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סיכום עונת 2011/12
מאפייני עונת 2011/12 בהדרים הם: 

א. יבול גבוה )580 אלף טון(, לאחר עונת שפל.
ב. מצב כלכלי קשה בחלק ממדינות אירופה )יוון, ספרד, איטליה, 

פורטוגל( שהקרין על כל השוק.
ג. עודפים גדולים מאוד של אשכוליות מחצי הכדור הדרומי 
שהשפיעו בצורה קשה על הביקושים והמחירים של התוצרת שלנו.

יצוא
למרות תוצאה כמותית יפה  )היצוא הסתכם ב–178,000 טון(, 
היצוא סבל מפדיון נמוך יותר ממה שהורגלנו בשנים האחרונות.

התלות הגדולה שלנו בשוק האירופי )90% מהיצוא הולך לאירופה 
+ רוסיה(, הכבידה על יצוא ההדרים בישראל בעונה האחרונה 

מכמה סיבות:
עודפי אשכוליות עצומים מחצי כדור דרומי שגרמו לביקוש  א. 
נמוך לתוצרת הישראלית ולתמורות נמוכות / שוות למחיר 

התעשייה לפחות עד לחודש פברואר.
בשל הלחץ בשווקים במערב אירופה, נוצר לחץ גדול יותר על  ב. 
השוק הרוסי, והתחרות הכבידה גם על שוק זה המהווה מוצא 
ל–21.5% ליצוא ההדרים מישראל, וישנם מוצרים כמו מיכל, 

נובה, מינאולה, מירב, אורה ועוד שזה להם המוצא היחיד.

2006/72007/82008/92009/102010/112011/12משפחה

35,18030,39626,99721,75312,46413,007תפוזים

82,13081,11085,18084,41882,73177,817אשכוליות

51,64150,11254,69567,98456,26983,252קליפים

2,3164,0241,9881,877501834לימונים

5,9576,4174,7163,2063,0313,064אחרים

177,224172,059173,576179,238154,996177,974סה"כ

טבלה 1 – השוואת יצוא ההדרים מישראל בשש העונות האחרונות, לפי משפחות

הסיבות המוזכרות לעיל, נראות היטב בטבלה המסכמת את 
היצוא. יצוא האשכוליות ספג מכה קשה, וניכרת הירידה הגדולה 
במשפחה זו. המצב הוא אף גרוע מזה, שכן בזן פומלית היתה 
שנה מוצלחת מאוד מבחינה כמותית, והיצוא גדל מ-12אלף טון 
למעל 15 אלף טון, כך שהירידה באשכוליות הלבנות והאדומות, 

היתה אף גדולה ממה שנראה בסיכום.
בקליפים היתה שנת שפע וכמות שיא של כל הזמנים ביצוא.

מי שמוביל את הגידול הוא כמובן הזן "אור", ממנו יוצאו 46.5 
אלף טון. ה"אור" סבל השנה מ"קללת השפע", כאשר היבול 
הגבוה היטה את הרכב גודל הפרי כלפי מטה, דבר שגרם לירידה 
בתמורות למגדלים. בניתוח המחירים ) שלא השתנו כמעט כלל 
לעומת שנה קודמת( והפדיון שפדה הפרדסן נראית העונה ירידה 
של 200$ לטון ברוטו לעומת שנה קודמת רק בגלל השפעת גודל 
הפרי )ממוצע של 900$ לטון בעונה קודמת לעומת 700$ השנה(.

ההכנסה לפרדסן עבור פרי גדול )60-75 מ"מ( היא פי שלושה 

מהכנסתו מפרי קטן. כלומר, עבור 3 טון פרי קטן הפרדסן יפדה 
אותו פדיון עבור 1 טון פרי גדול )בלי להתחשב בהוצאות קטיף 
נחסכות(. הפרדסנים חייבים להבין חשבון זה ע"מ למקסם את 

הכנסותיהם.
הפרדסן חייב להבין כי בעתיד הלא רחוק ,כאשר כמויות הפרי 
של זן זה יוכפלו ויושלשו, לפרי שמתחת לגודל 60 מ"מ, לא 
יהיה שוק כלל, ולכן חשוב כבר היום להפנים את המצב, ולייצב 

את היבולים, כך שנגיע עם פרי מתאים.
ביצוא, היא העליה  וחשובה שבולטת העונה  חיובית  נקודה 

הכמותית  המשמעותית ביצוא ליעדים מחוץ לאירופה.
למזרח הרחוק – יפן, סין, קוריאה, אוסטרליה וסינגפור יוצאו 

השנה 8,250 טון.
לצפון אמריקה – ארה"ב וקנדה יוצאו השנה 7,530 טון.

יחד עם יעדים רחוקים אחרים כמו דרום אפריקה וארגנטינה, 
היצוא מחוץ ליבשת אירופה הגיע לכדי 17.5 אלף טון שמבחינה 
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כמותית , הוא הישג יפה, אך עדין מהווה רק 10% מכלל היצוא.
אני צופה גידול ביצוא ליעדים אלו, שמהווים אלטרנטיבה  לשוק 
האירופי הקשה, אך מעמידים אתגרים קשים ליצואנים, הן מבחינת 
הלוגיסטיקה המורכבת והן מבחינת הדרישות הפיטוסניטריות.

שוק מקומי
השוק המקומי התנהל השנה בצורה סולידית.

הפרי האיכותי והגדול פדה מחירים טובים ונתן תחרות ליצוא, 
בעוד לפרי קטן היו ביקושים נמוכים ומחירים בהתאם.

טבלה 2 – כמות ההדרים שנקלטה בתעשייה, בשמונה העונות האחרונות, לפי משפחות

2004/52005/62006/72007/82008/92009/102010/112011/12משפחה

77,00058,85083,75042,12153,50045,77224,63438,092תפוזים

160,000165,200156,750144,241141,674107,07688,182153,008אשכוליות

47,00033,00038,50024,13525,40826,84023,03737,723קליפים

6,0004,4004,0001,6002,7282,5152,3682,631לימונים

290,000261,450283,000212,097223,310182,203139,906231,602סה"כ

כמות הפרי ששווקה לשוק המקומי היתה 170 אלף טון.
ניתן לציין מצד אחד את הביקושים והמחירים הטובים שהיו 
וולנסיה(, ומצד שני את  לתפוזים )טבוריים למיניהם, שמוטי 
עודפי התוצרת שהיו בלימונים, ש"ריסקו" את המחיר וגרמו 

למרבדים של פרי שנשר ולא נקטף בפרדסי הלימונים. 

תעשייה
לפרי המעובד לתעשייה היתה  שנה טובה, אחרי מספר עונות קשות.
מבחינה כמותית, התעשייה נהנתה מהמשבר ביצוא האשכוליות, 
וכפי שניתן לראות מטבלה 2, היא קלטה כמות תוצרת הגבוהה 
מארבע העונות הקודמות, כאשר האשכוליות מהוות את עיקר 

הכמות.

ניתן לציין לטובה כי השנה מחירי התעשייה היו מהגבוהים 
שידענו בשנים האחרונות, והיוו אלטרנטיבה למחירי התוצרת 
הטרייה ובמיוחד לאשכוליות בתחילת ומרכז העונה ולפרי הקטן 

מהזנים האחרים, לאורך כל העונה.
בהקשר זה, צריך להזכיר שוב את ענף הלימונים שכמעט אין 
לו אלטרנטיבה אחרת, מלבד שיווק פרי טרי לשוק המקומי, 
ובכל פעם שנוצר עודף ייצור )אפילו קטן(, כמות עצומה של 
תוצרת הולכת לאיבוד. מצב זה הוא בלתי נסבל וצריך להיפתר 
באחת משתי הדרכים הבאות – או פיתוח ערוץ שיווקי נוסף 
)תעשייה, יצוא(, או תכנון מוקפד יותר למניעת עודפי תוצרת 

באין אלטרנטיבה שיווקית. 

ברצוני לסיים את סיכום העונה בהבעת תודה והוקרה לאנשים 
שלא כל כך מוכרים לפרדסנים, אך עושים עבודה ברוכה 

וטובה לטובת הענף.
ברצוני להביע את תודת הענף לצוות בקרת הפרי ליצוא 
– אנשי האגף להגנת הצומח ובקרה, בראשות רן בן דוד, 
אסיה, ווהאב, אמנון ועוד רבים וטובים אחרים, שעושים 
שרות מצוין לטובת ענף ההדרים, בשמירת הסטנדרטים 

של הפרי ליצוא.
מה לעשות, אנחנו בעייתיים בנושא בקרה עצמית ושמירה 
על כללים . החבר'ה של רן עוזרים לנו לשמור על עצמנו, 

אחרת היינו מתרסקים מזמן.
יצוא ההדרים הוא גולת הכותרת וספינת הדגל של הענף. 

לך תבדוק ש 46.5 אלף טון של אור שמיוצאים ע"י 23 
יצואנים שונים הם באיכויות טובות, שמתאימות לדרישות 

המינימום שנקבעו.

הרי מספיק אחד ש"יזייף" באיכויות בכדי שכולם יסבלו נזקים 
עצומים ) בעיקר כיום כאשר כולם מכותבים לכל המידע (. 
לא ארבה במילים ורק אזכיר כי השנה נפסלו 100 משטחים 
והיו עוד  והיה למעשה "אורה",  של פרי שסומן כ"אור" 
מקרים רבים של פסילות בגלל איכות – כל פסילה מוצדקת 

ובמקום !!!
שנהנים  אלו  בשם  שנפגע,  למי  כואב  שזה  למרות  אז 

מהתוצאות ובשם כל הענף – יישר כח !!!!

הבעת תודה והוקרה
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 22 המסתיים ב-02/06/2012  )עונתי( 
נתוני ייצוא פרי הדר 

➽

      
     

    
     

    

מצטבר 

שינוי ב-% 10/11 / 11/12   2009/10   2010/11  2011/2012שבוע 22   זן

10,7338,69617,30223%           שמוטי         
451,7173,0512,556-44%אפילים        
4826591,895-27%           טבורי         

29%           7558           קרה קרה       
4,5206,62710,764-32%           אשכ' רגילות   

9258,13564,02561,215-9%סנרייז        
2315,16212,07912,43926%סוויטי        

8345011,87766%           לימון צהוב    
11518120%           לימקואט       
4283935219%           קומקואט       

2162094083%           ליים          
262,8932,7934,3284%טופז/טנגור    
9,0776,96411,66730%           מינאולה       
16,26711,70518,62839%           סנטינה        
1,1603801,358205%           מורקוט        
1146-100%                      סצומה         
1,8408441,639118%           מיכל          
200%                                 אדמוני        
467565303-17%           הדס           
3,5891,3622,253164%           אורה          
3941811,356118%           מור           
46,38831,09425,97349%           אור           

70%                                 ראשון         
908367298147%           מירב          
0%                      19           תמי           
0%                      250           אודם          

138-100%                      קליפים שונים  
1,2911,08494419%           פומלו לבן     

1,1181,3401,315-17%           פומלו אדום    
186177,974154,996179,23815%סה"כ          

  2009/10          2010/11  2011/2012 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(                              
6
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מה קורה

יוני, העניקה מועצת  ערב סגירת גיליון זה, במחצית חודש 
הצמחים אותות הוקרה לחקלאים שהצטיינו במהלך שנת 2012. 
הטקס שבו השתתפה שרת החקלאות אורית נוקד התקיים בקריה 

החקלאית בבית דגן. 
להלן שמות המצטיינים בענף ההדרים:

מנחם סער, קיבוץ עלומים
מנחם סער הוא מנהל פרדס עלומים, נחשב לפרדס מצטיין זה 
מספר שנים. הוא ניחן בידע מקצועי רב ובכושר ארגון וביצוע 

מעולים. 
הטיפול המסור של מנחם וצוות הפרדס, שיתוף-הפעולה הפורה 
ביניהם והביצועים המדויקים של מטלות רבות הקשורות לביצוע 
מחקרים, כל אלה מהווים אבן יסוד בהצלחת החלקות ובבהצלחת 
המחקר החשוב שנעשה במקום. בין היתר, יש לזקוף לזכות מנחם 
והצוות את הקמתה של חלקת זנים חדשים בשטח של 30 דונם, 
דבר שאפשר צבירת מידע ולמידה חשובה, בעיקר בכל הקשור 

לזן אודם, צעד שהביא לקידום משמעותי של זן זה בישראל.
על כל אלו ועל שיתוף-פעולה היוצא מהכלל, למרות קשיי 
היומיום, הכרוכים בטיפול בפרדס, נבחר מנחם סער לקבל את 

אות החקלאי המצטיין בענף ההדרים. 

מאיר פיינצק, מהדרין פריאור 
מאיר משמש כסמנכ"ל חקלאות של חברת "מהדרין פריאור" 
למעלה מעשור. נמנה עם מובילי ענף ההדרים בגידול ובעשייה. 
אחראי לתכנון ולנטיעת עשרות אלפי דונמים של פרדסים בארץ 
בעשור האחרון. מעורב, בעל ידע רב ונכונות לקדם ולהוביל 
מהלכים חדשניים בתחום פיתוח זנים, טכנולוגיות גידול והשקיה, 

מחקר והדרכה.
יישום הידע בפועל, המוטיבציה הגבוהה להצלחה, כל אלה הפכו 
את חברת מהדרין למובילת השוק בענף ההדרים בארץ ובעולם.
מאיר משקיע ממרצו ומיכולותיו בעשייה לטובת הענף גם 
במסגרת היותו חבר בוועדה הענפית להדרים ובוועדות המשנה 
זנים חדשים. על כל אלו ועוד, נבחר  בנושאי ביטוח ופיתוח 

מאיר פיינצק לקבל את אות החקלאי המצטיין בענף ההדרים.

החוקר - ד"ר רון פורת, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית, 
מינהל המחקר החקלאי 

ד"ר רון פורת הינו חוקר במחלקה לאחסון תוצרת חקלאית 
במינהל המחקר החקלאי. פועל בשיתוף-פעולה צמוד וראוי 
זני הדרים חדשים  להערכה עם מערך ההשבחה והפיתוח של 
ישראליים וחבר בצוות פנימי, שתפקידו לבחון את נתיבי המחקר 

וההתקדמות בפיתוח זנים חדשים.  
במסגרת מחקריו, עוסק במציאת פתרונות הולמים לשמירת 
איכותם של פירות זני מנדרינה חדשים לאחר הקטיף, בפיתוח 
פרוטוקולים לאחסון ממושך של זן המנדרינה המוביל בארץ, 
"אור", בקביעת סטנדרטים ומועדי קטיף מתאימים לזן "אור" 
זנים לכנות שונות  נוספים, בהתאמת  ולזני קליפים חדשים 
מבחינת טעם ואיכות הפרי ובפיתוח טיפולי הבחלה באתילן 

לשיפור האיכות והצבע של פירות מיני הדר שונים.  
בשנים האחרונות הקים רון צוות טעימה מתמחה להדרים 
במינהל המחקר, אשר מסייע רבות בהערכת האיכות הסנסורית 
ובפיתוח פרוטוקולים לשמירת  פירות הדר שונים  מיני  של 
איכות הפרי במהלך המשלוח לשווקים בחו"ל, באופן שישמור 
על האיכות הפנימית ועל טעם הפרי, תוך מניעת התפתחותם 

של טעמי לוואי.
דר' רון פורת מלווה במחקריו גם את ענפי הרימונים והגויאבה 
בישראל: ברימונים הוביל, פיתח והחדיר את הטכנולוגיה של 
שימוש בשקיות אווירה מתואמת לצורך שמירת האיכות והארכת 
משך האחסון של הפרי, שיטה שאומצה בחום על-ידי מגדלי 
הרימונים בארץ ומיושמת בהיקפים של אלפי טונות פרי, ופיתח 
פרוטוקולים המאפשרים את שמירת איכותם של פירות זני הרימון 
ו"עמק", במהלך המשלוח  הבכירים החדשים, "עכו", "שני" 
לשווקים בחו"ל, תוך מניעת התפתחותם של נזקי צינה וריקבונות 
כתר. בענף הגויאבה הוא שותף לפיתוחם של זנים חדשים מעוטי 
ריח ובעלי כושר אחסון משופר, המתאימים ליצוא, ובמקביל שוקד 
על פיתוח זני גויאבה אדומה חדשים, לטובת ציבור המגדלים 

והצרכנים של פירות גויאבה בארץ ובחו"ל.
חוקר דינמי, חרוץ, יעיל ותכליתי. כותב ומפרסם מאמרים רבים 
בעיתונות החקלאית בארץ ובחו"ל. מרצה ומשתף פעולה עם 

מועצת הצמחים העניקה 
אותות הוקרה לחקלאים 
המצטיינים בשנת 2012  
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מה קורה

עמיתיו במינהל המחקר, בשה"מ ובחברות מסחריות, בצניעות 
ובנועם. על כל אלו ועוד, נבחר ד"ר רון פורת לקבל אות מצטיין 

במחקר.

מצטיינים בענפים אחרים 
להלן שמות מצטיינים נוספים הענפי חקלאות אחרים שזכו 

באותות: 

ענף הפירות
עדי וחגי שוורץ – בגין טיפול מיוחד באגס במחלת החרכון. 
יוסי צפריר – חקלאי שפיתח זן מעולה, פסיפלורה ופיטאייה. 

  דודי מטלון – ליד קיבוץ רביד.  
 

ענף הזית
ג'מאל עבוד – מכפר יאסיף – חקלאי מוביל פיזור מיאקר 

)בעיה משמעותית במגזר הבעל( מצליח וחלוץ בתחומו. 

יוסי פרידמן – גשור – מוגדר כאבי הענף ברמת הגולן, מלווה 
מחקרים וחקלאים ברמת הגולן, מוביל תחום בית הבד האיכותי.  

ענף הירקות
נסיונות  ואבי אסולין – מבטחים - מגדל עגבניות,  יהודה 
בזרעים גדרה, איכות טובה באיזור שמתבסס על גידול עגבניות 

יעקב נוימן – מגדל חצילים  
יואל בן עיון, עין  וקנין,  יבולי החמישה – ראובן  שותפות 

תמר – מהערבה,  
משווק – גרשון שליסל – קיבוץ עלומים.

מומלץ שה"מ
אשר איזנקוט – מנהל תחום שדה שה"מ, דמות מקצועית 
שעוסק בירקות, מטעים, קולחין. הומלץ ע"י חנן בזק, שמשון 

עומר ועומר זיידאן.



משרד החקלאות: ניתן להגיש
בקשות לתוספת מים 

ניתן להגיש בקשות  משרד החקלאות פרסם הודעה לפיה 
לתוספת מים. 

להלן לשון ההודעה:  
בהתאם לתקנון המים ניתן להגיש בקשות לתוספת מים בשנת 
2012. את הבקשות ניתן להגיש במחוזות משרד החקלאות עד 

ליום 19.7.2012. 

תוספות המים יחולקו בהתאם למודל כפי שמפורט בסעיף 4 
בתקנות המים. מודל תוספות המים לוקח בחשבון את הפרמטרים 

הבאים: 
1. מספר הבקשות.

2. הפער בין הקצאת בסיס 89 להקצאה השנתית של כל סוגי המים. 
3. ככל שהפער גדול יותר, שיעור התוספת יהיה גבוה יותר. 

פקסטלפון                         מיקוםמחוז  

04-681610004-6902597קריית שמונהצפון                                        
04-985304904-9853020עכוצפון                                                     
04-648911904-6489127 04-6489105, 04-6489109גלבועעמקים                                                                                                                               

 04-630341104-6303408  ,04-6303423                             חדרהמרכז
קריה חקלאיתהשפלה וההר                           

ראשון לציון
03-968244403-9681441

08-9920970 08-9920999מרכז חקלאי אזורי גילתנגב                                
08-9920995, 08-9920996

להלן רשימת המחוזות: 

מאת כתב עת הדר

בכל חודש מפרסמת הלמ"ס את שעורי עליית המחירים במשק, 
משוקללים לשיעור "עליית מדד המחירים לצרכן", המהווים 
מדד ליוקר המחייה. סעיף ההוצאה על מזון הינו מהעיקריים 
ברשימת ההוצאות של כל משק בית ועומד על כ-1,700 ₪ 
בחודש בממוצע למשפחה. מדד מחירי החקלאות של משרד 
החקלאות כולל מוצרי חקלאות טריים: פירות וירקות טריים, 
פירות יבשים ואגוזים למיניהם, בשר, עופות ודגים, חלב ומוצרי 
חלב, ביצים ודבש. כיוון שמדובר במוצרי יסוד, הם נמצאים בכל 
בית, להבדיל ממוצרי מותרות, ועל כן השפעתם מכרעת עבור 
כל צרכן במדינה ובמיוחד בקרב השכבות הבינוניות והחלשות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - פער התיווך 
הקמעוני על תוצרת חקלאית עמד

על 51.2% בשנת 2011

חשוב להדגיש, מדד תוצרת חקלאית טרייה מתבסס על נתוני 
מדד המחירים לצרכן, אך אינו בר השוואה עם סעיפי המזון, 
הירקות והפירות שבמדד, מאחר שהוא כולל קבוצה חלקית בלבד 
מהפריטים הכלולים בסעיפים הנ"ל )אינו כולל ירקות ופירות 
מעובדים, כדוגמת שימורים(. על פי נתוני הלמ"ס והחטיבה 
למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות, בחודש דצמבר 
2011 עלה מדד מוצרי החקלאות הטריים בשיעור ממוצע של 
וירידה של 0.4% בסעיף  0.8%, לעומת יציבות במדד הכללי 

מזון )ללא ירקות ופירות(.

פערי  תיווך
הפער בין מחירי הירקות והפירות הטריים ברמה הקמעונית, 

בשנת 2010 עמד הפער על 50.5% • בשנת 2011  עלה מדד התוצרת החקלאית 
הטרייה ב-1.3% בממוצע לעומת עלייה ממוצעת של כ-3.5% במדד הכללי
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לבין המחירים לצרכן עמד בחודש דצמבר 2011  על כ-42.5%, 
לעומת פער של 40.5% בחודש נובמבר 2011, ולעומת פער של 
50.5% ממוצע לשנת 2010. משמעות הפער בחודש נובמבר 
2011 שהמחיר אותו נדרש הצרכן לשלם בחודש זה גבוה ב- 
42.5% ביחס למחיר אותו משלם הקמעוני. פער התיווך בירקות 
טריים בחודש זה ירד לכ-41.6%, בהשוואה ל-43.1% בחודש 
נובמבר 2011. במקביל ירד פער התיווך בפירות טריים ל-52.2% 

בהשוואה ל-52.6% בין חודשים אלה בהתאמה.
שנת 2011 כולה אופיינה בפער תיווך קמעוני גבוה יותר מאשר 
בשנת 2010. בשנת 2011 עמד פער התיווך הקמעוני הממוצע 
על 51.2%, לעומת 50.5% פער ממוצע בשנת 2010. בפירות 
עמד הפער הממוצע בשנת 2011  על 43.3%, לעומת 45.5% 
בשנת 2010. בירקות עמד פער התיווך הממוצע ב-2011 על 

64.1% לעומת 58.8% ב-2010.
אורית  ופיתוח הכפר,  כי שרת החקלאות  זה,  יצוין בהקשר 
נוקד, מקדמת הצעת חוק שתחייב את רשתות השיווק ונקודות 
ממכר נוספות לפרסם בצורה ברורה וגלויה את המחיר הסיטוני 

והמחיר המקסימלי המומלץ, לצד המחיר לצרכן.

מחירי פרי ההדר
התייקרות מדד התוצרת החקלאית הטרייה בחודש דצמבר 

2011, הושפעה בעיקר מהתייקרות סעיף "ירקות ופירות טריים", 
שהסתכמה בעלייה של 2.4%. )בזה הייתה התייקרות במחירי הירקות 
הטריים של 5.7% והפירות הטריים הוזלו בשיעור של 2.8%(.                                                                                                         
מחירי הפירות הטריים, שאספקתם הייתה בדרך כלל סדירה, 
בהתאם להשפעות העונתיות, אופיינה בהוזלת חלק מהמוצרים, 
ביניהם: לימונים -13.9%, תפוזים -9.7%, אשכוליות -9.4%, 
בננות ומלונים -5.2%, אבוקדו -2.2% וענבים -0.1%. לעומתם 

הייתה התייקרות של תפוחים +0.7% ואגסים +1.1%. 
בשנת 2011 כולה נרשמה התייקרות ממוצעת של מדד המחירים 
 .2010 לצרכן של 2.7% לעומת התייקרות של 3.5% בשנת 
במקביל עלה מדד התוצרת החקלאית הטרייה בכ-1.3%, לעומת 

התייקרות ממוצעת של כ-4.2% בשנת 2010. 
מדד התשומות בחקלאות עלה בשנת 2011 בכ-8.4%, לעומת 

עלייה של כ-1.7% בתקופה המקבילה אשתקד. 

מדד חקלאות מורכב משני מדדים שונים:
1. מדד פערי מחירים בין המחירים לצרכן והמחירים הסיטוניים 
)פירות וירקות טריים עיקריים( – כמה אנו, הצרכנים, משלמים 

על פירות וירקות לעומת המחיר אותו משלמים הקמעוניים. 
2. מדד תרומת מוצרי חקלאות טריים להתייקרות המדד הכללי 
– כיצד משפיעים מחירי מוצרי החקלאות הטריים, המהווים את 
סעיף המזון הבסיסי בכל משק בית על כלל הוצאות משק הבית. 

  משרד החקלאות הקים צוות בין משרדי של מומחים בראשות 
יורם קפלניוק, למיפוי  מנהל המינהל למחקר חקלאי פרופ' 
התהליכים העולמיים בתחום משבר המזון העולמי והשתלבותה 
של ישראל בהתמודדות עם המשבר הזה, כך אמרה שרת החקלאות 

אורית נוקד.
180 חברות עסקיות מהארץ ומהעולם בתחומי פיתוח תשתיות 
חקלאיות מתקדמות וכן זרעים עמידים, ליובש, מליחות, חום, 

מזיקים מציגות בתערוכה את הפיתוחים בתחומי עיסוקן. 
ישראל היא המובילה בעולם בתחומים רבים של טכנולוגיה 
ייצור מערכות השקיה חסכניות במים, טיהור  חקלאית, בהם 
מי קולחין וניצולם להשקיה חקלאית, פיתוח זני ירקות, פירות 
וגידולי שדה מתאימים לגידול באקלים חצי מדברי, זנים של 
ירקות ופירות עמידים למליחות, יובש וחום, פיתוח חקלאות 

אורגנית ויצור דשנים, חומרי הדברה ועוד. 
שרת החקלאות נוקד, שר התמ"ת שלום שמחון ויו"ר מכון היצוא 
רמזי גבאי, חנכו בפתיחת התערוכה את ביתן החדשנות, בו מציגות 

זרות את הפיתוחים הטכנולוגיים  חברות ישראליות וחברות 
האחרונים בחקלאות הישראלית והעולמית. 

רב בקרב עשרות אלפי  עניין  לרכז  צפוי  ביתן החדשנות 
המבקרים הצפויים בשלושת ימי התערוכה בהם 40 שרי חקלאות 

מרחבי העולם. 
יצוא התשומות החקלאיות הגיע ב-2011 ל-3.4 מיליארד דולר 
גידול של 36% בשנתיים האחרונות )2010/11( - כך עולה מנתוני 
מכון היצוא במשרד התמ"ת שפורסמו לקראת התערוכה. כ-1.7 
מיליארד דולר מהתשומות היו חומרי דישון לגידולים חקלאים 
ולקרקע וכ-1.7 מיליארד דולר תשומות אחרות בעיקר מערכות 
השקיה ממוחשבות חוסכות במים, חומרי הדברה ומיכון חקלאי. 
יצחק  היצוא  וסביבה במכון  מים  מנהל מחלקת חקלאות, 
קרייתי, אמר לקראת פתיחת התערוכה, כי הטכנולוגיה החקלאית 
הישראלית המלווה בידע ובניהול, הפכה למוצר מבוקש בחקלאות 
הגלובלית. מכון היצוא יזם את הקמת ביתן החדשנות, העתיד 

להוות מוקד משיכה לאלפי מבקרים.

שרת החקלאות אורית נוקד: ישראל 
נערכת למשבר מזון עולמי

יצוא תשומות יצור לחקלאות גדל בשנתיים האחרונות
ב-36% ל-3.4 מיליארד דולר
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הקרן לעסקים קטנים ובינוניים 
שבערבות מדינה  מחליפה את 

הקרנות לעסקים קטנים
ובינוניים שפעלו בנפרד 

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה,  שהיא  קרן 
ממשלתית חדשה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.מחליפה החל 
מאפריל השנה )2012(, את הקרנות לעסקים קטנים ובינוניים, 

שפעלו בנפרד עד כה.
להלן דיווח וההסבר על הקרן החדשה כפי שפרסמה ברית 

פיקוח לא מכבר. 

4 מסלולים 
באמצעות הקרן החדשה תינתנה הלוואות לעסקים קטנים1 

ובינוניים2 ב-4 מסלולים:
מסלול הון חוזר - הלוואות לעסקים בעלי כדאיות כלכלית   .1

הנמצאים בקשיי תזרים זמניים.
מסלול השקעות - הלוואות לסיוע בהרחבת עסקים קיימים.   .2
במסלול זה נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסך 

תוכנית ההשקעה.

תנאי ההלוואות במסלולים הנ"ל:
• סכום הלוואה מרבי:  

לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח - הלוואה 
עד  500,000 ₪. 

לעסקים בעלי מחזור שנתי של 6.25 מיליון עד 100 מיליון 
ש"ח 8% - ממחזורם השנתי. 

•  בטחונות 
יכול  ידי המדינה. הבנק     60% /70 מהערבות תינתן על 
וערבויות   25% היתרה עד  לדרוש מהלווים בטחונות עבור 

נוספות לפי העניין. 
 3. מסלול עסקים בהקמה - הלוואות לעסקים בהקמה.

  עסק בהקמה הינו עסק העונה על לפחות אחת מהדרישות 
הבאות:  

עסק שטרם החל בפעילות.  •
עוסק פטור המתכוון להשקיע השקעה ניכרת, שתאפשר לו   •

לקבל מעמד של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
עוסק שמחזורו המצטבר מיום הקמתו הינו עד 500,000 ש"ח   •

והמשתמש לראשונה במסגרת אשראי.

תנאי ההלוואה  
סכום ההלוואה המרבי - עד 500,000 ש"ח. 

בטחונות:  
נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.   •
נדרש שילוב של רעיון עסקי המנצל הזדמנות עסקית עם   •
שוק יעד בעל פוטנציאל מספק ויזמים בעלי יכולת להוביל 

את העסק לצמיחה.
70%/80% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.  •

הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות עבור היתרה - עד   •

 דיווח והסבר של הקרן החדשה פורסם
 בחוזר של ברית פיקוח

1עסק שמחזור מכירותיו השנתי - בשנה שלפני הגשת הבקשה - עד 25 מיליון ש"ח.

2עסק שמחזור מכירותיו השנתי - בשנה שלפני הגשת הבקשה - בין 25 ל-100 - מיליון ש"ח.
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25% / 10% תלוי בסכום ההלוואה וערבויות נוספות לפי 
העניין.

קיימת אפשרות להחלפת הביטחונות בערב נוסף של עד 40% 
מסכום ההלוואה.

סיוע לעסקים קטנים ובינוניים.  .4
שמחזור  לעסקים   - מהיר(  )מסלול  זעירים  עסקים  מסלול 
הכנסותיהם עד 3 מיליון ש"ח - למטרת הון חוזר  השקעה או 

הקמת עסק.

תנאי ההלוואה 
סכום הלוואה מרבי - עד 100,000 ₪ 

בטחונות:  
60%/70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה    •

הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות עבור היתרה - עד   •
25% וערבויות נוספות לפי העניין.

קיימת אפשרות להחלפת הביטחונות בערבות אישית של   •
אדם נוסף. 

100,000 ש"ח -  בעסק חדש המעוניין בהלוואה של עד   •
ערבויות ובטחונות ידרשו על פי  תנאי מסלול עסקים בהקמה.
לקבלת הלוואה למטרת השקעה נדרשת השקעת הון עצמי   •

של לפחות 20% מסכום ההלוואה.

תנאי ההלוואות )בכל ארבעת המסלולים( 
ההלוואות תינתנה לתקופה של עד חמש שנים בהחזרים   •

חודשים. 

ניתן לקבל עד חצי שנה גרייס מתשלומי הקרן.   •

הריבית תהיה הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות   •

מסוג זה, על פי שיקול דעת הבנק ובאישור ועדת האשראי.

להלן תנאי סף נוספים לקבלת ההלוואות )בכל ארבעת המסלולים(.

מחזור שנתי - מחזורו השנתי של העסק הינו עד 100 מיליון ₪.  •

כל חובות העסק לרשויות המס – הוסדרו.   •
חשבון העסק וחשבונות בעלי מניותיו אינם מוגבלים ו/או   

מעוקלים או מועמדים להגבלה. 
אין הליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו לרבות   •

הליכי הוצאה לפועל - מצד בנק כלשהו. 

העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת   •
הליכים ו/או הסדר נושים.

הלווה מתחייב להשתמש בכספי ההלוואה אך ורק למטרות   •
שיפורטו בתוכנית המאושרת. 

הלווה ו/או בעלי העניין מתחייבים שלא למשוך הון מכל   •
סוג שהוא במהלך השנתיים הראשונות מיום קבלת ההלוואה 

הנערבת )למעט תשלום משכורות(. 
עלויות מול הגופים הממשלתיים

250 ש"ח מול הגוף המתאם.  עלות בדיקה כלכלית בסך   •
)הבנק רשאי לדרוש 250 ש"ח נוספים(. 

עמלות הקצאה בטוחה - בעת קבלת ההלוואה, על הלווה   •
לשלם עמלה בשיעור 0.5%-1.5% )בהתאם למחזור ההכנסות(.

הבנקים אשר זכו במכרז הינם: בנק הפועלים,  בנק המזרחי,    •
בנק מרכנתיל ובנק אוצר החייל.  נדגיש, כי אין חובה לפתוח 

חשבון בבנק ממנו מתקבלת ההלוואה. 

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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"

טלפון: 7516615 -03 # פקס: 03-7516614
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עמותת מען
הכתובת שלך

לאיתור והשמת עובדים
עמותת מען מסייעת לחקלאים, בעלי עסקים, בתי מלון, חברות, ומפעלים באיתור 
וגיוס עובדים. העמותה מסייעת ללא תשלום בהשמת העובדים המתאימים לכל 

מעביד.  אם את/ה רוצה עובדים רציניים מען היא הכתובת שלך!

מען מתמחה ב:
איתור עובדים. 

בדיקה ומיון מקדמי של עובדים.
לווי העובדים עד לקליטתם בעבודה.

סיוע בסידורים לוגיסטיים.

פריסה ארצית: 
משרדי מען נמצאים בתל אביב, חיפה, נצרת, כפר 

מנדא, אום אל-פחם, כפר קרע,
באקה אל-גרביה וירושלים המזרחית.

למען יש: 
-   מאגר נתונים של יותר מאלף עובדים ועובדות, 

בעיקר ערבים, בכל אזורי הארץ.
עובדים בכל רמות ההשכלה כולל סטודנטים, 

בוגרי תיכון ואח'.
עובדים/ות בחקלאות, נהגי טרקטורים וכלים 
חקלאיים, עובדים בלתי מקצועיים, עובדי סיעוד, 

ועוד.
נשים בעלות נסיון בעבודות מיון ואריזה בחקלאות

כיצד פועלת מען: 
מען מגיעה עם החברה והמפעלים להסכם על תנאי 

השכר של העובדים.
השכר משולם לפועלים ישירות ע"י המעביד, בהתאם 

לחוקי השכר.
מען אינה גובה תשלום מהמעבידים.

מען גובה דמי חבר מהפועלים בסך 35 ₪ לחודש 
באמצעות המעסיק*.

מען מקדמת קשרים הוגנים בין עובדים ומעבידים.
מען שומרת על קשר עם המעביד לאחר קליטת 

העובדים.

* חוק הגנת השכר סעיף 25 מתיר למעסיק לנכות 
דמי חבר משכר עובדים בתנאים מוגדרים )נוסח 

החוק יישלח במידת הצורך(.

העמותה פועלת בעזרת:
רכזי שטח מנוסים.

נסיון רב בהשמת קבוצות עובדים

עשרות מעבידים מרוצים כבר עובדים עם מען התקשר גם אתה עם רכזי ההשמה באזור שלך: 

ופאא טיארה wafat73@gmail.com  050-4330036  דני בן שמחון 050-4330039

סניף באקה אלגרבייה 30100 ,טלפון: 04-6386134 פקס: 04-6386171

maanbaqa@013net.net     http://www.wac-maan.org.il/ar/branches13
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 בחסות חטיבת המחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות

גריניננג בלוס אנג'לס

על פי תחזית ארגון יצואני הפירות הטריים מחצי הכדור הדרומי 
יהיה יצור ההדרים בעונת 2012 דומה ליצור בשנת 2011 עם 
ירידה קלה של 0.3%. היצוא צפוי לעלות ב-1.67%. התחזיות 
עשויות להשתנות מעט בהמשך העונה, עם הגעת מידע נוסף 
על זנים אפילים. סך יצור ההדרים במדינות חצי הכדור הדרומי 
חזוי להגיע ל-7.7 מיליון טון, מהם כ-3.7 מיליון טון תפוזים, 
המהווים עליה של 0.9% לעומת יצור התפוזים ב-2011; 1.9 
מיליון טון לימונים, ירידה משמעותית של 10.2% מ-2011; 
1.5 מיליון טון קליפים, המהווים עליה חדה ביצור של 18.5%; 

ו-573 אלף טון אשכוליות, ירידה של 3.1%.
סך יצוא ההדרים חזוי להגיע ל-2.5 מיליון טון, מהם כ-1.4 
מיליון טון תפוזים, עליה של 2.1%; 0.5 מיליון טון לימונים, 

עליה של 6.8%; 0.4 מיליון
טון קליפים, עליה של 2.0% ו-227 אלף טון אשכוליות, ירידה 

של 9.3% לעומת יצוא האשכוליות ב-2011.

תחזית לעליה של כ-2%
ביצוא ההדרים ממדינות חצי

הכדור הדרומי
שינוי בתחזית יצור 

ההדרים בקליפורניה
משרד החקלאות האמריקאי שינה את תחזית היצור של 
אשכוליות וקליפים בקליפורניה. תחזית היצור עלתה עבור 
אשכוליות וירדה עבור קליפים. על פי התחזיות העדכניות, 
יגיע   2011/12 יצור האשכוליות בקליפורניה בעונת  סך 
ל-6.8 מיליון תיבות, שהן כ-207 אלף טון. למרות העליה 
בתחזית, היקף יצור זה מהווה ירידה של 21% לעומת יצור 

האשכוליות בקליפורניה
בעונה הקודמת. סך יצור הקליפים חזוי להגיע ל-19.6 
מיליון תיבות, שהן כ-667 אלף טון, ירידה של 1% מהיקף 
יצור התפוזים והלימונים  היצור בעונת 2010/11 תחזית 
נותרה ללא שינוי, 88 מיליון תיבות טבוריים( כ-3 מיליון 
טון )28 מיליון תיבות תפוזי ולנסיה( 953 אלף טון )ו-39 

מיליון תיבות לימונים( כ-1.3 מיליון טון(.

החמרה באכיפת התקנים באיחוד האירופי
)SOIVRE( פרסם הבהרה בנוגע לעמידה בתקנים האירופיים בעקבות מקרים בהם שווקו  שירות הפיקוח של ספרד 
לבריטניה מנדרינות מהזן נדורקוט כשהן מסומנות כקלמנטינות. התקן האירופי מחייב לציין על תוויות הקליפים "מנדרינה", 
"קלמנטינה", "סצומה" ו/או את שם הזן. משרד החקלאות הבריטי הודיע שיעבוד בשיתוף עם רשתות השיווק כדי לאכוף 

את העמידה בתקנים גם בתוצרת המגיעה מחצי הכדור הצפוני וגם בתוצרת המגיעה כעת מחצי הכדור הדרומי.

ארה"ב - אפליקציה 
חדשה לזיהוי
מחלות הדרים

משרד החקלאות האמריקאי פיתח אפליקציה למכשירים 
ניידים בשם "Save Our Citrus" )בתרגום חפשי: להציל 
את ההדרים שלנו(. האפליקציה מיועדת לזיהוי קל יותר 
של ארבע מחלות הדרים עיקריות – הגרינינג, הקנקר, 
 sweet( וגרב התפוז   )CBS( מחלת הכתמים השחורים 
orange scab( ניתן להוריד את האפליקציה בגרסה אנגלית 
ובגרסה ספרדית והיא משמשת לזיהוי המחלה ולדיווח 

לשירותי הביקורת.

במחוז לוס אנג'לס שבקליפורניה התגלו סימנים של מחלת 
הגריניננג על עצי לימון ופומליו באזור מגורים בעיר הסיינדה 

הייטס.
משרד החקלאות של קליפורניה עמד לבצע טיפולי מניעה 
ברדיוס של 800 מטרים מהאזור הנגוע ויכריז עלי כאזור הסגר.

במקביל יתקיים סקר מקיף של עצי פרי ההדר  באזור. 
האם פותחו בארה"ב הדרים העמידים לגרינינג?

בתוך כך נמסר כי חוקרים בארה"ב דיווחו על עצי הדרים 
טרנסגניים המראים עמידות לגורם מחלת הגרינינג. מקורם 
של הגנים הללו בתרד. המחקר החל לפני שבע שנים במרכז 
המחקר "אנגריל לייף" במימון תלת-שנתי של משרד החקלאות 

האמריקאי. 
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רועי כספי1, ניצן רוטמן2, שמואל גרוס2, יואל דריישפון3, אריק פלבסקי4, 
יעל ארגוב1

אקרית החלודה 
בהדרים: ביולוגיה, 
אקולוגיה והדברה

 מבוא
אחד המזיקים הקשים ביותר בהדרים היא אקרית החלודה של 
ההדר Phyllocoptruta oleivora השייכת למשפחת אקריות 
העפצניתיים )Eriophyidae(. זוהי אקרית זעירה, דמוית פסיק 
צהבהב שמתפתחת אך ורק על גבי עצי הדר. המין טרופי במוצאו 
ובעל תפוצה כלל עולמית )28(. מוצאה של אקרית החלודה כנראה 
מדרום-מזרח אסיה, אזור מוצאם של ההדרים ומשם הרחיבה את 
תחום מחיתה כמעט לכל מקום שבו מגדלים הדרים. בפלורידה 
לדוגמא, האקרית נמצאה ודווחה כמזיק הדרים כבר בשנת 1879 
)52(. בישראל נמצאה אקרית החלודה לראשונה בשנת 1944 
בפרדסי עמק חפר ובית-חנון )10(, ומאז ועד היום הינה מזיק 
מפתח קשה להדברה בהדרים ברוב חלקי הארץ. הביולוגיה 
והאקולוגיה של האקרית נחקרה בשנים 1966-1955 ע" ד"ר אליהו 
סבירסקי ושלמה אמתי, בתמיכתה של המועצה לשיווק פרי-הדר. 
כל הקורא את פרסומיהם לא יכול שלא להתפעל מהמחקרים 
המדעיים, היסודיים, והסיזיפיים כמעט במיוחד לאור ממימדיה 
הזעירים של אקרית החלודה )איור 1, תמונות 3,2,1(. עד היום, 
יותר מ-50 שנה לאחר פרסומים אלו, מחקריהם מצותתים ע"י 
חוקרים רבים בספרות המקצועית העולמית. במאמר זה נסקור את 
הביולוגיה, האקולוגיה ושיטות ההדברה של האקרית בהדרים. 
המידע במאמר זה מתבסס בעיקר על מחקריהם של סבירסקי 
ואמתי, מחקרים עדכניים, ממצאים מהפרדס וכן מחקרים של 

מחברי המאמר ועמיתיהם.      

 Phyllocoptruta oleivora  איור 1: מחזור החיים וממדי אקרית החלודה
)איור: ר. כספי, לפי קייפר; 13(.

תמונה 1: אקרית החלודה – דרגות ההתפתחות )צילום: ר.כספי, א. פלבסקי(.

1המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, ענף ההדרים, 

מועצת הצמחים.
2שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

3חברת מהדרין.

4המחלקה לאנטומולוגיה, מרכז מחקר נווה יער, מינהל 

המחקר החקלאי.
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תמונה 2: אקרית החלודה – בוגרת צעירה )צילום: ר.כספי, א. פלבסקי(.

תמונה 3: אקריות בוגרות – מבט דרך זכוכית מגדלת )פי 10( )צילום: ר.כספי(.

ביולוגיה
דרגותיה מצויה, מתפתחת,  חיים: האקרית על כל  מחזור 
ומתרבה בפרדס במשך כל השנה, עם כי בקצב התפתחות שונה 
המושפע בעיקר מטמפרטורה ולחות הסביבה. בכל עונות השנה 
נמצאים על גבי עלים ופירות זכרים ונקבות כאחד )8(. מחזור 
החיים כולל: ביצה, זחל שעובר שתי דרגות, ובוגר )איור 1(.   
ביצה: הביצה כדורית, חלקה ושקופה למחצה בצבע לבנבן-
שקוף או צהבהב בקוטר 0.04-0.03 מ"מ )תמונה 1(. הביצים 
מוטלות כבודדות על עלים ופירות בד"כ בתוך שקעים. למרות 
זאת מוצאים לפעמים קבוצות של ביצים שהוטלו אחת ליד 
השנייה. תוך יומיים עד ארבעה ימים מרגע הטלת הביצים )ב- 

C° 26( בוקע הזחל הראשון מהביצה )6(. 
זחל: הזחל בדרגה הראשונה לבנבן ואורכו כ-0.08 מ"מ. הזחל 
בדרגה השנייה צהבהב יותר ואורכו 0.012-0.010 מ"מ. הזחלים 
זוגות רגליים הממוקמות בקדמת הגוף ודומים   2 הינם בעלי 
ניזונים בדומה  1(. הם  'בוגרים מוקטנים' )תמונה  בצורתם ל 
לבוגרים באותה סביבת חיים, אך הם חסרי פתחי-מין. המעבר 

מדרגה לדרגה מתבצע תוך כדי התנשלות בדומה לחרקים. 
לקראת ההתנשלות הזחלים חסרי תנועה למספר שעות עד לסיום 
התהליך. בתוך אוכלוסיה קיימת של אקריות ע"ג עלים ופירות, 
ניתן למצוא בקלות עורות נשל בצבע לבן-כסף. זמן התפתחות 

 .)6( 26 °C-הזחלים מבקיעה ועד בוגר הוא 3 ימים ב
בוגר: הגוף דמוי גליל זעיר שהולך ומצר כלפי הקצה האחורי, 
ובחלקו הקדמי מצויים גפי הפה, פתחי המין, ושני זוגות רגליים 
2(. אורך הזכרים כ-0.14-0.13 מ"מ,  1, תמונה  )איור  בלבד 
אורך הנקבות 0.16-0.15 מ"מ, ורוחבן כ-0.04 מ"מ )6, 25(. 
צבעם של הבוגרים הוא צהוב-בהיר שהולך ומתכהה לגוונים 
1(. אקריות החלודה חסרות  )תמונה  של חום עם הזדקנותם 
עיניים אך בכל זאת בעלות רגישות לאור )9, 28(. בקצה גופן 
ישנם זוג זיפים ארוכים וזוג אונות המשמשות כאיבר הצמדה 
למצע עליו הן נמצאות )9(. אקרית החלודה מופרית ע"י העברה 
בלתי ישירה של ספרמטופורים )"נרתיק זרע, בית-קיבול שנוצר 

בגוף הזכר ולתוכו הוא מפריש את תאי הזרע"( ללא מפגש פיזי 
בין הזוויגים )4(. הזכרים מפרישים את הספרמטופורים )כ-16 
לזכר ליום( על גבי הצמח בקרבת הנקבות )18(. הספרמטופורים 
מיום הפרשתם. כשנקבה  ימים  כ-3  נקבות במשך  מושכים 
מוצאת ספרמטופור היא מחדירה אותו לפתח מינה ומרוקנת 
יכולות  אותו מתכולתו. נקבות אקרית חלודה בלתי מופרות 
להטיל ביצים מהן יתפתחו זכרים בלבד, לעומת זאת מביצים 
שהוטלו על ידי נקבות מופרות יתפתחו גם זכרים וגם נקבות  
)שם התופעה – ארנוטוקיה - arrhenotoky(. הנקבות מטילות 
 ,14-17 °C בממוצע כ-8 ביצים במהלך חייהן בטמפרטורות של
וכ-12 ביצים בטמפרטורות של C° 24-27 )11,7(. מספר הביצים 
המכסימאלי שדווח בספרות  הגיע ל-29 ביצים על ידי נקבה 
במשך 20 ימי חייה )29(. תפוצת האקריות במרחב יכולה להתרחש 
במספר דרכים עיקריות: הליכה, ע"י הרוח, וע"י האדם ובעלי 
חיים. באופן טבעי, האקריות יכולות לעבור מחלקי העץ השונים 
בהליכה. מדדנו את קצב ההליכה על גבי עלים )וולקה( ומצאנו 
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שאקרית בוגרת יכולה ללכת במהירות של 0.048 מ"מ בשנייה 
)= 17.2 ס"מ בשעה(. תנועה זו יעילה לתפוצה לטווח קרוב, 
לדוגמא מעלה לעלה, מפרי לפרי וכדומה. התפוצה הטבעית 
לטווח רחוק מתבצעת ע"י הרוח )14, 29(. כשאיכות הפונדקאי 
יורדת הנקבות נודדות לאזורים חשופים לרוח וממתינות עד 
שתשאנה ע"י משב רוח אקראי. אפשרות נוספת למעבר בין עצים 
היא ע"י חרקים המשמשים כווקטורים לאקריות. צורת תפוצה 
זו נמצאה באקריות שונות ויתכן שנכון הדבר גם לגבי אקרית 
החלודה, ואכן נמצאו חרקים שונים שנשאו על גופם אקריות 
חלודה )29(, אך לא ברור האם תופעה זו אקראית ונדירה או שזו 
תופעה נפוצה ומכוונת על ידי האקריות. באופן טבעי פחות אך 
מסוכן יותר, האדם יכול להפיץ את האקריות מרחק רב על ידי 
העברת חומר צמחי נגועה מאזור לאזור, מארץ לארץ, ומיבשת 
ליבשת. לדוגמא, משערים שאקרית החלודה הוחדרה לארץ ע"י 
העברת פרי הדר נגוע בזמן מלחמת העולם השנייה )וכאמור 
נמצאה לראשונה בשנת 1944 בפרדסי עמק חפר ובית-חנון(.                                                                                         
התפתחות: ההתפתחות האופטימאלית מתרחשת בטמפרטורות 
28(. לדוגמא,   ,15( גבוהה  יחסית  30-32 עם לחות   °C של 
ממדינת סורינאם הטרופית )דרום אמריקה(, בה טווח טמפרטורה 
כל השנה C° 21-32 )ממוצע חודשי של C° 27.2( עם גשמים 
בכל חודשי השנה, דווח על 40 דורות של אקרית חלודה לשנה 
 20 25.5±1.5 האקריות חיות עד   °C )24(. בטמפרטורה של 
ימים כאשר מחצית מהאוכלוסייה שורדת כשבוע. לעומת זאת, 
בטמפרטורה של C° 17±1 חיות האקריות עד 36 ימים כאשר 
)6(. כל הדרגות של  ימים   18 מחצית מהאוכלוסייה שורדת 
האקרית מצויות בפרדס ומתפתחות לאורך כל השנה, אם כי 
בקצב התפתחות שונה המושפע בעיקר מטמפרטורת הסביבה 
- משך ההתפתחות מצוי בקשר ישר עם טמפרטורת הסביבה.  
הינו  ואמתי חישבו שסף ההתפתחות של האקרית  סבירסקי 
C° 9.2. בפרדסי הגליל העליון, בחורפים קרים, ההתפתחות 
יכולה להתעכב מעט כאשר ממוצע הטמפרטורות יורד מתחת 
לסף ההתפתחות. סבירסקי ואמתי חישבו שבמרכז הארץ מספר 
דורות האקרית לשנה הוא 33, לעומת 26 בגליל העליון )הנתונים 
מחושבים לטמפרטורות הממוצעות של שנת 1958(. בהסתמך 

על ממצאים אלה, ביצענו חישוב דומה על פי נתוני טמפרטורות 
מינימום מקסימום יומיות באזור גילת, בשנים 2010-2006 )איור 2(, 
במטרה להשוות את מספר הדורות הפוטנציאלי בשנה ממוצעת  )עונת 
גידול 2007-2006( ובשנה חמה מהרגיל )עונת גידול 2010-2009(. 
לפי חישובינו, באזור גילת בעונת גידול 2007-2006 היה  מספר 
הדורות הפוטנציאלי 33 )בדומה לחישוביהם של סבירסקי ואמתי( 
לעומת 36 דורות לשנה בעונת הגידול 2010-2009. באיור 2 ניתן 
לראות שבעונת הגידול 2010-2009 היה קיץ חם יותר ובעיקר 
 .2007-2006 הגידול  יותר מאשר בעונת  סתיו-חורף חמים 
הטמפרטורה השנתית הממוצעת בעונת הגידול 2010-2009 הייתה 
גבוהה במעלה וחצי )C° 21.5( מאשר בעונת גידול 2007-2006 
)C° 20.0(. עליה זו בטמפרטורות אפשרה תוספת פוטנציאלית 
של עוד שלושה דורות של אקרית חלודה. תרגיל חישובי זה 
מדגים את פוטנציאל הריבוי הגדול של אקרית החלודה בשנים 
חמות, דבר שעלול להגביר את הנזק הנגרם על ידי האקרית.                                                                                                  
ימות השנה.  והבוגרים בכל  ידי הזחלים  נוצר על  נזק: הנזק 
האקריות מצמידות את גפי הפה אל הצמח ומחדירות דוקרנים 
)כליצרות(  לתוך רקמת תאי הצמח העליונים )אפידרמיס(. כאשר 
תא אפידרמיס מת הוא משתעם, וכאשר תאים סמוכים רבים 
משתעמים, אנו מקבלים את גוון ה"חלודה" האופייני בפירות 
ובעלים. הנזק הכלכלי נגרם ע"י פגיעה אסטטית בקליפת הפרי. 
בתחילה הפירות נראים דהויים חסרי ברק )תמונה 4( ובמשך 
)תלוי בזן  גוון החלודה בצבע חום-שחור  הזמן מקבלים את 
ובמועד הפגיעה(. באתרוגים ולימונים גוון הנזק הוא אפור-
כסוף )תמונה 5(. עלים )וענפים ירוקים( פגועים משחימים )3(. 
כל מיני ההדרים ניזוקים מאקרית החלודה, אך המינים הרגישים 
ביותר הם פומלו, פומלית, לימון ואשכולית למיניה )3(. כאשר 
אוכלוסיית האקרית גבוהה מאד, בנוסף לנזק האסטטי נגרמת 
גם פגיעה ממשית לעץ בשל נשירת עלים )תמונה 6(. נגיעות 
קשה בחנטים עלולה לגרום נזק גם ליבול בשל אי הגעת הפרי 

לגודלו המירבי )17(.  
 

ניטור )בארץ ובארה"ב( והדברה:
הדברה מתוזמנת היטב ויעילה חייבת להתבסס על תוכנית 
ניטור רציפה ויסודית. הניטור המומלץ בארץ מתבצע על ידי 
בדיקה קפדנית של פירות ועלים )בעיקר בצדם התחתון( בעזרת 
גודל אוכלוסיית אקרית   .)3 10( )תמונה  )פי  זכוכית מגדלת 
2 אקריות בממוצע  ]עד  החלודה חולק לשלוש רמות: נמוכה 
לשדה של זכוכית מגדלת )2.25 סמ"ר([, בינונית )5-3 אקריות 
בממוצע לשדה(, וגבוהה )מ-6 אקריות ומעלה בממוצע לשדה(. 
הניטור מתבצע כל 14-10 ימים לאורך כל העונה )3(. לניטור 
יעיל יש לחפש את האקריות בבתי הגידול המועדפים עליהן. 
באופן כללי האקריות נמנעות מאזורים חשופים לקרינת שמש 
ישירה  )22( והן מעדיפות את צד העלה התחתון על פני העליון. 
בקיץ אוכלוסיות האקריות גדולות יותר על גבי פירות מאשר על 
העלים. פירות ועלים גבוהים מועדפים על פני נמוכים, ובדרך 
כלל בחלקות מדוללות אוכלוסיות האקריות גדולות יותר מאשר 
בחלקות צפופות )5(. כמו כן, פעמים רבות אוכלוסיית האקרית 

מופיעה בפרדס מידי שנה במוקדי נגיעות קבועים.
איור 2: הטמפרטורה הממוצעת באזור גילת בעונות הגידול

2006-2007 ו-2009-2010.
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תמונה 4: נזק מאקרית החלודה בפירות לימון )א( ופומלו )ב( שאיבדו את הברק ונראים דהויים )ימין(,  ופירות בריאים )שמאל(
 )צילום: א: ר. כספי, ב: י. דריישפון(.

תמונה 5: אקרית החלודה: נזק בפרי )א, ב: תפוזים, ג: אור, ד: פומלית( )צילום: א: א. פלבסקי, ב-ד: י. דריישפון(.
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בטקסס ההמלצות הן לנטר כל 14 יום. הניטור כולל עץ לכל 8 
דונם, 6 פירות לכל עץ )2 פירות מרביע העץ המזרחי, 2 מהצפוני, 
ו 2 מהמערבי(, הפירות צריכים להיבחר באקראי מאזורים בעץ 
שאינם חשופים לקרינת שמש ישירה. בעזרת זכוכית מגדלת 
)פי 14 לפחות( סופרים את כל האקריות החיות הנמצאות באזור 
המוצל של הפרי. בכל פרי בודקים 4 שדות ראייה )סה"כ = 1 
סמ"ר לפרי(. בנוסף, מחשבים גם את אחוז הפירות הנגועים 
)מכל הרמות(. המלצות ספי הפעולה הם: עד 2 אקריות לסמ"ר 
ופחות מ-20% פרי נגוע – אין צורך לטפל. 3-5 אקריות לסמ"ר 
ו-20% פרי נגוע – מצב גבולי לטיפול. יותר מ-5 אקריות לסמ"ר 
ויותר מ-20% פרי נגוע – צריך לטפל )26(. בפלורידה המלצות 
)לפרי טרי( אפילו מחמירות יותר. מומלץ לנטר כל 10-14 יום, 
20 עצים לכל 40 דונם )= עץ לכל 2 דונם(, 4 פירות לעץ. סף 
הפעולה לטיפול הוא 2 אקריות בממוצע לשדה של 1 סמ"ר )23(.

הדברה כימית 
כאמור, אקרית החלודה של ההדר הינה מזיק מפתח בענף 
נזקי אקרית החלודה  ההדרים. ללא פעילות הדברה, עלולים 
להגיע ל-100%. הדברת המזיק בארץ ובעולם מתבססת עדיין 
רובה ככולה על הדברה כימית בעיקר בשל פעילות דלה של 
אויבים טבעיים יעילים. בישראל מיושמים כיום בממוצע כשלושה 
ריסוסים לעונה בעלות שנתית כוללת של כ-42 מיליון ₪. 
בשנים האחרונות פחתה משמעותית יעילותם של חלק מקוטלי 
האקריות, כנראה בשל התפתחות של עמידויות בקרב אקרית 
החלודה. פחיתת ירידת היעילות באה לידי ביטוי הן בהפחתת 
קטילה של אוכלוסיות המזיק והן במשך ההגנה שהם מספקים 
לפרי, תופעה שגורמת לעליה בהיקף הריסוסים בעונה. בנוסף 

לכך מספר החומרים המורשים לשימוש הצטמצם באופן משמעותי 
בשל דרישות הקניינים בחו"ל. סך הכול מורשים כיום 6 קוטלי 
אקריות חלודה גנריים )חומרים פעילים בעלי שייכות כימית שונה( 
המורשים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא )טבלה 1(. עקרון 
ההדברה הכימית מבוסס על תחילת טיפול כאשר אוכלוסיית 
המזיק בפרי ברמה נמוכה. הדבר מחייב ניטור רצוף וקפדני של 
המזיק כל 10-14 יום. ההנחיה בהדברה היא ריסוס של חומר 
גנרי פעם בעונה ואין לחזור על שימוש באותו חומר פעם נוספת, 
מחשש של עידוד עמידות של האקרית לחומר. בעת הריסוס יש 
להקפיד על כיסויי מלא של כל חלקי העץ ובמיוחד פנים העץ. 
פעמים רבות נצפו כישלונות כתוצאה מיישום לקוי של תכשירי 
ההדברה. תכשירים מקבוצת Abamectin מיושמים בשילוב עם 
שמן קיצי. רצוי לרסס תכשירים אלו לפנות ערב כך שמשך תקופת 
הפעילות הראשונה יהיה ככל שניתן בשעות החשכה. חל איסור 
בשימוש ב-'נאורון 250' על פרי שמיועד לייצוא, אך ניתן לרסס 
אותו מוקדם לפני הופעת פקעי הפריחה )1(. טיפולים תכופים 
בחומרי הדברה בלתי בררניים עלולים להפר את המאזן הביולוגי 
בפרדס ולגרום להתפרצויות של מזיקים אחרים, כדוגמת כנימות 
מגן )כנימות ממוגנות וכנימות רכות(, כנימות קמחיות, כנימות 
עש ועוד. כאשר מרססים, רצוי לטפל רק במוקדי הנגיעות ולא 
לרסס את כל הפרדס באופן גורף, ומוטב להשתמש בתכשירים 
שהשפעתם על אויבים טבעיים היא הקטנה ביותר. בימים אלה 
החל המכון להדברה ביולוגית בפרויקט מחקרי שמטרתו לקבוע 
את רמת הפגיעה באויבים טבעיים של חומרי ההדברה בהדרים. 
הידע שיצטבר בנושא יאפשר לפרדסנים קבלת החלטות הדברה 

תוך כדי שאיפה למזעור הפרת המאזן בפרדס.  

שייכות כימיתשם גנריתכשיר ההדברה )שם מסחרי(

פחמימן-ברומיBROMOPROPYLATEניאורון 250 

חומצות טטרוניותSPIRODICLOFENאנוידור

תרכובת בדיל אורגניFENBUTATIN OXIDEאקרימייט, טונטו, בוטרקס

מנצידן, מנקוטל, סאנקוזב, מנקוזן,
דיתיו-קרבמטMANCOZEBמנקו-די

ורטימק, אגרירון, אקרימקטין, בקטין, 
ABAMECTINרומקטין, ורטיגו, ורקוטל, ביומקטין

מוצרי תסיסה של חיידקים
)Streptomycetes(

סולפו-לי, גופריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, 
גפריתSULFURסולפרון, סופה, תיוביט 

טבלה 1. קוטלי אקריות חלודה המותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא )1(
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תמונה 6: אקרית החלודה: נשירת עלים )צילום: י. דריישפון(.

דוגמא לממשק הדברת אקרית החלודה בפרדס - אזור 
גליל וגולן )2011-2010(

יחסית של  נמוכות  אזור גליל-גולן מתאפיין באוכלוסיות 
אקרית חלודה בהשוואה לשאר אזורי הארץ. באזור הגליל והגולן 
מתקיים כבר עשור פיקוח הדוק בנושא מזיקי הפרדס. בממוצע 
מנטר פקח מזיקים כ-500 דונם ליום עבודה, בתדירות של אחת 
ובתדירות אחת לחודש  לשבועיים בחודשים אפריל-דצמבר 
בחודשים ינואר-מרץ. הפקח בודק עלים, חנטים ופירות, תלוי 
בעונת השנה. בתקופה בה אין פרי, הניטור לנוכחות אקרית 
החלודה הוא בעלים ובעיקר בצידם התחתון. הפגיעה הכלכלית 
והנזק של האקרית היא בחנטים ובפירות. כאשר מזהים בניטור 
רמה לא גבוהה של אקריות בעלים ועדיין לא מבחינים בהן 
כלל על גבי החנטים, לא מבצעים הדברה וההנחיה היא לעקוב 
ולזהות את עליית אוכלוסיותיהן  על הפירות. רק ברמה גבוהה 
מאוד של אקרית בעלים מבצעים הדברה, וזאת מחשש לנשירתם 
)תמונה 6(. הניטור של הפרי בחודשי הקיץ ממוקד בעיקר בפרי 
הפנימי, בחובו של העץ, מאחר ולרוב אין האקריות נמצאות על 
פרי החשוף לשמש. יחידת הניטור וההדברה היא החלקה הבודדת 
בגודל של 5-20 דונם. הסף להדברת האקרית היא נוכחותה 

ביותר ממוקד אחד בחלקה ברמה של 2 אקריות לשדה הראיה 
בזכוכית מגדלת רגילה, או נוכחותה במוקד אחד ברמה של 5 
אקריות ומעלה. בעונת הפרי שעברה )2011-2010( היו מעט 
כישלונות בהדברת אקרית החלודה באזור הגליל העליון והגולן. 
הכישלונות בהדברה התרחשו בגלל זיהוי מאוחר, כשלון בפיקוח 
ובאיתור האקריות, או בשל יישום לא נכון של התכשירים.  בכל 
המקומות בהן אותרה האקרית מוקדם והטיפול ניתן בזמן סביר, 
לא היה כלל נזק. בטבלה 2 ניתן לראות שתי דוגמאות של דוחות 
ניטור והדברה של חלקות אשכולית אדומה )'סנרייז'( בקיבוץ 
דפנה ובקיבוץ גונן בעונת הגידול 2011-2010. פרט לטיפולים 
כנגד זבוב הפירות הים תיכוני שלא נכללים בדוחות אלו, ניתן 
לראות שאקרית החלודה הייתה המזיק הכלכלי העיקרי בפרדסים 
אלו. למעשה מלבד טיפול יחיד בקיבוץ גונן כנגד כנימה אדומה 
)24.5.10(, כל שאר הטיפולים היו ריסוסים כנגד אקרית החלודה 
בלבד. החלקה בקיבוץ דפנה טופלה ב-4 ריסוסים כנגד האקרית 
והחלקה בגונן טופלה ב-3 ריסוסים במהלך העונה. ראוי לציין 
שהחלקות לא טופלו בתכשירים מאותה קבוצה כימית יותר מפעם 
אחת בעונה. ריסוסים אלו, שהתבססו על תוצאות הניטור הקפדני, 
הדבירו ביעילות את המזיק ולא נגרם כל נזק כלכלי לפרי.                         
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הטיפולרמההמזיקתאריךמיקום

  אין ממצאים11.4.10דפנה  
למעקבעל עליםאקרית חלודה25.4.10דפנה  
בקטין +0.05% שמן קייצי 0.5%על חנטיםאקרית חלודה5.5.10דפנה  
למעקבהדברה טובהאקרית חלודה23.5.10דפנה  
  אין ממצאים6.6.10דפנה  
בוטרקס 0.1%נמוכהאקרית חלודה27.6.10דפנה  
למעקבהדברה טובהאקרית מזרחית11.7.10דפנה  
  אין ממצאים28.7.10דפנה  
למעקבנמוכהאקרית מזרחית9.8.10דפנה  
למעקבהתחדשותאקרית חלודה22.8.10דפנה  
סופה 0.75%בינוניתאקרית חלודה6.9.10דפנה  
למעקבהדברה טובהאקרית חלודה19.9.10דפנה  
 אין ממצאיםאקרית חלודה7.10.10דפנה  
 אין ממצאיםאקרית חלודה22.10.10דפנה  
אנוידור 0.03%בינוניתאקרית חלודה5.11.10דפנה  
למעקבהדברה טובהאקרית חלודה19.11.10דפנה  
 אין ממצאיםאקרית חלודה5.12.10דפנה  
 אין ממצאיםאקרית חלודה20.12.10דפנה  
למעקבמעט א. חלודה + תריפס + עשים20.1.11דפנה  
למעקבמעט +בינוניא. חלודה + נזק מתריפס24.2.11דפנה  
 בינונינזק מתריפס20.3.11דפנה  

למעקב נמוכה +כנימות קימחיות2.2.10גונן
  אין ממצאים12.4.10גונן
למעקבעל פרי ישןאקרית חלודה26.4.10גונן
בקטין 0.05% + שמן קייצי 0.5%על חנטיםאקרית חלודה10.5.10גונן
טריגון 0.1%בינוני +כנימה אדומה24.5.10גונן
בהמתנהבינוניאקרית חלודה7.6.10גונן
למעקבבינוניתכנימות קמחיות28.6.10גונן
בוטרקס 0.1%בינוניתאקרית חלודה9.7.10גונן
למעקבנמוכה אקרית חלודה27.7.10גונן
 הדברה טובהאקרית חלודה8.8.10גונן
  אין ממצאים15.8.10גונן
  אין ממצאים1.9.10גונן
סופה 0.75%התחדשותאקרית חלודה16.9.10גונן
למעקבהדברה טובהאקרית חלודה5.10.10גונן
  אין ממצאים18.10.10גונן
  אין ממצאים3.11.10גונן
  אין ממצאים17.11.10גונן
  אין ממצאים2.12.10גונן
למעקבמעט נזקכנימות קימחיות21.12.10גונן
למעקבמעט + נזק + פייחתכנימות קימחיות23.1.11גונן

טבלה 2. דוגמאות של דוחות ניטור והדברה של חלקות אשכוליות אדומות )'סנרייז'( בקיבוץ דפנה ובקיבוץ גונן בעונת הגידול 2011-2010
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הדברה ביולוגית
הריסוסים כנגד אקרית החלודה וריסוסים נוספים שניתנים 
בפרדס נגד מזיקים אחרים ומחלות, עלולים לפגוע באויבים 
הטבעיים בפרדס ועשויים להפר את המאזן הביולוגי. בעשור 
האחרון העלות הכוללת של  הדברת אקריות עולה, ובמקביל 
פוחתת יעילותם, כנראה משום שהאקרית מפתחת נגדם עמידות. 
בנוסף, יותר ויותר קניינים בחו"ל מגבילים את השימוש של חלק 
מהחומרים המורשים לשימוש בפרדס. לכן יש כיום דחיפות 
ביולוגיים ארוכי טווח להדברת האקרית,  במציאת פתרונות 

המשתלבים בממשק ההדברה המשולבת בפרדס. 

בפרדסי הארץ ישנן מספר אקריות טורפות מקומיות. על מנת 
לשפר את ההדברה הביולוגית בארץ, ייבא המכון להדברה ביולוגית 
בין השנים 1996-1990 חמישה מינים של אקריות טורפות )בגישת 
ההדברה הביולוגית הקלאסית(. לאחר פיתוח שיטות חדשניות 
לגידול המוני של אקריות אלו, הן גודלו ופוזרו בארץ. על פי 
הידוע עד כה רק מין אוסטרלי אחד )Euseius victoriensis( התבסס 
בצפון הארץ, ללא תוצאות הדברה משמעותיות )2, 12(. בימים 
אלו מתבצעים מחקרים שמטרתם להבין את יחסי הגומלין בין מיני 
האקריות הטורפות השונות ולשפר את יעילותן בהדברה על ידי 
תוספות תזונתיות שונות, כדוגמת השימוש בצמחי כיסוי בפרדס 

המפזרים אבקות פרחים ברוח.
כיוון מחקרי נוסף בעל פוטנציאל להצלחה, שהתבצע בישראל 
על ידי החוקרים אורי גרזון, אברהם שטיינברג, צחי פז )מהפקולטה 
לחקלאות ברחובות( וחובריהם, הוא הדברה ביולוגית בעזרת 
פטריות פתוגניות לאקריות )21,20,16(. פטריות אקרופתוגניות )= 
גורמות מחלה באקריות( התוקפות אקריות חלודה נמצאו לראשונה 
ב-1924 בפרדסי אשכוליות בפלורידה )27(. מספר מינים של 
 Hirsutella יובאו לארץ, מתוכם המין Hirsutella פטריות מהסוג
thompsonii נמצא יעיל מאד במעבדה )כ-85% הדברה(, אך מין 
זה אינו יעיל בתנאי שדה )בישראל( מכיוון שהוא דורש תנאי 
לחות גבוהים מאד. החוקרים מהפקולטה לחקלאות מצאו בישראל 
 Acaromyces ingoldii  פטריות מקומיות יעילות בתנאי הפרדס, והן
Meira geulakonigii , ו-Meira argovae. נמצא גם כי הפטריה  
M. geulakonigii נמצאת וחיה בקליפת הפרי מבלי לפגוע בעץ 
או בפרי עצמו )endophytic fungus( )20(. בניסוי מעבדה פטריה 
זו גרמה ל-80% תמותה של אקרית חלודה בתוך שבוע אחד. 
יותר מכך, בניסויי שדה בפרדס אשכוליות, ריסוס עונתי בנבגי 
פטריה זו גרם לירידה משמעותית באוכלוסיית אקרית החלודה  
וגרם לירידה של כ-50% בנזקי אקרית החלודה לפירות בזמן 
הקטיף )מ-23% ל-13% נזקים(. פטריה זו איננה רגישה למרבית 
חומרי ההדברה המיושמים בפרדס )למעט תכשירי גופרית(, 
ואיננה פוגעת בעצי ההדר. תכונות אלו הופכות את הפטריה 
לבעלת פוטנציאל להיות בעתיד תכשיר ביולוגי טבעי להדברת 
אקרית החלודה. בנוסף, חוקרים אלו מצאו לאחרונה שהפטריה 
M. argovae מייצרת ומפרישה חומר )ארגובין( רעיל לאקריות. 
)0.2 מ"ג למ"ל( גרם במעבדה ל-100%  ריסוס של ארגובין 
תמותת אקריות חלודה. החוקרים מאמינים שגם הארגובין הינו 
בעל פוטנציאל גבוהה להיות הבסיס לתכשיר הדברה ממוצא 

ביולוגי כנגד אקרית החלודה )19(. אם וכאשר תכשירי ההדברה 
הביולוגים האלו יהיו זמינים מבחינה מסחרית לבדיקה, חוקרי 
המכון להדברה ביולוגית בשיתוף עם הגורמים המקצועיים בענף 

ההדרים ישמחו לבדוק את יעילות התכשירים בפרדס.   

תודות:
יואב גזית, ודורון  אנו מודים לפרופסור אורי גרזון, ד"ר 
טימר על ביקורתם המקצועית ותרומתם לשיפור מאמר זה.
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ראיון

מישראל,  החקלאי  היצוא 
יצוא פרי ההדר,  הכולל את 
נקלע בעונת 2011/2012 של 
המסתיימת  ההדרים  עונת 
לטלטלות  אלה,  בימים 
צאה  כתו  , ת ו תי משמעו
מאירועים יוצאי דופן בשוקי 
באירופה.  בעיקר  העולם, 
המהוות  אירופה  מדינות 
את עיקר השוק לפרי ההדר 
למשבר  נקלעו  מישראל, 
כלכלי, פיננסי, חמור שטרם 
היום  עד  ומשפיע  הסתיים 
על הביקושים של הצרכנים 
וכשהמצב הכלכלי של  שם. 
מצטמקות  קשה,  הקונים 
שבכל  והתוצרת  המכירות 
להיות  חייבת  נמכרת  זאת 
במחיר אטרקטיבי, היינו, זול 
במיוחד. בנוסף, יצואני תוצרת 
הדר,  פרי  כדוגמת  חקלאית 
הישראלי,  בפרי  המתחרים 
כמו מצרים ספרד מרוקו או 
טורקיה, הופכים לאגרסיביים 
וכדי  שכזו  בתקופה  יותר 
יש  רגל,  מפשיטת  להימנע 
בהם המוכנים למכור תוצרתם 

לעיתים בכל מחיר ובכך הם 
מערערים את האיזון בשווקים. 
לא די בכך, ובישראל התפרקה 
אגרקסקו,  האחרונה  בעונה 
שהייתה אבן היסוד של היצוא 
 2 החקלאי הישראלי ומספר 
לגלי  ישראל.  הדרי  ביצוא 
"נפילתה" הייתה  ההדף של 
השפעה כלכלית עסקית על 
בארץ  החקלאות  פעילות 
בכלל ועל מבנה ופעילות ענף 

ההדרים בפרט. 
ההתרחשויות  כל  לנוכח 
וכדי להתרשם מקרוב  הללו 
כיצד מתמודדים המופקדים 
על היצוא החקלאי הישראלי 
יזם  בשטח,  האתגרים  עם 
מנכ"ל משרד החקלאות יוסי 
במדינות  קצר  ביקור  ישי, 
היעד של התוצרת מישראל - 
בצרפת ובהולנד, בו נטלו חלק 
בכירים במגזר החקלאי, בהם 
מנכ"ל מועצת הצמחים צבי 
אלון, איציק בן דוד סמנכ"ל 
סחר חוץ במשרד החקלאות, 
ענף הפירות  יו"ר  ברנס  רני 
במועצת הצמחים ונוספים.                                                                    

 "רק יצוא של מוצרי איכות 
ללא צורך בטיפול נוסף בחו"ל 

מבטיח תמורה הוגנת לחקלאי"  
זו מסקנתו של צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים בתום ביקור שערך 

בשוקי היצוא החקלאי באירופה • בביקור אותו יזם יוסי ישי מנכ"ל משרד 
החקלאות, השתתפו בכירים נוספים במגזר החקלאי שביקשו להתרשם 

מהשפעת השבתתה של אגרקסקו והמשבר הכלכלי - פיננסי באירופה על 
יצוא ההדרים של ישראל לשוק חשוב זה • החברות בחו"ל החמיאו לאיכות 

התוצרת החקלאית המגיעה מישראל 

מסקנות הסיור 
סיפר  עם שובו מהביקור, 
לנו צבי אלון מנכ"ל מועצת 
הצמחים על רשמיו מהסיור. 
אלו  את  בחו"ל  "פגשנו 
עם  יום  יום  המתמודדים 
לשמר  שמטרתם  האתגרים 
ולהגדיל את היצוא החקלאי 
מישראל לאירופה. בין השאר 
שוחחנו עם מנהלי הסניפים 
של מהדרין בצרפת ובהולנד 
וגם ביקרנו את בכירי חברות 

גדולות של  שיווק מקומיות 
ישראלית  חקלאית  תוצרת 
במערב אירופה.  ההתרשמות 
מפגישות  שלנו  הראשונית 
אלו הייתה כפולה: "ראשית 
– חרף המתח הכלכלי הפוקד 
תוצרת  יצוא  אירופה,  את 
איכותית ברמה גבוהה עשוי 
גם בתקופה זו להבטיח תמורה 
נאה לחקלאים. בנוסף, חשוב 
שתהליך השיווק מישראל יהיה 
ללא דופי כדי שלא יהיה צורך 
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בטיפול נוסף בחו"ל בתוצרת 
החקלאית הנשלחת מישראל. 
שכן, הוצאה בגין מיון וקירור 
קשה  ופוגעת  יקרה  מחדש 
לצערי,  המגדל.  ברווחיות 
הביקור  במהלך  ראיתי 
משלוחים שחייבו טיפול נוסף 
רווח לחקלאי  שלא השאירו 
הכפול  המסר  את  בארץ". 
בהם  החקלאים,  לכלל  שלו 
למגדלי ההדרים, מסכם צבי 
אלון במילים הבאות: " ניתן 
להמשיך ולייצא פרי וגם לקבל 
זו  תמורה נאה. אך בתקופה 
כי  זהירות,  לנקוט  חשוב 
פרי  ורק  תלול'  'המדרון 
זקוק לטיפול  איכותי שאינו 

נוסף בחו"ל יצליח". 

האור שם דבר
נחלשת  אירופה  שאלה: 
מתייחסים  כיצד  כלכלית, 
קשה  בתקופה  השווקים 
ההדר  לפרי  עבורם,  זו 
להם?                                                                                                         המוצע  הישראלי 
"זן האור ממשיך  צבי אלון: 
ומוצר  דבר  שם  להיות 
של  המוניטין  את  המוביל 
ובכך הוא מזכיר את  ג'אפה 
של  המפוארות  התקופות 
זאת  רואים  בעבר.  הג'אפה 
שמקבל  הנאות  בתמורות 
האור בשווקים, בהשוואה לפרי 
המתחרה בו מספרד וממרוקו.                                                                                                                      
להישאר  אסור  זאת,  "עם 
מודעים  כולנו  שאננים. 
להמשך התרחבות מטעי האור 
ולכן, עלינו להמשיך  בארץ 
ולהשקיע בפיתוח שוקי יצוא 
נחשפו לאור  חדשים שטרם 
ולאיכויותיו וגם לפרות הדר 
נוספים שאנו מייצאים. בנוסף, 
מהשקעות  פוסקים  איננו 
בפיתוח וקידום זנים חדשים, 
שטרם נחשפו בשווקי העולם 
וגם להם פוטנציאל להצליח.                                                                                                                                
" הפעילות הזו לשמירת הקיים, 
הרחבת השווקים והמאמצים 
חדשים,  מוצרים  לפיתוח 

בהשקעות  אותנו  מחייבים 
כספיות רבות ולשם כך אנו 
מסתייעים בכספי המגדלים 
כאחד.                      החקלאי  והמינהל 
התנהלות זו היא תנאי להצלחה 
בשוקי היצוא שלנו, מאפשרת 
היצוא  נפח  על  לשמור  לנו 
ולהרחיבו. תשתית שיווקית 

מרשימה.
                                                                                      
התשתית  האם  שאלה: 
השיווקית בחו"ל מאפשרת את 
הרחבת היצוא החקלאי ובכללו 
פרי ההדר הנשלח מישראל?                                                                                                           
צבי אלון: "התשובה חיובית. 
בצרפת ובעיקר בהולנד הוצגו 
מרשימים  מתקנים  בפנינו 
המאפשרים זאת. הולנד מהווה 
זה מכבר, מעצמה של מסחר 
בתוצרת חקלאית לכל העולם 
תהליכי  שם  ראינו  וממנו.  
בשלבי  משוכללים  שיווק 
וכיוצ"ב.  השינוע  האריזה, 
של  אזורים  עשרות  ביקרנו 
מתקני אכסון ושיווק חקלאי 
בהולנד המשתרעים על פני 
מתקנים  של  דונמים  מאות 
דוגמת  מודרניים,  סופר 
ב'קול קונטרול' שהוא מרכז 
קירור לוגיסטי המשתרע על 
נפגשנו  האג.  ליד  דונם   20
לנושא  מומחים  עם  גם  שם 
ובכללם  החקלאי  השיווק 
מנהלים ב-3-4 חברות ענק, 
שהיצוא  מובילות,  בולטות 
החקלאי הישראלי עובר דרכן 
וגם ביקרנו והתרשמנו מאוד 
מהיקף הפעילות והמודרניזציה 
של תהליכי השיווק השונים".                                                                                                   
המשלחת הישראלית פגשה 
באנשי מהדרין ליד רוטרדם 
ובמרסי ועליהם אומר צבי אלון 
" במהדרין עובדים יפה מאוד. 
מכוונת  עבודתם  שיטת 
הניתן, עם  ככל  כדי לעבוד 
אף   הם  הסופיים.  הלקוחות 
ולחסוך  לקצץ  מתאמצים 
מכך   וכתוצאה  בהוצאות 
עובדים  מעט  מעסיקים  הם 

למעשה,  שהם  מקומיים 
מהגרים ממזרח אירופה". 

דברי שבח לצד אזהרה
אומרים  ומה  שאלה: 
בחו"ל?                                                                                   הקולגות  עלינו 
השיווק  "מומחי  אלון:  צבי 
שפגשנו  באירופה  החקלאי 
התוצרת  איכות  את  שבחו 
הנשלחת אליהם  מישראל. 
הם גם הדגישו את התרשמותם 
הישראלית  מהמקצוענות 
היצוא  בתהליכי  המושקעת 
בתחומי  בעיקר  השונים, 
סטנדרטים  על  השמירה 
ובשילוח".                                                              במיון  גבוהים, 
הביעו  חלקם  זאת,  "עם 
החברות  י  בו מרי דאגה 
הקטנות בישראל המייצאות 
חקלאית,  תוצרת  מהארץ 
לדעתם  ירקות(.  )בעיקר 
על  מכבידה  שכזו  תופעה 
מו"מ  לנהל  יכולת המשווק 
מוצלח להתחייבות במחיר - 
גורמים  הקטנים  המשווקים 
לחוסר ודאות בשוק, למרות 
שהם אינם משווקים לרשתות 
לסיטונאים  או  הגדולות, 
טוב  המשלמים  הגדולים, 
ביותר.                                גבוהה  איבות  עבור 
"אותם מומחים לשיווק בחו"ל 
מדגישים כי למעשה מדובר 
ובשתי  תוצרת  רמות  בשתי 
רמות מחירים שהקונה בחו"ל 
מבדיל ביניהם.  כשהיצואנים 
הקטנים מוכרים בזול תוצרת 
שהיא פחות איכותית ומתחרים 
ברמת איכות טובה ויקרה נוצרת 
תחרות לא סימטרית בין סוגי 
התוצרת הישראלית ובכך נפגע 
מוניטין היצוא הישראלי..."                                                                                             
כאמור הדברים הללו ששמעה 
המשלחת הישראלית בחו"ל 
בשיווק  שיפור  הטעון  על 
מכוונת  החקלאית  התוצרת 
בעיקר ליצוא הירקות.                                                              

בעיה דומה בשוק המקומי 
י  כ ר  ו סב ן  ו אל י  צב

אף  פוגעת  דומה  התנהלות 
בארץ.                                                         החקלאי  בשיווק 
ובלשונו: "תופעה דומה קיימת 
גם בשוק המקומי. היצרנים 
הקטנים בארץ, אינם פרטנרים 
הגדולות  הרשתות  ל-5-6 
הפעילות בשוק. לא באחידות 
התוצרת, לא ברמת המחירים 
לכן,  נוספים.  ובפרמטרים 
גם בשוק המקומי חובה על 
קיום אחידות הטיב, ואמינות 
השיווק. עם זאת, חשוב לזכור 
כי בישראל פעילים גם חקלאים 
שרובם  ובינוניים,  קטנים 
ככולם יצרנים איכותיים אך 
מגבלה  מהווה  משקם  גודל 
בשיווק. לכן חובה על המערכת 
לפעול כדי שגם להם תהיה 
ולהתקיים  לשרוד  היכולת 
בכבוד. דרך נאותה להבטיח 
זאת ניתנת להתבצע באמצעות 
על  שתקל  ויוזמה  מדיניות 
הקטנים להתארגן ובמשותף 
לפעול בנתיבי שיווק גדולים 
יותר בנפח גדול יותר – נתיב 
השיווק  יכולת  את  שיגדיל 

שלהם".
בעת הזו, אנו מבקשים גם 
את התרשמותו של  לשמוע 
צבי אלון כיצד הושפע השיווק 
הראשונה  בשנה  החקלאי 
לאחר התפרקותה של חברת 

אגרקסקו.
השפיעה  "כיצד  שאלנו: 
אגרקסקו  פעילות  הפסקת 
על היצוא החקלאי מישראל?                            
צבי אלון: "בתחילת העונה 
'יצואנים  של  ניסיונות  היו 
מקומה  את  לתפוס  חדשים' 
של אגרקסקו שהפסיקה את 

פעילותה. 
המשווקים החדשים הללו 
שחלקם לא הכירו תמיד את 
המוצר ואת דרכי השיווק שלו 
גרמו נזק לעצמם ולענף.  זה 
לא קרה בענף ההדרים שבו 
יחסית  היו קטנים  השינויים 
בשיווק  לפגיעה  גרמו  ולא 

הדרים".  

ראיון



תקופה זו מתאפיינת בסוף עונת הפריחה ותחילת החנטה. במרבית אזורי 
הארץ התברכה עונת הגשמים שחלפה ברמת משקעים גבוהה יחסית 
לממוצע הרב-שנתי, למעט אזור הדרום. רבים ממאגרי המים התמלאו 

לחלוטין, ואפילו מפלס הכנרת עלה ב-2 מטרים במהלך החורף, 
עד לכתיבת מדור זה.
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות לעונה - מאי-יוני 2012

הקטיף עתיד להסתיים רק באמצע חודש מאי. היצוא יחסית 
לעונה שחלפה גדל, אולם התמורות הממוצעות במרבית הזנים 
נמוכות יחסית לעונות הקודמות, בעיקר באשכולית אדומה, 
שבה כמויות רבות של פרי הופנו לתעשיית המיץ המקומית 
וחלק גדול מהפרי הועבר ישירות מהפרדס למפעלי התעשייה. 
כמות היצוא של הזן אור עלתה ביותר מ-50% ונאמדת כיום 
בכ-45,000 טון. הזן אור ממשיך להיות אטרקטיבי יחסית 
לקליפים מתחרים מספרד וממרוקו, אך הפדיון בשער הפרדס 
קטן יחסית לעונה הקודמת בעיקר בשל אחוז גבוה יותר של 

פרי קטן שנקטף בעונה החולפת.
חשוב להדגיש שהפער בין הפרי הראוי לשיווק טרי לפרי 
הנמכר לתעשייה הוא רב. ההשקעה הנדרשת לקבלת פרי איכותי 
היא גבוהה אך בלתי נמנעת, כאשר המטרה היא להגיע לרווח 
מרבי. חוברת ההמלצות הנוכחית מורכבת מהמלצות שוטפות 
לעונה ומדפונים נפרדים בתחומי הגידול השונים. עם המעבר 
לבדיקת ההתאיידות לשיטת פנמן הרחבנו את פרק ההשקיה 

העוסק בנושא שערך דובי רבר.
ביצוע הפעולות הנדרשות בפרדס בעתן ובמלואן יתרום 

להעלאת הרווח של הפרדסנים.

חיגור מאוחר להעלאת יבול וגודל הפרי ב'אור 1'
בניסויים שנערכו בשנים האחרונות בזן 'אור 1' נמצא שניתן 
להעלות יבול ולהגדיל את ממדי הפרי ע"י חיגור אביבי מאוחר. 
יבול נמוך, מומלץ  1' שמסתמן שיניבו העונה  'אור  בחלקות 
לבצע חיגור של כ-70% מזרועות העץ כאשר קוטר החנטים 
הממוצע יהיה 8 מ"מ. החיגור מומלץ גם בחלקות שחוגרו קודם 

לכן בעת הפריחה.

גיזום ועיצוב העץ
גיזום  בחלקות שנקטפו לאחרונה יש לבצע במקרה הצורך 

יש  ולכן  ענפי שלד,  זה עלול לחשוף  גיזום  ושדרה.  צמרת 
תיעשה  מבוגרים  בעצים  וגזעים  זרועות  הלבנת   להלבינם. 
ב-40% סיד כבוי + 1% דבק פלסטי, בהברשה ולא בריסוס. 
בשתילים צעירים מלבינים ב"לובן", "ילבין", "שלגזע" וכדומה; 

ניתן לבצע את ההלבנה גם במרסס.
חילון ודילות - יש להסיר ענפונים וצימוחים צעירים מאזור 

הדלת והחלון. פעולה זו תחסוך בהמשך עבודה רבה בגיזום.
גיזום יבש - ניתן לבצע במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
יש להסיר בחובו של העץ את כל הענפים היבשים וענפים חיים 
מנוונים שאינם נושאים פרי. ענפים אלה שורטים את הפרי בעיקר 
בזנים הרגישים כמו: פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים אלה גם 
פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ בשל משקלו 

הרב ועלול להישרט.
ניתן  זרועות בצורת גביע.  עצים צעירים - יש לעצב 5-3 
להתחיל לפתוח דלת למרכז השורה. ענפים מיותרים יש להסיר 
בבסיסם ולמרוח במשחת עצים. לבלוב צעיר, שהגיע לאורך 

50-30 ס"מ, יש לגוזמם כדי לעודד פריצות חדשות.

הדברת מחלות
מאלסקו

הזנים הרגישים ביותר הם: ליים, אתרוג ולימונים. הזן יורקה 
קוק רגיש במיוחד. מרבית הקליפים עלולים להידבק במאלסקו. 
המחלה מועברת על ידי נבגים המתפתחים על ענפים יבשים 
ומופצים בעיקר על ידי הרוח. לפיכך, אין להשאיר בפרדס גזם 
יבש מעצים נגועים אלא חובה לשרפו. התנאים הנוחים להידבקות 
העצים הם טיפות מים על הלבלוב הצעיר, גשם, טל על לבלוב 

צעיר וטמפרטורה נמוכה.
לסניטציה יש חשיבות רבה במניעת התפשטות המחלה: עקירת 
עצים נגועים כבר מנגיעות בינונית, גיזום ענפים נגועים מיד 

עם התגלות סימני המחלה ושרפה של הגזם.
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המלצות:
לרסס פעם שנייה את העצים בקוציד 0.3%, בחלקות נגועות  א. 

ובחלקות סמוכות לעצים נגועים במחלה. 
לבצע גיזום של כל הענפים היבשים עד לקטע החי של הענף.  ב. 
מטרת גיזום זה, בין השאר, היא לאפשר גילוי מוקדם של המחלה.

לעקור עצים הנגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה. ג. 

 מועד 
תכשירים מומלצים למועד1)עיתוי פנולוגי(

המלצות לריסוס לפי היסטוריית 
הנגיעות בחלקה ותוצאות ניטור 

של אלטרנריה בחלקה

מועד אחרון 
ליישום או ימים 

מקטיף

נגיעות קשה 
בעבר 

)מעל 10% בררה(

 נגיעות 
בינונית-נמוכה
)10% עד 0% 

בררה(

ניטורריסוסעמיסטאר 0.075% או סיגנום 0.05%סוף אפריל )תחילת חנטה(

סוף מאי

160

אמצע מאי
תכשירי אשלגן זרחיתי

7ניטורריסוס)פוטסיום פוספיד(2 0.25%

תחילת יוני
קליפמן3 0.15%

ניטורניטוראו רובראל 0.1%
60
150

סוף יוני
תכשירי אשלגן זרחיתי2 0.25%

ניטורריסוסאו קוצייד0.3%5

7

7
120ניטורניטורחוסן 0.15%אמצע יולי

7ריסוסריסוסתכשירי אשלגן זרחיתי2 0.25%תחילת ספטמבר

ניטורריסוססיגנום 0.05% או קליפמן3 0.15%תחילת אוקטובר
160
60

אמצע-סוף אוקטובר
קוצייד 0.3%

7ריסוסריסוס)גם כנגד ריקבון חום ומלסקו(

אמצע נובמבר
 הרקולס

7ניטורריסוס)קנונחושת( 0.4%

אנטרקול3 0.25% או מנקס3 0.3%מאמצע נובמבר ועד לקטיף
ריסוס ע"פ 

ניטור
ריסוס ע"פ 

28ניטור

טבלה 1. המלצות להדברת אלטרנריה

אלטרנריה
בגמר הפריחה נחשפים החנטים הצעירים להידבקות במחלה, 
במיוחד כאשר יש טללים או ערפל. מומלץ לערוך ניטור ולבדוק 
נגיעות בעלים הצעירים ועל החנטים. סימני המחלה בעלה נראים 
ככתם נקרוטי חום וסביבו הילה צהובה. הסימנים בחנטים נראים 
ככתם חום-שחור שגודלו כראש סיכה. בבחירת חומר הריסוס יש 
להתחשב במספר הימים לפני הקטיף. הטבלה המצורפת מרכזת 

את התכשירים המומלצים ומועדי יישומם.

הערות לטבלה: 
1הרשימה אינה מחייבת. 

2תכשירי אשלגן זרחיתי )פוטסיום פוספיד(: קנון, קורדון, פוספירון.

3התכשירים מקבוצת הדיתיוקרבמטים )קליפמן, אנטרקול, מנקס( מותרים לשימוש בארץ בהדרים, אך משום שיש מדינות המסתייגות 

משימוש בתכשירים אלה, מומלץ להיוועץ במשווק טרם ריסוסם.
4אם בחלקות אלה מתגלה בניטור נגיעות העולה על 10%, יש לרסס סמוך למועד גילוי באחד מהתכשירים המופיעים בטבלה.

5קוצייד יינתן בחלקות שלהן היסטוריה של החמה.

אם מתעורר חשש לאי-הצלחה בהדברת המחלה לאחר כשבוע מהיישום - יש לפנות למדריך.



בפרדס

28

בפרדס
החמה

נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ 
היבשים שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה גורמת נזק לקליפת 
הפרי הדומה לנזקים הנגרמים מאקרית החלודה. פרי הנגוע 
במחלה פסול לשיווק טרי, אף על פי שאיכותו אינה נפגעת. 
לעתים קשה להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו, אך כתמים של 
החמה ניתן להסיר בעזרת צמר גפן ואצטון, בעוד שאת כתמי 

האקרית לא ניתן להסיר.
בעצי אור ואורה בעלי נוף צפוף התנאים נוחים הן להתפתחות 
הפטרייה )בשל הלחות הרבה( והן להתפתחות האקרית )בשל 
חדירה לקויה של הריסוסים לפנים נוף העצים(. כדי למנוע את 
וניטור  גיזום דלת וחלון במרכז העץ  התופעה מומלץ לבצע 

לגילוי מוקדם של אקרית החלודה.

עלעלת
בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים נגועים במחלה ולהחליפם 
בשתילים בריאים; בפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים 

הנגועים במחלה.

מחלת הגרינינג
בארצות רבות בעולם כמו ארצות הברית, פלורידה וברזיל, 
פשטה מחלת הגרינינג הגורמת נזקים קשים לעצי ההדר, עד 
כדי סכנה קיומית לתעשיית ההדרים. סימני המחלה דומים מאוד 
למחלת העלעלת. בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה, 
אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו 
כנגועים במחלה, אם חלילה זו תופיע. אנא, היו ערניים וידעו 

את המדריך בדבר עצים חשודים בפרדסים.

תמותת עצים צעירים, ולעתים עצים בוגרים
אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף כאשר הטפטפת 
זה  קרובה לגזע וההשקיה נעשית באינטרבלים קצרים. מצב 
יוצר תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע מחלות קרקע: 
פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, פוזריום )ריקבון 
שורשונים ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון קשה של שורשים( 
וריקבון ספוגי מגדמים שנשארו בשנטוע. פטריות אלה זקוקות 
ללחות גבוהה, לטמפרטורה גבוהה וכמובן לנבגים או לתפטיר 
של הפטרייה. כדי למנוע נזקים מהפטריות הללו יש להרחיק 

את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.

עש פרחי ההדר
בעונה זו יש לנטר את הנגיעות בעש פרחי ההדר. הסימנים 
נבירה בתחתית הפרח  בניצני הפריחה,  נבירה  הבולטים הם 
ו"נסורת" בתחתית הפרח כתוצאה מהנבירה. העש תוקף כמעט 
 בכל זני ההדר )לא רק בלימון(, ומסוגל לנבור גם בחנטים צעירים. 

בדבר המלצות לריסוס - יש להיוועץ במדריך.

כנימות עלה
בתקופה זו יש התפרצות של כנימות עלה. הנזק נגרם בעיקר 

לפרדסים צעירים.
בדבר המלצות לריסוס - יש להיוועץ במדריך.

תריפס הקיקיון
יש לשים לב לנגיעות של תריפס  הקיקיון בעיקר בחלקות 

הצעירות. בדבר המלצות לריסוס - יש להיוועץ במדריך.

כנימות עש - צמרית וגדילנית
בחלקות שבהן הייתה נגיעות של כנימות עש בשנה שעברה 
יש לשקול ריסוס בעונה זו על השלבים הצעירים של הכנימות 
ויצירת הפייחת.  ולפני התפתחותה של האוכלוסייה הבוגרת 

בדבר המלצות לריסוס - יש להיוועץ במדריך.

כנימת השעווה הפלורידית
הערותעיתוי הריסוסריכוזהתכשיר

 סופראציד/
סופרתיון

 0.15%
בנפח 
גבוה 

זחלים
)דרגות 3-1(

להימנע מריסוס 
בדרגת הנקבה 

הצעירה
 גמר גיחה וזחלים 2%שמן קיצי

)דרגות 1 ו-2(
רצוי בנפח גבוה

יש לוודא גמר 
גיחה של זחלנים 

ע"י הפיכת 
כנימות מטילות

טייגר/
קוברה/ 
טריגון

זחלים0.1%
)דרגות 2-1(

לרסס רק 
בחלקות עם 

נגיעות גבוהה 

כנימה אדומה

הערותעיתוי הריסוסריכוזהתכשיר

טייגר, 
קוברה
טריגון

עם תחילת 0.1%
ההשרצה

אין ליישם את 
התכשיר ברציפות 
)עונה אחר עונה(

זחלים2%שמן קיצי
)דרגות 3-1(

יישום בנפח
גבוה בלבד

תכשירי 
אימדקלופריד

 10
סמ"ק 
לעץ

לא מומלץ ליישם עד סוף מאי
ברציפות, היישום 

ייעשה בהגמעה

כנימת מוץ/פסיק

ריכוזהתכשיר
עיתוי 

הערותהריסוס

 סופראציד/
סופרתיון

 0.15%
בנפח 
גבוה

תחילת 
התיישבות 

מתחת 
לעלי 
הגביע 

נדרש ריסוס בנפח 
גבוה לכיסוי מיטבי 
של הבדים ופנים העץ
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בפרדס
כנימות קמחיות

יש לבצע ניטור ודגימה של לפחות 30 פירות באקראי בכל 
ניתן  הנגיעות.  ולקבל החלטה בהתאם לרמת  בנפרד  חלקה 
ליישם טיפולים בריסוס או בהגמעה כמפורט בטבלאות. ריסוס 

נגד מיני הקמחיות דורש נפח גבוה, כולל בפנים העץ. מומלץ 
לבצע טיפול גזע כנגד נמלים. בריסוסי מפוח, בחלקות שבהן 
קיים מרווח גדול בין העצים בתוך השורה, יש לשקול כניסה 
כפולה למרווח, כאשר בכל כניסה נצמדים עד למרחק ½ מטר 

ממעטפת העץ ומפעילים במפוח את מחצית קשת הפומיות. 
כנימה קמחית חבויה

הערותעיתוי ריסוסריכוזהתכשיר

0.3%דורסן/דורסבן

נגיעות קשה בעצים

 סופראציד/
סופרתיון

0.15%
בנפח גבוה

0.075%מוספילן

1. אין לרסס בחלקות שבהן קיימת אוכלוסייה של 
איצריה )יש לבצע ניטור מקדים(
2. ניתן לרסס רק בראשית הקיץ

כנימה קמחית כדורית

הערותעיתוי הטיפולריכוזהתכשיר

 דורסן/
0.3%דורסבן

10%-15% חנטים או 
פירות נגועים לפני 

סגירת עלי הגביע

מחשש לשאריות - המועד האחרון לריסוס הוא 
ראשית חודש יולי

0.075%מוספילן

ניתן לרסס רק בראשית הקיץ
אין לרסס בחלקות שבהן קיימת אוכלוסייה של 

איצריה )יש לבצע ניטור מקדים(

10 סמ"ק לעץקונפידור/קודקוד
תחילת הופעה בגזע או 

יישום בהגמעהמיד לאחר הפריחה

כנימה קמחית של ההדר

הערותעיתוי הטיפולריכוזהתכשיר

דורסן/דורסבן
0.3%ראה הערות

20%-30% חנטים או 
פירות נגועים לפני 
סגירת עלי הגביע

מחשש לשאריות - המועד האחרון לריסוס
הוא ראשית חודש יולי.

יעילות הטיפול פחתה מאוד בשנים האחרונות

יישום בהגמעהעד סוף מאי10-8 סמ"ק לעץסייפן/אקטרה

אקרית החלודה
התכשירים שלהלן מותרים לשימוש בזנים המיועדים ליצוא. 
יש להשתמש בהם כמצוין בתווית ובהתאם לנגיעות. מומלץ 
להשתמש לסירוגין ולהחליף בין התכשירים. בתכשירי אבאמקטין 
ורטיגו,  )אגרירון, ביומקטין, ורטימק, אקרימקטין, רומקטין, 
בקטין, ורקוטל(: יש לשים לב: 1. לקבלת יישום טוב של התכשיר 
יש להוסיף 0.5% שמן; 2. תכשירים אלו מתפרקים מהר יחסית 

באור יום, ולכן יש לרסס לקראת חשיכה.
)גופריתר, מיקרוטיול, סולפולי, סולפזול,  תכשירי גופרית 

 - בעייתית  תיוביט(: חדירתם למרכז העץ  סופה,  סולפרון, 
במקרים רבים לא יתקבל כיסוי טוב של העלווה והפרי בזמן 
הריסוס. יש לבצע את הריסוס בתנאים מיטביים )נסיעה איטית, 

כמות מים וכו'(.
תכשירי פנבוטטין אוקסיד )אקרימייט, טורק, טונטו, בוטרקס(: 
לאקרית חלודה נדרש המינון הגבוה לפי התווית. יש לשים לב 
כי הקטילה של אקרית חלודה בתכשירים אלו אינה מידית אלא 

אורכת מספר ימים לאחר הריסוס.
תכשיר Spirodiclofen )אנוידור(: רצוי לרסס במזג אוויר חם יחסית.
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בפרדס
עש מנהרות ההדר

ניתן להגן על  זן  ובעצי החלפת  )מנטיעה(  בעצים צעירים 
הלבלוב כלהלן.

א. ריסוס חיפוי
יש לעיין בהערות ולבצע חילוף תכשירים:

הערותמשך ההגנהתכשיר וריכוז

מוספילן 0.025%
עד 20 יום)אבקה מסיסה(

מומלץ טיפול יחיד 
בעונה;

מדביר גם כנימות עלים

תכשירי 
אבאמקטין 0.03% 

+ שמן
עד 14 יוםקיצי 0.5%

יש לחזור על הריסוס 
כל עוד יש לבלוב, מדי 
10 ימים. מדביר גם את 

אקרית החלודה. אינו 
מדביר כנימות עלה

ב. טיפול קרקע בתכשירי אימידקלופריד
ובית השורשים  ליישם באזור ההרטבה  יש למהול במים, 

ולהשקות כלהלן:
משתלות: 1 סמ"ק לשתיל  •

עם הנטיעה: 1 סמ"ק לשתיל  •
עצים צעירים: 4-2 סמ"ק בהתאם לגודל העץ  •

משך ההגנה: 8-4 שבועות  •

ג. טיפול גזע במוספילן
טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז נוזלי( - מומלצים   •
ליישום בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת 

בלבד.
זן שאינם  החלפת  עצי  ירוקים של  ברוכבים  לטפל  אין   •

משועמים.
אין לטפל בעצים צעירים מיד לאחר הנטיעה, אלא להמתין   •

לפריצת גל הלבלוב הבא.
היישום מתחת להסתעפות הענפים  יתבצע  בעץ הצעיר   •

הראשיים.
זן יש לטפל בכל רוכב באופן נפרד במינון  בעצי החלפת   •

מתאים על פי קוטרו.
ניתן ליישם בפרדס נושא פרי עד 120 יום לקטיף.  •

קוטר הגזע 
)מ"מ(

מינון תכשיר 
לעץ )סמ"ק(

משך 
הערותההגנה

20-100.3-0.1

 8-4
שבועות

גמר פעילות 
התכשיר יתאפיין 

בנוכחות זחלים 
צעירים פעילים 

בקצה הצימוח

45-211.0-0.4

65-462.0-1.1
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מועצת המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית בחרה באודי 
אורנשטיין מקיבוץ רביבים למנכ"ל הבא של האיגוד, במקומו 
של עמוס רבין שהיה מנכ"ל האיגוד בעשר השנים האחרונות 
וביקש לסיים את תפקידו. החילופים יתבצעו בחודש ספטמבר 

בסמוך לראש השנה.
אורנשטיין כיהן במשך 8 שנים כמנכ"ל חברת רביב בבעלות 
קיבוץ רביבים המתמחה בתחום המכלולים מבוססי הפלסטיק 
לתעשיית הרכב העולמית. לרביב מחזור מכירות של 250 מיליון 
שקל ו-350 עובדים בישראל, קנדה, סין ורוסיה. הוא שימש 
בעבר מנהל פיתוח בחברת רבל ובהנהלת החממה הטכנולוגית 

שדה בוקר וסיים תואר שני במינהל עסקים.
יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן בשיא, הודה לעמוס רבין 
על השנים בהם שרת את התעשייה הקיבוצית: "עמוס ידע לטוות 
מערכות יחסים של שיתוף פעולה ויחסים אישיים עם כל הגורמים 
במשרדי הממשלה, במגזר העסקי ובקרב המנהלים בתעשייה 
שהגיעו לשיא במיזוג עם התאחדות התעשיינים שמהווה מכפיל 
כוח חשוב לתעשייה. כל זאת בתקופה מאתגרת עם שינויים רבים 
בכלכלה העולמית ובארץ. תוצאות עבודתו באות לידי ביטוי 
בהרחבת הייצור והיצוא, חדשנות והישגי מחקר וקליטת עובדים 
חדשים הודות לסיוע הממשלתי ולחיבור עם גורמים עסקיים."

אילן עמיאל מונה למנהל השיווק בישראל של מפעלי חבל מעון 
בנגב המערבי, מגדלי הירקות מהגדולים בישראל ומשווקי מותג 

ירקות האיכות "דוד משה". 
עמיאל הוא בעל ניסיון רב בתחום השיווק בישראל. הוא הקים את 
"כרמל ישראל", זרוע השיווק של אגרקסקו בשוק הישראלי וניהל 
אותה במשך 14 שנים. הוא היה בעברו חבר גרעין לקיבוץ מלכיה 
וניהל את השיווק של פרי פסגות ופירות גולן )כיום פרי בראשית(.

"דוד משה" הוא ממותגי תפוחי האדמה הותיקים בישראל והיה 
הראשון שעשה חלוקה של תפוחי האדמה על פי זנים המתאימים 
לבישול, אפיה או טיגון. בהמשך הורחב המותג גם לגזר, חטיפי 
גזר בריאותיים ותפוחי אדמה בייבי המתאימים לאפיה בתנור עם 
הקליפה. עמיאל מסר שבמסגרת תפקידו יפעל לשמר ולחזק את 
המעמד המרכזי של חבל מעון בשיווק תפוחי אדה וגזר והגברת 

המודעות למוצרים החדשים. 

אילן עמיאל – מנהל השיווק בישראל במפעלי חבל מעון

אודי אורנשטיין נבחר למנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

מינויים




