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הגיע הזמן
לשנות גישה

כמי שמלווה את ענף ההדרים לאורך שנים די רבות )למרות 
שאיני מחשיב עצמי מותיקי הענף(, מתעניין, רואה ובוחן את 
שקורה גם אצל האחרים, הגעתי למסקנה כי כמעט ומיצינו את 
עצמנו בכל הדרכים האפשריות לקידום הענף מבחינה טכנולוגית 

באמצעים קונבנציונאליים.
או שניים  בפנינו בעשור  נוכח האתגרים העומדים  ולכן, 
הקרובים, אנו חייבים לפתח כלים חדשים שיעמדו לרשותנו, 
ולקיימו בכבוד גם בעוד  על מנת להצעיד את הענף קדימה 

40-50 שנה.

מתקשים לתת פתרונות 
אני ער לכך שבכל תחומי המחקר בהדרים, עמדו ועדין עומדים 
לרשותנו, מיטב המוחות המחקריים וההדרכתיים, אך עדיין קיימים 
תחומים שבהם עוסק המחקר כבר שנים רבות, מבלי יכולת לתת 
פתרונות מעשיים ובמקרים מסוימים אנחנו מדשדשים במקום 

או אפילו חוזרים על עקבותינו.
די אם אזכיר מספר פגעים מצומצם, שכולם מכירים ומתקשים 
להתמודד איתם, מלבד להתפלל לחסדי שמים ולנקוט בפעולות 
מנע שתועלתן מוגבלת וכתוצאה מכך אנחנו לא אדונים לעתידנו. 
להן מספר דוגמאות, לא לפי סדר חשיבותן : מלסקו, אלטרנריה, 
וירוסים, וירואידים, אקרית חלודה, היסדקויות פרי )"פיצוצים"(... 
וזו רק רשימה חלקית מבלי להזכיר איומים אחרים שעומדים 

לפתחנו וכולם מבינים למה אני מתכוון.
ממבט ראשון ה"צרות" הללו נראות אולי, כמי שלא מהוות 
איום קיומי על הענף, אך אין ספק שהן גורמות לנזקים כלכליים 
כבדים מאוד לעוסקים בענף ההדרים. עם זאת חובה לציין, כי 
חלק מ"צרות" נוספות שטרם הגיעו אלינו, הן בהחלט בקטגוריה 

של איום קיומי!!!
השינויים הגדולים שעוברים על העולם בשנים האחרונות, כגון 
התחממות כדור הארץ, גידול האוכלוסיה, זמינות מים, מחסור 
בקרקעות חקלאיות ומחירי האנרגיה – כל אלו יביאו בטווח של 

30-40 שנה להתייקרות המזון וזמינותו.

הערכות לקראת מחסור במזון 
כחלק מההערכות לקראת העתיד, שרת החקלאות – גב' אורית 
יורם קפולניק – ראש  נוקד, מינתה לפני כחודש, את פרופ' 

מנהל המחקר החקלאי לעמוד בראש ועדה בין משרדית עליה 
                                                                                                                              !! הוטל להגיש המלצות להערכות למצב של מחסור במזון 
בוועדה שותפים המדענים הראשיים של משרדי הבריאות, 
המשרד לאיכות הסביבה וכן ד"ר אבי פרל – המדען הראשי 

של משרד החקלאות.
הפתרון האפשרי היחיד להתקדם קדימה ולהתגבר על הבעיות 
הללו, הוא באמצעים ביו – טכנולוגיים ובאמצעות הנדסה גנטית .
אלו אמצעים שהתפתחו מאוד בעשור האחרון ומיושמים כיום 
בעיקר בתחום של גידולי שדה ביצירת זנים עמידים למחלות 
ולחומרי הדברה . כך למשל, האמצעים שעל מערכת המחקר 
לאמץ כוללים כלים מולקולאריים שיאפשרו זיהוי זנים וקוי הורים 
של עצי הדר מדגימות DNA ובשלבי התפתחות מוקדמים של 
השתיל ועוד בטרם יפרח או ישא פרי  – דבר שיקצר את הליך 
הטיפוח מחד וישפר את ההדירות והדיוק של תהליכי השבחה 

רבים מאידך. 
כלים נוספים שעומדים לרשות המחקר הם כלי ההנדסה הגנטית 

שעדיין לא מיושמים בענף ההדרים.  
במדינות אירופה קיימת עדין התנגדות חריפה לשימוש במוצרים 
מהונדסים גנטית. עם זאת, כבר היום הם "עוצמים עין אחת" 
וצורכים כמויות גדולות של מוצרים מהונדסים גנטית )כי ישנם 
מוצרים שאינם קיימים כבר בתצורתם הטבעית (, כך שבעוד 

5-10 שנים אני צופה כי גם מחסום פסיכולוגי זה יישבר. 
בחינת המתרחש בשטח מראה כי למרות ההתנגדות הקיימת בשוק 
האירופי, ידידנו הספרדים עוסקים כבר למעלה מ-5 שנים בשיטות 
ביו – טכנולוגיות בהדרים, אך לא מפרסמים ולא מדברים על כך בגלוי.                                                                                                                        
בחלקים האחרים של הגלובוס, האמריקאים  והסינים עוסקים 
בתחום כבר הרבה קודם לכן - מפתחים כלים , מפטנטים אותם, 

מהלכים הדוחקים אותנו, לאט לאט אל מחוץ לתמונה.
צוות החוקרים העוסק בהדרים כיום הוא מצומצם, אך איכותי. 
לרובם יש את הידע הדרוש להשתמש בכלים ביו – טכנולוגיים 

וליישם אותו, כדי להתגבר על הבעיות הניצבות בפנינו.
אני רואה את תפקידי, מעתה ואילך, להאיץ תהליכים ע"מ 
לקדם מחקרים, בתחום הביו – טכנולוגי, שיתנו בידינו את 
הכלים המתאימים להתמודד בשיטות חדשניות, עם האתגרים 

העומדים בפנינו. 4

מאת: טל עמיתתמונת מצב





ענף הפרדסנות בישראל אבל על פטירתו
בטרם עת של חקלאי דגול, אוהב אדם ואדמה

בני ארנס-ארד ז"ל
ומשתתפים בצער המשפחה

מועצת הצמחים - ענף ההדרים
מזכירות ארגון מגדלי הדרים בישראל 6

פרדסן נכבד,

א. ריסוס עצמי של זנים מבכירים
בזני הדרים מוקדמים: אדמוני, ניו-הול, קרוול הייז, ראשון, 
וזנים מוקדמים אחרים בחלקות  סצומה למיניה, קלמנטינה 
מבכירות, יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים התיכון לפני התחלת 

הריסוסים ב–10.8.12 על ידי מועצת הצמחים 
פרדסנים, המגדלים את הזנים הנ"ל, חייבים לבצע שלושה  
ריסוסי קרקע  בהפרש של 10 ימים ביניהם. הטיפול הראשון 

יבוצע לא יאוחר מ-10.7.12.
לאור ניסיון העבר, למניעת התפתחות אוכלוסיית זבוב בחלקות 
זבוב בפרי יש חשיבות גדולה להתחלת הריסוס בזמן.   ונזקי 
נתן לקבל סקסס לריסוס חלקות מוקדמות במנחתים מגידו, 

הרצליה וקדמה.
קבלת החומר רק בתאום טלפוני מראש עם רכזי ההדברה:

אזור הצפון  –   שמעון שמעוני  טל'  050-5200018
אזור המרכז –   אמיר ברי         טל'  050-7422760 
אזור הדרום –  עופר דאלי         טל'  050-6621002

הוראות ביצוע הריסוס מופיעות בחוברת ההמלצות להדברת 
מזיקי הדרים.

ב. הדברת זבוב הפירות הים תיכוני בפרדסים בהם מגבלות 
ריסוס מהאוויר

: ם פרדסי של  ר  י ו מהאו ס  סו לרי ת  מגבלו  להלן 
1. פרדסים בטווח של 50 מטר ממגורי אדם או ממבנים בהם 

שוהים בני אדם.
2. פרדסים במרחק של 300 מטר מנחלים שהם מקורות הכנרת ומהכנרת.
3. פרדסים במרחק של 200 מטר מהנחלים הבאים: כזיב, נעמן, 
ציפורי, דליה, תנינים, חדרה, פולג, אלכסנדר, הירקון, שקמה.
 4. פרדסים בטווח של עד 200 מטר מחלקות ביולוגיות אורגניות.
שדה. ותות  מתבלינים  מטר   50 עד  של  בטווח   פרדסים 

פרדסים אלה חייבים להיות מרוססים מהקרקע. 
החלקות  את  מהקרקע  בעצמם  לרסס  נדרשים  הפרדסנים 

התואמות למגבלות אילו. 

ג. הודעה על כניסה לניבה של חלקות חדשות 
הפרדסנים מתבקשים להודיע לרכזי ההדברה )מספרי טל' ראה 
סעיף ב'( על חלקות חדשות הנכנסות השנה לניבה וקטיף מסחרי, 
כדי שיסומנו לריסוס במפת הפרדסים. הדבר חשוב במיוחד לגבי 

חלקות זנים מוקדמים וחלקות בודדות.

בוב הז בהדברת  הפרדסן  ת  השתתפו  ד. 
אנו חוזרים ומזכירים - ריסוסי המועצה וניטור הזבוב הם 
פעולת אזורית ולא פרטניות לכל חלקה. הצלחת ההדברה 
בכל חלקה תלויה בשיתוף פעולה של הפרדסן ועליו לבצע 

את הפעולות הבאות:
סניטציה בפרדס ובסביבתו.  .1

ותגבור  זבוב בפרי  נזקי  לגילוי מוקדם של  ניטור שוטף   .2
ריסוסים קרקעיים במידת הצורך.

קטיף מלא ובעיתו - בסיום הקטיף על החלקה להיות נקייה   .3
מפירות על העצים ומפירות נשר.

רק שילוב בין ריסוס אזורי ע"י המועצה והפעולות הנ"ל ע"י 
הפרדסן יאפשרו הדברה יעילה של הזבוב. 

ה. מתן גישה לפרדסים מגודרים וסגורים.
 יותר ויותר פרדסנים נאלצים לגדר ולסגור דרכי גישה לחלקותיהם.
לצורך הדברת הזבוב המועצה מפעילה נטרים לקריאת מלכודות 
וטרקטורונים לריסוס בחלקות מנועות מריסוס אווירי. פרדסן 
שחסם את הגישה לחלקתו חייב לתאם עם הנטרים/טרקטורונים 
ניטור מלכודות  אפשרות להיכנס לחלקה בצורה המאפשרת 
וכו'(. מפתח  )השארת  העונה  כל  לאורך  סדירים   וריסוס 

עונה מוצלחת,
דורון טימר
מנהל המכון להדברה ביולוגית

הודעה חשובה לפרדסנים
ריסוס נגד זבוב הים התיכון בזנים מוקדמים עונת 2012/13



"האור"
שמביא אור לענף ההדרים

השנה גדל שיווק הקליף "אור" ב-50%, לכמות מיוצאת של 
זן פטנט ישראלי המבוקש ביותר  46 אלף טון. "האור" הוא 
באירופה המגיע לשיווק בחודשים ינואר – אפריל, אחרי שספרד 
מסיימת לשווק את עיקר הקליפים שהיא מייצרת )מיליון ארבע 
מאות אלף טון(. הנטיעות החדשות של"האור" וה"אודם" יגדילו 

את השיווק מישראל החל משנת 2015 לכדי כ-150 אלף טון.

נערכים לפרסום ולקידום מכירות משמעותיים                                                                                                          
ענף ההדרים נערך לפרסום וקידום מכירות של הזן באירופה, 

כדי להכין את השווקים להגדלת הכמויות שישווקו בעתיד.
הקליף "אור" צריך להתחרות בקליף המרוקאי בשם "אפורר" 
הגדל גם בספרד. הפרי הוא פרי יפה, קליף, משווק גם הוא 

בחודשים ינואר – אפריל, אבל לשמחתנו הוא עם גרעינים.
"האור" פודה מחיר גבוה יותר ולכן בשווקים אחדים הדורשים 
פרי זול קשה לנו למכור את האור ביוקר ולכן חובה למתג את 
הזן "אור" ע"י מאמץ שיווקי של פרסום, קידום מכירות וטעימות 

ברשתות.
בנוסף, כדי לא להעמיס על השוק האירופאי כמויות גדולות 
בתקופה קצרה כבר השנה חברת מהדרין שיווקה "אור" לארה"ב, 
קנדה ויפן. הענף נערך לשווק גם לסין, דרום קוריאה ודרום אמריקה.
ה"אור" החזיר את ענף ההדרים לתמונה במקום ה"שמוטי" 
הוותיק שלא יכול להתמודד עם מחירי התפוזים הזולים ממצרים 

וטוניס בשווקי אירופה ורוסיה. 

התעשייה גילתה אחריות
באשכוליות אדומות לעומת זאת, הייתה השנה תחרות גדולה 
עם טורקיה וספרד בשיווק ברוסיה ואירופה, תחרות זו פגעה 
ביכולת שלנו למכור את הפרי בשווקים במחיר שישאיר רווח 
גדולה  אחריות  גילתה  בישראל  המיץ  לפרדסנים. תעשיית 
וקלטה את עודפי האשכולית האדומה במחירים גבוהים יותר 
כדי לסייע לענף לעבור את המשבר.                                                          וזאת  משנים קודמות 
השנה שווקו באירופה 58 אלף טון אשכוליות, לעומת 64 אלף 

טון בשנה שעברה. 
השנה שווק לייצוא פרי טרי כ-180 אלף טון. גידול של 15% 
מהשנה הקודמת. לתעשייה שווקו 230 אלף טון, לעומת 140 אלף 
טון בשנה הקודמת. לשוק מקומי שווקו כ-160 אלף טון פרי הדר.

מאפייני עונת ההדרים 2011-2012
השנה התברכנו ביבול גבוה שהגיע לכ-580 אלף טון פרי הדר.  .1
גדולים של  ועודפים  ורוסיה  באירופה  כללי קשה  מצב   .2
אשכוליות מחצי הכדור הדרומי בתחילת העונה – בעיקר 

מדרום אפריקה.
הפדיון השנה היה נמוך משנה קודמת כתוצאה מהתחרות   .3
עם ספרד וטורקיה והמיתון באירופה. השוק הרוסי שקולט 
כ-25% מהתוצרת שלנו שילם מחירים נמוכים בעיקר עקב 
תחרות על השיווק עם ספרד מרוקו וטורקיה, ששלחו השנה 
כמויות גדולות לרוסיה במקום לשווקים הקשים של אירופה. 

נתונים כלליים של הענף ופעילות של ענף ההדרים במועצת 
הצמחים

בארץ 182 אלך דונם פרדסים, על פי ההתפלגות הבאה:
22% תפוזים

23% אשכוליות
42% קליפים

והשאר זנים שונים כמו לימון ועוד.
את  המחליף  "אור"  הזן  את  לנטוע  ממשיכים  החקלאים 
ה"שמוטי" והאשכולית האדומה, בשנים 2009-2011 ניטעו 40 

אלף דונם פרדסים חדשים. 
בארץ 16 בתי אריזה לייצוא וכ-100 מערכי אריזה קטנים 

לשוק מקומי.

פעילות ענף ההדרים
המשך פיתוח זנים ייחודים לישראל - הענף משקיע כספים 
רבים במחקר ופיתוח במשותף  עם מכון וולקני כדי לייצר זנים 
חדשים ולאקלם אותם בארץ ואלה יהיו הזנים העתידיים שלנו.
שירותי הדברה נגד זבוב הים התיכון – זבוב הים התיכון 
הוא מזיק. ללא טיפול מרוכז להכחדתו ייאסר הייצוא מישראל 

לארצות שונות.
מכון ההדברה מפתח אמצעי הדברה חדשים ומבצע בפועל את 
הריסוס נגד הזבוב בכל הארץ. בשנים האחרונות נכנסו לשימוש 
מלכודות המוניות של הזבוב שיחליפו בעתיד את הריסוס האווירי.
בית הגרעין – מספק חומר ריבוי לשתלנים, נקי מוירוסים. 

בית הגרעין נמצא בחוות גילת בנגב.

מאת חי בנימיני

סיכום עונת ייצוא הדרים 2011-2012
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פתיחת שווקים חדשים – בסיוע של הגנת הצומח אנו נערכים 
לדרישות השונות של ארצות היעד לייצוא, כדי להרחיב את היקף 
השיווק. בשלב זה יש אישור לייצא "אור" ליפן. אנו מטפלים 

בקבלת אישור לייצוא לדרום קוריאה, סין ודרום אמריקה.

"קללת הברכה" - הקשיים צפויים לגידול "אור"
1. בתי אריזה לקליפים – הגידול המרשים של כמויות הקליפים 
בארץ מחייב תוספת בתי אריזה, המותאמים לאריזת קליפים. 
הקליף הוא פרי עדין ומחייב מערך אריזה מיוחד, להערכת הענף 

כבר ב-2015 יחסר כושר אריזה לכ-40% מהקליפים בארץ.
מצב זה מחייב השקעות בבתי אריזה ע"י הרחבתן ותוספת 

מערכי אריזה ייעודים. 
משרדי החקלאות והתמ"ת בסיוע השר שלום שמחון נערכים 

מבחינה חוקתית למציאת פתרון, לעזרה במענקים להרחבת 
כושר האריזה. 

2. פועלי קטיף – הקליפים הרגישים דורשים קטיף זהיר ומדויק 
עם מקטפות, מצב המחייב תוספת פועלי קטיף, להערכתנו כבר 

ב-2015 יוחסרו כ-3,000 עובדי קטיף מיומנים.
בשלב זה אין עוד פתרונות למציאת מקור לעובדים ומשרד 

החקלאות בודק להביא עובדים עונתיים לקטיף.
3. תעשייה – המסחטות של תעשיית המיץ לא מותאמות 
ובנוסף  לסחיטת קליפים, אלא בנויות לתפוזים ולאשכוליות 

אין ביקוש רב בעולם למיץ קליפים.
התעשייה תצטרך להיערך לקליטת כמות גדולה של קליפים 

היוצאים כבררה מבתי אריזה. 

8

ארגון העובדים מען )מען עמותה לסיוע לעובדים )ע"ר(

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.
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

העמותה פועלת בעזרת:
•  רכזי שטח מנוסים.

•  נסיון רב בהשמת קבוצות עובדים
פריסה ארצית: 

משרדי מען נמצאים בתל אביב, חיפה, נצרת, כפר מנדא, אום אל-פחם, כפר קרע, באקה אל-גרביה וירושלים המזרחית.
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(. 
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

עמדה

סניף באקה אלגרבייה 30100 ,טלפון:04-6386134 פקס: 04-6386171
maanbaqa@013net.net     http://www.wac-maan.org.il/ar/branches
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רפי גורן, 80, פרופסור בפקולטה לחקלאות, למזון ולסביבה ע"ש 
רוברט ה. סמית' של האוניברסיטה העברית, פרש לגמלאות בשנת 
2000 ופנה לתחביביו. אך מכיוון שהאוניברסיטה העברית, מעניקה 
לחוקרים הפורשים שלה משרד וגישה למענקי מחקר מוגבלים 
)אם כי ללא שכר(, הצליחו גורן, פרופ' אליעזר גולדשמידט, 73, 
ד"ר משה הוברמן, 71, פרופ' עקיבא אפלבאום, 72, ופרופ' יוסי 
ריוב, 73 - מוותיקי הפקולטה לחקלאות - להביא לסינתזה של 

חומר חדש במחקר על בסיס גמלת הפנסיה שלהם. 
עיתון דה מרקר המספר את הסיפור המופלא מציין כי החומר 
הזה, שעשוי להגדיל את יבולי החיטה ב-20% ולהאריך את חיי 
המדף של פירות ואת חיי האגרטל של פרחים, נמכר השנה דרך 
יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית, 
שהמוצרים המבוססים על פטנטים שנמכרו דרכה נמכרים ביותר 
מ-2 מיליארד דולר בשנה - בעסקה שעשויה להניב למוכרים 
 ,Rohm&Hass עשרות מיליוני דולרים. עוד נמסר, כי "הקונות הן
 ,Dow Chemicals חברה בת של ענקית הכימיקלים האמריקאית
והחברה הבינלאומית Floralife )העסקה עם Floralife עדיין לא 
נחתמה סופית ונמצאת בשלב מזכר ההבנות(. Rohm&Hass תטפל 
 Floralife בשיווק החומר בשוק הפירות, הירקות והחיטה, ואילו
 Rohm&Hass תטפל בפיתוח לתעשיית הפרחים. העסקה עם 
פרושה לאורך 20 שנה, ושוויה מוערך בכ-50 מיליון דולר עבור 
יישום. שווי העסקה עם Floralife, שפועלת בשוק פרחי הנוי, 

מוערך בסביבות 5-10 מיליון דולר. 

מאמינים במחקר שלהם
"רפי גורן ושאר החוקרים כל כך מאמינים במחקר הזה, שהם 
המשיכו לעבוד על אף שלא קיבלו תמורה", אומר יעקב מיכלין, 
מנכ"ל יישום, החברה לפיתוח מחקר של האוניברסיטה, שאחראית 
למסחור הטכנולוגיות והפטנטים שמקורם בחוקרי האוניברסיטה. 
"גורן בא עם העציצים - כאלה שטופלו בחומר, וכאלה שלא - 
והיה קל מאוד לראות את ההבדל. זו היתה סיטואציה מעניינת. 
הוא אמר 'אני פנסיונר, ואני צריך תקציב כדי לסנתז מספיק 
חומר לערוך ניסויי שדה'". גורן, קיבל מיישום הלוואה של 60 

אלף דולר לצורך הפיתוח וערך ניסויים, שהוכחו כמוצלחים. 

"התופעה של חוקרים שמגיעים להישגים לאחר הפנסיה ידועה 
ומבורכת", אומר גולדשמידט, "אך צוות של חוקרים בכירים 
שפועל בשיתוף פעולה כזה, מנהל תקציבים ביחד וכדומה - 
הוא ממש נדיר. כל אחד מאתנו מביא את ההתמחות שלו. יוסי 
מצטיין בידע כימי, לעקיבא יש ניסיון בטיפול בפירות לאחר 
קטיף, משה טוב בניסויי מעבדה ושדה. מצד אחד צריך לפנות 
מקום לכוחות צעירים. מצד שני, חבל שלא לנצל יכולות וניסיון". 
הגדלת יבול ליחידת שטח נתון היא אחת המטרות העיקריות 
של המחקר החקלאי כיום. היא חיונית כדי להתמודד עם משבר 
המזון המתקרב, וגם כדי להעלות רווחים. עבור החקלאי, פרי 
שמבשיל כבר בבית האריזה או פרח קטוף שמגיע לשיאו ונובל 
לפני שהגיע לאגרטל בבית פירושם כסף ועמל רב שהושלכו לפח. 
"תנאי עקה סביבתית - יובש, ברד, הצפות, קור ואפילו השקיה 
לא סדירה - גורמים לייצור מוגבר של ההורמון אתילן, ולכן 
חורף קשה או שחון מביא גם להבשלה מהירה מדי של פירות, 
להקטנת יבולים ולהזדקנות פרחים. "ההפסדים בעולם כתוצאה 
מפעולת האתילן נאמדים בעשרות מיליארדי דולרים", מסביר 
אפלבאום. "פירות וירקות מתכלים, פרחים מתבלים במהירות 
גדולה, ומיני תוצרת אחרים - ירקות עליים כמו חסה וסלרי - 
מאבדים מערכם בדרך מהחקלאי לצרכן". בפירות מסוימים, 
למשל מנדרינות, האתילן עשוי לגרום גם לנשירה לפני הקטיפה. 
"בשוק כבר משתמשים בחומר שמעכב את פעולת האתילן, 
וכאבקה המשחררת את  גז  אלא שהוא מיוצר בעיקר בצורת 
הגז הפעיל לאחר המסה במים, ומופץ בעיקר לשימוש בחללים 
סגורים דוגמת בתי אריזה. היעילות שלו פוחתת משמעותית 
בשימוש בשדה הפתוח. הפטנט שלו, שעומד לפוג בקרוב, שייך 
לחברת Dow Chemicals, שהחליטה לשמור על רווחיה באמצעות 
השקעה בפיתוח המשוכלל יותר של גורן ושותפיו: סינתזה של 
חומר מלחי המסיס במים שמעכב את פעילות האתילן, שאפשר 
לרסס בשטחים פתוחים, בשדות, בחממות ואפילו למכור בשקית 
קטנה, שתוכנה יפוזר במי האגרטל ויגרום לפרחים לשרוד עוד 

כמה ימים. 
"מכיוון שהחומר החדש הוא נגזרת של החומר הקיים בשוק, 
EPA ו-FDA לשימוש בחקלאות, תהליך  שכבר עבר אישורי 

פנסיונרים מישראל מאריכים 
את חיי הצמחים  

חבורת חוקרים ותיקה מישראל מצאה פתרון לבעיית ההזדקנות של פירות, 
ירקות ופרחים • הם מכרו את הפתרון ב-60 מיליון דולר
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הרישוי של המלח המסיס עשוי להיות מהיר יחסית. התחזית היא 
שהחומר ישווק כבר תוך ארבע עד שש שנים. השוק של החומר 
הקיים, בצורת גז ואבקה, מוערך ב-100 מיליון דולר בשנה, 
וסביר להניח שחומר משוכלל יותר יצליח להגיע לשוק גדול 
אף יותר. מתוך התמלוגים שתקבל יישום משולמים לחוקרים 

היזמים 40%, ועוד 20% לחוקרים עבור המשך המחקר." 
הוברמן, שאחראי על ניסויי המעבדה והשדה, הראה לכתבת 
תמונות של פרחים ושיבולי חיטה שעברו טיפול בחומר החדש. 
ההבדל דרמטי: בעוד פרחים שלא קיבלו את המלח קמלו, אלה 
שכן קיבלו אותו נותרו גדולים ויפים. פרחים, מסביר ריוב, הם 
מוצר יקר, ולכן גם אם יתגלה כי הסינתזה של החומר יקרה 

יחסית, עדיין יהיה כדאי לחקלאים להשתמש בו. 
ואולם האפקט הדרמטי ביותר עשוי להתגלות דווקא בחיטה, 
שבה ייצור אתילן יכול להיגרם אפילו על ידי טלטול שנגרם 
מרוח חזקה. על ידי דחיית עיכוב פעולת האתילן, החומר מאפשר 
לצמח לבצע פוטוסינתזה במשך זמן רב יותר ולהעביר לשיבולת 
יותר מזון - מה שמגדיל את משקל גרעיני החיטה בשיעור של 
28%-15%, ולמעשה מזניק את כמות הקלוריות שניתן להפיק 

מכל צמח. 
החוקרים ניסו את החומר על זני חיטה שעברו השבחה, כלומר 
העלו עוד יותר את פוטנציאל היבול. מדובר בחיטת בעל - חיטת 
בר שאינה דורשת השקיה, ולכן פגיעה במיוחד לתנאי מזג אוויר 
קשים ועשויה להזדקק במיוחד למוצר כזה. התוצאות היו דרמטיות 
יובש. "פוליטיקאי  ביותר בחיטה שנחשפה לתנאי עקה כמו 
שמייצג סניף ישראלי של עמותה בינלאומית שעוסקת ברווחה 
אמר לי: 'בזה אני יכול לפתור חצי מבעיית הרעב באפריקה'", 

מספר גורן. 
  

"הפוטנציאל בחקלאות גדול כמו בביוטק" 
המחקר הנוכחי נולד במוחו של גורן כשבילה שנה באוניברסיטת 
צפון קרוליינה ב-1982, שם החל לשתף פעולה עם פרופ' אדוארד 
סיסלר, שהיה בין מפתחי הגז חוסם האתילן שנהוג כיום. לאורך 
השנים הצטרפו אליו שאר חברי הצוות. כיום, 30 שנה אחרי 

תחילת המחקר, פירותיו מתחילים להבשיל. 
התגלית של הצוות הגיעה אחרי יותר מ-200 שנים משותפות 
של מחקרים. גורן, גולדשמידט, הוברמן, אפלבאום וריוב - כולם 
פרופסורים אמריטוס של הפקולטה לחקלאות - התמקדו ברבות 

משנות הקריירה שלהם באתילן. 
גורן חקר בעבר את תחום הגידול המקצועי של הדרים, וכמו 
כן בדק את פעילותם של הורמונים צמחיים לצורך בקרת פריחה, 
פוריות ואיכות פרי. הוא היה דיקן הפקולטה לחקלאות והקים 
את מכון מגיד באוניברסיטה, ופרש ב-2000. לפני שבועיים 
הוענק לו פרס קיי לפיתוחים חדשניים במסגרת אירועי חבר 
הנאמנים של האוניברסיטה העברית, שמחולק לצורך עידוד סגל 
וסטודנטים של האוניברסיטה העברית לפתח שיטות חדשניות 

בעלות פוטנציאל מסחרי. 

תחום ההדרים 
גולדשמידט חקר אף הוא את תחום ההדרים, עם דגש על 

חומרי צמיחה, וכן חקר הזדקנות והרס כלורופיל - על הקו שבין 
מחקרים תאורטיים ליישומים מעשיים. ריוב ערך מחקר בסיסי עם 
השלכות מעשיות בהורמונים צמחיים, בעיקר באתילן, והוא נחשב 
לחוקר מוביל ביערנות ומעורב בפרויקטים של הקרן הקיימת. 
אפלבוים חקר אחסון של פירות וירקות עם התמקדות באתילן. 
בסוף שנות ה-90 חבר לצוות של גורן, ועבד אתו על נושאים 
ובהזדקנות של תוצרת חקלאית. הוברמן  הכרוכים בהבשלה 
עבד במשך מרבית הקריירה שלו עם גורן. הוא אחראי על תכנון 

וביצוע ניסויי המעבדה והשדה. 
בפגישה משותפת ניכרת הדינמיקה של קבוצת אנשים שעובדים 
יחד כבר שנים. בניגוד לגורן, שמצהיר כי הוא כבר "רואה את 
המטוסים מרססים את החומר בשדות", מזכיר ריוב כי "יישום 
מסחרי מחייב פיתוח פורמולציה בעלות כדאית כלכלית. יכול 
להיות שלגבי גידולים מסוימים הכדאיות של השימוש בחומר 

תהיה קטנה יחסית, באם עלותו תהיה גבוהה". 
כשהם נשאלים אם הם כבר מתכוננים לכסף הגדול, הם פורצים 
בצחוק. "אענה בצורה ביולוגית", אומר גולדשמידט, "ללא אריכות 
ימים, לא נגיע להצלחה כלכלית". לפי תנאי הרכישה ישלמו 
החברות סכומים קטנים יחסית על חשבון אבני דרך בתהליך, אך 
הכסף הגדול יגיע רק לאחר המסחור, שייקח שנים. בדרך צריך 

להגן על המוצר המסחרי ב-27 מדינות, תהליך מסובך ויקר. 
פיתוחים בתחום  לדברי מיכלין, חשיבותם המסחרית של 
החקלאי גדלה ככל שהחקלאות נהפכת למתוחכמת יותר מבחינה 
טכנולוגית. "אם כיום חקלאות מהווה 15% מכלל ההכנסות של 
יישום, יש לה פוטנציאל לגדול עד 30%", הוא אומר. "הפוטנציאל 
בחקלאות גדול כמו בביוטק, וצריך פחות כסף לזה". עם זאת, 
הוא מציין, בישראל עדיין לא קיימים כמעט גופים המשקיעים 
וניסיון מוקדם למצוא חברה ישראלית שתשקיע  בחקלאות, 
ייעודית,  בפיתוח של גורן לא צלח. לולא היתה ליישום קרן 
פיתוחים מעבר לשלבי המחקר הבסיסי,  שמיועדת להעביר 

החוקרים לא היו מצליחים לקיים ניסויי שדה. 
"רואים יותר עניין בהשקעות בתחומים חקלאיים, גם בחברות 
שכלל לא שייכות לתחום הזה", אומרת ד"ר מיכל לוי, אחת משני 
מנהלי פיתוח עסקי העוסקים בתחום האגרי-טק. "יבמ הקימה 
באחרונה קרן להשקעות בתחומים חקלאיים. הצורך העולמי 
במזון ברור, וחברות - אולי אפילו בקטע הומניטרי - מאמינות 

שזה המקום וזה הזמן להשקיע". 

פתרון למשבר המזון בעולם
עד כמה יתרום הפיתוח לפתרון משבר המזון העולמי? העובדה 
כי בסופו של דבר מדובר במוצר מסחרי, שעלותו לא ברורה 
עדיין, מקשה להעריך באיזו מידה הוא יהיה בהישג ידם של 
יו"ר  יורם קפולניק,  חקלאים במדינות מתפתחות. לפי פרופ' 
הוועדה לטיפול במשבר המזון העולמי שעל הקמתה הכריזה 
שרת החקלאות אורית נוקד לפני חודש, הפתרון למשבר יגיע 
כנראה מגישות רדיקליות יותר, דוגמת הנדסה גנטית. אבל גם 
עלייה של 20% ביבולי החיטה היא שיפור משמעותי, ותהיה בה 
גם הוכחה לכך שבמשפט "אל תשליכני לעת זקנה" יש לא רק 

ציווי מוסרי - אלא גם היגיון כלכלי עבור מעסיקים.



ענף ההדרים משתתף באבלו של
ידידנו מאיר רהט על

פטירת אמו
תנחומינו לך

ולבני משפחתך טל עמית וידידיך
בענף ההדרים

ענף ההדרים משתתף באבלו של
ידידנו ד"ר אבי צדקה על

פטירת אביו
תנחומינו לך

ולבני משפחתך טל עמית וידידיך
בענף ההדרים
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ל-47% מהמפעלים בקיבוצים יש שותף חיצוני, כך עולה 
מדו"ח שהכינה מנהלת המחלקה הכלכלית באיגוד התעשייה 
הקיבוצית, שלומית ארבל.  הנתונים רוכזו לקראת כנס דירקטורים 
של התעשייה הקיבוצית תחת הכותרת "למכור או לשמור" 
ורכישות בתעשייה הקיבוצית. הכנס  יעסוק במיזוגים  ואשר 
עמד להתקיים עם פרסום גיליון זה של "עת הדר" ביום חמישי, 

5 ביולי, במלון לאונרדו סיטי טאואר ברמת גן.
להלן עיקרי הדו"ח:

ל-52% מהמפעלים המקיימים שותפויות יש שותף אסטרטגי   ⋅
מתחום הפעילות של החברה שנוטל חלק פעיל בהליכי התכנון, 
היצור והשיווק. ל-48% שותף הוני המשמש כמשקיע בלבד.
שיעורי האחזקות של שותפים הוניים נוטים להיות גבוהים   ⋅

יותר משל שותפים  אסטרטגיים.

משקלול נתוני הבעלויות עולה ש-67% מהמחזור המצרפי   ⋅
של התעשייה הקיבוצית מיוחס לחלקם של הקיבוצים )ו-33% 
לשותפים החיצוניים( ו-74% מהרווח התפעולי נותרים בידי 

הקיבוצים.
בכנס הדירקטורים של התעשייה הקיבוצית עמדו להשתתף 
השר בני בגין ומנכ"ל תנובה לשעבר, אריק רייכמן, שעל פי 
ז"ל. הכנס  גזי קפלן  התוכנית עמד לשאת דברים לזכרו של 
אמור היה לעסוק בדילמה של קיבוצים האם להיכנס לשותפויות 
למכור חלקים מהמפעל או לשמור את הבעלות בידם. נשאו 
בו דברים מנהלי חברות ומפעלים שיספרו על ניסיונם בתחום 
ואנשי כלכלה ומשפט שיציגו היבטים  והרכישות  המיזוגים 

שונים של הסוגיה. 

 דו"ח כלכלי:
ל-47% מהמפעלים בקיבוצים

שותף חיצוני

הדו"ח הוכן ע"י איגוד התעשייה הקיבוצית לקראת כנס הדירקטורים
 של התעשייה הקיבוצית בהשתתפות השר בני בגין וברקע התלבטות 

הקיבוצים האם להיכנס לשותפויות למכור חלקים מהמפעל או 
לשמור את הבעלות בידם.             



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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"

טלפון: 7516615 -03 # פקס: 03-7516614
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 חברת 'יש נכסים', שבבעלות 
מלכה,  יקיר  העסקים  איש 
רכשה 122 דונם של קרקעות 
תמורת  בחדרה  חקלאיות 
במזומן.                                                                                  שקל  מיליון   13.4
מקבוצת  נרכשו  הקרקעות 
כחברה  נסחרת  מהדרין, 
נסחרות  ציבורית שמניותיה 
בבורסה לניירות ערך בת"א. 
רכישת  בעסקת  מדובר   
קרקעות חקלאיות מהגדולות 

האחרונות.  בשנים  שנעשו 
צמודה  שנרכשה  הקרקע 
ר  עז י אל ת  בי ת  נ ו לשכ
המתוכנן  לתוואי  וסמוכה 
בעתיד  יחבר   9 כביש  של 
.4 לכביש   6 כביש   את 
ומנכ"ל  יקיר מלכה, בעלים 
נכסים', העוסקת  'יש  חברת 
קרקעות  ושיווק  באיתור 
חקלאיות בבעלות פרטית עם 
באתר  צוטט  להפשרה  צפי 

ביזפורטל כאומר: "רכשנו את 
הקרקע בחדרה משום שאנחנו 
האזור.  בפיתוח  מאמינים 
בתכנית  מופיעה  הקרקע 
)תמ"א  הארצית  המתאר 
עירוני."  פיתוח  באזור   )35 
הוא הוסיף כי "מחירי הנדל"ן 
לא  הארץ  במרכז  הגבוהים 
מאפשרים כיום לזוגות צעירים 
לרכוש בית בתל-אביב ואלה 
נאלצים לחפש אלטרנטיבות 

בערים שנגישות לאזור המרכז. 
שיפור הנגישות התחבורתית 
לחדרה שיכלול מלבד תחנת 
הרכבת גם את הרחבת כביש 
שיחבר   9 כביש  וסלילת   2
 4 ממערב למזרח את כביש 
לכביש 6 יהפכו את חדרה ליעד 
אטרקטיבי ליזמים ומשקיעי 
נדל"ן שמזהים בה כבר היום 

פוטנציאל נדל"ני רב."   

מהדרין מכרה
122 דונם בחדרה

מה קורה
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ימי עיון וכנסים

גיוון שוקי יצוא ההדרים  סייע 
להתמודדות עם המשבר באירופה

אחת בשנה, עם סיום עונת ההדרים, מקיימים משרד החקלאות, 
מכון וולקני ומועצת הצמחים, יום עיון לסכום העונה ולהערכות 
על הצפוי בעתיד. מגדלים, משווקים, חוקרים ומומחים נוספים 
מדווחים על שקרה בתחום התמחותם ודבריהם מעוררים עניין 

רב, בקרב אנשי ענף ההדרים.
וכך השנה, האודיטוריום ע"ש כהן שבקריה החקלאית בבית 
דגן היה מלא על גדותיו. האירוע עורר עניין רב במיוחד השנה 
בשל המשבר הכלכלי הפוקד את המדינות באירופה המוכרות 
כשוקי היצוא המסורתיים  הקולטים את הדרי ישראל. בנוסף, 
אנו גם מדווחים על קשיים במדינות המגדלות ומשווקות פרי 
הדר  )ספרד למשל( המתחרות ביצוא הישראלי ומסקרן לשמוע 
כיצד הן מתמודדות בקשיים שלהן כשמלווה לכך החשש כי 
הן עלולות לנקוט בצעדים שעלולים להפר את כללי המשחק 
ולפגוע בפרי הישראלי. את יום העיון ערכו והכינו אנשי שה"מ 
שוקי קנוניץ ראש תחום הדרים ומיכל אברהם רכזת ההדרכה. יום 
העיון הוקדש לזכרו של מדריך ההדרים בנגב ורפרנט הלימונים 
הארצי, ישעיהו מוסק ז"ל במלאת חודשיים למותו. בני משפחתו 

כבדו את האירוע בנוכחותם.
יצחק בר זכאי הזכיר לנוכחים: "16 שנים היה ישעיהו ז"ל מדריך 
בשה"מ. רכש את אמון החקלאים בשל רמתו המקצועית הגבוהה,  
והיה אהוב על חבריו בשל היותו אוהב אדם, איש משפחה וחבר. 
מאז עלה לישראל מאורוגוואי היה למדריך הדרים בנגב, רפרנט 
לימונים ארצי והפך למומחה בהשקיה ובדישון. הוא גם היה 
מבוקש בהרצאות בארץ ובחו"ל. בר זכאי ציין מספר ניסיונות 
ופיתוחים שבהם היה מעורב מוסק. בתחום הלימון תרומתו לזן 
אור וכיוצ"ב. עדי מוסק, בנו של ישעיהו ז"ל הודה למארגני 

האירוע על שהנציחו את אביהם ביום העיון.  

צבי אלון  - דיאלוג עם רשתות השיווק
יום העיון נפתח בדברי ברכה  שנשאו מי שעמדו מאחורי 
עריכת הכנס המסורתי – מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון, מנכ"ל 
שה"מ חנן בזק ורפי פרל המדען הראשי של משרד החקלאות.                         
בישראל  קרא לחקלאים  מועצת הצמחים  מנכ"ל  אלון  צבי 
לשמור על מעמדה של החקלאות שנשחק בציבוריות הישראלית.                                                                                                         
בהתייחסו לכוחם הגובר של רשתות השיווק והקשר בין החקלאים 

לרשתות הללו, הוא הדגיש כי יש בכך אתגר שבעזרת דיאלוג הוגן 
ניתן יהיה לחיות במשותף. לדבריו, הדו שיח עם הרשתות הוא 
דיאלוג בין כוח ריכוזי )הרשתות ( לבין הרבה חקלאים קטנים.                                                                                                                  
באשר לשוקי היצוא, אמר אלון כי כלכלת אירופה במצב קשה היום 
ולכן הקשר איתם חייב להתבצע ברגישות לנעשה בשווקים, תוך 
דאגה לכך שהיצוא הישראלי, יעבור תקופה לא פשוטה זו בשלום.                                                                                                                 
אלון סיפר כי בסיור שקיים באירופה עם יוסי ישי מנכ"ל משרד 
החקלאות התרשם כי חשוב לשמור על איזון בתקציבי היצוא 
ולא לחרוג בהוצאות )דיווח על אותו הסיור פורסם ב"עת הדר" 

88 בראיון שערכנו עם צבי אלון(. 

חנן בזק – להצעיר ההדרכה החקלאית
חנן בזק מנהל שה"מ הקדיש את דבריו למפגשים שהיו לו 
עם המדריך ישעיהו מוסק ז"ל שהיה איש שה"מ ולו הוקדש יום 
העיון.  בזק ציין את אישיותו המיוחדת ומקצועיותו הרבה של 
מוסק ששקד לרענן את ההדרכה החקלאית ולצרף דור צעיר, 

דור ממשיך. 
חנן בזק מסכים לדעה זו ולדבריו  הצערת ההדרכה החקלאית 
"זו המשימה המרכזית שלנו". הוא הוסיף, כי אכן ברוח הדברים 

הללו פועל שה"מ בכל התחומים בו הוא מעורב.  

ד"ר רפי פרל –  על מסחור הזנים ועל ההנדסה הגנטית 
ד"ר רפי פרל איש מכון וולקני שמונה לא מכבר לתפקיד המדען 

הראשי במשרד החקלאות, ציין את הדברים הבאים: 
במרכז העשייה של המחקר החקלאי ימשכו תנופת פיתוח 

הזנים וההשבחה.

חשוב וחובה לרשום את הזנים לא להפקירם. עם זאת, לא די 
בכך וחשוב להגיע להסדרי המסחור שיבטיחו זכויות הקניין של 
הישראלים על הזנים שפותחו בארץ. ד"ר פרל הדגיש כי המסחור 

היה ונשאר נושא חשוב שבו מטפל ויטפל המדען הראשי.
ד"ר פרל הדגיש את חשיבות ההנדסה הגנטית.  לדבריו הפרויקט 
חשוב לטווח הארוך ועשוי לשמור על הזנים השונים= )ראיון 

מלא עם ד"ר פרל ראה בגיליון זה של "עת הדר"(.

זה היה המסר של בכירים בענף ההדרים שנטלו חלק ביום עיון לפרדסנים שנושאו היה
"סיכום עונת 2011/2012" ⋅ הכנס שהתקיים בקריה החקלאית בבית דגן הוקדש לזכרו

של מדריך ההדרים ישעיהו מוסק ז"ל במלאת חודשיים למותו

מאת: יצחק ליס 
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רמי הסל – אסור "לשפוך" את כל הפרי לאירופה  
דיווח מפורט על שהתרחש בשוקי היצוא של הדרי ישראל בעונה 
החולפת מסר רמי הסל מחברת מהדרין – פריאור, בהרצאתו שכותרתה 
הייתה "מאפייני עונת היצוא  2012 /2011." לדבריו, מאפייני העונה 
שהסתיימה לא מכבר, קשורים אצלנו להתרחשויות בעולם. במיוחד 

קיימת השפעה ניכרת אצלנו לחולשה בכלכלת אירופה.
להלן עיקרי דבריו: 

בת"זים: בשווקים המסורתיים הייתה ירידה ביצוא הת"זים 
שלנו. עם זאת, במזרח אירופה )למשל ברוסיה( גדלה צריכתם, 
כתוצאה מכך גדלה התחרות בין הספקים ששלחו ת"זים במחירים 

נמוכים במיוחד.
למשל, מצרים )שייצאה לרוסיה כמליון טון תפוזים במחירים 
זולים במיוחד( ואחריה לא פיגרו  מרוקו וטורקיה שהפרי שלהן 
אף הוא זול. האספקה הזולה והמסיבית של תפוזים זולים פגעה 

גם בשיווק פרי הדר אחר ברוסיה.
ירידה בולטת נרשמה גם ביצוא אשכוליות, לבנות ואדומות. 
בלטו הירידות במכירות האשכוליות האדומות גם באירופה וגם 

במזרח הרחוק. 
הפומלו של הסינים נמכר בכמויות ברוסיה ויצר שם בעיה 
למתחרים. לקראת סוף העונה החליטו הסינים להתמקד בשיווק 
הפומלו בשוק המקומי )הסיני( וכתוצאה מכך הייתה אופטימיות 
בקרב הישראלים לגבי העתיד. אגב, בקליפורניה הקטינו מאוד 
נטיעות האשכולית האדומה בגלל הגרנינג והקנטר וכתוצאה 
מכך היקף השיווק היה ברמה דומה לזו שהייתה לפי 7 עונות.

למרות כל הנאמר עד כה, ניחוח אופטימי נשב העונה  מיצוא 
הקליפים. באסיה גדלה הצריכה לקליפים וכחלק מכך התגברו 
הביקושים לקליפים מישראל. היה לכך ביטוי במיוחד בהיקף 
היצוא של האור, כשבמקביל גם המחירים עבורו היו טובים.                                              
ובאירופה  לדברי הסל, בינואר נרשם ביקוש לאור באסיה 
וכאן הדגיש  ירדו באותה העת באירופה.  למרות שהמחירים 
הדובר "אסור לשפוך את כל הפרי לאירופה וגם לא את הקליפים 
המצליחים ביותר. אם העונה היינו משווקים את האור למשל, 
רק באירופה היינו חוטפים".... הוא גם קרא למתג את האור 
כפרי יוקרתי מבוקש, מה שעשוי לתרום להצלחתו השיווקית.                                                                                        
בפרי  אופיינו  שהסתיימה  העונה  יבולי  כי  הוסיף,  הדובר 
זו השפיעה  וגם תופעה  )כולל האור( בדרך כלל,  בינוני קטן 
יצוא פרי  גם  נמוכים אפיינו  על המחיר  באירופה. מחירים 
כולל מחירי הקליפים  ההדר של המתחרים בשוקי אירופה, 
היצוא שלנו  הירידה בתמורות  לנושא  שלהם. פתרון חלקי 
באירופה ניתן ע"י התעשייה בארץ, שרכשה כמויות פרי גדולות.                                                                               
כשמזכירים מתחרים, ראוי לציין כי לדברי רמי הסל המתחרים 
יצוא  בשיווק פרי הדר מדרום אפריקה עצרו כרבע מתחזית 

ההדרים שלהם בשל היובש שפקד את ארצם.  

טל עמית סיכום העונה 
טל עמית מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים סיכם את 
עונת 2011-2012 תוך שהוא מדגיש את מאפייני העונה, נתוני 
היצוא שלה ומצב השווקים הפרוסים בעולם הוא הציג דוגמאות 
מהשטח. )פרטי הרצאתו המפורטת פורסמו בגיליון 88 של "עת 

הדר" בחודש יוני(.
חי בנימיני - הצלחת האור

חי בנימיני מזכיר ארגון מגדלי ההדרים הזהיר: "האור הוא סיפור 
הצלחה של מוצר שאנו מתברכים בכמותו אחת ל 100 שנה. לא 
היה זן הדרים מצליח ממנו מאז ההצלחה של השמוטי. לכן, אם 
לא נטפח את האור, יקרה לזן המצליח הזה מה שקרה לשמוטי 
שהפך לסיפור הצלחה מהעבר". לדברי בנימיני חשוב להקפיד על 
איכות הפרי ועל העיתוי שבו ישווק בשווקי הייצוא. הוא הוסיף 
כי חשיבות היצוא לענף ההדרים בישראל מחייב מציאת פתרונות 
למצבים משתנים. ולכן, כשניתן להצליח במכירת אשכולית לבנה 
באיטליה באמצעות קונה מרכזי אחד, "ביד אחת", יש להבטיח 
כי תהליך עסקה שכזו תתקיים ותנוהל בדרך ראויה, שבה נדאג 
לביטחונות, נשלח את הכמויות המתאימות לעסקה שכזו וכיוצ"ב.                                                                                                   
הוועדה הענפית במועצת בצמחים ענף ההדרים תבדוק כל עסקה 
שכזו. על השאלה אם פרי ההדר הישראלי ובעיקר האור נחשב 
למותג מצליח כיום באירופה, השיב בנימיני: "אינני יודע. עם זאת, 
הוחלט בענף ההדרים להקים ועדה שתבחן את הדרכים האסטרטגיות 
נוסף".                                                                                 ופרי מצליח  הראויות שיביאו למיתוג האור, האודם 
בנימיני הזכיר אתגרים נוספים של ענף ההדרים בימים אלה:                                                       
יימשך  ואם  האור  לאריזת  אריזה  בתי  אין מספיק  היום    •
יהיו קריטיות בעונה שלאחר העונה  הנוכחי הבעיות  המצב 
והמסחר.                                                                                                                          הנושא מטופל במשרד התעשייה  לדבריו  הבאה. 
אבל  הדר,   פרי  ברוכת  הייתה  השנה  בנימיני  להערכת   •
הוא  לדבריו,  נחלש.  הישראלי  הפרי  היצוא של  פוטנציאל 
הכין נייר עבודה בשיתוף עם רוני נקר, שנועד לתת פתרונות 
לקשיים שעלולים להתרחש ביצוא והפתרונות להם בשנת 2015.                                                                                           
בין ההנחות שנלקחות בחשבון גם בעיות בהקצאות עובדים זרים, 

בעיקר תאילנדים וההערכות לקראת ביטוח נזקי טבע. 

מיתוג
 עורכי יום העיון חדשו הפעם, כשזמנו להרצות מומחה למיתוג 
– עדי קביצקי שנושא הרצאתו היה "מיתוג תוצרת חקלאית 
ופרות הדר בפרט". לדברי קביצקי החקלאים אומנם  בכלל 
מומחים בתחום עיסוקם, אך אינם נותנים תשומת לב ראויה 
לנושא מיתוג. ובלשונו "רואים את המיתוג בשיווק כמוקצה". 
הוא הסביר כי חשוב להבין כי בסופו של תהליך הלקוח שקונה 
פרי ממותג או כל פריט אחר, קונה חלום ומיתוג נכון של אותו 
פריט שנרכש מסייע למכור לו את החלום.                                                                                                      
הוא הוסיף כי בהנחה שהמוצר הוא איכותי, מעולה הרי המיתוג 
חשוב לעיתים לא פחות ואפילו יותר מהמחיר. הוא הציג מספר 
בין השאר, כי  ובחו"ל. כשמסקנתו  דוגמאות מהשטח בארץ 
המיתוג מאפשר להגדיל את נתח השוק בלי להוריד מחירים ולכן 
יש להשקיע בו )במיתוג( גם אם התמורה תהיה בטווח הארוך.

הרצאות נוספות נשאו ד"ר רון פורת ממינהל המחקר החקלאי 
שהרצאתו התייחסה ל"השפעת סוג ההכנה ומועד הקטיף על טעם 

ואיכות הפרי והארכת משך השיווק של פירות אור". 
משה ויס סגן מנהל השירותים להגנת הצומח הרצה על האיומים 

מבית ומחוץ על עתיד שוקי היצוא של פרי הדר מישראל.
ד"ר יוסי גרינברג משה"מ הרצה על הגדלת פרי והפחתת הסירוגיות 

באור 1.  
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מתקני קטילה להדברת זבוב 
עונת 12/13

הדברת הזבוב ע"י המועצה החלה בשנות ה–60 ובמשך כמעט 50 שנה 
בוצעה בהצלחה רבה ע"י ריסוסי אוויר של מלתיון ופיתיון. בשנים האחרונות 
נוספו עוד שני אמצעים להדברות הזבוב. בעונת 11/12 טופלו  כ-12,500 

דונם ע"י פיזור זבובים מעוקרים )SIT( וב - 13,000 דונם  נתלו מתקני 
קטילה )מ"ק( – שבהם יעסוק מאמר זה.  

הדברה באמצעות מ"ק החלה בענף ההדרים בשנת 2008 בעיקר 
ביוזמתו של ניצן רוטמן באזור עמק החולה. תוצאות הדברה 
וניסיון מצטבר עודדו להגדלת השטחים מידי עונה.  טובות 
בעונת 11/12 ערך המכון להדברה ביולוגית 5 ניסויים בהיקף 
כולל של כ–1,500 דונם שבהם נבחנה הדברה באמצעות מתקני 

קטילה בהשוואה להדברה בריסוס אווירי עם סקסס.
באף אחת מהחלקות  עם מ"ק לא התגלה נזק ברמה מסחרית, 
בניסויים נקטף הפרי מאוחר יחסית - באור, פומלית וסנרייז 
נקטף הפרי בימי הקטיף האחרונים של הזן. לא נמצאו הבדלים 
ביעילות ההדברה בין ריסוס בסקסס למתקני הקטילה )בעונת 
11/12 אוכלוסיות הזבוב היו נמוכות יחסית(. הדברת הזבוב 
באמצעות מ"ק שונה במהותה מהדברה ע"י ריסוסי אוויר כפי 

שמוסבר בטבלה 1.

דורון טימר

מתקני קטילהריסוס אווירי

הטיפול
מבוצע ע"י המועצה באופן עצמאי ללא בעיות נגישות,

ללא צורך בהסכמת בעל החלקה. 
פעולה קרקעית, בעיות נגישות, דרושה הסכמת בעל החלקה

ושיתוף פעולה מצידו
כח אדם

כח אדם מצומצם – לטיפול ב-50,000 דונם דרושים
רכז הדברה ושני נטרים

כח אדם גדול – לטיפול ב–50,000 דונם נדרשים 2 רכזי הדברה
ו–40-50 פקחים )לא במשרה מלאה(

רכישת תשומות

חומר אחד, ניהול מלאי פשוט
כמה מוצרים, מחירים שונים, יש להתחשב בהעדפות הפרדסנים

לסוג המתקן, ניהול לכל פרדסן
לוגיסטיקה

נדרשת הפצה לאלפי פרדסים והספקת השלמות לפי צורךפשוטה - 4 מנחתים
הנהלת חשבונות

ניהול כרטיס שימושים לכל פרדסןאין התחשבנות עם כל פרדסן

טבלה מס' 1: הדברת זפי"ת בריסוס אווירי לעומת תליית מתקני קטילה



  

  חלקות אדומות ריסוס אווירי, חלקות צהובות מתקני קטילה, אזור עמק החולה  - 1' תמונה מס
העברת כל הפרדסים למתקני קטילה ויצירת אזור ללא ריסוסי אוויר                     –המטרה                     
  להדברת זבוב                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סביב גושי פרדסים בהם  אושר , גליל מערבי, עמק החולה: ק הם"האזורים בהם נאשר שימוש במ
  . ק בעונה הקודמת"השימוש במ

  

  050-5537199ק ולברורים נא לפנות לדורון טימר "לקבלת טפסי בקשה לשימוש במ
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טבלה מס' 1 מפרטת את ההבדל המשמעותי בין ביצוע הדברה 
ארצית באמצעות ריסוסי אוויר לביצוע ההדברה באמצעות מתקני 
קטילה. ביצוע ריסוסי אוויר היא פעולה אזורית ואחידה בכל 
החלקות ויש יתרון מקצועי וכלכלי מובהק לריכוז הפעילות ביד 
אחת.  לעומת זאת הדברה באמצעות מתקני קטילה היא פעולה 
ברמת החלקה הבודדת, יש לטפל ולפקח על יעילות ההדברה בכל 
חלקה במהלך כל העונה – ביצוע פעולות אילו ע"י גוף מרכזי 
הוא מסורבל, דורש הקמת "צבא" של עובדים ומפקחים בעלי 
מכוניות, ובעלות יקרה בהרבה מעלות ביצוע ע"י בעל החלקה.

תחוםסוג פעילות
יתרון/חסרון 

למועצה

חסרוןביצועהספקת המלכודות והפיתיון לשטח
חסרוןביצועתלייה

חסרוןביצועתחזוקה במהלך העונה
חסרוןביצועניטור שבועי של נזקי זבוב בפרי 

יתרוןפיקוחריכוז תוצאות בדיקות
יתרוןפיקוחניהול ההדברה 

חסרוןביצועריסוסי חיזוק ומעקב ביצוע ריסוסים

טבלה מס' 2: הדברת זבוב באמצעות מתקני קטילה - סוגי פעילות והתאמתם 
לביצוע ע"י המועצה לעומת ביצוע ע"י בעל החלקה

 תמונה מס' 1 -  אזור עמק החולה, חלקות צהובות מתקני קטילה, חלקות אדומות ריסוס אווירי

טבלה מס' 2 מציגה את הפעילויות מהן מורכבת ההדברה 
כי למועצה חסרון בביצוע  ומראה  באמצעות מתקני קטילה 
פעולות ההדברה בחלקה הבודדת ויתרון רק בניהול ההדברה 

ופיקוח עליון על ביצועה. 
נתונים אילו הוצגו לצוות הדברת זבוב של וועדת ההיגוי של 
המכון להדברה ביולוגית ולהנהלת ענף ההדרים אשר קבעו 

והחליטו כדלקמן:
השימוש במתקנים בעונת 12/13 יורחב עד 20,000 דונם  .1

הרחבת השימוש במתקנים רק לאזורים ופרדסים שיקבעו   .2
ע"י המועצה ע"ס שיקולים מקצועיים. על מנת לא לפגוע 
ביעילות הביצוע של ריסוסי האוויר יש ליצור רצפים של 
פרדסים בהם הדברת הזבוב היא באמצעות מתקנים ולמנוע 

אזורים בהם ההדברה חלקה מהאוויר וחלקה ע"י מתקנים.
בעל החלקה יבצע את כל הדרוש להפעלת מתקני הקטילה   .3

ולקבלת הדברה יעילה. 
השימוש במתקנים מותנה בהפעלת פקח מזיקים מקצועי   .4
אשר יבקר בחלקה מידי שבוע ויעביר את נתוני הבדיקה גם 

למועצה.
המועצה תפקח על ביצוע נאות של ההדברה באמצעות מ"ק   .5

ובמקרים חורגים תפעיל ריסוס אווירי.

המטרה – העברת כל הפרדסים למתקני קטילה ויצירת אזור 
ללא ריסוסי אוויר להדברת זבוב.

האזורים בהם נאשר שימוש במ"ק הם: עמק החולה, גליל מערבי, 
סביב גושי פרדסים בהם  אושר השימוש במ"ק בעונה הקודמת. 

נא  ולברורים  לקבלת טפסי בקשה לשימוש במ"ק 
לפנות לדורון טימר 050-5537199



זנים, איומים
והמחקר שביניהם

ד"ר אביחי )אבי(  פרל שמונה לא מכבר לתפקיד המדען הראשי של משרד 
החקלאות מצהיר עם כניסתו לתפקיד:  "נתנה לי הזדמנות להיות שותף לתכנון 
האסטרטגיה המחקרית של משרד החקלאות – להחלטות המתקבלות בתחום 
המחקר החקלאי היום השפעה מכרעת על החקלאות בארץ ב-20-30 השנים 

הבאות" ⋅ תומך במסחור זנים אך לא בכל מחיר ⋅ חשוב להקים בארץ מרכז 
ביוטכנולוגי שאחד מענפיו המרכזיים יהיה הדרים מהונדסים גנטית לטווח הארוך

 ד"ר אביחי )אבי( פרל
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הסופה הכלכלית הפוקדת את העולם ובעיקר את אירופה, 
שבה השוק המרכזי ליצוא התוצרת החקלאית של ישראל, לא 
שוכחת, אפילו מתגברת. בקרב הבלימה שנועד לסייע ליצוא 
החקלאי שלנו לשרוד, קיים מרכיב חשוב ומרכזי שביכולתו 
להרחיב את האטרקטיביות השיווקית של המוצרים הישראלים 
בעולם, ואפילו לשפר את הרווחיות של המגזר החקלאי – המחקר 
החקלאי. "בימים רגילים" מתנהל המחקר החקלאי בצניעות, 
לעיתים רחוקות מגיע לכותרות וגם זאת רק כשמתפרסמת הצלחה 
נוספת שלו המשמשת כמקור גאווה לכלל עם ישראל ובמיוחד 
למי שמצוי בעולם החקלאי בארץ. אבל עתה כששוקי חו"ל על 
סף קריסה בולטת חשיבותו של המחקר מרכזית ובמיוחד ההיבט 
יכולותיו. עתה כבר ברור שהזנים החדשים פרי  המעשי של 
המחקר והפיתוח בארץ ולצידם זנים אחרים שהושבחו, כולם  פרי 
מאמצי החוקרים, המדריכים והיזמים למיניהם, נראים כבולטים 
בין אלה שיש בכוחם כיום, ליטול את ההובלה ולשמור על קיומו 
של זן זה או אחר, אפילו למנוע את הכחדתו של ענף שלם. יתר 
על כן, אין להסתפק בכך ויש להגביר ההשקעות במחקר כדי 

להבטיח ההישרדות גם בעתיד. 

מפנה בענף ההדרים
דווקא בישראל קיימת דוגמא מהעבר הקרוב יחסית, שמעידה עד 
כמה עשוי המחקר לתרום ולהשפיע במידה מכרעת על התפתחותו 
של ענף חקלאי. לפני מספר שנים, פיתח המחקר בענף ההדרים, 
זן חדש, קליף "אור" שמו, ובעקבותיו פותחו נוספים, קליפים 
ואחרים. לצד הזנים החדשים שובחו גם קיימים וכך תוך פחות 
מעשור שנים נרשם מפנה דרמטי חיובי בענף ההדרים – האור 
הפך לזן המוביל בענף ההדרים כשמגמת המכירות שלו לא 
נעצרת. הזנים האחרים הגדילו מכירותיהם. וזו רק דוגמא אחת 
מיני רבות, להשפעת המחקר על התפתחות המגזר החקלאי.                                                                                 
ועתה, כשהופקד לא מכבר ד"ר פרל על ניהול המחקר החקלאי, 

ובתוקף תפקידו החדש כמדען הראשי 
במשרד החקלאות, ניתנה לנו ההזדמנות 
על  ראשון,  ממקור  ממנו,  לשמוע 
בישראל  החקלאי  המחקר  התנהלות 
בעבר ובימים אלה ועל הצפוי בעתיד.                                                                                                    
ד"ר פרל בקי ומכיר היטב את המחקר 
החקלאי בישראל וגם בחו"ל. הוא מצויד 
ברקע תיאורטי רב לצד ניסיון מעשי רב 
שנים )ראה מסגרת בכתבה זו( ומעורה 

בכל המתרחש בתחום שנים רבות.
ניסינו לשמוע את דעותיו  ביקשנו 
ותוכניותיו, באשר לדרך שבה יוביל את המחקר החקלאי בכלל 

וענף ההדרים בפרט, במהלך כהונתו.    
שאלה: ברכותי על המינוי לתפקיד המדען הראשי במשרד 
רואה את תפקידו של מדען ראשי  כיצד אתה  החקלאות. 

במשרד החקלאות?
לי  אבי פרל: "כמדען הראשי במשרד החקלאות מוענקת 
האסטרטגיה  תכנון  על  המשפיע  שותף  להיות  ההזדמנות 
מודע  אני  בישראל.  החקלאות  משרד  של  המחקרית 
פעילותו  בבסיס  שכן,  זה,  שבתפקיד  ולאחריות  לחשיבות 
להבטיח  מחויבות  קיימת  בישראל  החקלאי  המחקר  של 
אספקת כמות נכונה של מזון איכותי לתושבי מדינת ישראל.                                                                                                 
"מידת ההשקעה של מערכת המחקר בידע, תקבע כיצד תתנהל 
החקלאות בארץ ב-20-30 השנים הבאות ובמקביל, היא אף 
תשפיע על הרגלי הצריכה של  משקי הבית בישראל בשנים הללו.                                                                                                                      
"ברצוני לציין, כי קיימת השקה בין התפקיד בו אני נמצא כיום, 
לבין תפישתי בנושאי מחקר חקלאי, מאז הצטרפתי כחוקר 
למכון וולקני בשנת 1992, בכל הקשור לצרכי החקלאות בהווה 
ובגיבוש דרכי הפעולה הרצויה להכוונת החקלאות  ובעתיד 

בדרכה להשגת מטרותיה".        



18

ראיון

ירידה בזנים ובשטחים לעיבוד חקלאי  והקצנה אקלימית                                               
שאלה: האם תוכל לפרט?

אבי פרל:  "אנו עומדים בפני שורה של איומים עתידיים 
שעלולים להקשות על המגזר החקלאי להמשיך ולספק לאזרחים 
ובאיכות  מזון בכמות  היינו, לספק  את מה שמצפים ממנו. 
ראויים. בין האיומים על החקלאות כיום ניתן לציין את הירידה 
בזנים במספר ענפים, את הירידה בשטחים המיועדים לעיבוד 
גם  אקלימית  הקצנה  מסתמנת  ובנוסף,  חקלאיים  גידולים 
בארצנו, כשמידות החום והקור מגיעים לרמות שלא היו בעבר.                                                                                                           
"מחובתנו להיענות  לאתגרים החדשים ולספק פתרונות שימנעו 

מימוש האיומים הללו בשטח". 
שאלה איך ניתן לבצע זאת?

אבי פרל: "בשנים הרבות אותן הקדשתי לנושא ההשבחה של 
זנים שונים, כמו ענבים )או פרי הדר(,  נחשפתי לחשיבות הצורך 
בהשקעה הגדולה בפיתוחי זנים חדשים ובשדרוג הקיימים. כיום 
אני מאמין גדול בחשיבות המחקר והפיתוח, אופטימי ויודע כי כל 
מאמץ במו"פ החקלאי כדאי, שכן הוא מניב תוצאות משמעותיות.                                                                                                                       
" אין זה סוד, שקיימים אספקטים במהלך תהליך גידול הפרי 
עבודה  כמו   לחו"ל, שאינם בשליטתנו,   ושיווקו  בישראל 
יחסית שלנו משוקי  זולה אצל המתחרים או המרחק הגדול 
היצוא וכיוצ"ב,  לכן, עלינו  לדעת להשתמש ביתרונות של 
ובהשבחה  בפיתוחים  בידע,  בעיקר  המחקר החקלאי שלנו, 
המבטיחים שיהיה לנו מוצר האיכותי ביותר, שטעמו מבוקש, 
צורתו וצבעו אטרקטיביים ובתי האריזה שלו שומרים על טריותו.                                                                                                           
"ישראל ידועה כמדינת היי טק מצליחה ומובילה בתחומים רבים 
בעולם ואין סיבה שלא נשקיע בפיתוח מודעות ובהכשרה של 

ההון האנושי שלנו לשם פיתוח המחקר ויישומו בחקלאות".  
ענף ההדרים?                                                              אנשי  לקוראנו,  להגיד  תוכל  שאלה: מה 
אבי פרל: "כמי שמעורב בפיתוח, בהשבחה ובמסחור זנים בענף 
ההדרים  אין לי ספק שהענף עושה עבודה יפה בכל הקשור 
לנושאים הללו. בכוונתי להמשיך בסיוע ובעידוד הפעילות הזו. 
לענף ההדרים מסורת רבת שנים בפיתוח זנים ושדרוג הקיימים. 
הוא נהנה מעידוד המחקר והפיתוח ונעשה הכול שההשקעה הזו 
תמשך. נדאג להמשכיות ונקווה כי עבודתם הקשה של  אנשי 

הענף תמשיך להניב פירות". 

תומך במסחור זני ההדרים
שאלה: "קיימות דעות שונות בין המגדלים, בענף ההדרים, 
ואולי גם בענפים אחרים, בנושא מסחור הזנים. מדוע אתה 

תומך במסחור הזנים?
בחו"ל.  הפרי  יצוא  תורם להצלחת  "המסחור  פרל:  אבי   
מחיר.  בכל  למסחור  מקום  ואין  מגבלות  לו  יש  זאת,  עם 
של  ברווחיותם  יפגע  המסחור  שהסדר  אסור  למשל, 
וכיוצ"ב.                                                                                        המגדלים הישראלים, במותג הישראלי שעל המדף 
"אני מצדד במסחור הפרי, מכיוון שהוא מאפשר לנו לחדור 
לשווקים בחו"ל באמצעות הסדרים עם מקומיים, המפקחים שלא 
ייעשה שימוש לא חוקי בתוצרת שלנו  או בידע שאנו מפתחים )ע"י 
מתחרים שלנו( במהלך שיווק הפרי ששלחנו לשווקים הרחוקים 
מכאן. המקומיים שאנו מתקשרים איתם בהסדרים שונים מונעים 
חיקויים לפרי שלנו ושומרים על האינטרסים של המגדלים בישראל.                                                                                 

"הניסיון בשטח מראה כי המתחרים שלנו בחו"ל מנסים להעתיק 
ידע, גם מאיתנו ומנסים לגדל בפרדסים שלהם פרי הדר למשל 

בדרך לא חוקית ולא לגיטימית המתחרה בנו.
נכון, ניתן להתמודד מול אלה שפוגעים בקניין הרוחני שלנו 
בדרכים שונות, גם משפטיות  וגם להצליח. אבל, התמודדות 
שכזו כרוכה בהוצאות כבדות ובזבוז זמן יקר. וגם לאחר מכן, 
האינטרסים שלנו.                                                      על  בטוח שנצליח ב-100% לשמור  לא 
לכן עדיף להתקשר בהסכם מסחור עם המקומי ממדינה המחרה 
בנו, לשתף איתו פעולה בגידול הפרי בארצו ובשיווקו בשוקי 
היצוא המשותפים שלנו בחו"ל לטובת שני הצדדים. אם נדע 
להתקשר לגורמים חיוביים ונשכיל להתנהל איתם תוך שיתוף 
פעולה, שלא יתחרו בנו אלא יפעלו מתוך מחויבות לשמור על 
כללי המשחק, ירוויחו מכך שני הצדדיים. בקיצור, אנו מצפים 
שתהיה ל'שותף' שלנו בחו"ל מחויבות לשמור שאחרים לא 

יפלשו לטריטוריה שלנו וולא יעתיקו זנים שלנו." 
לנו  משלמים  המסחור  בתהליך  שלנו  השותפים  "אגב, 
"'הישראלי' אותו הם משווקים בחו"ל  תמלוגים עבור הפרי 
במימון  מסייעים  הללו  התמלוגים  כמובן.  בהסכמתנו 
תרומה  בכך  יש  כי  ספק  ואין  בארץ  והפיתוח  המחקר 
בחדשנות.                                                                                                    וההשקעה  ולעידוד  בהדרים  המו"פ  להעמקת 
"בנוסף, כשהסדרי המסחור מתבצעים עם מגדלים ומשווקים 
בענף ההדרים בחצי הכדור הדרומי, הם מבטיחים יתרון נוסף - 
הפרי שלהם גדל ומשווק בתקופות שלא גדל פרי בארץ ולכן הוא 
מגיע למדפי הקונים באירופה במועד שלא מגיע הפרי מישראל. 
בדרך זו נשמרת רציפות השיווק של הפרי נושא המותג הישראלי, 
לאורך כל העונה. יש בכך תרומה חשובה לבניית הרגלים של 

הצרכנים בחו"ל לקנות פרי ישראלי".

הדרים מהונדסים 
מעניין  ההדרים,  בענף  חדשנות  "וכשמזכירים  שאלה: 
לשמוע מה דעתך על תהליך הינדוס פרי בכלל והדרים בפרט?                                                                                                           
"אני תומך בכך. יתר על כן, לדעתי חשוב להקים  אבי פרל: 
בארץ מרכז ביוטכנולוגי שאחד מענפיו המרכזיים יהיה הדרים 
מהונדסים גנטית. אני מודע לכך שכיום קיימת רתיעה משימוש 
בפרי מהונדס בשוקי היצוא, אולי חלקית גם בארץ, אך אין לי ספק 
כי השימוש בפרי מהונדס הוא צורך, הכרח, להבטחת העתיד".                                                                                                                             

שאלה: "למה מכוונים דבריך?
גם הדרים, עלולים  "ענפי החקלאות למיניהם,  אבי פרל: 
להיחשף יום אחד לאיומים על קיומם, בשל מחלה או תסמונת 
שאין לה מרפא. זה יכול להיות איום על ענף שלם או על חלקו 
ועל קרקע.                                                                                           גם על מי השקיה  ייתכנו איומים  זנים(.  )מספר 
לכן, מחובתנו להיות ערוכים, מוכנים, להגיב כנגד כל איום 
שכזה, שהתרחשותו עלולה לגרום לאסון. הכנה שכזו פרושה 
נתינת פתרונות לטווח הארוך, תוך ראייה כי המציאות לטווח 
באמצעות  ידע  מאגר  להקים  זאת,  לעשות  מחייבת  ארוך 
תשתיות טכנולוגיות, עוד לפני שקורה אסון לגידולים חלילה.                                                                                                                                
ואז, כשמסתמן איום שכזה, שפורצת מחלה למשל, נשתמש בחומר 
שהוכן כדי להנדס את הפרי. כלומר, לפרי נוסיף גן, DNA שלו 
תכונות המונעות הכחדת הגידול הנגוע. הפרי המהונדס יאפשר 
מניעת המחלה או לפחות, יעכב החיידקים ההרסניים מלפגוע 



מונה לא מכבר לתפקיד המדען הראשי  ד"ר אבי פרל 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במקומו של ד"ר יובל אשדת.                                                                                                           
בהודעה שפרסם משרד החקלאות עם מינויו, נמסר כי במסגרת 
תפקידו כמדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
יהיה ד"ר פרל אחראי להביא לניצול מיטבי של מערכות 
והפיתוח החקלאי בישראל, לשם התמודדות עם  המחקר 
אתגרים שונים בחקלאות ישראל ולהגברת התועלת בענפיה. 
בין יעדי המדען הראשי של משרד החקלאות, לקדם מחקר 
ופיתוח שיביאו לתוצרת חקלאית באיכות גבוהה ובמחירים 
נמוכים כל ימות השנה קודם למינויו כמדען הראשי, שימש ד"ר 
פרל כחוקר במכון וולקני )מינהל המחקר החקלאי( שבמשרד 
החקלאות  )בשנים 1992-2012(. בשנים האחרונות שימש 
כסגן מנהל המכון למדעי הצמח וכמנהל המחלקה לפרחים 

במינהל המחקר החקלאי. 

במהלך שנות עבודתו בוולקני, הוא פרסם עשרות פרסומים 
מדעיים בנושאים מגוונים, בהם פיתוח מוצרים בענף הגפן, 
ביוטכנולוגיה בתפוחי אדמה, פיתוחים בעגבניות ותחומי 
הנדסה גנטית בענפים שונים. כמו-כן, תחת שמו רשומים מספר 
זני גפן למאכל ופטנטים באשר לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות. 
בשנת 2010 קיבל ד"ר פרל פרס מפעל חיים על הישגיו יוצאי 
הדופן בפרויקט השבחה של ענבי מאכל. בנוסף, כיהן ד"ר פרל 
בוועדות ציבוריות ומקצועיות רבות. בין השאר שימש כיו"ר 
ועדת ההיגוי של המדען הראשי, ועדת ההיגוי בנושא זנים בענף 
ההדרים, חבר ועדת יוג'ין קנדל, הוועדה לחיסכון בידיים עובדות, 
והוועדה הלאומית לביוטכנולוגיה.    ועדת ההיגוי לפרחים 
ד"ר פרל, נשוי ואב לשלושה ילדים, הוא בעל תואר ראשון 
בביולוגיה ותואר שני בחקלאות, מטעם האוניברסיטה העברית, 

ותואר שלישי ופוסט דוקטורט מטעם מכון ויצמן. 

פרס מפעל חיים על הישגיו בשנת 2010
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בפרי לפרק זמן ממושך. "בעבר שמענו על פעילות מוצלחת 
בהנדוס פרי שמנעה פגיעה אנושה בזנים ובענפים שונים.

אחד המקרים הידועים התרחש בארצות הברית. להלן פרטי 
מגדלים וחוקרים בהוואי ארה"ב, גילו לפני מספר  המקרה: 
שנים, כי גידולי הפפיה שלהם עומדים בפני הכחדה,  בשל 
מחלה שלא ידעו להדבירה. הם פנו מיד לאוניברסיטת קורנל 
שסייעה בידם בזמן קצר ליצור פרי פפיה מהונדס, עמיד בפני 
האיום שהופיע. נכון, בגלל לחץ הזמן הם לא פנו לרגלוטר 
ולאישורים ממוסדים אבל, הפעילות המהירה הצילה את הפפיה 

והשלטונות אשרו את ההנדוס בדיעבד. 
"את הידע להינדוס פרי בישראל, נאגור במרכז ביוטכנולוגי 
שבו נשכיל להכין תשתית להפעלה מהירה של הינדוס הפרי. 
ענף ההדרים יהיה מראשוני הזנים שיזכה לטיפול המרכז וכך, 
ברגע של אמת, אם נחשף לאיום על זן  או מספר זנים, כתוצאה 
במהירות.                                                                                                   הנזק  על  להתגבר  נוכל  להדבירו,  שקשה  מנזק 
"חייבים להבין, כי במוקדם או במאוחר, לא יהיה מנוס מפנייה 
להינדוס גנטי של פרי. שכן בעולם מתגברים הדיווחים על משבר 
מזון, על קשיים באספקת מים ושמירת הקרקע, וגם שמצטמצמת 
פעילות המגזר החקלאי. כל זה מתרחש כשבמקביל מספר צרכני 
המזון בעולם הגלובלי גדל במהירות וברור שהשיטה הישנה 
של ההשבחה מתקשה לתת פתרונות להבטחת המשך הגידולים 
לאכילה, היא  אינה מספיקה ויש לצפות לעבר העתיד, שההנדוס 

מרכיב חשוב בו".  
שאלה: האם המתנגדים להינדוס גנטי אינם מבינים את חשיבותו?
אבי פרל: "אנשים חוששים מהינדוס זנים בגלל בורות ואי 
הבנה. "אין בסיס לחששם, כי לדעתי בשטח כבר נמצא מוצרים 
מהונדסים כבר 15 שנה לפחות. למשל תירס,שמן סוייה ונוספים - 
כולם מהונדסים ומתנהל מעקב צמוד אחרי תוצאות השימוש בהם. 
הם נבדקים בקפדנות ומעולם לא התפרסם מחקר מדעי מבוסס 
שקובע כי קיימת סכנה כל שהיא ממזון מהונדס לאדם ולסביבתו. 
"אי אפשר להתעלם מכך, שאותן החברות ששגו בהבנת הנושא 
והתנגדו להצגתו של הינדוס הפרי  ע"י מתחריהן )המצדדים 

בהינדוס( תרמו לאי ההבנה של מי שבידם לא היה הידע וההבנה 
המספיקים. לסיכום ניתן לומר, כי יתכן שהשוק באירופה אינו 
בשל עדיין דיו כדי לקבל מוצרי חקלאות  מהונדסים ולכן יש 
להרחיב את האמון בהם באיטיות ולא למהר בהפעלתם כדי למנוע 
נזק. אבל, החובה לקיים מרכז ידע שכזה מחויבת המציאות.                                                                                                   
הקמתו של מרכז טכנולוגי לסיוע בעת חרום, הוא שלב ראשון 
בדרך ארוכה של עשייה שבמרכזה מאגר ידע, שבו נבנה את 
ה-DNA הרצוי בעת איום לכל זן וזן. הכול ייעשה על פי החוק, 
עם הרבה בקרה ורגולציה שיבטיחו בכל השלבים שלא נגרם 

נזק לא לאדם ולא לשטח. 
שאלה: על מה יש להקפיד בתהליך ייצור הזן המהונדס?

אבי פרל:  "כמו בכל תהליך פיתוח או השבחה יש להקפיד על 
ייחודיות המוצר, להתחשב ברווחיותו למגדל, הפוטנציאל התחרותי 
הגלום בו כדי להצליח בשוקי היצוא, להתחשב בתנאי השוק המתאים 
לשיווק המוצר ועמידותו של הזן באקלים המתאים לגידולו."                                                                                                   
בהינדוס  העוסקים  של  תחרות  בעולם  יש  האם  שאלה: 
איתה?                                                                                                                                להתמודד  ניתן  וכיצד  חקלאיים  מוצרים 
בתחום  מאיתנו  מתקדמים  הספרדים  "לצערי,  פרל:  אבי 
האחרים  ועם  איתם  להתמודד  נוכל  הדרים.  הינדוס 
עדיפות  בראשונה  ניתן  ובו  ידע  מרכז  שנקים  לאחר 
ביובש.                                                                                                                נוספים שעמידים  ומוצרים  חיטה  הדרים,  להינדוס 
בהפעלת התהליך יהיו מעורבים המחקר, ההדרכה והמגדלים. 
לביצוע הקמתו של  קבוע  לוודא שיהיה תקציב  יש  בנוסף, 
הפרוייקט ולאחר מכן למימון הפעלתו השוטפת. כמו כן יש 
להגביר המודעות במגזר החקלאי, כי המו"פ והחדשנות חשובים 
והם שיסייעו לקידומה. גם שיפור  בהנעת החקלאות קדימה 
מעמדנו הגיאו פוליטי עשוי לתרום להצלחתו של מהלך שכזה".
שאלה: האם  יש היום נכונות של הממסד ובמגזר הפרטי 

להשקיע במו"פ חקלאי?
אבי פרל: "תפקידה של הוועדה הלאומית לכלכלה הוא לחזק 
את המחקר החקלאי. זה התנאי להצלחת החקלאות, כדי שנגיע 
להישגים,ולמעמד פוליטי כמו ההייטק. אני יודע שיש בוועדה 

מודעות לכך.



באופן מוחלט אין להותיר עשבייה בפרדסים בפס רוחב של מטר 
מכל צד של העץ כדי לא לעכב את התפתחות העצים. 

עם זאת, לעשבייה יתרון חשוב במניעת סחף, במיוחד כאשר 
הנטיעה במדרון. בעונת הגשמים יזרז העשב בקרקעות כבדות 

התייבשות של הקרקע ויקל על תנועת כלים ועובדים.

יאיר אורן, ממ"ר )גמלאי שה"מ( להדברת מחלות ועשבייה 
בפרדס  אגף הפירות, תחום הדרים, שה"מ 

החסרונות והיתרונות של נוכחות עשבים בפרדס
העשבייה מתחרה בעצים על מים, דשנים ואור; המטפסים 
חונקים את העצים על ידי הצללה. כידוע, כל צמח צורך מים, 
יש עשבייה סביב  נוספים; אם  ויסודות  זרחן, אשלגן  חנקן, 
העצים, שבעטייה עלולים להיגרם להם סבל ופחיתה ביבולים 
- יש להוסיף יסודות אלה לקרקע. יתר על כן, העשבייה מושכת 
נברנים הגורמים בסופו של דבר נזקים לעצים. עשבייה גבוהה 

מקשה על התנועה בפרדס ועל בקרה אחר הופעת מזיקים. 

הדברת עשבייה בפרדס

הדברת עשבייה בפס הנטיעה ) משמר השרון(

שיטות להדברת עשבים
מכנית - פליחה של הקרקע: קלטור, דיסוק, תיחוח וכיסוח.   .1
היתרון של השיטה המכנית מתבטא בכך שאין עשבייה 
חמקנית, ואם חוזרים על פעולת הקלטור, דיסוק או תיחוח, 
ניתן לבסוף להדביר גם עשבייה רב-שנתית כמו יבלית, דורה, 

רוטמית, דורת ארם צובא )קוסב(, פספלון דו-טורי ועוד.
הדברה כימית - השימוש בקוטלי עשבים מחייב ידע נרחב   .2
כדי להשיג תוצאות טובות, למנוע נזקים, בזבוז מיותר של 
כסף וזיהום הסביבה, וכן כדי שלא לתת לעשבים חמקניים. 
מומלץ להדביר נבטים בגובה של 10-5 ס"מ ולא לרסס על 

עשבייה גבוהה.
עשבייה קיצית חד-שנתית - נובטת באביב ושורדת עד הסתיו. 
אין טעם להדבירה ע"י ריסוס בסתיו )הערה: קייצת נובטת בסתיו(.
עד  ושורדת  בסתיו  נובטת   - חורפית חד-שנתית  עשבייה 
יוני-יולי. אין טעם לרסס נגדה באמצע הקיץ. אם היא גבוהה 

מכסחים אותה.
ינבוט והגה - לא  עשבים רב-שנתיים שפעילים בקיץ, כמו 

מרססים בסתיו. 
עשבים רב-שנתיים שפעילים בחורף, כמו חמציץ, לוף ולופית 

- לא מרססים בקיץ.
לכל קוטלי העשבים יש גם עשבייה חמקנית, ושימוש באותו 
חומר ברציפות יגרום להתבססותה בשטח. לא מומלץ לפתור את 
הבעיה על ידי העלאת המינונים, אך שילוב של קוטלי עשבים 
ירחיב את קשת העשבים המודברים. כך לדוגמה, גלייפוסט 
בשילוב אוקסיפלורופן )גול ודומיו( או דיפלופניקן )קוורץ ודומיו( 
או פלופנצט )טיארה ודומיו( או קרפנטרזון אתיל )אורורה ודומיו( 
או גלופוסיט אמוניום )בסטה(, וכן שילוב של ברומסיל )היבר 
ודומיו( במינון נמוך של דיאורון - יגדילו את טווח העשבים 
המודברים. שילוב של תכשירי D-2,4 עם גלייפוסט או בסטה 
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בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

לקט המלצות למגדלים



ידביר או ידכא עשבייה רב-שנתית כמו חבלבל, הגה, ינבוט, 
גם  ויתאים  זיתני, פטל, אספרגוס,  אורגיה משינית, סולנום 
להדברת נבטים של עשבייה חמקנית נוספת כמו קייצת, ירבוז 

עדין וירבוז שרוע.
קוטלי עלווה הם חומרים המיועדים לקטול עשבייה קיימת; 
יש הנקלטים בצמח דרך העלווה, יש הנקלטים דרך השורשים, 
ויש משניהם. קוטלי העלווה לרוב סיסטמיים, חוץ מדו-קטלון 
בתנאי אור מלא ושמנים. בקבוצה זו נכללים: היבר X, ראונדאפ, 
בסטה, תכשירי D-2,4, אורורה, MSMA, )טרגט(, דוקטלון, רגלון, 

טומוהוק ואמינוטריאזול.
מונעי הצצה הם חומרים הפוגעים בזרעים בשלב הנביטה 
)קליטת המים בזרע וטפיחתו( ומונעים את הצצתם או פוגעים 
בנבט מיד לאחר הצצתו. בקבוצה זו נכללים דיאורון, סימזין, 
טיארה, טריפלן )קוורץ ולגטו באופן חלקי(, אוקסיפלורופן )גול 
ודומיו( ועוד. החומרים הללו יפעלו כנדרש אם ייושמו כראוי 

ובמינונים המומלצים. 
חומרים משולבים: קוטלי עשבים מונעי הצצה וקוטלי עלווה 
כמו טריאזינים: קורוגרד טרבוטרקס ועוד. חברות הכימיקלים 
נוהגות לשלב מונעי הצצה עם קוטלי עלווה כמו הגלידר של 

חברת אגן; גם החקלאי יכול לשלבם במיכל הריסוס.
כדי להשיג את המרב מריסוס קוטלי עשבים יש לזכור כי:

ההמלצות הן לפי מינון לדונם )ל-1000 מ"ר(.  .1
גם כאשר ההמלצה היא באחוזים, יש להקפיד על המינון לדונם.   .2
לדוגמה, מומלץ לרסס 2% חומר בנפח של 35 ליטר/ד'; אם 
רוססו 2% בנפח 70 ליטר/דונם - יושמה בעצם מנה כפולה 

של קוטל עשבים שתגרום נזק לעצים.
החשיבות של נפח התרסיס:  .3

וקוטלי עשבים הנקלטים ע"י השורשים יש  א. מונעי הצצה 
להצניע בהשקיה או בגשם, לכן אין חשיבות לנפח התרסיס.
ב. בקוטלי עשבים הנקלטים מהעלווה יש חשיבות רבה לנפח 
התרסיס: אם ההמלצה לרסס 30 ל'/ד' ורוסס 60 ל'/ד', אזי 
דולל החומר שנשאר על הצמח ב-50%, והכמות שהגיעה 

לקרקע בוזבזה לריק.
והן מהשורש כדאי  ג. קוטלי עשבים הנקלטים הן מהעלווה 

לרסס בנפח המומלץ.

תכונות נוספות שיש להתחשב בהן
לחץ האדים של החומר - אם הוא גבוה, אין להשתמש בו   .1
בטמפרטורות גבוהות במיוחד ולא במינונים הגבוהים כמו 
באוקסיפלורופן )גול ודומיו(, או שיש להצניעו בקרקע מיד 

כמו הטריפלורלין )טרפלן(.
עמידות בחשיפה נמוכה או גבוהה לאור השמש - דיאורון   .2
והיבר X, לדוגמה, פעילים גם אם הוצנעו 40-30 יום לאחר 
הריסוס, בעוד שאוקסיפלורופן )גול ודומיו( מאבד מיעילותו 

אם מצניעים אותו שבועיים-שלושה לאחר הריסוס.
)גול ודומיו(  מידת המסיסות של החומר - אוקסיפלורופן   .3

מסיס במים בערך אחד חלקי מליון, והיבר X - 480 ח"מ 
במים. הנושא חשוב לשיקולים של שטיפה.
מידת הספיחה לתצמיד הסופח של הקרקע.  .4

עמידות לפירוק על ידי מיקרואורגניזמים שבקרקע.  .5
6. מידת הרעילות לבעלי דם חם ולדגים.

7. סכנת רחף לגידולים בסביבה.

נבטי דגניים

Oxyfluorfen )גול ודומיו(
מסיסותו במים נמוכה מאוד ולחץ האדים גבוה מאוד, ולכן מומלץ 
להצניעו בקרקע מיד לאחר הריסוס. לא מומלץ לרסס בטמפרטורות 
גבוהות ובמקומות סגורים, כולל בנוף צפוף בפרדס. לבלובים 
צעירים עלולים להיפגע מאדי החומר. פועל כמונע נביטה במינונים 
 של 500-200 ג'/ד'. משפר הדברת עשבים של גלייפוסט במינון של 

30-25 ג'/ד' )בערך 0.1% בנפח ריסוס של 30 ליטר/דונם(.
קייצת, תלתן, אספסת,   :Oxyfluorfen-עשבייה חמקנית מ
קדד, צנון, מרור הגינה, כוכבית, רב פרי, טופח, זון, צנון ועוד.
משמש כקוטל עלווה במינון של 25 ג'/ד' בשילוב גלייפוסט 
מגוון העשבים  הזה מגדיל משמעותית את  1.5%. השילוב 
)ראה רשימה  המודברים, גם את אלה החומקים מגלייפוסט 

בסעיף "גלייפוסט"(.

Diflufenican )קוורץ, לגטו(
פוגע  ומהשורשים.  קוטל עשבים הנקלט בצמח מהעלווה 
במערכת הפוטוסינתזה, והצמחים מלבינים - רחף החומר גורם 
להלבנת עלי ההדר. נראה שהקייצת רגישה לחומר. צמחים 
חמקנים: מרבית מיני הדגניים, דבקה, חרדל, חלמית, גזר, גדלן, 
ברקן, סוככיים, עשנן, מקור החסידה. רצוי לשלבו במונע הצצה 

נוסף מומלץ לשלבו עם  גלייפוסט. אינו מדביר קייצת. 

 Flufenacet )טיארה ודומיו(
מונע הצצת צמחים חד-פסיגיים ודגניים בלבד, וכנראה גם 
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זון. יש לרססו לפני הנביטה. כדאי לשלב מונע הצצה משלים 

כמו קוורץ ומומלץ לשלבו עם גלייפוסט.

Carfentazone ethyl )אורורה ודומיו(
קוטל עלווה של צמחים רחבי עלים. אינו מדביר דגניים. מומלץ 

לשלבו בגלייפוסט. יעיל נגד ירבוזים בשלב נביטה.

 Bromacil )הייבר X, אורגן, הנטר(
עצי ההדר, חוץ מפומלו ומסטאר רובי, עמידים לחומר גם 
במינונים גבוהים. בעל מסיסות גבוהה - מעל 400 ח"מ במים. 
נקלט בצמח דרך השורשים בלבד )יש מעט צמחים חריגים(. 

מומלץ בפרדסים בשנה השלישית.
 בהשקיה במים מושבים ניתן ליישמו דרך מי ההשקיה ובתנאי 
שלמערכת ההשקיה אין כל קשר לגידולים אחרים )מטעים מכל 

הסוגים, ירקות, חממות, צמחי נוי ועוד(.
תכשירי Bromacil מופעלים ע"י גשם או השקיה. מינונים: 100 
ג'/ד' להדברת צמחים חד-שנתיים; 400-300 ג'/ד' להדברת 
רב-שנתיים בעלי ציצת שורשים; 1000 ג'/ד' להדברת יבלית. 
לתכשירי Bromacil אין צורך להוסיף גול ודומיו, טיארה, אורורה 
או קוורץ, כיוון שתכשירים אלה אינם משפרים או מגדילים את 

טווח קטילת העשבים שלהם. 
מומלץ לשלב מונע הצצה כמו דיאורון, סימזין או טרבוטרקס. 
לתכשירי Bromacil מספר רב של עשבים חמקנים - ראה רשימה 

להלן.
אם בחלקה יש עשבייה רב-שנתית כמו חלבלב וסולנום מכסיף, 

.2,4-D-מומלץ לשלב אחד מתכשירי ה

 Bromacil עשבייה החומקת מתכשירי

1. פספלון מורחב
2. פספלון דו-טורי

3. דורון גדול
4. רודוס

5. דורת ארם צובא )קוסב(
6. משיין גלילי

7. חילף החולות
8. קנה מצוי ואב קנה

9. זקנן שעיר
10. זקנונית הטבעות

11. חבלבל
12. פטל

13. לנטנה
14. אספרגוס

15. לפופית
16. קיסוסית

17. חנק
18. אורגיה משנית
19. ויתניה משכרת

20. טיון
21. סולנום מכסיף

22. ינבוט
23. הגה

24. כותלית יהודה
25. פרע מסולסל

26. ירבוז עדין
27. לחך

28. סביון

Glyphosate isopropy amine salt )ראונדאפ ודומיו(
קוטל עלווה. נקלט בצמח במהלך שש שעות מהריסוס. יתרונו 
מתבטא בכך שאין צורך להפעילו בהשקיה. גלייפוסט מתפרק 
יחסית מהר ע"י מיקרואורגניזמים בקרקע. לא רצוי להשתמש 
במים מושבים בדרגה 1 או 2 במכל הריסוס. אין להשקות לפחות 
24 שעות מהריסוס, במיוחד שתילים צעירים וקרקעות קלות. 
יש להקפיד שלא להעלות את המינון מעל המומלץ. במינונים 
גבוהים ובקרקעות קלות ובינוניות החומר נקלט בשורשים ופוגע 
בעצי הדר, במיוחד בשתילים הצעירים. הנזקים גורמים לשכפול 
הפקעים ולעלים צרים וארוכים. לתכשירי Glyphosate עשבים 

חמקניים רבים; ראה רשימה להלן.

עשבייה החומקת מגלייפוסט

1. ינבוט
2. ויתניה משכרת

3. פטל קדוש
4. אספרגוס

5. חנק
6. אורגיה משינית
7. חלמית ומעוג*

8. כרוב החוף*

9. יהודי נודד*
10. קייצת גבוהה

11. סרפד*
12. מרקולית*
13. זון משכר*

14. הגה
15. דבקה

16. כותלית יהודה

D-2,4 )אלבר סופר, אמינו בר ודומיו(
קוטל עלווה סיסטמי. החומר נקלט מהעלים; מאושר לשימוש 
D-2,4 הם חומרי צמיחה  וחצי לאחר הנטיעה. תכשירי  שנה 
סינתטיים הגורמים לפגיעה בצמחים ולתמותת העשב הרגיש. 
D-2,4 יש פורמולציות בעלות לחץ אדים גבוה או  לתכשירי 
נמוך, כשבפרדס משתמשים בתכשירים בעלי לחץ אדים נמוך.

* מדביר בשילוב אוקסיפלורופן 0.1%.

      טבלה 1. המועדים המותרים לשימוש בקוטלי עשבים בעצי הדר

מועד טיפולהתכשירמועד טיפולהתכשיר

משנה שלישיתאורורהמהנטיעהאמיר, טבור
משנה שלישיתאמינוברמהנטיעהגול

משנה שלישיתדיאורוןמהנטיעהטייארה
משנה שלישיתהיברמהנטיעהרונסטאר

משנה שלישיתוידזולמהנטיעהבסטה
משנה שלישיתטומוהוקמהנטיעהטרבוטרקס

MSMA טרגט
מהנטיעה עד 

משנה שלישיתסטרןהניבה
לא מאושרדקטלמשנה וחציאלבר סופר

לא מאושרקרבמשנה שנייהראונדאפ
לא מאושרדגנולמשנה שנייהטייפון
לא מאושרבורלמשנה שנייהקוורץ
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הגה )בכרמים   .1
משתמשים נגדו(

ויתניה משכרת  .2
פטל קדוש  .3

אספרגוס  .4
ינבוט  .5

חנק  .6
אורגיה משינית  .7

חלמית ומעוג  .8
כרוב החוף  .9
יהודי נודד  .10

קייצת גבוהה  .11
סרפד  .12

מרקולית  .13
זון משכר  .14

יהודי נודד  .1
כותלית יהודה  .2
חלמית ומעוג  .3

ירבוז עדין  .4
פטל  .5

לנטנה  .6
חנק מחודד  .7

אספרגוס  .8

אורגיה מישנית בוגרת  .9
שרביטן  .10

חלבלוב שרוע  .11
)שלוחית קרחת(  
קייצת בגובה 40  .12

ס"מ ומעלה  
סרפד  .13

1. דגנין
2. זון

3. זנב השועל
4. עבדקן

5. חפורית
6. חומעה
7. קייצת

8. סלסילה
9. דוחנית השלחין

10. דוחנית התרנגולים
11. אצבען מאדים

12. בת יבלית
13. ירבוז עדין וירבוז שרוע

14. עוקצר

הרחף של חומרים אלה מסוכן לגידולים שכנים ולשתילי הדרים 
צעירים, ולכן מרססים רק כאשר אין רוחות. המינון ייקבע בהתאם 

לרשום בתווית. בריסוס בכתמים המינון הוא 0.3-0.25 אחוז.
תכשירי D-2,4 ניתן לשלב עם גלייפוסט או ברומסיל )הייבר 
ודומיו( מרחיב את היקף  )גול  X(. שילוב של אוקסיפלורופן 

העשבים המודברים.
D-2,4 משמעותיים ביותר בהדברת עשבים רבים,  תכשירי 
שביניהם רב-שנתיים כמו חבלבל, נבטי אורגיה משינית, נבטי 
אסתר מרצעני; בהדברת קייצת צעירה, ולדיכוי של הגה, ינבוט, 

שוש ואמברוזיה.
לתכשירי ה-D-2,4 מספר לא מבוטל של עשבים חמקניים, 

כולל רחבי עלים שבעבר הודברו בקלות באמצעותם.

שוש קוצני

עשבייה החומקת מתכשירי D-2,4 )אלבר סופר, אמינובר(

Fluroxypyr )טומוהוק ודומיו(
חומר צמיחה סיסטמי. מניסיוני, הרחף גורם לפגיעה בלבלוב 
צעיר בזן אור ובפומלית. החומר מאושר לריסוס בפרדס משנה 
שלישית לנטיעה. מומלץ להדברה של כתמי עשבים קשי הדברה.

Glufosinate ammonium )בסטה, באסטר(
קוטל עלווה. נקלט מהעלים בלבד. מותר לשימוש מיד לאחר 
הנטיעה. להגדלת קשת העשבים המודברים ניתן להוסיף לבסטה 

רונסטאר. עם הבאסטר אין לשלב קוטלי עשבים, אלא רק לפי 
הכתוב בתווית.

לתכשירי  Glufosinate ammonium מספר לא מבוטל של 
עשבים חמקנים, כלהלן.

עשבים החומקים מבסטה

טריאזינים, טרבוטרקס
הטריאזינים נחלקים לשלוש קבוצות:

זו משתייך הסימזין  קבוצה 1 - כלורוטריאזינים; לקבוצה 
שנאסר לשימוש ביצוא.

זו שייך הקורוגרד  קבוצה 2 - מטוקסי-טריאזין; לקבוצה 
שהופסק ייצורו.

זו שייך גם  קבוצה 3 - מתיל-מרקפטו-טריאזין; לקבוצה 
הטרבוטרקס.

הסימזין, הקורוגרד והטרבוטרקס מתאימים לריסוס בפרדס, 
אך על פי דרישות היורופגאפ אין להשתמש בסימזין והקורוגרד 
אינו מיוצר עוד, כך שנותר לשימוש הטרבוטרקס. הטרבוטרקס 
קוטל עשבים משולב )מדביר נבטים ומונע הצצה(, אך אינו פוגע 
בנבטים של קייצת. הזן סטאר רובי רגיש לחומר זה. ניתן לרסס 
מיד לאחר השתילה במינון של 400-300 ג'/ד'. כדי להפעילו 

כמונע נביטה יש להצניעו על ידי השקיה.

לתכשירי הטריאזינים מספר רב של עשבים חמקניים, כלהלן.
עשבייה החומקת מטריאזינים )סימזין, קורוגרט, טרבוטרקס(
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דיאורון
הדיאורן הינו מונע הצצה מקבוצת הדימתיל אוראה. הוא מותר 
לשימוש בפרדס מגיל שלוש שנים. לאחר הריסוס יש להצניעו 
בהשקיה. מונע נביטה גם של הדגניים החומקים מהטריאזינם 
)שיבולת שועל חומקת ממינונים נמוכים של דיאורקס(. ניתן 
וגלייפוסט.   )X )הייבר  לשלבו בקוטלי עלווה כמו ברומסיל 

לדיאורון מספר לא קטן של עשבים חמקנים.

עשבייה החומקת מדיאורון

שיבולת שועל  .1
זיפן  .2

עשנן  .3
לכיד הנחלים  .4
חלבלוב קעור  .5

דטורה  .6

קוטב מצוי  .7
ירבוז עדין  .8

סביון  .9
שלשי רגילני  .10

תולענית  .11

המלצות להדברת עשבייה באביב
גשמי הברכה גרמו לצימוח רב של עשבי החורף ולהארכת 
עונת הישרדותם. עשבייה גבוהה מומלץ לכסח לפני הריסוס 

בקוטלי עשבים.
בין חלקות  יש לערוך הבחנה  בהדברת העשבייה הקיימת 
המושקות בטפטוף לבין חלקות המושקות במתזים או בממטירונים. 
בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל עלווה בלבד, 
כיוון שמונעי ההצצה מחייבים הצנעה. בחלקות המושקות 
במתזים או בממטירונים מומלץ לרסס בשילוב של קוטלי עלווה 

ומונעי הצצה. 
מונעי ההצצה המורשים לשימוש באביב ובקיץ )גם לפרדסים 
שהפרי שלהם מיועד ליצוא( הם: תכשירי דיאורון )דיאורקס, 
דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי דיפלופניקן )פאלקון, לגטו, 

קוורץ(, טיארה או טרבוטרקס.
קוטלי עלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, 
גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל 
)הייבר X, הנטר ואורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, 
סאנפאן-סופר(, תכשירי גלייפוסימת אמוניום )בסטה, פאסטר(, 
MSMA, טרגט )מותר לריסוס רק בעצים שאינם נושאים פרי(. 
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח. משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
ליצוא, המלצותינו מסתמכות על רשימת החומרים המורשים 
ליצוא על פי דרישות הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש רק 

בתכשירים המורשים לפי התווית. 
גם תכשירים משולבים להדברת עשבייה.  נמצאים בשוק 
תכשירים אלה מורכבים מכמה חומרים המיועדים הן למניעת 
הצצה והן להדברת עשבייה קיימת, וניתן להשתמש בהם בהתאם 
להרכב העשבייה הקיימת בפרדס ולפי הוראות השימוש הרשומות 

בתוויות התכשירים. 

חשוב להדגיש כי קנייני הפרי השונים מגבילים מאוד את 
השימוש בתכשירי ההדברה. רשימות התכשירים משתנות 
לעתים קרובות, עד כדי כך שחלים שינויים גם ממועד כתיבת 
החומר המקצועי עד למועד היישום. לפני כל טיפול יש לבדוק 
עם המשווק, אם התכשיר המיועד ליישום מאושר לשימוש ע"י 

המשווקים והקניינים.

נוסחאות הריסוס, לפי הגילים השונים של הפרדס
פרדסים צעירים 

יש לשים לב להופעת קייצת שנבטה בסתיו; במקרה שיש 
צמחים כאלה -  מומלץ לעקור אותם בעודם קטנים.

בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל עלווה בלבד. 
בחלקות המושקות במתזים או בממטירונים מומלץ לשלב עם 

מונע ההצצה, בתנאי שהשילוב אפשרי על פי התווית.

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס גלייפוסימת אמוניום )בסטה, פאסטר( בריכוז 
1.5%-2.0% או בטרגט בריכוז 3% )טרגט מורשה לשימוש רק 
והוא מומלץ לריסוס בטמפרטורה  בפרדסים שאינם מניבים, 
שמעל 25 מעלות צלסיוס(. יש להגן על הגזעים מהרטבה של 

תרסיס הריסוס.
למניעת הצצה מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
טרבוטרקס 400 ג'/ד' )לא בסטאר רובי ולא במי ההשקיה(.  .1

קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50 סמ"ק/ד' +   .2
טיארה 50 ג'/ד'.

פרדסים בני שנתיים
דיפלופניקן )פאלקון, לגטו, קוורץ( 50 סמ"ק/ד' + טיארה   .1

50 ג'/ד' + גלייפוסט 1%-1.5%.
בסטה בריכוז 1.5%-2%.  .2

טרגט בריכוז 3%.  .3

פרדסים בני שלוש שנים
 + קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50 סמ"ק/ד'   .1

טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט 1%-1.5%.
בסטה בריכוז 1.5%-2%.  .2

סטרן או טומהוק בריכוז 0.5% נגד עשבים קשי-הדברה -   .3
בכתמים.

פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים(
בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל העלווה 
בלבד. בחלקות המושקות במתזים או בממטירונים כדאי לשלב 

גם את מונע ההצצה לפי הטיפולים, כלהלן:
נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1

גלייפוסט 1%-1.5%.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + היבר X או   .2
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הנטר או אורגן )100 ג'/ד'(.
3. קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50 סמ"ק/ד' + טיארה 

50 ג'/ד' + גלייפוסט 1%-1.5%.
4. סטרן או טומהוק בריכוז 0.5% נגד עשבים קשי-הדברה - 

בכתמים.
5. נבטים של קייצת מדבירים על ידי ריסוס של גלייפוסט + 

 .2,4-D תכשירי

עשבים קשי-הדברה
ישנם עשבים קשי-הדברה, במיוחד שיחים מטפסים כמו: 
ויתניה משכרת, אספרגוס למיניו, חנק, אורגיה משינית, בלוטנית 
אפריקאית, חבלבל, היפומאה, שרביטן ושבטן, ובהם יש לטפל 
נקודתית ולמנוע הנבת פירות וזרעים כדי למנוע את התפשטותם. 
את הצמחים הבוגרים יש לעקור, וכל אימת שיתחדשו - לחזור 
ריסוסים בתכשיר  ולרסס. מדבירים עשבים אלה באמצעות 

 .2,4-D גלייפוסט בשילוב תכשיר
 כדי למנוע נביטת מטפסים שונים מומלץ לרסס דיאורון 
מתחת לנוף העצים לפני הגשם או לפני ההשקיה במתזים או 

בממטירונים.

דורה רותמית

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה 
לנהוג מנהג זהירות.

המלצות להדברת מזיקי הדרים 

אביב 2012
ד"ר שמוליק גרוס, מנהל תחום הגנת הצומח ואנטומולג 

בהדרים, שה"מ

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.
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הערותעיתוי הריסוסריכוזהתכשיר

 סופראציד/
סופרתיון

 0.15%
להימנע מריסוס בדרגת הנקבה הצעירהזחלים )דרגות 3-1(בנפח גבוה 

2%שמן קיצי
 גמר גיחה וזחלים 

יש לוודא גמר גיחה של זחלנים ע"י הפיכת כנימות מטילות)דרגות 1 ו-2( רצוי בנפח גבוה
טייגר/קוברה/ 

לרסס רק בחלקות עם נגיעות גבוהה זחלים )דרגות 2-1(0.1%טריגון

כנימה אדומה

הערותעיתוי הריסוסריכוזהתכשיר

טייגר, קוברה
אין ליישם את התכשיר ברציפות )עונה אחר עונה(עם תחילת ההשרצה0.1%טריגון

יישום בנפח גבוה בלבדזחלים )דרגות 3-1(2%שמן קיצי
תכשירי 

לא מומלץ ליישם ברציפות, היישום ייעשה בהגמעהעד סוף מאי10 סמ"ק לעץאימדקלופריד

כנימת מוץ/פסיק

הערותעיתוי הריסוסריכוזהתכשיר

סופראציד / סופרתיון
0.15% בנפח 

גבוה
תחילת התיישבות מתחת 

לעלי הגביע 
נדרש ריסוס בנפח גבוה לכיסוי מיטבי

של הבדים ופנים העץ

כנימות קמחיות
יש לבצע ניטור ודגימה של לפחות 30 פירות באקראי בכל חלקה בנפרד ולקבל החלטה בהתאם לרמת הנגיעות. ניתן 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

0.15% בנפח גבוהסופראציד סופרתיון

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

0.3%דורסן/ דורסבן

15%-10% 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(

קונפידור/קודקוד
10 סמ"ק 

לעץ
תחילת הופעה בגזע או מיד 

יישום בהגמעהלאחר הפריחה

כנימת השעווה הפלורידית
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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.

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

א. ריסוס חיפוי
יש לעיין בהערות ולבצע חילוף תכשירים:

תכשיר וריכוז
משך 
הערותההגנה

מוספילן 0.025% 
)אבקה מסיסה(

עד 20 
יום

מומלץ טיפול יחיד בעונה;
מדביר גם כנימות עלים

תכשירי אבאמקטין 
0.03% + שמן קיצי 

0.5%
עד 14 

יום

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

מדביר גם את אקרית החלודה. 
אינו מדביר כנימות עלה

הערותעיתוי הטיפולריכוזהתכשיר

דורסן/דורסבן
0.3%ראה הערות

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

מחשש לשאריות - המועד האחרון לריסוס הוא ראשית 
חודש יולי.

יעילות הטיפול פחתה מאוד בשנים האחרונות

סייפן/אקטרה
 10-8

יישום בהגמעהעד סוף מאיסמ"ק לעץ

כנימה קמחית של ההדר

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
נוזלי( - מומלצים  טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז 
ליישום בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.
אין לטפל בעצים צעירים מיד לאחר הנטיעה, אלא להמתין 

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

הראשיים.
נפרד במינון  יש לטפל בכל רוכב באופן  זן  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

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה 
לנהוג מנהג זהירות.
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ד"ר יוסי גרינברג, מנהל אגף הפירות וממ"ר מווסתי צמיחה 
בהדרים, שה"מ 

ניתנים בנוסף  הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה באביב 
לטיפולים האגרוטכניים )השקיה, דישון, גיזום וכד'( ומיועדים 
לדילול חנטים, להגדלת ממדי הפרי, להעלאת היבול, לוויסות 
ההנבה, להפחתת קמטת ולהפחתת היסדקות הפרי. יש להתאים 
את מווסתי הצמיחה, מינונם, מועדי היישום ומספר הטיפולים - 

למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה )פירוט בטבלה 3(.

המלצות לטיפול במווסתי צמיחה 
בהדרים - אביב  2012

ניסוי ב'אור 1': העץ מימין רוסס ב'פריגן' לדילול ולהגדלת פרי; 
משמאל עץ גבול לא מטופל

בדפון מוצגים הטיפולים המורשים לשימוש על פי תוויות 
התכשירים. יש לקחת בחשבון שמדינות מסוימות אינן מוכנות 
לקבל פרי שטופל בתכשירים מורשים לשימוש כמו גרמניה 
שאינה מוכנה לקבל פרי שרוסס ב-D-2,4. לפיכך, בעת קביעת 
הטיפול בפרדס יש לקחת בחשבון גם את  יעד הפרי )למשל, 

לא לרסס בתכשירי D-2,4 פרי המיועד לגרמניה(.
מועד הריסוס בזנים השונים ייקבע לפי קוטר החנטים הממוצע 
בכל זן. כדי לקבוע קוטר זה - מומלץ למדוד לפחות 100 חנטים 

באקראי מכ-10 עצים הפזורים בחלקה. 

לשיפור יעילות הטיפול מומלץ בד"כ לשלב את מווסתי הצמיחה 
בתכשירי ההזנה "חנקת אשלגן" או "בונוס", כפי שרשום בתווית. 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ בדרך 
כלל להפחית בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או 

ה"בונוס" ל-3%.
נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 

יש לבצע את הטיפולים אך ורק בהתאם לתוויות התכשירים.

  טבלה 1. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 100 ל' של תכשירים מווסתי 
צמיחה, המשמשים להגדלת ממדי הפרי )דוגמאות של ריכוזים נפוצים(

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר 
הפעיל

ריכוז של 
חומר פעיל

כמות 
 תכשיר 

ל-100 ל' 
מים

אלפטין
75 סמ"ק300 ח"מNAAת"נ 400 ג'/ל'

אלפנול סופר
150 סמ"ק300 ח"מNAAת"נ 201 ג'/ל'

אלפארון
150 סמ"ק300 ח"מNAAת"נ 200 ג'/ל'

הדרנול
8.0 סמ"ק40 ח"מD-2,4ת"נ 500 ג'/ל'

30 סמ"ק10 ח"מTPA-3,5,6טופס ת"נ 33 ג'/ל' 

מגדילון סופר
100 סמ"ק25 ח"מDP-2,4ת"נ 25 ג'/ל'

1 טבלית10 ח"מTPA-3,5,6מקסים ט"מ 10%

פריגן אקסטרה
100 סמ"ק60 ח"מDP-2,4ת"נ 60 ג'/ל'
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טבלה 2. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 100 ל' של משטחים וחומרים 
אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות של ריכוזים נפוצים(

כמות תכשיר ל-100 ל' מיםריכוז התכשירהתכשיר

1956 B 25 סמ"ק0.025%טריטון

25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק

4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס

100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית

היסדקות פרי ב'נובה'

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר 

חנטים ממוצע 
במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו )ח"מ 
של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות 

)א'-ה'(

מיכל

א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי

מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(   12-15הגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP 1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלה

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

מורקוט

א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלה

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25הגדלת פרי והפחתת היסדקות

קווי מור 
למעט מור 2

מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(   12-15הגדלת פרי

הגדלה, דילול והפחתת 
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25היסדקות

סטסומה

מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(   18-20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 

וינולה

מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(   15-18הגדלת פרי

א'NAA1+2 )200-250(21-23דילול, הגדלה והפחתת קמטת

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25דילול והגדלת פרי

מגדילון סופרDP 2-2,4 )25(   12-15הגדלת פריראשון

 טבלה 3. רשימת החומרים, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים
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מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס )ע"פ 
קוטר חנטים ממוצע 

במ"מ(
מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(
תכשירים והערות 

)א'-ה'(

נובה

הגדלת פרי והפחתת 
ב'D1+2+3-2,4 )20-40(13-20היסדקות

ב'D1+2+3-2,4 )20-40(13-33הפחתת היסדקות

מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

דילול, הגדלה, הפחתת 
א'NAA1+2 )300-350(15-18קמטת והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
א'NAA1+2 )300-350(28-32היסדקות

דילול, הגדלה, הפחתת 
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25קמטת והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
ד'DP2-2,4 )25(28-32היסדקות

מינאולה

א'NAA1+2 )200-300(12-15דילול חנטים והגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10(18-20הגדלת פרי

פריגןDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )25(10-20דילול והגדלת פריאורה

אור 1

מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12 - 8הגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

שמוטי

ב'D1+2+3-2,4 )20-40(15-20הגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבורי

מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

דילול, הגדלה, והפחתת 
א'NAA1+2 )200-300(15-18קמטת

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי
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תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים: "טריטון B 1956" בריכוז 0.025%; 
"5BB" בריכוז 0.05%, "טיבולין" בריכוז 0.025%. יש להשתמש 

במשטח המורשה על פי התווית.
"חנקת אשלגן" או "בונוס" בריכוז 4%-5%, על פי התווית. 
כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם "בונוס" אין להוסיף משטח.
"חומצה זרחתית" בריכוז 0.075%-0.1%, על פי התווית. כאשר 

משלבים עם "בונוס" אין להוסיף חומצה זרחתית.

הערות
תכשירי ה-NAA: "אלפנול סופר" ו"אלפארון" מכילים 200 
גר'/ל' חומר פעיל; "אלפטין" מכיל 400 גר'/ל' חומר פעיל. יש 

לרסס בתכשיר המורשה לשימוש בתווית.
כאשר מרססים בתכשירי NAA, יש להקפיד על ריסוס בטווח 
הטמפרטורה המומלץ בתווית. ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי 
יגרום לנשירת יתר, ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא 

ישפיע כראוי.
באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בד"כ על חנטים 

גדולים יותר מהרשום בטבלה - על פי הניסיון האזורי.
תכשיר ה-DP-2,4 - "הדרנול" - מכיל 500 גר'/ל' חומר פעיל. 
גר'/ל'   25 תכשיר ה-DP-2,4 - "מגדילון סופר" - מכיל 

חומר פעיל.
תכשירי ה-TPA-3,5,6 - "מקסים" - טבליות המכילות 10% 

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר 

חנטים ממוצע 
במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו )ח"מ של 
חומר פעיל(

תוספות למווסת 
 הצמיחה 

תכשירים והערות )א'-ה'()3-1(

ולנסיה

דילול, הגדלה
א'NAA1+2 )200-300(15-18והפחתת קמטת

מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

אשכוליות 
)לבנות, 
אדומות, 

ורודות(

א'NAA1+2 )300(15-20דילול והגדלת פרי
מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי
פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א'NAA1+2 )300(15-22דילול והגדלת פרי
מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

פומלו 
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריגליית
מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט

חומר פעיל, ו"טופס" - מכיל 33 גר'/ל' חומר פעיל. יש לרסס 
בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית.

תכשיר ה-DP-2,4 - "פריגן אקסטרה" - מכיל 60 גר'/ל' חומר 
פעיל. כאשר מרססים ב"פריגן אקסטרה" על חנטים קטנים בטווח 

ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים. 

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה 
לנהוג מנהג זהירות.

  טבורי 'ושינגטון': מימין פרי נגוע בקמטת; משמאל פרי ללא קמטת
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