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הצמחים
מועצת
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

"השקדייה פורחת בתבור"

צילומו של יוסי ברגר מקריית חיים נבחר כתמונת הטבע
והחקלאות של ישראל לשנת  2014בתחרות "הגלריה החקלאית"
ה 10 -של קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
מאות תמונות הוגשו לתחרות המסורתית וההכרזה על הזוכה
בתחרות התקיימה בכנס הלקוחות השנתי של קנט ,שבו
השתתפו מאות חקלאים.

אות החקלאי המצטיין לשנת  2014הוענק לגיורא ויורם גור מגבעת חיים מאוחד ולהרצל
ואורי כהן מחלץ אות הוקרה על מפעל חיים הוענק לעו"ד סנפורד (סנדי) קולב
• מגדלי ההדרים בארץ יקנו במרוכז תשומות ייצור

דשנים זה כיל
חברת כיל דשנים ,המספקת זה למעלה משישים שנה מוצרי דשן לחקלאות ,ממשיכה
לייצר סטנדרטים חדשים גם בשרות ומחברת בין מקצועיות ,מאגרי ידע וניסיון לבין יחס
אישי ,אכפתיות אמיתית והיכרות עם השטח והלקוחות .צוות האגרונומים של כיל דשנים
מתאים לכל לקוח את הפתרון הנכון והאפקטיבי ביותר עבורו בכל עונה ,מחסור או צורך.
נותנים את הנשמה!

ייצור דשנים

ייצור "דשני מדף" יחד עם הזמנות
מיוחדות " ."Tailor madeהייצור
מתבצע במתקני ייצור מודרניים
וממוחשבים ,בכפוף לתקני אבטחת
איכות מהמתקדמים ביותר בעולם.

לוגיסטיקה ואספקה

שירות "דשן עד לבית
הלקוח","Door to door" ,
עד למיכל .המתנה לתדלוק
און-ליין ,בכל מקום ,מזג
אוויר או תוואי שטח.

ייעוץ אגרונומי

ביקורי אגרונום בשטח ,ייעוץ
מקצועי ,הכנת תוכניות
דישון ,בדיקות מעבדה,
התאמת הדשן הנחוץ
וביצוע שירותי הדישון.

תפעול וקשרי לקוחות

שירות הנמצא בשטח ובקשר
מתמיד עם הלקוחות .תמיכה,
מעקב ובקרת שביעות רצון
הלקוחות להמשך עבודה
יעילה המותאמת לצרכיהם.

הזמנות1-800-77-88-77 :

דשנים וחמרים כימיים בע"מ
ת.ד ,1428 .חיפה 31013
טל 04-8468178/9 .פקס04-8468296 .
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עמדה
חי בינימיני

חברי המערכת

התייעלות
מגדלי ההדרים בארץ ירכשו במרוכז תשומות ייצור

כתובת המערכת

רח' העצמאות  ,40ת.ד  ,235יהוד 5600
טל' ,03-9595666 :פקס03-9502211 :
מחלקת מודעות:
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המכון להדברה ביולוגית
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דפוס האוזר בע"מ ,גבעתיים
טל'03-5711908 :
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חקלאים מצטיינים
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צילומו של יוסי ברגר מקריית חיים "השקדייה פורחת בתבור"
נבחר כתמונת הטבע והחקלאות של ישראל לשנת 2014

בפרדס
המלצות למגדלים
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תמונת מצב

מאת :טל עמית

סיכום עונת 2013/14
הגענו לקו הסיום של עונת  2013/14ואפשר לסכם את הנתונים
ולהשוות.
כמותית ,עונת  2013/14מאוד דומה לעונה הקודמת ,כאשר
היבול הסתכם ב 518.5-אלף טון.
זו תוצאה מאכזבת ,שהיא כ 4%-מתחת לממוצע העונות
האחרונות .הציפיות והפוטנציאל היו ליבול גבוה בכ.15%-10%-
הסיבות לחוסר היבול ידועות וקשורות בעיקר לגורמי טבע,
שיכולתנו לשלוט בהם ,מוגבלות.
בנוסף ,לאירועי הטבע החריגים שפקדו אותנו ,ניתן לציין
גם התפרצויות של מזיקים (עש הפריחה ,לדוגמה) ,בעוצמות
ובהיקפי נזק שלא ידענו כמותם בעבר.

את מגמת ההתחזקות של יצוא שני מוצרים – אשכוליות וקליפים.
מגמת הירידה ביצוא תפוזים נמשכת ,וכך קורה גם בתעשייה.
התז"ים מקבלים מחירים טובים בשוק המקומי וכ– 70%מהתוצרת
מופנית לשוק זה.
בקליפים ציפינו ליצוא הרבה יותר גבוה ,אך הציפיות התנפצו
לנוכח אירועי הטבע .הזנים מינאולה ונובה נפגעו קשה מהסופה
באמצע דצמבר .הזן "אורי" נפגע פעם ראשונה בזמן הפריחה
והחנטה ,באביב שעבר ,ופעם שניה לפני תחילת הקטיף – בארוע
הסופה.
למרות זאת ,יוצאו מהארץ  53,000טון "אורי" ,עם תוצאות
טובות .זהו אמנם לא הגידול הנחשוני שקיווינו לו ,אך בכל זאת
גידול של  8%לעומת שנה קודמת.
בתחום האשכוליות ניתן לציין לטובה רק שני אלמנטים :שנה
יחסית טובה לפומלית – הן כמותית והן מסחרית ,ועונה טובה
לאשכוליות הלבנות בתעשייה.
עם זאת ,יצוא האשכולית האדומה סבל ממחירים ירודים ,כמעט
לאורך כל העונה ואותו תופעה בתעשייה .כמות האשכוליות
הלבנות שיוצאו השנה ירדה ב 33%-בשל הביקושים הנמוכים
מצד אחד ,ומחירי התעשייה האטרקטיביים ,מצד שני.
טבלה  – 1נתוני יצוא הדרים מישראל  , 2008-2013לפי משפחות (בטונות)

איור  – 1השוואת יבולי הדרים בישראל ( 2013 – 2007באלפי טון)

משפחה

תפוזים
התוצאות הכלכליות של העונה הנוכחית ,לעומת זאת ,רחוקות
וגרועות מאוד יחסית לעונה הקודמת ,וזאת מסיבות רבות:
 .1שערי מטבעות .2 .נזקים איכותיים לפרי בשל סופת דצמבר.
 .3משבר שיווקי בענף האשכוליות .4 .ירידה חדה במחיר
האשכוליות האדומות לתעשייה .5 .משבר בשוק הרוסי.
 .6התייקרות תשומות.

השוק המקומי סיפק מעט "חמצן" ונחת בעונה שהייתה
מאכזבת

אין ספק שאת העונה שהסתיימה רב המגדלים מסיימים מוכים
וחבוטים ,כאשר מה שסיפק קצת "חמצן" ונחת היה השוק המקומי
שניתן לומר שנתן תוצאות טובות יחסית ,הן מבחינת ביקושים
והן מבחינת מחירים.
גם הנתונים הכמותיים של יצוא ,תעשיה ושוק מקומי – כמעט
זהים לנתוני העונה הקודמת ,כאשר יש תזוזות קלות ,למעלה
ולמטה ,בזנים השונים וזאת בעיקר כתוצאה מנזקי הטבע שהוזכרו.
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נתוני היצוא

מבחינת נתוני היצוא ,המופיעים בטבלה  ,2ניתן לראות בבירור

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9

7,369 13,007 12,464 21,658 26,997

6,880

אשכוליות 76,506 78,919 79,905 82,731 84,314 85,180
קליפים 77,494 78,924 83,399 56,269 67,984 54,695
לימון
וליים
אחרים
סה"כ

1,988

1,877

501

1,174

788

3,281

4,716

3,206

3,031

2,893

1,890

2,778

166,939 167,890 180,378 154,996 179,039 173,576

התוצאות הגרועות שהניבה העונה כבר נותנים את אותותיהם
בשטח.
בענף האשכוליות האדומות ,שסובל כבר  3שנים מבעיות
שיווקיות וירידה ברווחיות ,ניכרת מגמה של עקירה וצמצום
השטחים .בשיאו ( ,)2008היו נטועים בארץ  28,000דונם .בשנה
שעברה נעקרו  2,800דונם ,והשנה (אפריל-מאי בלבד ,יהיו עוד)
נעקרו כבר כ 2,300-נוספים.
בכדי ל"רפא" את ענף האשכוליות האדומות ,ולשפר במקצת
את מעמדנו בשוק ,הוחלט ,בהסכמה ,להעלות את מדדי האיכות
של האשכולית הישראלית החל מהעונה הקרובה.

המצב הבלתי נסבל של פרי באיכות נמוכה "שוכב" בשוק
מאוקטובר עד ינואר – פברואר ,ומונע מכירה של פרי באיכות
טובה וזה היה בגדר "גול עצמי" .בעזרת שיפור המדדים ,האיכות
עשויה לעלות וגם הכמות תצטמצם .מבחן האמת עוד לפנינו –
עם אכיפה והקפדה על מה שהוחלט .יתכן שזה הסיכוי האחרון
שלנו לשרוד בגידול הזנים הללו.
אנחנו גם עוקבים מקרוב אחר מה שקורה בעונת השיווק של
דרום אפריקה ,ובמיוחד לגבי האשכוליות שמתנגשות עם השיווק
שלנו בתחילת העונה.

עונת האשכוליות האדומות הנוכחית מסתמנת כשנת שפל
בדרום אפריקה

השנה שעברה הייתה שנת שיא ביבולים וביצוא הדרום אפריקני
והם ייצאו  17.9מיליון תיבות אשכוליות ( 268,500טון) ועוד
השמידו כמות לא מבוטלת ,בשל חוסר ביקוש.
העונה הנוכחית מסתמנת שם כשנת שפל כשההערכות של
האשכוליות יורדות משבוע לשבוע ,וכרגע מדובר על  3.5מיליון
תיבות ( 52,500טון) פחות משנה שעברה.
נתונים אלה אולי מוסיפים קצת צבע ונחת למגדלי האשכוליות
האדומות – אך נמתין בסבלנות ובציפייה לתחילת העונה שלנו,
בתקווה להתאוששות בכל הגזרות.

איור  – 2נתוני סקר ההדרים לשטחי אשכוליות אדומות בישראל ( 2011-2014בדונם)

טבלה  - 2הערכות יבול ונתוני אריזה ויצוא של פרי דרום אפריקני ( נכון לסוף שבוע  )13/6/2014 – 24במיליוני תיבות במשקל  15ק"ג

נארז

נארז

נארז

נשלח

נשלח

הערכה
מקורית

הערכה
מעודכנת

נתונים
סופיים

2012

2013

2014

2013

2014

2014

2014

2013

אשכוליות

 8מיל'

 11מיל'

 9.7מיל'

 8.4מיל'

 7.6מיל'

 16.5מיל'

 14.4מיל'

 17.9מיל'

קליפים

 4.5מיל'

 4.4מיל'

 5.1מיל'

 3.7מיל'

 4מיל'

 9.2מיל'

 9.3מיל'

 8.4מיל'

לימונים

 4.4מיל'

 6מיל'

 6.7מיל'

 5.1מיל'

 5.5מיל'

 12.1מיל'

 12.3מיל'

 10.6מיל'

טבוריים

 9.2מיל'

 8.4מיל'

 7.3מיל'

 4.3מיל'

 3.8מיל'

 25.8מיל'

 25.8מיל'

 25.4מיל'

ולנסיה

 1מיל'

 0.8מיל'

 0.6מיל'

 0.2מיל'

 0.2מיל'

 49.5מיל'

 49.5מיל'

 51.4מיל'

סה"כ

 27.1מיל'

 30.6מיל'

 29.4מיל'

 21.7מיל'

 21.1מיל'

 113.1מיל'  111.3מיל'  113.7מיל'
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תמונת מצב

נתוני ייצוא פרי הדר
להלן כמויות פרי ההדר (בטונות) שיוצאו מישראל עד לשבוע  21המסתיים ב( 24/05/2014-עונתי)
מצטבר
2013/2014

2012/13

2011/12

6,177
516
187

5,224
1,482
636
27
5,591
60,127
13,192
9
583
7
382
205
2,856
6,039
13,363
1,013
920
1,661
1,958
503
49,391
540
10
650
20
528
973
167,890

10,733
1,672
492
75
4,521
59,983
15,286

1,291
1,118
180,162

שינוי ב%-
13/14 / 12/13
18%
-65%
-71%
-100%
-31%
-2%
2%
1267%
391%
86%
38%
105%
-66%
13%
-21%
-59%
-62%
7%
12%
-59%
8%
-59%
210%
15%
-100%
121%
10%
-1%

שבוע 21

זן

יעדי פרי מרכזיים

2013/2014

2012/13

2011/12

סנרייז ליפן (עונתי  -בתיבות)
פומלית ליפן (עונתי  -בתיבות)
פומלו אדום ליפן (עונתי  -בתיבות)

192,964
1,428

2,496
228,816
2,520

220,112
1,092

שמוטי
אפילים
טבורי
קרה קרה
אשכ' רגילות
סנרייז
סוויטי
רדסון
לימון צהוב
לימקואט
קומקואט
ליים
טופז/טנגור
מינאולה
סנטינה
מורקוט
מיכל
הדס
אורה
מור
אור
מירב
תמי
אודם
מירבית
פומלו לבן
פומלו אדום
סה"כ
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40

61

101

3,850
59,031
13,502
123
2,860
13
528
421
957
6,818
10,500
411
351
1,782
2,201
205
53,274
219
31
745
1,166
1,071
166,939

918
12
472
216
2,903
9,088
16,279
1,160
1,840
467
3,589
394
46,476
908
19
250

עמדה

מאת :חי בנימיני מזכיר ארגון המגדלים 050-5219240

"עברנו את פרעה
ונעבור גם את זה"...
"פסק זמן" -שנת שמיטה בשנה הבאה

עברה עלינו שנה "לא חגיגית" והסיבות ידועות לכולם.
ענף האשכולית האדומה ,נמצא במבחן מול המחירים הזולים,
בהם נמכר הפרי מטורקיה וכך לצערי המסורים אומרים את
דברם בחלקות רבות של אשכולית אדומה ,בעיקר במרכז הארץ.
אגב ,כורת עצים גילה לי שמחירי העץ בשוק הפחמים ירד
השנה....
לפנינו שנת שמיטה שבמהלכה לא יהיו נטיעות .בשנה זאת
נוכל גם לבחון את התנהגות השווקים באירופה ,וברוסיה לגבי
אשכולית האדומה והאור .כך יקל עלינו להחליט איזה זנים
יינטעו במקום אלו שנעקרו.
המאמצים שעושים חקלאים בספרד לגנוב את האור ולהמשיך
לנטוע ללא אישור ,מעידים על חוזקו של זן זה ואיכותו המיוחדת.
אין ספק ,האור נחשב כזן הטוב ביותר בעולם כיום.
בישראל נטועים כ 50,000-דונם אור והשמועות אומרות
שבספרד נטועים כ 17,000-דונם נוספים והמועצה פועלת
במישור המשפטי לעצירת נטיעות אלה .כמות זו עדיין אינה
גדולה ועדיין יש ביקוש רב לזן האור .אני מניח שהמחיר ירד
קצת ,אבל עדיין תישמר הרווחיות של האור .עם זאת ,יש
לזכור שבמרוקו נוטעים את זן ה"אפורר" וכנראה גם בטורקיה.
הנטיעות בטורקיה ישפיעו על מכירת האור ברוסיה .כבר השנה
היה קושי למכור "אור קלס "2 -שם (ברוסיה) במחיר גבוה.

פיתוח זנים חדשים

העולם במאה ה 21-אוהב חידושים (ראה את השוק הסוללרי),
לכן גם ענף ההדרים חייב לפתח זנים חדשים כל הזמן ,כאלה
שיתווספו לאור בעתיד .לפתח זן חדש לוקח כ 15-שנה.ואכן
בצנרת של המופקדים על זנים אלה ישנם כמה זנים חדשים.
השנה יינטעו כ 300-דונם בחלקות ניסיון במספר אזורים
בארץ ,לצורך אקלום ,ובדיקת כנות למספר זנים חדשים.
השפן אמר לעליזה בארץ הפלאות" :כדי להישאר במקום צריך
לרוץ מהר" ,לכן חייבים למען עתידו של הענף לפתח ללא
הפסקה זנים חדשים .העוסקים במלאכה כיום הם ניר כרמי ממכון
וולקאני ושוקי קנוניץ' משה"מ ,הענף ממשיך להשקיע מכספי
ההיטלים בחלקות ניסוי זן "כנה" ברחבי הארץ.

בתי אריזה לזני נפח

בצפון יחסר לבתי אריזה שאורזים סן-רייז חומר גלם בעקבות

העקירות הרבות .צריך לזכור שאריזת האור היא רק  3חודשים ,זו
תקופה לא מספיקה לממן את בית האריזה לשנה שלימה .העלאת
מחירי האריזה לא אפשרית עקב המחירים הנמוכים שנמכר בו
הפרי הטורקי ,בתי אריזה יצטרכו להתייעל ואולי גם להתאחד.
הכנסת ממיינות מודרניות לקליפים ,הממיינות לפי הבררה וצבע
הגדילו את כושר האריזה גם של מערכים קטנים וכן בנוסף,
הוכנסו מערכים חדשים ,כך שבשנים הקרובות כושר האריזה
לקליפים יישמר.

חקלאים מצטיינים בשנת 2014

בתאריך  12.06.2014התקיים טכס חקלאים מצטיינים של
מועצת הצמחים במעמד שר החקלאות .מענף ההדרים נבחרו
יורם וגיורא גור מגבעת חיים והאחים כהן מחלץ.
פירוט מלא אודות הזוכים מופיע בגיליון זה של "עת הדר".
ברצוני לציין את המדריך המיתולוגי יאיר אורן שהגיע לגיל
 80ועדיין נמצא בשיא כוחו ומלווה את מדריכי ההדרים בידע
רב שרכש.
בעתיד נפעל להעניק אות "מפעל חיים" ליאיר במסגרת
הענף שלנו.

תיאום מחירים בין יצרניי ויצואני הפומלית

לקראת העונה אזמן את נציגי החקלאים והיצואנים כדי לקבוע
מחיר מינימום לפומלית .אין כמוצר זה בעולם ועלינו למנוע
תחרות מחירים בין היצואנים מהארץ על פרי זה ,שהשיווק שלו
מבוצע רק מישראל.

פיצוי אסון טבע 1992

חישוב הפיצוי לכל התובעים נערך ע"י רואה חשבון המשערך
את ערך הפיצוי של כל חקלאי ,מיום האירוע ועד התשלום שהיה
באיחור .הפיצוי הוא ריבית הנובעת משני מועדים אלה עד היום.
אנו מעריכים שתוך חודש תסתיים העבודה של רואה
החשבון .בינתיים מס הכנסה עוד לא נתן לנו פטור
מתשלום מס במקור .במידה ולא יהיה פטור ,הדבר יעכב
את התשלום 0 ,עקב עבודת הנהלת חשבונות נוספת.
לענף ההדרים כ 600-תובעים והסכום הכללי לפיצוי הוא כ6-
וחצי מיליון  .₪אני מנסה לקצר את התהליכים ככל האפשר.
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התייעלות

מאת :חי בנימיני

ביוזמת ארגון מגדלי ההדרים -
"קבוצת רכישה" של חומרי הדברה
ותשומות חקלאיות יוצאת לדרך –
היא תעניק הנחות גדולות למגדלי ההדרים
על פי סיכום שהושג במחצית חודש יוני עם "המשביר לחקלאי"
יקבלו חברי ארגון מגדלי הדרים ,על פי רשימה שמית שהועברה
למשביר ,מחירים מיוחדים עם הנחה משמעותית על סל קניות
שיכלול חומרי הדברה ,ציוד ותשומות חקלאיות נוספות שירכשו.
בנוסף ,יקבלו חברי הארגון הנחת מחזור בסוף העונה על כל
הקניות במשביר ,על פי הכרטיס שלהם .אני גם מטפל בהנפקת
כרטיס קניה בהנחה של דלק בחברת "אלון" וכן בסניפי "מגה"
בעסקת חבילה עם המשביר.

כיצד זה יעבוד?

א .הרשמה
כל אחד מחברי הארגון הכולל את כל מגדלי ההדרים בארץ,
יפנה לסניפי המשביר באזורו ,על פי רשימה שתפורט בהמשך,
כדי לפתוח כרטיס לקוח לקבוצת א.מ.ה – .ארגון מגדלי הדרים.
יש להשאיר מס' טלפון וכתובת אי-מייל לצורך תקשורת שוטפת.
ב .הזמנת חומרי הדברה דשנים וציוד נוסף טלפונית עפ"י
הזמנה טלפונית של החומרים הדרושים ,הם יסופקו ישירות
אליכם ע"י שליח.

אין ספק שהחברות המתחרות ,כולל אלו שאתם עובדים איתם
שנים רבות ,יעשו הכל כדי לטרפד את הצלחת הקניה המרוכזת,
וכדי למנוע מעבר הלקוחות מהם .הם יציעו לכם את אותו
המחיר המוזל או יותר מזה שנקבל מהמשביר ,כדי לשבור את
הריכוז שלנו.
נשאלת השאלה – למה הם לא נתנו ההנחות קודם?!
זה לא נעים לעזוב סניף שעבדתם איתו זמן רב ,אבל אם לא
נרכז כוח קניה גדול ,למשביר לא יהיה עניין להמשיך איתנו
במיזם ,ואז נחזור כולנו לקניה יקרה יותר בכל החברות( .אם
לא תהיו תלויים אחד בשני תהיו תלויים אחד ליד השני.)......
דוגמא אישית:
בבירור שקיימתי בסניף מסוים שאני עובד עימו שנים רבות,
הסתבר לי שהמחיר ששילמתי לעומת מחיר של קניה מרוכזת
של בית אריזה מסוים היה יקר ב ,)!!( 20%-15%-למרות שאני
לקוח נאמן ואפילו ,הם בקשו ממני לא לגלות את המחיר המיוחד
שאני מקבל ,לאף אחד..........

מעקב אחרי מחיר ההנחה

ג .תוענק הנחת מחזור אישית שתינתן בסוף השנה בהתאם
למחזור של החקלאי בכרטיסו.

אני אבדוק באופן מתמשך את המחירים שנקבל בהשוואה
למחירי המתחרים .אעשה זאת ע"י השוואת המחירים עם
גופים אחרים שקונים כמויות גדולות וכל זאת ,כדי לשמור על
האינטרסים של המגדלים .כמובן בנוסף ,נקבל מכם מידע על
מחירי מתחרים.

השוואת מחירים

אודות המשביר

ד .המשביר מתחייב למחיר הזול ביותר בשוק ,ויחזיר הפרש
מחיר מקניה יותר זולה בהצגת חשבונית.
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איך נצליח לשמר את היתרון של קניה מרוכזת?

לקבוצת הרכישה של הארגון יהיה במחשב המשביר מחיר
הנחה מיוחד .ניתן לברר מהו המחיר בהנחה ,כאשר מבצעים
את ההזמנה ,כדי שנוכל להשוות עם המתחרים .יש לחשב גם
את הנחת המחזור שתהיה בסוף העונה.
מאחר ויש עשרות מוצרים נפרט מעת לעת מחירים של מוצרי
הדברה נפוצים ,הנחוצים לאותה תקופה.

למשביר  23סניפים ברחבי הארץ ,והיא אחת החברות המובילות
לשיווק ,מכירות ואספקת תשומות חקלאיות כגון חומרי הדברה,
מוצרי השקיה ,דשנים ,זרעים ,חומרי אריזה ,תשתיות השקיה,
ביגוד והנעלה.
המשביר מספק סל מוצרים לכל הצרכים של החקלאים .וכאמור,
לחברי ארגון מגדלי הדרים תהיה הנחה על קניות במשביר כולל
הנחת מחזור.

התייעלות
להלן רשימת סניפי "המשביר לחקלאי" בארץ
צפון

טלפון

מרכז

טלפון

מושב אבני איתן
בית שאן
גליל מערבי  -עכו
יסוד המעלה
עמק הירדן  -אפיקים
עמק יזרעאל –
א.ת .מגדלי העמק
קריית שמונה
ראש פינה

04-6763681
04-6480040
04-6937111
050-5346212
04-6752164
076-8014860

בנימינה
הדסים (אבן יהודה)
רחובות – פקע
תומר

04-6388602
09-8305780
076-8014890
02-9942050

קוטל עשבים

גילת
כפר אחים
עין תמר
עמי עוז
פראן
צופר

08-9961811
08-8600388
08-6554594
08-9982970
08-6582114
08-6581569

04-8617173
076-8014858

מחירי חומרי הדברה לעונה -לדוגמא

המזיק
אקרית מזרחית

דרום

טלפון

סיכום:

החומר
אנוידור
ספידי
אקרימייט

מחיר
 ₪ 474ל 1-ליטר
 ₪ 458ל 1-ליטר
 ₪ 490ל 5-ליטר

בוטרקס

 ₪ 445ל 5-ליטר

ראונד אפ -תחליף

 ₪ 275ל 20-ליטר

אלבר סופר

 ₪ 355ל 10-ליטר

 .1הרשמו בסניף הקרוב אליכם וציינו לאן לשלוח את חומרי
ההדברה שאתם מזמינים בטלפון.
 .2הצלחת המיזם ,תלויה בנו אם נקנה כמות גדולה במשביר,
המחירים יוזלו עוד.
 .3חברות אחרות יציעו לכם מחירים דומים ואף זולים יותר
כדי לשבור את המיזם המשותף.
זיכרו שאתם מקבלים הנחה רק בגלל הקניה המרוכזת ,אם
לא נרכז מאמץ ,העסקה תתפרק.
לפרטים:
חי בנימיני050-5219240 -

המכון להדברה
ביולוגית

הודעה חשובה

מתקני קטילה – קבלת אישורים לשימוש במתקני
קטילה להדברת זבוב הפירות הים תיכוני
פרדסנים השוקלים לעבור לשימוש במתקני קטילה להדברת
זבוב הפירות הים תיכוני (להלן זפי"ת) במקום ריסוסי ההדברה
של המועצה ,חייבים לפנות למועצה לקבלת אישור והסכמת
המועצה להפסיק את הריסוס בחלקות הפרדס שלהם.
מאחר ובסקר מזיקים של השירותים להגנת הצומח נמצא,
כי זבוב פירות נוסף התפרץ בארץ באזור עירוני ,זבוב שאינו
נמשך למתקני הקטילה וכן מודבר ע"י ריסוסי הסקסס ,והוא
עלול להתפשט לאזורים נוספים ,הוסיפה הוועדה להדברת
זפי"ת קריטריון נוסף למתן היתר שימוש במתקני הקטילה
והפסקת הריסוס ע"י המועצה – אישור השירותים להגנת הצומח

ולביקורת ,כי לפי התוצאות העדכניות של הסקר המבוצע על
ידם הפרדס נשוא הבקשה מרוחק דיו ממוקדי ההתפרצות של
הזבוב הנ"ל.
תליית המתקנים ללא קבלת אישור מראש תגרום לכך כי
הפרדסים ירוססו ע"י המועצה למרות תליית המתקנים והפרדסן
לא יקבל החזר היטל הדברה.
למען הסר ספק – האמור לעיל מתייחס רק לפרדסים שבעונת
 13/14רוססו ע"י המועצה והפרדסן שוקל לעבור להדברה
במתקנים.
להתייעצות בנושא נא לפנות לדורון טימר .050-5537-199
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חקיקה

הצעת חוק ממשלתית להסדרת
מכירה של תוצרת חקלאית
משרד החקלאות" :תיקון החוק יאפשר טיפול בקרטלים בתחום
החקלאות חיוני להורדת יוקר המחייה ואינו פוגע בציבור החקלאים
שבאמת עוסקים בגידול התוצרת"
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,האוצר ורשות ההגבלים
העסקיים העבירו נוסח מתוקן של הצעת החוק הממשלתית אשר
מסדיר את ביטול הפטור עבור גופים שאינם מגדלים העוסקים
בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית.
בהודעה לעיתונות שהעביר משרד החקלאות נמסר עוד ,כי
הצעת החוק הממשלתית מתמודדת עם הפטור הקיים כיום בחוק
ההגבלים העסקיים להסדרים כובלים (קרטלים ,תיאום מחירים,
תיאום כמויות ,וכד') ביחס לגידול ולשיווק סיטונאי של תוצרת
חקלאית .בשל הפטור הקיים לממונה על הגבלים עסקיים אין
סמכות לפעול כנגד קרטלים בתחום החקלאי.

הפטור למגדלים יישאר

מטרת התיקון לטענת יוזמיו היא להשאיר על כנו את הפטור
ביחס למגדלים של התוצרת החקלאית ,ולהוציא מן הפטור גופים
שעיקר עיסוקם בשיווק ,ולא בגידול ,של תוצרת חקלאית ,בדומה
לכלל המקובל בעולם.

"גם לאחר התיקון ,החוק ימשיך לשמור על חקלאים
שמגדלים תוצרת חקלאית ,וראויים להגנה"

לקראת הדיון הקרוב בוועדת הכלכלה נערכה במשרדי הממשלה
חשיבה מחודשת ,שמטרתה לוודא כי גם לאחר התיקון ,החוק
ימשיך לשמור על חקלאים שמגדלים תוצרת חקלאית ,וראויים
להגנה .בהתאם ,הגדרת מגדל הזכאי להמשיך וליהנות מהפטור
הורחבה לכל מי שעיקר עיסוקו אינו בשיווק סיטונאי של תוצרת
חקלאית של מגדלים אחרים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,ח"כ יאיר שמיר ,אמר כי הוא תומך
בתיקון החוק ,והסביר כי התיקון המוצע טוב גם לצרכנים וגם
לחקלאים ,אשר כיום סובלים מהאפשרות של משווקים לייצר
חזית אחידה מול החקלאים ולשלם להם מחירים נמוכים מצד
אחד ,אך למכור במחירים גבוהים לקמעונאים מהצד השני" .פערי
תיווך קרטליסטים רעים לכולם ,גם לחקלאים וגם לצרכנים",
אמר השר.

ועדת הכספים:
חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחדיו,
גם אם הם חברי קיבוצים ומושבים
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ועדת הכספים אשרה הצעת החוק שתאפשר חישוב מס נפרד
לבני זוג שעובדים יחדיו.
לדברי ח"כ זבולון כלפה ,יו"ר הלובי החקלאי בכנסת שיזם
את השינוי "מדובר בתיקון איוולת בת שנים רבות ,שבה כפו על
בני זוג חישוב מס מאוחד ולמעשה הגדירו את עבודת האישה
כטפילה לעבודת הבעל.
"החוק אושר לאחר שוועדת הכספים שינתה בו מרכיבים
משמעותיים ,בניגוד לעמדה הראשונית של רשות המיסים".
ח"כ כלפה ,הגיש הסתייגות לחוק ותבע כי החוק החדש יחול

גם על זוגות בקיבוצים ובני זוג שלהם הכנסה במשק חקלאי.
ח"כ כלפה" :שמחתי לעזור לבני המרחב הכפרי ,אוכלוסייה
שבמשך שנים נושאת בעול ההתיישבות בכל רחבי הארץ ,אין
סיבה שיחריגו אותם מהתיקון לחוק".
ירון רייכמן יו"ר ועדת המיסוי הבינקיבוצית שסייע במאבק
להרחבת תחולת החוק" :מדובר בתיקון של עיוות היסטורי
במיסוי הקיבוצים והמושבים .אני שמח שלמאבק שלנו יש סוף
טוב והתיקון אושר בסופו של דבר".

חקיקה

ועדת השרים לחקיקה:
עשרות חוות בודדות בצפון הנגב בדרך לאישור
ועדת השרים לחקיקה אישרה את התיקון לחוק הרשות
לפיתוח הנגב שהגיש ח"כ זבולון כלפה .התיקון צפוי להסדיר
את מעמדן של למעלה מעשרים חוות בודדות בצפון הנגב
במועצות האזוריות :בני שמעון ,אשכול ,מרחבים ,שער
הנגב ,שדות נגב ,חוף אשקלון ,וכן באזור לכיש וחבל יתיר.
למרות החלטת הממשלה מ ,2002-שתמכה בהקמת החוות
מבחינה אידיאולוגית ולאומית ,לא אושרה עד כה בצפון הנגב
אף לא חווה אחת .מעבר לכך ,חלק מהחוות נחשבות חסרות
מעמד ובעליהן מוגדרים 'פולשים' מבחינת המינהל ומשרד
הפנים .בשל הבעייתיות בחוק הקיים ופרשנות מחמירה של
רשויות התכנון ,בעלי החוות שחלקן עוסקים בחקלאות ו/או
חקלאות תיירותית ,אינם יכולים לגור בשטח ולעסוק בחקלאות
בו זמנית (כך לפי הוראות המינהל) ונאלצים להפקיר את
הגידולים בשטח ללא שמירה לחסדי גורמי פשיעה .כמו כן

קוראים כותבים

הרשויות אינן מחדשות חוזים לבעלי החוות וכך נמנעת מהם
גם מכסת המים המגיע לכל חקלאי בישראל.
על פי התיקון לחוק שהגיש ח"כ כלפה ,יפורש המונח
"היתכנות תכנונית" בצורה מקלה יותר וכך תוכל הועדה
הבין-משרדית את החוות הצפוניות .כמו כן יתאפשר לבעלי
החוות פרק זמן יותר ארוך לתכנון  -עד  15שנה.
ח"כ זבולון כלפה" :מאז אושר החוק המקורי בנושא חוות
בודדים לא אושרה בצפון הנגב אפילו חווה אחת מתוך
למעלה מעשרים חוות .הפרשנות של החוק הנוכחי פוגעת
במתיישבים ועומדת בניגוד גמור להחלטת הממשלה שהביאה
אותם לשם .אני שמח ששרי הממשלה הבינו את האבסורד
ואישרו את ההצעה שנועדה לתקן את העוול ולאפשר את
קיומן האסטרטגי של החוות בצפון הנגב".

מאת משה וייס המשנה למינהלת השירותים להגנת הצומח

"תקריות דיפלומטיות ביצוא"
אני מבקש להגיב לפסקה שנכתבה ע"י טל עמית תחת הכותרת
"תקריות דיפלומטיות ביצוא".
מתוך הקטע עולות שתי טענות ,הראשונה עיכובים לא ראויים
בבדיקת התוצרת המיובאת לארץ והשנייה ניסיון של השירותים
להגנת הצומח  -בסגנונו של טל "-להראות להם" על גב החקלאים
שמשלמים בסופו של יום את המחיר.
ובכן תחילה לעובדות שאותן רצוי לברר היטב טרם כתיבת
ביקורת .משלוחי התפוח והאגס שהגיעו מצרפת ואיטליה נפסלו
בהגיעם לארץ בשל היותם נגועים בנגעי הסגר העלולים לגרום
לנזקים כבדים לגידולים אלו בארץ .על זיהוי הנגעים אין מחלוקת
והתדירות ההולכת וגוברת של משלוחים נגועים היא תוצאה
של התפשטות נגעים אלו באירופה.
באשר לתוצרת שהגיעה ארצה ,זו נבדקה מיד עם הגעתה ולא
לאחר שבועיים שלושה בנמל כפי המצוטט ע"י טל .עיכובים
בפסילת התוצרת היו כאשר נדרש אמות מעבדתי לזיהוי סופי
וודאי .ליבואן ניתנת במקרה זה הברירה להחזיר התוצרת טרם
הגדרה סופית או לחילופין להמתין להגדרה שמה לעשות אבל
היא דורשת זמן לפעמים קצר יותר ולפעמים ארוך (כדוגמא
אם נדרש גידול בצלחת או העברה לריצוף  DNAטרם הגדרה).

הצגת הנושא כאילו למאן דהוא בשירותים להגנת הצומח יש
רצון "להראות להם על חשבון החקלאי" היא הצגה מעוותת,
מטעה ומטילה דופי בעובדים העושים מלאכתם נאמנה.
עובדי השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ימשיכו
לבצע עבודתם ויסרבו לתוצרת שאינה ראויה על אף הלחצים
מבית ומחוץ (שחלקם מוזמנים) הכול כדי לשמור ככל הניתן
על חקלאות ישראל מחדירת נגעים חדשים דרך היבוא המסחרי.

ענף ההדרים אבל על
פטירתו בטרם עת של
עודד יעקובסון ז"ל
מנכ"ל חברת גליל אקספורט
תנחומינו למשפחת יעקובסון,
עובדי חברת גליל אקספורט,
מושב לכיש וחבריו הרבים
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מה קורה

הקניות לשבת מכבידות לכם על הכיס?
קנו ישירות מהחקלאים!
הלובי החקלאי בכנסת ,חבר למיזם החברתי החקלאי החדש
"חקלאות חברתית ישירה" במסגרתו נמכרת תוצרת חקלאית
ישירות מהחקלאי לצרכן ,ללא תלות ברשתות השיווק.
במחצית חודש מאי ,העמידו חקלאים שוק ירקות בכיכר
המרכזית במכללת ספיר ומכרו למעלה מטון וחצי ירקות ללא
עלות תיווך .הסטודנטים ותושבי האזור נהנו מסחורה במחירי
עלות הישר ממשקי החקלאים ,במחירים הנמוכים בכ50%-
ממרבית רשתות השיווק .כך למשל ,עגבניות שרי נמכרו ב6-
ש"ח לק"ג ,פלפלים ב 4.5-ש"ח לק"ג ,קולרבי נמכר ב 4-ש"ח
לק"ג וחציל ב 3-ש"ח לק"ג.

"קיים פער אדיר בין המציאות לבין מה שהציבור חושב"

ח"כ כלפה שהגיע לעזור במכירה הסביר כי פערי התיווך בין
החקלאי לצרכן גבוהים מתמיד ובמכירה ישירה החקלאים חוסכים
את עמלת התיווך ומגיעים ישירות לצרכן ,שנהנה מהמחירים
הזולים ביותר .לדבריו" ,מאז שהגעתי לכנסת הרגשתי שיש
פער אדיר בין המציאות לבין מה שהציבור חושב .לחקלאים יש
דימוי מסוים שאינו תואם ואני פועל להצגת המציאות האמיתית
יותר .באתי לפה היום ואני מאוד נהנה .אנו עדים להתארגנות
מדהימה של אגודת הסטודנטים של מכללת ספיר.
יש פה תושבים ,עובדי מכללה וסטודנטים שכולם הבינו שיש
פה משהו מיוחד ושונה .ישבתי עם מורן ברנס ,יושב ראש האגודה

וחשבנו על פעולות כיצד להפוך את זה למשהו שהוא לא חד
פעמי ואנו מקווים שנצליח לשנות את הדברים .יש פה אמירה
של ערבות הדדית וכולנו פה ביחד .אני מאוד מאמין ביוזמה
וחושב שיש פה משהו גדול".

הסטודנטים תומכים במהלך

מורן ברנס ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר מתייחס
למחאה ואומר כי "החקלאים בערבה פתחו במחאה שלדעתנו
כאגודה מוצדקת .כשהציבור הישראלי מגיע לרשתות המזון
ורוכש לעצמו ירקות ,הוא נתקל במחירים חסרי פרופורציות.
החקלאים בחרו לעשות מחאה בדרך הטובה ביותר לטעמינו-
לא מחאה שתפגע בציבור  -אלא ההפך  -מחאה שתוכיח לנו,
האזרחים ,כי אנחנו מנוצלים ואף תקל על הוצאותינו.
"מתפקידנו להצטרף ולתמוך במהלך .המחאה שהתחלנו היום
זכתה להצלחה גדולה ,הרבה יותר משחשבנו .החיבור עם החקלאים
היה מדהים ,וגם הסטודנטים וגם התושבים המקומיים הגיעו
בהתלהבות והשתמשו בכוחם הצרכני ,והפעם על מנת לעודד את
החקלאים במאבקם הצודק על אחוזי התיווך ובמאבק של כולנו
על יוקר המחייה .אנחנו עובדים כעת על הגדלת המחאה והפיכתו
למאבק ארצי בו יקחו חלק אגודות סטודנטים מכל הארץ .הדרך
היחידה לשנות את מציאות היא סולידריות חברתית -בין כל פלחי
העם ובמקרה הזה  -בינינו לבין שכנינו החקלאים".

קנט שילמה למגדלי ההדרים כ 43.2-מיליון  ₪בגין
נזקי טבע ואסונות טבע בחמש השנים האחרונות
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קנט שילמה למגדלי ההדרים כ 43.2-מיליון  ₪בגין נזקי
טבע ואסונות טבע בחמש השנים האחרונות .כך עולה מסיכום
נתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות שנעשה לקראת
חידוש ביטוחי פרי ההדר לשנת  .2014/2015מהחברה נמסר,
כי היקף הפיצויים בגין נזקי הטבע שנגרמו בחמש השנים
האחרונות עמד על כ 36.8-מיליון  ₪והיקף הפיצויים בגין
אסונות הטבע עמד על כ 6.4-מיליון  .₪הם מוסיפים ,כי היקף
הנזקים להם היינו עדים בחמש השנים האחרונות מעידים על
הקושי להיערך ולהתמודד עם תופעות מזג אוויר חריגות ובשל
כך מומלץ למגדלים להיערך בהתאם ולהגן כלכלית על גידולי
ההדרים על ידי רכישת ביטוח כנגד נזקי טבע ואסונות טבע.
מועצת הצמחים רכשה עבור כלל המגדלים ביטוח בסיסי נגד
נזקי טבע ואסונות טבע למטעים מניבים בלבד .קנט מאפשרת
לרכוש ,ישירות דרכה ,ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע למטעים
מניבים וכנגד אסונות טבע למטעים מניבים ושאינם מניבים.

הביטוח המורחב כנגד נזקי טבע מאפשר למגדל להתאים את היבול
המבוטח ליכולת הייצור האישית שלו ,עבור כל חלקה בנפרד.
בנוסף ,המגדל יכול לבחור בין מספר רמות מחירים המגדילות
את סכומי הפיצוי המרבי לטון ובמקרה של נזק תשלום הפיצויים
יעובר ישירות אליו.
הביטוח המורחב כנגד אסונות טבע מכסה נזקים אקלימיים
שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מזיקים ומחלות לפרי
שפגיעתם הינה בהיקף אזורי ,הגורמים לנזק כמותי ליבול .בביטוח
המורחב המגדל יכול להגדיל את היבול המבוטח על פי ממוצע
היבולים המשווקים שלו בארבע העונות האחרונות (2009/10-
 )2012/13ולבחור בין שתי רמות פיצוי לכל זן .הביטוח מכסה
גם נזק לעצים מניבים .במקרה של נזק תשלום הפיצויים יהיה
מהיר ויועבר ישירות למגדל .בנוסף ,ניתן לרכוש ישירות בקנט
ביטוח גם עבור פרדסים שאינם מניבים.

מה קורה

מאת יצחק ליס

שר החקלאות יאיר שמיר:
"מעבר למצב הקשה ,הבעיה היא שכיום הממשלה
לא מבינה את חשיבות החקלאות וההתיישבות.

הדברים נאמרו בוועידה הכלכלית ה 11-לתעשייה והתיישבות • עוד אמר השר"
אחד מהשרים אמר לי 'לא אני ולא הבן שלי נעבוד בחקלאות' ואני עניתי לו שאני
רוצה שהבן שלי יהיה חקלאי" • בלי חקלאות אין שליטה באדמה ,ובלי שליטה
באדמה אין מדינה"
שר החקלאות יאיר שמיר סקר בכנס בכירי התעשייה
וההתיישבות את מצבה הקשה של החקלאות וההתיישבות
בישראל ואמר כי מעבר למצב הקשה ,הבעיה היא שכיום הממשלה
לא מבינה את חשיבות החקלאות וההתיישבות.
לדבריו" ,החקלאות במצב קשה .הישראלים לא רוצים לעבוד
בחקלאות וחמור מכך ,לא מבינים את החשיבות בעבודה
בחקלאות ".השר התרעם על המצב והוסיף כי "אפילו אחד
משרי הממשלה אמר בפני כי "לא אני ולא הבן שלי נעבוד אי
פעם בחקלאות" עניתי לו אז ואני עונה גם לכם "אני רוצה שהבן
שלי יעבוד בחקלאות".
השר הוסיף והציג את חוסר ההבנה של הממשלה בתחום
החקלאות "ממשלת ישראל לקחה את העולים מאתיופיה ושמה
אותם בבניינים בקומה שלישית בראשון לציון".

"הקיבוצניקים הפכו לשק החבטות של המדינה"

עו"ד דוד גילת שותף בכיר ב"אפשטיין קנולר" ,דיבר על
הפיחות במעמדם של בני הקיבוצים והמושבים בשנים האחרונות,
"הקיבוצניקים הפכו ממעמד של סמל ומופת לשק החבטות של
המדינה" הוא הוסיף ואמר כי "אין צורך לתת לקיבוצניקים
זכויות עודפות אלא מה שמגיע להם על פי חוק".

בשנים האחרונות היו מעל  200מחיקות של חברות

שחר זיו שותף מנהל בפירמת  BDOזיו האפט קרא להכיל
חובת דיווח אזרחית על כל פעולה ,כחלק מהמלחמה בהון השחור.
מהלך שכזה עשוי להביא לקופת המדינה כ 10-מיליארד ש"ח
בשנה.
לדבריו ,בשנים האחרונות היו מעל  200מחיקות של חברות
וזה לא מספר רגיל.

"על הממשלה להתעורר ומהר"

(המשך בעמוד )30

השר הזהיר מעל בימת הוועידה כי "על הממשלה להתעורר
ומהר ,כי אם אנחנו לא נחזיק ונטפח את הקרקע אנחנו נהיה
בבעיה .אנשים חייבים להבין ,בלי חקלאות אין שליטה באדמה
ואם אין שליטה באדמה – אין מדינה".
השר דיבר גם על השוק העסקי ועל הנורמות שהוא צריך
לאמץ "צריך להחזיר את הניהול שדוגל בערכים בכל התחומים,
חברת סטארט אפ שאין לה ערכים לא תגיע לשום מקום ,כך גם
בחברות ענק וכך גם עולם החקלאות".
את הכנס קיימו פירמות עורכי הדין "אפשטיין קנולר "EKT -
ופירמת רו"ח  BDOזיו האפט.

אני הכתובת לחקלאים
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השר סיים את דבריו בפניה אל החקלאים מעל במת הוועידה
– "אני הכתובת לכלל החקלאים .יש להחזיר עטרה ליושנה
הן בחקלאות והן בהתיישבות".

השר ומארחיו

הגיע זמן

גם אתה יכול:

דשנים המבוססים על חנקת אשלגן
עם דשני חיפה אתה יכול להיות בטוח שהגידולים שלך מקבלים רק דשנים המבוססים על חנקת אשלגן ,ונהנים מכל היתרונות של
הזנה מדוייקת המותאמת לתנאי הגידול בארץ .הדשנים מבוססי חנקת אשלגן מספקים כל מה שהצמח צריך 100% :יסודות הזנה
ללא כלור או נתרן .הודות ליתרונות היחודיים של חנקת האשלגן ,הדשנים נקלטים במהירות ,מזינים את הצמח ביעילות ,ואינם
מותירים שאריות בקרקע.

חיפה בשטח .האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך ,ולחלוק איתך את הידע
המעודכן ,המקצועי והמניב ביותר .לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון :ישי וקסמן  ,054-6756675מרכז :שחר דיין  ,054-5616260דרום :יוסי סופר 054-5616122

חיפה כימיקלים בע”מ טל074-7373737 :

מיילinfo@haifa-group.com :

Pioneering the Future

www.haifa-group.com

חקלאים מצטיינים

הוענקו אותות הוקרה לחקלאים
מצטיינים לשנת תשע"ד – 2014
מועצת הצמחים העניקה בחודש יוני השנה ,את אות החקלאי
המצטיין לחקלאים בענפים השונים .שניים מהמצטיינים נמנים
על ענף ההדרים .האירוע התקיים במעמד שר החקלאות יאיר
שמיר ,שבירך את הזוכים ואמר בית השאר" :אנו כולנו במשרד
(החקלאות) רואים עצמנו מחויבים לפעול ללא לאות כך שתראו
ברכה בעמלכם".
צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים אמר "אנחנו כאן להישאר
עם ראש מורם .....פעילותכם היא מופת לשמירת רמתה של
החקלאות בישראל  ,דוגמא לחקלאי העולם ומקור גאווה לכולנו".
את הטקס הפיקה חגית שגב (מועצת הצמחים) שאף הנחתה את
האירוע .להלן המצטיינים בענף ההדרים:

גיורא ויורם גור בשם צוות פרדס גבעת חיים מאוחד ואגודת
גבעות החורש

גיורא גור הצטרף לצוות פרדס גבעת חיים מאוחד בשנת

גיורא שותף גם לניסויים בהדברת מזיקי הדרים .חשיבות רבה
יש לניסוי שבוצע לאחרונה בפרדס ,בו פותחו דרכים להדברה
מיטבית של אקרית החלודה ,אחד המזיקים הקשים בהדרים.
במהלך עבודתו בפרדס ,למד יורם במכללת רופין לתואר
בכלכלה ,וכשחזר לעבודה מלאה בפרדס הבין את חשיבות היתרון
לגודל לייעול העבודה ולהעלאת הרווחים מהמטעים .ביוזמתו
אוחדו הפרדסים ומטעי האבוקדו של שלושה קיבוצים :גבעת
חיים מאוחד ,עין החורש והעוגן ,יחד אגודת "גבעות החורש".
יורם מנהל את האגודה ביעילות רבה ,תוך המשך מעורבות בכל
תחומי הגידול והקפדה על הכנה של פירות איכותיים ושמירה
על הסטנדרטים הגבוהים הנדרשים מהפרי.
בזכות פעילותם המבורכת ,היוזמה ,החדשנות ,העבודה המסורה
ותרומתם לפרדסנות ישראל נבחרו האב גיורא והבן יורם לקבל
את אות החקלאים המצטיינים בענף ההדרים.

הרצל ואורי כהן  -מושב חלץ

גיורא ויורם גור במהלך הטקס שבו הוענק להם אות המצוינות
ע"י שר החקלאות ולידו מזכיר ארגון מגדלי ההדרים
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 1961והמשיך לעבוד בו ולנהלו ,תוך לקיחת פסקי זמן לטובת
מילוי תפקידים ציבוריים בקיבוץ .ב 20-השנים האחרונות הוא
משמש אחראי להדברת המזיקים בפרדס ,תוך מאמץ להדביר
אותם בדרך היעילה ביותר.
בשנת  1993נכנס לניהול הפרדס יורם גור ,בנו של גיורא .עד
מהרה התברר שצוות פרדס גבעת חיים זכה למרכז צעיר ונמרץ,
שבמסירות רבה ובעבודה קשה הביא את הפרדס להישגים רבים.
הרצון לפתח ,להתקדם ולחדש חזק מאד אצל גיורא ויורם.
תוך שיתוף פעולה הדוק עם מדריכי שה"מ ,הפך פרדס גבעת
חיים לתחנת ניסויים ,בה פותחו טיפולים אגרוטכניים רבים,
המשמשים עד היום את פרדסני ישראל .מבין הניסיונות ,מן
הראוי לציין את הניסויים להגדלת ממדי הפרי בזני הדרים רבים
ואת הניסויים לפיתוח טיפולים אגרוטכניים להעלאת היבול
ולוויסות ההנבה בזן "אור ."1

האחים הרצל ואורי כהן הם ילידי מושב חלץ ובעלי נחלה
במושב .הם מגדלים פרדסי הדרים הכוללים את הזנים :אור,
אורה ,אודם ,לימון ,טבורי ,פומלית ,פומלו ,מירב ,מורקוט,
סצומה ומיכל ,בסך-הכול כ 1,200-דונם.
האחים כהן מייצגים את כל שרשרת הגידול ,האריזה והשיווק,
וברשותם בית אריזה מודרני וחדרי קירור ,הממוקמים בנחלתם
שבמושב.
הרצל ואורי משתפים פעולה עם אנשי שה"מ במחקרים יישומים
בענף ההדרים ,כמו לדוגמא בוויסות חומרי צמיחה.
האחים כהן קולטים לבית אריזה שלהם ולשיווק גם פרי
מפרדסנים באזור ,מקיבוצים וממושבים .כיום הם נמצאים בסיומו
של פרויקט בנייה של בית אריזה מודרני וחדיש ,שייתן תשובה

הרצל ואורי כהן במהלך הטקס שבו הוענק להם אות המצוינות
ע"י שר החקלאות ,מנכ"ל מועצת הצמחים ומזכיר ארגון מגדלי ההדרים

את אות החקלאים המצטיין בענף ההדרים.

אות הוקרה על מפעל חיים לעו"ד סנפורד (סנדי) קולב

עו"ד סנפורד (סנדי) קולב שקיבל אות הוקרה יוצא דופן על מפעל חיים
לצידו שר החקלאות ,מנהל מועצת הצמחים ,ומנהל ענף ההדרים
במועצה טל עמית.

לדרישות המחמירות של היצוא ולכמויות הפרי הגדולות
שלהם ושל פרדסנים באזור.
עם סיום ההשקעה בבית האריזה ,מתכוונים האחים להמשיך
ולנטוע  800דונם נוספים.
האחים כהן הם דוגמא לחקלאים שבכוחות עצמם חיזקו את
שרשרת השיווק שלהם ,גידול ,אריזה ,שיווק ליצוא ולשוק
המקומי ,תוך מעורבות בניסויים במשקם ,ועל כך הם מקבלים

אות הוקרה יוצא דופן הוענק על מפעל חיים לעו"ד סנפורד
(סנדי) קולב.
סנדי קולב הוא בעליו של משרד לעריכה ורישום של פטנטים,
שנחשב מהטובים בתחומו  -אך לא זו הסיבה שהוא פה.
סנדי הקים עמותה ששמה מעיד על פעילותה " -הטוב והמיטיב".
העמותה מגדלת  600דונם של גידולים חקלאיים שכוללים
ירקות ופירות הגדלים ,נקטפים ,נארזים ומופצים לעמותות של
נזקקים בכל רחבי הארץ.
מלבד עלויות הייצור המושקעים בגידולים ,העמותה מעסיקה
כ 50-עובדים יוצאי אתיופיה בגילאים מבוגרים ,שללא עבודתם,
היו נסמכים על שרותי הרווחה.
ב"שדות החסד" של סנדי מגדלים פלפלים ,עגבניות ,תירס,
חצילים ,בצל ,כרוב אדום ולבן ,תפוזים ,קלמנטינות ,אבוקדו ועוד.
בתקופת החגים מארגנת העמותה  10,000סלי מזון לחג
למשפחות נזקקות.
במקום מסוים מצאנו בכתובים כי הערך הכלכלי של פעילות
העמותה הוא לא פחות מ 6-מיליון ש"ח בשנה.
על תרומתו הנדיבה ויוצאת הדופן לחברה ולקהילה ,בשילוב
(המשך בעמוד הבא)

‰¯Î˘‰Ï
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חקלאים מצטיינים
ייצור תוצרת חקלאית ,אנו מתכבדים להעניק לסנדי ולעמותת
"הטוב והמיטיב" אות הוקרה לשנת .2014

חברי הוועדה

חברי הוועדה לבחירת החקלאים המצטיינים היו:
מנכ"ל המועצה צבי אלון ,עזרא בכר מנהל אגף מינהל במועצת
הצמחים ,מאיר יפרח (יו"ר הוועדה) ,טל עמית ,שמשון עומר,
ג'מאל מדלג ,עדי נעלי ,אברהם ארליך ,משה ברוקנטל ,חי בנימיני,
אילן אשל וחגית שגב ממועצת הצמחים ששמשה כרכזת הוועדה.
חגית שגב מנחה את האירוע

נזקי טבע

קנט:

הסערה במאי גרמה לנזק של
 15מליון ש"ח לחקלאים
הסערה שפרצה בחודש מאי פגעה בלמעלה מ 500-משקים
חקלאיים בכל רחבי הארץ דודי גינזבורג ,מנכ"ל קנט :הסערה,
שלא נראתה באזורנו בתקופה זו של השנה כבר כ 100-שנה,
מוכיחה שוב עד כמה גדולים הסיכונים הכרוכים במקצוע
החקלאות

מזג האוויר הסוער והגשמים הקיצוניים שירדו בשבוע שעבר
גרמו לחקלאים לנזקים המוערכים בהיקף כולל של כ 15-מליון .₪
כך עולה מסיכום נתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
מנתוני החברה עולה כי הגשמים והברד שירדו בשבוע שעבר
פגעו בלמעלה מ 500-משקים חקלאיים בכל רחבי הארץ.
מהנתונים עולה כי הגשמים ,כמותם לא היו באזורנו בחודש מאי
ב 100-השנים האחרונות ,גרמו נזק רב לגידולי השחת השונים,
בכל רחבי הארץ ,המשמשים למאכל לבעלי חיים ואשר הונחו
בשדות לייבוש .כמו כן הגשמים גרמו לנזקים כבדים לגידולי
הדובדבנים בגליל העליון וברמת הגולן וגרמו לסדקים בפירות.
הברד שירד ,בעיקר באזור לכיש ,פגע בגידולי פירות ובכללם
ענבים משמש ,אפרסקים ונקטרינות.

מזג אוויר קיצוני

18
נזקים נוספים

לדברי דודי גינזבורג ,מנכ"ל קנט ,מזג האוויר הקיצוני ויוצא
הדופן שפקד את אזורנו מהווה עדות נוספת לסיכונים הכרוכים
במקצוע החקלאות ולחוסר היכולת לתת מענה ממשי לאיתני הטבע.
לדבריו ,הביטוח כנגד נזקי הטבע מבטיח כי החקלאים יקבלו פיצוי
כספי על הנזקים שנגרמו להם ,גם במקרים קיצוניים שכאלה.
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משתלת גולן
בת שלמה
שתילי הדרים ושסק
לנטיעה מיידית
באישור הרבנות והגנת הצומח
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מיגון טרקטורים
מסגריית עין החורש
אנו בעלי ניסיון עשיר במיגון טרקטורים  -ג‘ון דיר ,ניו הולנד,
סאמה ,לאנדיני ,קיוטי ,קובוטה ועוד.
המיגון בנוי באופן שמבטיח את שימור העקרונות הבאים:
 .1גישה נוחה לתחזוקה השוטפת של הכלי.
 .2הגנה על הטרקטור בזמן עבודות ריסוק ,כיסוח וריסוס.
 .3שמירה על שדה הראייה של המפעיל.
 .4המיגון אינו פוגע בביצועי הטרקטור.
חפשו אותנו גם בפייסבוק

04-6127301 | 050-7781979

Metalwork10@gmail.com

www.Metalwork.co.il

Since 1929

Ein Hahoresh Metal workshop

יש על מי לסמוךÆÆÆ
פתרונות מתקדמים לחקלאות

מעל  ∑µשנה מטאור מייצרת רשתות עבורך
רשת קריסטל •∞ ±צל להגנה בפני ברד
הרשת המובילה בהגנה בפני ברד בזנים אור ו אורהÆ
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בפרדס
המלצות לעונה  -חודש מאי-יוני 2014

הדפון הוכן ע”י צוות מדריכי ההדרים ויורם אייזנשטדט ,תחום שירות שדה

אנחנו נמצאים בסוף עונת הפריחה ובתחילת החנטה .במרבית
אזורי הארץ החורף היה שחון ורמת המשקעים הייתה נמוכה
יחסית לממוצע הרב-שנתי ,אך לא צפוי קיצוץ במנת המים
להשקיה בעונה הקרובה חוץ מאזור הגליל העליון ורמת הגולן,
שם צפוי קיצוץ של כ 20%-בשל ירידה בשפיעת מעין הדן
ומאגרים ריקים ברמת הגולן.
מגדלי הזן אשכולית אדומה השיגו השנה פדיון נמוך ביותר,
וכמויות רבות של פרי הועברו ישירות מהפרדס למפעלי
התעשייה .כמות היצוא של הזן אור דומה לזו שיוצאה בעונה
שעברה ,ונאמדת כיום בכ 55,000-טון .הזן אור ממשיך להיות
אטרקטיבי יחסית לקליפים מתחרים מספרד וממרוקו ,אך הפדיון
בשער הפרדס קטן יחסית לעונה הקודמת בעיקר בשל אחוזי
אריזה נמוכים .חשוב להדגיש שבזן אור הפער בין הפרי הראוי
לשיווק טרי לפרי הנמכר לתעשייה הוא רב .ההשקעה הנדרשת
לקבלת פרי איכותי היא גבוהה ובלתי נמנעת .השנה הודגשה
ביתר שאת החשיבות שיש לכיסוי ברשתות הגנה מעל פרדסים
המועדים לפגעי מזג אוויר ,ובעיקר לפגעי ברד .המטרה היא
להשיג רווח מרבי ,ולכן יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפרדס
בעתן ובמלואן .יש להתעדכן אצל היצואנים בדבר גודל הפרי
הנדרש ליצוא בזנים השונים ,בעיקר באשכולית האדומה ובזן
אור ,ובהתאם לזאת לבצע את הפעולות הנדרשות ,הן בהגדלת
הפרי והן בהכוונת הגודל ,על ידי השקיה ודילול הידני.

במשקלו ,ולכן עלול להישרט מהענפים היבשים שמתחתיו.
עצים צעירים  -יש לעצב  5-3זרועות בצורת גביע .ניתן
להתחיל לפתוח דלת למרכז השורה .ענפים מיותרים יש להסיר
בבסיסם ולמרוח במשחת עצים .לבלוב צעיר שהגיע לאורך
 50-30ס"מ יש לגומם כדי לעודד פריצות חדשות.

חיגור מאוחר להעלאת היבול בזן אור

החל מתחילת חודש מאי ועד תחילת חודש יוני מומלץ לבדוק
אחת לשבוע בחלקות האור את עוצמת החנטה .בתקופה זו
מתרחשת נשירת החנטים הטבעית ,המתגברת לעתים בעקבות
אירועי חום כבד וחמסין .כאשר מבחינים בחנטה בינונית ומעטה,
מומלץ לבצע חיגור של כ 75%-מזרועות העץ .פעולה זו עשויה
להקטין את המשך נשירת החנטים ולשפר את היבול הצפוי
בחלקה.
בחלקות שבהן החנטה שופעת אין לבצע חיגור כזה העלול
לגרום לעודף יבול ,לפרי קטן ולחוסר פריחה בעונה הבאה.
לעתים שפע חנטים או חוסר חנטים בחלקה שונה מעץ לעץ.
במקרה כזה מומלץ לבצע חיגור סלקטיבי ,כלומר רק בעצים
שבהם הוא נדרש ,בהתאם למספר החנטים.

גיזום ועיצוב העץ
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בחלקות שנקטפו לאחרונה יבוצע במקרה הצורך גיזום
צמרת ושדרה .גיזום זה עלול לחשוף ענפי שלד ,ולכן יש
להלבינם .הלבנת זרועות וגזעים בעצים מבוגרים תיעשה
ב 40%-סיד כבוי  1% +דבק פלסטי ,בהברשה ולא בריסוס.
בשתילים צעירים מלבינים ב"לובן"" ,ילבין"" ,שלגזע" וכדומה;
ניתן לבצע את ההלבנה גם במרסס.
חילון ודילות  -יש להסיר ענפונים וצימוחים צעירים מאזור
הדלת והחלון .פעולה זו תחסוך בהמשך עבודה רבה בגיזום.
גיזום יבש  -ניתן לבצע במהלך הקיץ כולו ,אולם רצוי להקדים.
יש להסיר בחובו של העץ את כל הענפים היבשים וענפים חיים
מנוונים שאינם נושאים פרי .ענפים אלה שורטים את הפרי בעיקר
בזנים הרגישים כמו פומלית ,פומלו וסטאר רובי .בזנים אלה גם
פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ משום העלייה

עודף פרי בזן אדום

בפרדס

פסילת הדרים

הדברת מחלות

אלטרנריה
בגמר הפריחה נחשפים החנטים הצעירים להידבקות במחלה,
במיוחד כאשר יש טללים או ערפל .מומלץ לערוך ניטור ולבדוק
נגיעות בעלים הצעירים ועל החנטים .סימני המחלה בעלה נראים
ככתם נקרוטי חום ,שממשיך בעורק היוצא מהכתם ,וסביבו הילה
צהובה .הסימנים בחנטים נראים ככתם חום-שחור שגודלו כראש
סיכה .הדברת האלטרנריה חשובה ביותר בזנים הרגישים לה,
כמו מינאולה ,מיכל ,נובה ומורקוט .בבחירת חומר הריסוס יש
להתחשב במספר הימים לפני הקטיף.
להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות נגועות – מרווח של
שבועיים בין ריסוס לריסוס:
ריסוס ראשון ייעשה בתחילת הפריחה ,כלומר בתחילת חודש
אפריל בעמיסטר ,במירדור ,בעמיעוז  ,0.075%בסיגנום 0.05%
או בליס .0.04%
ריסוס שני :הרקולס  0.4%בסוף חודש אפריל ,בתחילת החנטה.
ריסוס שלישי :קליפמן  ,0.15%רובראל או רודיון - 0.1%
בתחילת מאי.
ריסוס רביעי :הרקולס  - 0.4%בסוף מאי.
ריסוס חמישי :חוסן או קוז'אק  - 0.15%בתחילת יוני.
ריסוס שישי :קנון  0.25%או הרקולס  - 0.4%בסוף יוני.
אין לרסס ברציפות את אותו החומר ואף לא חומרים מאותה
קבוצה .אין להמשיך בריסוס המעקובת אם נעצרה התפתחות
המחלה ולא מופיעה נגיעות חדשה.
מאלסקו
הזנים הרגישים ביותר הם ליים ,אתרוג ולימונים .הזן יורקה
קוק רגיש במיוחד .מרבית הקליפים עלולים להידבק במאלסקו.
המחלה מועברת על ידי נבגים המתפתחים על ענפים יבשים
ומופצים בעיקר על ידי הרוח ,לכן אין להשאיר בפרדס גזם יבש
מעצים נגועים אלא לשרפו .התנאים הנוחים להידבקות העצים הם

ריקבון ספוגי בעור

טיפות מים כמו גשם וטל על הלבלוב הצעיר וטמפרטורה נמוכה.
סניטציה חשובה במיוחד למניעת התפשטות המחלה :עקירת
עצים נגועים כבר מנגיעות בינונית ,גיזום ענפים נגועים מיד
עם התגלות סימני המחלה ושרפת הגזם.
המלצות:
א .ריסוס שני בקוציד  0.3%בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות
לעצים נגועים.
ב .גיזום של כל הענפים היבשים עד לקטע החי של הענף .מטרת
גיזום זה היא ,בין השאר ,לאפשר גילוי מוקדם של המחלה.
ג .עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה.
החמה
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ
היבשים ,שעליהם מתפתחת הפטרייה .המחלה גורמת נזק לקליפת
הפרי הדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה .פרי הנגוע במחלה
פסול לשיווק טרי ,אף על פי שאיכותו אינה נפגעת .לעתים קשה
להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו ,אך ניתן להיעזר בכך שכתמי
ההחמה ניתן להסרה באמצעות צמר גפן ואצטון ,בעוד שכתמי
האקרית אינם ניתנים להסרה.
בעצי אור ואורה בעלי נוף צפוף קיימים תנאים נוחים הן
להתפתחות הפטרייה (בשל הלחות הרבה) והן להתפתחות
האקרית (בשל חדירה לקויה של הריסוסים לפנים נוף העצים).
כדי למנוע את התופעה מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון במרכז
העץ וניטור לגילוי מוקדם של אקרית החלודה.
עלעלת
בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים נגועים במחלה ולהחליפם
בשתילים בריאים .ובפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים
הנגועים במחלה.
מחלת הגרינינג
בארצות רבות בעולם ,כמו ארצות הברית ,פלורידה וברזיל,
פשטה מחלת הגירינינג ,הגורמת נזקים קשים לעצי ההדר ,עד
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בפרדס
כדי סכנה קיומית לתעשיית ההדרים .סימני המחלה דומים מאוד
למחלת העלעלת .בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה,
אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו
כנגועים במחלה ,אם חלילה תופיע .וקטור המחלה הוא פסילת
ההדרים; רצוי להכירה ולדווח על הופעתה .אנא ,היו ערניים
וידעו את המדריך בדבר כל עץ חשוד בפרדס.
תמותת עצים
לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף ,כאשר
הטפטפת קרובה לגזע וההשקיה נעשית באינטרבלים קצרים.
מצב זה יוצר תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע מחלות
קרקע :פיטופטורה (ריקבון שורשונים וצוואר השורש) ,פוזריום
(ריקבון שורשונים ושורשים עבים) ,דמטופורה (ריקבון קשה
של שורשים) וריקבון ספוגי מגדמים שנשארו בשנטוע .פטריות
אלה זקוקות ללחות גבוהה ,לטמפרטורה גבוהה וכמובן לנבגים
או לתפטיר של הפטרייה .כדי למנוע נזקים מהפטריות הללו יש
להרחיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.

דרגות בוגרות .אם דרוש ריסוס מדי שנה ,יש להשתמש בתכשירים
שונים לסירוגין .התכשירים המשמשים להדברת הכנימה הם:
תכשירי  :PYRIPROXYFENטייגר ,קוברה וטריגון בריכוז 0.1%
או מובנטו בריכוז של  ,0.09%בנפח תרסיס של  400-300ליטר
לדונם ,או שמן קיצי בריכוז  2%בנפח גבוה של  1000ליטר
לפחות .מועד הריסוס :מסוף חודש אפריל עד סוף מאי.
פלאש :תכשיר חדש להדברת הכנימה האדומה ,אשר מורשה
עד כה לשימוש רק בשוק המקומי וטרם קיבל אישור לגלובלגאפ
 .פלאש מומלץ לריסוס בריכוז של .0.03%
כנימת מוץ ופסיק
יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית
של הדרגות הצעירות על הפרי .ההדברה תיעשה באמצעות
ריסוס בתכשירי  – PYRIPROXYFENטייגר ,קוברה או טריגון
בריכוז .0.15%
כנימה פלורידית
גיחת הזחלנים מתרחשת בדרך כלל החל מהמחצית השנייה של
חודש מאי עד אמצע חודש יוני .ההדברה יעילה כאשר הריסוס
מבוצע על הזחלנים ,לפני שהדרגות המוקדמות ביותר עוברות
לדרגת זחל שלוש .תכשירי ההדברה כנגד הכנימה הם תכשירי
 :PYRIPROXYFENטייגר ,קוברה או טריגון בריכוז  0.1%בנפח
תרסיס של  400-300ליטר לדונם ,או שמן קיצי בריכוז  2%בנפח
גבוה של  1000ליטר לדונםלפחות.
קמחית כדורית
בחלקות שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה והנזק
בהן היה כלכלי ,יש להגמיע בתכשירי :IMIDACLOPRID
קונפידור או קודקוד 750 ,סמ"ק לדונם בכל טפטפות החלקה.
מועד ההגמעה :בסוף הפריחה .טיפול מאוחר יותר בקונפידור
פחות יעיל .טיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.

כנימה אדומה

ריקבון ספוגי
לאחרונה נראית בעצי אור שנגזמים בצורה לא נכונה חדירה
של ריקבון ספוגי דרך פצעי גיזום בהסתעפות הראשונה של
עצים צעירים .חשוב למרוח את הפצעים במשחה שחורה .כמו
כן ,יש לרסס בתכשירים נחושתיים פצעים המופיעים עד גובה
 1מטר מהקרקע .בנוסף ,יש לגזום בצורה נכונה וללא השארת
זיזים להגלדה מלאה של הפציעה .משחה שחורה מכילה תרכובות
פנוליות המעודדות חלוקת תאים ויצירת קאלוס להגלדת הפצעים.

מזיקי הדרים
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כנימה אדומה
ניטור קפדני על החנטים יבוצע החל מהמחצית השנייה של
חודש אפריל .יש לרסס כאשר מבחינים בנוכחות של זחלנים
או בכיפות לבנות על החנטים .תכשירי ההדברה אינם קוטלים

כנימת פסיק

בפרדס
הטיפול של הגמעת האימידקלופריד עשוי למנוע בנוסף לקמחית
הכדורית נגיעות בקמחית ההדר ,בכנימה האדומה ,בכנימת מוץ
ובדונגית הפלורידית.
קמחית ההדר
בחלקות שבהן נתגלתה רמה גבוהה של הקמחית בשנה האחרונה
יש להגמיע את התכשיר סייפן מקבוצת ה.IMIDACLOPRID-
זהו התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד המורשה להדברת
קמחית ההדר.
פלאש :תכשיר חדש להדברת קמחית ההדר ,מורשה עד כה
לשימוש רק בשוק המקומי וטרם קיבל אישור לגלובלגאפ .פלאש
מומלץ לריסוס בריכוז של .0.03%
קמחית כדורית

קמחית חבויה
מומלץ לטפל בתכשירי  :CHLORPYRIFOSדורסן ,דורסבן או
דוראון בריכוז  0.3%או במוספילן בריכוז .0.075%
אקרית חלודה
בתקופה הקרובה ,עם הופעת האקריות הראשונות על גבי
החנטים ,יש לטפל בתכשירי אבמקטין בריכוז של + 0.05%
שמן קיצי  .0.5%הריסוס יבוצע עם רדת החשכה בשל התפרקות
תכשירי האבמקטין בקרינת השמש .יש לבצע את הטיפול
הראשון כאשר רמת האקרית נמוכה ביותר .ריסוס כאשר רמות
האקרית גבוהות ,יהיה יעיל רק בחלקו וידרוש טיפולים רבים
נוספים במהלך העונה.
בהמשך העונה ,אם אוכלוסיית אקרית החלודה מתרבה שוב,
יש לטפל בתכשירים מקבוצות אחרות ,כלהלן:
תכשיר  - SPIRODICLOFENאנווידור בריכוז ;0.03%
תכשירי  - FENBUTATIN OXIDEאקרימייט ,בוטרקס או
טורק (טונטו) בריכוז ;0.1%
תכשירי גפרית  -רובם בשימוש בריכוז  .0.75%יש לנהוג
בשימוש בהם על פי הרשום בתווית .תכשירים אלו מדבירים
לרוב גם אקרית מזרחית.
אקרית מזרחית
עם הופעת האקריות הראשונות על גבי העלים יש לרסס
בתכשיר אנווידור בריכוז .0.02%
בהמשך העונה ,אם אוכלוסיית האקרית המזרחית מתרבה,
יש להשתמש בתכשירים מקבוצת ה:FENBUTATIN OXIDE-
אקרימייט ,בוטרקס או טורק (טונטו) בריכוז .0.1%
תריפס הסחלב
הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי .בעונה האחרונה
אושר השימוש בתכשיר ספרטה בריכוז של .0.4%
יש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבור שבין הפירות או בין העלים
לפרי .עד עתה ניכר נזקו של תריפס הסחלב באשכוליות ובפומלית.

קמחית ההדר

עש מנהרות ההדר
בעצים צעירים ובעצי החלפת זן רצוי להגן על הלבלוב ממזיק
זה ,התוקף ופוגע בלבלוב הצעיר בלבד .יש לטפל בתחילת גל
הלבלוב ,מיד כאשר רואים את הנגיעות בעש .אין צורך לטפל
כאשר אין לבלוב צעיר .רצוי להשתמש במהלך העונה בקבוצת
תכשירים אחת ובצורת יישום שונה.
ריסוס חיפוי
תכשיר וריכוז

משך ההגנה

הערות

מומלץ טיפול יחיד
מוספילן או מפיסטו
עד  20יום בעונה.
בריכוז 0.025%
מדביר גם כנימות עלה
מדביר גם את אקרית
תכשירי אבאמקטין
עד  14יום החלודה .אינו מדביר
 + 0.03%שמן קיצי 0.5%
כנימות עלה
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בפרדס
טיפול קרקע בתכשירי :IMIDACLOPRID
יש למהול במים ,ליישם באזור ההרטבה ובית השורשים
ולהשקות כלהלן:
עם הנטיעה 1 :סמ"ק לשתיל
עצים צעירים 4-2 :סמ"ק בהתאם לגודל העץ
משך ההגנה 8-4 :שבועות
טיפול גזע במוספילן
טיפולי גזע בהברשה במוספילן (תרכיז נוזלי כחול) מומלצים
בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.
אין לטפל בעצים צעירים מיד לאחר הנטיעה ,אלא להמתין
לפריצת גל הלבלוב הבא.
בעץ הצעיר יתבצע היישום על הגזע מתחת להסתעפות
הענפים הראשיים.
בעצי החלפת זן יש לטפל בכל רוכב באופן נפרד במינון
מתאים על פי קוטרו.
ניתן ליישם בפרדס נושא פרי עד  120יום לקטיף.

קוטר הגזע
(מ"מ)

מינון תכשיר לעץ
(סמ"ק)

20-10
45-21

0.3-0.1
1.0-0.4

65-46

2.0-1.1

משך
ההגנה

הערות

גמר פעילות
התכשיר
יתאפיין
8-4
בנוכחות
שבועות
זחלים צעירים
פעילים בקצה
הצימוח

בכל תכשירי ההדברה יש לפעול על פי התווית ביחס לריכוז,
לטיפול בחומר ולימים המותרים לטיפול לפני קטיף .בנוסף
לכך ,יש לבקש מחברות היצוא שעמן עובדים את רשימת
החומרים המותרים אצלן ,כיוון שבמרבית המקרים הרשימות
הללו מחמירות יותר מהתווית ,ויש לנהוג על פיהן בכל הנוגע
לפרי המיועד ליצוא.

המלצות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים,
מאי-יולי 2014
ד"ר יוסי גרינברג ,מנהל אגף הפירות וממ"ר מווסתי צמיחה
בהדרים שה"מ
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הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה לשימוש בהדרים מובאים
בהתאם לרשום בתוויות התכשירים ובתוספת מגבלות הנובעות
מהחמרה במוכנות לקבל שאריות של חומרים בארצות השיווק.
לפיכך ,יש לקחת בחשבון את יעד הפרי ,וכדי שלא לעבור את
רמת השאריות המותרת ,לרסס בתכשירי ( 2,4-DPמגדילון סופר,
פריגן אקסטרה) באשכוליות רק עד סוף מאי; ובקליפים ובתפוזים
רק עד  25ביוני; בחלקות שפריין מיועד לשיווק בגרמניה אין
לרסס בתכשירי  2,4-DPבכלל.
הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה באביב ניתנים בנוסף
לטיפולים האגרוטכניים (השקיה ,דישון ,גיזום וכד') ומיועדים
לדילול חנטים ,להגדלת ממדי הפרי ,להעלאת היבול ,לוויסות
ההנבה ,להפחתת קמטת ולהפחתת היסדקות הפרי .יש להתאים
את מווסתי הצמיחה ,מינונם ,מועדי היישום ומספר הטיפולים -
למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה (פירוט בטבלה  .)3יש לבחור
את התכשיר בהתאם להשפעות השונות של מווסת הצמיחה;
לדוגמה :אם חלקת ה'נובה' ,שאותה תכננו לרסס להגדלת פרי,
נוטה לסבול מקמטת ,בוחרים מבין התכשירים להגדלת פרי את
התכשיר המפחית גם קמטת.

מועד הריסוס בזנים השונים ייקבע לפי קוטר החנטים הממוצע
בכל זן .כדי לקבוע קוטר זה מומלץ למדוד לפחות  100חנטים
באקראי מכ 10-עצים הפזורים בחלקה.
לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בד"כ את מווסתי הצמיחה
בתכשירי ההזנה "חנקת אשלגן" או "בונוס" ,כפי שרשום בתווית.
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד ,מומלץ להפחית
בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או ה"בונוס" ל.3%-
נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא  400-300ליטר לדונם.
בדפון הנוכחי רשומים רק תכשירים וטיפולים המופיעים
בתוויות .אנו מפתחים טיפולים נוספים שטרם עברו את תהליך
הרישוי המקובל ,וכדי לבדקם בהיקף ניסיוני יש להיוועץ
במדריכים.
תוספות למווסת הצמיחה
יש להוסיף אחד מהמשטחים" :טריטון  "1956 Bבריכוז
 "BB5" ;0.025%בריכוז " ;0.05%טיבולין" בריכוז .0.025%
יש להשתמש במשטח המורשה על פי התווית.
"חנקת אשלגן" או "בונוס" בריכוז  ,4%-5%בהתאם לרשום
בתווית .כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם "בונוס" אין
להוסיף משטח.
"חומצה זרחתית" בריכוז  ,0.075%-0.1%בהתאם לרשום

בפרדס
טבלה  .1טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של  100ל' תכשירים מווסתי צמיחה המשמשים להגדלת ממדי הפרי (דוגמאות לריכוזים נפוצים)
התכשיר המסחרי
וריכוז החומר הפעיל

החומר הפעיל

ריכוז של חומר פעיל

כמות תכשיר
ל 100-ל' מים

אלפטין ת"נ  400ג'/ל'

NAA

 300ח"מ

 75סמ"ק

 300ח"מ

 150סמ"ק

 300ח"מ

 150סמ"ק

3,5,6-TPA

 40ח"מ

 8.0סמ"ק

 10ח"מ

 30סמ"ק

2,4-DP

3,5,6-TPA

 25ח"מ

 100סמ"ק

 10ח"מ

 1טבלית

2,4-DP

 60ח"מ

 100סמ"ק

NAA

אלפנול סופר ת"נ  201ג'/ל'

NAA

אלפארון ת"נ  200ג'/ל'

2,4-D

הדרנול ת"נ  500ג'/ל'
טופס ת"נ  33ג'/ל'
מגדילון סופר ת"נ  25ג'/ל'
מקסים ט"מ 10%
פריגן אקסטרה ת"נ  60ג'/ל'

טבלה  .2טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של  100ל' משטחים וחומרים אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה (דוגמאות לריכוזים נפוצים)
התכשיר

טריטון 1956 B
טיבולין
BB5

חנקת אשלגן
בונוס
חומצה זרחתית

ריכוז התכשיר

כמות תכשיר ל 100-ל' מים

0.025%
0.025%
0.05%
4%
4%
0.1%

 25סמ"ק
 25סמ"ק
 50סמ"ק
 4ק"ג
 4ק"ג
 100סמ"ק

טבלה  .3רשימת החומרים ,מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

הזן

מיכל

מורקוט

קווי מור,
למעט מור 2

סטסומה
ראשון

מטרת הטיפול

מועד הריסוס
(ע"פ קוטר
חנטים ממוצע
במ"מ)

דילול והגדלת פרי

8-12

מווסת הצמיחה וריכוזו
(ח"מ של חומר פעיל)

תוספות
למווסת
הצמיחה
()3-1

תכשירים והערות
(א'-ו')

)200-300( NAA

1+2

הגדלת פרי

12-15

)25( 2,4-DP

2

דילול והגדלה

10-20

)60( 2,4-DP

1+2+3

דילול והגדלה
דילול והגדלה
הגדלת פרי
והפחתת היסדקות

21-25
8-12

)10-15( 3,5,6-TPA
)200-300( NAA

2
1+2

21-25

)10-15( 3,5,6-TPA

2

ד'

הגדלת פרי

12-15

)25( 2,4-DP

2

הגדלה ,דילול
והפחתת היסדקות

ו' מגדילון
סופר

22-25

)10-15( 3,5,6-TPA

2

ד'

הגדלת פרי

18-20

)25( 2,4-DP

2

הגדלה ודילול

22-25

)10-15( 3,5,6-TPA

2

הגדלת פרי

12-15

)25( 2,4-DP

2

א'
ו' מגדילון
סופר
ו' פריגן
אקסטרה
ד'
א'

ו' מגדילון
סופר
ד'
ו' מגדילון
סופר
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בפרדס
מטרת הטיפול
הזן

נובה

מינאולה
אורה
אור 1
שמוטי
טבורי

הגדלת פרי והפחתת היסדקות
הפחתת היסדקות
הגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
דילול ,הגדלה ,הפחתת קמטת
והפחתת היסדקות
הפחתת קמטת והפחתת
היסדקות
דילול ,הגדלה ,הפחתת קמטת
והפחתת היסדקות
הפחתת קמטת והפחתת
היסדקות
דילול חנטים והגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
הגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
הגדלת פרי
הגדלת פרי
הגדלת פרי
הגדלת פרי
דילול ,הגדלה והפחתת קמטת
הגדלת פרי
הזן
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מטרת הטיפול

דילול ,הגדלה והפחתת
קמטת
הגדלת פרי
ולנסיה
הגדלת פרי
הגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
אשכוליות
הגדלת פרי
(לבנות ,אדומות,
הגדלת פרי
ורודות)
הגדלת פרי
דילול והגדלת פרי
הגדלת פרי
פומלית
הגדלת פרי
הגדלת פרי
פומלו גליית
הגדלת פרי
ליים
הגדלת פרי
קומקואט

מועד הריסוס
(ע"פ קוטר חנטים
ממוצע במ"מ)

מווסת הצמיחה וריכוזו
(ח"מ של חומר פעיל)

תוספות למווסת
הצמיחה
()3-1

תכשירים והערות
(א'-ו')

13-20
13-33
15-18
10-20

)20-40) 2,4-D
)20-40) 2,4-D
)25( 2,4-DP
)60( 2,4-DP

1+2+3
1+2+3
2
1+2+3

ב'
ב'
ו' מגדילון סופר
ו' פריגן אקסטרה

15-18

)300-350( NAA

1+2

א'

28-32

)300-350( NAA

1+2

א'

21-25

)15-10( 3,5,6-TPA

2

ד'

28-32

)15-10( 3,5,6-TPA

2

ד'

12-15
18-20
10-20
10-20
8-12
10-20
15-20
15-20
25-30
15-18
15-18
25-30

)200-300( NAA
)10( 3,5,6-TPA
)60( 2,4-DP
)60( 2,4-DP
)25( 2,4-DP
)60( 2,4-DP
)20-40) 2,4-D
)60( 2,4-DP
)15-10( 3,5,6-TPA
)25( 2,4-DP
)200-300( NAA
)15-10( 3,5,6-TPA

1+2
2
1+2+3
1+2+3
2
1+2+3
1+2+3
1+2+3
2
2
1+2
2

א'
ד'
ו' פריגן
ו' פריגן אקסטרה
ו' מגדילון סופר
ו' פריגן אקסטרה
ב'
ו' פריגן אקסטרה
ד'
ו' מגדילון סופר
א'
ד'

מועד הריסוס
(ע"פ קוטר
חנטים
ממוצע במ"מ)

מווסת הצמיחה וריכוזו
(ח"מ של חומר פעיל)

תוספות למווסת
הצמיחה
()3-1

תכשירים והערות
(א'-ו')

15-18

)200-300( NAA

1+2

א'

15-18
20
25-30
15-20
18-20
20
25-30
15-22
15-18
28-32
28-32
12-15
12-15

)25( 2,4-DP
)60( 2,4-DP
)15-10( 3,5,6-TPA
)300( NAA
)25( 2,4-DP
)60( 2,4-DP
)15-10( 3,5,6-TP
)300( NAA
)25( 2,4-DP
)15-10( 3,5,6-TP
)15-10( 3,5,6-TP
)25( 2,4-DP
)25( 2,4-DP

2
1+2+3
2
1+2
2
1+2+3
2
1+2
2
2
2
2
2

ו' מגדילון סופר
ו' פריגן אקסטרה
ד'
א'
ו' מגדילון סופר
ו' פריגן אקסטרה
ד'
א'
ו' מגדילון סופר
ד'
ד'
מגדילון סופר
מגדילון סופר

בפרדס
בתווית .כאשר משלבים עם "בונוס" אין להוסיף חומצה זרחתית.

ג.

הערות
א .תכשירי ה" :NAA-אלפנול סופר" ו"אלפארון" מכילים 200
גרם/ל' חומר פעיל; "אלפטין" מכיל  400גרם/ל' חומר פעיל.
יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש בתווית.
כאשר מרססים בתכשירי  ,NAAיש להקפיד על ריסוס בטווח
הטמפרטורה המומלץ בתווית .ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי
יגרום נשירת יתר ,ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא
ישפיע כראוי.
באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בד"כ על חנטים
גדולים יותר מהרשום בטבלה  -על פי הניסיון האזורי.
ב .תכשיר ה" - 2,4-D-הדרנול"  -מכיל  500גרם0/ל' חומר
פעיל.

ד.
ה.

ו.

תכשיר ה" - 2,4-DP-מגדילון סופר"  -מכיל  25גרם/ל'
חומר פעיל.
תכשירי ה" - 3,5,6-TPA-מקסים"  -טבליות המכילות 10%
חומר פעיל ,ו"טופס"  -מכיל  33גרם/ל' חומר פעיל .יש
לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית.
תכשיר ה" - 2,4-DP-פריגן אקסטרה"  -מכיל  60גרם/ל'
חומר פעיל .כאשר מרססים ב"פריגן אקסטרה" על חנטים
קטנים בטווח ההמלצה ,הריסוס גורם בדרך כלל לדילול
חנטים.
כדי שלא לעבור את רמת השאריות המותרת ,יש לרסס
בתכשירי ( 2,4-DPמגדילון-סופר ,פריגן-אקסטרה)
באשכוליות רק עד סוף חודש מאי; ובקליפים ובתפוזים רק
עד  25ביוני .אין לרסס בתכשירי  2,4-DPכלל בחלקות
שפריין מיועד לשיווק בגרמניה .לפיכך ,בעת קביעת הטיפול

המלצות השקיה ודישון להדרים
מאי-יולי 2014
מאת :יורם אייזנשטדט  -תחום שירות שדה

הקדמה

עונת החורף  2014סוכמה כאחת העונות השחונות ביותר
בצפון הארץ ובמרכזה ,אם לא השחונה מכולם מאז החלו
המדידות .נמצא שבחלק מתחנות הגשם הפזורות בצפון הארץ
ירדה כמות המשקעים ל 50%-60%-מהממוצע הרב-שנתי,
ובמקרים מסוימים אף לפחות מכך .בדרום הארץ היה המצב
שונה :בחלק מתחנות המדידה כמויות המשקעים היו דומות
לממוצע הרב-שנתי ,ובחלקן אף גבוה במקצת מהממוצע .לעתים
היו כמויות המשקעים המצטברות בדרום הארץ גבוהות מאלו
של צפון הארץ ,תופעה שלא הכרנו בעבר .פיזור המשקעים
בעונת החורף הצטמצם למספר מועט של אירועי גשם ,כאשר
בחודשים ינואר ופברואר ,כשחלק ניכר מפירות הפרדס היו לפני
קטיף ,הייתה עצירת גשמים מוחלטת ,ולכך השלכות קריטיות
מבחינת ממשק ההשקיה והמלחים בפרדס .מרבית הפרדסנים
השקו בחודשים ינואר-פברואר את חלקותיהם ב 100-50-מ"מ
כדי לשמור על היבול.
בחודשים מאי-יוני מומלץ לבצע בדיקות קרקע לניטור מלחים
כדי לפעול בזמן המתאים לצורך הדחת מלחים עודפים שעשויים
לפגוע בבריאות ובחיוניות הפרדס.
להלן מוצגות טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים המבוססות
על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן מונטיס .יש לזכור שטבלאות

אלו מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא עם יבול ממוצע בינוני
עד גבוה .כאשר מדובר בפרדס שצפוי בו יבול גבוה מהממוצע,
יש להגדיל את מנת המים עד כדי  .15%-20%אם הפרדס מניב
פחות יבול מהממוצע או סובל מעקות שונות כמו מליחות ,ניקוז
בעייתי או מחלות ,יש להפחית בהתאם את מנת המים הכללית,
לעתים עד שיעור של  30%ואף  40%מהטבלאות המומלצות.

השקיה
מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן מונטיס*
חלקה עם עצים בוגרים שגילם מעל ל 5-שנים; חודשים:
מאי ,יוני ,יולי.
טבלה  .1אזור השרון ,תחנת תל מונד (תת-אזור בית דגן)
חודש

קבוצה א':
פרי גדול,
יבול גבוה
מהממוצע

קבוצה ב':
יבול נמוך,
חשש לקבלת
פרי גדול

זן אור

כמות השקיה
חודשית
ממוצעת (מ"מ)
לפי הנתונים
הרב-שנתיים

מאי

0.50

0.45

0.45

65-60

יוני

0.55

0.55

0.55

90-85

יולי

0.65

0.60

0.65

105-95
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בפרדס
טבלה  .2אזור הגליל המערבי ,עכו (תת-אזור עכו)
חודש

קבוצה א':
פרי גדול,
יבול גבוה
מהממוצע

קבוצה ב':
יבול נמוך,
חשש לקבלת
פרי גדול

זן אור

כמות השקיה
חודשית
ממוצעת (מ"מ)
לפי הנתונים
הרב-שנתיים

מאי

0.50

0.50

0.45

70-65

יוני

0.60

0.55

0.60

90-85

יולי

0.70

0.60

0.75

105-100

טבלה  .3אזור עמק יזרעאל ,ניר העמק (תת-אזור העמקים הצפונים)
חודש

קבוצה א':
פרי גדול,
יבול גבוה
מהממוצע

קבוצה ב':
יבול נמוך ,חשש
לקבלת פרי
גדול

זן אור

כמות השקיה
חודשית
ממוצעת (מ"מ)
לפי הנתונים
הרב-שנתיים

מאי

0.45

0.40

0.40

70-65

יוני

0.55

0.50

0.55

90-85

יולי

0.65

0.60

0.60

120-100

טבלה  .4אזור הנגב הצפוני ,גילת (תת-אזור הנגב הצפוני)
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חודש

קבוצה א':
פרי גדול,
יבול גבוה
מהממוצע

קבוצה ב':
יבול נמוך ,חשש
לקבלת פרי
גדול

זן אור

כמות השקיה
חודשית
ממוצעת (מ"מ)
לפי הנתונים
הרב-שנתיים

מאי

0.50

0.50

0.45

85-80

יוני

0.65

0.65

0.65

120-115

יולי

0.75

0.70

0.75

140-125

* יש לציין שהטבלאות המופיעות לעיל מתייחסות להתאדות
המחושבת לפי פנמן מונטיס לאורך כל היממה (יום ולילה) ,כפי
שמקובל בכלל הגידולים במקומות רבים בעולם .לפי מדיניות
משרד החקלאות ושה"מ הומלץ להשתמש בשיטה זו באופן בלעדי
כדי למנוע חוסר אחידות משימוש גם בשיטות מדידה אחרות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים ,תחנות
ההתאדות וזני ההדרים השונים ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת:
 ,http://www.shaham.moag.gov.ilתחת תחום שירות
שדה> מידע מקצועי> מקדמי השקיה להתאדות מחושבת
במטעים ,בפרדס.
את נתוני ההתאדות המחושבת האמתית ניתן למצוא באתר
שימור קרקע במשרד החקלאות בכתובתhttp://www.meteo. :
 .co.il/Default.he.il.htmבאתר מופיעים נתונים של תחנות

משרד החקלאות ושל השירות המטאורולוגי .לאחרונה נוספו
שני חידושים:
א .האפשרות לחיזוי ההתאדות המחושבת  3ימי קריאה עתידיים.
ב .תחת הסעיף "מפות" ניתן לאתר את תחנת ההתאדות הקרובה
ביותר לפרדס הרלוונטי.
השקיית חלקות צעירות (עד  4שנים מנטיעה או עד שנת יבול
ראשונה).
טבלה  .5חלקה בשנת הנטיעה הראשונה; לפי ליטר לעץ ליממה
חודש
מהנטיעה

חודש
ראשון

חודש
שני

חודש
שלישי

חודש
רביעי

הערות

שנה
ראשונה*

1

2

3

4

 1טפטפת
לעץ

* בשנת הנטיעה הראשונה חשוב לעקוב אחר התפתחות העץ,
ובהתאם לכך לשנות את כמויות המים .יש להתייחס באופן שונה
לקרקעות קלות (חוליות) ולקרקעות כבדות (חרסיתיות) ,כיוון
שבקרקעות חוליות יש להקפיד על משטר השקיה השומר על
בית שורשים לח; ובקרקעות כבדות הגורם הראשוני המגביל
התפתחות תקינה של עצים צעירים בשנת הנטיעה הראשונה הוא
עודף מים ,שמשמעותו תנאי ניקוז לקויים וחוסר חמצן בבית
השורשים ,כך שיש להקפיד בהן על משטר השקיה המאפשר
אוורור של הקרקע מחד ,ואספקת מים מספקת מאידך.
טבלה  .6חלקה צעירה בשנה שנייה עד רביעית מהנטיעה; לפי ליטר לעץ
ליממה
אפריל

מאי

יוני

יולי

הערות

שנה
שנייה

10

10

10

12

 3טפטפות
לעץ

שנה
שלישית

15

20

22

25

שלוחת
טפטוף
פתוחה לכל
אורכה

40

שלוחת
טפטוף
פתוחה לכל
אורכה

שנה
רביעית

20

25

30

הערות לטבלה  5ו6-
 .1בחישוב מנת המים בשנה הראשונה והשנייה ,בהנחה שכל
הטפטפות פתוחות ,יש להתייחס לכמות המים לעץ עבור
הטפטפות המצויות במרחק של עד  50-40ס"מ מהגזע מכל
צד ,לכן מבחינה מעשית ,יש להעלות את מנת ההשקיה
לדונם בהתאם.

בפרדס
 .2מנת המים היומית לעץ מתייחסת רק לעונת ההשקיה ,על
פי רוב  250-200ימי השקיה.

המלצות דישון להדרים

בפרדס בוגר ייעשה הדישון בחלקה בעיקר בהתאם להמלצות
הדישון המתבססות על בדיקות העלים ,כאשר ערכיהן מחולקים
לגבוה ,נורמלי ונמוך.
חלקות ,שלא נלקחו מהן דגימות עלים לשם הכוונת דישון,
יש לדשן לפי הערך הנורמלי אלא אם יש מידע נוסף על החלקה
(עקות שונות ,יבולים גבוהים ,יבולים נמוכים וכו') .בכל מקרה,
רצוי לבצע בדיקות עלים; ניסיון העבר מלמד שניתן לחסוך
בתשומות דשן ולדייק בהכוונת דישון הפרדס בחלקות שהמגדלים
מקפידים לבדוק מדי שנה.
כמות היסודות (חנקן ,זרחן ואשלגן) לפרדס בוגר לפי רמתן
בבדיקות העלים
היסוד

גבוה

נורמלי

נמוך

חנקן (ק"ג/דונם)

15

25

30

תחמוצת זרחן (ק"ג/דונם)

0

3

6

תחמוצת אשלגן (ק"ג/
דונם)

0

18

30

המשקים במי קולחין מטופלים חייבים לבדוק את הערך ההזנתי
של מי הקולחין ,משום שבמקרים רבים הזרחן והאשלגן מסופקים
במים בכמות מספקת ואין צורך להוסיפם ע"י דשנים מינרליים.
את החנקן יש להוסיף בחלקות בכל מקרה ,גם אם רמתו במי
הקולחין היא מעבר לצורכי העץ ,וזאת משום שבתחילת העונה,
בחודשים אפריל-מאי ולעתים תחילת יוני ,שיעור ההשקיה נמוך,
ויש ליישם כמות דשן שתתאים לצורכי הפרדס .במיוחד אמורים
הדברים ביחס לזנים שבהם מפסיקים לדשן ביוני-יולי למניעת
מצב של אי-שבירת צבע.

זרחן (תחמוצת)  0.2 -גרם לעץ ליום ,עד  2ק"ג תחמוצת זרחן
בשנה הראשונה ,ו 6-ק"ג בשנה רביעית.
אשלגן (תחמוצת)  0.4 -גרם לעץ ליום ,עד  4ק"ג חנקן צרוף
בשנה הראשונה ,ו 16-ק"ג בשנה רביעית.
בחלקות המושקות במי ההתפלה ,במיוחד בקרקעות החול חמרה
שבשרון ,עלול להיווצר מחסור חריף במגנזיום ויש להשלימו

ריסוסי עלווה לצורך הזנה

ריסוסי עלווה יינתנו להשלמת יסודות שאינם נקלטים ביעילות
בקרקע ,כמו מגנזיום ,או שעלותם בדישון קרקעי גבוהה למדי,
כמו יסודות מיקרו :מנגן ,אבץ ולעתים גם נחושת.
באביב המוקדם (אפריל) מומלץ לרסס
בעלוומיד/אוריאה דלת ביורט במינונים של
 .1.5%-2%רצוי לשלב גופרת אבץ בריכוז  + 0.12%גופרת
מנגן .0.2%
מגנזיום :בחודשים אפריל-מאי ,כשגודל העלים מהווה כשני
שלישים מגודל העלה הבוגר ,יש לרסס במידת הצורך בתכשיר
מגנזיום כמו מגניט  70בריכוז  2%או מגניסל בריכוז  1.5%או
מגנזאון בריכוז  .2%אין לשלב חומרים אלו בחומרים אחרים!
אם המחסור במגנזיום חריף ,במיוחד בחלקות המושקות במים
שמקורם מהתפלה ,יש להוסיף ריסוס לאחר כשלושה שבועות.
חומרים אפשריים לריסוס עלוותי במיקרו-אלמנטים ,שאותם
ניתן לרסס בתום הפריחה וכאשר נצפה מחסור חזותי הם:
אבץ :תחמוצת אבץ  ,0.15%גופרת אבץ  0.12%ואבצאון
.0.30%
מנגן :גופרת מנגן .0.2%
במקרה שנצפה מחסור חזותי או שבבדיקות העלים מתגלה
מחסור גבוה באשלגן ,ניתן להוסיף  2-1ריסוסי עלווה בחנקת
אשלגן עם משטח או בונוס ( 13-2-44ללא משטח) בריכוז של
 4%בחודשים מאי עד אוגוסט.
טבלה :משטחים המומלצים לשילוב עם תכשירי הזנה בהדרים
שם המשטח

בפרדסים צעירים שאינם נושאים פרי או שלא הגיעו ליבול
מסחרי (לרוב  4-3שנים מהנטיעה) תינתן מנת דשן לפי חישוב
המתבסס על מנה לעץ ליום לשנת גיל (במהלך עונת ההשקיה):
חנקן (צרוף)  0.4 -גרם לעץ ליום ,עד  4ק"ג חנקן צרוף בשנה
הראשונה ,ו 16-ק"ג בשנה רביעית.

ריכוז

כמות חומר ב 100-ליטר

BB5

0.05%

 50סמ"ק

טיבולין

0.025%

 25סמ"ק

טריטון 1956 B

0.025%

 25סמ"ק
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מה קורה

המשך מעמוד 14

הכנסת אישרה החוק לצמצום הריכוזיות
בענף החקלאות
החוק החדש מבטל את הפטור מהסדר כובל שחל עד כה על הסיטונאים העוסקים בשיווק
תוצרת חקלאית • החוק מתיר על כנו את הפטור מהסדר כובל שיש לחקלאים
הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק
הממשלתית לצמצום הפטור מהסדר כובל למשווקי תוצרת
חקלאית.
החוק החדש מבטל את הפטור מהסדר כובל שחל עד כה על
הסיטונאים העוסקים בשיווק תוצרת חקלאית .אבל הוא מתיר את
הפטור מהסדר כובל שיש לחקלאים .חקלאי שהוא גם סיטונאי,
יהנה מפטור מהסדר כובל ובלבד שעיקר עיסוקו בגידול חקלאי
ולא בשיווק .כלומר שיותר מ 50%-מהתוצרת המשווקת על-
ידו היא תוצרת שלו .סיטונאי שאינו חקלאי לא ייהנה מפטור
זה .מכאן שהחוק מתיר על כנו את ההיתר לחקלאים להתאגד

ביניהם כדי לחזק את כוחם מול רשתות השיווק והקמעונאים.
במשרד האוצר אמרו כי הפטור שניתן למקטע הסיטונאי חל
בפועל על גופים רבים שלא עוסקים כלל בחקלאות .לדברי
האוצר ,מצב זה אפשר תיאום מחירים ויצירת קרטל שפוגע
בצרכן .כך לדוגמא ,חברות בנות של משווקים שיכלו עד כה
לתאם מחירים ובכך לפגוע בצרכנים.
"החוק מהווה ציון דרך משמעותי ביכולתו של הממונה על
ההגבלים לפקח על המרווחים בשוק המזון ,כחלק מהצעדים
שנוקטת הממשלה להורדת יוקר המחייה והוזלת מחירי המזון
לטובת אזרחי ישראל" ,נמסר בהודעת האוצר.

מומחי חקלאות ישראלים וחברות עסקיות
ישתלבו בפיתוח החקלאות באתיופיה

30

מומחי חקלאות הישראלים וחברות עסקיות ישתלבו
בפיתוח החקלאות באתיופיה״ כך סיכם שר החקלאות יאיר
שמיר ,שביקר בראש משלחת עסקית חקלאית ,עם מקבילו
האתיופי  Derebew Teferaועם ראש ממשלת אתיופיה .Desalgen
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר ,שאביו ,ראש
הממשלה השביעי של מדינת ישראל ,יצחק שמיר ז״ל ,מזוהה
עם הבאתם לישראל של יהודי אתיופיה ,הגיע לאתיופיה במסגרת
ביקור העבודה באפריקה בראש משלחת עסקית חקלאית.
השר שמיר נפגש עם ראש ממשלת אתיופיה Hailemariam
 ,Desalgenשרי החוץ ,האנרגיה והמים ,התעשייה והחקלאות.
המשלחת העסקית שלוותה את שר החקלאות היתה מורכבת
מנציגי  16חברות ישראליות חקלאיות מובילות שארגן מכון
היצוא הישראלי .בפגישה בין עם שר החקלאות Tefera Derebew
הוסכם על הרחבת שיתוף הפעולה בתחומי ביטחון המזון,
שדרוג ענף ההשקיה ,תיעוש התוצרת החקלאית ופיתוח משק
החי (עופות ובקר) ,שייעשה באמצעות המגזר העסקי מישראל
בגיבוי פעילות סיוע חוץ מש״בית במסגרתה עשרות משתלמים
אתיופים עוברים הכשרות בישראל .מאוחר יותר אמור היה להגיע
לאתיופיה מומחה חקלאי מטעם משרדי החוץ והחקלאות שישהה

במדינה באופן קבע.
בשנים האחרונות זוכה אתיופיה למעמד מדיני בכיר ביבשת
אפריקה והדבר מתבטא בין היתר במושבו הקבוע של האיחוד
האפריקאי באדיס אבבה .מיקומה הגיאו אסטרטגי של אתיופיה
בקרן אפריקה ,מחדד את חשיבותה האסטרטגית עבור ישראל.
למרות המשבר הכלכלי שבא לידי ביטוי בהגברת האינפלציה,
בשנים האחרונות אתיופיה נמצאת בתנופת פיתוח אדירה עם פיתוח
התשתיות ,הכבישים ושדרוג ענף החקלאות שמהווה כ 50%-מתמ״ג
ואחראי על תעסוקת  85%מאוכלוסיית המדינה .אתיופיה נהנית
משיעור צמיחה של  7.5%ולאור מעורבותם של הגופים הבינלאומיים
כגון הבנק העולמי ,ממשלות אירופה וארה״ב והשקעותיהם האדירות
במדינה ,ישנן הזדמנויות רבות להגברת הפעילות הכלכלית בין
המדינות .הסחר ההדדי שנמצא במגמת העלייה בשנים האחרונות
מבטא מגמה זו .לדברי השר שמיר :״פתיחותו של הממשל האתיופי
כלפי ישראל בשילוב עם מעורבותם של הגופים הבינלאומיים
דוגמת הבנק העולמי ,ממשלות אירופה וארה״ב ,שמשקיעים
סכומים גדולים בפיתוח ענף החקלאות במדינה ,יוצרים הזדמנות
עבור החברות הישראליות לקחת חלק בתנופת הפיתוח של אחת
המדינות החשובות ביבשת האפריקאית״.
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פטיטיף
סולמות

סולמות ועגלות למטעים וקטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

סולמות קטיף
עגלות חקלאיות
כלי חקלאות
מזלגות הרמה
ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים
גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה ,רפתות ולולים
סככות
רשתות צל

אספקה מיידית

שדה אליעזר .טלפקס ,04-6930082 :נייד050-5358456 :

ה סטודיו

זה פטיטיף
ציוד קטיף

צוות מנוסה
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לפרדסניםראל -
ל בית יש אביבי
ולכ שמח,
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