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הכנות והערכות
לעונת 2012/13

העונה החדשה כבר בפתח , ולמעשה כבר החלה עם קטיף הליים.
עדין מוקדם להסתכן בהערכות לגבי היבולים הצפויים.נעשה 

זאת בגיליון הבא, לקראת תחילת הקטיף.
במסגרת הטור הקבוע אסקור את הפעילויות שביצענו ואנחנו 
ממשיכים לבצע, ע"מ לקדם את ענף ההדרים, ולאפשר למגדלים 

להתפרנס בכבוד מעמלם.

הפעילויות הצפויות לקראת העונה החדשה 
להלן סקירת הפעילויות השונות לקראת העונה:

שיווק:
הנפקת רישיונות יצוא לעונה החדשה )אתרוגים – בוצע(.

הקצאות לשוק האיטלקי )שוק אשכוליות המופעל ביד אחת(.
היצוא  לאירוחם, ע"מ לאפשר  ואמצעים  הזמנת מפקחים 

לקוריאה ויפן.
המשך פתיחת שווקים חדשים ליצוא ההדרים מישראל. העונה 
קיבלנו אישור הרחבת היצוא לקוריאה לכלל הזנים )עד כה ניתן 
היה לייצא רק פומלית(. כרגע אנחנו במגעים לפתיחת שוק 
)בעיות  ובמאמץ להתגבר על קשיים שנוצרו  היצוא לצ'ילה 

פיטוסניטריות( ביצוא לסין.
הדברה:

הרחבת השימוש במתקנים ללכידת זבוב הפירות להיקף של 
20,000 דונם, והרחבת השימוש בשיטת הזבובים העקרים ל– 
12,500 דונם, תוך כוונה להקטנת שימוש בכימיקלים ובריסוסים 

מהאויר.
ההדברה כנגד הזבוב החלה בטיפולים מהקרקע ב–5/8 ומהאויר 

ב-12/8.
במהלך הקיץ בוצעו שני שינויים פרסונליים באגף ההדברה. 
חוקרת חדשה נכנסת לעבודה ב–1/9 במקום ד"ר יעל ארגוב 
שיוצאת לגמלאות. רכז הדברה חדש נכנס לעבודה בימים אלו, 
במקום דב ניר שחלה במחלה קשה שאינה מאפשרת המשך עבודה.

נושאים נוספים:
עדכון סקר ההדרים )נעשה כעת בשטח(, טיוב מערכת המידע 
הגיאוגרפית  של ענף ההדרים, הן מבחינת התוכן )פרטי מגדלים, 
והן מבחינת הפלטפורמה שהפכה להיות  וכו'(  כתובות מייל 

אינטרנטית מלאה.
התחלנו בפעילות להכנת קמפיין גנרי לזן המוביל בענף –"אור", 

מתוך כוונה להפכו למותג מוביל ומבוקש בשווקי היצוא.
ה"אור" הוא היום "ספינת הדגל" של הענף ועלינו לשמרו מכל 
משמר. כמויות הפרי של זן זה עשויות להכפיל ולשלש עצמן 
בשנתיים הקרובות, ועלינו לבסס את מעמדו של הזן בשווקים, 

ע"מ שנוכל להנות מפירותיו לאורך זמן רב וכמה שיותר.  

קשה.                       במשבר  המצוי  בהדרים,  ההדרכה  מערך  שיפור   
מצב ההדרכה בענף התדרדר לשפל חסר תקדים, בשל ירידה 
כמותית במספר המדריכים הנותנים שרותי הדרכה. המצב חמור 
עוד יותר, לנוכח המורכבות הנדרשת בטיפול בזנים החדשים 
והמצליחים, והצטרפות כמות לא מבוטלת של מגדלים חדשים 
שלא עסקו בהדרים בעבר. נוצר מצב של ביקוש רב להדרכה, 
לעומת חוסר יכולת של המערכת הממשלתית להגיב במהירות 

וביעילות למצב המתפתח.
     הענף החליט לבחון אפשרויות  לשפר את המצב והקמנו 
ועדה שתגיש המלצותיה, ותקוותי היא שהן ייושמו בצורה הטובה 
ביותר. הרחבת מצאי חמר הריבוי בבית הגרעין להדרים, ע"י 
הפעלת מיקור חוץ. במערכת ניקוי חמר הריבוי נוצר "פקק", עקב 
ריבוי הזנים היוצאים מההשבחה המקומית ומיבוא מחו"ל. משך 
הזמן לשחרור חמר ריבוי התארך והגיע למצב שלזן חדש לקח 
3-5 שנים עד שעמד לרשות השתלנים והנוטעים. אנו מקוים 
שע"י הפעלת גורם חיצוני, בנוסף למערכת הקיימת, נוכל לקצר 

את תקופת ניקוי הזנים, ושחרורם לנוטעים.

אירועים בעולם ההדרים ומצב המתחרים
שוק האשכוליות באירופה נמצא במצב טוב מבחינתנו. הגעות 
מדרום אפריקה הסתיימו בסוף אוגוסט, כאשר כמות הפרי ששווק 
נמוך ב-25% לעומת אשתקד. הביקושים לפרי גבוהים, כאשר 
)40 ו–45(, אין כמעט פרי. המחירים  מהמניינים המבוקשים 

גבוהים ב–33% מאשתקד ונעים בין 12-16 יורו לתיבה.
1.5 מיליון תיבות אמור להיכנס  פרי מקסיקני בכמות של 
ב"תפר" שבינינו לבין הפרי מדרום אפריקה, כאשר הגעות 

ראשונות יהיו בתחילת ספטמבר )שבוע 36(.
במחצית חודש יולי הכה גל קור חזק את אזורי הגידול הצפוניים 
של דרום אפריקה. האירוע כלל טמפרטורות נמוכות מתחת ל–0 

ושלגים כבדים.נגרמו נזקים לטבוריים האפילים.
בשבוע האחרון של יוני ארע אירוע קרה קשה )-9( באזורי 
Entre-  גידול ההדרים בצפון ארגנטינה. האזורים שנפגעו הם

rios  ו-Corrientes. השטח שנפגע – 400,000 דונם.
נמסר כי 1/3 מיבול ההדרים של ארגנטינה הושמד.

בתחילת חודש מאי הכה גל חום חסר תקדים מספר אזורי גידול 
 .Massa-Draa–ו  Sous הדרים במרוקו. האזורים שנפגעו הם
יש דיווח על אבדן של 70%-60% מיבול הקליפים באזורים אלו.
חומרת המצב הביאה לפניית ארגון המגדלים לרשויות לדחות 
תשלומי מגדלים עבור חשמל ומים, לנוכח אי יכולת המגדלים 

לעמוד בהתחייבויותיהם. 4

מאת: טל עמיתתמונת מצב



עם תחילת עונת 2012/13 רכש ענף ההדרים פוליסת ביטוח 
משופרת בק.נ.ט לעונה זו. להסכם שנחתם קדמו שורה של דיונים 
והתייעצויות עם צוות הביטוח שנבחר מתוך הועדה הענפית 
בליווי יועץ ביטוח חיצוני. הנסיון המצטבר של הענף בנושא 
הביא את הצוות לשפר את תנאי הביטוח, כך שלאחר קרות הנזק 

יהלום סכום הפיצוי את היקף הנזק בפרדס.
לאחר מו"מ ממושך עם נציגי ק.נ.ט הגענו לנוסחה הולמת 

יותר בשני נושאים עיקריים:
1. הגדלת היבול הנורמטיבי המבוטח.

ביטוח ודמי הביטוח 
בעונת 2012/13

2. הגדלת סכום הפיצוי לטון ניזוק.
נחלקים לשני מסלולים:  לנזק  לזכור שסוגי הכיסוי  צריך 
מסלול נזקי טבע ומסלול אסון טבע, כאשר האחרון נותן ביטוי 
לחוסר יבול. השיפורים שבוצעו בהסכם הינם גם בנזקי טבע 

וגם באסון טבע.

לצורך המחשת השינוי להלן טבלה משווה של הביטוח בין 
יבול  נורמות  זנים,  העונות  2011/12 ו-2012/13 של מספר 

וסכום פיצוי לטון ניזוק.

2011/12 המגדל רכש באופן עצמאי את ההרחבה  בעונת 
בביטוח רשות רמה ב' )יבול גדול יותר לדונם וסכום פיצוי מוגדל 
לטון ניזוק(. ואילו בהסכם לעונת 2012/13 המועצה מעניקה 
יותר, עקב הרכישה  את השיפורים האלה במחיר נמוך הרבה 

הקולקטיבית והנחת העדר תביעות "קולקטיבי" בענף.

הביטוח שייגבו  ובדמי  בפרמיה  לעלייה  גרמו  השיפורים 

מהמגדלים יחד עם ההיטל ועם דמי ההדברה השוטפים.
השונות הגדולה בין תעריפי הזנים מבססים את הצורך בחיוב 

דיפרנציאלי לפי קבוצות זנים, דבר שלא היה בעבר.

לאחר דיון מקיף בנושא אישרה הועדה הענפית בישיבתה 
מ- 30/5/12 את עקרונות הסכם הביטוח ואת תעריפי הביטוח 

החדשים שלהלן שיכנסו לתוקף החל מ-1/9/12:

מאת רוני נקר
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דמי ביטוח ש"ח/טון   זן

4תפוזים למינהם וכן מינאולה, טופז/מנדור, טמפל, קומקואט ולימקואט

3  אשכוליות למינהן, פומלית ופומלו למיניו

קליפים ומנדרינות 
3   למינהן

19   אור

11   מור, אורה, אודם

6   לימון ופרי ביולוגי

להלן טבלה מסכמת של התעריפים הכוללת: היטלים, דמי ביטוח ודמי הדברה לעונת 2012/13  החל מ- 1/9/12:

     זן
תעריף כולל )היטל, דמי הדברה ודמי ביטוח(

ש"ח/לטון

51.5תפוזים למינהם וכן מינאולה, טופז/מנדור, טמפל, קומקואט ולימקואט

42  אשכוליות למינהן, פומלית ופומלו למיניו

59    קליפים ומנדרינות למינהן

75     אור

67     מור, אורה, אודם

22     לימון ופרי ביולוגי

לתעריף הנ"ל יתווספו דמי חבר בארגון המגדלים בסך 0.6 ₪ לטון.
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מאת אבשלום )אבו( וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

7

מה קורה

מהנעשה בהתאחדות חקלאי
ישראל )אוגוסט 2012( 

חום יולי-אוגוסט מקשה השנה על כולנו. גלי החום הארוכים 
גורמים נזקים לחלק מסוגי הפירות והירקות, אך השפע היחסי 
שקיים השנה, בעיקר בפירות, מאפשר התמודדות סבירה עם 

התופעה.
עיקר פעולתנו בחודש האחרון הוקדשה למו"מ אינטנסיבי 
עם רשויות המדינה בשורה של נושאים, ועיקרם: ניסיונות של 
משרדי ממשלה שונים ובראשי המשרד לאיכות הסביבה לקדם 

חוקים ותקנות שישנו את כללי המשחק המקובלים מן היסוד.

להלן מספר דוגמאות להחלטות השונות:  
– אמור לעלות עם מושב החורף של הכנסת.  חוק הפרש   
החוק מקודם ע"י המשרד לאיכות הסביבה וגם על פיו – יושקו 
קנסות כבדים על מגדלים בגין אי טיפול נכון בזבל, איסור של 
קילטור זבל ברפתות, החמרות קשות באחסון מוצרי גרעינים 

ותערובת וכו'.

חוק הצייד – צריך לעלות אף הוא בתחילת מושב החורף 
לקריאה שנייה ושלישית ע"י המשרד לאיכות הסביבה. החוק 
אוסר על חקלאים לעשות שימוש כלשהו בנשק לצייד ומכריח 
אותם להזמין לצורך כך – רק חברות מאושרות בעלות רישיון 
מיוחד לעיסוק בנושא. ביחס עם ארגון הציידים הישראלי אנחנו 

מנהלים מאבק מסודר בנושא הנמשך כבר כשנתיים.
חוק פנסיה – עובדים זרים – ביוזמת ח"כ שי חרמש עברה 
בכנסת בקריאה טרומית חוק תשלום פנסיה לעובדים זרים. החוק 
יוצר בעיות קשות לעלות האחזקה של עובדים זרים, והוא מתעלם 
מדרישתנו הצודקת ורבת השנים לביטול מס מעסיקים בטרם 

מעלים את נושא תשלום הפנסיה לאישור הכנסת.
ונושאים רבים נוספים, שהכניסו משרדי  בחוק גם סעיפים 
ממשלה שונים. להערכתנו – הסיכוי לקידומו בחודשים הבאים 
– אינו גבוה. במידה ויתקבל יגדיל את תשלום החקלאי עבור 

זכויות סוציאליות לעובד זר ב-500 ₪ לחודש לעובד.

משרד החקלאות מנסה להחזיר את המתנדבים לחקלאות

ובדיחות מספרים את סיפורם של  עשרות סרטים, ספרים 
המתנדבות והמתנדבים הרבים שהיו מגיעים מחו"ל לעבודה 
חקלאית בקיבוץ הישראלי. כדי לקרב את הדור הצעיר לחקלאות 
ולעבודת האדמה, וכן על מנת לשמור על השטחים הפתוחים 
שעוד נותרו במדינה, יוזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר תוכנית 

להחזרת המתנדבים לחקלאות.
המתנדבים של שנות האלפיים הם ישראלים ולא שבדים אמנם, 
אבל יזכו לעבוד בדיוק כמו המתנדבים "של פעם". הפרויקט 
יאפשר לצעירים להתנסות באורך חיים חקלאי באמצעות התנדבות 
ביישובים חקלאיים בתקופות טרום השירות הצבאי או אחריו. 
המתנדבים יגורו בקיבוץ או במושב, יעבדו את האדמה, ישתלו 
במטעים ויזיעו בחממות, ירעו עדרים, יחלבו פרות וצאן, יאספו 
ויטפחו שתילים, ישמרו על השטחים  יקטפו פרחים  ביצים, 
יתר, מניעת שריפות,  )מניעת רעיית  ועל הסביבה  הפתוחים 

שימור המגוון הביולוגי, שמירה נופית(.
וארגונים המפעילים תוכניות  התוכנית תתמוך בעמותות 
אהבת  האדמה,  המחנכות לערכי עבודת  והעצמה  מנהיגות 
הארץ והאדם, ערכי מורשת, טבע וסביבה, ומעודדות התיישבות 
)באזורי  הכפרי  במרחב  צעיר העוסק בעבודת אדמה  דור 

עדיפות לאומית(. 
על מנת לעודד את המתנדבים, תשתתף המדינה במימון הכשרות 
והדרכות למתנדבים, נסיעות למקום ההתנדבות, הוצאות מזון, 

מגורים וציוד.
מה עושים אם רוצים להיות חקלאי? 

כל אחד יכול להיות חקלאי, כל אחד בתחומו ועל פי הזמן 
העומד לרשותו. ההתנדבות הינה לפרק זמן לא מוגבל, כל מתנדב 

לפי רצונו ויכולתו.
אז מה עושים? פונים לעמותות וארגונים העוסקים בהתנדבות 
בענפי החקלאות השונים או שולחים מייל למשרד החקלאות 
mitnadvim@moag.gov.il ומפרטים בו שם, גיל, כתובת, וכן 
באיזה תחום מעוניינים להתנדב וכמה זמן יכולים לתרום. אנו נעביר 

את הפניה לארגון או עמותה מתאימה.
אורית נוקד, שרת החקלאות ופיתוח הכפר: "הקשיים והאתגרים 
הרבים שנלוו לעיסוק בחקלאות בשנים האחרונות הביאו רבים מבני 
הדור הצעיר לנטוש את החקלאות לטובת תחומים אחרים. אחד מיעדי 
המשרד הוא לעודד צעירים מכל רחבי הארץ, לעסוק בחקלאות, 
ובאזורי פריפריה בפרט. תמיכה בפעילות קבוצות המתנדבים הוא 

צעד ממשי להגשמת יעד זה ולפיתוח חברתי וסביבתי". 
שמוליק פרידמן, מנהל רשות המרעה במשרד החקלאות: 
"פרויקט זה פונה אל צעירות וצעירים המעוניינים להתנסות 
בחקלאות ועבודת אדמה, שאולי אף ימשיכו לדרך חיים ומקצוע 
לעתיד. המתנדבים יתנסו בעבודת חקלאות אמיתית כחלק ממטרת 
המשרד להנגיש את החקלאות לקהלים רחבים יותר ולהחזיר את 

הדור הצעיר לחקלאות ולעבודת האדמה". 



משתתפים באבלו של חברנו
שוקי קנוניץ' על 

פטירת אביו

דוד קנוניץ' ז"ל

חקלאי ופרדסן, מותיקי מושב בית ינאי
       תנחומינו לך ולבני משפחתך 
    טל עמית וידידיך בענף ההדרים 
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מה קורה

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." 

אודי אורנשטיין
נבחר למנכ"ל איגוד
התעשייה הקיבוצית
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מאת: ציפורה טייטל ורון פורת, המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית, מחקר ופיתוח
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

בימים אלה סיימה סיימה  ציפורה טייטל תלמידתו של ד"ר רון 
פורת )המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית, מכון וולקני את עבודת 
המחקר שלה לתואר דוקטור בנושא לימוד המנגנונים הביוכימיים 
המעורבים בהתפתחות טעמי לוואי בפירות מנדרינות לאחר הקטיף.                                                                                      
לכבוד זאת אנו מפרסמים סיכום קצר )תמצית( של תוצאות עבודת 

המחקר שלה בעת הדר לטובת אנשי ענף ההדרים בארץ.
טעמם של פירות מנדרינה ניזוק כתוצאה מהתפתחות טעמי 
לוואי לאחר הקטיף. בעבר נטען כי התפתחות טעמי הלוואי 
נובעת מהצטברות אתאנול ואצטאלדהיד, תוצרי מסלול התסיסה 
הכוהלית. בעבודת מחקר זו, בחנו באופן מעמיק את והשינויים 
שחלים בתכולת חומרי הארומה בפרי, ואת המנגנונים הביוכימיים 
המעורבים בהיווצרות וחישת טעמי הלוואי. תוצאות המחקר 
מראות כי בנוסף להשפעה הישירה של אתאנול על טעם הפרי, 
הוא גם מהווה סובסטרט לריאקציות אסטריפיקציה יחד עם תוצרי 
פירוק שומנים וחומצות אמינו ובדרך זו מעורב ביצירת אתיל 
אסטרים שונים, הגורמים לחישה של הבשלת יתר וטעמי לוואי. 

ממצאי המחקר
בעבודת המחקר הנוכחית בחנו את השינויים בהרכב ותכולת 
חומרי הארומה במיץ של פירות מנדרינה 'אור' ו- 'מור' במהלך 
GC-( האחסון באמצעות גז כרומטוגרף המצומד לגלאי מסות

MS(. מתוך סך של  כ-60 נדיפים שונים במיץ, זיהינו כי במהלך 
האחסון חלה עליה מובהקת בתכולתם של 12 חומרי ארומה 
שונים )טבלה א'(.  ניתן לראות כי חומרי הארומה הללו שייכים 
ובכללן תוצרי מסלול  ביוכימיות עיקריות,  לשלוש קבוצות 
התסיסה הכהלית אתאנול ואצטאלדהיד ותוצרי פירוק חומצות 
שומן וחומצות אמינו.  כמו כן, מבין חומרים אלו, עשרה נדיפים 
שייכים לקבוצת האתיל אסטרים, שהינם תוצרי אסטריפיקציה 

של אתאנול )טבלה א'(.  

"לימוד המנגנונים הביוכימיים 
המעורבים בהווצרות טעמי לוואי 

בפירות מנדרינה לאחר הקטיף

סיכום ממצאים מעבודת הדוקטורט של  ציפורה טייטל 

טבלה א':  חומרי ארומה אשר תכולתם עלתה באופן מובהק בציפה של 
פירות מנדרינה 'אור' ו-'מור' במהלך האחסון.  כמו כן, מצורפים תיאורי הריח 

של הנדיפים השונים.

תאור הריחשם החומר

מסלול תסיסה כהלית

 צורב, סולבנטיאצטאלדהיד

 כוהלי, אתאנולאתאנול

פירוק חומצות אמינו

פירותי, הבשלת יתראתיל 2 - מתיל פרופאנואט

לתת, מאלט3 - מתיל בוטאנול

פירותי, הבשלת יתר אתיל 2 - מתיל בוטאנואט

פירוק חומצות שומן

 אתר, פירותיאתיל אצטט

 פירותי, אתראתיל פרופאנואט

 צורב, רוםאתיל 2 - בוטנואט

 פירותי, תפוחאתיל הקסאנואט

 פירותיאתיל 2 - הקסנואט

שעווה, עיפושאתיל אוקטאנואט

 מתוק, שומני, סבוןאתיל דקאנואט
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מחקר ופיתוח

בנוסף לבדיקת תכולת חומרי הארומה במיץ, בחנו גם את 
השינויים בפרופיל ביטוי הגנים בציפה של פירות מנדרינה 
במהלך האחסון, וזאת באמצעות שבבי DNA מסחריים של הדרים 
המכילים 30 ,171 גנים ממיני הדר שונים.  תוצאות בדיקות אלו 
הראו כי במהלך האחסון חל שפעול ביטוי גנים במסלול התסיסה 
הכהלית, המעורבים ביצירת אתאנול ואצטאלדהיד, ובמסלולי 
פירוק של חומצות שומן וחומצות אמינו.  מסלולי הפירוק של 
שומנים וחומצות אמינו משופעלים ככל הנראה לצורך יצירת 
הישיר של מעגל החומצה  Acetyl CoA, שהינו הסובסטרט 

הציטרית הנחוץ ליצירת אנרגיה )איור 1(. 

 )B( ואנאירובית )A( איור 1:  תיאור סכמטי של מסלולי נשימה אירובית
הנחוצים לצורך ייצור אנרגיה.

איור 2:  מודל המתאר את השינויים המטבוליים החלים בציפה של פירות 
מנדרינה לאחר הקטיף, המעורבים ביצירת אתיל אסטרים הגורמים לחישת 

טעמי לוואי. 

איור 3:  מודל המתאר את השינויים הביוכימיים המתרחשים בפירות 
מנדרינה לאחר הקטיף והמעורבים ביצירת אתיל אסטרים וטעמי לוואי.

ככלל, ממצאים אלה מעידים כי לאחר הקטיף וניתוק הפרי 
מהעץ ומאספקה סדירה של סוכרים, חל שפעול של מסלול 
התסיסה הכהלית ושל מסלולי פירוק חומצות שומן וחומצות 
אמינו לצורך ייצור והפקת אנרגיה הנחוצה לפעילות המטבולית 

של הפרי הקטוף )איור 1(. 
סך הכל, ההצטברות של אתאנול מחד, ושל תוצרי פירוק 
שומנים וחומצות אמינו מאידך, מהווים סובסטרטים לריאקציות 
אסטריפיקציה ויצירת אתיל אסטרים, אשר לדעתנו מעורבים 

בהיווצרות וחישת טעמי לוואי )איור 2(.

מסקנות 
בעבודת מחקר זו מצאנו כי במקביל לעליה בתכולת האתאנול 
במיץ במהלך האחסון, חל גם שפעול של פירוק שומנים וחומצות 
אמינו לצורך הפקת אנרגיה, והשילוב בין חומרים אלה מביא 
לידי יצירת אתיל אסטרים, שהינם בעלי סף חישה נמוך, ומקנים 
טעמי לוואי בלתי רצויים וטעם פירותי מוגבר הגורם לתחושת 
הבשלת יתר )איור 3(. בעקבות זאת, אנו מסיקים כי הצטברות 
טעמי הלוואי בפרי הינה למעשה תוצר לוואי של שפעול תהליכים 

ביוכימיים הנחוצים לצורך נשימה והפקת אנרגיה. 
הממצאים מעבודת דוקטורט זו, לרבות תיאור השינויים בטעם 
גנים בפירות מנדרינה  וביטוי  הפרי, תכולת חומרי הארומה 
לאחר הקטיף פורסמו בעיתונות המדעית הבינלאומית כמפורט 

ברשימת הספרות המצורפת. 

רשימת ספרות
 Tietel Z, Bar E, Lewinsohn E, Feldnesser E, Fallik
 E, Porat R. )2010(.  Effects of wax coatings and
 postharvest storage on sensory quality and aroma
 volatiles composition of  ‘Mor’ mandarins. J Sci
Food Agric 90:995–1007.
 Tietel Z, Feldnesser E, Lewinsohn E, Fallik E,
 Porat R. )2011(. Changes in the transcriptome of
 'Mor' mandarin flesh during storage: reflects on
 molecular regulation of fruit flavor deterioration. J
 Agric Food chem 59: 3819-3827.

 Tietel Z, Lewinsohn E, Fallik E, Porat R. )2011(
 Elucidating the Roles of Ethanol Fermentation
 Metabolism in Causing off-Flavors in Mandarins.
J Agric Food chem 59:11779- 11785.

  Tietel, Z., Lewinsohn, E., Fallik, E., Porat, R. )2012(.
 Importance of storage temperatures in maintaining
 flavor and quality of mandarins.  Postharvest Biol.
Technol. 64: 175-182.
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בריאות

גבוה של  ריכוז  כי  מחקר חדש שפורסם ב-YNET מגלה 
חומר המצוי באשכולית, בשילוב טיפול כימותרפי, עשוי לעכב 
ביתר יעילות התפשטות של גידולים סרטניים בגוף. המחקר 
פורסם בכתב עת לחקר קליני של הסרטן ונערך על ידי מדענים 

באוניברסיטת שיקגו. 
    

החוקרים ביקשו לבדוק כיצד משפיעה התרופה סירולימוס, 
המשמשת למניעת דחיית כליות מושתלות, באנשים הסובלים 
מסרטן. הבעיה עם החומר הפעיל בתרופה הוא שהוא מתפנה מזרם 
הדם לפני שהוא מספיק להשפיע באופן ממשי על רקמות הגוף. 

המינון האופטימלי של החומר להשפעה על התאים הסרטניים 
גבוה מדי, מה שיוצר רעילות בגוף ופוגע במערכת העיכול. 

  
לדברי החוקרים, מיץ אשכוליות מעכב את פעילותם של 
אנזימים במערכת העיכול המפרקים את התרופה בתוך כמה 
שעות, לכן הם שיערו כי הוא יוכל לסייע בהשמדת גידולים 
סרטניים על ידי הגברת האפקטיביות של סירולימוס, מניעת 

פירוקה והארכת שהייתה בגוף. 
יותר של התרופה כדי  נמוכים  נדרשים מינונים  זו  בצורה 

להשמיד את הגידול הסרטני. 

מחקר:
מיץ אשכוליות עשוי לעכב 

גידולים סרטניים

מחקר אמריקני חדש מגלה כי ריכוז גבוה של החומר המצוי 
באשכולית הצליח לעכב את התפשטותם של גידולים סרטניים, 

בשילוב עם תרופה כימותרפית. ההשערה: מיץ האשכוליות 
מונע את פירוק התרופה בגוף ומאריך את משך פעולתה 

  החוקרים בדקו 138 מטופלים הסובלים מסרטן סופני. בשלב 
ראשון טופלו החולים בחומר סירולימוס לבדו, ובהמשך חולקו 
הנבדקים לשתי קבוצות: הראשונה המשיכה בטיפול בתרופה 
בלבד, והשנייה טופלה בשילוב של התרופה ומיץ אשכוליות. 

 מנתוני המחקר עולה כי נמצאו תוצאות דומות בין המטופלים 
שקיבלו רק סירולימוס במינון של 90 מ"ג לשבוע, ובין מטופלים 
שקיבלו 35-25 מ"ג סירולימוס לשבוע בתוספת מיץ אשכוליות. 
את  מגביר  האשכוליות  שמיץ  ומצאו  חישבו  החוקרים 
האפקטיביות של החומר סירולימוס בשיעור של 500%-350%.

אף מטופל במחקר לא נרפא אמנם לחלוטין מהסרטן, אולם 
אצל 30% מהם נמצא עיכוב בהתקדמות המחלה. אצל אחד 
המטופלים נמצאה התכווצות של הגידול שנמשכה שלוש שנים. 

"זוהי התרופה הראשונה לסרטן שמגלה יעילות בשילוב עם 
מזון", כתבו החוקרים. לדבריהם, כיוון שמיץ האשכוליות מעכב 
כאמור אנזימים במעיים מלפרק את התרופה, הדבר מגביר את 

משך פעולתה לכמה ימים. 
 

לדברי החוקרים, אין כל סכנה במינונים גבוהים של מיץ 
אשכוליות, מה שהופך אותו ליעיל מאוד.
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בריאות

חמוצה-מרה ועם קו דק של מתיקות, האשכולית עסיסית, ובעלת 
יתרונות בריאותיים כמו אלה שנקשרו לאחיה התפוז. מה יש 
בה, באשכולית, שממצב אותה כמרכיב בעל עוצמה רפואית 
ודיאטטית, והיכן עובר הגבול בין יתרונותיה התזונתיים האמיתיים 
 לבין מה שמוכרים לנו מפיצי הקפסולות והדיאטות למיניהן? 
אוסנת הראל )פרסום נוסף ב YNET הכותבת הינה מהנדסת 
 harelosnat@nana.co.il :ויועצת בנושאי תזונה, עיצוב וחיטוב
פרסום נוסף ב YNET הכותבת הינה מהנדסת ויועצת בנושאי 

 harelosnat@nana.co.il :תזונה, עיצוב וחיטוב
המפנה הגדול ביחס שלנו לאשכולית חל בשנות ה-80. עד אז, 
טעמה המריר ואי הנוחות שבקילופה הכריעו את כף הצריכה 
לטובת ההדרים האחרים, בעיקר לטובת התפוזים והקלמנטינות. 
 אלא שאז פרצה האשכולית לתודעתם של שומרי המשקל בפרט 
והעם בכלל בדמות דיאטה קיצונית, שהתבססה על אכילת 
כמויות עצומות של אשכולית. טעמה המריר של האשכולית 
הפך פתאום מחיסרון ליתרון, בכך שתרם לאמינות המוטיב 
הבריאותי בדיאטה. מעמדה של האשכולית התחזק: לא עוד פרי 

טעים אלא תרופה טבעית וזמינה. 
 בזמנו, מומחי תזונה התייחסו אל הדיאטה הזאת כאל שיגעון 
דיאטטי חולף. הם טענו כי עיקרון יכולת שריפת השומן של 
הירידה במשקל היתה למעשה  וכי  הוא מיתוס,  האשכולית 
תוצאה של צריכת קלוריות דלילה מאוד. זאת משום שהתפריט 

שהוצמד לדיאטת האשכוליות התבסס על 800-1,200 קלוריות 
ליום, ונעדרו ממנו ויטמינים ומינרלים חשובים, כמו ברזל וסידן. 

אשכולית: פצצת בריאות
 היום, שני עשורים אחרי, מקטרגי הדיאטה מעדנים את דעתם 
בכל הנוגע להשפעתה של האשכולית ולתרומתה לירידה במשקל. 
המחקרים האחרונים הוכיחו כי תוספת של אשכולית לתפריט 
תזונה השומר על משקל יציב, ללא שינויו, יכול להוות אמצעי 

לירידה במשקל. 
 המחקר התבסס על השוואה בין שלוש קבוצות. האחת קיבלה 
חצי אשכולית לפני כל ארוחה, השנייה קיבלה מיץ אשכוליות 
סחוט והשלישית לא קיבלה דבר. כל שינוי אחר לא נעשה 

בתפריט הנחקרים. 
 אחרי 12 שבועות, חברי הראשונה והשנייה ירדו בממוצע 1.5 

קילו. משקלם של חברי הקבוצה השלישית נותר ללא שינוי. 
 למרות התוצאות המובהקות לכאורה, חשוב לזכור כי אנשים תחת 
מעקב נוטים להיות יותר ממוקדים במעשיהם. במקרה זה סביר 
להניח שהאנשים שהשתתפו במחקר הקפידו יותר על תפריטם. 
מעבר לכך, שילוב של פירות כלשהם בתפריט היומי תמיד תורם 
לכך שהתזונה תהיה טובה יותר ולשמירה על משקל. כך שייתכן 

שההשפעה האמיתית של האשכולית היתה מתונה יותר. 
 

מעבר לעניין שמירת המשקל, לאשכולית יש היבטים בריאותיים 
נוספים. מחקרים מצאו כי לשתיית כוס )200 מ"ל( מיץ אשכוליות 
ביום תמתן תסמיני שפעת והצטננות, תעזור במניעת גידולים 
סרטניים בריאות ובמעי הגס ומומלצת למעשנים, עשויה אף לעזור 
במניעת מחלות לב ובהורדת רמת האינסולין בדם. האינסולין 
הוא הורמון המשפיע על רמות הסוכר בדם ובאמצעותם על 
המשקל: רמת אינסולין גבוהה מעידה על פירוק לא מלא של 
סוכר לאנרגיה ולכן הופך לשומן. בנוסף, הרמה הגבוהה גורמת 
ומונעת מהגוף  יותר,  ולאכול  יותר  לאנשים להרגיש רעבים 

לפרק שומן. 
הוויטמינים  האשכולית,  מרכיבי  הכל.  לא  עוד  וזה 
והאנטיאוקסידנטים שלה, משפיעים על חיזוק המערכת החיסונית:

 
והאדומה הם  הוורודה  – הצבע של האשכולית  ליקופין   .1
זה הוא בעל פעילות  פיטו-כימיקל בשם ליקופין. חומר 
אנטי-סרטנית הנלחם ברדיקאלים החופשיים המזיקים לתאי 

הגוף. 

אשכולית: הערכים התזונתיים )לחצי(

המרכיב כמות

C ויטמין
66 מ"ג

A ויטמין
750 יחידות

סיבים תזונתיים
2.7 גרם

אשלגן
230 מ"ג

 אשכולית:
 פצצת הבריאות שמסייעת לרזות
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נוסף באשכולית. הוא מגביר  לימונאיד - פיטו-כימיקל   .2
את ייצורם ואת פעילותם של האנזימים המחטאים בכבד, 
המנקזים את הרעלים מהגוף בשני שלבי תהליך הניקוי 
המתבצע באמצעות הכבד. בכך נמנעים גידולים סרטניים 

הנובעים מרעלים בגוף. 

גלוקריט - בשר הפרי )ציפה( של האשכולית מכיל אותו,   .3
מרכיב שיכול למנוע גידולים סרטניים. 

פקטין - סוג של סיבים מסיסים, שפעולתם כמו לוכדת   .4
שומנים מסוג כולסטרול בעורקים. 

הורדת חומציות - שתייה של כחצי ליטר מיץ אשכוליות   .5
ביום, מורידה את רמת החומציות של השתן ומורידה את 
הסיכון לאבנים בכליות )על-פי מחקר בריטי משנת 2003(. 

ביום אומנם מונעת  - אכילת כל מנת פרי  6. טוב לעיניים 
התנוונות ראייה הנובעת מהזדקנות, אך לאשכולית השפעה 

דומיננטית יותר. 
 

איך ליהנות מהפרי למרות החמיצות 
 ככל שהאשכולית כבדה יותר וקליפתה דקה יותר, כך היא 
עסיסית יותר. סימני ריקבון המופיעים עליה מעידים על טעם 
מריר ופחות איכותי. אשכולית יציבה וקצת גמישה ופחוסה היא 
בעלת הטעם האיכותי ביותר, ובה כדאי לבחור. כדי לשמר את 
הטעם המתוק ואת העסיסיות, שמרו את הפרי בטמפרטורת החדר. 

 
יש כמה דרכים ליהנות מהטעם של הפרי: 

להוסיף חתיכות אשכולית לסלט ירוק או למזוג אותו   •
כרוטב. 

לערבב קוביות קטנות של אשכולית עם רוטב סלסה ופלפל   •
חריף. 

להוסיף אשכולית קצוצה לאבוקדו וחסה ערבית, כך שיתקבל   •
סלט טרופי מעניין. 

להכין סלט אורז ואשכולית )מתכון מומלץ לשומרי משקל   •
וסוכרתיים(: מכינים 100 גרם אורז בסמטי עם כוס ירקות 
בוחשים, מכסים, מקטינים את האש  )מביאים לרתיחה, 
ומבשלים עד ליבוש הנוזלים(. מערבבים עם פלחי אשכולית 
שלמה, נקייה מגרעינים וקליפה, ועם המיץ שניגר בזמן חיתוך 

האשכולית. 
ניצול נוסף של הפרי הוא השימוש בתמצית זרעי האשכולית. 

מעבר לאכילת האשכולית כפרי או כמיץ, תמצית זרעי האשכולית 
ואנטי פטרייתי. היתרון  ויראלי  היא חומר אנטיביוטי, אנטי 
הדומיננטי שלה מתבטא בכך שאינה פוגעת בחיידקים המועילים 
שבמעיים. תמצית זו משמשת הן כמוצר בליעה, גרגור או כתרופה 

חיצונית לטיפול בזיהום באף או באוזניים. 
יתרונות לצד חסרונות 

בשל יתרונותיה התזונתיים של האשכולית, ותוך ניצול עסקי 
של טעמה המר, מופצות בשוק קפסולות המהוות תוסף תזונה 
אלטרנטיבי. ייתכן שהמחפשים לרדת במשקל יעדיפו להשקיע 
את מיטב כספם ב"גלולת קסם" שתזרז את השגת המטרה, אבל 
כמו במקרה של כל תוסף מזון המשמש כתחליף למוצר הטבעי, 
גם במקרה זה מוטב לאכול את האשכולית כפרי ולא ליטול 
קפסולות. זאת משום שהאשכולית עצמה מכילה מכלול רחב 

יותר של מרכיבים איכותיים תזונתיים מכל קפסולה. 
 

יחד עם זאת, יש לשים לב לחסרונות של האשכולית: במיץ 
האשכולית קיימים מרכיבים ייחודיים )שאינם קיימים בהדרים 
אחרים( המעכבים את פעולת האנזימים במעי ומביאים לתופעות 
לוואי. לכן, אנשים שנוטלים תרופות צריכים להתייעץ עם רופא 

ביחס לשתיית מיץ אשכוליות במקביל. 
 בנוסף, תרופות מסוימות נוטות להיות בעלות השפעה חזקה 
מדי בסביבת מיץ אשכוליות. מרכיב הנריגנין באשכולית מעכב 
את הפעולה האנטי רעילה והמטבולית שמבצע הכבד, הדרושה 

לדיכוי ההשפעות הרעילות של התרופה. 
 

כמו כן, מחקרים מצביעים על אפשרות שהאשכולית יכולה 
לגרום לבעיות עור כגון אקזמה או פסוריאזיס. 

 
חצי אשכולית היא מנת פרי 

לסיכום, כן אשכולית, אך לא בכל מחיר. מעבר להשפעתה 
על שמירת המשקל, האשכולית משתייכת לקבוצת המאכלים 
המחזקים את המערכת החיסונית, וזו סיבה טובה לכלול אותה 
דיאטת האשכוליות  כי  לזכור  זאת חשוב  יחד עם  בתפריט. 

המפורסמת היא דיאטת כאסח, שאינה מומלצת בשום מצב. 
 

יש לצרוך את האשכולית במסגרת מנות הפרי בתפריט, ולגוון 
בינה לבין פירות אחרים. חצי אשכולית גדולה נחשבת כמנת פרי 
ממוצעת גם עבור סוכרתיים ושומרי משקל הנדרשים לצמצם 
בצריכת פירות בעלי ערך גליקמי גבוה )ערכה הגליקמי יחסית 

נמוך 25(.
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ראיון

פרדסן אופטימי

מאת: יצחק ליס 

בסיום העונה שהסתיימה לא מכבר, העניקה מועצת הצמחים 
למנחם סער מנהל הפרדס בקיבוץ עלומים שבעוטף עזה, אות 
הוקרה על הצטיינותו כפרדסן בשנת 2012. בדברי ההסבר נאמר 
ובכושר ארגון  "ניחן בידע מקצועי רב  בין השאר, כי מנחם 

וביצוע מעולים".
מנחם סער נחשב כבר שנים כאיש הדרים מסור מקצועי. 
כשביקשנו תגובתי להערכה לה זכה הוא הגיב מיד, כי האות 
שקיבל מייצג  את הערכה הרבה לו זוכים פרדסי עלומים, בקרב 
ענף ההדרים בארץ וכי בזכות העבודה המשותפת הם מצליחים 
בפעילותם וההערכה של האחרים גורמים לשמחה  לו ולחבריו 

בענף ההדרים וגם לכלל חברי הקיבוץ.  

לחקלאות מקום מרכזי במשק
לחקלאות מקום מרכזי בפעילות הכלכלית של קיבוץ עלומים.                                                               
ענפי החקלאות הבולטים בעלומים הם ירקות )בעיקר גזר 1500 
דונם ותפוחי אדמה 3000 דונם( בשנים האחרונות מתפתח ומתחזק 
מעמדו של ענף ההדרים במשק. הפרדס שתחילתו בחלק השני 
של שנות ה–70 עבר תהפוכות ובעשור האחרון הוא הופך להיות 

ענף חקלאי מצליח בקיבוץ.
מנחם סער: "כיום אנחנו מעבדים כ-750  דונם הדרים ובנוסף אנו 
עוסקים גם נטיעות של פרדסים צעירים על שטח נוסף של 150 דונם.                                                                                                                
"זני ההדרים של פרדסי עלומים מגוונים – פומלית, נובה, אשכולית 
אדומה, ולנסיה טבורי, אור ואורה, ת"זים, כמו שמוטי, ניו הול וכיוצ"ב.                                                                                               
שוקי  עם  פעולה  המשק  משתף  אלה  לכל  "בנוסף 
                                                                                                                      . ה"אודם"( קליף  )בעיקר  ן  ו ניסי בחלקות  קנוניץ 
בקיבוץ עלומים מגדלים גם 200 דונם אבוקדו ולצד העיסוק 
בחקלאי עוסקים חברים בקיבוץ עלומים במקצועות חופשיים.                                                                                                          
לקיבוץ גם מפעל שמייצר אביזרים להקמת בתי אריזה.                                                            

גרעין נחל של בני עקיבא 
מנחם סער כרבים מחבריו, הגיע לקיבוץ עלומים )מנתניה( 
במסגרת גרעין נחל של בני עקיבא ובנה בו את ביתו. הוא נשוי 
וגם נכדה. לעבודה בפרדס הצטרף בשנת  ולו שני בנים ובת 
1994. משמש והוא משמש כמנהלו בשנים האחרונות. בעונה 
האחרונה עבדו לצידו 3 חברי הקיבוץ ושכיר אחד, 6 עובדים 
זרים )תאילנדים( וכן הצטרפו למצהת העובדים כ-20 עובדים 

מנחם סער מנהל הפרדס בקיבוץ עלומים שבעוטף עזה, צוין כפרדסן מצטיין ע"י מועצת הצמחים • בשיחה עימו
מתברר כי סוד הצלחתו בגישתו החיובית והאופטימיות בכל הקשור להתנהלות הפרדסנות כיום בארץ

נוספים, אחרים, שהצטרפו לעונת הקטיף באמצעות קבלן.                                                                                                          
את העונה שהסתיימה )2011-2012( הוא מגדיר כ"עונה יפה", 
במיוחד באור וזני קליפים נוספים וגם בת"זים. לדבריו, היבול 
היה נאה וגם הביקושים טובים. אבל, המחירים ירדו במרבית 
הזנים, הן בשל השפל בשוקי חו"ל וגם בגלל תנודתיות בזנים 
שונים במחירים. כך למשל, אפילו באור שקיבל מחיר של 4.5 
₪ בשערי המפעל שנה קודם לכם נרשמה ירידה בעונה שחלפה 

והמחיר היה 3.3 ₪.

אגב התנודתיות הייתה במחירי הייצוא, השוק מקומי והתעשייה. 
מנחם סער ממשיך להיות אופטימי משוכני כי התמורות לזני 
ההדרים השונים שהיו טובות בשנים האחרונות ימשיכו להגיע . 
שלכם?                                                                                                                    ההדר  פרי  את  משווקים  אתם  כיצד  שאלה: 
מנחם סער: "יש מי שמרכז בקיבוץ את הטיפול בשיווק הפרי 
ליצוא, לשוק המקומי, ולתעשייה. המכירה לשוקי חו"ל, לשוק 

המקומי ולתעשייה, מבוצעת משערי המפעל".  
משווקי  בין  התחרות  גברה  האחרונה  בעונה  שאלה: 
בשוקי  הכלכלי  המשבר  בגלל  בעולם  ההדר  פרי 
המוכרים  אצל  הפיננסיות  הבעיות  ובשל  הקונים 
באופטימיות?                                                                                                                     לפגוע  כדי  בכך  אין  האם  מאירופה. 
מנחם סער: "ישראל משווקת פרי הדר בכמות שאינה גדולה 
יחסית לכמויות הנמכרות בשוקי היצוא. לכן, רצוי שנפסיק לריב 
ביננו ונמצא את הדרכים לשיתוף פעולה וכך נוכל להתמודד 

עם התחרות והקשיים בחוץ".   
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ראיון

מעדיף להיות בשטח
על אופי עבודתו מספר מנחם סער: "אני מעדיף להיות בשטח, 
לראות מקרוב ההתפתחויות. אני מלווה מקרוב את מהטיפול  
בעצים, בפיקוח על הסדרי ההשקיה, הדישון, או הריסוסים 
והמלחמה במזיקים  בדרך כלל נלווה אלי יונתן חברי לעבודה.                                                                     
אני עושה זאת כי אני נהנה מכך ורואה חשיבות רבה בפיקוח 
מקרוב על עבודת העובדים אצלנו. כנאמר במקורות "חשוב 

שלא יבזבז ממונו". 

שאלה: מיקומכם בדרום הארץ, בעוטף עזה הוא מיוחד. החינוך של 
בני הקיבוץ שלכם בבני עקיבא, יש כאן קשר? יש בכל אלה יתרון?                                                                                                           
מנחם סער: "קיים שיתוף פעולה וחברות בין חברי הקיבוץ. הרקע 
המשותף שלנו מסייע תורם לכל פעילותנו. באשר למיקומנו 
כי  לציין  בנוסף חשוב  בעיה.  בכך  רואה  אינני  עזה  בעוטף 
שהקרקע שלנו טובה לפרדסים וכך גם המזג אוויר של האזור 

שלנו שמתאים לגידול הדרים".

מפעילים?                                                                     הניסיון שאתם  לחלקות  באשר  ומה  שאלה: 
הניסיון החל משנת  "אנחנו מעורבים בחלקות  מנחם סער: 
עם  השנים  ורב  הטוב  הקשר  בעקבות  לכך  הגענו   .2005

לו  להודות  הזדמנות  זו  אורן.  יאיר  המדריך החקלאי שלנו 
'אין  נאמר  והעזרה, על תרומתו לפרדסים שלנו  הסיוע  על 
כמוהו'. שיתוף הפעולה שלנו עם יאיר מלא ובשקיפות מלאה 
עלינו  הוא המליץ  איתו  הטובים שלנו  וכתוצאה מהיחסים 
הניסיון.                                                                                                                 בחלקות  שלנו  שיתוף  על  והוחלט  קנוניץ  לשוקי 
הפעילות שלנו בתחום חלקות הניסיון הוא חלק מתפיסת עולמנו 
המקצועי שרואה בחדשנו ערך רב. אנו רואים בכך את תרומתנו 
לענף ההדרים מחד ויכולת שלנו להכיר ולהיחשף לחדשנות. 
כיום אנו מלווים את הטיפול באודם בחלקות הניסיון בהן אנו 

מעורבים.   
"חשוב לציין, כי חדשנות והסקרנות לחידושים והמעורבות 
הצמודה שלנו בשטח, בעבודת הפרדס, היא שמבטיחה כי הפרי 
שעוזב את שערי המפעל שלנו הוא איכותי, ברמה גבוהה, ללא 
מזיקים חלילה והסטנדרט הזה נשמר ללא הבדל עם הפרי מיועד 

ליצוא, לשוק מקומי או לתעשייה. 
   

הפוקדות  הבעיות  עם  מתמודדים  אתם  כיצד  שאלה: 
זרים?                                                                                                                   העובדים  ההשקיה?  בתחומי  ההדרים  ענף  את 
מנחם סער: "אנו משקים את הפרדסים שלנו במי השפדן. אין 
לנו בעיות בתחום ההשקיה. באשר  למחסור בעובדים זרים אין 
ספק כי אנחנו כמו האחרים – המחסור בתאילנדים פוגע בנו 

מנסים להשלים בסיוע מאחרים.



יום פתוח בענף הפירות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני מועצת הצמחים

יום פתוח בענף הפירות
יום פתוח הכולל תצוגה מרהיבה של זני פירות

ממגוון סוגים ומינים מוכרים וחדשים
יום פתוח הכולל תצוגה מרהיבה של זני פירות

ממגוון סוגים ומינים מוכרים וחדשים
האירוע יתקיי
 ביו
 ב', 10 ב�פטמבר 2012, כ"ג באלול תשע"ב

ברחבת משרד החקלאות - הקריה החקלאית בית דג�, בי� השעות 16:00-10:00
במעמד שרת החקלאות ופיתוח הכפר, גב' אורית נוקד

שירות ההדרכה והמקצוע (שה“מ), מינהל המחקר החקלאי (מכו� וולקני) במשרד החקלאות 
ומועצת הצמחי� שמחי� להזמינכ� לאירוע חגיגי בנושא פירות אר� ישראל.

בתכנית תצוגה מרהיבה של עשרות זני פירות מוכרי�, חדשי�, אקזוטיי� וכאלה שבימי� אלה 
ממש נבח� שילוב� ב�ל המזונות של הצרכ� הישראלי, וא� את� תוכלו לקחת חלק במבח� 

הטעימות... כמו כ�, ייערכו הרצאות במגוו� נושאי� והדגמות של פי�ול אומנותי בפירות.

סדר היום:
10:00 – התכנ�ות, ו�יור בתצוגה 

10:30 – ברכות שרת החקלאות וטק� חלוקת אותות הוקרה 
12:00 – מושב הרצאות - מנחה ד"ר יו�י גרינברג, שה"מ:

            שמ� הזית חיוני לבריאות – אהוד חנו�, שה"מ
            פירות זה אוכל בריא - החשיבות הבריאותית של צריכת פירות בעיד� השפע

            - מירב מור-אופיר, דיאטנית מועצת הצמחי�
            השפעות שונות של דחיית ההזדקנות בצמחי
 בהיבט החקלאי

            – פרופ' רפי גור�, הפקולטה לחקלאות מזו� ו�ביבה, האוניבר�יטה העברית י-� 
            השבחת עצי פרי בישראל - ד"ר יובל כה�, מינהל המחקר החקלאי, מכו� וולקני

12:00, 14:00 – פי�ול בפירות – יא�י� קעדא�

הכני�ה ללא תשלו�.

המעונייני� להשתת� בהרצאות מתבקשי� להירש� מראש:
zipis@moag.gov.il  :בטל': 03-9485324, בפק�:  03-9485878 (ציפי), או בדוא''ל



נטיעת עצי הדר - אביב 2012
אסף אבטבי, ממ"ר )גמלאי שה"מ( ריבוי ושתלנות, אגף הפירות, תחום הדרים, שה"מ

  פרדס נטוע על גדודיות מתונות שנבנו בעזרת מחרשת כנף

בדפון זה מוצגות הנחיות לגבי נטיעה נכונה, בעיתוי המתאים ובאיכות הטובה ביותר של חומר הריבוי או 
השתילים. השתילים הם הבסיס, תרתי משמע, למטע מוצלח בעתיד. לפיכך, איכות השתילים ואמינות 
חומר הריבוי יעמדו בראש מעיניו של הנוטע. לפני השתילה יש להשקיע עבודת הכנה מרובה בבחירת 

צירופי זן-כנה המתאימים לשוק העתידי, וכמובן, לאזור הנטיעה ולקרקע. חשוב להיעזר באנשי תא 
שימור קרקע במשרד החקלאות לתכנון הניקוז, הגדודיות וכיווני הנטיעה. יש לבדוק את הצורך במשברי 

רוח, התרחקות מזנים מפרים, כמות המים ואיכות המים שיועמדו לרשות המטע בעתיד, תכנון מערכת 
ההשקיה, מערכת סינון ודישון מתאימים.  חשוב מאוד להזמין את השתילים מבעוד מועד - שנה 

אחת לפחות ממועד הנטיעה המתוכנן.

יום פתוח בענף הפירות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולקני מועצת הצמחים

יום פתוח בענף הפירות
יום פתוח הכולל תצוגה מרהיבה של זני פירות

ממגוון סוגים ומינים מוכרים וחדשים
יום פתוח הכולל תצוגה מרהיבה של זני פירות

ממגוון סוגים ומינים מוכרים וחדשים
האירוע יתקיי
 ביו
 ב', 10 ב�פטמבר 2012, כ"ג באלול תשע"ב

ברחבת משרד החקלאות - הקריה החקלאית בית דג�, בי� השעות 16:00-10:00
במעמד שרת החקלאות ופיתוח הכפר, גב' אורית נוקד

שירות ההדרכה והמקצוע (שה“מ), מינהל המחקר החקלאי (מכו� וולקני) במשרד החקלאות 
ומועצת הצמחי� שמחי� להזמינכ� לאירוע חגיגי בנושא פירות אר� ישראל.

בתכנית תצוגה מרהיבה של עשרות זני פירות מוכרי�, חדשי�, אקזוטיי� וכאלה שבימי� אלה 
ממש נבח� שילוב� ב�ל המזונות של הצרכ� הישראלי, וא� את� תוכלו לקחת חלק במבח� 

הטעימות... כמו כ�, ייערכו הרצאות במגוו� נושאי� והדגמות של פי�ול אומנותי בפירות.

סדר היום:
10:00 – התכנ�ות, ו�יור בתצוגה 

10:30 – ברכות שרת החקלאות וטק� חלוקת אותות הוקרה 
12:00 – מושב הרצאות - מנחה ד"ר יו�י גרינברג, שה"מ:

            שמ� הזית חיוני לבריאות – אהוד חנו�, שה"מ
            פירות זה אוכל בריא - החשיבות הבריאותית של צריכת פירות בעיד� השפע

            - מירב מור-אופיר, דיאטנית מועצת הצמחי�
            השפעות שונות של דחיית ההזדקנות בצמחי
 בהיבט החקלאי

            – פרופ' רפי גור�, הפקולטה לחקלאות מזו� ו�ביבה, האוניבר�יטה העברית י-� 
            השבחת עצי פרי בישראל - ד"ר יובל כה�, מינהל המחקר החקלאי, מכו� וולקני

12:00, 14:00 – פי�ול בפירות – יא�י� קעדא�

הכני�ה ללא תשלו�.

המעונייני� להשתת� בהרצאות מתבקשי� להירש� מראש:
zipis@moag.gov.il  :בטל': 03-9485324, בפק�:  03-9485878 (ציפי), או בדוא''ל
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

לקט המלצות למגדלים



איכות שתיל הדר - הסטנדרט )ע"פ התקן, תשנ"א 1991(:
מערכת שורשים מסועפת וללא פיתול בצוואר השורש.  .1

קוטר הרוכב בגובה של 10 ס"מ מעל למקום ההרכבה יהיה   .2
10 מ"מ לפחות, ובזני קליפים - 8 מ"מ לפחות.

ההרכבה תהיה בגובה 12 ס"מ לפחות מעל פני הקרקע.  .3
גזע השתיל יהיה ישר, נקי מפצעים, מזיזים, ממכות שמש,   .4

ממכות מכניות, ממזיקים וממחלות, וללא כרסומים.
אזור האיחוי יהיה ללא ברך )זווית הברך תהיה מתונה(.  .5

קוטר הכנה לא יהיה קטן מקוטר הרוכב.  .6
השתיל יהיה בעל עלווה מפותחת, בריאה וטיפוסית לזן,   .7

ובגובה 60 ס"מ לפחות.
נפחו של המכל שבו גדל השתיל יהיה 5 ליטרים, וגובהו - 30   .8

ס"מ לפחות. 

)במיוחד במצע חול(, כדי לשמור על שלמות הגוש בעת 
ההובלה ובזמן הנטיעה.

ההובלה תיעשה במשאית סגורה או מכוסה למניעת מכות   •
רוח. בעת ההעמסה חשוב להקפיד על סדר הצירופים כדי 

להקל על החלוקה בשטח.

שורש מפותל יעכב את ההתפתחות ההתחלתית של השתיל ובמקרים 
קיצוניים עלול לגרום לתמותת השתיל

מערכת שורשים בריאה ומלאה תבטיח התפתחות שתיל נאותה

המשתלה
בטרם הזמנת השתילים חשוב לבדוק את המהימנות והמוניטין 
של המשתלה, לבקר במשתלה, לוודא שהשתילים איכותיים, 
לבדוק את רמת הסניטציה ו"לסמן" את השתילים המיועדים 

להזמנה.
יש לוודא כי המשתלה בעלת תעודת רישוי עדכנית שניתנה   •
לה ע"י השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.
חשוב לקבל מהשתלן את מקורות חומר הריבוי )מספר "עץ   •
אם לרכב" ומקור הכנה, מיקומם ומועד הרכבת השתילים(.
כיומיים לפני הוצאת השתילים מהמשתלה אין להשקות   •

הנטיעה
כללי

מועדפת נטיעה באביב על נטיעת קיץ וסתיו.  •
באזורים שבהם אין חשש לקרה, רוחות ועודפי מים, ונהוג   •

לטעת בסתיו - יש להקדים את הנטיעה ככל האפשר.
בנטיעות אביב וקיץ חשוב מאוד להקפיד על הלבנת השתילים   •

מיד עם הנטיעה, ואם אפשר - עוד לפני כן.
אם בעת הוצאת השתילים מהמשתלה, נוף השתיל מפותח   •
יתר על המידה ביחס לשורשים - יש לאזנו ע"י גיזום הנוף.

הנטיעה - הלכה למעשה
מתחילים בנטיעה רק לאחר שמערכת ההשקיה מותקנת   •

ופועלת כראוי.
חפירת הבורות תיעשה באדמה יבשה למניעת הידוק דפנות   •

הבור.
18

בפרדס
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בפרדס
עומק הבור יהיה שני שלישים מגובה גוש השורשים.   •

יש לטעת כך שהחלק העליון של גוש בית השורשים יהיה מעל   •
גובה פני הקרקע הטבעיים, ההגבהה הזו של כמה סנטימטרים 
)5-3 ס"מ( מונעת לחות יתר באזור צוואר השורש, ובכך 
להפחתת ריקבון השורש ולמניעת הצורך בפתיחת גומות 

אוויר בעתיד.
יש לחתוך תחילה את תחתית השקית, להניח את השתיל   •
בבור, לגזור את צדי השקית, לשפוך מעט עפר סביב השליש 
)גוש בית השורשים( ורק לאחר מכן  התחתון של השקית 

להסירה בעדינות.

לכסות בעפר תוך כדי הידוק הקרקע סביב הגוש.  •
לכסות בעפר גם את החלק החשוף של הגוש שמעל פני   •
הקרקע, כך שנוצרת תלולית קטנה סביב הגזע )עם הזמן 

הגוש שוקע מעט והתלולית הקטנה מתפזרת(.
באזורים שבהם משבי הרוח חזקים במיוחד מומלץ לשתול   •
את השתיל בזווית של כ-30 מעלות כלפי כיוון הרוח, כך 
שלא יטה יותר מדי לכיוון הנגדי כתוצאה מעוצמות הרוח.

ההשקיה הראשונה לאחר השלמת הנטיעה תהיה גדושה,   •
כדי להוציא בועות אוויר מהקרקע ולמיזוג הגוש עם הקרקע 

סביבו.

לאחר הנטיעה
השקיה

בכל ההשקיות, פרט לראשונה, חשוב מאוד להימנע מעודפי 
רטיבות, משום שרגישותו של השתיל הצעיר רבה ביותר. מחזור 
ההשקיה ייקבע בהתאם לסוג הקרקע, לגודל נוף השתיל, לגודל 
גוש בית השורשים, לאזור, לכנה ולשיטת ההשקיה. בכל מקרה, 
יש להקפיד על רמת לחות קבועה בקרקע ולהיזהר מאוד מעודפי 

נטיעה נכונה- צוואר השורש מעל פני הקרקע

מים!
בתקופה הראשונה לאחר הנטיעה )עד ליציאת שורשים חדשים 
אל הקרקע שמחוץ לגוש בית השורשים, תקופה שאורכת כמה 
שבועות( הטפטפות תהיינה מכוונות ישירות לגוש בית השורשים 
של השתיל, ולכן יש חשיבות רבה להתאמת כמות המים לגודל 
גוש שונה,  הגוש. משתלות שונות מוציאות שתילים בגודל 
בנפח של 5 עד 8 ליטרים, או סוג מצע גידול שונה - מחול ועד 
חומר אינרטי לגמרי. כל המצעים והגדלים במסגרת הסטנדרט 
טובים, אלא שיש להתאים את ההשקיה ל"מוצר". ככל שהגוש 
קטן יותר, כך יש להקטין את מנת המים )בין 0.5 ל-1 ליטר 
ליום(, ולהפך. אם השתיל ערום מעלווה )נוף לא מעוצב(, מחויבת 
השקיה במנה קטנה יותר. חשוב להקפיד על כך שהקרקע סביב 
השתיל תהיה לחה ולא רטובה, ובוודאי שלא רטובה מדי! בכנות 
טרוייר, תלת עלה, ציטרומלו וולקהמריאנה - יש לנקוט משנה 

זהירות באשר לעודפי מים! 
עם צמיחת השורשים החדשים, היוצאים מגוש בית השורשים 
)כאמור לעיל(, יש להרחיק את הטפטפת מעל הגוש, להציבה 
במרחק של כ-20 ס"מ מהגזע, ולהשקות לפי נוסחאות ההשקיה 

המקובלות, בהתאם לתנאים בשטח ובאזור.

דישון
ניתן להתחיל בדישון מיד לאחר הנטיעה. המינון המומלץ הוא 
0.4-0.3 גרם חנקן צרוף ליום לשתיל )שווה ערך ל-2-1.5 גרם 
אמון גופרתי( או דישון רציף בהשקיה לפי 100 ח"מ חנקן. אם 
העלווה מפותחת, ניתן לרסס ריסוס הזנה נוסף אחת לשבועיים 
בדשן מורכב 23:7:23 בריכוז של 2% או באוראה דלת ביורט 
מוצקה 1.5%. ניתן לשלב בריסוסים אלה גם חומרים להדברת 

מזיקים.

אמצעי הגנה
יש לכוון את אמצעי ההגנה למפגעים סביבתיים צפויים. לרוב 
מגן גזע יספיק להגנה מפני מכרסמים, נתז חומרים וכדו'. אם 
צפויות רוחות באזור, ניתן להתקין "יתד קשירה", בנוסף לנטיעה 
בזווית בכיוון הרוח, כאמור לעיל, או להציב מגן רוח בשיטת 

ה"משולש שקים". 

התמוטטות שתילים
הגורמים הנפוצים להתמוטטות שתילים לאחר הנטיעה

כנות הרגישות לריקבון שורשים בתנאים של עודף מים: תלת   •
עלה, טרוייר, 812, וולקמריאנה וציטרומלו )הכנות: רנגפור, 

קליאופטרה, חושחש, ומאקרופילה - פחות רגישות(.
כנות רגישות לריקבון צוואר השורש: רנגפור, קליאופטרה   •

וולקמריאנה.
עודף רטיבות, במיוחד בקרקעות כבדות, דחוסות או לס.  •

גורם ל"טיוח"  קידוח בורות נטיעה בתנאי קרקע רטובה   •
דפנות הבור ויוצר תנאים לריקבון שורשים.
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שתילים קטנים חסרי עלווה ו/או בית שורשים קטן - בתנאי   •
עודף מים.

השקיה עודפת ביחס לקצב התפשטות המים מן הבור לסביבה.  •
שנטוע בסמוך לגדמים רקובים )הריקבון מופיע לרוב בשנה   •

השנייה(.
אוכלוסייה של הכנימה הקמחית של ההדר בשורשים, בעיקר   •

בתנאי שנטוע.
שתילים שבטרם נטיעה הונחו במצב אופקי )שכובים על הארץ(.  •

דרכים לטיפול בגורמים שהוזכרו
במקרה של רטיבות יתר והופעת ריקבון בשורשים יש לנקוט 

בפעולות הבאות:
הפסקת ההשקיה עד לניקוז כל עודפי המים.  •

טיפול הגמעה ברידומיל-גולד.  •
לאחר התנקזות כל המים העודפים יש להמשיך בהשקיה   •
נוסחה קבועה מראש, אלא תוך  במשורה, ולא רק על פי 
שמירה על רמת לחות סבירה בשכבה העליונה של הקרקע, 
ויצמיח שורשים חדשים בשכבה  יתאושש  עד שהשתיל 

העליונה. לאחר מכן ניתן לחזור להשקיה רגילה.
אם הגורם לעקה הוא נגיעות בכנימה קמחית - ניתן לטפל   •
בתכשירי כלורפיריפוס )כמו: דורסן, דורסבן, דורפז ופירינקס(.

השקיית הדרים לפי גודל הפרי
ניצן רוטמן, אגף פירות, תחום הדרים, שה"מ

התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת השיווק 
הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך העונה ושליטה במנת המים 

הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי לעת הקטיף. במקרה שהפרי 
)בממוצע לחלקה( קטן מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה 

המומלצת בטבלת מנות ההשקיה, ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש לתקופה 
- יש להפחיתה. תחום השינוי הנו עד 20% מהמנה המומלצת. עד כה נערך 

מעקב אחר שבעה זנים. בהמשך מופיע קוטר הפרי שנמצא רצוי לגבי זנים אלה 
על פי מועד הבדיקה והקטיף.

חודש 
15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף*

 1
באוגוסט

 15
באוגוסט

74-5389-6899-78106-85111-90115-94ספטמבר
69-4884-6394-73101-80106-85110-89אוקטובר

חודש 
הקטיף*

 1
בספטמבר

 15
15 באוקטובר1 באוקטוברבספטמבר

---119-98122-101125-104ספטמבר
114-93117-96120-99123-102אוקטובר

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי 
ההבשלה. פומלית ירוקה

טבלה מס' 1. קוטר פרי רצוי לפומלית ירוקה )מ"מ(
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טבלה מס' 2. קוטר רצוי לאשכולית אדומה  )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף*

50-3065-4575-5582-6288-6892-72פברואר-מרס
47-2762-4272-5279-5985-6589-69אפריל-מאי

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף*

96-7699-79102-82105-85פברואר-מרס
93-7396-7699-79102-82אפריל-מאי

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

קטיף סלקטיבי בתקופה הבכירה בקוטר 95 מ"מ ומעלה

טבלה מס' 3. קוטר רצוי ל-XXX  )מ"מ(

חודש קטיף
 1

בנובמבר
 15

בנובמבר
 1

1 פברואר1 בינוארבדצמבר

87-9789-9990-10092-10294-104פברואר-מרס

84-9486-9687-9789-9991-101אפריל-מאי

1 במאי1 באפריל1 במרסחודש קטיף

--96-106פברואר-מרס
93-10395-10597-107אפריל-מאי

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

אשכולית אדומה

טבלה מס' 4. קוטר פרי רצוי לפומלו אדום )מ"מ(

חודש 
1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף*

112-72127-87137-97144-104149-109ספטמבר

חודש 
הקטיף*

 15
באוגוסט

 1
בספטמבר

 15
בספטמבר

 1
באוקטובר

153-113157-117160-120163-123ספטמבר

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

טבלה מס' 5. קוטר פרי רצוי למינאולה )מ"מ( בחודשים יוני עד ינואר

חודש 
15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניהקטיף*

 1
באוגוסט

33-1838-2343-2848-3352-37דצמבר

חודש 
הקטיף*

 15
באוגוסט

 1
בספטמבר

 15
1 בספטמבר

 15
באוקטובר

56-4160-4564-4967-5270-55דצמבר

חודש 
הקטיף*

 1
בנובמבר

 15
בנובמבר

 1
בדצמבר

 15
1 בינוארבדצמבר

73-5876-6178-6380-6582-67דצמבר

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

פירות מינאולה
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טבלה מס' 6. קוטר פרי רצוי לאור )מ"מ(

1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביוליחודש הקטיף

37-1444-2150-2755-3260-37פברואר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמברחודש הקטיף

64-4168-4571-4874-51פברואר

1 בפברואר1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

76-5377-5478-5579-5680-57פברואר

אור
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 טבלה מס' 7. קוטר פרי רצוי לטבורי ניוהול )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף

51-2159-2966-3673-4378-4883-53נובמבר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף

87-5791-6195-6599-6982-72נובמבר

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

נובמבר
84-74 

86-7688-7890-80לאחר קטיף סלקטיבי

טבלה מס' 8. קוטר פרי רצוי למיכל )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף

36-1641-2146-2650-3054-3458-38נובמבר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף

61-4164-4467-4770-5063-53נובמבר
לאחר קטיף סלקטיבי

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

66-5668-5870-6071-61נובמבר
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