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כנס קלאם ופרשפל  
ברלין – המתחרים 

דיווחו על ירידה 
בתוצרת וביצוא

  fruitlogistica שני הכנסים התקיימו במסגרת תערוכת 
בברלין, המתקיימת באופן מסורתי, מידי שנה, בשבוע הראשון 

של חודש פברואר )ראה בהמשך(. 

דיווחים על התקדמות העונה אצל  נשמעו  בשני הכנסים 
המתחרים שדיווחו על פחות תוצרת ועל פחות יצוא צפוי, כל 

מדינה עם מוצרים אחרים:
אצל המרוקנים - הרבה פחות קליפים; אצל הטורקים – פחות 
ופחות לימונים; אצל הספרדים – פחות לימונים  אשכוליות 
וקליפים;  אצל האיטלקים – פחות לימונים ותפוזי דם וגם אצלנו 

פחות קליפים ופחות אשכוליות.

באופן די מפתיע ודי משמח, נשמעו בפעם הראשונה תלונות 
והערות על התייקרויות משמעותיות בעלויות הייצור במדינות 
שנחשבו עד כה כזולות בעלויות הייצור שלהן – טורקיה ומרוקו . 
ייתכן כי המצב החדש ישפר את כושר התחרות שלנו עם מדינות 
אלו, ונשאלת עדיין השאלה הגדולה לגבי מצרים – כי אין מידע 

עדכני על הקורה שם מזה שנתיים. 
גם מדרום אפריקה שמענו על התייקרויות חריפות בעלויות 
הייצור, כאשר רק נושא שכר העבודה )שכר מינימום (מתייקר 
ב-52% וזאת עוד לפני התייקרויות אחרות כמו אנרגיה והובלה.

דרום אפריקה ניצבת גם תחת איום של סגירת היצוא שלה 
לאירופה בשל הכרזה על שני מזיקים המצויים בתחומה, כמזיקי 

הסגר באירופה.

 fruitlogistica תערוכת
התערוכה השנתית בברלין הייתה אף יותר מרשימה מבשנים 

עברו , הן בשל האיכות והן בשל הכמות. 
לראשונה אי פעם היה בתערוכה דוכן ישראלי שהוקם בעמל 
רב ובארגון מוצלח מאוד ע"י מכון היצוא הישראלי  ומשרד 

החקלאות.
ישראליים קטנים  ליצואנים  גם  ניתנה אפשרות  לראשונה 
ובינוניים להציג את מוצריהם בפני אורחי התערוכה הרבים 

)מעל 50,000 מבקרים(.
הדוכן הישראלי נפתח בטכס חגיגי ע"י מנהל מכון היצוא, 
מנכ"ל משרד החקלאות, שגריר ישראל בגרמניה ומנכ"ל מועצת 

הצמחים.
ברכת "יישר כח" שלוחה לעופר זקס – מנכ"ל מכון היצוא 
)לשעבר משרד החקלאות – היח' לסחר חוץ( שזוכר מאין הוא 

בא ותורם מניסיונו לקידום היצוא החקלאי מישראל .
נקווה שבשנה הבאה יהיו מספר כפול של מציגים ישראליים 

בדוכן זה.

בפעם הראשונה תלונות והערות על התייקרויות משמעותיות
בעלויות הייצור במדינות שנחשבו עד כה כזולות בעלויות 

הייצור שלהן – טורקיה ומרוקו
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נכון לשבוע 9 )סוף פברואר(, יצוא ההדרים נמצא, כמותית, 
)ובאותו שבוע(.למרות השוויון  באותו מקום שהיינו אשתקד 
בכמות היצוא בשתי העונות, יש הבדל בהרכב היצוא בשתי 
העונות הללו, כאשר המאפיינים הבולטים, נכון לעכשיו, הם עליה 
בכמות היצוא של אור ואש' אדומות לעומת ירידה משמעותית 

ביצוא שמוטי, מינאולה ונובה.
התחזיות האופטימיות ליצוא שיא של אור, התנפצו לנוכח 
הנזקים שנגרמו לזן זה בסופה הגדולה של תחילת ינואר. כמות 
הפרי שנשר הייתה גדולה – ולכן היא אבדה. כמות גדולה נוספת 

הופנתה לתעשייה ולקטיגוריה 2.

באשר לפרי שנארז כיום, בעיקר מחלקות מוגנות רשת או 
מכאלה שחמקו מהברד, הרי שכ–50% נארז בקטיגוריה 1, 25% 
בקטיגוריה 2, והיתר לתעשייה. להרכב אריזה כזו יש בהחלט 
השפעה גם על התמורה לפרדסן. קטיף האור יימשך כל מרץ, 
וההערכה היא שנגיע ליצוא של 50-55 אלף טון בלבד, כאשר 

התחזית הייתה ליצוא של 65-70 אלף טון.
המחירים של האור בשווקים הם טובים, והטבלה המצורפת 
מראה את העליונות של האור ע"פ המתחרים, בעונה הנוכחית. 

)המחירים ביורו(. 

עונת היצוא 2012/13

שבוע מספר
הרננדינה 

נובה ספרדיתספרדית
אורטניק 

ספרדי
קלמנולס 

אור ישראלינור מרוקניאפורר מרוקניאפורר ספרדיספרדי

21.0-1.21.0-1.2-1.0-1.2--1.1-1.22.1-2.2

30.9-1.01.0-1.20.91.0-1.2--1.1-1.22.0-2.2

40.9-1.01.0-1.10.85-0.9-1.61.4-1.50.9-1.11.8-2.0

50.8-1.0-0.7-0.75-1.5-1.71.35-1.40.9-1.01.7-1.9

70.9-1.1-0.6-0.8-1.5-1.61.3-1.4-1.7-1.8

81.0-1.2-0.6-0.8-1.5-1.61.2-1.3-1.8

91.2-1.3-0.6-0.7-1.5-1.61.0-1.25-1.8-2.0

10--0.6-0.7-1.5-1.61.0-1.1-1.9-2.0

גם בהשוואה בין מחירי השנה לשנה שעברה , ניכרת יציבות 
במחירים, ואפילו עליה מסוימת, החל משבוע 6 ואילך.

נקודה חשובה לציון היא העובדה שגם השנה וגם בשנה שעברה, 
מחירי האור הטובים ביותר היו בחודש ינואר, שהוא חודש לא 
חזק במכירות )חגי נוצרים( והוא בדר"כ חודש שעדין נחשב עם 

היצע גדול של פרי ספרדי ומרוקני.
גם באשכוליות האדומות, ינואר ופברואר היו חודשים קשים, 

עם מחירים ירודים ומכירות חלשות.
לקראת מרץ, יש קצת התעוררות, ונקווה שניתן יהיה לסיים 

את העונה עם טעם טוב.

פעילות במועצה 
הדברה – עונה לא קלה מבחינת הדברת הזבוב. מיעוט ימי   .1
הגשם וריכוזם במספר אירועים, עשו לנו בעיות שאילצו 

איתנו למספר סבבי הדברה מרובים.
הדרכה – המכרז להעסקת שני מדריכים נמצא בתהליכי סיום.   .2
בסוף מרץ יתחילו שני מדריכי הדרים חדשים ל"השתפשף" בשטח. 
מיתוג אור – נבחר יועץ אסטרטגי שאמור לייעץ לנו )לאחר   .3

לימוד הנושא(, כיצד יש למתג ולמצב את הזן המוביל שלנו 
בצורה כזו שנוכל להינות ממנו לאורך זמן וכמה שיותר.

ביטוח – נחתם הסכם הביטוח עם קנט ל 2013/14. ההסכם   .4
החדש נותן כיסוי להרבה יותר פרי מהזן אור, באותו מחיר 
)ניצול של הנחת העדר התביעות בפוליסת המועצה( . כן 
שופר היבול המבוטח של האור במסגרת "אסון טבע" והוא 
עומד היום על 2 ט'/ד' , כאשר הכוונה להשוותו בשנה הבאה 

עם היבול המבוטח ב"נזקי טבע".
פתיחת שווקים חדשים – בסוף פברואר אירחנו בארץ 2 מפקחי   .5
הגנת הצומח מצ'ילה. מטרת הביקור היתה לקבל אישור ליצוא 
הדרים לצ'ילה )תהליך שהוחל בו לפני 10 שנים(. ניתן להגדיר 
את הביקור כמוצלח מאוד, הובטח לנו כי לקראת 20 במרץ  

יהיה דוח חיובי המאשר לנו יצוא לצ'ילה.
בהזדמנות זאת תודות לחברים בשירותים להגנת הצומח שעזרו 
רבות בהכנת הביקור ובביצוע: דוד אופטובסקי, רן בן דוד, עמית 

מזרחי, אסיה פורמן וכל האחרים שעזרו ותמכו.
היעדים הבאים ל"כיבוש": הודו, תאילנד, ברזיל ובראש ובראשונה 

– חידוש אישור היצוא לסין.
5
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 10 המסתיים ב-9/3/2013  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

תמונת מצב

 

 מצטבר  

  2010/11   2011/12  2012/2013שבוע 10   זן
שינוי ב-% 

 12/13 / 11/12

3374,3178,3327,789-48%שמוטי         
1651329265376%טבורי         
277258-63%           קרה קרה       
1694,0743,4575,93618%אשכ' רגילות   
2,12244,09840,96646,4718%סנרייז        
10013,22914,23112,061-7%סוויטי        
0%                      9           רדסון         
77385170382126%לימון צהוב    

8125-33%           לימקואט       
4342462391-26%קומקואט       
183216209-15%           ליים          
5952,1081,5552,46636%טופז/טנגור    

5,9479,0886,964-35%           מינאולה       
13,15716,27911,705-19%           סנטינה        
3576442195-83%מורקוט        
10%                                 סצומה         
9201,840844-50%           מיכל          
1081,8003,3301,235-46%אורה          
792711626467%מור           
4,95641,57831,18927,51633%אור           
540908367-41%           מירב          
47%-           1019           תמי           
185%           43649228אודם          
0%                      20           מירבית        
130%                                 קליפים שונים  
463677471,019-51%פומלו לבן     
9731,1181,340-13%           פומלו אדום    

8,687135,601135,115127,6840%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

שימרו על איכות הזהב הכתום שלנו )האור( 
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ההבדל בין גן פורח – למידבר, 
הוא לא המים, אלא האדם

 ) חקלאי ממרוקו(

עמדה

זן ה"אור" הוא מוצר "מנצח" בשווקי אירופה ובמדינות אחרות 
בעולם. מחמאות על איכותו נשמעות מכל העולם ולא במקרה 
פרדסנים ממרוקו ומספרד מקנאים בנו על איכותו המיוחדת. 
וזאת גם כשהאפורר המרוקאי והספרדי נקטף באותה תקופה 
של האור, שכן איכותו של האפורר פחותה משל האור ופודה 

מחירים נמוכים יותר בשווקי אירופה.

שרשרת איכות
כדי לשמור על מחירים גבוהים של האור, עבורו עקרת הבית 
באירופה משלמת וכ-₪20 לקילו, חובה עלינו לשמור על איכותו 
המיוחדת בשווקים, לטפח אותו לכל אורך שרשרת הטיפול - 
מהפרדס ועד לשוק חייבת להיות הקפדה בטיפול בזן מיוחד זה.
לנו, החקלאים, חלק נכבד באותה שרשרת איכות ולכן מחובתנו 

להקפיד על ההתנהלות הבאה:   

לא לקטוף את הפרי מוקדם בבוקר, כדי למנוע מכות קטיף,   •
להשתמש בתיקי קטיף מוגנים ולמנוע פגיעה בפרי בזמן ההליכה,   •

להשתמש במקטפות מתאימות, כדי למנוע פצעים בפרי.
לא להשאיר עוקצים שפוגעים בפרי השכן, הגורמים לריקבון   •

לאחר הזמן.
שפיכה זהירה למיכלי הפרי.  •

נסיעה זהירה עם המיכל, כדי לא לטלטלו.  •
יש לכסות המיכלים בשעות השמש.  •

העמסה זהירה ועוד...   •
בקיצור, יש להתייחס לפרי כמו "לזהב".

לצערי, התקבלו תלונות בעבר על גרעינים בפרי )הגניבו אורה 
למיכלי האור(,  נמסר גם כי נקטף ונארז פרי שלא עבר בדיקות 
הבשלה ועוד. התייחסות שכזו פוגעת בכולנו, שכן עקרת הבית 

ששילמה 20 ₪ לקילו, לא תקנה פעם נוספת פרי לא מובחר.

שמירת איכות
לא מכבר נמסר לי מיצואן, שקנה בשני בתי אריזה פרי שנארז 
ושווק תחת אותו מותג, כי הוא קיבל מחיר נמוך על פרי מאחד 
מהשניים. התברר שהוא לא הקפיד על כמות הבררה בתיבה שארז 
)בית אריזה מסר שבגלל לחץ החקלאי להגדלת אחוז האריזה, 

הוא הקפיד פחות באיכות האריזה(.
המגדלים.                                                                     שלנו  האחריות  היא  האיכות,  שמירת 
כדי לשמור על מחיר גבוה, גם שצפוי גידול בכמויות המשווקות 
מישראל בשנים הקרובות, השיטה של להוסיף "מים" לחבית 
"היין" בתוך הפול של השיווק לא תחזיק מעמד בשווקים הדורשים 

איכות מושלמת בתמורה למחיר הגבוה. 
יש לזכור, כאשר נמכר פרי באותו מותג במחיר נמוך, באחד 
השווקים, גם מסיבות איכות, "תופי הטמטם" של האינטרנט 
מפיצים בשוק את המחיר החדש הנמוך בכל השווקים, וכתוצאה 

מכך מתקשים היצואנים לשמור על המחיר הגבוה המקורי.
המועצה משקיעה בשמירת השווקים ובפיתוח שווקים חדשים. 
יוצאת למכרז לקבלת המלצות מקצועיות ממומחי  כך, היא 
שיווק לפרסום גינרי של הזן אור בשווקי אירופה, ע"י מבצעי 
פרסום, טעימות, ועוד. וזאת כדי לבדל את האור המיוחד מהפרי 

המתחרה "הפורר". 
השנה ימשך שיווק האור בשווקים חדשים כמו יפן ארה"ב , קנדה 
ואוסטרליה ונבחנת אפשרות לייצר לדרום אמריקה, סין ועוד.

המטרה לפתח שווקים חדשים כדי לא "להעמיס" על השוק 
האירופאי את כל כמות הפרי הצפויה בשנים הבאות. 

לחברינו גיא בינשטוק
ובני משפחתו 

משתתפים בצערכם

על מותו של

אב המשפחה ז"ל
                      

טל עמית  
  והחברים בענף ההדרים 
מועצת הצמחים 
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במרוקו כ-850,000 דונם פרדסים – הממשלה שם הכריזה 
על פרוייקט  "מרוקו ירוקה" מתכננת לטעת כ-400,000 דונם 

פרדסים נוספים.

עידוד ממשלתי   
בנוסף, הממשלה מעודדת נטיעות לשתילים והשקעות במערכות 

השקיה ולצורך כך היא משלמת למגדלים כ-250 $ לדונם. 
מחיר המים כ-30 אג' לקוב ומחיר יום עבודה כ- 40 ₪. 

השיווק 
במרוקו שתי חברות יצוא בלבד , והמותג "מרוקו" משמש להם 
כמו הג'אפה לישראלים. בתי האריזה ותהליך עיבוד הפרדסים 
במרוקו, עומדים בכל דרישות היורוגפ ממי שמשווק לרשתות 
הגדולות באירופה. הפרדסים מעובדים, מושקים ומדושנים באופן 

מקצועי ברמה הגבוהה. 
הקטיף – בארגזי פלסטיק של 20 ק"ג והקוטפים מוציאים 

בידיים את הארגזים המלאים לאזור העמסת הפרי למשאיות .

הפורר 
עוד  נטיעה של  ומתוכננת  פורר  דונם  במרוקו כ-25,000 

כ-100,000 דונם מפרי זה במסגרת "מרוקו הירוקה".
זן הפורר במרוקו הוא עם גרעינים, לכן בהוראת הממשלה 
ניתנים שתילים רק לשטחים המרוחקים 30 ק"מ מפרדסים אחרים, 

כדי למנוע גרעינים........אצל המלך חוק זה חוק .
הפורר הוא זן פטנט רשום , השייך למלך מרוקו. 

גובים כספים נוספים על כל שתיל של פורר וכ-1/3% מהפדיון 
של השיווק.

המרוקאים אישרו לספרד נטיעת 50,000 דונם פורר. 

פרדסנות במרוקו
"בקליפת אגוז"

)סיכום מפורט בעיתון הבא(

עמדה

מערכת "עת הדר"

מברכת את קוראינו, את מועצת הצמחים, 
את ענף ההדרים במועצה, 

ואת כלל אנשי ההדרים ברחבי הארץ

בברכת חג פסח כשר ושמח 
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ראיון

     בימים אלה מסיים יעקב אגוזי כ-40 שנות עבודה בחברת 
"מהדרין פרי אור", מתוכם 25 שנים כמנהל אזור הצפון. 

והוא מספר: "הקשר לענף ההדרים החל עוד בהיותי נער, 
כשהייתי יוצא עם אבי לקטוף בפרדסי המשפחה שהיו מזרחית 
לכפר סבא על גבול קלקיליה. הזנים העיקריים בפרדס היו 

שמוטי, אשכוליות לבנות וולנסיה.
"באותה העת הגבול היה פרוץ וסבלנו רבות מגניבות פרי 

וציוד חקלאי. הסיכון הביטחוני היה גדול, אולם הקשר לקרקע 
ולפרדס גבר על הפחד.

מעגל שנסגר 
"היה זה רק טבעי שבתום השירות הצבאי בנחל מוצנח ובצנחנים 
פניתי ללמודי החקלאות בפקולטה לחקלאות ברחובות. עם סיום 
לימודי, התקבלתי לעבודה כמנהל עבודה ומפקח "בפרי אור", 

תחת ניהולו של נתן קמינר יבל"א שהיה מנהל אזור מרכז.
ומוסיף אגוזי: "עם פרישתו של נתן קמינר לגמלאות קיבלתי 
את האחריות על האזור בתפקיד מנהל אזור המרכז והצפון, בו 

אני עובד כ-25 שנים. כך סגרתי מעגל. שכן אבי, אפרים אגוזי 
ז"ל, ונתן קמינר היו מהעובדים הראשונים בחברת "פרי אור" 

ותרומתם לפיתוח ענף ההדרים בחברה הייתה משמעותית."
שאלה: מהם גבולות אזור המרכז והצפון של "מהדרין פרי 

אור"? מה שטח פרי ההדר  שנטוע בו? 
יעקב אגוזי: "בתחילת דרכי כמנהל האזור, שטחו היה כ-10,000 
דונם שרובו באזור כפר סבא, נתניה, חדרה, עם השנים התרחבנו 
הן באזור המרכז והן צפונה. ב-2005 החל שלב הנטיעות בגליל 

העליון ובאזור בית שאן וכיום יש לנו באזור 25,000 דונמים.
הפרדסים שלנו בחלקם פרדסי חברה, חלקם גם בשותפויות 

עם קיבוצים, מושבים ופרטיים."

מגוון זנים ומינים 
שאלה: אלו זנים אתם מגדלים באזור זה?

יעקב אגוזי: "באזור מגדלים את כל זני ההדרים וגם אבוקדו, 
אפרסמון ומנגו.

"כאשר הזן העיקרי בהדרים היום הוא האור שנטוע על כ-30% 
מהשטח, הוא הולך ותופס את מקומו של השמוטי מהעבר הרחוק. 
האור הוא הקטר שמוביל את ענף ההדרים בארץ, זן דומיננטי 
מאוד שהביקוש לו רב בקרב לקוחות רבים בשווקי העולם. 
להערכתי הוא ימשיך לנווט ולהוביל את הענף להצלחות עוד 
שנים רבות. הניסיון המוצלח באור מעיד כמה חשוב המחקר 

והפיתוח לפרדסנות בארץ בחיפוש זנים חדשים.
יש לנו זנים נוספים המגוונים את סל מוצרנו:

למשל, ה"סטאר רובי" - זן מוביל באזור הצפון, זן שמסייע 
להקדים את הקטיף לחודש ספטמבר. 

זנים נוספים הם: סנטינה ומנאולה, זני טבורי מאוחרים, סמי, 
ראוסטנברג.

זני שוק מקומי - מיכל, סצומה, מורקוט וכו'. בשנים האחרונות 
אנו מגדלים באזור יותר מטעי אבוקדו כאשר הזן העיקרי הוא 

ה"אס"."

פרדסן אופטימי    
 יעקב אגוזי מנהל אזור מרכז וצפון של "מהדרין פרי אור" מוותיקי 

ענף ההדרים בארץ, מאמין כי זן האור ימשיך להוביל בהצלחה 
את הענף עוד שנים רבות • לדבריו, "הניסיון המוצלח באור מעיד 

עדכמה חשוב המחקר והפיתוח לפרדסנות בארץ"

מאת יצחק ליס

יעקב אגוזי
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שאלה: האם תוכל לפרט מה הוא תפקיד מנהל האזור בחברה?
יעקב אגוזי: "כמנהל האזור אני מופקד על הפעילות המקצועית 
במהלך עיבוד הפרדסים באזור שבתחום אחריותי. הכל בתאום 

עם הסמכות המקצועית של הנהלת "מהדרין פרי אור".
"לצורך כך אני בקשר שוטף עם מנהלי האריזה והשיווק לייצוא 
ולשוק מקומי כדי למלא אחר מטרות החברה. מופקד על גיוס 
והפעלת מנהלי עבודה, מפקחים ועובדים מהשורה - עובדים 

קבועים וארעיים כאחד.
"יש לנו באזור מרכז וצפון כ-100 עובדים קבועים ומאות 
נוספים במהלך הקטיף. כל עובד עולם ומלואו, זכאי שנציע לו 
תנאי עבודה נאותים ומאידך הוא חלק מהמערכת )עליה אני 
מופקד( ומתפקידה לדאוג כי בסופו של יום יגיע לבית האריזה 
פרי נקי ממזיקים ומחלות בגודל ראוי שעבר טיפול, המבטיח 

תמורה נאה למי שמוכר אותו."
"עבודות הגיזום והריסוס,הדברה וכיוצ"ב, כל אלה בתחום 
עיסוקנו וכדי שהעבודה תתבצע כראוי היא מחייבת את העוסקים 
בה בידע. לשם כך אנו דואגים שאנשי השטח שלנו יקבלו מאיתנו 
את הידע המקצועי המצטבר בחברה. במהדרין משקיעים בידע 
ובמחקרים  בניסיונות  ועובדיו מעורבים  וכך המנהל האזורי 
יישומים של זנים חדשים אותם עורכים חוקרי ומדריכי הדרים, 

המבוצעים בשטח שהוקצע לשם כך ע"י "מהדרין פרי אור".
לצד הצד המקצועי מעורב המנהל האזורי גם בהיבטים העסקיים 
של הפעילות באזור עליו הוא מופקד. הוא עוסק בהתקשרויות עם 
פרדסנים חדשים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה ומחליט 

על הצעדים שיינקטו במהלך הנטיעות והשינטוע."

שאלה: מה היתרונות בהצטרפות לחברה גדולה כשלכם?
יעקב אגוזי: " אנחנו נהנים מיתרון הגודל, שמאפשר לנו להוזיל 
את הוצאות הגידול אצלנו לעומת המחיר שמשלמת הפרדסנות 
הפרטית. כחברה גדולה בענף ההדרים, אנו גם נחשפים יותר 

לדרישות הקונים בחו"ל, מעורים במידע על זנים חדשים ויכולים 
לקבל החלטות בשלבי העיבוד ובשלבים אחרים של פעילותנו 

שמשפרים את יכולתנו להתחרות בשווקים."

החמרה בדרישות המעבדות בחו"ל
שאלה: האם תוכל לפרט בנושא הדרישות המקצועיות בחו"ל?
יעקב אגוזי: "בשנים האחרונות חלה החמרה בדרישות הקונים 
לניקיון הפרי מחומרי הדברה שאנו משתמשים. המעבדות שלהם 
מעורבות יותר ויותר בהכוונת הלקוחות שדרישותיהם מכבידות 
עלינו כלכלית ומקצועית. הגיע המצב לידי כך, שלאותו הפרי 
ישנן ארצות התובעות אי ריסוסים מסוג אחד ובמדינה אחרת אי 

ריסוסים מסוג אחר. זה יקר וגוזל זמן בביצוע העבודה."

שאלה: התנהלות שכזו מכבידה מאוד על הפרדסנים הקטנים, 
איך הם עומדים בכך?

יעקב אגוזי: "כשנכנסתי לשטח כמנהל האזור היו לצידי הרבה 
פרדסנים קטנים. במשך השנים הפרדסנים הקטנים הולכים 
ונעלמים לאור הדרישות הגבוהות באיכות ובמבדקים של הפרי.
כמעט אין כיום פרדסנים פרטיים קטנים. כנראה לא משתלם 

להם להמשיך במתכונת שכזו."

שאלה: כיצד אתם מתמודדים עם המחסור בעובדים ובמיוחד 
בעובדים זרים?

"קיימת בעיה קשה בשל המחסור בעובדים  אגוזי:  יעקב 
ובעובדים זרים,בעיקר תאילנדים. אנחנו באזור עובדים בעיקר 
עם פועלי שטחים שכניסתם לארץ קשה משנה לשנה. קשה 
להשיג עובדים צעירים ויש קשיים במעברי הגבול, כמו כן, יש 

ירידה בעובדים ישראלים.
מספר העובדים הזרים נמוך ביותר ואני תקווה שלקראת השנה 

הקרובה יהיה שיפור בכמויות העובדים הזרים."

ראיון

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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 
טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614



מאת יצחק ליס

ענף שלם בעקבות
"האור"

בכנס פרדסנים ותצוגת זני הדרים ביום העיון להנצחת זכרו של
 "סם" אשכנזי ז"ל במלאת 20 שנה למותו נשמרה האופטימיות
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ימי עיון

לפני 20 שנה נפטר איש הזנים ומנהל מחלקת ההדרים בשה"מ 
וכמדי שנה גם השנה, המשיכו אנשי  שמואל "סם" אשכנזי 
זכרו ביום עיון מקצועי  שה"מ לדורותיהם, במסורת הנצחת 
זני  ומעניין שכותרתו הייתה כנס פרדסנים המלווה בתצוגת 
הדרים, שהתקיים במושב אביחיל. על הפקת האירוע נצחו שוקי 
קנוניץ ראש תחום הדרים ומיכל אברהם רכזת הדרכה, שניהם 
ואנשי  משה"מ. סייעו בידם ענף ההדרים במועצת הצמחים 
המינהל החקלאי.                                                                             

חנן בזק 
את האירוע פתח חנן בזק מנהל שה"מ שהודה לשוקי וחבריו 
על שהשכילו לקיים אירוע המשרה אווירה מקצועית ראויה 
לציון, תוך שבמקביל הם ממשיכים את מורשתו של סם אשכנזי, 

שעיקרה  ההכרה בחשיבות פיתוח הזנים. 
מנהל שה"מ הדגיש כי ההתחדשות וההשקעה בפיתוח, הם 
שמאפשרים לענף ההדרים בארץ להתגבר על מכשולים ביצוא 
ובשוק המקומי ומציגים את אנשי ההדרים כמקצוענים ואיכותיים 

המובילים את המגזר החקלאי בארץ.

מחקרים יישומיים 
הוא ציין מספר פעילויות בהתייחסו לשירות ההדרכה והמקצוע 

בראשו הוא עומד: 
בשה"מ מוקם אגף אגרו אקולוגיה שחשיבותו רבה בפיתוח   •

הענף. 
מתרחבים המחקרים היישומיים. ובלשונו " כרגע אנו מקיימים   •

כ-100 מחקרים יישומיים המעניקים דחיפה לענף". 
יתווספו מדריכים חדשים לשה"מ. שניים מהם להדרים.   •

בנוסף, מתקיימים קורסים מקצועיים של שה"מ המכשירים   •
צעירים לעסוק בצומח לאחר שחרורם מהצבא. הביקוש 

להצטרף גדול ורק חלק מהפונים )95 פונים( התקבלו...   
בזק הדגיש את שיתוף הפעולה עם המדען הראשי במינהל   
המחקר ועם ענף ההדרים במועצה שתורמים להעלאת איכות 

ההתנהלות של ענף ההדרים. 

ד"ר יוסי גרינברג –חשיבות גם בפיתוח תחליפים 
 ד"ר יוסי גרינברג שגר בזמנו בנתניה העלה זיכרונות מנסיעות 
משותפות שלו עם סם )בן אביחיל( לשטח והדגיש שלסם זכות 
רבה בפיתוח הזנים לאורך השנים. לדברי גרינברג כיום לא 
מסתפקים בפיתוחים חדשים אלא ישנה חשיבות רבה בהתייחסות 

לפיתוחים תחליפים לאור הדרישות של השווקים בעולם. 
קווים לדמותו של סם ז"ל העלה חברו בן אביחיל רזי בן יעקב 
שאמר "שמואליק ניחן בתבונה רבה, היה חבר לסובבים אותו, 

תמיד מוכן לייעץ, רוחו ממשיכה ללוות אותנו". 

גיא בינשטוק "העולם משתנה"
גיא בינשטוק מנכ"ל חברת "מהדרין פרי אור", המובילה ביצוא 
ההדרים מישראל, הרצה על "כושר התחרות של ישראל בשוקי 

היצוא בעולם נוכח האיומים ההולכים וגדלים". 
הוא הצהיר "העולם משתנה. השווקים  כבר בפתח דבריו 
מגוונים יותר, תחרותיים מאוד בשוק ובמוצר". והוא פירט: "גם 
מרבית המתחרים שלנו בבעיות. בספרד בעיות של משבר כלכלי 
וכך גם מרוקו המתחרה כיום בענפי חקלאות רבים וכמובן בפרי 
הדר, קפריסין דועכת וגם יוון, טורקיה אולי מתעוררת, לא ברור 
לאן פני מצרים".                                                                                    

מזווית הזנים 
מזווית הזנים הוסיף בינשטוק:                                                                                             
ת"זים: עדיין ישנם שווקים אדירים בעולם, במיוחד במערב 
ובמזרח אירופה. ויש מי שמספק את הביקושים -  למשל הספרדים 
להם 1.5 מליון טון או מצרים, מרוקו וטורקיה שבהן השכר נמוך 

במיוחד. לישראל נשאר מעט שמוטי, ואולי קצת טבורי. 
אשכוליות – צריך לבדוק יעדים נוספים לשוקים המסורתיים. 
בעיקר למזרח הרחוק ולארה"ב שם המחירים טובים. אפילו 
כדאי לבדוק היצוא ליפן ולקליפורניה. נושא היצוא לסין תקוע.                     
הסוויטי מתחיל להתבסס במספר שווקים למשל ביפן. חסר לנו 
פרי שיש לו ביקוש בקוריאה. גם הרוסים מגלים עניין, הבעיה 

היא במערב אירופה. 
וגדל. אנחנו מייצאים אותם  גדול שהולך  קליפים – שוק 
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בהצלחה לאסיה ולמזרח אירופה בנוסף לשווקים המסורתיים, כמו 
מערב ומרכז אירופה. יש עדיין פוטנציאל לגדול גם באמצעות 
חדשים.                                                                                     לשווקים  בפריצה  והן  הותיקים  השווקים  הרחבת 
זאת כדאי לשים לב לתופעה מטרידה – לגידול  למרות כל 
בנטיעות באסיה )פקיסטן וסין( המתחרים בנו יותר ויותר. נכון, 
הפרי שלהם פחות טוב ואיכותי משלנו, אבל מחירו  50% ממחיר 

הפרי הישראלי. 
הספרדים והמרוקאים מתחרים בשווקים הללו. להם נתח גדול 
)1.6 מליון טון לספרדים למשל( אנחנו יכולים בינתיים להתחרות 

בהם בפרקי זמן מסוימים )ינואר – מאי( . 
גיא בינשטוק: "ענף ההדרים הולך בעקבות האור  ומסכם 
שמכוכב זוהר הפך לפרה חולבת. השאלה היא עד מתי תמשך 
התופעה הזו? "והוא מסביר: "כמויות הפרי הולכות וגדלות ונראה 
כי תוך 3-4 שנים נגיע לכדי 180-200 אלף טון. במקביל צפוי 
גידול בכמויות מספרד ובנוסף נוצרת תחרות עם פרי ישראלי 
שמועבר ע"י יצואנים קטנים מישראל לסיטונאים האירופיים."
מנכ"ל מהדרין מתריע כי בתוך מספר שנים תהיה רוויה באור 
במהלך כל העונה, גם בחודשים שבהם אין לנו כיום מתחרים.  
ואז המחיר יתחיל לרדת. חלילה לנו אם גורל האור יהיה כגורל 

הפלפל. 
הפתרון נמצא בידי המדינה – כמו הטיפול באשכוליות, גם 
באור על המדינה לסייע בפתיחת שווקים חדשים, נוספים. אם 

לא נעשה זאת נהיה בבעיה. 

טל עמית – הענף בתנופת פיתוח
טל עמית מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים דיווח למשתתפים 

על מצב ענף ההדרים בישראל ומצבם של המתחרים.
להלן עיקרי דבריו:

"בשנת 2012 ענף ההדרים היה בתנופת פיתוח. שטחי הפרדסים 
היו כ-192 אלף דונם. גידול של כ-16 אלף דונם נטו )נטיעות 

מינוס עקירות(, לעומת 2009, כאשר הסתיימה השמיטה.
יותר    - 43% משטח ההדרים  כיום  זני הקליפים מהווים   
ממחציתם הם אור. 76% מהנטיעות החדשות מאז 2009 היו 
קליפים 11% טבוריים אפילים, ואשכוליות רק 2.7%. בשנתיים 

האחרונות לא היו נטיעות של אשכוליות."
עקירות -  עיקר העקירות ב–4 השנים האחרונות היו של  זנים 
ותיקים כמו שמוטי, ולנסיה, וטבורי.                                   

עמית התייחס לפיגור שנרשם בקטיף הפרי וכתוצאה מכך גם 
ביצוא. בעיקר נרשם פיגור באשכוליות וגם בחלק מהקליפים. 
הפיגור בקטיף ובשיווק נבע ממזג האוויר הסוער שגם הקטין 
את ימי הקטיף, אך בעיקר גרם לנזקים בצורת נשירה של פרי 
וכן בהפניית כמויות גדולות של פרי לתעשייה. כל אלה הורידו 
את היצוא ב–9%, נכון למועד הכינוס. עמית נשאר אופטימי 
והעריך כי הפיגור יצטמצם עד לסוף העונה והשורה התחתונה 

תסתכם בגידול ביצוא בעונה זו.  
חלק מאופטימיות זו נובעת לא רק משיפור במזג האוויר בארץ 
אלא גם מירידה בכמויות הפרי אצל המתחרים. כך למשל בספרד 
ירדה כמות הפרי העונה בכ-10%, כך גם נרשמה ירידה של -15
25 אחוזים אצל הטורקים, ובשיעורים דומים בקפריסין. במרוקו 

ובטורקיה החלו להישמע תלונות על התייקרויות בהוצאות 
הייצור. אפילו האמריקאים נתקלים בקשיים לקדם את קליפי 
אמצע העונה. ביטוי לכך אנו רואים בעצירה מוחלטת של נטיעות 

הקליפים בקליפורניה השנה. 
עם זאת, ראוי לציין, כי מדינות אגן הים התיכון מדווחות על 
תוכניות פיתוח נרחבות לעידוד הייצור ויצוא ההדרים שלהן. 
נתונים  בין השאר, על  האופטימיות הזו שלהן נסמכת אולי 
המעידים כי הביקושים בעולם גדלים בסיכומים הרב שנתיים.                                                                    
כך למשל נרשם גידול של 100% בצריכת קליפים בארה"ב ב–7 
השנים האחרונות. גידול מרשים לקליפים נרשם גם ברוסיה 
ות"זים.                        ויותר אשכוליות  יותר  גם  לאורך השנים, שצורכת 
בנוסף לכך נחשפים יותר ויותר צרכנים להדרים במזרח הרחוק 
והם מגיבים בחיוב גם לפרי מישראל. מאידך, בארה"ב שצריכתה 
בסימן עליה, יש פגיעה בפרי כתוצאה מגרינינג ומגורמים אחרים, 
והיא תהיה תלויה יותר ויותר ביבוא תוצרת ממקורות חיצוניים. 

חי בנימיני – להיערך לשמירת האור
סקירה על המתרחש בארגון המגדלים הציג בפני המשתתפים חי 
בנימיני מזכיר הארגון שהזכיר כי יש להיערך לעליה משמעותית 

בכמויות הקליפים המתחרים באור. 
הוא גם התריע על התנהלות משווקים ישראלים קטנים מישראל 
הפונים לסיטונאים בחו"ל ששוברים את המחיר הישראלי. מסקנתו 
מכך, מחירי האור עלולים לרדת ולפגוע ברווחיות המגדלים 

והמשווקים הישראלים בתוך שנתיים שלש.  
בנימיני שב להצעתו לנקוט בצעדים שיגבילו פעילות המשווקים 
הקטנים )המהווים אחוז ספור מסך המגדלים בארץ( כדי שתמנע 
הפגיעה במותג הג'אפה שהוא בבעלות המגדלים.                                       

עוד דיווח בנימיני: 
2 מדריכי הדרים נוספים  • המועצה יצאה במכרז לקליטת 
כי "ללא מדריכים אין לנו עתיד". המדריכים החדשים יקלטו 

במקביל לפרישת הוותיקים לגימלאות.
כדי להעלות בפני שר  • בענף מחכים לממשלה החדשה 
החקלאות החדש בעיות דחופות שעל הפרק. למשל, מה יעלה 
בגורלו של המימון להדברה שבו עד כה השתתף משרד החקלאות? 
איך יתנהל הסיוע לפתרון מצוקת האריזה? מצוקת העובדים 

העונתיים וכיוצ"ב. 
  

המושב השני 
המושב השני של יום העיון הוקדש לדיווחי מחקר ופיתוח של 

זנים חדשים. ברשימת הדוברים היו:
•  ד"ר יוסי גרינברג דיווח על טיפולים להעלאת היבול, ההנבה 

והגדלת ממדי הפרי.
•  ד"ר ניר כרמי נשא דברים על כיוונים חדשים במו"פ של 

השבחת הדרים.
שוקי קנוניץ על מנדרינה אודם – פיתוח שיטות גידול לשיפור 

איכות הפרי. 
•  ד"ר רון פורת – על אפיון מדדי הבשלה וטעם בזני הדרים חדשים.
•  ד"ר ערן רווה על המלחה בהיבט של איכות פרי וצירופי 

זן/כנה.



  מאת כתב "עת הדר" 

כי  ידיעות ראשוניות  בחודש פברואר התפרסמו בישראל 
בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות התקבלה 
)FAO( על  והחקלאות של האו"ם  ארגון המזון  התראה של 
הימצאות נחילי ארבה באזור קהיר במצרים. בגלל משטר הרוחות 
ותנאי האקלים השוררים באזור וכי קיים סיכוי להגעת הארבה 
גם לישראל. עונת האביב הינה עונת ההתרבות של הארבה, ועל 

כן הסיכון בתקופה זו גדול.
משרד החקלאות נערך להתמודד עם הארבה, קרא לציבור 
לגלות ערנות ובמידה שנתקלים בנחילים המכילים אלפי פרטים,     
להתקשר ל"קו הארבה" במשרד החקלאות, בטלפון: 03-9681500, 

בין השעות 7:30 בבוקר ל-19:00 בערב.

מערך הדברה אווירי וקרקעי 
מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, 
מרים פרוינד מסרה כי  עודכנו הגורמים הרלוונטיים באזורים 

"כוננות ארבה", התבקשו חברות  נוהל  השונים". במסגרת 
המייצרות ומייבאות תכשירי הדברה  לדאוג למלאי מספק של 
תכשירי הדברה להדברת המזיק. צוותי "כוננות ארבה" מיומנים 
ואף עוברים השתלמויות ותרגילים בשטח בכל שנה, ללא קשר 

לכוננות.
ואכן כשהופיע מאוחר יותר, הגל הראשון של נחילי הארבה 
בדרום הארץ נכנסו לפעולה מערכי ההדברה )אוויריים וקרקעיים(, 
שהיו מוכנים והדבירו את הארבה שהגיע. הנזקים הראשונים 
נאמדו במספר מליוני שקלים וכשנדמה היה כי רוחות חדשות 
הסיטו את מסלול הארבה מישראל התקבלו ידיעות חדשות כי 
הוא עלול להגיע במחצית השנייה של חודש מרץ. ואכן עם 
סגירת הגיליון השתנה מזג האוויר נחילי ארבה הגיעו גם למרכז 

הארץ בכמויות משמעותיות מבעבר. 
ראוי לציין, כל העת נשמר הקשר של השירותים להגנת הצומח 
ולביקורת במשרד החקלאות, עם ארגון  ה-FAO, שתפקידו מעקב 
ודווח שוטף אחר תנועות הארבה בחלקה הצפוני של אפריקה 

ומזרחה, עד הודו".

נחילי ארבה
פלשו לישראל

מגיעים ממצרים שם מספרם משמעותי • בתחילה גרמו לנזקים בדרום 
הארץ ובעקבות ברוחות ובמזג האוויר החלו להופיע גם במרכז הארץ

13

מה קורה

מנכ"לי משרדי החקלאות 
ועמרם  ישי  יוסי  והפנים, 
קלעג'י, מינו את נציב המים 
כבודק  לשעבר, שמעון טל, 
התנהלות  לבחינת  חיצוני 
רשויות הניקוז באירוע הסערה 

האחרון.
הבודק התבקש לבחון את 
תפקוד רשויות הניקוז וראשי 
בעיקר  הרלוונטיים,  הערים 
לאירועי ההצפות  בהתייחס 

בתחילת  הסערה  בעקבות 
חודש ינואר , בתחום המועצה 
האזורית עמק חפר )בת חפר(, 
גרביה  אל  ובאקה  חדרה 
ובאזורים הסמוכים להם. תוך 
שנגרמו  לנזקים  התייחסות 
לתשתיות הרשויות המקומיות 

ולתשתיות החקלאיות. 
נבדקו הדברים  בין השאר 
הבאים: האם בוצעה תחזוקה 
שוטפת בניקוז, האם הועברו 

תקציבים לטובת טיפול שוטף 
והאם כל גורם בשרשרת ביצע 

את תפקידו. 
והפנים  משרדי החקלאות 
הנחו את טל לגבש המלצות 
אירועים  הישנות  למניעת 
לגבש  וכן  בעתיד,  כאלה 
להתנהלות  בנוגע  מסקנות 
ליום   עד  השונים  הגופים 
15.3.2013. כחלק מתהליך 
הבדיקה, זימן משרד החקלאות 

"סיעור מוחות" משותף בנושא 
יחד עם השירות המטאורולוגי 
של משרד התחבורה, השירות 
המשרד  של  ההידרולוגי 
לאנרגיה ומים, התחנה לחקר 
החקלאות,  במשרד  הסחף 
ראשי הרשויות הרלוונטיים, 
רשויות הניקוז הרלוונטיות, 
המינהל האזרחי, הקרן לנזקי 

טבע וגורמים נוספים.

בודק חיצוני חקר מחדלי הרשויות בסערה
שפקדה את ישראל בחודש ינואר השנה  



יש כיסוי ביטוחי לנזקי הארבה
מקנט נמסר כי הביטוח כנגד אסונות טבע, בו מבוטחים מגדלי 
נזקים העלולים להיגרם  גם  והירקות בארץ, מכסה  הפירות 
כתוצאה מהארבה. בענף הירקות הביטוח מכסה את כל הנזקים 
הנגרמים כתוצאה ממזיקים, ובכלל זה הארבה. בענף הפירות 
לגרום  הישירים שהארבה עלול  הנזקים  הביטוח מכסה את 
לפירות עצמם, אולם הוא אינו מכסה את הנזק העלול להיגרם 
לעץ.   עוד נמסר כי קנט עוקבת אחר התקדמות הארבה ועומדת 

בקשר רציף עם המגדלים.
 

מהו הארבה? 
למעשה מחודש ינואר 2005 אין ארבה בישראל.  

ארבה המדבר )בשמו המדעי: Schistocerca gregaria(, הוא 
המזיק החקלאי הבולט ביותר מאז שהאדם החל בגידול תרבותי 
של צמחים. מוזכר בכתבים עתיקים, בתנ"ך ובקוראן. הארבה 
הינו עדיין אויב רציני של המגדלים במדינות רבות ומהווה גורם 
קובע בין מזון לבין רעב. הדבר תלוי, בין היתר, במזג אויר, 

בלהקות ארבה, גודלן ומהירות נדידתן. 
 

הנזק בשנים מסוימות הגיע לרבע מיליארד דולר, בשל מספר 
סיבות, ביניהן: הארבה ניזון מטווח רחב ביותר של מיני צמחים; 
כל פרט אוכל ביום כמות השווה למשקלו, הכמות גדלה באופן 
גר', 2-3  הדרגתי מהזחלים הקטנים עד לבוגר ומגיעה ל-2 
שבועות לאחר התפתחות הבוגר. להקות צעירות גורמות לנזק 
רציני; מספר הבוגרים יכול לנוע מ-40 ועד 80 מיליון בלהקה 
על כל קמ"ר. קיימות להקות המגיעות גם לגודל של 1,000 
קמ"ר. טון אחד של ארבה )זהו חלק קטן מהלהקה( אוכל מזון 

כמו 2,500 בני-אדם; הארבה ניזון מעלים, פרחים, פירות, זרעים 
וקליפות עצים. בנוסף לכך, כנזק עקיף שובר עצים עקב המשקל 
כאשר מתיישב למנוחת לילה ומשחית צמחים על ידי הפרשותיו; 

תפוצתו נרחבת, קרוב ל-30 מיליון קמ"ר ב-60 מדינות.
נמצא במרכז אפריקה באזורים המתאימים  ארבה המדבר 
נוח וגשמי קיץ מתאימים עלולים לגרום  לגידולו. מזג אויר 
ליצירת להקות ולנדידתן מארצות המוצא. ישראל נמצאת בגבול 
הצפוני של אזורי פלישות הארבה. בארצנו נרשמו במשך כ-150 
שנה 10 פלישות. בדרך כלל נמשכה כל פלישה מספר שנים. 
הפלישה הקשה ביותר הייתה בשנות החמישים ונמשכה כ-10 
שנים. באותה תקופה הוקם במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

צוות מיוחד להתמודד עם הבעיה.
מידע נוסף על הארבה ותמונות ניתן למצוא באתר האינטרנט 

.www.moag.gov.il :של משרד החקלאות בכתובת

➽

הידעת? 
כל ארבה אוכל ביום כמות השווה למשקלו  •

מספר הבוגרים יכול לנוע מ-40 ועד 80   •
מיליון בלהקה על כל קמ"ר שטח

טון אחד של ארבה )חלק קטן מהלהקה(   •
אוכל מזון כמו 2,500 בני-אדם

תפוצת הארבה נרחבת, קרוב ל-30 מיליון   •
קמ"ר ב-60 מדינות
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מה קורה

מרססים את הארבה

צילום מוגדל של הארבה
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מאת יעקב הרצנו 

הכנס התקיים בסוף חודש נובמבר בוולנסיה שבספרד. במהלכו 
אף יצאנו ליום סיור בשטח. לאחר הכנס השתתפנו בסיורים 

נוספים שאורגנו ע"י הכנס וסיורים שארגנו לעצמנו.
בכנס ניתנו הרצאות על מצב ההדרים בסין, בצ'ילה ובספרד.

 סין – תמונת מצב ההדרים
בסין נטועים כיום כ-20 מליון דונם המניבים יבול של 30 

מליון טון. חלוקת ההדרים לפי זנים:
תפוזים 27%.
קליפים55%. 
פומלו 11%.

קומקואט 2%.

אחרים 5%.
רוב הפרי נצרך בשוק המקומי, אך כמות הפרי ליצוא עולה 
משנה לשנה. בשנת 1995 עמד היצוא על 50,000 טון ובשנה 
האחרונה הגיע ל-1,200,000 טון. רוב הפרי מיוצא לארצות 
אסיה )68%( חלקו הקטן לאירופה )6.6%( והשאר מיוצא ל-50 

מדינות נוספות.
גידול ההדרים מתפרס על פני 6 אזורי גידול עיקריים ברחבי 
המדינה ובאזורי אקלים שונים, מה שמאפשר לסינים לקטוף 

פרי הדר כל השנה. 

להלן פרוט הפריסה: 
באזור קו רוחב 23 מעלות מגדלים בעיקר קליפים ובעיקר 

סצומות. 
בצפון מגדלים קליפים ותפוזים מאוחרים.

מאת יצחק ליס   כנסים בעולם 

כנס ההדרים העולמי 
שנערך בספרד )חלק ג'(    

במחצית השנייה של חודש נובמבר התקיים במרכז 
הקונגרסים, בוולנסיה ספרד, קונגרס ההדרים העולמי 
בו נטלו חלק כ-1200 חוקרים, מדריכים, כלכלנים 
ופרדסנים מכל מדינות העולם - 10 מהם ישראלים.                                                                                                                       
המשתתפים  עימנו  חלקו  ארצה  שובם  עם  מיד 
הישראלים את התרשמותם מהקונגרס, היו שהכינו 
לפרסום ההרצאות שנשאו בכנס. בגיליונות 92 ו–93 
של  "עת הדר" התחלנו בפרסום דברי המשתתפים 
מישראל והפעם אמנו מוסיפים את התרשמותם של 

שני משתתפים נוספים. 

רשמי כנס הדרים בוולנסיה ספרד 
היבטים כלכליים

כנסים בעולם 
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במערב ובדרום מגדלים קליפים מוקדמים ובעיקר 
סצומות  הנקטפות כבר בסוף יולי.

מוקדמים  טבורים  מגדלים  יונאן  באזור  בדרום 
הנקטפים החל מסוף ספטמבר. 

קומקואט מגודל ברוב האזורים ומכוסה ברשתות 
להארכת העונה.

  גידול קליפים
הקליפים השונים )כולל סצומות( מהווים מרכיב חשוב 
ביותר בענף  ההדרים בסין )55%( ונעשות פעולות 

רבות לשפר איכויות:
פיתוח זנים חדשים.  .1

נטיעות פחות צפופות להכנסת אור למטע והעלאת   .2
רמת הסוכר.

הקטיף  לפני  כחודשיים  ביריעות  קרקע  חיפוי   .3
להעלאת טמפרטורת הקרקע ועקב כך עליה ברמת 

הסוכר.
עקב היבול הסרוגי מגדלים את הפרדס בשורות   .4
לסרוגין בשנה אחת. שורה אחת בשנת on  והשנייה 
בשנת off ובשנה לאחר מכן מחליפים בפוריות בין 

השורות.
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מסיירים ומתרשמים-תמונות מהשטח

כנסים בעולם

מחקר
בשנים האחרונות קיבל המחקר החקלאי בסין תנופה רבה 
עקב תכנית C.A.R.S. במסגרת התכנית הוקמו 6 תחנות מחקר 
באזורים שונים ובהן 24 מדענים המקבלים  מידי שנה תקציב 
של 110,000 דולר לביצוע מחקרים ובנוסף מקבלת כל תחנה 

80,000 דולר.
נערכים בתחומים רבים אולם מתרכזים בעיקר  המחקרים 

בפיתוח זנים חדשים ובחקר מחלת הגרינינג.
בנוסף למחקרים כותבים המדענים בכל אזור ספר הדרכה 

המותאם לאזור ומתעדכן מפעם לפעם.

אתגרים
מחלת הגרינינג.  .1

עליית עלות העבודה.  .2
מעבר של כוח עבודה צעיר מהכפר לעיר.  .3

הרבה מאוד חקלאים קטנים, חלקות קטנות וגידול בטרסות.   .4

פתרונות
1. גרינינג – מעבר לגידול במשתלות מכוסות ברשת. 

ריסוסים נגד הפסילה )דיאפורינה( שהיא הוקטור.
עקירת עצים נגועים.

2. ארגון החקלאים הקטנים בקואופרטיבים.
הכנת מיכון להוצאת פרי באזורים הרריים כמו "מסילות" או 

הוצאת פרי בעגלות וכבלים.

צ'ילה – תמונת מצב ההדרים
שטחי גידול הפירות בצ'ילי גדלו מאוד משנת 1965 ועד היום.
העליה בשטחי הגידול של ההדרים לא היתה דרמטית. כיום 
נטועים בצילה 220,000 דונם הדרים לעומת 8000 דונם בשנת 

.1965
הרכב הזנים:
45% - לימון

40% - תפוזים
12% - קליפים
3% - אחרים.
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כנסים בעולם 

יצוא
סה"כ היצוא 165,000 טון. 90% ממנו )מהיצוא( מופנה לארה"ב. 

ביולי-אוגוסט-ספטמבר הם מייצאים תפוזים
ביוני-ספטמבר – מנדרינות.

מאפיינים עיקריים 
תעשיית יצוא צעירה.  .1

יתרון פיט וסניטרי. אין כמעט מזיקים.  .2

מגמות לעתיד
בשנים האחרונות נעקרו פרדסים ותיקים רבים ובמקומם נטעו 
וטבוריים מאוחרים במקום  פרדסים חדשים, בעיקר קליפים 

ולנסיה.
הנטיעות החדשות צפופות מאוד: 4x1 בתפוזים, 2x5 בקליפים.

בשנים הקרובות ינטעו שטחים נוספים, בעיקר קליפים אשר 
מיועדים בעיקר ליצוא ברובו לארה"ב.

ספרד – תמונת מצב ההדרים
ענף ההדרים בספרד החל להתפתח לקראת סוף המאה ה-19. 
בשנים אלו חלה תמותה רבה של עצי הדרים ובתחילת המאה 

ה-20 החלו לייבא זני הדרים חדשים.
בשנת 1957 החל וירוס הטריסטזה לגרום לנזקים קשים בספרד, 
כאשר שיא הנזק היה בשנים 1964-1968. בשנת 1968 נאסר על 
שימוש בכנת החושחש עקב הנזקים הרבים ובמקביל בשנה זו גם 
החל פיקוח הדוק על המשתלות ומספרן צומצם ל 9 בלבד. בשנת 
1974 – החל שם פרויקט בשימוש ברכב נקי ע"י שימוש בשיטת 
ה-S.T.G. מאז ועד הים יוצרו 140 מליון שתילי הדרים נקיים.

שטח ההדרים היום בספרד נאמד ב-3,200,000 דונם המניבים 
6.5 מליון טון.

יבול ויצוא הדרים )מליון טון(
יצוא יצור     
 1.46   2.117 קליפים 

 1.387   2.834 תפוזים 
 0.436   0.716 לימון  
 0.046   0.050 אשכוליות 

כפי שניתן לראות 70%-60% מהיבול מיועד ליצוא. ספרד 
היא יצואנית ההדרים הטריים הגדולה בעולם. 

 יצוא קליפים מספרד
יצוא הקליפים מספרד מתחיל בתחילת ספטמבר בזני קלמנטינות 
מוקדמות, כולן מוטציות של זני קלמנטינות אחרים. היצוא הולך 
וגדל באוקטובר ומגיע לשיאו בחודשים נובמבר דצמבר וינואר, 
אז משווק הזן קלמנולס.  יצוא התפוזים מתחיל בחודש ספטמבר, 
אוקטובר ומתגבר בין החודשים נובמבר- אפריל. הזנים העיקריים: 

נבלינה, וושינגטון ניבל, סלוסטיאנה, ולנסיה פאואל וציזלט.
 

מחקר ויבוא זנים חדשים
חלק גדול מאוד מזני ההדרים מקורם במוטציות מקומיות. 
זני  ב-20 השנים האחרונות עיקר המאמצים מופנים לפיתוח 
קליפים מאוחרים והמשך מציאת מוטציות בעיקר של קלמנטינות 

מוקדמות.
בסיור שנערך במסגרת הכנס ביקרנו בחלקת מוטציות של 
קלמנטינות שמבשילות החל מתחילת ספטמבר ובכל שבועיים 
מבשיל זן אחר עד עונת הקלמנולס בנובמבר. למותר לציין שלא 

ניתן לנו לגשת לחלקה זו מקרוב....
זנים  בנוסף למחקר הרב בנושא הזנים מייבאים הספרדים 
והזן אור  הזן אפורר ממרוקו  כולל  ממקומות שונים בעולם 

מישראל.

זן אור בספרד
האור הוא זן פטנט ישראלי שהוברח לספרד כנראה באמצע 
שנות ה–90, לאחר שנודע לקברניטי הענף בארץ שהזן מצוי 
בספרד ונטוע בהיקפים של אלפי דונמים בודדים, נחתם הסכם 
 3500 ושיווק של  זכיינים לגידול  ושני  בין מועצת ההדרים 
דונם. במקביל הוחל בתהליך רישום זכויות המטפחים בקהילה 

האירופית. 
וע"י הגשת  הספרדים מנצלים את הפרצה בחוק הבינ"ל, 
התנגדויות לרישום הזכויות הרחיבו את הנטיעות עד כדי כ– 

20,000 דונם. 

בשלב זה, הזכיין הראשי בספרד אינו מסוגל לקבל סיוע משפטי 
כנגד הנטיעות הבלתי חוקיות. הוא יוכל לעשות זאת רק למחרת 

אישור הזכויות של ישראל בזן בקהילה האירופית.

כידוע המצב הכלכלי בספרד אינו טוב וגם ענף ההדרים נמצא 
נטיעות  בקשיים. בנוסף לכך, הספרדים החליטו לעצור את 
האפורר  על 50,000 דונם בכדי לשמור על חברי מועדון מגדלי 

האפורר בספרד. 

חוסר אפשרות לנטיעת זנים רווחיים אחרים, ובגלל המחירים 
הגבוהים שפודה האור גורם לכך שחקלאים רבים בספרד מעוניינים 

לטעת אור.   

חלקות האור שסיירנו בהן נראו במצב טוב ונראה שהספרדים 
למדו לגדל את הזן. 

התהליך שעבר האור בספרד מחייב אותנו להפיק לקחים לגבי 
זנים חדשים נוספים הנמצאים באמתחתנו.

תודות
למועצת הצמחים – ענף ההדרים, שעזרו במימון הנסיעה.

למשרד החקלאות – שה"מ, שאפשר את הנסיעה לכנס. 
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בחודש נובמבר האחרון נסענו, מדריכי ההדרים בשה"מ וחוקרים 
ממינהל המחקר החקלאי לקונגרס הדרים בינלאומי שהתקיים 

בוולנסיה, ספרד.
הקונגרס התנהל במרכז הקונגרסים של ולנסיה, מבנה מרשים 

שהכיל בתוכו בקלות את כל 1200 האורחים שהגיעו לכנס.
בכנס ניתנו הרצאות, פאנלים של משתתפים, תצוגה מרשימה 

ביותר של פוסטרים ומספר סיורים מקצועיים.
הדיונים בקונגרס היו במגוון רחב של נושאים והדיונים התקיימו 
ודיונים  במושבים מקבילים. אני בחרתי להשתתף בהרצאות 
בנושאי מימשק גידול שונים הקרובים לליבי ואביא בסקירה זו 

שני נושאים בהם בחרתי להתמקד. 

צמחי כיסוי
הספרדים משתמשים בפרדסים רבים בצמחי כיסוי למטרות 
שימור קרקע והגברת היעילות של אקריות טורפות במסגרת 

המאבק שלהם באקרית האדומה. 

הגידול המקובל בו נתקלנו בסיורים בפרדסים שונים הוא דגן 
.Festuca arundinacea - בשם

במהלך הקונגרס ניתנה הרצאה והוצג פוסטר על השימוש בדגן 
זה כאמצעי להגברת הבקרה על התבססות האקרית האדומה  
למזיק  נחשבת  זו  Tetranychus urticae Koch. אקרית 
מפתח בפרדסי ספרד בעיקר בזני הקלמנטינות. החוקרת הראתה 
בהרצאתה שהשימוש בצמח הפסטוקה הביא להפחתה משמעותית 
בנוכחות האקריות לעומת נוכחותם בחלקה שהושארה בה צמחיית 
הבר או בחלקה עם אדמה חשופה. האקרית היא פוליפאגית 

ונמצאת הן על עצי הקלמנטינה והן בצמחייה הגדלה בפרדס. 
השימוש בצמחי הכיסוי הביא להפחתת הנגיעות במזיק.

המחקר עדיין בתחילת הדרך אבל החוקרים מאמינים שניתן 
לצמצם את נזקי האקריות בשימוש בצמחי כיסוי.

שתלנות
במסגרת הקונגרס ניתנו הרצאות בנושא שתלנות וכן ביקרנו 

.Alcanar במסגרת הסיור במשתלת
גידול ההדרים בספרד עומד בצל המלחמה בטריסטזה. המשתלות 
הגדולות מאוגדות במסגרת ארגון גג הנקרא Avasa. הארגון 
מפעיל בית גרעין הנמצא בהרים, הרחק מאזור גידול ההדרים והוא 
 ,Alcanar אחראי לאספקת חומר ריבוי נקי למשתלות. במשתלת
מייצרים מעל מיליון שתילי הדרים. השתילים מגודלים בחלקם 
בעציצים )כמו אצלנו( ובחלק גדול בקרקע בשורות צפופות.  
)תמונה מספר 3(. כל הגידול נמצא במבנים סגורים ומוגנים 

ברשת נגד חרקים. המשתלה מאד נקייה ומסודרת. 

סיכום קונגרס הדרים 
ספרד, נובמבר 2012

מאת שלום שמואלי, שה"מ

תמונה מספר 3: שתילים נטועים בקרקע במשתלת אלקאנאר

פרדס זרוע בצמח פסטוקה
צמח פסטוקה בוגר

כנסים בעולם
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כנסים מקצועיים

תמונה מספר 7: משטח טבילת נעלים בגפרת נחושת בכניסה לחממה

תמונה  מספר 4:   סימון השתילים בנקודת צבע להקלה בזיהוי

תמונה מספר 5: הנבטת כנות במגשים )חישתילים(

הכנות העיקריות בספרד הן הקריזו ווולקה. חושחש כמעט 
ואינם מגדלים בגלל הפחד מטריסטזה.

זיהוי קל של הכנות ולמנוע טעויות, כל כנה  כדי לאפשר 
מקבלת כתם צבע כבר בשלב צעיר כשלכל כנה יש את הצבע 

המזהה שלה. )תמונה מספר 4(.

במבנה נפרד מנביטים ומגדלים את הכנות במגשי חישתיל. 
ביקרנו במבנה בו היו למעלה משלוש מאות אלף זרעים אחידים 

ומוכנים להעתקה )תמונות 5, 6(.

בכניסה לכל מבנה או חממה, המבקר עובר דרך משטח מלא 
בגפרת נחושת כאמצעי חיטוי נגד העברת פיטריות. זהו אמצעי 
מאד נוח שאין דרך לחמוק ממנו ונראה לי שכדאי לאמץ נוהג 

זה גם במשתלות אצלנו )תמונה מספר 7(.
לסיום, ברצוני להודות לכל מי שעזר, תרם ואפשר לנו להשתתף 

בקונגרס.   

תמונה מספר 6: כנה מושרשת במגש – מוכנה להעתקה.



הפרק המלצות דישון נכתב בשיתוף:
יורם איזנשטדט, מוטי פרס,  אשר איזנקוט - מדריכי שירות 
שדה, דובי רבר- גימלאי שה"מ, ערן רווה - מנהל המחקר 

החקלאי
 

 המלצות דישון בפרדס לפי ניתוח תוצאות
בדיקות עלים 

טבלת ריכוז יסודות בעלים והמלצות דישון מחולקת ל-3   .1
רמות: גבוה, נורמלי, נמוך.

תחום של הערך הנורמלי בריכוזי היסודות בעלים נקבע לפי   .2

פלוס ומינוס 5% מאותו ערך. ערך גבוה או נמוך מהתחום 
הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון גבוה מ... או נמוך מ... 

בהתאמה. 
רמת הסידן בעלים משמשת בעיקרה לזיהוי רמת האמינות של   .3
הדגימה, והאם מדובר בעלים דיאגנוסטיים סבירים, כאשר 
הטווח הנורמטיבי נע בין 4% ל-6%. מעבר לטווחים אלו 
יש להתייחס ליתר היסודות באותה דגימת עלים בעירבון 

מוגבל. 
ו/או עם היסטוריה של כלורוזת ברזל  בחלקות חשודות   .4
)לדוגמא חלקות עם קרקעות לא מנוקזות, חלקות עם רמות 
גיר פעיל גבוה )10%-15%(, כאשר מופיעים מחסורים חזותיים 
יש צורך לדשן בכילאט ברזל ב-5-1 טיפולים לעונה לפי 
חומרת הבעיה. הכמות  לטיפול 500 עד 700 גרם/דונם כילאט 
ברזל 6% כדוגמת EDDHA המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. 
בקרקעות קלות ניתן להפחית את מנת הברזל ל-300–400 

גרם/דונם בכל יישום. 
עבור יסודות מיקרו כגון: מנגן, אבץ, נחושת, במקרים רבים   .5
רצוי לשלב אותם בריסוסים מונעים יחד עם ריסוסי הזנה כגון 
בונוס או עלוומיד. יש לזכור שחלקות בהן ניתנו ריסוסים עם 
יסודות מיקרו )גופרות ותחמוצות למיניהם( אין משמעות 
לבדיקות העלים במעבדה עקב זיהומי יסודות מיקרו שלא 

נשטפו היטב מהעלים.
יגזרו מטבלת ערכי רמת היסודות בבדיקת  רמות הדישון   .6
העלים לפי 3 הרמות המצוינות להלן. השלמת היסודות )חנקן, 
זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה עבור מים שפירים, טבלאות 

22

בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות לעונה
מרס-אפריל 2013

בדפון הנוכחי מופיע פרק חדש ועדכני המציג את הדרכים היעילות לדישון הפרדסים 
על פי תוצאות בדיקות העלים. החומר נכתב על סמך הידע שהצטבר וסוכם ע"י החברים 

הרשומים בכותרת. זני האשכוליות עוברים תקופה קשה. המחירים בשווקים השונים 
נמוכים, וחלק מהפרדסנים שולחים את הפרי ישירות לתעשיית המיץ והפלחים שגם 

בהם הייתה ירידת מחירים. הזן 'אור 1' נמצא עתה בעיצומו של הקטיף והמכירות. עונה 
זו מאופיינת בגודל פרי סביר, לאחר שפרדסנים רבים השקיעו מאמצים ניכרים להשגת 
גודל הפרי הרצוי, כולל דילול ידני של פרי במהלך הקיץ והסתיו. בחלקות שטופלו בדרך 
הנכונה התקבלו התוצאות הטובות ביותר. במקביל לסיום הקטיף אנו מתחילים בטיפולים 

להכנת יבול השנה הבאה על פי ההנחיות המופיעות להלן. 
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הדישון המופיעות בהמשך מתייחסות למים שפירים.
בחלקות בהם הרכב המים ייגזר ממי התפלה )יתכן גם אלו   .7
שבהם מי הרקע של הקולחין הוא מההתפלה(, ייבדק בעתיד 

הצורך להשלים גם יסודות כגון: מגניון, גופרית וסידן.
כאשר מי ההשקיה הם מי קולחין יש להפחית את תוספות   .8
והזרחן מסך כמות היסודות  החנקן האמוניקלי, האשלגן 
ניתן לקחת את ממוצע  המומלצים. מכל בחינה מעשית 
בדיקות המים לאורך עונת ההשקיה  ומהן לחלץ את נתוני 

רמות הדשן המסופקות במי הקולחין.
עבור החנקן בלבד, בשלבים מוקדמים של העונה ובמיוחד   .9
לאחר חורף גשום, כאשר חתך הקרקע רטוב ונשטף במהלך 
יחידות חנקן  העונה הגשומה מחנקן, יש להוסיף כ-5-3 
לדונם, גם אם במהלך עונת ההשקיה מי הקולחין מספקים 
את כל דרישות הדישון החנקני, מאחר שבשלב תחילת העונה 
ההשקיה היא מועטה ומכאן הצורך בדישון. בזנים בכירים, 
יוני, יש חשיבות רבה לדישון  בהם הדישון מסתיים בסוף 

המוקדם בתחילת העונה. 

10.  טבלאות לחישוב מנות חנקן, זרחן ואשלגן כפונקציה של 
כמויות מים שונות ורמות יסודות משתנות במי הקולחין:

יחידות חנקן צרוף )אמוניקאלי( במנות מים שונות ובריכוזי יסודות שונים

חנקן מנת מים
אמוניאקלי 

10 ח"מ

חנקן 
אמוניאקלי 

15 ח"מ

חנקן 
אמוניאקלי 

20 ח"מ

חנקן 
אמוניאקלי 

30 ח"מ

40046812
500581015
600691218
7007111421
8008121624
9009141827
100010152030

יחידות אשלגן )תחמוצת אשלגן ( במנות מים שונות ובריכוזי יסודות שונים

אשלגן 10 מנת מים
ח"מ

אשלגן 15 
ח"מ

אשלגן 20 
ח"מ

אשלגן 40 
ח"מ

400571020

500691224

6007111529

7009131734

80010152039

90011162244

100012182449

יחידות זרחן )תחמוצת  זרחן( במנות מים שונות ובריכוזי יסודות שונים

זרחן 7 ח"מזרחן 5 ח"מזרחן 3 ח"מזרחן 2 ח"ממנת מים

4001.92.84.75.6
5002.33.55.87.0
6002.84.27.08.4
7003.34.98.19.8
8003.75.69.311.2
9004.26.310.512.6
10004.77.011.614.0

לפי הטבלאות המופיעות לעיל ברמת מים נורמטיבית )700   .11
מ"מ( לכלל גידולי ההדר עבור חלקות מושקות במי קולחין:                                                                                           
ערך הסף לדישון אשלגני הוא כאשר ריכוז האשלגן הממוצע 
במי הקולחין הוא מתחת 20 מ"ג/ליטר או 0.5 מא"ק/ליטר. 
עבור חלקות במחסור חריף ההשלמה תהיה ל-25 יחידות. 
עבור זרחן -ערך הסף לדישון חלקות מושקות קולחין הוא 
מתחת ל-3 ח"מ, במחסורים חריפים ההשלמה תהיה ל-4.5 
יחידות זרחן. עבור החנקן תינתן תוספת של 5-3 יחידות 
ללא קשר לריכוז החנקן האמוניקאלי במים בתחילת עונת 
ולכן ערך סף לדישון חנקן בחלקות מושקות  ההשקיה, 
קולחין הוא כאשר רמת החנקן האמוניקאלי הינו מתחת 
ל-20 ח"מ. במחסורים חריפים יוספו עוד 10-5 יחידות 
במהלך העונה מעבר לתוספת ההתחלתית כאשר סך יחידות 

החנקן לא יעלו על 30 יחידות.

המלצות הדישון לפי בדיקות העלים 
בשיטת השריפה 

)הערכים מומלצים על סמך השקיה במים שפירים(

חנקן

ריכוז חנקן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

1.75<1.951.75-1.95 >אשכוליות

2.05 <2.252.05-2.25 >קליפים

2.00 <2.202.00-2.20 >לימון

2.10 <2.302.10-2.30 >תפוזים
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המלצות לגבי חנקן צרוף )N( ק"ג חנקן לדונם לעונה בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

152530כל הזניםחנקן

זרחן

ריכוז חנקן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.08<0.100.08-0.10 >אשכוליות

0.10 <0.120.10-0.12 >קליפים

0.09 <0.100.09-0.10 >לימון

0.11 <0.130.11-0.13 >תפוזים

המלצות לגבי זרחן )P2O5( ק"ג תחמוצת זרחן לדונם לעונה 
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

036כל הזניםזרחן

אשלגן

ריכוז אשלגן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.60 <0.700.60-0.70 >אשכוליות

0.50 <0.600.50-0.60 >קליפים

0.65 <0.750.65-0.75 >לימון

0.80 <0.900.80-0.90 >תפוזים

המלצות לגבי אשלגן )K2O( ק"ג תחמוצת אשלגן לדונם לעונה 
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

01830כל הזניםאשלגן

מגנזיום

ריכוז מגנזיום בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.28 <0.130.28-0.31 >כל הזנים

המלצות לגבי מגנזיום בפרדס בוגר
 ריסוס אחד או שניים לפי חומרת הבעיה בתכשיר מגנזיום באביב  המוקדם

השקיית הדרים.

השקיה
יש לתכנן כבר עתה את ההשקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
ההשקיה הראשונה, יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון )30-
20 מ"מ( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב הרטיבות בקרקע 
באמצעות טנסיומטר או מקדח. באדמות קלות יש לבדוק את 
רטיבות הקרקע 10 ימים לאחר הגשם, ובאדמות כבדות מאוד - 
6-5 שבועות לאחר הגשם. ההשקיה תחל כשהמתח בטנסיומטר 
המוצב בעומק של 30 ס"מ עולה על 25 סנטיבר בקרקע קלה, 

ועל 45 סנטיבר בקרקע כבדה.

דרכים לחיסכון במים
הדברת עשבייה - העשבים הם צרכני מים, ולכן יש להדבירם   .1

בכל השטח.
נוף העץ והקטנת היבול יאפשרו  גיזום ודישון - הקטנת   .2
קבלת פרי גדול, מחד, והפחתה בכמויות המים המיועדות 

להשקיית הפרדס, מאידך.
בפרדסים צעירים - יש לאטום בפקקים טפטפות שאינן   .3

סמוכות לעצים.

מדיניות ההשקיה הנכונה
מניעת תקלות של נזילות בצנרת.  .1

יעיל משקה  בחירת אביזר השקיה מתאים - אביזר מים   .2
רק שטח שאינו חשוף לקרינה ישירה. בהשקיה בממטרות 
או בממטירונים רצויה השקיה בשעות הערב והלילה, דבר 

שעשוי להקטין במידה ניכרת אובדן מים באידוי.
שימוש באמצעי בקרה כמו טנסיומטרים - המועד וכמויות   .3
המים להשקיה ניתנים לבקרה ע"י טנסיומטרים. ניתן לחסוך 
באמצעותם כמויות ניכרות של מים ולמנוע פגיעה במערכת 
השורשים הנגרמת כתוצאה מעודפי מים. הטנסיומטרים 
הממוקמים בעומקים של 30 ו-60 ס"מ מבקרים היטב את 
ההשקיה ומסייעים בקביעת מועד ההשקיה וכמות המים, 
ללא איבוד מים לעומק, תוך השקיית בית השורשים הפעיל.

טיפול במערכות טפטוף
עקרונות ההפעלה הנכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על שלמות וניקיון מערכות הסינון  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף  .3

בדיקה ברמת הטפטפת הבודדת: בוחרים באקראי 5 שלוחות. 
בכל שלוחה בוחרים באקראי  5 טפטפות הפזורות באופן אחיד 
לאורכה, ומסמנים אותן, כך שמתקבלות בסה"כ 25 טפטפות 
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בפרדס
מסומנות )לבדיקה חוזרת(. בטפטפות אלה מודדים את הספיקה 
 60 ובשעון עצר למשך  במשורה, בשעון בעל מחוג שניות 
שניות. לפני תחילת איסוף המים יש לוודא שלא משתחרר אוויר 
מהטפטפת. סטייה של 10% נחשבת מותרת ואינה מחייבת טיפול. 
כאשר הסטייה יורדת ב-15% ויותר מהצהרות היצרן, יש לבצע 

טיפול בהתאם לממצאים, כלהלן:

משקעי חרסית ומרחפים אחרים ששקעו בטפטפות - ניקוים 
ייעשה באמצעות שטיפה במי ההשקיה בלחץ גבוה לאחר פתיחת 
קצות השלוחות. אם מורכבים וסתים במערכת ההשקיה, יש 

לבטל את פעולת הוויסות בזמן השטיפה.
סתימות חלקיות ע"י אבנית ממשקעים כימיים - ניקוי האבנית 
ייעשה באמצעות שטיפה בחומצה מלחית טכנית מרוכזת -35%
33%. הערה בטיחותית חשובה: מגע עם החומצה מסוכן מאוד, 
ולכן בעת הטיפול יש ללבוש בגדים ארוכים, נעליים מתאימות 

וכפפות, וכן להרכיב משקפי מגן.

אופן הטיפול: לשטיפת המערכת יש לנקות את המסנן, להזרים 
מים במערכת )נטרל וסתים( ולשטוף היטב את הצינורות המחלקים 

ואת שלוחות הטפטוף.

שטיפה בחומצה - הוראות הפעלה:
חיבור דוד הדישון אל ראש הדישון ייעשה בכיוון ההפוך, כך 
שהמים ייכנסו דרך הצינור שאין לו הארכה לתוך הדוד )בדישון 
המים נכנסים לצינור פנימי שמערבב את הדשן המוצק(. הפיכת 
כיוון כניסת המים נעשית משום שהחומצה הזרחתית כבדה מהמים 
)תלוי בריכוז החומצה - 35%-61%(. לאחר מילוי הדוד במים 
לכדי 2/3 מנפחו, מוסיפים את החומצה, לפי החישוב שבהמשך 
)סעיף "חישוב כמות החומצה"(. החומצה שוקעת לתחתית הדוד, 
והוספת מים להשלמת נפח הדוד אינה מערבבת היטב את שני 
הנוזלים )מים + חומצה זרחתית(. החומצה מוספת לדוד לשם 
ניקוי המשקעים שנוצרו בצנרת ובטפטפות, וזה מושג על ידי 
הזרמת החומצה אל המערכת תוך כ-10 דקות באמצעות הצינור 

אופן החיבור הנכון של דוד הדישון לשטיפת המערכת

המגיע לתחתית הדוד, שיעביר את החומצה הנמצאת ברובה 
 ,pH=2 בחלקו התחתון של הדוד. פעולה זו מבטיחה חומציות של

המספיקה להמסת המשקעים בצנרת.

אופן מילוי הדוד או המכל: יש למלא מים בדוד הדישון או 
במכל הדשן )כאשר העבודה נעשית באמצעות משאבת דשן( 
בכמות של 2/3 מהנפח; להוסיף את החומצה ולאחר מכן להשלים 
במים. חשוב מאוד להקפיד על הסדר: ראשית מים, ולאחר מכן 
חומצה. עבודה בסדר הפוך עלולה לגרום לרתיחת התמיסה 

ולפיצוץ מסוכן.
חישוב כמות החומצה: כמות החומצה שיש להזריק היא 6 
ליטרים חומצה 35% לכל מ"ק מים של ספיקה שעוברת לשטח. 

זמן ההזרקה: 15 דקות. 
6 מ"ק/שעה;  לדוגמה: הספיקה השעתית של החלקה היא 
כמות המים שתוזרם לשטח ב-15 דקות תהיה X 1/4 6 מ"ק/ש', 
כלומר 1.5 קוב. כל קוב יכיל 6 ליטרים של חומצה מלחית. אם 
כן, 1.5 קוב מים יכילו: X 1.5 6 ליטרים חומצה = 9 ליטרים 

חומצה מלחית ב-15 דקות הזרקה. 

לטיפול בחומצה

חבור דוד הדישון: חבר את דוד הדישון אל ראש הדישון בכיוון ההפוך )ראה ציור(

כניסת מים

מצב דישון רגיל מצב לטיפול בחומצה
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בפרדס
בעבודה באמצעות דוד דישון יש ליצור מפל לחץ ע"י שניקת 
ברז הדישון עד להפרש לחצים של 1 אטמוספרה בין כניסת המים 
לדוד ליציאתם ממנו. במשאבת דשן יש לכוון את המשאבה 

לספיקה הרצויה. 
בתום השטיפה יש להמשיך ולהשקות )רצוי בלחץ גבוה( עוד 
שעה לפחות, כדי לשטוף את חלקי המערכת משאריות החומצה.
נוספת את  יש לבחון פעם  ביצוע השטיפה  הערה: לאחר 
הטפטפות המסומנות לגבי הספיקה הרצויה, לבדוק אם נותרו 

טפטפות סתומות, ובמקרה שכן - להחליפן.
לפנות למדריכי שירות השדה  ניתן  זה  בנושא  לפרטים 

במחוזות השונים.

הזנה עלוותית בחנקן
)בהסתמך על  בפרדסים שנמצאו בהם רמות חנקן נמוכות 
בדיקות עלים(, במיוחד באדמות כבדות, והם מדושנים מאוחר 
יותר או מראים חיוורון כלורוטי בשל מחסור בחנקן - מומלץ 
לרסס באוריאה דלת-ביורט )המכילה פחות מ-0.3% ביורט( 
- תכשיר מוצק וגבישי בריכוז 1.5%, מחודש פברואר עד סוף 
הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן מומלץ לבצע ריסוס 

נוסף כעבור שבועיים.

מגנזיום - זנים לימוניים, סטסומה, טבוריים או זנים אחרים 
על כנות לימוניות - רגישים יותר למחסורי מגנזיום. יש לרסס 
בהתאם לתוצאות בדיקות עלים ולסימני מחסור. בפרדסים, שבהם 
לא נבדקה תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס אחת לשנתיים 

באופן קבוע. 

המינוןהתכשיר
1.5%-2%מגניט 70

1%-1.4%מגניסל
2.1%מגנזאון

לתכשירים אלה יש להוסיף אחד מהמשטחים המוספים גם 
ליסודות הקורט )ראה בהמשך(. כשהמחסור במגנזיום מחריף, 
כלומר מופיע מדי שנה ובאופן ויזואלי, או כשריכוז המגנזיום 
נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל שני טיפולים  בבדיקות העלים 
עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות, ואין לשלב יסודות אחרים 

באותו ריסוס. 
מועד הריסוס: החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים 
לכ-2/3 מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה ולהימנע 
מריסוס בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר הריסוס במגנזיום. 
המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש חשיבות 
רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס שנית 

על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.
מניעה ותיקון של המחסורים ביסודות קורט:

בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד מן המשטחים המומלצים: 

טריטון B 1956 0.025%, טיבולין או BB-5 בריכוז של 0.05%.
אבץ - מרססים בתחמוצת אבץ בריכוז 0.15% או בגופרת 

אבץ 0.12% או באבצאון 0.3%.
מנגן - מרססים בגפרת מנגן בריכוז 0.2%. 

בעת הצורך, אפשר לשלב את הריסוס באבץ ומנגן.

הזנת עצים צעירים עד גיל 3 או החלפת זן
 200 של  ז  כו ברי י  קנ חנ בדשן  לדשן  מומלץ 
 . מים( למ"ק  ן  אמו גופרת  ק"ג   1 )כ- חנקן   ח"מ 
כמו כן, מומלץ לרסס את העלווה מדי 3-2 שבועות בחודשים 
מרס-אוגוסט ב"דשן כל" 23-7-23 בריכוז של 2% בתוספת 
משטח. מחודש ספטמבר יש להחליף את ה"דשן כל" בחנקת 
ניתן להחליף  אשלגן בריכוז של 3%. שלוש פעמים בעונה 
נוסחה זו באוריאה דלת-ביורט 1.5% בשילוב אבץ או מנגן לפי 

הריכוזים המומלצים לעיל.

גיזום ועיצוב העץ
יש לקבוע את מדיניות הגיזום לקראת העונה הקרובה בהתאם 
למנות המים המוקצבות לחלקה. כשמנות המים מקוצצות, רצוי 
להקטין את ממדי העץ באמצעות גיזום מכני וידני. הקטנת נפח 
העץ ושמירה על גודל פרי סביר מתאפשרות באמצעות שתי 
פעולות: האחת, גיזום מכני של צמרת העץ ושדרתו; והשנייה, 
גיזום מעברים בין העצים. בזני האשכוליות הוכח כי מעברים 
רחבים של עד מטר בין עץ לעץ תרמו להגדלת הפרי. גיזום 
מכני חזק מקטין את נפח העץ ומפחית את מספר הפירות לעץ. 

כגודל קיצוץ המים - כך יהיה עומק הגיזום.
יש להקפיד על הגיזום ועל פתיחת העצים לאור משום השפעתם 
הרבה על היבול, החנטה וגודל הפרי. הגיזום משמש גם ככלי 
לוויסות היבול בקליפים בשנת שפע, בנוסף לטיפול בחומרי 

צמיחה, באמצעות דילול וקיטום ענפים נושאי פרי רב.
לאחר שנת שפע בקליפים, יש לגזום רק כשהסתיימה נשירת 
החנטים. במקרה שיש חנטה רבה, מומלץ לקצר את ענפי הצמרת 

באמצעות גיזום מכני - הורדה של 1-0.5 מטר מאורכם.
סטאר רובי - עקב פגיעה קשה הנגרמת כתוצאה מ"התמוטטות 
שחורה" בסטאר רובי שנגזם באביב, מומלץ שלא לבצע גיזום 
מכני בזן זה בעונה הנוכחית אלא לגזום ידנית. יש לכסות את 
פצע הגיזום במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום, 
ולהימנע מפתיחת חלון  ומגיזומים החושפים את זרועות העץ 

והגזע למכות שמש.

גיזום לימון
יש לחדש דלת וחלון מדי חודש ע"י סילוק הענפונים החדשים 
על הזרועות הראשיות. לאחר כל לבלוב יש לקטום את כל הענפים 
הצעירים שאינם נושאים חנטים בכל הנוף. פעולה זו מעודדת 
לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה מחוץ לעונה וקבלת פרי קיצי.
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בפרדס
חילון, דילות ופתיחת מעברים

גיזום חלון יש לבצע ע"י הסרה של ענפים במרכז העץ. חלון זה 
צריך להיות צר למניעת קרינת שמש ישירה על הבדים הראשיים.
גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח בשורות הנטועות מצפון 

לדרום, ולכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח למערב.
מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 1-0.5 מטר משמלת 
העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר תמנע התייבשות של ענפים 
ותוסיף פירות  בין העצים, תגדיל את שטח הפנים של העץ 
גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר רובי 
והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על חשבון הגביע המהווה 

סכנה מבחינת מכות שמש לזרועות העץ.

גיזום מעברים בסטאר רובי
אם הגיזום בוצע בסתיו ובחורף, ופרצו ענפים חדשים - יש 
להסירם ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את הזרועות 

שנחשפו לשמש. בזן זה יש להימנע מחילון.

דילול
זה  ואין  יותר מ-80 עצים לדונם  בפרדסים בוגרים, שבהם 
מעשי לפתוח בהם פתחים באמצעות גיזום, אפשר לקבל אפקט 
הדומה לגיזום באמצעות דילול חצי מהעצים. הדילול יתבצע 
ע"י הסרה של 1/8 עד 1/4 מהעצים בהדרגה מדי שנה. רצוי 

לפנות למדריך האזורי לתכנון מדויק של הדילול.

גיזום יבש
ניתן לבצע גיזום יבש במשך כל הקיץ, אולם רצוי להקדים. יש 
להסיר מתוך העץ את כל הענפים היבשים וענפים חיים מנוונים 
שאינם נושאים פרי. הענפים הללו שורטים את הפרי, בעיקר 
בזנים רגישים כמו: פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים אלה גם 
פרי שחנט במעטפת החיצונית - נופל למרכז העץ בשל משקלו 

הרב ועשוי להישרט.

גיזום שמלה
בעצים מבוגרים, שבהם שמלת העץ נמוכה, יש לגזום לגובה 
של 0.5-0.3 מטר מפני הקרקע 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 מים בעת ההשקיה ושיפור יישום הריסוסים כנגד מזיקים, 

עשבייה ומחלות.
בהשקיה במים מושבים חובה לגזום שמלה לגובה מינימלי 
של חצי מטר מפני הקרקע למניעת מגע ישיר בין המים לפירות.

עיצוב עצים צעירים
יש לעצב זרועות בצורת גביע מ-5-4 זרועות. ניתן להתחיל 
לפתוח דלת למרכז השורה, להסיר ענפים מיותרים בבסיסם 
ולמרוח במשחת עצים. לבלוב צעיר שהגיע לאורך 50-30 ס"מ 

יש לגוזמם כדי לעודד פריצות חדשות. בעצים צעירים שאינם 
מתפתחים ומאזור ההרכבה מתפרצים ענפים חזקים - יש להשאיר 

3 מענפים אלה, כדי שיחליפו את הנוף המנוון.

הלבנה
זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חזק, 
יש להלבין מיד למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים הרגישים יותר: 

סטאר רובי, שמוטי, פומלו, אשכוליות ופומלית.
חיגור להעלאת היבול בהדרים

ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 
בעת הפריחה. בד"כ מומלץ חיגור זרועות של 50%-80% מהנוף. 
בעת הצורך מומלץ לחגר את הזנים: אור, מור, פומלו, פומלו 
צ'נדלר, סטאר רובי, פומלית, טבורי, מינאולה ונובה. מומלץ 
לחגר זני קליפים כאשר השפעת הג'יברלין אינה מספקת. יש 
להקפיד על חיגור נכון ואין לפגוע בעצה בעת החיגור. בכל 

מקרה, אין לחגר עצים חלשים.
בניסויים שנעשו לאחרונה בעצי 'אור 1' נמצא שחיגור, המבוצע 
כאשר החנטים מגיעים לקוטר של 8-6 מ"מ, מעלה את היבול. 
מומלץ לבצע חיגור זה בנוסף לטיפולים המבוצעים בעת הפריחה 

)חיגור ו/או ריסוס בג'יברלין(.

ריסוס בג'יברלין או חיגור להעלאת היבול בקליפים
בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים 
נושאים יבול דל מאוד. ניתן להפחית את נשירת החנטים ולהעלות 
יבול באמצעות ריסוס בג'יברלין או חיגור בשיא הפריחה. אם 
לא מספיקים לבצע את הריסוס בשיא הפריחה, ניתן לבצע את 
הריסוס בג'יברלין גם לאחר תום הפריחה. בניסויים שבוצעו 
לאחרונה נמצא שהטיפול בג'יברלין היה יעיל גם כאשר הוא 
ניתן כשבוע לאחר הפריחה, אך לא היה יעיל כשניתן בתחילת 
הפריחה. בכל זן יש לבחור את התכשירים המורשים לשימוש 

בהתאם לתווית.
נוסחאות הריסוס: GA3 )50-25 ח"מ( + משטח בשיא פריחה 
או לאחר הפריחה, או שני ריסוסים עוקבים בג'יברלין: הראשון 
בשיא הפריחה, והשני לאחר הפריחה. המשטחים המומלצים 
 ,)0.025%( 1956 B בהדרים לשילוב עם ג'יברלין הם: טריטון
BB-5 )0.05%(, טיבולין )0.025%(. כשהפריחה איננה אחידה, 

מומלצים שני ריסוסים.
במקרים מסוימים מומלץ לחגר )בד"כ חיגור זרועות( במקום 

טיפול בג'יברלין או בנוסף לו.

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

diuron )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון,  מונעי הצצה: תכשירי 
)קווארץ, פאלקון(, תכשיר   diflufenican סאנדורון(, תכשירי 

Flufenacet )טיארה(, תכשיר  Terbutryne )טרבוטרקס(.
 glyphosate isopropyl ammine salt קוטלי עלווה: תכשירי 
)גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, 
 2,4-D X, הנטר, אורגן(, תכשירי  )הייבר   bromacil טייפון(, 
 aminotriazol אלבר-סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר(, תכשיר(
 glufosinate תכשירי ,)TL  וידזול( + Ammonium thiocyanate

ammonium )בסטה, פאסטר(.
גם תכשירים משולבים להדברת עשבייה.  נמצאים בשוק 
תכשירים אלה מורכבים מכמה חומרים המיועדים הן למניעת 
הצצה והן להדברת עשבייה קיימת, וניתן להשתמש בהם בהתאם 
להרכב העשבייה הקיימת בפרדס ולפי הוראות השימוש הרשומות 

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

והקניינים.
להלן נוסחאות הריסוס, לפי הגילים השונים של הפרדס:

פרדסים צעירים 
בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל עלווה בלבד. 
בחלקות המושקות במתזים או בממטירונים מומלץ לשלב את 

מונע ההצצה, בתנאי שהשילוב אפשרי על פי התווית. 
פרדסים בשנה הראשונה

מומלץ לרסס בבסטה בריכוז 1.5%-2.0% או בטרגט בריכוז 
3% )טרגט מורשה לשימוש רק בפרדסים שאינם מניבים, והוא 

מומלץ לריסוס בטמפרטורה שמעל 25 מעלות צלסיוס(.
יש להגן על הגזעים מהרטבה של תרסיס הריסוס.

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

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

פרדסים בני שנתיים
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' + טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט   .1

.1.5%-1%
בסטה בריכוז 1.5%-2%.  .2

טרגט בריכוז 3%.  .3

פרדסים בני 3
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' + טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט   .1

.1.5%-1%
בסטה בריכוז 1.5%-2%  .2

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

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

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

גלייפוסט 1%-1.5%.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + היבר X או   .2

הנטר או אורגן )100 ג'/ד'(.
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק /ד' + טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט   .3

.1.5%-1%
סטרן או טומהוק בריכוז 0.5% נגד עשבים קשי-הדברה -   .4

בכתמים.
אם יש נביטת קייצת, מומלץ לשלב בתמיסת הריסוס את   .5

אחד מתכשירי ה-D-2,4 המאושרים לריסוס בפרדס.

עשבים קשי-הדברה
כמו  ישנם עשבים קשי-הדברה, במיוחד שיחים מטפסים 
ויתניה משכרת, אספרגוס למיניו, חנק, אורגיה משינית, בלוטנית 
אפריקאית, חבלבל, היפומאה, שרביטן ושבטן, ובהם יש לטפל 
נקודתית ולמנוע הנבת פירות וזרעים כדי למנוע את התפשטותם. 
את הצמחים הבוגרים צריך לעקור, וכל אימת שיתחדשו יש 
לחזור ולרסס. מדבירים עשבים אלה באמצעות ריסוסים בתכשיר 
גלייפוסט בשילוב אחד מתכשירי ה-D-2,4 המאושרים לשימוש 

בפרדס.

הדברת מחלות
ריקבון חום

ריבוי הגשמים השנה והטמפרטורות הנמוכות יצרו תנאים 
נוחים מאוד להדבקת הפרי במחלה, לכן לאחר משקעים של 
300 מ"מ ומעלה יש לבצע ריסוס נוסף בתכשיר נחושת למניעת 
הדבקת הפרי. מומלץ לקטוף את הפרי רק לאחר שחלפו לפחות 
12 ימים ממועד הריסוס השני, כיוון שסימני המחלה יופיעו רק 
12 ימים לאחר הדבקה של החי נבגים. כך יימנע משלוח של 

פרי נגוע במחלה שיירקב במשלוח.
חלקות שלא נקטפו ויש בהן פרי רב סמוך לפני הקרקע, מומלץ 
לרסס בתכשירי נחושת הידרוכסיד, כמו קוצייד 0.3%, קנון 
נחושתי ודומיו. אם בסמוך לחלקות הדרים זורמים מי קולחין 

לא מטוהרים, אין לרסס חלקות אלה בתכשירי נחושת.
גורם  כיוון שהוא  אין לרסס מרק בורדו על לבלוב צעיר, 

לצריבות.

מאלסקו
נבגי המחלה מופצים מגופי פרי שמתפתחים על ענפים יבשים 
ונפוצים לכל עבר. בעונה זו יש עדיין תנאים אופטימליים להדבקה 
- לחות גבוהה במיוחד בלילות, טיפות מים וטמפרטורה נמוכה. 
עונה זו גם מתאימה לריסוס כל הנוף בקוצייד בריכוז 0.25% 
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 מועד 
)עיתוי פנולוגי(

תכשירים 
מומלצים למועד1

המלצות לריסוס לפי היסטוריית הנגיעות בחלקה 
ותוצאות ניטור של אלטרנריה בחלקה

מועד אחרון 
ליישום או ימים מקטיף

נגיעות קשה בעבר
 )מעל 10% בררה(

 נגיעות 
בינונית-נמוכה

)10% עד 0% בררה(

סוף אפריל
)תחילת חנטה(

עמיסטאר 0.075% או 
ניטורריסוססיגנום 0.05%

סוף מאי

160

אמצע מאי

תכשירי אשלגן זרחיתי 
)פוטסיום פוספיד(2 

7ניטורריסוס0.25%

תחילת יוני
קליפמן3 0.15%

ניטורניטוראו רובראל 0.1%
60
150

סוף יוני

תכשירי אשלגן 
זרחיתי2 0.25%

ניטורריסוסאו קוצייד4 0.3% 

7

7

120ניטורניטורחוסן 0.15%אמצע יולי

תחילת ספטמבר
תכשירי אשלגן
7ריסוסריסוסזרחיתי2 0.25%

תחילת אוקטובר
סיגנום 0.05% או 

ניטורריסוסקליפמן3 0.15%
160
60

אמצע-סוף אוקטובר
קוצייד 0.3% )גם כנגד 

7ריסוסריסוסריקבון חום ומלסקו(

אמצע נובמבר
 הרקולס

7ניטורריסוס)קנונחושת( 0.4%

מאמצע נובמבר עד הקטיף
אנטרקול3 0.25% או 

28ריסוס ע"פ ניטורריסוס ע"פ ניטורמנקס3 0.3%  

אלטרנריה
בטבלה שלהלן מופיעות המלצות ליישום קוטלי פטריות להדברת אלטרנריה לפי מועד פנולוגי.

לקטילת הנבגים בשלבי הנביטה הראשונים, לפני שהתפטיר 
יחדור לעלי העץ. לא מומלץ לרסס במרק בורדו על לבלוב 
צעיר מאוד )פחות מ-10 ס"מ( מחשש לצריבות. אפשר לרסס 
במרק בורדו בריכוז 0.5%, אם אין לבלוב צעיר. הריסוס מומלץ 

בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים.

הערות לטבלה: 
הרשימה אינה מחייבת.   .1

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

התכשירים מקבוצת הדיתיוקרבמטים )קליפמן, אנטרקול,   .3
מנקס( מותרים לשימוש בארץ בהדרים, אך משום שיש 
מדינות המסתייגות משימוש בתכשירים אלה, מומלץ להיוועץ 

במשווק בטרם ריסוסם.
קוצייד יינתן בחלקות שלהן היסטוריה של החמה.   .4
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עלעלת

עצים שסומנו כחשודים במחלה ילבלבו כשבוע ימים לפני 
העצים הבריאים, אם הם אמנם נגועים, וזו אפשרות נוספת לאבחן 
נגיעות במחלה. סימנים נוספים לזיהוי המחלה הם מחסורים 
באבץ שלא תוקנו בריסוס האבץ, עלים קטנים ועץ קומפקטי 

בעל נוף מעוגל כאילו נגזם כך. 
בנטיעות חדשות בנות שנה חשוב במיוחד לסמן את העצים 

הנגועים ולעקור אותם.
בזן ניוהול קיימת תופעה של עצים מתנוונים הנראית כעלעלת. 
אף על פי שלא כל סימני העלעלת מופיעים בעצים אלה - מומלץ 

לעקור אותם. טרם עלה בידנו לגלות מהו הגורם לתופעה זו.

 )HLB( מחלת הגרינינג
מחלת הגרינינג היא מחלה קשה של עצי הדר המסכנת את 
קיום ענף ההדרים בפלורידה. המחלה לא נמצאה בארץ. סימני 
המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. במקרה שמבחינים בעצים 

חשודים, נא לדווח על כך למדריכים.

הדברת מזיקים 
כמה מזיקים המשיכו להתפתח במהלך החורף. בפרי שטרם 
נקטף ומאולח בפייחת יש לשקול ריסוס בהתאם ליכולת הביצוע 
בעונה זו. שמן בריכוז 1% או יותר עשוי לסייע בהסרת הפייחת, 
וניתן לקטוף את הפרי כשבוע לאחר מכן. זה הזמן להסדיר את 
נושא פיקוח המזיקים ולבצע כיול והכנת המרססים בעזרתם 

של מדריכי המיכון. 

כנימות עלה 
עם בוא האביב והעלייה בטמפרטורות יחלו העצים ללבלב. 

בנטיעות צעירות חשוב לשמור על העלווה הצעירה. 

עש המנהרות
הטיפול היעיל ביותר בעש המנהרות הוא באמצעות תכשירי 

ההדברה הניתנים בהגמעה.

אקריות
בנגיעות גבוהה על גבי העלווה ולאחר הקטיף יש לשקול ריסוס 

כדי שלא להגיע לתחילת העונה עם נגיעות גבוהה.

כנימות קמחיות
בתקופה זו יש לבצע פעולות אגרוטכניות כמו גיזום, כולל 
גיזום שמלה, אשר יחדירו אור לעץ ויצמצמו את אוכלוסיית 

הכנימות הקמחיות, בעיקר קמחית חבויה.

קמחית ההדר
ניתן להדבירה באמצעות טיפול בתכשירי  במידת הצורך 
אימידקלופריד המורשים להדברתה. זאת לאחר הפריחה עם 

התפתחות החנטים.

קמחית כדורית
מומלץ להדבירה. בחלקות שהיו נגועות בקמחית הכדורית 
בעונה החולפת. מדבירים אותה באמצעות הגמעת בתכשירי  

אימידקלופריד המורשים על פי התווית לאחר הפריחה. 
כנימה אדומה

בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי 
יעזרו בקבלת ההחלטה בדבר הריסוס.  נתונים אלו  הקטיף. 
ניתן להדבירה באמצעות תכשירי אימידקלופריד מורשים. או 

בתכשירים המומלצים בריסוס.

כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי 
הקטיף. יש לרכז את נתוני הבררה, ומראשית העונה לבצע מעקב 
על גבי הפרי הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת, במיוחד באזור 
שמתחת לעלי הגביע ובאזור המקביל על גבי הפרי. בחלקות 
נגיעות משמעותית בקטיף, יש לשקול הדברה  זוהתה  שבהן 

באמצעות תכשירי אימידקלופריד מורשים.

עש הפריחה 
היו מקרים שבהם נגרם נזק רב ליבול. יש לשים לב לתופעה זו 
גם השנה ולבדוק בפרחים הימצאות של עש פריחה. ניתן לזהות 
את העש על פי נוכחות הזחלים בפרחים, "נסורת" בתחתית הפרח, 
חורי נבירה של הזחלים בפרח, ולעתים גם בחנטים הצעירים. 

בנושא ההדברה יש להיוועץ במדריכים.

הערה: רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא מופיעה באתר מועצת הצמחים: 
http:// :ובאתר חברת יתרולאב http://www.plants.org.il

www.itrolab.com

כיצד להגיע לרשימה?
יש להיכנס לאתר מועצת הצמחים. בראש עמוד הבית מופיע 
תפריט המסומן בסרגל ירוק ובו יש ללחוץ על "מידע ליצואן". 
יופיע סרגל אותיות מ-א' עד ת'; כדי להגיע לרשימה הרלוונטית 
להדרים - להקליק על האות ה' ואז יעלה חלון עם המלה "הדרים". 
הקשה על החלון תראה כיתוב כחול שעליו יש ללחוץ - מופיעה 

רשימת תכשירי ההדברה עם כל הפרטים העדכניים.
הרשימה הוכנה ומתעדכנת ע"י חברת יתרולאב בניהולו של 

ד"ר צחי סקלסקי.



È¢Ú ˜ÂÂ˘Ó

∫ÏÈÎÓ

Fe-EDDHA ˙¯Âˆ· ÏÊ¯· ∂•

Æ¯ÒÁ ˙ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈËÏ

‰ÂÚÏ ÌÈˆÏÓÂÓ ÏÂÊÙ˙ È¯È˘Î˙

˘„Á

∫ÏÈÎÓ
Abamectin ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ±∏

 ˙È¯˜‡ ¨˙Â¯‰Ó‰ ˘Ú ˙¯·„‰Ï
Æ‰ÈÂˆÓ ‰ÓÂ„‡ ˙È¯˜‡Â ‰„ÂÏÁ‰

∫ÏÈÎÓ
Acetamiprid ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≤∞∞ ÏÈÎÓ
 ‰ÓÈÎ ¨¯„‰‰ ˙Â¯‰Ó ˘Ú ˙¯·„‰Ï

 ˙ÓÈÎÂ ‰‡¯ÈÙÒ‰ ˙ÓÈÎ ¨‰ÓÂ„‡
ÆÌÈÈÚÂÏ„‰ ‰ÏÚ

דיו
טו

 ס
ה

∫ÏÈÎÓ
  Imidacloprid ¯ËÈÏ· Ì¯‚ ≥µ∞ ÏÈÎÓ
 ‰ÓÈÎ ¨¯„‰‰ ˙Â¯‰Ó ˘Ú ˙¯·„‰Ï

Æ˙È¯Â„Î ˙ÈÁÓ˜ ‰ÓÈÎÂ ‰ÓÂ„‡

*

*ÔÈË˜ÓÂÈ·

*ÂËÒÈÙÓ

*„Â˜„Â˜

∂ „ÏÂ‚≠Â‡‚

 ‰Ê‰ ¯È˘Î˙
ÌÈ¯„‰· ıÏÓÂÓ

ÌÈ¯„‰· ÌÈ˜¯Á ÈÏËÂ˜

„ÂÓ≠Ï˙ ˘Â‚ ¥∞∂π∂ „¯Â ÔÈÚ

∞µ¥≠∏±∑∂∑∑∂ ∫¯ÈÙÂ‡ ¨∞µ∞≠∑≥≥≤≤∞∂ ∫‰È„·ÂÚ ¨∞µ∞≠µ¥±±≤≥π ∫¯È‡Ó ∫ÏË

frank115.rm@gmail.com     ∞π≠∑π∂∑∏≥∞ ∫Ò˜Ù

¯È‡Ó ˜¯Ù ˙Ï˙˘Ó

ÌÈ¯„‰ ÈÏÈ˙˘
≤∞±≥≠±¥ ˙ÂÚÈËÏ ˙ÂÓÊ‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó

∏±≤ ˙Î ÏÏÂÎ ˙ÂÎ‰ ÏÎÂ ÌÈÊ‰ ÏÎ
∏≤µ ˆ¢‰‚‰ ÔÂÈ˘¯ ≠ ˙Â·¯‰Â ÁÓÂˆ‰ ˙‚‰ È¢Ú ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÏÈ˙˘‰

Ó˘˙
˙Ï

דיו
טו

 ס
ה



ופסח כשר!חג אביב שמחולכל בית ישראל - לקהל לקוחותינו


