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מאת: טל עמיתתמונת מצב

ביצוא
הסופה הקשה בשבוע השני של ינואר, שיתקה את ענף ההדרים 
למשך יותר משבוע, שכן, מלבד אי יכולת לקטוף, שותקה גם 
הפעילות של פריקה וטעינה בנמלים, ואניות רבות עזבו את 

הנמלים עד שוך הסערה.     
בדר"כ אסור לבוא בטענות לגשמי ברכה כמו שקיבלנו באירוע 
בתחילת ינואר, אך הפעם, בנוסף לנזקים שגרמה הסופה, היא 

באה בעיתוי לא טוב מבחינתנו. 
מסתבר, כי משבוע 1 )שבוע ראשון 2013( ועד שבוע 5 )שבוע 
גדול בקליפים איכותיים  מחסור  נוצר  ראשון של פברואר( 
בשוק האירופי, כאשר בשוק יש רק את ה"הרננדינה" הספרדית 
וגם הם בכמויות מוגבלות. ה"אפורר"/  וה"נור" המרוקאית 
"נדורקוט" אמור להגיע לשוק רק בשבוע 5, וכך נוצרה לפתע 
נישה שיווקית יוצאת מן הכלל ל"אור" שאילולא הסופה, ניתן 

היה לנצלה בצורה יותר איכותית.
מחירי ההגעות של ה"אור" בשבועות 1-3 :2.00-2.20 יורו 

לק"ג.               
באשכוליות השוק עדיין מדשדש במחירים ובביקושים נמוכים, 
וזאת למרות צמצום של כ-30% בהגעות מישראל וקצת פחות 
מכך מפלורידה. פרי טורקי כמעט ואינו מגיע למערב אירופה 

בשל בעיות איכות.
נצפית מגמת התאוששות במחירים מ "הבור" שהיה בדצמבר. 
בשבוע 3 מחירים סיטונאיים לאשכוליות הישראליות נעו בין 

11-9 יורו לתיבה במניין 40 ו-10-9 לתיבה במניין 45.
מחירים אלו גבוהים ב-1 יורו לתיבה מהמחירים של השבועיים 
זו, אנחנו פודים מחצית  הקודמים. למרות התאוששות קלה 
יורו  מהמחירים היפים של האשכוליות הפלורידניות )20-18 

למניין 40 ו-18.5-16 למניין 45(.

תעשיה
בצד ביקושים יפים לאשכוליות לבנות, התעשייה הודיעה כי 
היא מצמצמת את קבלת האשכוליות האדומות ללקוחות ותיקים 
בלבד ובמחירים נמוכים הנעים בסביבות ה-100 $ לטון. למרות 
שכמויות האשכוליות האדומות לתעשייה דומות לכמויות משנה 
שעברה, כנראה שמצב המלאי שנצבר בעונה שעברה, מעיק על 

המפעלים והוא הגורם לצמצום קליטת הפרי בתעשייה.
התאוששות מחירי היצוא יקלו את הלחץ על המפעלים וגם 

יביאו למגדלים הכנסות גבוהות יותר עבור התוצרת.

נזקי "עמוד ענן" ונזקי הסופה
לכל מגדלי ההדרים שנמצאו תחת אש במבצע "עמוד ענן",  א. 

נפסקו פיצויים בסך 200 ₪/דונם.
פיצויים אלו שולמו ע"י מס רכוש כמו לכל נפגעי המלחמה.  

הסופה החורפית החזקה שפקדה אותנו בשבוע השני של  ב. 
ינואר )11-6(, הסבה נזקים כבדים לחקלאות.  

בענף ההדרים התקבלו עד 17/1/13, 437 הודעות נזק שעיקרן 
הודעות על נזקי ברד וסופות . במקומות מסוימים נגרמו נזקים 
קשים לתשתיות ובמספר מקומות נמוכים היו הצפות של פרדסים.
באשר לנזקי תשתיות: על המגדל לתעד את הנזק בעצמו 
ולפנות למשרד החקלאות האזורי בדרישה לפיצוי . התנהלות 
שכזו נועדה לאפשר לחקלאים לתקן דרכים, צנרת וכיוצא באלה 
ולחזור לשגרה, לאחר שתיעדו הנזק. נזק זה יפוצה רק במידה 
והממשלה תכריז על אסון טבע, או שסביר יותר שתכיר בנזק 

ללא הכרזה )אקסגרציה(.
נזקים לפרי - רב הנזקים הם נזקי ברד ושפשופי פרי, כאשר 
במספר מקרים היתה גם נשירת פירות. נזקים אלו יפוצו כנגד 
הפוליסה שמועצת הצמחים רוכשת עבור המגדלים בכל שנה 

 המלתיון חוזר 
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תמונת מצב

והביטוחים המשלימים שמבוצעים ע"י המגדלים. ראוי לציון, 
כי חקלאים שהגנו על חלקותיהם ביריעות רשת יצאו נשכרים 

מהשקעתם וללא נזקים.
כאן המקום לציין, כי מגדל שאינו מדווח על מלוא תוצרתו 
למועצת הצמחים ואינו משלם היטל עבור התוצרת הזו - אינו 
יכול להיות מכוסה בביטוח! גם אלו שמדווחים חלקית יוצאים 
ניזוקים, שכן היבול שמחושב להם הוא ע"ס הדיווח המופחת 

ואז גם סף הכניסה לפיצוי יורד וגם היבול לפיצוי.

הדברה ותקציב 2013
 בסוף אוקטובר 2012 אושר תקציב הענף לשנת 2013. באותה 
העת לא היה ידוע לנו כי תקציב המדינה לא יאושר וכי יתקיימו 
בחירות בינואר 2013 וכי עד לכינון הממשלה החדשה לא יהיה 

תקציב.
נכון להיום, תקציב ההדברה, שמסתמך על תמיכה של 10 
ו-3  )7 מלש"ח בהדברה קונבנציונלית  מלש"ח של המדינה 
נמצא במחסור  הזבובים העקרים(  מלש"ח בהדברה בשיטת 

ובחוסר ודאות.
אנו צפויים לשני תרחישים : 

הראשון שבהם - בסופו של דבר יאושר כל תקציב התמיכה 
בהדברה ואז לא תהיה בעיה כלל.                                                                                           

)החשש בעיקר  - תקציב התמיכה מופחת  התרחיש השני 
בתמיכה בהדברה קונבנציונאלית ולא ב-SIT(, דבר שיגרום 

למחסור במקורות המימון בהדברה. 
במקרה של התרחיש השני, נצטרך להתכנס שוב בקיץ ולשקול 

את דרכינו. 

המלתיון חוזר - בצד הבשורות הרעות לעיל, יש גם בשורות 
טובות - תכשיר המלתיון שהוצא משימוש לפני 5 שנים עבר 
שינוי וקיבל רישוי מחודש )בשלב זה בשימוש מהקרקע בלבד(.
עפ"י מקורות המקורבים ליצרן )חב' כימנובה(, בקיץ הקרוב 
אמור האיחוד האירופי לקבוע את רמת השארתיות המותרת 

לתכשיר.
במידה והכל ילך כשורה, אנו צפויים להחזיר את השימוש 
בתכשיר )שעלותו צפויה להיות כ-50%  ממחיר הסקסס(.  בשלב 
ראשון יותר בשימוש קרקעי ואולי בהמשך גם מהאוויר, דבר 

שיחסוך הוצאה גדולה בתחום ההדברה.

השיטפון בפרדסי השרון )צילום: רותי חי(
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➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 4 המסתיים ב-26/1/2013  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

תמונת מצב

מצטבר

שינוי ב-%   2010/11   2011/12  2012/2013שבוע  4   זן
 12/13 / 11/12

5627023,154939-78%שמוטי         
66213243-69%           טבורי         

223258-31%           קרה קרה       
1132,7762,8025,017-1%אשכ’ רגילות   

1,32731,69128,57135,77211%סנרייז        
9712,74113,19811,503-3%סוויטי        
0%                      9           רדסון         

15436218328%           לימון צהוב    
7125-42%           לימקואט       
1300436384-31%קומקואט       

183216209-15%           ליים          
140%                                 טופז/טנגור    
345,8318,9126,793-35%מינאולה       
12413,14516,13611,705-19%סנטינה        
10%                                 סצומה         
9201,840844-50%           מיכל          
295465792478-41%אורה          
20%           35           מור           
4,2588,9338,6818,5833%אור           
540903367-40%           מירב          
47%-           1019           תמי           
43%           47297207אודם          

0%                      20           מירבית        
130%                                 קליפים שונים  
81421413551%פומלו לבן     

9571,1101,340-14%           פומלו אדום    
6,86679,94687,41184,843-9%סה"כ          

  2010/11          2011/12  2012/2013 יעדי פרי מרכזיים      

11,552                            אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

228,816220,112249,000פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

2,5201,0925,208פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              



מאת חי בנימיני מזכיר ארגון המגדלים 050-5219240

על הקטנת התחרות בין היצואנים הישראלים, הפוגעת בפדיון של החקלאים
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"אם לא תהיו תלויים אחד בשני,
תהיו תלויים אחד ליד שני "

)שלט בכניסה לבסיס צנחנים(

עמדה

בגיליון הקודם של "עת הדר" הצגתי דוגמאות של מכירת פרי 
ישראלי בזול ע"י סוחרים מהולנד. הסנרייז שהוא מוצר עודף 
ברוב העונה בשווקי אירופה ורוסיה, עקב ייצור מוגבר בטורקיה 
ובספרד, נפגע ראשון מכך וגם מהתחרות בין היצואנים שלנו 

בפרי שהוא מאותה איכות ובאותו מיתוג.
אני חושש אף לעתידו של זן האור, שכיום הוא המוצר המוביל 
של ישראל.  כיום נטועים בארץ כ-50,000 דונם אור ומשנת 

2017 יגיע היצור שלו לכ-180,000 טון. 
האור משווק באותו מועד בו משווק האפורר המרוקאי והספרדי 
הנמכר בזול יותר מהפרי שלנו. הכמות ממרוקו וספרד צפויה 
להגיע ל-250,000 טון באותו המועד, כך שמחיר הקליפים 

המאוחרים באירופה עלול לרדת. 
במידה ותתווסף לכך גם תחרות בין היצואנים הישראלים על 
אותו המוצר )שסימנו הרשום במועצה "אור" או "סנרייז"( ובאותו 
המותג )"ג'פה"( הרי בשל כוחות השוק המחיר של הפרי הזה 
יתייצב במחיר הזול ביותר שייוצא בו הפרי עם מותגים  זהים.                                                                                                             
אין ספק, כשהפרי נשלח ללא תוכנית שיווק מראש עם רשתות 
וסוחרים ומוצע לכל דורש במחיר פתוח בדלפקי הסיטונאים 

בכל אירופה, מתעוררת בעיה. . . 
מניעת יצוא מיצואנים לא אחראים, היא בעייתית עקב חוק 
ניתן להשתמש בפתרון חלקי שיעמוד  חופש העיסוק. אבל, 
בהיבט המשפטי והוא ע"י הגבלת השימוש במותגים השייכים 
למועצה – "ג'פה", "סנרייז" "ואור", לכמות מוסכמת מינימאלית 
ליצואן בודד, ע"י ועדה ענפית במועצת הצמחים שהמותגים 
שייכים לה ויכולה על פי שיקוליה לקבל החלטות מתאימות.                                                                                                                                         
  בדרך זאת נקטין חלקית את התחרות בין היצואנים על הפרי 

הישראלי ואנו מקווים שיישמרו מחירים סבירים.
ב-13.02.2013 יתקיים דיון בנושא זה במזכירות הארגון )לפני 
יצואנים גדולים,  הדיון בוועדה הענפית( בהשתתפות מספר 
בינוניים וקטנים, כדי ללמוד על ההיבטים השונים, הקשורים 

בהחלטה כזו במידה ותתקבל.
 יצואנים נוספים שרוצים להשתתף בפאנל היצואנים הנ"ל, 

מוזמנים לפנות אליי. 

פועלי קטיף
בעבר כבר ציינו  לא פעם כי צפוי מחסור בפועלי קטיף, 
ההדרים  לענף  היום  לניבה.  "האור"  רוב  מכניסת  כתוצאה 
מוקצים כ-1,400 פועלים תאילנדים. מהשטחים נכנסו בינואר 
לקטיף 3,700 עובדים והיתרה הם פועלים ישראלים למיניהם.                                                                                                  
עקב מגבלת כניסת עובדי השטחים בגיל 26, נשואים עם ילד, אני 
צופה כבר השנה חוסר בפועלים עקב ירידה בממצאי הפועלים 
הזמינים בשטחים. ביררתי לגבי כניסת פועלים מעזה והובהר 
לי ע"י הצבא שאין כוונה בזמן הקרוב, לאשר כניסה מעזה של 

עובדים בנתונים כאלה.
בשנה  שעברה טיפלנו בנושא מול משרד הביטחון  שהוריד 
את מגבלת הגיל מ-28 ל-26 שנה. עתה אני מטפל בסיוע מנכ"ל 
משרד החקלאות מהורדת הגיל מתחת ל-26. הדבר מותנה 
באישור השב"כ. בנושא העובדים העונתיים, הטיפול עדיין 
תקוע במשרדי הממשלה, נעשית בדיקה בוויטנאם ובסרילנקה, 

אבל הטיפול כרגיל איטי ומסורבל.
נקווה שאחרי הבחירות למרות חולשת הלובי החקלאי יגלו 

הבנה לבעייתנו.

בתי אריזה
חברת מהדרין מתכננת לבנות בית אריזה שלו כושר אריזה של 
כ-700 טון קליפים ביום. בתי האריזה הקטנים בארץ מסוגלים 

לארוז רק 80 טון ביום.
היקף היצור של הקליפים בארץ יגדל, כך שללא תוספת בתי 

אריזה ועבודה בשתי משמרות ניקלע למשבר.
אישורים של משרד  מול  "תקועה"  כבר שנתיים  מהדרין 
החקלאות וזה עוד לפני הטיפול במינהל, כך שהדרך לאישורי 

הבניה עוד ארוכה.
הטיפול שלי מול שרת החקלאות ושר התמ"ת "כמעט" הגיע 
חוק  לאישור של העברת הטיפול בבתי אריזה לתמ"ת לפי 
השקעות הון בחקלאות, אבל לפני הבחירות נתקע הנושא, לאחר 
הבחירות נפעיל לחצים על המשרדים הרלוונטיים בנושא של 

מימון בתי אריזה החדשים.



מאת יצחק ליס

ממשיכים להרחיב 
את הפרדסים 

ראיון עם ישראל )כושי( סדי מנהל הפרדס ומטע השקדים של מפלסים
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סיפורו של פרדס מפלסים, הוא סיפורה של הפרדסנות בדרום 
מדינת ישראל. בשנות ה-90' עוד התלבטו בקיבוץ מפלסים, 
אם להמשיך ולהשקיע בענף והוחלט להמשיך. נאבקו בהצלחה 
נאחזו בשטח בשנים הקשות והמשיכו לעבד את הפרדסים שהיו. 
בלמו המורדות ונהנו מהעליות בענף, גם התמודדו עם מפגעים 
חיצוניים שבאו מעבר לגבול והיו לגורם בולט בענף הפרדסנות. 
בעשור האחרון יש להם חלק בהתעוררות הפרדסנות בארץ. וכך, 
לא במקרה בכל אחת מחמשת השנים האחרונות הם מקפידים 
לנטוע שטחים נוספים ולהחליף את זני ההדרים הוותיקים שלהם 

באטרקטיביים יותר. הם אופטימיים בדרכם. 

הרוח החיה 
מי שמזוהה עם הפרדס במפלסים הוא ישראל סדי, המוכר 
יותר בכינויו כושי, המשמש כמנהל הפרדס וגם מנהל  בענף 

מטע השקדים של הקיבוץ. 
)נולד  ה-70'  שנות  בתחילת  מפלסים  לחבר  היה  הוא 
לימודיו כהנדסאי  תעשייה  סיים את   1993 ובשנת  בחיפה( 
בפרדס.                                                                                                                                העובדים  לצוות  והצטרף  ספיר  במכללת  וניהול 
במהלך  ומאז  הפרדס  למנהל  כושי  היה  קצר  זמן  בפרק 
צמיחה  של  לדרך  הפרדס  את  מנווט  הוא  רבות  שנים 
מסייעים  כשלצידו  חבריו,  אצל  הענף  בחשיבות  וההכרה 
אחרים.                                                                                                                      משנה  וקבלני  תאילנדים   9 קבועים,  שכירים   2
כושי: "הפרדס שלנו כולל 800 דונם מניב ו-80 דונם אותם אנו 
נוטעים העונה. בנוסף, אנו מעניקים שרותי ניהול  לפרדס של פלח 
)500 דונם( הנמצא בסמוך לשטחים שלנו". בפרדסי מפלסים זני 
הדרים מגוונים: אשכולית אדומה,, מיכל, מירב, נובה, אודם, אור, 

אורה והדס. ניוהול, סמי, ראוסטנברג, פומלית ולימון.

מוכרים בשער הפרדס
על דרך השיווק של הפרי מספר כושי: "הפרי שלנו נמכר בשוק 
המקומי )בכל הארץ – עד לרמות שבצפון( ונשלח גם לייצוא. 

צוות הפרדס – ליאור שימן, 
מוחמד אבו אל עסל, כושי סדי ורענן חג'בי

אנו מוכרים אותו ב"שער הפרדס", או במחיר מינימום מובטח. 
אנחנו עובדים עם כולם ובתנאי שהם אמינים ומקצועיים".   

"ומה היתרון בשיטת השיווק שלכם? אנו מקשים 
כושי: "דרך השיווק שלנו מחייבת אותנו להבטיח שהפרי אותו 
אנו משווקים יהיה בסטנדרטים גבוהים ביותר המיועדים לייצוא. 
ולשוק מקומי  פרי העונה לצרכי השוק מבחינת הגדלים והניקיון. 
התנהלות שכזו מאפשרת לנו לקבל מחירים טובים ומצמצמת 
הקיימת בשיטות השיווק האחרות".                                                                                                                 הוודאות שלנו  אי  את 
כושי מאמין בענף ההדרים ומספר כי "החל משנת 2005 הפרדס 
במגמת התפתחות מואצת. מאז שנת 2007 אנחנו נוטעים זנים 
חדשים, לעיתים כתוספת לקיימים או כמחליפים לזנים ותיקים  
אשר לא הניבו". הוא מחמיא לצוות האיכותי שלצידו ואינו שוכח 
לציין גם את המדריכים שמסייעים בידו להבטיח פרי איכותי. 

הוא מדגיש את חשיבות הידע והמידע ובלשונו:
"הלימוד העצמי וההדרכה ובעיקר הפקת הלקחים מאפשרים 
לנו להתעדכן להכיר טוב יותר את הענף על תחומיו השונים. 
"לצד המדריכים המספקים לנו מידע  מקצועי מתקדם, אנו מרבים 



  ברשת האינטרנט מדווחים באחרונה כי על פי מכון למדעי 
הבריאות, בבלטימור ארה"ב, ללימונים תכונות מדהימות,  
המסייעות להלחם בסרטן. על פי הפרסום ב"רשת" יש בכך 

בבחינת חידוש ברפואה. 
 

לפי פרסום זה מעלותיו של הלימון הן: 
הלימון הוא מוצר פלאי לצורך הריגת התאים הממאירים.   #

הוא חזק יותר מכימותרפיה פי 10,000.   #
מיץ הלימון מועיל למניעת המחלה.   #

טעמו נעים והוא לא גורם לתופעות הלוואי הקשות של   #
הכימותרפיה. 

ובהמשך יתרון נוסף למגדל החובב ליד הבית - " ידוע   #

וקיים  לכולם, עץ הלימון נמוך, אינו תופס מקום רב, 
במגוון זנים עצום....." 

ניתן ליהנות מהפרי בצורות שונות: לאכול את הציפה,   #

בו במשקאות קלים  לימונים, להשתמש  לשתות מיץ 
וחמים, להשתמש בו במאפים, להשתמש בו בסלט ירקות 

על גווניו, ועוד. 
מכל תכונותיו החשובות, מעניינת ביותר היא השפעתו   #

על ציסטות וגידולים. 
צמח זה הוא תרופה מוכחת לכל סוגי הסרטן. יש אומרים   #

שהוא מועיל בכל הוריאציות של הסרטן. הוא נחשב גם 
לפעיל מאוד נגד כל סוגי החיידקים והפטריות, יעיל נגד 
טפילים פנימיים ותולעים, מסדיר לחץ דם ופועל נגד 

דיכאון והפרעות עצביות. 
התוצאות מראות שהוא הורס תאים ממאירים ב-12 סוגי   #
סרטן, כולל המעי הגס, השד, הפרוסטטה, הריאות והלבלב. 
-   מה שמדהים עוד יותר הוא שסוג זה של תרפיה עם תמצית 
לימון הורס רק את התאים הסרטניים, ואינו פוגע בבריאים. 

 הלימון
תכונותיו כימותרפיות ומדהימות

9

ראיון

לבקר בתערוכות ולהשתתף בימי עיון. אנחנו מאמינים בקדמה 
ובמודרניזציה ופתוחים לכל רעיון או חידוש אשר יכול לקדם 
את ענף ההדרים לשביעות רצונם של הצרכנים.                                                                               

"עמוד ענן" בתחילת העונה ומזג אוויר קשה במהלכה  
העונה נפגעו החקלאים בדרום הארץ מהלחימה במבצע "עמוד 
ענן" ומאוחר יותר )בינואר 2013( הכו  הסופה והגשמים בפרדסים 

שברחבי הארץ.
מצאנו  ענן"  "עמוד  מבצע  "במהלך  כושי:  מספר  כך  על 
שהיתה  הזמן   בפסקי  לעבוד  מעמד,  להחזיק  הדרכים  את 
כתוצאה  בנו  הפגיעה  את  למינימום  עד  ולצמצם  אפשרית 
מהאירועים באזור ולכן נראה לי כי הפגיעה בנו הייתה מזערית.                                                                                                                             
"ובאשר לסופות והגשמים, ראוי לציין, כי בעת שאנו משוחחים, 
קיים פסק זמן בסופות ובגשמים בארץ. אני מקווה שלא יפקוד 

אותנו הברד שעלול לגרום לנזק גדול". 

עובדים זרים 
זרים?                                                                    בעובדים  המחסור  עם  מתמודדים  אתם  כיצד 
כושי: "אנחנו מעדיפים להעסיק עובדים מקצועיים. לכן נפגענו 
כמו האחרים, כשעזה נסגרה בפנינו ומאז אנו מעסיקים במקומם 

תאילנדים ועובדים מהגדה". 
בשוקי  העסקית  החולשה  עם  מתמודדים  אתם  כיצד 

מאידך?                                                                                                                   המקומי  בשוק  הוודאות  חוסר  ועם  מחד  הייצוא 
בחולשתו.  מדהים  העולמי  השוק  במיוחד,  "העונה  כושי: 
בעיקר בולטת רמת המחירים הנמוכה יחסית )לשנה הקודמת( 
ובנוסף  עולות....  ובמקביל התשומות  שהשוק מוכן לשלם. 
יש להוסיף את חוסר הוודאות שאף הוא מקשה על המכירות.                                      
"כדי להתמודד עם כל אלה, אנו נוקטים משנה  זהירות במהלך 
השיווק בשני השווקים )היצוא והמקומי(, עובדים עם ביטחונות 

מרביים ומקפידים שיהיו מתאימים לנו וללקוחותינו.  

לסיכום:
"חשוב להדגיש, כי מאז שנכנסתי לענף הפרדס, זכיתי להכיר 
מדריכים וחברים לעבודה, מדהימים, אשר מסייעים בידי לאורך 
השנים בייעוץ ובהדרכה. הם לצידי בכל עת ועם חיוך רחב. )וגם 

בשעות הקטנות של הלילה(. 
"מלווה אותי גם צוות העובדים המקצועי והמסור שלנו - רענן 
וליאור שנותנים מעצמם ללא הגבלת זמן, לירון – מ. משק שנתן 
רוח גבית להתחדשות וכמובן מוחמד אבו אלעסאל הוותיק וצוות 

הרססים שאיתו  המבצעים את עבודתם נאמנה.
אין לי ספק, כי העובדה שאנו מצליחים לקיים סביבת עבודה 
חיובית שבה כל אחד מאיתנו חש ותורם ככל האפשר להצלחה 

רק עוזרת לקדם את הפרדס ואת העובדים בו."  
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רשות המיסים אישרה הארכת
תקופת ההקלות במס במגזר החקלאי  

בועז מקלר רו"ח

לפניית מר חיים בהומי מנכ"ל המנהלה להסדרים במגזר 
החקלאי למנהל רשות המיסים, בעניין הארכת מועד ההקלות 
במס במגזר החקלאי בעקבות התפזרות הכנסת, לאחר בדיקה 
משפטית שנעשתה, ניתנה תשובת רשות המיסים לפיה "אכן חל 
סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת על תקנות ההסדרים במשק המדינה 
)תיקוני חקיקה()הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים(, 
התשנ"א – 1990 ועל כן התקנות, על ההטבות במס שיש בהן, 

מוארכות אוטומטית עד 5 במאי, 2013."
תקנות הקלות המס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים קובעות 

כללים למתן ההקלות במס כדלקמן:
תקנה 2 –  פטור ממס על מחיקת חוב המתקבלת אצל החקלאי 

במסגרת ההסכם/הסדר;
תקנה 3 – פטור ממס במכירת מקרקעין לכיסוי חובות במסגרת 

ההסכם/הסדר;
תקנה 3)א( – החל משנת 2007 לתקופה של 4 שנים עד תום 

שנת 2010 – פטור מלא ממס 
רווח הון בגין מימוש אחזקות בתאגידים במגזר החקלאי אשר 

תמורתם שימשה לכיסוי התחייבות במסגרת הסדרי הסיוע.
חיוב חלקי בשיעור 35% משיעור מס רווח ההון בשנת 2011 

ו –70% בשנת 2012 

תקנה 4 –  פטור ממס על העברת מכירה, העברה או פעולה 
שנעשו בשנות ההסכם ללא תמורה או במסגרת ארגון מחדש 

של ענפי האגודה במסגרת ההסכם/הסדר.
תקנה 5 - התרה בניכוי של הטלות/חלף ערבות המוטלים 

מכוח ההסכם/הסדר על  החקלאי.
ב–21.2.2007 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הקלות במס בקשר 
להסדרי הסיוע החקלאיים( )תיקון( התשס"ז-200 המאריכות את 

תקופת ההקלות במס לעיל עד תום שנת 2012.
ביום 16.10.2012 פורסם חוק התפזרות הכנסת השמונה-עשרה, 
תשע"ג – 2012, אשר קבע כי הכנסת תתפזר לפני גמר תקופת 
כהונתה וכי הבחירות לכנסת התשע-עשרה יתקיימו ביום 22 

בינואר 2013.  
סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע: "כל חיקוק שתקפו היה 
פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת 
היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, 
או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת 
הנכנסת — יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים."

על כן מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסה אישרה רשות המיסים 
את הארכת תקופת ההקלות במס למגזר החקלאי עד 5 במאי 2013.

לחברנו עופר רוזנברג
ובני משפחתו, 

משתתפים בצערכם
על מותו של 

                       
בנכם ז"ל

טל עמית
והחברים בענף ההדרים 
מועצת הצמחים 

משפחת תפזול

מבכה וכואבת את פטירתו
בטרם עת של
חברנו היקר,

שלום זרקא ז"ל

יהי זכרו ברוך
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מועצת הצמחים מינהל המחקר החקלאי      משרד החקלאות ופיתוח הכפר   
ענף ההדרים שרות ההדרכה והמקצוע         

אגף הפירות, תחום ההדרים 

יום עיון לפרדסנים
לזיכרו של שמואל 'סם' אשכנזי

11/2/2013, )בית הגדודים- אביחיל(

 הננו מתכבדים להזמינכם לכנס פרדסנים  ותצוגת זני הדרים 
הכנס יתקיים ביום שני - 11.2.13, בבית הגדודים במושב אביחיל

יום העיון מוקדש לזכרו של שמואל 'סם' אשכנזי ז"ל,
איש הזנים ומנהל המחלקה להדרים בשה"מ,  במלאת 20 שנים למותו.

תכנית הכנס
- התכנסות וכיבוד קל  08.00

- דברי פתיחה - חנן בזק, מנהל שה"מ; צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים;   08.30
ד"ר יוסי גרינברג, מנהל אגף הפירות, שה"מ.

- דברים לזכרו של שמואל 'סם' אשכנזי ז"ל.  08.50
-  יעדי משרד החקלאות לחומש הקרוב – מר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות.  09.00

09.30-11.10 – מושב ראשון: שיווק ושווקים
- כושר התחרות של ישראל בשווקי היצוא בעולם מול האיומים ההולכים וגדלים -  9.30

גיא בינשטוק – מנכ"ל חברת מהדרין פרי אור.  
- מצב  ענף ההדרים בישראל, ומצבם של המתחרים – טל עמית, מועצת הצמחים  10.00

- שיווק ופרסום של תוצרת חקלאית באיכות גבוהה בשוק תחרותי קשה.  10.20
- סקירת הפעילות בארגון המגדלים -  חי בנימיני, מזכיר ארגון המגדלים  10.40

- הפסקה וכיבוד קל  10.50
11.20-12.20 – מושב שני: מחקר ופיתוח בזנים החדשים.

- העלאת היבול, וויסות ההנבה והגדלת ממדי הפרי - ד"ר יוסי גרינברג – שה"מ.  11.20
- כיוונים חדשים במחקר ופיתוח בהשבחת הדרים - ד"ר ניר כרמי – מינהל המחקר  11.40

- מנדרינה 'אודם' – פיתוח שיטות גידול לשיפור איכות הפרי.  שוקי קנוניץ' – שה"מ.   12.00
-  איפיון מדדי הבשלה וטעם לזני הדרים חדשים: אודם, עינת )רדסון(, ועליזה.   12.20

ד"ר רון  פורת – מינהל המחקר החקלאי.  
12.40 – המלחה בהיבט של איכות פרי וצירופי זן/כנה – ד"ר ערן רווה, מינהל המחקר.

סיום משוער – 13.00. ייתכנו שינויים בתכנית.       

מיכל אברהם רכזת הדרכה 050-6241081שוקי קנוניץ' ראש תחום הדרים 050-6241474 

נשמח לראותכם,
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מוזיאון הפרדסנות

ויותר  יותר  הופך  מינקוב ברחובות  אתר הפרדסנות ע"ש 
למוזיאון אטרקטיבי המושך רבים לבקר בו במהלך כל ימות 
השנה ובמיוחד בחגי ישראל, כשילדים ובני נוער בליווי מבוגרים 

יוצאים לחופשת חג. 
הצעירים והמבוגרים כאחד מנצלים את הביקור באתר לצפייה 
בהיסטוריה של ענף ההדרים בישראל וגם להנאה מניחוח עצי 
ההדרים שבשטח וגם הם נוטלים חלק באטרקציות שמציע להם 

המקום. 

הפנינג במוזיאון
וכך,  בחופשת חנוכה נערך הפנינג מוצלח במוזיאון במהלכו 
חגגו המשפחות את חג החנוכה במגוון אפשרויות אטרקטיביות 

אותן מזכירה מאיה עלאיוף רכזת ההדרכה שבמוזיאון: 
"סחטנו מיץ טבעי ועסיסי הישר מהפרדס, עשינו פעילות של 
רפאות כדים לזכר פח השמן וגם יצרנו נרות מעוטרים ויצירתיים 

להפליא". 

 להלן צילומים על שהתרחש במקום 

 
ט"ו בשבט 

לא תמו אירועי החנוכה וכבר החלו ההכנות באתר לקראת 
אירועי ט"ו בשבט.

דיווח על שקרה נפרסם בגיליון הבא של "עת הדר" ובינתיים 
נראה כי לבאים בשבת ט"ו בשבט אמור היה להתקיים פסטיבל 
בסימן "בין מנדרינה לקלמנטינה" ובו סיורים מודרכים באתר, 

פעולות יצירה לילדים, סחיטת מיץ טבעי ועוד. 
    

  

חגי ישראל בטעם התפוז

דוגמאות לנרות מקושטים וחגיגיים

גם המבוגרים נהנו  

פסטורליה באתר הפרדסנות, מנוחה משפחתית בצל העצים  



משרה 123/13

למועצת הצמחים
דרושים/ות מדריכים/ות מקצועיים

לענף ההדרים

הגדרות התפקיד:
תכנון ובצוע פעילות הדרכה קבוצתיות ואישיות, ייזום תכנון וביצוע של תצפיות וניסויי שדה במטעים.  •
קיום שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע תוך חתירה להרחבת הידע והטמעתו בשטחי הגידול.  •

דרישת סף
השכלה אקדמאית )תואר ראשון( במדעי החקלאות/ ביולוגיה/ ביוטכנולוגיה/או הנדסאי/טכנאי   •

מוסמך בתחום.  

דרישות נוספות
כושר הבעה בע"פ ובכתב ברמה גבוהה.   •

ידיעת השפה האנגלית ברמה של קריאת ספרות מקצועית.  •
הכרת הסביבה הממוחשבת, נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ונסיעות רבות.  •

יחסי אנוש מצוינים.  •

הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות, המלצות וכל חומר נוסף,
יש לשלוח לידי אגף המינהל מועצת הצמחים

ת.ד 235 יהוד מיקוד 56000.
ולציין על המעטפה – משרה 123/13.

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחת.
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למעלה מ-900 משקים 
חקלאיים נפגעו כתוצאה 

מהסערה בינואר – הנזקים 
נאמדים בעשרות מיליוני ₪ 

מאת: יצחק ליס נזקים לחקלאים

בענף ההדרים התקבלו עד 17 בינואר 437 הודעות נזק על פגיעה 
בפרדסים • דוד גינזבורג, מנכ"ל קנט: "כיום מרבית החקלאים מבוטחים 

כנגד נזקי ואסונות טבע כך שהפיצוי אותו יקבלו מקנט יהיה מהיר"

למעלה מ-900 משקים חקלאיים נפגעו כתוצאה מהסערה 
שהתחוללה ברחבי הארץ בתחילת חודש ינואר השנה. כך עולה 
מנתונים שנאספו בחדר המצב של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות.  ממיפוי ראשוני של היקף הנזק נראה כי מרבית הנזקים 
התרחשו במרכז הארץ והתמונות שעלות מהשטח מזכירות את 
הנזקים שהתרחשו עקב הסערות הגדולות שאירעו בחורף 91-92.               

הנזק המשמעותי להדרים נגרם כתוצאה מהברד, השיטפונות 
והרוחות 

הנזק העיקרי במרכז הארץ נגרם להדרים, לירקות, ולפלחה. 
בצפון הארץ, הנזק העיקרי נגרם בגידולי הירקות ובפלחה כתוצאה 
משיטפונות, ברד והצפות ובדרום הארץ ניזוקו בעיקר גידולי 
הירקות, בעיקר כתוצאה מהרוחות החזקות שנשבו במשך  זמן רב. 
המשך  ועם  בעיצומן  עדיין  "הבדיקות  כי  הדגישו  בקנט 
לגדול."...                                                                                                                                     צפוי  הנזק  היקף  הנזקים,  מעריכי  עבודתם של 
נזק על  437 הודעות  17 בינואר  בענף ההדרים התקבלו עד 
פגיעה בפרדסים, לרבות פגיעה בפרי, עקירת עצים ונזק לציוד. 
להלן פירוט הנזקים להדרים כפי שנמסר ל"עת הדר" מקנט: 
נזקים משמעותיים לפרדסים נגרמו כתוצאה מהברד, השיטפונות 
והרוחות שפגעו בקליפים מסוגים שונים וכן באשכוליות אדמות 

ולבנות, תפוזים, תפוזים סינים, פומלות ולימונים.
כן נרשמו נזקים לתשתיות, ובמספר מקומות נמוכים היו הצפות 
של פרדסים. הצפות בשטחי גידול פתוחים פגעו בחממות ובבתי 
צמיחה והרוחות העזות קרעו את הניילונים והעיפו את הגגות.                                                                                                                                
הגיעו  זה  הגדולה לחקלאים בשבוע  נזקי הסערה  כל  סך 
ל-2,000 הודעות נזק שהתקבלו מהחקלאים בהיקף של כ-50 
 נזקי הסופה )באדיבות קנט - הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות(מיליון ₪. בקנט מסרו כי "לשם השוואה, נתוני קנט בכל שנת 
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נזקים לחקלאים

2012 מצביעים על נזקים שנגרמו למגדלים בכ-180 מיליון ₪.  

הערכה – הפיצוי למרבית החקלאים יהיה מהיר ולא יהיה 
צורך לחכות להחלטת ממשלה 

דוד גינזבורג מנכ"ל קנט הזכיר כי  "עדיין מוקדם לקבוע את 
היקף השטחים שנפגעו ואת ההיקף הכספי הסופי של הפגיעה 
במגדלים, אולם היקף הפגיעות ועוצמת הסערה מזכירים את 
הסערה שהתחוללה בחורף 1991-2. ואז בעקבות החורף הסוער 
הכריזה בזמנו הממשלה על אסון טבע בחקלאות והחקלאים זכו 
לפיצוי. "כיום" הוסיף גינזבורג, "מרבית החקלאים מבוטחים 
גם כנגד אסונות טבע כך שהפיצוי אותו הם יקבלו מקנט יהיה 

מהיר ולא יהיה צורך להמתין להכרזת ממשלה".

ענף ההדרים הוא היחיד המופיע בעשירייה הראשונה של 
נפגעי הסופה מבין גידולי הפירות   

ראוי לציין כי האירועים הסוערים שהעסיקו את דעת הקהל משך 
מספר ימים, תרמו לכיסוי מסיבי של האירועים ע"י התקשורת. 
וכך למשל, פורסם כי 9 מבין עשרת הגידולים שנפגעו קשות 
מהסופה היו ירקות שונים ורק ענף פירות אחד  ניפגע – ענף 

ההדרים. 
נזקי הסופה גרמו למחסור בתוצרת חקלאית ותוך זמן קצר 

העלו המשווקים את המחירים.    

וגודלו המכריעים האם הוא  סטטיסטים של חריגות האירוע 
עומד בתנאי הסף של "אסון טבע". ההחלטה מבוססת גם על 
חוות דעת של השירות המטאורולוגי )הכפוף למשרד התחבורה( 
וההידרולוגי )הכפוף למשרד האנרגיה והמים(. במידה שיוכרז 
האירוע על ידי הממשלה כ"אסון טבע", יועברו תקציבים בהתאם 

לשיקום באזור שנפגע. 
בעקבות פגעי מזג האוויר קיימים שני סוגים של נזקים:

נזקים ליבולים – המדובר בנזק לגידולים עצמם. ברוב המקרים 
ידי  על  ומפוצים  )כ-90% מהחקלאים(  החקלאים מבוטחים 

חברות הביטוח. 
נזקים לתשתיות חקלאיות – פגיעה בדרכים חקלאיות, סחף 
קרקע, פריצת מאגרי מים ומובלי ניקוז ועוד. נזקים אלו אינם 
מבוטחים, ואם הממשלה תכריז על "אסון טבע", יפוצו החקלאים 

שניזוקו במסגרת "חוק פיצוי נגעי אסונות טבע".
 מנכ"ל משרד החקלאות קרא לכל מי שנגרם נזק לתשתיות 
כך למחוז  לדווח על  חקלאיות שבבעלותו בעקבות הסופה 

הרלוונטי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

  .www.moag.gov.il בכתובת
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תגובת משרד החקלאות
בהודעה לעיתונות שפרסם משרד החקלאות נאמרו 

הדברים הבאים: 
"מנכ"ל  משרד החקלאות, יוסי ישי, יצא לבחון 
וכן  בשטח את הנזקים לחקלאות בעקבות הסופה 
בכדי לגבש תוכנית לטיפול בנזקים באופן מיידי. 
לאור הממצאים בשטח בעקבות הסיור, הנחה מנכ"ל 
המשרד להכין את התשתית כדי להמליץ לממשלה 
להכריז על האירוע כ"אסון טבע".                                                                       
 לשם הערכת היקף הנזק שלח המשרד מעריכי 
נזקים מטעמו לאזורים הרלוונטיים. במידה שהממשלה 
תחליט להכריז על האירוע כעל "אסון טבע", הערכת 
הנזק תשמש לעניין תשלום פיצויים לפי חוק "פיצוי 
נפגעי אסון טבע". כיוון שמדובר בהיקפים גדולים 
בהיבט של שטחים גיאוגרפים )פריסה כמעט כלל 
ארצית של הנזקים(, ייקח מספר שבועות עד שתהיה 

תמונה מלאה של הערכת הנזקים. 
בהתאם  החקלאות  במשרד  פועלים  "במקביל 
למתכונת שקבועה בחוק להכרזה על "אסון טבע" 
ובוחנים מה היקף כמויות המים ועד כמה האירוע חריג. 
בנוסף, פנה המשרד גם לאנשי השירות ההידרולוגי 

והמטראולוגי על מנת לבחון את הנושא. 

איך נקבע שהאזור נפגע ב"אסון טבע"? 
יצויין כי  ההחלטה על "אסון טבע" באזור מסויים  
היא החלטת ממשלה המתקבלת על סמך מבחנים 
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משתלות בני דרור בע¢מ
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 כל זני ההדרים  אפרסמון  שסק ייצור עצי פרי
 אנונה  פקאן  תאנה  רימון  גויאבה

משתלות בני דרור בע¢
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נזקים לחקלאים

עכשיו זה רשמי. משרד החקלאות ורשות המיסים אישרו את 
אשר פורסם לפני כחודש ב"עת הדר 92". כי המשרד אישר 
מתווה פשוט, קצר ונוח לפיצוי לחקלאים ביישובי עוטף עזה, 
בשל הנזקים העקיפים שנגרמו לגידולים החקלאיים בעת מבצע 

"עמוד ענן". באזור עוטף עזה כ-550 חקלאים פעילים ועל פי 
יגיש בקשה  הערכות משרד החקלאות, חלק משמעותי מהם 
לפיצוי במסגרת מסלול מזורז זה, בדומה להיקף הבקשות שהוגשו 

בתקופת מבצע "עופרת יצוקה".  

משרד החקלאות מאשר: 
הפיצוי לחקלאים בשל נזקים עקיפים 
שנגרמו במבצע "עמוד ענן" יוצא לדרך

כפי שפורסם ב"עת הדר" )גיליון 92( משרד החקלאות ורשות המיסים פרסמו 
כי גיבשו ואישרו מתווה פשוט, קצר ונוח לפיצוי לחקלאים בדרום, בשל הנזקים 

העקיפים שנגרמו לגידולים החקלאיים במבצע "עמוד ענן" • ההליך שנקבע 
מבוסס,  על פיצויים נורמטיביים לכל גידול, ויאפשר העברת כספי 

הפיצויים לחקלאים ללא עיכובים מיותרים.

המשך בעמוד 29
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המכון להדברה 
ביולוגית

הדברת זבוב הים התיכון
)מחצית שניה(

במחצית הראשונה של עונת 2012/13, החל מחודש ספטמבר,  
אוכלוסיית זבוב הפירות הים תיכוני בפרדסים )קו ירוק בגרף(
הייתה במשך כל התקופה גבוהה מאוד בהשוואה לעונות הקודמות, 
ובאזור הצפון נמצאה אוכלוסיית זבוב גבוהה משמעותית מכל 
מה שהכרנו. רמת הזבוב הגבוהה אילצה אותנו לצופף ריסוסים 

ולהמשיך לרסס עד לגשמים החזקים שירדו ב-5-10 לינואר.

נורה אדומה
הזבוב  אוכלוסיית  ימים,  כ–10  עברו  מאז הגשם האחרון 
בימים  להשתנות  עלולה  זאת  מגמה  אך  ירידה  בקו  עדין 
קודמות.                                                                                          לעונות  יחסית  גבוהה  הזבוב  ורמת  הקרובים, 
שאלת מיליון השקל היא האם פברואר מרץ 2013 יהיו דומים 

מבחינה אקלימית לחודשים אילו בעונת 2009/10 - עונה שבה היו 
בעיות הדברה קשות: הטמפ' הייתה יחסית גבוהה ונוחה לזבוב, 
היו מספר רב של ימי גשם ששטפו וביטלו את אפקט הריסוס, או 
גשומים וקרים – תנאים השומרים על אוכלוסיית זבוב נמוכה.                                                                                                   
בכל מקרה רמת הזבוב הנמצאת היום בפרדסים גבוהה יחסית 
איזה שיטת הדברה  לכולנו לא משנה  נורה אדומה  ומהווה 

מיושמת בפרדס.

על הפרדסנים להיות מודעים למגבלות ההדברה והריסוס
אנו עוקבים אחר הנתונים ונגיב בהתאם, אך על הפרדסנים 
להיות מודעים למגבלות ההדברה והריסוס בתנאי מזג אוויר 

חורפי:

מאת: דורון טימר



➽

19

טלפונים וכתובות דו"אל

כתובת מיילטל' ניידתפקידשםגבול אזורי ניטוראזור

 דרום
)מהדרום עד מצליח, נס 

ציונה, נצר סרני, 
בית עובד, יבנה(

קו קרית גת 
אשקלון

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

אבשלום 
מדהלה

 נטר
 052-5281182חלק צפוני

אלי שושן
 נטר

 054-8178371חלק דרומי

 מרכז
)נס ציונה עד נחל חדרה(

 קו רמת הכובש
גליל ים

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

אבי זיסו
 נטר

 054-6607492חלק צפוני

אביגדור אור
 נטר

 050-5605716חלק דרומי

צפון 
נחל חדרה וצפונה 

קו צפת , תל 
עדשים מגידו

גלעד גפן 
רכז הדברה
0525-216688Giladgefen@yahoo.comאזור צפון 

רוברט רסקין
 נטר

 052-2208934חלק מזרחי

נתי הררי
 נטר

 050-5290379חלק מערבי

יש מעט ימים שבהם ניתן לבצע ריסוס והגשמים שוטפים   .1
את החומר מצמצמים את יעילותו.

רגישות הפרי לזבוב בשיאה.   .2
הפרי הבשל אטרקטיבי מאוד לזבוב ומתחרה עם הפיתיון   .3

)ריסוס או מתקן( במשיכת הזבוב.

חשיבות גדולה לשיתוף הפעולה של הפרדסנים במאמץ 
ההדברה 

בתנאים אילו יש חשיבות גדולה לשיתוף הפעולה של הפרדסנים 
במאמץ ההדברה.

1. חובה להיות עם יד על הדופק – מידי שבוע יש לעבור 

בחלקה ולבדוק אם יש פירות נגועים בזבוב.
2. במקרה של מציאת נגיעות:

א. לרסס מהקרקע בסקסס 2-3 ריסוסים
ב. להודיע ולהתייעץ עם רכז ההדברה של המועצה.

3. קטיף מלא וסניטציה – מבטיחים מניעת מוקדי התפתחות 
והפצה של זבוב לחלקות שעדין לא נקטפו.

הוצאות ההדברה העונה גבוהות, כדי למנוע ריסוסים מיותרים 
הפרדסנים מתבקשים להודיע לנו על כל חלקה קטופה.
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השתלמויות מקצועיות

מבואות: אנטומולוגיה ופיטופתולוגיה   •
הכרת מגוון מזיקי ההדרים  •

הכרת מגוון מחלות ההדרים  •
הכרת עשבים רעים בפרדס   •

שיטות הדברה: כימית, ביולוגית ומשולבת   •
פיקוח וניטור נגעים   •

טוקסיקולוגיה   •
תקנים וסטנדרטים ליצוא  •

מעבדה  •

קורס הגנת הצומח בהדרים
מרץ-אפריל 2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע אגף ענפי שירות, תחום הגנת הצומח 
עומד לקיים קורס הגנת הצומח בהדרים בחודשי מרץ – אפריל 2013.

הנכם מוזמנים להשתתף בקורס הגנת הצומח בפרדס שיעסוק בתחום מזיקים 
)אנטומולוגיה(, מחלות )פיטופתולוגיה( ועשבים )הרבולוגיה(.

הקורס מיועד לפרדסנים, לפקחי פגעים ולמתעניינים בנושא הפגעים בהדרים והדברתם.

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם שה"מ - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

בתנאי שהמשתתף ייקח חלק בכל מפגשי הקורס.

נושאי הלימוד בקורס:
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מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים במלון רמדה בנתניה בימי ג' )חוץ ממפגש אחד שיתקיים בבית דגן ביום ה'( ויכלול 6 מפגשים. 

מחיר הקורס: 1,300 ש"ח, כולל ארוחת צהריים וכיבוד קל.
מספר המקומות מוגבל!

אופן ההרשמה
יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל הכתובת המצוינת בו.

את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן:

העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר: חשבון 66111.  .1
באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים  03-9485330 )יוסי יוסף(.     .2

3. משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.

במהלך 14 יום ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך 30% מהמחיר;
מיום פתיחת הקורס ואילך - ייגבו דמי ביטול בסך 100%

לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזי הקורס:
מרכז מקצועי: אטינגר אופיר, נייד: 050-6241315

רכזת ארגונית: אגם ורד, נייד: 050-6241277
 

ספח הרשמה 

לכבוד: המחלקה לכספים
שה"מ - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת"ד 28, בית-דגן

ברצוני להירשם לקורס הגנת הצומח והדברה משולבת בהדרים.

את התשלום בסך 1,300 ש"ח ביצעתי באופן הבא )הקף(:
העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר: חשבון 66111  .1

באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים  03-9485330  .2
משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.  .3

שם: _____________________________________ פקס: __________________________________

טלפון: _____________________________________ טלפון נייד: ____________________________

כתובת: _____________________________________ דואר אלקטרוני: _________________________

תאריך: _________________________________ חתימה: __________________________________

השתלמויות מקצועיות
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כנסים מקצועיים

כנס ההדרים העולמי 
שנערך בספרד )חלק ב'(    

מאת יצחק ליס

במרכז  התקיים  נובמבר  חודש  של  השנייה  במחצית 
העולמי  ההדרים  ספרד,קונגרס  בוולנסיה  הקונגרסים, 
כלכלנים  מדריכים,  חוקרים,   1200 כ- חלק  נטלו  בו 
ישראלים.                                                                                                                       מהם   10  - העולם  מדינות  מכל  ופרדסנים 
לפי עדויות המשתתפים באירוע הוצגו בו מאות תקצירים של 

הרצאות ופוסטרים.
מיד עם שובם ארצה דיווחו לנו המשתתפים הישראלים את 
התרשמותם מהקונגרס, היו שהכינו לפרסום את ההרצאות שנשאו 
בכנס. בעיתון הקודם של "עת הדר" )מספר 92( התחלנו בפרסום 
דברי המשתתפים מישראל החולקים עימנו את התרשמותם 
בגיליון  ועתה,  ותקצירי הדברים שנשאו באירוע.  מהאירוע 
הנוכחי של "עת הדר" )מספר 93( אנו מפרסמים את חלקו השני 
של דיווחיהם. את סדרת הכתבות הזו נסיים בגיליון הבא )94( 

של "עת הדר".       

מאת : יוסי גרינברג, אגף הפירות, שה"מ

הקונגרס העולמי בולנסיה-ספרד כלל מאות הרצאות ופוסטרים 
בכל תחומי הגידול והפיתוח של ההדרים בעולם. נוסף ללימוד 
הכללי, המפגש עם אנשי מחקר, הדרכה ומגדלים מכל העולם, 
אני שואל את עצמי בסיומו של כנס כזה, מה אני לוקח בביתה? 
פיתוח טיפולים לתועלת מגדלי ההדרים בישראל.  להמשך 
בתפקידי, אחראי לפיתוח ושיפור טיפולים בחומרים מווסתי 
צמיחה בהדרים מטעם שה"מ, בחרתי להביא מספר עבודות 
המראות את כיווני העבודה בעולם בתחום זה וחומרים חדשים 
המועמדים לניסויים ולבדיקה בישראל. למדתי על המצוקה 

הנגרמת למגדלי ההדרים בגין הוצאתם משימוש של חומרים 
שהיו מורשים, כמו איסור השימוש ב-D-2,4 בתורכיה והצורך 
לפתח טיפולים חילופיים למווסת צמיחה זה. יש להיערך לכך 
גם בארץ. אנו מתכננים לבדוק את התכשיר Biozyme TF, שנתן 
תוצאות מעניינות, וכמו כן נתחיל לעבוד על תכשירים מקבוצות 
 Brassinosteroids חדשות יחסית של חומרים מווסתי צמיחה כמו

ו-Prohydrojasmon שהשפעותיהם בהדרים מובאות לעיל. 

מחקר על שימוש בברסינוסטרואידים בהדרים
 Perez מחקר על שימוש בברסינוסטרואידים בהדרים הובא ע"י
וחבריו מקובה. המחקר נעשה בשיתוף עם ד"ר Talon מספרד 

רשמים מקונגרס ההדרים העולמי 
בוולנסיה - ספרד 2012 - 
על חומרים מווסתי צמיחה
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ביקור במשתלת הדרים בספרד 

הרכבה להחלפת זן בפרדס בספרד

מדריכי שה"ם  בסיור עם נשיא הקונגרס פרופסור נבארו 

כנסים מקצועיים

 Brassinosteroid BB-6-בעצי ולנסיה וושינגטון נבל. ריסוס  ב
בריכוז 0.1 ח"מ הפחית נשירת חנטים ב-9% והעלה יבול ב-38%. 
באותו מחקר נמצא שחיגור זרועות העלה את רמת הג'יברלין 

בחנטים והעלה יבול ב-54%.
Tadeo מספרד סקר את תהליך הניתוק בהדרים. 

תהליך זה מווסת את מספר הפירות בעץ. לימוד נוסף של 
מנגנון הנשירה והבנת המנגנון הגנטי של התהליך יעזרו בפיתוח 
טיפולים לוויסות ההנבה וכן לשיפור הטיפולים להכנת הפרי 

לקטיף מכני.
 צוות מחקר מאיטליה בראשות Zurru בדקו השפעות שונות 

.3,5,6-TPA-של ריסוס ב
על פרמטרים שונים בקלמנטינה.  הניסויים בוצעו בדרום 
סרדיניה. הצורך בבדיקה רחבה של ה-TPA-3,5,6 נבע מהשאלות 
החוזרות על אפשרות השימוש העתידי בתכשירי D-2,4 בפרדס.

ריסוס ב-TPA-3,5,6 על חנטים בקוטר 18-22 מ"מ הגדיל 
את ממדי הפרי, שמר על מוצקותו ואף הפחית נשירה של פרי 
 3,5,6-TPA ריסוס  יבול.  טרם קטיף. לעיתים הטיפול העלה 
במועד זה היה יעיל יותר מריסוס שבוצע על פירות מבוגרים 
בשלב של שבירת הצבע. ריסוס מוקדם יותר במווסת הצמיחה 
)על חנטים בקוטר 6-13( דילל חנטים, הפחית יבול ואף פגע 

באיכות הפרי שנותר.
נציין שבשיחה שערכנו עם חוקרים מתורכיה הם ציינו שבאזור 
אנטליה הוציאו את ה-D-2,4 מהשימוש והם מחפשים חומרים 

חילופיים לחומר זה.

בדיקת השפעות של ריסוס בתערובת של אוקסין,  ג'יברלין 
וציטוקינין על הפוריות  בתפוזים.  

וחובריו ממקסיקו בדקה השפעות של   Galvan עבודה של 
ריסוס בתערובת של אוקסין, ג'יברלין וציטוקינין על הפוריות  
Biozyme TF, המכיל  בתפוזים. ריסוס בעת הפריחה בתכשיר 
בזן הטבורי  את שלשת ההורמונים העלה את אחוז החנטה 
"וושינגטון" מ-0.4% בביקורת ל-1.22% בטיפול המצטיין 
ואת מספר הפירות ב-200%. באותה עבודה נבדקה בשיטת ה
-bioassay  רמת הג'יברלינים בפרחים. רמת הג'יברלינים בעצים 

המטופלים הייתה גבוהה מזו של עצי הביקורת. בעבודה נוספת 
 Biozyme TF של אותו צוות מחקר רוסס בזן ולנסיה התכשיר
בשילוב עם מיקרונוטריינטים.  נמצא שלריסוס הייתה השפעה 

חיובית על איכות הפרי.
Gambetta וחובריו מאורוגואי  חקרו את מנגנון עיכוב התפתחות 
הצבע בזנים טבוריים ע"י ג'יברלין. בזן נבלינה ריסוס בג'יברלין 
לפני שבירת הצבע, הפחית את רמת החומצה האבסיסית  בפלבדו 
ועיכב את התפתחות הצבע. הג'יברלין הפחית גם את רמת 

המוטמעים בפלבדו. 
Ikoma וחובריו  במחקר שבוצע בעצי סטסומה ביפן, בדקו 
השפעות ריסוסים בג'חברלין וב-Prohydrojasmon על נפיחות 
)puffing( הפרי. ריסוס בשילוב של 1 ח"מ חומצה ג'יברלית עם 
Prohydrojasmon נתן את ההשפעה הטובה: מנע את  25 ח"מ 
התנפחות הפרי ואף גרם לעליה משמעותית בחומצה הציטרית.
ולסיום, מספר תמונות מהסיורים המקצועיים שערכנו במסגרת 

הקונגרס.



24

בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות לעונה
ינואר-פברואר 2013

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה 
ורוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל. בחלקות המועדות 
לקרה ולרוחות חזקות - מומלץ להמתין לסוף החורף. שיטות 
הגיזום והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.
הוכח שבדילול מחצית  - בשנים האחרונות  דילול עצים 
מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ובמעבר לגיזום ידני 
לפתיחת מרכז העץ ולפתיחה בין העצים - ניתן להגדיל את 
היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 
4 שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100 
עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות 
בצפיפות של 85-65 עצים לדונם. אין לדלל פרדסים החולים 
במחלות ניווניות כמו: ריקבון ספוגי, פקלת, מלסקו, טריסטזה 

ואי-התאם.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות 
והורדת גובה במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת! )גיזום חריף 

גורם לירידה ביבול, המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין: יבוצע באלכסון בזווית של 20°-30° 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ-30-40 

עונת האשכוליות הנוכחית התחילה השנה במחירים גבוהים יחסית לעונה הקודמת. 
המחירים ירדו מסוף חודש אוקטובר, לאחר שנוצר עודף בכל השווקים ע"י ישראל 

והמדינות הקוטפות אשכוליות מחצי הכדור הצפוני. מרבית השיווק של המינאולה והנובה 
הסתיים במחירים סבירים. עתה אנו בפתחה של עונת הקטיף של הזן "אור", ומקווים שזן 

זה יאיר לנו פנים כבעונות קודמות. בעונה הקודמת יוצאו מהארץ כ-46 אלף טון אור, 
והשנה צפוי יצוא של כ-60 אלף טון. כמויות אלה יציבו את הזן הזה ואת האשכוליות 

בראש יצוא פירות ההדר. העונה הנוכחית מאופיינת ברמה גבוהה של זבוב הים התיכון, 
ויש להקפיד על הדברה נאותה של המזיק. לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי עלינו 

להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: יצוא, תעשייה או שוק מקומי, על פי המחירים הצפויים 
להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, אנו מטפלים ומכינים 

את פרדסינו לעונה הבאה וממליצים לפעול בהתאם להנחיות המוצגות להלן.

זבוב הים-התיכון
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ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, צמרת העץ 
מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לבצע הוצאת ענפים ידנית 

מבוקרת. 
גיזום שדרה מכני או ידני: יבוצע באופן אלכסוני למניעת סגירת 
המעברים, לשמירה על מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולשמירה על משטר אור תקין ותנועה חופשית של כלים 
מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים בסמוך 
לקרקע; ובין 2.5 ל-3.5 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה.
גיזום שמלה: בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד 
יש לקצרה לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי למנוע הדבקה 
של הפרי בריקבון חום ועלייה של מזיקים כמו כנימות, נמלים 
וחלזונות - מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד הקפדה יתרה 
על מניעת המגע בין הפירות לקרקע המושקית במים מושבים. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

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

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

גישה קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות 

ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 
גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1-0.5 מטר מעץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. גיזום זה מונע את 
התייבשות האזור בין העצים ומוסיף שטח פנים של פרי גדול. 
גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע 
עד שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים 
לאור; מפחית התייבשויות  ולפתיחת החופה  ורוחב(  )גובה 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. גיזום ידני זה 
מומלץ במיוחד בזנים שלהם חשיבות רבה לגודל הפרי, משום 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ופרי גדול יותר, לעומת 

ענפים מבוגרים.
סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה ממחלת 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת 
עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. ענפים שנחשפו לשמש 
יש להלבין בתכשירי הלבנה. יש לבצע את הגיזום בחורף מיד 
לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס.
צ'נדלר - מומלץ לפתוח באופן ידני כנ"ל ולהימנע ככל הניתן 
מגיזום מכני חזק. בנוסף, יש לעבור במהלך הסתיו ולגומם ידנית 
לאורך של 10 ס"מ מהבסיס את כל השרביטים לעידוד חנטה 

בעונה העוקבת.
פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 
דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
אור, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
לאחר שנת שפע. עיקר הפרי בשנת שפל אמור לחנוט על פריחה 
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת.
הלבנה - זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה 
מגיזום חריף יש להלבין מיד למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים 
הרגישים יותר: סטאר רובי, פומלו, שמוטי, אשכוליות ופומלית.

הזנה
- בימים אלה אנו עוסקים בשיפור המלצות  בדיקות עלים 
יובאו  פי בדיקות עלים. ההמלצות המעודכנות  הדישון על 

לידיעתכם בהקדם.

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

)עד 48 שעות( או בפרדס שעלוותו רטובה. 

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

אם יש צורך בדישון זרחן בנוסף לזה המסופק ממי הקולחים.

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

עונת הדישון כולה.

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

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

בזנים שייקטפו  ו-0.5%  בזנים אפילים,  בורדו 1%  מרק   .1
מוקדם. להכנת 1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים, ממיסים 1 
ק"ג של גופרת נחושת - אבקה טחונה דק, ומוסיפים 1 ק"ג 
סיד כבוי. אם הסיד טרי, ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי 
)בערך 0.6 ק"ג(, אך יש לבדוק אם ה-pH הגיע ל-7. כשאין 

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

לצריבות.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25% או   .2
בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3% או מרק 

בורדו אולטרה בריכוז 0.25%.
תכשירי אשלגן זרחיתי )קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז 0.25%.    .3

קיפ בריכוז 0.25%-0.5%.   .4
הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%.  .5

אין לרסס חומרים משלוש הקבוצות האחרונות )3, 4 ו-5(   
לאחר ריסוס בשמן.

ולגזום  מאלסקו - יש לעקור את העצים הנגועים במחלה 
ענפים נגועים. יש לשרוף את הגזם. למניעת חדירה של נבגי 
הפטרייה לעלי העץ, יש להדביר באמצעות ריסוס במרק בורדו 
בריכוז 0.5%-1% או בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס 
מומלץ באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים 

באזורים נגועים.
עלעלת - בעונה זו קל לזהות את העצים הנגועים בעלעלת 
על פי מראה העץ והסימנים בפרי. יש לסמן את העצים הנגועים 

ולעקור אותם.

השקיה
אין להשקות בחורף אלא בעת עצירת גשמים ממושכת. לבדיקת 
מצב רטיבות הקרקע מומלץ להשתמש בטנסיומטרים או בקידוח 
באזור בית השורשים במקדח קרקע. בנטיעות צעירות באדמות 
חוליות, ובעיקר באזורים החמים והשחונים, חשוב ביותר לשמור 

על מערכת השורשים שלא תיבש. באזורים גשומים באדמות 
עודפי מים סביב השתילים  ייווצרו  יש לדאוג שלא  כבדות 

הצעירים, במיוחד כאשר הם אינם נטועים על גדודיות.

הגנה בפני קרה
יש סיכוי לקיומם של אירועי קרה עד סוף חודש מרס, והדבר 
מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר 
לקרה הם: אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים 
מיקומן  לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל  כנות  על 
הטופוגרפי, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי 
לצמצם את הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים 
ולח - לעידוד קליטת החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו 
החוזרת בשעות הלילה. לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה 
של חום בקליטה ובפליטה. אם חלף זמן רב מהגשם האחרון 
ופני הקרקע יבשים - יש להשקות השקיה קלה. דילול ענפים 
בחלקם התחתון של משברי הרוח משפר את ניקוז האוויר הקר. 
למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים, עוטפים את הגזעים עד 
לגובה של 50-40 ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. לקראת 
קרה קשה מפעילים את ההמטרה או ההתזה שהותקנו מבעוד 
מועד במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר 

שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

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

שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בתכשיר מונע הצצה 

בשילוב תכשיר קוטל עלווה:
בריסוס משלבים מונעי הצצה: תכשירי דיאורון )דיאורקס, 
דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי אוקסיפלורפן )אוקסיגל, 
גול, גליגן, גליל, גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, 
לגטו( ותכשירי פלופנצט )טיארה(, בשילוב קוטלי עלווה: תכשירי 
גלייפוס,  גלייפוגן,  רונדומור,  )גאלופ, ראונדאפ,  גלייפוסט 
גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל )הייבר-X, הנטר, 
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אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר( 
)בסטה, פאסטר(. את השילוב  ותכשירי גליפוסינת אמוניום 
יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה הרב-שנתית 
הקיימת בשטח )חבלבל, ינבוט, הגה, ארכובית, ירבוז עדין ועוד( 
ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: צמחי חלמית, 
סרפד, מרקולית וכרוב החוף יודברו בריסוס הכולל ברומאסיל 
)100 ג'/ד'(. עשבים אלה לא יודברו בריסוס בגלייפוסט בלבד, 
אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן במינון של 0.1% 

)25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.
גלייפוסט  הדגניים עמיד לתכשירי  זון ממשפחת  העשב 
ולתכשירי אוקסיפלורופן, לכן  בחלקות המאולחות בעשב זה 

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

על-פי הרשום בתווית.

המלצות לריסוס פרדסים בגילים השונים
פרדסים בני שנה אחת

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

תתרום רבות להגנתם.

להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה או פאסטר 
בריכוז 1%-2%. 

למניעת הצצה מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
ג'/ד'. מומלץ  Oxyfluorfen במינון של 300-250  תכשיר   .1

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

מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

מי  דרך  לא  בסטאר-רובי!  )לא  ג'/ד'   400 טרבוטרקס   .3
ההשקיה!(.

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

פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס הבאות:

תכשיר Oxyfluorfen במינון של 300-250 ג'/ד' + תכשיר   .1
גלייפוסט בריכוז של 1%.

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

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

 .1.5%-1%

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

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

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

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

Oxyfluorfen 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט 1%-1.5%.  .4
קווארץ או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט   .5

.1.5%-1%

חשוב: 
אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן )Oxyfluorfen - גול  א. 

ודומיו( בעת פריצת הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
יש לרסס בתכשיר Oxyfluorfen רק כאשר צפוי גשם  ב. 
תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני 

פירוקו )התנדפותו(.

הדברת מזיקים
זבוב הים התיכון - זוהי ללא ספק אחת מהעונות הבעייתיות 
בנושא. הזבוב היה פעיל מאוד בחודשים אוקטובר-דצמבר. 
נראתה נגיעות קלה או בינונית ברבות מחלקות הזנים הרגישים: 
ניוהול, מיכל, קרה-קרה, מירב ופומלית. בתחילת דצמבר נראתה 
נגיעות גם בזן אור. סקסס רוסס מהאוויר בהיקפים גבוהים 
ובפרקי זמן צפופים של אחת לשבוע. גם בשטחים שהותקנו בהם 
מתקני לכידה נדרשנו לתגבורי ריסוס בעקבות הפיקוח שנעשה 
בחלקות אלה. במהלך חודש דצמבר, עם התגברות הגשמים 

נזק שנגרם מתריפס הסחלב באשכוליות אדומות
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וירידת הטמפרטורות, נראתה ירידה בהיקף הנגיעות ובעצמתה. 
אנחנו נדרשים לערנות רבה בעונה זו. מזיק זה הוא מזיק הסגר 

במדינות רבות שאינן סובלות רימות זבוב או ביצים בפרי.

אקרית החלודה - מומלץ להדביר בזנים שייקטפו מאוחר. יש 
להתחשב במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.

אקרית ארגמנית - מומלץ לרסס בעת הצורך באחד מתכשירי 
הפנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, בוטרקס או טורק. יש להתחשב 

במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.

כנימות ממוגנות - אדומה, מוץ ופסיק - לא מומלץ להדבירן 
בחורף. אם קיים צורך בהדברתן, יש לעשות זאת באביב. ניטור 
מצב הכנימות בעת הקטיף מסייע בתכנון ההדברה בשנה הבאה. 

כנימות קמחיות - הדר, חבויה וכדורית - לא מומלץ להדבירן 
בחורף. במידת הצורך תיעשה הדברת הכנימות באביב.

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

- להסרת הפייחת מומלץ לרסס  נגועות בפייחת  חלקות 
בשמן קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע 
לפני הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה 
ע"י הגשם ובבית האריזה. יש לשים לב כי הריסוס בשמן עלול 

לגרום לעיכוב שינוי הצבע. 

תריפס הסחלב - מזיק שהופיע בעונה זו בחלקות אשכוליות 
בגליל העליון ובגליל המערבי. המזיק נמצא בעיקר בחיבור בין 

הפירות באשכולות ובנקודות המגע בין העלים לפרי. 

אקרית הפקע - בדרך כלל נמצא המזיק ברמה נמוכה בפרדסי 
ישראל. נזקו מתבטא בעיוות הפירות ובעיוות העלים. הוא פוגע 
בפקעים, ומכאן שמו. בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות 

בוגרים בנקודות המגע שבין הפירות. 

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה
מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
גורמי בררה של מזיקים ולמיינם. אפשר לעשות זאת בזמן הקטיף 
במכלי הקטיף או בבית האריזה. אם ניתן, יש לבקש מבית האריזה 

לפרט את הסיבות לבררה. 

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה
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התשלום ללא עיכובים 
על פי הדיווח שאושר יכולים החקלאים ביישובי עוטף עזה 
להגיש את בקשותיהם ב"מסלול ירוק". היינו, במתווה נקבעו 
סכומי פיצוי לפי סוג הגידול, המבוססים על תחשיבי הוצאות 
מקצועיים של משרד החקלאות. עוגן מסלול הפיצוי לחקלאים 

נמצא בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים.
נוסחת הפיצוי המוסכמת מבחינה בין גידולים שהיו בקטיף 
בעת המבצע וניזוקו באופן משמעותי, לבין גידולים שלא היו 
בקטיף בתקופת המבצע, והנזק שנגרם להם היה קטן יותר, ונבע 
בעיקר מאי ביצוע פעולות שוטפות בשטחי הגידול. ההליך 
שנקבע מבוסס, כאמור, על פיצויים נורמטיביים לכל גידול, 
ויאפשר העברת כספי הפיצויים לחקלאים ללא עיכובים מיותרים.                                                  
כזכור, גורמי הביטחון הורו לחקלאים ביישובי עוטף עזה, שלא 
לצאת ולעבד את השטחים החקלאיים שלהם בכל תקופת מבצע 

"עמוד ענן". בשל כך נגרמו לגידולים החקלאיים באזור נזקים 
הן בשל יבולים שבשלו ולא נקטפו, והן מהעובדה שההוראה 
לא להיכנס לשטחי גידול, מנעה טיפול שוטף בגידולים בכל 

תקופת המבצע. 
גם באזור דרום הארץ )אשכול, חוף אשקלון, שער הנגב, שדות 
נגב( פרדסים ובתי אריזה לפרי הדר וגם גידולים אחרים כמו 
ירקות )בלשון משרד החקלאות "שם נמצא אסם הירקות של 

המדינה(", גם הם יפוצו. 

יוסי ישי 
יוסי ישי, מנכ״ל משרד החקלאות: "הליך הגשת הבקשות 
פשוט וקל, ואני מקווה שנסיים את העברת כספי הפיצויים בזמן 
קצר מאוד, ובכך נצמצם את הנזק הכלכלי שנגרם לחקלאים 

במבצע עמוד ענן".

נזקים לחקלאים

שיטפון בפרדסי השרון  
)באדיבות רותי חי, בתו של 
הפרדסן משה סעדון ז"ל 

ממושב ינוב(

➽

)המשך מעמוד 17(
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ולנסיה, ספרד: 
תחזית לעליה של 28% 
ביצוא ההדרים לארה"ב

בכנס שארגנה סוכנות הידיעות הרוסית " FruitNews ", נדון
השוק הרוסי להדרים כשוק מתפתח. במחקרי העדפות צרכנים 
הייתה קטגוריית ההדרים השניה בהיקפה ברוסיה, אחרי בננות 
ולפני תפוחים. בהעדפות הרשתות הקמעוניות ברוסיה משחקים

תפקיד טעם, מחיר וגודל, בסדר חשיבות זה. בכנס השתתפו 
נציגים מרוסיה, דרום אפריקה, איטליה, מרוקו וצ'ילה.

 ,Fresh Plaza. :מקור
 

שוק ההדרים ברוסיה מתפתח

ייצא בעונת  ולנסיה  אזור  פי אומדנים ראשונים לעונה,  על 
2012/13 61 אלף טון הדרים לארה"ב, מרביתם קליפים.  

זוהי עלייה של 28% בהשוואה ליצוא בעונת 2011/12 וחזרה 

לכמויות שיוצאו בעונת 2010/11. 
.europapress. :מקור

הורחב הסגר הגרינינג בארה"ב
משרד החקלאות האמריקאי הרחיב את המגבלות על שינוע 
צמחים מאזורים נגועים בגרינינג. בעוד שתקנות ההסגר מ -2010 
ואזורים מסויימים בלואיזיאנה  ג'ורג'יה  התייחסו לפלורידה, 
וקרוליינה הדרומית, אזורי ההסגר החדשים כוללים גם את 

אלבמה, הוואי, לואיזיאנה, מיסיסיפי, טקסס ואזורים באריזונה 
וקליפורניה. ההסגר לא כולל משלוחי פרי ארוז, אלא חומר צמחי 

בלבד )ענפים ועלים(.
  ,Fresh Plaza. :מקור

בשוקי עולם

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים 
אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 

טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614
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גדרות ומעקות מתועשים
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קנייני פרי הדר 

לתעשייה ≠ ייצוא ≠ שוק מקומי 
במחירי מפעלØיצואןØשוק מקומי
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אנחנו נרתמים לטובת הפרדסנים°

לפרדסנים° כקניינים אנו הנאמנים שלכם
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עקב המצב הקשה 
ביצוא סנרייז

הצענו לספקי הפרי 
הנאמנים לנו¨ 
למהר ולשלוח 

 Æאת הפרי לתעשיה

לשמחתנו¨ רבים פעלו 
עפ¢י המלצתנו 
Æוזכו למחיר הוגן

מאחר והתעשיה אינה 
מעונינת לקלוט סנרייז

©עקב מלאי גדול שנשאר 
מהעונה החולפת וקשיי 

מכירה בעונה זו®
אנו שמחים לבשר 

כי בתיאום עם המפעל 
הנאמן לכם ולנו¨ 

אנו נמשיך לקלוט 
סנרייז

רק מבתי האריזה 
והמגדלים 

Æהקשורים עמנו

הנאמנות משתלמת!

הודעה חשובה 
לקהל לקוחותינו°

אנחנו נרתמים לטובת הפרדסנים°
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