 
החקלאות, נמשך המחסור בעובדים זרים לקטיף גם העונה. נכון, 
משרד הביטחון בלחץ מועצת הצמחים וגם של ארגון מגדלי 
ההדרים, הסכים להוריד את גיל הפלשתינאים המבקשים לעבוד 
בחקלאות בישראל, אך בפועל מתברר כי בגלל הפרוספריטי בגדה 
המערבית, הפלשתינאים לא ממהרים לבוא ולעבוד בישראל. 
לעומתם נקלטו בארץ בני מעוטים אזרחי ישראל וכן מועסקים פה 
עובדים מסרילנקה ומעט תאילנדים. מספרם של כל אלו מזערי.                                                                                                     
הזבוב  הים תיכוני – נושא ההדברה עומד לעבור שינוי שעיקרו 

פחות ריסוס ומעבר של יותר ויותר ל-SIT. הטיפול בהדברה 
יאוחד, בניצוח מכון ההדברה הביולוגית שיעבור שינוי.

ביטוח – תנאי הביטוח ישופרו. נעזרים ביועץ שהובא לשם 
כך. הוקמה ועדת מגדלים שעוקבת אחר הטיפול בנושא. המאבק 
בנמל  אין מספיק כח אדם שיבלום התופעה  בגריניננג -  
התעופה, לפיכך המאבק מתנהל באמצעות סיירים שעוברים 

במגורי התאילנדים ברחבי הארץ.
תקציב הענף -   תקציב ענף ההדרים לא גדל. נמצאו מקורות 
יותר  מימון לקיים התקציב שהיה. "אנו מקווים ליבול גבוה 
העונה כדי שיגדלו ההכנסות מההיטלים. חשוב לזכור, כי מי 
ולסיום, הודה חי  גורם לחברו לשלם עבורו".  שאינו משלם 
לשה"ם אותם כינה "סיירת הענף" על טיפולם המסור והמקצועי 

בטיפוח זנים חדשים."

לשמור שהאור לא ידעך
חנן רביד חברו של סם אשכנזי העלה קווים לדמותו - הוא 
סיפר על מסלול התפתחותו המקצועית, מחינוך ולימודים במקווה 
ישראל, ועד הלימודים הגבוהים בריבר סייד ארה"ב ש"באותה 
העת היה 'מכה' של ענף החקלאות" על רמתו המקצועית הגבוהה. 
זנים בהדרים. שוקי קנוניץ  ועל היותו שותף ומוביל בפיתוח 
)שה"מ( שהנחה את האירוע נשא דברים על זנים חדשים וד"ר 
רון פורת ממכון וולקני דיווח על טיפול בזנים שונים והשפעת 

האבחלה על איכות הפרי. 
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עונת האשכוליות התחילה במחירים נמוכים ביותר בשל 
עודף פרי מדרום אפריקה ששיווקו גלש גם לספטמבר-אוקטובר. 
המחירים שמרו על רמתם הנמוכה גם בחודשים נובמבר-דצמבר 
משום יבול רב שהתקבל מפרדסי טורקיה. מרבית השיווק של 
המינאולה והנובה הסתיים במחירים סבירים. אנו בפתחה של 
עונת קטיף הזן אור ומקווים שזן זה יאיר לנו פנים כבעונות 
קודמות. השנה צפוי יבול האור ושיווקו ליצוא לגדול בכ-30% 
יחסית לעונה הקודמת. לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי עלינו 
להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: יצוא, תעשייה או שוק מקומי, 
על פי המחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. 
במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, אנו מטפלים ומכינים את 
פרדסינו לעונה הבאה וממליצים לפעול בהתאם להנחיות 

המוצגות להלן.

הדברת מחלות
ריקבון חום - כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה 
יש לרסס חודש ימים לפני הקטיף באחד התכשירים המומלצים 
להדברת המחלה. כאשר כמות הגשמים היא  מעל 300 מ"מ, יש 
לחזור על הריסוס במיוחד בקרקעות כבדות. אין לרסס תכשירי 

נחושת בחלקות סמוכות לתעלות שבהן זורמים מי ביוב.
התכשירים המומלצים:

מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים שייקטפו מוקדם.   .1
1 ק"ג  1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים, ממיסים  להכנת 
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-7. כשאין עודפי 

גופרת נחושת, ה-pH מזנק ל-11.
אין לרסס במרק בורדו כאשר הופיע לבלוב צעיר, מחשש 

לצריבות.
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
אין לרסס חומרים משלוש הקבוצות האחרונות )3, 4 ו-5( 

לאחר ריסוס בשמן.
מאלסקו - יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים 
נגועים. יש לשרוף את הגזם. למניעת חדירה של נבגי הפטרייה 
לעלי העץ, יש להדביר באמצעות ריסוס במרק בורדו בריכוז 
0.25%. הריסוס מומלץ  2000 בריכוז  0.5%-1% או בקוצייד 
באתרוג, לימונים, ליים וקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים.
עלעלת - בעונה זו קל לזהות את העצים הנגועים בעלעלת 
על פי מראה העץ והסימנים בפרי. יש לסמן את העצים הנגועים 

ולעקור אותם.

השקיה
אין להשקות בחורף אלא בעת עצירת גשמים ממושכת. לבדיקת 
מצב רטיבות הקרקע מומלץ להשתמש בטנסיומטרים או בקידוח 
באזור בית השורשים במקדח קרקע. בנטיעות צעירות באדמות 
חוליות, ובעיקר באזורים החמים והשחונים, חשוב ביותר לשמור 
על מערכת השורשים שלא תיבש. באזורים גשומים באדמות 
מים סביב השתילים  עודפי  ייווצרו  יש לדאוג שלא  כבדות 

הצעירים, במיוחד כאשר הם אינם נטועים על גדודיות.

הזנה
אם נמסרו בדיקות עלים בסתיו, ניתן לקבל מהמדריך המלצות 

דישון מפורטות. 
חנקן - בחלקות שבהן יש מחסור בחנקן )שהתגלה בבדיקות 
עלים או בבדיקה חזותית( מומלץ לרסס באוריאה דלת ביורט 
בריכוז 2% תכשיר מוצק בתוספת משטח. אין לרסס לפני גשם 

)עד 48 שעות( או בפרדס שעלוותו רטובה. 

זרחן - בפרדסים נושאי פרי שבהם לא נערכו בדיקות עלים 
- ניתן לדשן בחודשים אלה ב-3 ליטרים חומצה זרחתית 85% 
)המכילה 4.3 ק"ג תחמוצת זרחן - P2O5( שהם מחצית מהמנה 
השנתית. אם יש צורך בניקוי מערכת ההשקיה משאריות של 
מלחים בצורת פחמות, ניתן להשתמש בחומצה זו בכל הכמות 
השנתית של 6 ליטרים לדונם, למעט בחלקות שבהן יש רמות 
זרחן גבוהות בעלים. בפרדסים המושקים במי קולחים יש לבדוק 
אם יש צורך בדישון בזרחן נוסף על זה המסופק ממי הקולחים.
אשלגן - בחלקות שבהן קיים מחסור חריף באשלגן מומלץ 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

הדרכה 
למגדלים
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מאלסקו-התייבשות עץ לימון מהמחלה

להקדים ולדשן במחצית מנת הדשן האשלגני. בחלקות המושקות 
במתזים מפזרים אשלגן כלורי מוצק באזור ההרטבה של המתז. 
בהשקיה בטפטוף מפזרים לאורך הפס המורטב שבו נמצאים 
השורשים. יש לפזר את הדשן רק כאשר צפוי גשם באופן מידי 
ולפחות בכמות של 30 מ"מ כדי שהכלוריד יישטף. יש לשים 
לב שלא לפזר את האשלגן ליד הגזע ולא בגושים. אין לפזר 
את הדשן אם קיים ספק בקשר לגשם הצפוי, ויש לחכות למועד 
המתאים. את יתרת הדשן מומלץ לתת כדשן נוזלי מורכב במהלך 

עונת הדישון כולה.

הגנה בפני קרה
יש סיכוי לקיומם של אירועי קרה עד סוף חודש מרס, והדבר 
מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר 
לקרה הם: אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים 
מיקומן  לקרה בשל  לימוניות. בחלקות המועדות  כנות  על 
הטופוגרפי, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי 
לצמצם את הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים 
ולח - לעידוד קליטת החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו 
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 ההמטרה או ההתזה שהותקנו מבעוד 
מועד במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר 

שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

טיפול בנטיעות סתיו 
לפרדסנים, שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי השתילים 

עץ טבורי נגוע בעלעלת

המגיעים מהמשתלה, מומלץ לשלוף אותם בשלמותם מהקרקע 
ולהרחיקם מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
30-25 ס"מ מגזע  בכל מקל תומך אחר ולהציבו במרחק של 
העץ. אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות 
2%. אפשר  אוויר" ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 
לטפל גם בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה 
מזו של המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה 
חשוף תמיד. אם התפתחו רקבונות גם בשורשים עצמם, אזי יש 
לטפל ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול: מכינים תמיסה של 
0.04% מהתכשיר ומצניעים אותה מתחת לטפטפת )או לטפטפות( 
בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 סמ"ק לעץ 

שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה 
ורוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל. בחלקות המועדות 
לקרה ולרוחות 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 מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100 
עצים לדונם ויותר; 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 במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת! )גיזום חריף 

גורם לירידה ביבול, המלווה בצימוח חזק(.
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בפרדס
 30º-20º 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 מטרים 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 ועלייה של מזיקים כמו כנימות, נמלים 
וחלזונות - מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד הקפדה יתרה 
על מניעת המגע בין הפירות לקרקע המושקית במים מושבים. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
פתיחת חלון )חילון( מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת להוספת יבול, המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה את 
הצורך בגיזום יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי כסף בפרי 

הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 
פתיחת דלת נעשית באמצעות הוצאת גזרה )פרוסה( בזווית של 
60º-90º, שישית עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה 
של 2/3 מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז 
השורה. פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות 
ממזרח למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע 
מפתיחת דלת לכיוון דרום ומערב מחשש לפגיעת מכות שמש 
וחום בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים, 
שנחשפו לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת, כדי למנוע מכות 
שמש. פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת 

גישה קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
יש להסיר באופן סדיר את כל הלבלובים המתפתחים על 
הזרועות, ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת, כדי למנוע את 

סגירתה. 
גיזום מעברים - מומלץ 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. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים 
)גובה ורוחב( ולפתיחת החופה לאור. הוא מפחית התייבשויות 

פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. גיזום ידני זה 
מומלץ במיוחד בזנים שיש בהם חשיבות רבה לגודל הפרי, 
משום שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ופרי גדול יותר, 

לעומת ענפים מבוגרים.
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.
ידני כנ"ל ולהימנע ככל  צ'נדלר - מומלץ לפתוח באופן 
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 ולהרמת 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 שפל אמור לחנוט על פריחה 
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת.
הלבנה - זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה 
מגיזום חריף יש להלבין מיד למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים 
הרגישים יותר: סטאר רובי, פומלו, שמוטי, אשכוליות ופומלית.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בתכשיר מונע הצצה 

בשילוב תכשיר קוטל עלווה:
בריסוס משלבים מונעי הצצה: תכשירי דיאורון )דיאורקס, 
דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי אוקסיפלורפן )אוקסיגל, 
גול, גליגן, גליל, גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, 
לגטו( ותכשירי פלופנצט )טיארה(, בשילוב קוטלי עלווה: תכשירי 
גלייפוס,  גלייפוגן,  רונדומור,  ראונדאפ,  )גאלופ,  גלייפוסט 
גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל )הייבר-X, הנטר, 
D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר(  אורגן(, תכשירי 
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, 
 100( מרקולית וכרוב החוף יודברו בריסוס הכולל ברומאסיל 
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'.
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בפרדס
גלייפוסט  זון, ממשפחת הדגניים, עמיד לתכשירי  העשב 
יש  זה  אוקסיפלורופן. בחלקות מאולחות בעשב  ולתכשירי 

להשתמש בתכשירי ברומאסיל.
ליצוא, המלצותינו  פירות ההדר מיועדים  משום שמרבית 
מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות 
הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים 

על-פי הרשום בתווית.

המלצות לריסוס פרדסים בגילים השונים
פרדסים בני שנה אחת

מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה או פאסטר 

בריכוז 1%-2%. 
למניעת הצצה מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

תכשיר Oxyfluorfen  במינון של 400-250 ג'/ד'.    .1
מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

אמיר 250 ג'/ד' )שילוב של Oxyfluorfen  וקרב(. מומלץ   .2
לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

טרבוטרקס 400 ג'/ד' )לא בסטאר-רובי! לא דרך מי ההשקיה!(.  .3
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' + טיארה 50 ג'/ד'.   .4

פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים 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 באחת מנוסחאות הריסוס הבאות:

תכשיר Oxyfluorfen במינון של 400-250 ג'/ד' + תכשיר   .1
גלייפוסט בריכוז של 1%.

אמיר 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז של 1%.   .2
טרבוטרקס 400 ג'/ד' )לא בסטאר-רובי! לא דרך מי ההשקיה!(   .3

+ גלייפוסט 1.5%. 
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' + טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט   .4

 .1.5%-1%

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

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 תכשיר דיאורון   .1
גלייפוסט 1%-1.5% + תכשיר Oxyfluorfen  25 ג'/ד'.

250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או  תכשיר דיאורון   .2
הנטר 100 ג'/ד'.

תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אזולן -250  .3
200 סמ"ק/ד'.

Oxyfluorfen 400-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט -1.5%  .4
.1%

קווארץ או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט   .5
.1.5%-1%

 Oxyfluorfen( חשוב : אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן
- גול ודומיו( בעת פריצת הלבלוב האביבי מחשש לצריבות!

הדברת מזיקים
פעילות המזיקים נמשכה גם בחודשים נובמבר-דצמבר עקב 
הכניסה המאוחרת של החורף והטמפרטורות הגבוהות, ולכן 
בחודשים ינואר-פברואר מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיות המזיקים 
ולהדבירן לפי הצורך, בעיקר בחלקות המיועדות לקטיף מאוחר.
אקרית החלודה - הומלץ להדביר בזנים שייקטפו מאוחר. יש 

להתחשב במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
אקרית ארגמנית - מומלץ לרסס בעת הצורך באחד מתכשירי 
הפנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, בוטרקס או טורק. יש להתחשב 

במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
כנימות ממוגנות - אדומה, מוץ ופסיק - לא מומלץ להדבירן 
בחורף. אם קיים צורך בהדברתן, יש לעשות זאת באביב. ניטור 
מצב הכנימות בעת הקטיף מסייע בתכנון ההדברה בשנה הבאה. 
כנימות קמחיות - הדר, חבויה וכדורית - לא מומלץ להדבירן 

בחורף. הדברת הכנימות תיעשה באביב במידת הצורך.
כנימות עש - צמרית וגדילנית - לא מומלץ להדבירן בחורף. 

הדברת הכנימות תיעשה באביב במידת הצורך.
נגועות בפייחת - להסרת הפייחת מומלץ לרסס  חלקות 
בשמן קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע 
לפני הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ושטיפתה ע"י 
הגשם ובבית האריזה. יש לשים לב כי הריסוס בשמן יכול לגרום 

לעיכוב שינוי הצבע. 
מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
גורמי בררה של מזיקים ולמיינם. אפשר לעשות זאת בזמן 
הקטיף במכלי הקטיף או בבית האריזה. אם ניתן, יש לבקש 
מבית האריזה לפרט את הסיבות לבררה. הדבר חשוב ביותר 

לגבי ממשק ההדברה בעונה הבאה.

נגיעות בכנימת העש הצמרית בעלה ההדר
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