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טובה
זרחית
שנה א צלחת
נה מו
ועו

➽

➽

ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' | 107דצמבר 2014

רכז ענף ההדרים:

טל עמית

תוכן
4

טל עמית

tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס

תמונת מצב

6

עמדה

liss1@netvision.net.il

חי בנימיני

חי בנימיני ,רוני נקר ,דורון טימר ,אריה שרייבר,
ד"ר יוסי גרינברג ,ד"ר ערן רוה

8

ראיון

רח' העצמאות  ,40ת.ד  ,235יהוד 5600
טל' ,03-9595666 :פקס03-9502211 :

 10מיזמים בהדרים

חברי המערכת

עם חזי סנדלר חקלאי מצליח ממטולה

כתובת המערכת

שוקי קנוניץ'
מחלקת מודעות:

שיאים
טל' ,03-5711908 :פקס03-5730866 :
הפקה והדפסה:

דפוס האוזר בע"מ ,גבעתיים
טל'03-5711908 :

 14מה קורה
לקט חדשות

 16שדולת החקלאות בכנסת
ערב פיזורה הצדיעה הכנסת לחקלאות הישראלית

 25פריסת רשתות
היבטים חשובים לביצוע נכון של פריסה

 25על הצפוי בענף ההדרים בתקופה הקרובה
 26בפרדס
המלצות לעונה נובמבר-אוקטובר
בני נוער עובדים בפרדסים בשעות הפנאי

3

תמונת מצב

השפעת הקשיים בשוק הרוסי על
שיווק ההדרים בעונת 14/15
כ 22%-מיצוא ההדרים של ישראל מתבצע לשוק זה  #נגרם נזק,
אך מוקדם להעריכו ,שכן העונה עדיין לא הגיעה למחצית הדרך
המשבר הכלכלי ברוסיה

בסוף חודש נובמבר  2014התחלנו להרגיש את הטלטלה
שאוחזת את השוק הרוסי .הסיפור החל על רקע הסכסוך שפרץ
בין רוסיה ואוקראינה .כל מה שהתפרץ עתה הם "גלי הדף"
חזקים ,תולדה של הסכסוך ובעקבותיו הסנקציות הכלכליות
שהוטלו על רוסיה ע"י ארה"ב והאיחוד האירופי .בנוסף (כחלק
מהסנקציות אך לא רק בגללן) ,נרשמה ירידה דרמטית במחירי
הנפט הגולמי ,ענף היצוא מס'  1של רוסיה.
ב 28/11-החלו התנודות החריפות בשער הרובל מול הדולר
 מערך של  36רובל/דולר ,המטבע נשחק והגיע עד ל75.5-רובל/דולר .התערבות הבנק הרוסי והעלאת הריבית בכ6.5%-
וכן הזרמה מאסיבית של דולרים ע"י הידידים מסין ,ייצבו את
השער ( )31/12על  54.62רובל/דולר  -שחיקה של  50%לעומת
סוף החודש הקודם.
בנוסף ,וכחלק מהתהליך ,החלה האינפלציה ברוסיה "לדהור"
קדימה .בחודש נובמבר  2014נרשמה אינפלציה של ,9.1%
והמומחים מעריכים כי בינואר יהיה כבר שיעורה דו ספרתי.
המשמעות של כל הנאמר לעיל היא פשוטה  -ההכנסה של
האזרחים נשחקה וכח הקניה שלהם נחלש.
השוק הרוסי הוא שוק חשוב מאוד ליצוא ההדרים ולחקלאות
הישראלית בכלל.
חשוב להדגיש כי מבחינת ענף ההדרים בישראל ,השוק הרוסי
הפך להיות מאוד דומיננטי ב 5-השנים האחרונות ,כאשר כ22%-
מיצוא ההדרים מתבצע לשוק זה  -כמויות שנתיות שנעות בין
 30–34אלף טון פרי הדר בשנה (מדובר ברוסיה בלבד  -ללא
אוקראינה!)

עד כה נשלחו לרוסיה  11,575טון ,מחצית מזה נובה.
בשבועיים האחרונים של דצמבר כמעט ולא היו משלוחי פרי
בשל חוסר הודאות.
למעשה ,השוק הרוסי נמצא בחופשת סוף שנה עד 15/1/15
וזה אומר שגם המסחר ,הבנקים וכל המשק נמצא באותו מצב
של חוסר ודאות ,ולא ברור אם הדברים הולכים להשתנות
לטובה או לרעה.
כרגע ברור שנגרם נזק ,אך עוד מוקדם להעריכו ,שכן העונה
עדיין לא הגיעה למחצית הדרך .מהאירוע הנ"ל יהיו נזקים
ישירים ועקיפים:
 .1לא ידוע עדיין מה היקף הנזק עבור הסחורה שנשלחה.
 .2לא ידוע היקף הנזק עבור סחורה שהייתה צריכה להישלח
ואולי אפילו לא נקטפה (הזן מירב לדוגמא).
 .3לא ידוע כמה תוצרת תופנה מיצוא לתעשייה (בקליפים –
מחיר .)0
 .4לא ידוע כמה תוצרת תופנה מיצוא לשוק מקומי ואיזו ירידת
מחירים תיגרם כתוצאה מכך.
נותר לנו לחכות לשבוע השלישי של ינואר ,ולקוות שיחול
שיפור ותהיה התייצבות.

הזנים העיקריים המיוצאים לרוסיה

שיווק "אורי" קלאס  – 2תגובה למשבר בשוק הרוסי

נובה  10 – 12 -אלף טון
אשכ' אדומה  8-9 -אלף טון
פומלית  3-4 -אלף טון
טופז  2 -אלף טון
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בפרי באיכות קלאס  IIשעבורו משלם השוק הרוסי מחירים יפים
יחסית ובשווקים אחרים הוא כמעט אינו נדרש ,או שמדובר
במניינים ששווקים אחרים לא מעוניינים בהם (פרי גדול מדי).
האלטרנטיבה שלהם היא לבררה ולתעשייה ,כך שהחשיבות
הכלכלית של שוק זה היא הרבה מעבר לגודלו הפיזי.

מיכל  1–2 -אלף טון
אור  3-5 -אלף טון
אורה  1-2 -אלף טון

חשיבות השוק הרוסי גדלה עוד יותר ,בהתחשב כי חלק
מזנים אלו אינם יכולים להיות מיוצאים ליעדים אחרים
(בעיות זרעים – אורה ,טופז ,מיכל) והאלטרנטיבה שלהם
היא לשוק הטרי המקומי בלבד ,שגם הוא כבר הגיע לקצה
קיבולו ובוודאי לא יכול לקלוט את התוצרת המיועדת לרוסיה.
מעבר לכך ,הזנים האחרים ,שאותם ניתן לשווק בשוק אלטרנטיבי,
בשווקים אחרים ,יסכימו לשלם מחיר נמוך יותר .שכן ,מדובר

המצב נכון לרגע זה (סוף דצמבר )2014

בעקבות האפשרות לחסימת השוק הרוסי ל"אורי" באיכות
קלאס –  2ומתוך כוונה לא להפריע למסחר בפרי עם איכות
טובה בשווקי האיחוד האירופי ,הוחלט לבדל בין שני המוצרים.
החל מהעונה ניתן יהיה לייצא "אורי" באיכות קלאס  2תחת
השם " "tangerifficלמערב אירופה .מדובר בפרי עם פגעים
חיצוניים שמוגדרים בחוברת הסטנדרטים כקלאס .2
הפרי לא ישא את השם "אורי" וגם לא יישא את המותג Jaffa
(לא הפרי ולא הקרטון).
מוצא כזה יאפשר למכור את הפרי הזה במחיר  1–1.2יורו
לק"ג (סיטונאי) – כאשר האלטרנטיבה היא תעשייה  -מחיר
קרוב ל– 0והפסד של כ– 12מיליון יורו.
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נתוני ייצוא פרי הדר
להלן כמויות פרי ההדר (בטונות) שיוצאו מישראל עד לשבוע  1המסתיים ב( 03/01/2015-עונתי)
מצטבר
2014/2015

2013/14

2012/13

שינוי ב%-
14/15 / 13/14

26

66

57

-61%

22

0%

אשכ' רגילות

139

2,558

1,835

2,490

39%

סנרייז

914

21,083

26,308

27,848

-20%

סוויטי

107

10,133

11,876

12,341

-15%

159

123

9

29%

1,835

446

132

311%

20

14

7

43%

483

485

349

0%

707

421

205

68%

מינאולה

1,053

4,990

4,536

4,434

10%

סנטינה

850

9,345

10,236

11,186

-9%

391

351

920

11%

55

36

-100%

35

0%

אור

1,711

2,384

1,735

580

37%

מירב

56

641

163

442

293%

31

10

-100%

90

56

146%

20

0%

107

75

91

43%

848

1,071

957

-21%

55,969

59,917

62,227

-7%

יעדי פרי מרכזיים

2014/2015

2013/14

2012/13

אשכוליות לבנות ליפן (עונתי  -בתיבות)

10,856

סנרייז ליפן (עונתי  -בתיבות)

1,400

שבוע 1

זן
טבורי
קרה קרה

רדסון
לימון צהוב

56

לימקואט
4

קומקואט
ליים

מיכל
אורה
מור

תמי
אודם

221

40

38

מירבית
1

פומלו לבן
פומלו אדום
סה"כ

4,931

פומלית ליפן (עונתי  -בתיבות)

100,856

192,964

228,816

פומלו אדום ליפן (עונתי  -בתיבות)

840

1,428

2,520
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עמדה

חי בנימיני ()0505-219240

"קיללת -הברכה"
המצב ברוסיה והשפעתו על מחירי ההדרים

ירידת ערך הרובל מול הדולר והקשיים הכלכליים של רוסיה,
השפיעו מיידית על כוח הקניה והתשלום של השוק הרוסי .היינו,
הרוסים משלמים  50%מהמחיר ששילמו בשנה שעברה בדולרים.
במקביל אצלנו ,השנה היא שנת יבול שבה נכנסים לשיווק
שטחי "אור" ואודם" רבים ,כאשר הפרי בגודל בינוני .השוק
הרוסי כבר הקטין את קליטת הקליפים מתחילת העונה כמו –
מירב ,מיכל וכו' ובעת הזו ,עם תחילת קטיף "האור" והאודם",
הקטנת הביקוש ברוסיה תמשיך לגרום להצפת השוק המקומי
בקליפים השונים ,מה שגורם לקריסת המחירים בשוק המקומי.
ובאשר לעזה  -הייתה לי פגישה ביד מרדכי עם הסוחרים מעזה
שמחכים לאישור חמאס להכניס לשטחם פרי הדר מישראל.
מאחר ובעזה נשארו עוד מיכל ותבורי מיצור עצמי ,נראה שהחל
מתאריך  10.01.15ינתן האישור לכניסת פרי לעזה .אבל עדיין
קיימת בעיה  -בעזה אין כיום כושר קניה עקב המצב הכלכלי
הירוד ברצועה ,כך שהמחירים צפויים להיות נמוכים .עם זאת ,זו
דרך שעשויה לנקות את השוק המקומי שלנו מפרי קטן וקלאס .2
לקראת הפגישה עם שר האוצר שלנו אנו מכינים את אומדן
הנזקים הנגרמים ליצוא הישראלי לרוסיה ולשוק המקומי.
נקיים איתו דיון בנושא עם מגדלי ירקות שונים .המכה
היא אנושה ויש צפי/חשש להתמוטטות חקלאים רבים.
בעת כתיבת דיווח זה ,הנזק להדרים נאמד בכ50,000,000-
 .₪אבל בגלל המצב הפוליטי העכשווי ,הקיים בישראל אי
הוודאות גדולה ולא ידוע איך יגיבו השלטונות .יש המדברים
על הלוואות גישור נוחות לחקלאים ,אך דבר לא ברור ,אדווח
בעתיד מה יוחלט.

שיווק "האור" לאירופה

עד אמצע חודש ינואר יש פרי הדר ספרדי בכמויות גדולות

בשווקים והמחיר לחקלאי עד אמצע פברואר ל"-אור" נמוך
בכ 50-אג' מהמחירים של מרץ –מאי.
עקב כושר האריזה בארץ ,המגדלים הגדולים חייבים לקטוף
לאורך כל העונה ,והחקלאים הבינוניים והקטנים חייבים למשוך
את העונה עד מרץ אפריל כדי לקבל את התמורה הגבוהה יותר
לפרי שלהם.

אור קלאס  2לאירופה

הנהלת הענף החליטה בהתייעצות עם המשווקים ,לשווק את
האור קלאס  2בקרטונים אחרים בלי אזכור המותג ג'אפה ובשם
אחר .ה"אור" גם ישווק בתור קלאס  1וקיימת כוונה למנוע
ערבוב פרי קלאס  2עם הפרי האיכותי יותר ,כדי למנוע ירידת
מחיר כוללת.
כאשר היתה החלטה עוד לא ידענו על "הברוך" ברוסיה  ,כך
שהרבה פרי קלאס  2שהיה מיועד לרוסיה יופנה לשוקי אירופה,
בעיקר לצרפת .עם תחילת השיווק נראה את ההשפעה של
הצעדים המוזכרים לעי"ל על המחירים בשוק הצרפתי .נוכל
לבחון מחדש את ההחלטה .צריך לזכור שהאלטרנטיבה לקלאס
 2היא התעשייה שבה המחיר הוא הנמוך ביותר ,נצטרך לבדוק
את נקודת האיזון בין הורדת המחיר בגלל קלאס  2מול הפדיון
של הפרי האיכותי .בתחתית עמוד זה מופיעה טבלה שמשמעויות
הנתונים בה הם כדלקמן.
משמעויות
 .1השנה צפוי יצוא של  80,000טון לעומת היצוא שהיה בשנה
שעברה  53,000טון.
 .2בשווקי אירופה יגדלו כמויות הפורר – המרוקאי והספרדי
 .3במידה ולא יפתחו שווקים חדשים ב ,2014-2015-ישלח
לאירופה יותר פרי.
 .4השוק הרוסי והאוקראיני קלטו בשנה שעברה  4,000טון

נתוני שיווק "אורי"  2013-2014וצפי לשנת 2014-2015
דצמבר

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

400,000

270,000

180,000

90,000

50,000

כמות שיווק אור באירופה 2013-2014

-

14,086

14,241

8,889

1,569

38,750

כמות שיווק אור בשאר העולם 2013-2014

-

4,295

6,767

3,097

38

14,200

1.4
1.6

1.4-1.6

1.5-1.8

1.6-1.9

צפי שיווק מישראל לאירופה  2014-2015עפ"י
התפלגות השיווק ב2013-2014

21,000

21,000

13,500

3,000

58,500

צפי שיווק מישראל לשאר העולם 2014-15
עפ"י התפלגות השיווק ב2013-14

6,000

9,500

4,200

1,000

20,700

כמות שיווק ספרדי באירופה
כולל האפורר  2013-2014בטון

מחיר ממוצע "אור" גודל אחד  2013-2014ביורו

6

סה"כ

אור-קלאס  .2במידה וימשכו קשיי השיווק לרוסיה ,ישלח
יותר פרי קלאס  2לאירופה.
 .5איכות הפרי -הצלחת השיווק ושמירת המחיר תלויה רבות
באיכות הפרי.
 .6חובה!!! להאריך את תקופת השיווק לחודשים אפריל ומאי,
כדי לשחרר את הלחץ מהשוק בתחילת העונה ולקבל מחירים
גבוהים יותר.

פגישה עם סוחרים מעזה

מידי שנה אנחנו נפגשים עם סוחרים מעזה הקונים מישראל
פירות והדרים ,בשנים שעברו נכנס פרי ממצריים דרך המנהרות,
ולכן החמאס לא אישר את כניסת הפרי מישראל.
השנה ישנה כוונה לקלוט בעזה הרבה פרי ישראלי והערכה
היתה שב 10.01.2015-יאשר החמ"ס כניסת פרי ישראלי לעזה
וזאת לאחר שיגמרו את "מיכל והטבורי" שלהם.
בפגישה עם סוחרי עזה הצגתי" ,אודם" בגודל בינוני .הסוחרים
התלהבו מהטעם ,ואמרו שלהערכתם הפרי יהנה מעדיפות כפי
שקרה לזן ה"מיכל".

עבודה בגובה עם סולמות

עבודה על סולם מעל שני מטר ,היא עבירה על חוקי הבטיחות
בעבודה .ענף ההדרים רואה בכך גזירה שאי אפשר לעמוד בה.
אני אמור להיפגש עם נציגי הבטיחות של משרד העבודה כדי
לבקש החרגה של ענף ההדרים בנושא זה .אדווח על התפתחויות
בנושא הנ"ל בהמשך.

על ההדרכה וההיטלים

אני יודע שזה לא פופולארי לכתוב פעם נוספת על תשלומי
היטלים של המשווקים בשוק המקומי .ושוב ,הכסף שאינו
משולם חסר ,מקשה על ביצוע הפעילויות השוטפות .צריך
לזכור שבכספי ההיטלים מבוצעים שלושה דברים עיקריים:
ריסוס זבוב ים התיכון לכל הפרדסנים ,ביטוח בק.נ.ט של כל
הפרדסנים ,ופיתוח יצוא זנים חדשים לעתיד לכל הפרדסנים.
במידה שאלו שלא משלמים את ההיטלים ישנו הליכותיהם
וישתתפו בנטל ,נוכל להוריד את גובה ההיטלים לכולם ,ובעיקר
נוכל לפתור את הבעיה הכואבת ביותר היום לענף ההדרים ,שהיא
המחסור במדריכי הדרים לביצוע מחקרים יישומיים ושמירת הידע
רב השנים שהולך לאיבוד עם פרישת מדריכים ותיקים לפנסיה.
כיום נשארו רק  3מדריכים ותיקים והמשרד לא נותן עוד תקנים
למדריכים חדשים .נראה שנהיה חייבים לקחת את המשימה על
גבינו .צריך לזכור שהמדריכים הפרטיים אינם יוצרים ידע חדש
ולכן חייבים לתמוך בהדרכה ציבורית שתיצור ידע עבור כולם.
בטלפון אחד למועצת הצמחים (מספרו  03-9595654או
 )050-5343569ניתן לדווח על כמויות הפרי שנשלחו לשוק
המקומי עפ"י זנים ,ולקבל חשבון ולשלם את ההיטל כמו כולם.

ביטוח נזקי טבע ואסון טבע -בקשות לשיפורים בפוליסה

כל שנה בחודש מרץ ,דנים ועדת הביטוח של הוועדה הענפית,
עם הקרן לנזקי טבע בלקחי השנה הקודמת ובדרישה לשיפורים
בפוליסה לשנה הבאה .ניצן רוטמן ביקש להעלות בדיונים הקרובים
את נושא הנשירה והיסדקות הפרי ,כנראה בעקבות מזג האוויר,

וכן את נושא הכיסוי למחלות כמו –"מרסקו" ופטריה שחורה ,וכן
להעלות את נושא הגרינינג בפוליסה .חקלאים שיש להם הערות
ובקשות הקשורות בפוליסה מתבקשים לפנות אליי ,כדי שאוכל
לרכז את כל הנושאים לקראת הפגישה עם הקרן.
בנוסף ,גם חקלאים שנתקלים בבעיות מול הקרן לנזקי טבע ,
מתבקשים לפנות אליי ,כדי שאעזור להם בטיפול.
מחירון חומרי ההדברה לחברי הארגון
החומר

אלבר סופר
ראונדאפ תחליפים
גול
גליגן
הקסגל
טרבוטרקס
דיוארקס
קוציד
בלושילד
גליידר
אמיר
בסטה
טריטון B

יחידות בליטר

10
20
5
20
10
5
5
5
5
5
5
5
5

מחיר

350
250
314
720
350
225
208
270
165
280
900
440
90

ימי עיון לפרדסנים צעירים וותיקים

 .1בכוונת ארגון מגדלי הדרים לקיים ימי עיון לפרדסנים צעירים
לצורך העמקת הידע המקצועי והציבורי ,כדי להכין דור חדש
של פרדסנים ,שיקבלו את ניהול הענף והובלתו בעתיד הקרוב.
 .2ימי העיון יכללו מגוון ידע כללי ומקצועי על ענף ההדרים
 על פעילותו של הענף במועצה ,על ייצור זנים חדשים ,פעילותמכון ההדברה ומחקרי מכון וולקאני הקשורים בענף .בנוסף,
יינתנו סקירות מיצואנים ,הסברים ממנהלי בתי אריזה ,דיווח
על פעילות התאחדות חקלאי ישראל ,ארגון המגדלים ,וגם על
מענקים של משרד החקלאות ,קרן נזקי טבע ועוד.
 .3אני מתכנן את יום העיון הראשון בסוף פברואר .2015
צפויה הודעה נוספת לגבי המיקום והמועד.
 .4סדר יום ליום העיון הראשון:
א .הצגת הזנים החדשים שבצנרת והסבר על חלקות ניסוי זן כנה.
ב .סקירת יצוא עונתית מקיפה.
ג .פעילות מכון ההדברה לטיפול בזבוב הים התיכון ומחקרים
על אקרית החלודה.
ד .הצגת פעילות ענף ההדרים במועצה ורישום זני פטנט.
שיחה חופשית והמלצות לנושאים לימי העיון הבאים ,ושונות.
יום העיון מיועד לכלל הפרדסנים הצעירים בארץ.
המעוניינים יפנו אלי בטלפון ,050-5219240 :או באי-מייל-
 ,hai1404@walla.comלצורך הזמנה ושמירת קשר.

אתר הפייסבוק של ארגון מגדלי ההדרים בישראל

חקלאים רבים כבר הצטרפו לאתר הפייסבוק של ארגון מגדלי
ההדרים בישראל ,שבו אנו מפרסמים חומר שוטף כמו נתוני יצוא
שבועיים ,תחשיבים שונים ,המלצות מדריכים שאלות חקלאים,
וכו' .כנסו לאתר והשתמשו בו.
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ראיון

מאת יצחק ליס

חזי סנדלר חקלאי מצליח ממטולה
ראיון עם החקלאי הוותיק שהוא גם פרדסן וגם מגדל מטעי פרות נוספים
שנים רבות התמקדו החדשות שהגיעו מצפון הארץ ,במאבקים
הצבאיים של המדינה עם השכנים שלנו מעבר לגבול הצפוני .מאז
הסתיימה מלחמת לבנון השנייה (לפני כמעט  10שנים) ,כשנרגע
הגבול ,מעורר הגליל עניין חדשותי בשל נופיו המרהיבים .הוא
הופך לאתר תיירות בולט אליו מגיעים הישראלים לנפוש ולהנות.
רק לעיתים רחוקות אנו שומעים גם על תעשייה שפועלת בגליל
וגם זאת כשמדובר בסיפור הצלחה חריג בהייטק או בעת משבר
ופיטורי עובדים בלוטק .על החקלאות בגליל לא מכבירים
אצלנו מילים ,למרות שהיא קיימת ,מצליחה ומפרנסת רבים.
יש הרואים בשמירת הפרופיל הנמוך הזה ,תופעה חיובית
בבחינת " ."No news good newsובכל זאת ,החלטנו לפרסם
לטובת מי שמתעניין בחקלאות בכלל ובהדרים בפרט ,דוגמית
לסיפור הצלחה של חקלאי ותיק שכמותו ישנם פרדסנים נוספים
שמעבדים את אדמתם בשקט ובצנעה בצפון הכי רחוק שיש
לנו במדינת ישראל ,בגליל העליון .פרדסנים אלו גם מעבדים
מטעי פרי נוספים .המרחק ממרכז הארץ לא מרתיע אותם ,גם
לא הקרבה לגבול הצפוני .הם עובדים ומשקיעים ,מתגברים
על העליות והמורדות הפוקדות את המשק הישראלי ,כששער
הדולר יורד או כשמחירי המים עולים וגם מתמודדים בהצלחה
בבעיות שהענף "שלהם" מציג בפניהם .לדוגמא ,כשהמתחרים
של מגדלי ההדרים הישראלים ,בשוקי היצוא ,מעתיקים את
הזנים שפותחו בארץ ופוגעים בזכויות הקניין הרוחני של מגדל
ההדרים הישראלי.

פרדס הכולל סנרייז ,אשכולית אדומה ,ניו הול ואור
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חזי סנדלר נמנה על משפחת חקלאים ממקימי מטולה ,מחובר
לחקלאות מגיל צעיר .ב– 40השנים האחרונות (ואולי קצת יותר)
הוא מחזיק בענפים חקלאיים מגוונים .מתאים את משקו למציאות
החקלאית המשתנה .ביתו במטולה וגם השטחים החקלאים שהוא
מעבד נמצאים באזור מגוריו בגליל .בפרדס שלו הוא מגדל סנרייז,
אשכולית אדומה ,ניו הול ואור .בבעלותו גם מטעים נשירים.
הפרדס מהווה כשליש מהשטח שלו ומשתרע על שטח של 70
דונם ואילו המטעים נפרשים על שטח של שני שליש נוספים.
סנדלר" :בצעירותי (בגיל  6או  )7הייתה להורי רפת ובחופשות
נהגתי לבקר בה מדי יום ,כדי לסייע להם בחליבה ובטיפול
בפרות .כארבע שנים מאוחר יותר ,בסביבות גיל  10-11שנים,
נרתמתי לעבודה במטעים המשפחתיים .לאחר שסיימתי את
השירות הצבאי ,המשכתי באופן טבעי במשק המשפחתי ואני
חלק ממנו עד היום" .אגב ,גם אבי ,מתתיהו ,שאף הוא נולד
במטולה ,היה חקלאי כל שנות חיו ,ובנוסף אף ניהל את מחוז
גליל – גולן של משרד החקלאות".
שאלה :אפשר היום להתפרנס מחקלאות?
חזי סנדלר" :התשובה מורכבת" .מאז שסיימתי את השירות

הצבאי ועד היום ,אני מצוי היטב בחקלאות ולצערי אני מתרשם,
כי מסתמנת בכל הארץ ,מגמה של ירידה במספר החקלאים
במהלך השנים .בצפון כמעט אין דור המשך במשפחות
החקלאים .למזלי ,בתי רווית ובעלה גלעד ,חזרו למטולה
בשנים האחרונות ,ורוית השתלבה בעבודה ובניהול המשק.
"נראה לי שלצעירים הרוצים להישאר בצפון אין אופק עתידי
ברור .מי שרוצה פיתוח החקלאות בעיקר בצפון ,חייב לעודד את
הבוחרים במגזר החקלאי" .קיימת נטייה להתרשם מהמרחק שלנו
בצפון ממרכזי האוכלוסייה והעסקים בארץ .יש לכך השפעה על
ההתנהלות העסקית בכל מגזר הפועל בצפון .אבל ,בעולם המודרני
של היום ניתן למצוא פתרונות שמצמצמים את השפעת המרחק
על ההתנהלות העסקית .כאמור ,חשוב הוא למצוא פתרונות
"שיעודדו משפחה צעירה להחליט כי היא נשארת בגליל .יש
יתרונות לחיים בגליל ובוודאי למי שרוצה כאן משק משלו.
"מניסיוני ,עם רצון ומודעות לנושא ,ניתן להיות חקלאי מצליח
בכל מקום בארץ בוודאי גם בגליל .יש כאן משקים מצליחים
רבים והעובדות מדברות בעד עצמן".

חקלאות היא דרך חיים

שאלה :אגב ,מה דעתך על הפיתוי במרכז להפשיר אדמות
חקלאיות למגורים?
חזי סנדלר" :כל אחד מקבל החלטות שמתאימות לו .ולכן
אני מציין ,כי הפיתוי להפשיר אדמות חקלאיות ולהפכן
לנדל"ן מניב ,קיים גם אצלנו בצפון ,התופעה אינה אופיינית
למתרחש במרכז הארץ בלבד .כך למשל ,ישובים עירוניים
באזורינו רוצים להתרחב ולבנות על אדמות חקלאיות ,מרכזי

שני דורות של חקלאים בצפון הארץ – חזי סנדלר ובתו רווית

מסחר ושכונות מגורים .ישנם אף כאלה המבקשים להפשיר
אדמות מינהל שאינן לחקלאות עבור "דור ההמשך" וכיוצ"ב.
אני למשל רואה בחקלאות דרך חיים  -לא מתפתה בקלות לעזוב
את המשק המשפחתי שלי.
שאלה :מי אורז עבורך את פרי ההדר?

ראיון
חזי סנדלר" :אני אורז את הפרי שלי בבית האריזה של מהדרין
בקרית שמונה .הם גם מייצאים עבורי את הפרי .אני מייצא את
זני האור והאשכוליות .את הניו הול אני משווק בשוק המקומי.
בתקופה זו קיימת בעיה באשכוליות והמחירים נמוכים מאוד.
נוצרו עודפים בשוק והמתחרים מבקשים להיפטר מהפרי בכל
מחיר.
שאלה :כיצד אתה מתמודד עם הפגיעה באשכוליות האדומות
בשוקי העולם?
חזי סנדלר" :לא סוד הוא כי שיווק האשכוליות האדומות
נחלש בעולם .כתוצאה מכך מופנה יותר ויותר פרי לשוק
המקומי שלנו ובמקביל גם נעקרים עצים מזן זה .במקום הזנים
שנעקרים נוטעים אצלנו בגליל זני הדרים אחרים או נשירים.
לפעמים נטיעות הזנים החדשים ,התחליפיים מוגזמות וכתוצאה
מכך ,מתעורר חשש כי פרי מהזנים החדשים שניטעים היום יציף
את השוק בעתיד והמכירות שלהם יפגעו .ייוצרו עודפי יצור
בשוק המקומי".
שאלה :כמה פועלים אתה מעסיק?
חזי סנדלר" :אני מעסיק  3עובדים זרים קבועים ואת הקטיף
אני מבצע באמצעות חברת כוח אדם".

יתרונות הפרדסן בגליל

שאלה :מאילו יתרונות אתה נהנה כפרדסן בגליל?
חזי סנדלר" :הפרדסים שלנו גדלים בצפון הארץ ,במקומות
בהם מזג האוויר קר יחסית .הטמפרטורה אצלנו נוחה לגידול
הדרים ובעיקר מאפשרת לנו לשמור את הפרי שעל העצים עד
סוף העונה (באפריל) .זה מעניק לנו יתרון במהלך שיווק הפרי.
"אזור הגידול של הפרדסים שלנו בעמק החולה מעניק לנו יתרון
נוסף  -בשלושת השנים האחרונות התארגנו כל מגדלי ההדרים
והפסקנו את הריסוסים .במקומם אנחנו משתמשים במלכודות.
אנחנו מתואמים עם מועצת הצמחים שמקצה פקחים שיבטיחו
שגם לאחר המעבר מריסוס למלכודות הפרי נשאר נקי .המדובר
בשמירה על שטחים של אלפי דונמים .אגב ,מהשנה נקיים הסדר
שכזה גם בתחום המטעים הנשירים".
שאלה :למה השימוש במלכודות עדיף על הריסוס?
חזי סנדלר" :השימוש במלכודות עדיף משתי סיבות עיקריות:
 ‰השימוש במלכודות מונע פגיעה באיכות הסביבה ובבריאות
התושבים ,בעיקר בישובים הסמוכים לשטחי המטע והפרדס.
 ‰בעקבות החמרה בדרישות השוק המקומי ושוק הייצוא ,לגבי
השימוש בחומרי הדברה ,חיפשנו תחליף לריסוס ,והמלכודות
מהוות פתרון ידידותי לסביבה .הקמתו של פרויקט המלכודות
מצריך השקעה קבועה ראשונית שאינה זולה .אך לאחר
שהסתיים השלב הראשון של ההתקנה ,נחוצה פחות עבודה
בשטח וההשקעה השוטפת הופכת להיות מינימאלית יחסית,
כך שלטווח הארוך יותר פרויקט המלכודות זול יותר וגם
מבטיח שמירה על איכות חיי התושבים".

לחקלאים אספקת מים כמעט ללא תקלות .כלומר ,החקלאים
בצפון מאורגנים במסגרת אגודת מים מרכזית ,מים בגליל
שמה ,שחברים בה כמעט כל הישובים בגליל העליון( ,כ50-
ישובים) 2-3.ישובים אולי לא חברים בה" .האגודה שלנו מנהלת
את תצרוכת המים של חבריה ,כניהול אזורי ,תוך שימוש ביתרון
הניוד ,כאשר במקביל ,אין כמעט בעיות משמעת בין חברי
האגודה.
ההתנהלות הזו של האגודה מבטיחה הצלחה בהתמודדות
שלנו עם הירידה בכמות המים המגיעה למקורות
המים שלנו ,למעיינות ,בעשרות השנים האחרונות.
"חשוב להדגיש כי אנחנו משתמשים במים שפירים להשקיית
שטחי החקלאות שלנו ,מכיוון שאין לנו את האופציה האחרת
של מים מושבים בגליל העליון .המקורות להשקיית הפרדסים
והמטעים הם הנחלים חצבני ,דן והבניאס ,וכן מי קידוחים.
שאלה :היכן אתה מתעדכן? שואב את הידע המקצועי שלך?
חזי סנדלר" :המדריך החקלאי שלי הוא ניצן רוטמן משה"מ .אני
גם נעזר בזוהר ברקאי איש שרות השדה של בית האריזה .במהלך
השנים אף נטלתי חלק בקורסים של משרד החקלאות ,בימי עיון
ובכנסים של מועצת הצמחים ושל משרד החקלאות וכיוצ"ב.
"היום גם הדור הממשיך בדרכי משתתף בהתכנסויות הללו
לומד את העבודה".
שאלה :מה היית מייעץ לפרדסן צעיר שבוחר בחקלאות כדרך
חיים? כיצד עליו להתנהל?
חזי סנדלר" :ראשית הייתי מברך אותו על החלטתו לבחור
בחקלאות .כמי שמתפרנס עשרות שנים מהחקלאות
בישראל אני עדיין אופטימי" .אבל ,אני מודע לכך שהעולם
משתנה ,גם המדינה שלנו משתנה ואיתה אף הפרדסנות
מתקדמת ,הופכת להיות משוכללת יותר ,להיות אחרת.
לכן ,מניסיוני הייתי מעלה את התובנה הבאה – מי שעוסק
בפרדסנות כיום ובוחר להמשיך בה לאורך זמן ,חייב לבחור
במסלול התקדמות שיהפוך אותו לפרדסן שהיקף עסקיו גדול.
היום בניגוד לעבר ,אין ברירה אחרת – פרדסן קטן (שלו 50
דונם פרדס למשל) לא ישרוד לאורך זמן כי לא תהיה לו
אפשרות להתפרנס מהפרדס הקטן .רק פרדסן גדול יצליח.
"מי שמעבד/מנהל פרדסים גדולים יצליח להגיב לשינויים
במגמות השוק ,יוכל לגוון זנים וגידולים וכיוצ"ב .זו תופעה
הקיימת בכל רחבי הארץ ,במרכז ולמה שקרוי הפריפרייה כאחד".

התארגות יחודית לאספקת המים

שאלה :איך מתנהלת בגליל העליון אספקת המים לחקלאות?
חזי סנדלר" :קיימת אצלנו התארגנות ייחודית שמבטיחה
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חזי סנדלר

מיזמים בהדרים

מאת שוקי קנוניץ' – ועדת היגוי מחקרי הדרים.

מיזמים בנושא הדרים –
קול קורא של המדען הראשי לשנת 2016
מהו מיזם?
מיזם היא תכנית מחקר גדולה ,הממומנת כולה מתקציב משרד
המדען הראשי ,אשר מטרתה היא לחקור בעיה קשה בענף מכמה
כיוונים שונים ,תוך שיתוף של מספר חוקרים במטרה לרכז מאמץ
בו זמנית וללמוד את אותה בעיה קשה הגורמת לנזקים בפרדס,
להביא לפתרונה או למזער את נזקיה.

נושאים למחקר כבסיס למיזם:

התבקשנו להגיש למדען הראשי  3נושאים ממוקדים וברורים
שיהוו בסיס למיזם בדגש על מיזם רב תחומי ,אשר את תוצאותיו
ניתן יהיה ליישם בהצלחה בגידול המסחרי בענף ההדרים.
הועלו לדיון  5נושאים:
(השתתפו בדיון :טל עמית ,מאיר פיינצק ,ניצן רוטמן ,ד"ר רון
פורת ,מנחם עפרוני ,חי בינימיני ,שוקי קנוניץ').
 .1הפחתת נגיעות והדברת אקריות בפרדס ובעיקר הדברת
אקרית החלודה.
 .2הפחתת נגיעות במחלת האלטרנריה.
 .3הפחתת היסדקות פירות.
 .4שיפור עמידות קליפת הפרי והפחתת ריקבון קליפה לאחר
האריזה ובאיסום.
 .5הפחתת מספר הזרעים באמצעות טיפולי שדה לרמה הנדרשת
למערב אירופה ( )0-3בזני קליפים משובחים מיעוטי ()0-7
זרעים כדוגמת האודם.

 .2הפחתת נגיעות באלטרנריה
א .הפטרייה פוגעת בכל שלבי הגידול בפרחים ,חנטים ,פירות
באביב ,קיץ ובחורף .גורמת לכיבים מכוערים ,פוסלת פרי לשיווק,
ולעיתים לפגיעה קשה בפרי עד לנשירת מרביתו ואובדן היבול.
ב .בזנים רגישים נדרשים כ 12-ריסוסים בשנה בקוטלי פטריות,
אשר פוגעים באויבים טבעיים ,ועלולים לגרום להרעלת העץ
(נחושת).
ג .רשתות השיווק מטילות הגבלה על מספר חומרי
ההדברה/שאריות המותרים לשימוש כך שלא ניתן יהיה ליישם
פונגיצידים.

הסדקות קשה ביותר  -מורקוט
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 .1הפחתת נגיעות והדברת אקריות בפרדס ובעיקר אקרית
החלודה וחשיבותה.
א .אקרית החלודה הוא המזיק הגורם להוצאה הגדולה
ביותר בפרדס עקב ריבוי ריסוסים
ב .מרבית התכשירים מספקים הדברה חלקית ולתקופה
קצרה בלבד.
ג .מספר התכשירים הקיימים כיום מועט ,הולך ויורד,
ויעילותם הולכת ונחלשת.
ד .קיימת סכנה מוחשית של הוצאת מעט מהתכשירים
הקיימים ואיסור שימושם המוחלט בפרדס.
ה .אקריות בכלל וחלודה בפרט פוגעות בענפים ,עלים
ובפרי בכל שלבי הגידול וגם בסמוך להבשלת הפרי.
הגדלת מספר הימים מריסוס לקטיף עלולה לגרום לכך
שלא נוכל לטפל באקריצידים בשלב הסמוך להבשלת הפרי
( 1-3חודשים טרם הבשלתו המוחלטת) ,עם כל המשמעות
ההרסנית לכך.

ד .חלק מזני ההשבחה שפותחו הנחשבים למשובחים מאד ,רגישים
לאלטרנריה ויהיה קשה למסחר אותם לנוכח מגבלות הנ"ל.
 .3הפחתת היסדקות פירות
א .היסדקות פירות הוא פגם פיסיולוגי הנחשב לקשה ביותר,
הגורם לנשירת פירות ואובדן יבול בסמוך להבשלתו לאחר
שההשקעה בגידולו בוצעה.
ב .פירות סדוקים מתנגעים בעובש אשר מופץ למערך האריזה
ומאלח את שאר הפירות וגורם להגדלת אחוז הפרי הרקוב בתיבות.
ג .בחלק מזני ההשבחה בעלי טעם משובח ביותר מרבית הפירות
נסדקים .עקב כך לא ניתן למסחר אותם.
ד .המאמץ המחקרי שהוקדש לנושא במשך כ 25-שנים על
ידי מיטב החוקרים והמדריכים הניב תוצאות אשר לא נותנות
מענה ראוי לתופעה ההולכת ומחמירה הן בהיקף הפרי הפגוע
והן המספר הזנים הנסדקים.

מיזמים בהדרים
 .4הגדלת עמידות קליפת הפרי והפחתת ריקבונות לאחר
קטיף אריזה ואיסום.
א .בעשור האחרון ענף ההדרים עובר לגדל זני מנדרינות אשר
רגישות קליפתם גדולה בהשוואה לזני תפוזים ואשכוליות.
ב .פירות הנרקבים בתיבה בהגיעם לשווקי היעד גורמים להפסד
כספי ניכר עקב הצורך באריזה מחדש ,הורדת המחיר על ידי
הקונה ,פגיעה במוניטין ,ואובדן פרי שהושקע בו כסף רב :גידול,
קטיף ,אריזה ,שינוע ,מכירה.
ג .בשנים האחרונות אני עדים להוצאת חומרים קוטלי פטריות
משימוש או הגבלתם עקב דרישות הקניינים במסגרת רצון
ותחרות בין הרשתות  -מי הרשת היותר ירוקה.
ד .קיים חוסר גדול בתכשירים פונגצידים חדשים מורשים
ובשיטות יעילות למניעת ריקבון ,בעיקר בחורפים גשומים,
סוערים ובחלקות/שנים בהם הפרי מתאפיין בקליפה חלשה.
ה .חיזוק קליפת הפרי טרם קטיף על ידי שימוש בחומרי צמיחה,
חומרי הזנה ושיטות גידול ,עשויות לסייע בחיזוק קליפת הפרי
והפחתת ריקבון ,בצד פיתוח והכנסה לשימוש של קוטלי פטריות/
משריי עמידות חדשים.
.5
א.

ב.

ג.

הפחתת מספר הזרעים לרמה הנדרשת למערב אירופה
( )0-3בזני קליפים משובחים מעוטי ( )0-7זרעים.
קיימים מספר זנים טובים (אודם ,מיכל דל זרעים) אשר מספר
הזרעים בהם נע בין  .0-8לכן לא ניתן לייצא את הפירות
לשווקים הטובים המשלמים מחיר טוב במערב אירופה הדורש
פירות מעוטי זרעים.
להפחתת מספר הזרעים קיימת שיטה אגרוטכנית מסחרית
די יקרה ודי מסורבלת של כיסוי העצים ברשת נגד חרקים
למניעת הפרייה זרה .השיטה קיימת גם בקליפורניה אך
עלותה גבוהה והיא מצריכה תוספת עבודה ועלות הגידול.
מערך ההשבחה מקרין זנים להוצאת זרעים .ברם ,לעיתים
התוצאה כפי שמתבררת בגידול מעשי בפרדס ,אינה מוצלחת
דייה ויש צורך לאחר בחינת הזן החדש ( 10שנים) ,להקרין
אותו שוב .פיתוח שיטות אגרוטכניות להפחתת מספר הזרעים
עשויה לאפשר מסחור זנים משובחים מקבוצת מעוטי הזרעים
ללא הצורך בכיסוי ברשתות.

הצעות מחקר ראשוניות אשר הוגשו למדען הראשי כבסיס
למיזם:
מיזם מס'  :1הדברה/הפחתה של נגיעות באקריות קורים
ואקרית חלודה בפרדס
א .רקע:
במדינת ישראל נטועים כ 192,000-דונם הדרים .נגיעות
באקרית חלודה – ( )Phyllocoptruta oleivoraואקריות קורים:
אקרית אדומה מזרחית ( )Euteranychus orientalisואקרית ארגמנית
( )Panonychus citriהחל לעלות באופן חד ובולט בעשור האחרון
עד כדי הפיכתו למזיק הקשה ביותר בענף ההדרים .אקרית
החלודה תוקפת בעיקר את הפרי והעלווה בכל שלבי גידולם

(כולל את הפירות בשלבי הבשלתם הסופי) ,וגורמת לנזק בלתי
הפיך המתבטא בהשחמת/הכספת קליפת הפרי עד נשירתו .היא
קשה מאד לאיתור בשלבים ראשוניים של הנגיעות טרם גרימת
הנזק ,ומחייבת ריסוס מידי להדברה .נזקים:
 .1נזק כספי  -כאמור ,הנגיעות המתגברת גורמת לנזקים

מזיקים  -ארגמנית באור

כבדים לענף ההדרים בישראל המוערכים בכ 90.5-מיליון ₪
לשנה .1 :עלות ההדברה השנתית מגיעה לכ 22.5-מיליון .2 .₪
פסילה של פרי שנפגע מאקריות והפנייתו משיווק לשוק הטרי
לתעשיית המיצים (כ 50,000-טון  )10% -כ 68-מיליון .₪זאת
למרות ריסוסי ההדברה והמאמצים הרבים להדברת המזיק טרם
גרימת נזק.
 .2נזקים עקיפים  -הנזק הכספי הנ"ל אינו לוקח בחשבון
נזקים עקיפים אשר כוללים :פגיעה באוכלוסיית אויבים טבעיים
והשפעה על עלייה באוכלוסיות מזיקים אחרים ,נזקי צריבות
לקליפת הפרי עקב אילוץ לרסס בסמיכות לריסוסים אחרים
בקוטלי פטריות ,בחומרי צמיחה ,ובקוטלי מזיקים אחרים (בחלקות
קליפים נדרשים ס"ה כ 12-ריסוסים לשנה בממוצע) ,פגיעה
בגדילת הפרי ,אובדן יבול עקב נשירת פרי פגוע ,תלישה ידנית
של פרי פגוע טרם קטיף על מנת לחסוך את עלות טיפולו במערך
האריזה (כ 50-א"ג/ק"ג) ,נשירת עלים ,ועלות נטרים שמטרתם
סיור בפרדס אחת ל 10-ימים לאיתור מוקדם של האקריות בטרם
נגרם נזק .זאת ועוד ,חומרי ההדברה המעטים שעדיין לא הוצאו
מסל התכשירים המורשים לטיפול בפרי מיוצא ,עלולים להיות
מוצאים בזמן הקרוב עקב תחרות 'ירוקה' בין רשתות השיווק
באירופה (השווקים באירופה הם הטובים ביותר) ו/או איסור
ריסוסם בסמיכות של  3-1חודשים לפני הקטיף .כמו כן קיים
קושי רב ביישום יעיל של חומרים אלו ,בעיקר בשלב השני של
הבשלת הפרי ,עקב קושי בחדירות טובה לתוך העץ והגעה לכלל
הפירות הנמצאים בחובו של העץ המפריעים לתנועה חופשית של
התרסיס והגעתו לכל הפירות הפנימיים וכיסוי כל שטח קליפתם.
ב .נושאים אינטגרטיביים המוצעים להיות משולבים במיזם.
 .1יישום תכשירי הדברה קיימים  -פיתוח דרכים חדשות
ויעילות הרבה יותר ליישום תכשירי הדברה הקיימים ,בעיקר
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מיזמים בהדרים
החל מהשלב השני להתפתחות הפרי כאשר הפירות גדולים
ו'מפריעים' לחדירת התרסיס לתוך העץ ,ולכיסוי טוב של מרבית
קליפת הפרי .בחינה מחודשת של סוגי מרססים ,שיטות ריסוס,
תיזמון הריסוס (יום/לילה) .לתובנות חדשות בסעיף זה עשויה
להיות תרומה להדברת מזיקים בכלל ובכל גידולי המטעים,
להפחתת זיהום סביבתי בעיקר בסמוך למרכזי אוכלוסייה.
(בשיתוף המכון להנדסה חקלאית ,מומחי המיכון בשה"מ וחברות
פרטיות העוסקות בתחום).
 .2בחינת תכשירים קיימים ותכשירים חדשים  -בחינת יעילות
תכשירים קיימים על הדברת דרגות השונות של האקריות
בדגש על יעילות הדברת ביצי האקריות התורמות להתחדשות
האוכלוסייה גם אם הדרגות הבוגרות הודברו כראוי .בחינת
יעילותם של תכשירים חדשים המיושמים בגידולים אחרים,
ובחינת תכשירים חדשים המיושמים במדינות מגדלות הדרים
בעולם בדגש על תכשירים ידידותיים לסביבה (שמנים).
 .3איקלום אויבים טבעיים ובעיקר אקריות טורפות והשפעת
ריסוסים בחומרים חריפים על אוכלוסייתם  -בחינת השפעת
אקריות טורפות,שיטות לאיקלום והגדלת אוכלוסייתם (צמחי
כיסוי כמקור למזון) במשך מרבית ימי השנה( .בשיתוף המחלקה
לאנטומולוגיה במינהל המחקר ,והמכון להדברה ביולוגית במועצה
הצמחית) .בחינת השפעת ריסוסים בקוטלי מזיקים ובקוטלי
פטריות על האקריות הטורפות ועל המזיקים הדומיננטיים בפרדס.
 .4בחינת השפעת ממשק גידולי ושיטות גידול על יעילות
ההדברה :גיזום ופתיחת העץ ,הזנה קרקעית ועלוותית ,השפעת
רמות מינרלים וכנות הדרים על משיכה/דחייה ורמת האוכלוסייה.
(בשיתוף עם מדריכי ההדרים ושרות השדה בשה"מ).
 .5פיתוח כלים לזיהוי מוקדם של האקריות  -פיתוח כלים
המבוססים על חישה מרחוק ועל יכולת איתור נוכחות האקרית
כבר בשלבים הראשונים של חדירתה לפרדס.
 .6בחינת הביולוגיה והפנולוגיה של האקריות – בדיקת התנהלות
האקרית ,תגובתה ,כושר הישרדותה ,והתאמת התפתחותה לתנאי
סביבה משתנים :מזג האוויר ,גדילת העצים ,שלבי הבשלת הפרי.
 .7בחינת הסיבות להעדפות/דחיות של האקרית לזנים/כנות –
אקרית החלודה כמעט ואינה תוקפת את הזן טהיטי ליים בעוד
תוקפת מאד זני לימון ,פומלו ,אשכולית .זיהוי הסיבות לדחייה
עשוי לאפשר שימוש עתידי בכלים לדחיית האקריות מזנים
אטרקטיביים( .בשילוב אנשי היחידה לטיפול בפרי אחרי קטיף
– ד"ר רון פורת ,ואנשי הגנומיקה במינהל המחקר החקלאי).
מיזם מס'  :2חיזוק קליפת פרי ההדר כדרך לפתרון בעיית היסדקות
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 .1רקע:
היסדקות קליפה הנו פגם פיזיולוגי המופיע בזני הדרים שונים,
תפוזים ומנדרינות ,והיא עשויה להביא לפחת ביבול בשיעור של
 .50%בנוסף ,ההיסדקות גורמת לדחיית זנים חדשים היוצאים
מתכנית ההשבחה ,דוגמת הזן מאמה ,מנדרינה אפילה בעלת
איכות פנימית מעולה .בדומה ,כישלון הזן מור בארץ נבע,
בחלקו ,מבעיית היסדקות .למרות שאין איסוף נתונים רוחבי,
נראה ,כי עצמת הבעיה עולה בשנים האחרונות גם בזנים שלא

היו בעייתיים מבחינת היסדקות הקליפה ,דוגמת הזן אור.
העובדה כי יש זנים רגישים לצד זנים עמידים מרמזת כי יש
להיסדקות בסיס גנטי ,אשר קובע תכונות פלסטיות (קשיחות)
ואלסטיות (גמישות) של הקליפה .כאמור ,לתנאי סביבה יש
השפעה ניכרת על עצמת התופעה .מקובל כי באקלים חם ולח
יש עליה בעצמת ההיסדקות .גם השקיה מוגברת גורמת לעליה
ניכרת באחוז הפרי הסדוק.
לפיכך ,היפותזת המחקר היא כי היסדקות פירות היא תולדה
של המבנה הגנטי של הקליפה ,התנאים הסביבתיים המשפיעים
על התפתחות הקליפה והטיפולים החקלאיים המחלישים או
מחזקים אותה.
ממצאים אלו מהווים בסיס מוצדק לחקר התופעה ופתרונה.
מטרת המיזם המוצע הנה זיהוי דרכים לחיזוק קליפת הפרי
(אלסטיות ופלסטיות).
למיזם יצורפו גם חוקרים מדיסציפלינות אחרות .מאחר ותנאי
סביבה משחקים תפקיד חשוב בעצמת התופעה ,יש מקום לכלול
בתכנית איסוף נתונים אקלימיים וקרקעיים ע"י מומחים ספציפיים
ובניית מודל אשר חוזה את עצמת התופעה בתנאים אקלימיים
וקרקעיים שונים ע"י אנשי מודלים ,ומומחים למטאורולוגיה.
בנוסף ,התכונות המכניות של הקליפה ,אלסטיות ופלסטיות,
ייחקרו ע"י אנשי הנדסה חקלאית ,מומחים להנדסת חומרים
ופולימרים .מכאן ,שהמיזם הנו אינטרדיסציפלינרי.
 .2נושאים אינטגרטיביים המוצעים להיות משולבים במיזם:
א .איסוף נתונים ( )data miningעל עצמת היסדקות בחלקות
באזורים שונים בארץ ,לצד נתונים אקלימיים ומיקרו-
אקלימים ,ובניית מודל הקושר בין היקף התופעה לנתוני
אקלים.
ב .בחינת תכונות מכניות (אלסטיות ופלסטיות) של הקליפה
בזן עמיד לעומת זן רגיש ו/או במצבי השקיה שונים ו/או
בהשפעת טיפולים ממתני היסדקות.
ג .איסוף נתונים לגבי ממדי רקמות הפרי השונות באופן לא
הרסני ובניית קורלציות בין עצמת התופעה והממדים השונים
(ו/או היחסים ביניהם (בוצע חלקית).
ד .לימוד אנטומי של קליפות פרי באזור ההיסדקות בפירות
נסדקים לעומת לא נסדקים ,במצבי השקיה שונים ובהשפעת
טיפולים ממתני היסדקות.
ה .לימוד השפעת טיפולים ממתני תופעה ומגבירי תופעה
(השקיה עודפת) על אנטומיה של הקליפה ותכונותיה.
ו .אפיון הרכב החומרים של אזור ההיסדקות בהשוואה לאזור
ללא סדק ו/או בקליפת זן נסדק לעומת זן שאינו נסדק לזיהוי
כאלו המשתנים ברמתם .בהתאם לכך ,בחינה מכוונת של
חומרים אלו במצבים שונים ,כולל בהשפעת טיפולים ממתני
היסדקות.
ז .פיתוח סל כלים להתמודדות מושכלת עם תופעת ההיסדקות.

(המשך בעמוד )23
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מאת כתב "עת הדר"

 16.5מיליון שקלים שולמו עד כה עבור
נזקי "צוק איתן" לחקלאות בדרום
התשלום בוצע עבור  231תביעות שהוגשו לגבי נזק ישיר  192 #תיקים נסגרו ו39-
תיקים נותרו פתוחים " #יש שינוי ושיפור בטיפול של רשות המיסים בנזקים הישירים,
אך נדרש עוד שיפור גדול בטיפול בנזק העקיף"  #על פי הערכות רשות המיסים
עלות הפיצויים הכוללת של צוק איתן" עשויה להגיע למיליארד וחצי שקלים כאשר
מתוכם כבר שולמו לתושבי הדרום שהגישו תביעות כ 600-מיליון שקלים
חברי הצוות המיוחד שהוקם בוועדת הכספים של הכנסת
לבחינת פיצויי צוק איתן ביקרו במחצית חודש דצמבר במוקד
רשות המיסים ביוזמתו של משה אשר מנהל רשות המיסים.
רק חלק מחברי הצוות הגיעו לסיור בהם ,ח"כ זבולון כלפה (יו"ר
השדולה החקלאית בכנסת) וח"כים יעקב ליצמן ומשה גפני
(יהדות התורה) .שאר חברי הצוות שזומנו על ידי הרשות נעדרו.

אשר ליווה את חקלאי הדרום במהלך המלחמה ולאחריה ובחן
מקרוב את הנזקים שנגרמו לשדות החקלאיים אומר" :הסיור של
היום פתח לנו את העיניים לגבי העבודה המשמעותית המתבצעת
מאחורי הקלעים ברשות המיסים ,אין ספק שיש שינוי ושיפור
ביחס לטיפול בנזקים הישירים .עם זאת נדרש עוד שיפור גדול
בטיפול בנזק העקיף שנגרם ,פי הנתונים רק  57אחוז מהתביעות
טופלו עד כה".

סקירה מפורטת

חברי הצוות קיבלו סקירה מפורטת על
הפיצויים ששולמו ואלה שישולמו בהמשך.
על פי הערכות רשות המיסים עלות הפיצויים הכוללת של צוק
איתן עשויה להגיע למיליארד וחצי שקלים כאשר מתוכם כבר
שולמו לתושבי הדרום שהגישו תביעות כ 600-מיליון שקלים.
על פי הנתונים שהוצגו  16.5מיליון שקלים שולמו עד
כה לנזקי חקלאות בדרום ,עבור  231תביעות שהוגשו לגבי
נזק ישיר 192 .תיקים נסגרו ו 39-תיקים נותרו פתוחים.
להערכת אנשי רשות המיסים ,רק "נזקי הפודרה"  -הנזקים שגרמו
הטנקים והכלים הכבדים של צה"ל שדהרו לעזה דרך קרקעות
המושבים והקיבוצים בעוטף  -עומדים על  50מיליון שקלים.

"רק  57אחוז מהתביעות טופלו עד כה"

ח"כ זבולון כלפה ,חבר וועדת הכספים ויו"ר השדולה החקלאית

ח"כ כלפה יו"ר שדולת החקלאים בכנסת
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במהלך הדיון בפיצויים
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את
תוצאות הסקר השנתי לשנת 2013
לשימוש חורג בחומרי הדברה
כ 90%-מהדגימות עמדו בתקן
משרד החקלאות ופיתוח
הכפר פרסם את תוצאות הסקר
השנתי לשימוש חורג בחומרי
הדברה בתוצרת צמחית טרייה,
פירות וירקות ,המבוצע בכל
שנה על ידי המשרד .בשנת
 2013נבדקו דוגמאות תוצרת
טרייה של ירקות ופירות מכל
האזורים והמגזרים בארץ  -כ-
 90%מהדגימות עמדו בתקן,
ו 45%-מהדגימות נמצאו ללא
שאריות חומרי הדברה כלל.
ב 10.3%-מהבדיקות נמצאו
חריגות בשימוש בחומרי
הדברה ,הכוללות שאריות
גבוהות מהמותרות בחוק או
שימוש בחומרים לא מורשים
בשימוש בגידול המסוים.

שונה מסקרים קודמים
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התקן הישראלי לשימוש
בחומרי הדברה קובע אילו
חומרים מותרים בשימוש
בגידולים השונים ובאיזו
רמה .התקנות שנקבעו לוקחות
בחשבון בין היתר את סל המזון
שאותו צורך אדם במדינת
ישראל ורמת השאריות
הנקבעת כמותרת לחומר
הדברה היא רמה הכוללת גם
טווח ביטחון שמונע כל מצב
של סיכון.
סקר  2013שונה מהסקרים
בשנים הקודמות ,להבדיל
מסקרי עבר בהם נלקחו
דגימות בהתאם לשיעור
צריכתן בתזונה המקומית,
השנה בחר המשרד להתמקד

בסקר דווקא בירקות ובפירות
שבשנים האחרונות נמצאו
בהם בעיות נקודתיות של
ממצאים חריגים במנותק
מהיקף צריכתם בפועל ,במטרה
לתקן את הטעון תיקון בקרב
החקלאים בממשק הגידול.
הדוגמה העיקרית לכך הינה
צמחי תבלין ,למרות הכמויות
הקטנות הנאכלות בישראל של
צמחי תבלין (לעומת עגבניות
או מלפפונים) נלקחו 40
דגימות מקבוצה זו.
בפרי הדר נלקחו  32דגימות
ואחוז הסטיות מהתקן עמד
על אפס .על פי הממצאים
בכרוב וצנונית שיעור החריגה
גבוה ועומד על  50%ו40% -
בהתאמה .בצמחי תבלין שיעור
החריגה עמד בשנת  2013על
 .47.5%בדלורית ,כרובית
ושומר נלקחו דגימות בודדות
(אחת מכל ירק) ובכולם נמצאו
חריגות מהתקן.
פיקוח על הימצאות שאריות
חומרי הדברה בירקות ופירות
מבוצע במספר רבדים .משרד
החקלאות ופיתוח הכפר עוסק
בפיקוח ברמת החקלאים בשדה
ובבתי האריזה .התוצרת
נבדקת מדגמית לאחר קטיפתה
ולפני שיווקה לרשתות השיווק
ולשווקים .הפיקוח אצל
החקלאים ובבתי האריזה
מאפשר למשרד לכסות את
כל צינורות השיווק האפשריים
שמהם מגיעה תוצרת לשווקים
ולרשתות השיווק.

משרד הבריאות מפקח על
התוצרת כאשר היא נמצאת
כבר בשווקים וברשתות
השיווק ,הן בהיבטים של
בדיקת שאריות חומרי הדברה
והן בהיבטים נוספים.
מדי שנה ,מבצע המשרד
סקר הכולל בין  500ל1,000-
בדיקות מדגמיות של תוצרת
חקלאית טרייה להימצאות
שאריות חומרי הדברה ,בהתאם
לתקנים ולרמות המאושרות.
לשם השוואה ,בכל ארה"ב
נערכות כ 10,000-בדיקות
בלבד ,ובכל מדינות האיחוד
האירופי גם יחד נערכות
כ 40,000-בדיקות בלבד!
(עפ"י פרסומים רשמיים של
ה USDA-וה.)EU-
משרד החקלאות ופיתוח
הכפר נוקט במדיניות רחבה
של הפחתת השימוש בחומרי
הדברה .המשרד תומך
בחקלאים העוברים לגדל
בשיטות ידידותיות לסביבה.
בנוסף ,מדריכי שירות ההדרכה
והמקצוע של המשרד (שה"מ)
הפזורים בכל הארץ מלמדים
את החקלאים ומטמיעים
בקרבם שיטות ותכניות
להדברה משולבת ,הכוללות
שימוש באויבים ביולוגים,
שימוש בחרקים מועילים ועוד.
בשנים האחרונות פועל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לצמצום השימוש בתכשירי
הדברה בכלל והוצאה כליל
של חומרים מ"הדור הישן".

במסגרת זו ,יזם המשרד
בתקופה האחרונה מהפכה
של ממש (רביזיה) ,בסופה
יאסרו לשימוש תכשירי הדברה
המכילים זרחנים אורגניים,
טריאזינים ,קרבמטים
ופחממנים כלוריים בירקות
ופירות ,וייצר לצרכן ירקות
ופירות יותר בריאים ונקיים
מחומרי הדברה לצריכה
ולשימוש .הרביזיה אסרה
כליל השימוש בחומרים אלה.
המדובר ב 25-חומרים פעילים,
המרכיבים  75תכשירים
מסחריים .עם איסור השימוש
בהם ,יבוטלו מעל )!!( 400
שאריות מרביות שהיו מותרות
עד למועד זה .חלקם עדיין
מותרים לשימוש באירופה.
במסגרת מדיניות הפחתת
השימוש בחומרי הדברה,
מעודד משרד החקלאות
שימוש בחומרים "רכים",
ידידותיים לאדם ולסביבה,
ובטכניקות המאפשרות הדברה
ביולוגית ושיטות ידידותיות
לסביבה ,שאינן עושות שימוש
בחומרי הדברה ,כדוגמת:
שימוש בחרקים מועילים
למלחמה בחרקים המזיקים,
פיזור מלכודות ללכידה
המונית של מזיקים ,פיזור
זבובים עקרים להדברת זבוב
הפירות וזבוב הזית .בנוסף,
המשרד אף תומך באמצעות
מענקים מיוחדים בחקלאים
העוברים להדברה ביולוגית.
(המשך בעמוד )19

תחרות הצילום
של גלריה חקלאית 11
יוצאת לדרך!

רגעים של חקלאים

צילום :מירי דוידוביץ'

אז איך משתתפים בתחרות?
תחרות הצילום של גלריה חקלאית 11

☮ צלמו ושלחו לנו תמונות השמות את החקלאי ופועלו במרכז
☮  20התמונות שיבחרו יעמדו לדירוג הגולשים ושלושת המקומות הראשונים יזכו בפרסים שווים:
מקום ראשון  -אופניים חשמליים – דגם מגנום ספורט
מקום שני  -אייפון  | 6מקום שלישי  -טאבלט סאמסונג גלאקסי

ובנוסף ניתן להשתתף ולהכריע מי תהיה תמונת העשור
• בחירה מבין כל התמונות הזוכות בעשור האחרון בתחרויות הגלריה החקלאית "אלוף האלופים"
• התמונות יעמדו להצבעה ,ורק תמונה אחת תוכתר בתואר אלוף האלופים בגלריה החקלאית!

קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות | www.kanat.co.il | 03-6270200

לאתר התחרות

את הצילום שצילמתם (ואשר הזכויות הקנייניות שלו שלכם בלבד) שילחו לנו בצירוף שם ,מספר טלפון ,כתובת ותיאור
קצר אודותיו באחת מהדרכים הבאות :אתר התחרות בכתובת ( gallery.kanat.co.ilניתן להגיע לאתר גם מאתר קנט
או מהצלמית המצורפת) ,או לכתובת האימייל  .gallery@kanat.co.ilאת התמונות יש להעלות/לשלוח עד לתאריך
 1.2.2015על התמונות להיות באיכות גבוהה (של לפחות  .)dpi 300כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון אשר מופיע באתר
התחרות ,gallery.kanat.co.il :באתר קנט  .www.kanat.co.ilאו במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין  74ת"א* .ט.ל.ח

484-ad-18x27.7-at hadar-bitzua-1214_a

שדולת החקלאות בכנסת

מאת כתב "עת הדר" (צלם אדי ישראל)

ערב פיזורה הצדיעה הכנסת
לחקלאות הישראלית
במשכן הוצבה תצוגה מרשימה של פירות הדר ופירות טרופיים ובמקביל
לדיונים קיימו שם חקלאים מכירת תוצרת ישירות מהחקלאי לצרכן לטובת
עובדי הכנסת ובאי הבית באמצעות ארגון "חקלאות חברתית ישירה"
חברי כנסת ושרים מכל סיעות הבית מצאו לנכון להגיע לשדולה
ולתמוך בחקלאות .זה דבר שמלמד הרבה על חשיבות הנושא.
החקלאות שהיא הליבה של העשייה הציונית שלנו פה בארץ
וחובה עלינו לשמור עליה ולפתח אותה".
(המשך בעמוד )19

אולם הוועדות שבו התקיימו הדיונים

הכנסת קיימה ערב פיזורה את "יום הח"כלאות"-
יום ההצדעה לחקלאות הישראלית בשורה של דיונים
מיוחדים בוועדות הכלכלה והחינוך ,ובכינוס מרכזי
בהשתתפות חקלאים ,שר החקלאות ,שר הבינוי ,סגני
שרים ,חברי כנסת ונציגי התנועות החקלאיות .את
הארוע יזם וארגן ח"כ זבולון כלפה ,יו"ר השדולה
החקלאית.
באולם ירושלים ,בו מתקיימים דיוני הוועדות הוצבה
תצוגה מרשימה של פירות הדר ופירות טרופיים
ובמקביל לדיונים קיימו חקלאים מכירת תוצרת
ישירות מהחקלאי לצרכן לטובת עובדי הכנסת ובאי
הבית באמצעות ארגון "חקלאות חברתית ישירה"
(מחאת הפלפלים).

    







חקלאים מכל רחבי הארץ
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במהלך הדיונים נאמרו הדברים הבאים :ח"כ זבולון
כלפה ,יו"ר השדולה החקלאית" :שמחתי לראות
היום בכנסת נציגות מרשימה מאוד של חקלאים
מכל רחבי הארץ ומכל תחומי החקלאות .הקדנציה
אולי נגמרת אבל החקלאות לעולם עומדת .קיומו של
יום הח"כלאות דווקא ביום פיזור הכנסת מביא לנו
צד של איזון  -דווקא ביום כל כך מורכב פוליטית,

  



   
     



כנימה שחורה¨ אדומה ופסיק בהדרים

קמחית ההדר

חדש

מחברת אגריכם

כנימת פסיק ואדומה בהדרים

כנימה אדומה

פלאש

מכיל ∞ ≤¥גרם SULFOXAFLOR

בתוארית תרכיז רחיף
תכשיר חדש וחדשני מתוצרת
חברת DOW AGROSCIENCES
להדברת כנימה אדומה¨
כנימת הפסיק
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שדולת החקלאות בכנסת

פטיטיף

סולמות ועגלות למטעים וקטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

סולמות

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

צוות מנוסה

אספקה מיידית

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

‰¯Î˘‰Ï
‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ
˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ≠ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙ Ø ˙È‡Ï˜Á

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

ה סטודיו

זה פטיטיף
ציוד קטיף

מה קורה

(המשך מעמוד )14

ישראל שלחה לקרואטיה  380מיליון זבובים עקרים
הזבובים עברו עיקור במתקן רדיואקטיבי בארץ
ישראל שיגרה לקרואטיה  380מיליון זבובים עקרים במטרה
לסייע בצמצום אוכלוסיית זבובי הפירות בפרדסי פירות ההדר
שבמדינה.
גלמי הזבובים גודלו במעבדות ביו-בי בקיבוץ שדה אליהו
ועברו תהליך מיוחד של עיקור במתקן הרדיואקטיבי של המפעל,
הפועל בפיקוח של הועדה הישראלית לאנרגיה אטומית .לאחר
טיסה לשדה התעופה בספליט שבקרואטיה והתארגנות קצרה הם
פוזרו בשטחי הפרדסים שלאורך הגבול של קרואטיה ובוסניה,
גרמו לדחיקת הזבובים המזיקים מהפרדסים וסייעו לחקלאים

שדולת החקלאות בכנסת

להשלים עונת גידול מוצלחת .פרויקט ביו-פליי למאבק בזבוב
הפירות בשיטות ביולוגיות טבעיות מופעל בהצלחה בחקלאות
הישראלית בסיוע וליווי של השירותים להגנת הצומח במשרד
החקלאות ומועצת הצמחים ובמסגרתו מפוזרים פעמיים בשבוע
עשרות מיליוני זבובים עקרים במטעים ,פרדסים ושדות בערבה,
חבל הבשור ,לכיש ,עמק המעיינות ורמת הגולן .המטרה היא
להפחית למינימום את השימוש בחומרי הדברה להדברת זבוב
הפירות בשטחי הפרויקט .בעקבות הצלחת הפרויקט נבחנת
הרחבתו לשטחי חקלאות נוספים.

(המשך מעמוד )16

שר החקלאות יאיר שמיר אמר בכנס" :המדינה נקלעה
לבחירות ולצערי מהלכים ארוכי טווח יעצרו כשהם כיום באמצע
התהליך .אשקיע כל מאמץ שהדרך שבה אני מאמין תצליח.
שינוי ההתייחסות ביחס לחקלאות זה אחד הדברים שעל סדר
היום שלנו .ניהלנו עבודה מקיפה לחוק יסוד לחקלאות על מנת
לקבוע ולתת תוקף משפטי לחקלאות .עלינו להבטיח את נושא
הייצור שיהיה זמין לחקלאים – מים קרקע והון"
שר הבינוי אורי אריאל" :אנחנו רואים בכפרי הנוער העוסקים
בחינוך חקלאי ערך רב מאוד ועוסקים בהקמת ישובים חדשים
בשיתוף פעולה עם המועצות האזוריות בגליל ובנגב ,החקלאות
היא ערך על פי היהדות ואני עומד לרשותכם לכל שתצטרכו"
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל" :הפתרון למצוקת הדיור נמצא במרחב הכפרי .החקלאות
זה הערכים וזה ביטחון המזון אבל צריך לזכור שגם ביום החגיגי
הזה החקלאות נמצאת במשבר לא פשוט בכלל .החקלאים לא
מרוויחים מספיק ולא מתפרנסים בכבוד .החקלאות והחקלאי
נמצאים בחדוות יצירה רעה והם חייבים את העזרה של החברה
הישראלית ,דברים שהמדינה לא יכולה בלעדיהם"
נשיא התאחדות האיכרים ,דובי אמיתי" :היום הזה שבו
מצדיעים לחקלאות מחד ומפזרים את הכנסת מאידך הוא מטאפורי
למצב החקלאות בישראל ,כאשר החקלאות חוגגת את היותה
בפסגת הפיתוחים והטכנולוגיה והחקלאי לעומת זאת מצוי בפני
פשיטת רגל ומנסה לשרוד .הגיע הזמן שהבית הזה יעשה מהפך
ויחזיר למשרד החקלאות את היכולת לקבל החלטות וגם לבצע
אותן .רק כך המגזר החקלאי יוכל להמשיך להתקיים בכבוד".
אלעד תמיר ,חקלאי צעיר" :אנחנו מייצגים קבוצה גדולה של
רפתנים .כולנו בנים ממשיכים שרואים את עתידנו בחקלאות.
הנקודה העיקרית היא היכולת שלנו לראות קדימה וזהו האופק

הכלכלי .הביטחון הכלכלי להשקיע בקניית סככות ופרות זה
אופק עתידי .אני עובד גם בחוץ וגם קם ב 5-בבוקר לרפת שלי".

אנחנו קורסים תחת הנטל

כרמית משיח ,חקלאית מפארן" :בתור חקלאים צעירים אנו
חשים שימינו ספורים .אנחנו קורסים תחת הנטל .כולם גוזרים
קופונים על חשבון החקלאי .והחקלאי הקטן הוא זה שעובד הכי
קשה קורס .והנטל הזה אם ימשיך אז לא יהיו חקלאים צעירים
בעתיד .אומה לא יכולה להתעסק על ההיי-טק וצריך לדאוג
לא רק לחקלאות אלא לחקלאים עצמם.
אנחנו הקול האופטימי של החקלאים .אנחנו מאמינים שאנחנו
יכולים לשנות .ערכנו כאן מכירה ישירה בכנסת .הרבה חברי
כנסת שאלו אותנו מתי נבוא אליהם".

מכירת התוצרת החקלאית בכנסת (בתמונה פרי הדר זכה לביקושים)
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מה קורה

קנט מעניקה מלגות בסך כולל של 20,000
ש"ח לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים
בתחום נזקי טבע בחקלאות
"הענקת המלגות הינה נדבך נוסף בפעילות החברה לקידום פיתוחים
חקלאיים בדגש על פיתוחים בהתמודדות עם נזקי טבע"
קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,תעניק מלגות בסך כולל של  20,000ש"ח לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי
בתחום של "נזקי טבע בחקלאות" .המלגות יוענקו בשיתוף עם אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז הוולקני.
בקנט אומרים כי" :הענקת המלגות הינה נדבך נוסף בפעילות החברה לקידום פיתוחים חקלאיים בדגש על פיתוחים
בהתמודדות עם נזקי טבע".
המלגות יוענקו על עבודת מחקר בנושא הרלוונטי לתחומי הפעילות של קנט ,ובכלל זה הגנה מפני נזקי טבע וניהול
סיכונים בחקלאות .המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים ,לרבות חקלאיים ,ניהוליים ,כלכליים ,סטטיסטיים ומתמטיים
(תיאוריה של סיכון).

התחומים בהם יכולה לעסוק עבודת המחקר

התחומים בהם יכולה לעסוק עבודת המחקר :טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות; תוכניות ביטוח כחלופה לתמיכה
ממשלתית יעילה בחקלאות; החקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים או להגשמת מדיניות ממשלתית; ביטוח וניהול
סיכונים בחקלאות הישראלית; מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי; נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק.
יצוין כי המלגות בסכום כולל של כ 20,000-ש"ח יחולקו בין סטודנט אחד או יותר בהתאם להמלצת הועדה האקדמית.
לקבלת טפסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה ,יש לפנות בהקדם למזכיר האגודה.
בדואר אלקטרוני.aguda@volcani.agri.gov.il :

תערוכת אגריטך  2015תתקיים ב 28-30-באפריל 2015
במרכז הירידים בתל אביב
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תערוכת אגריטך  ,2015מתערוכות הטכנולוגיה החקלאית
המובילות והגדולות בעולם ,תיערך בין  28-30באפריל 2015
במרכז הירידים בתל אביב .ייחודה של התערוכה הוא בהיקף הרחב
של המבקרים בה ומגוון התחומים שהיא מציעה .התערוכה רכשה
שם העולמי שהיא לעצמה במרוצת השנים .התערוכה תשתרע
על שטח כולל של מעל  14אלף מ"ר ועל פי ההערכות צפויים
לבקר באירוע מעל ל 35-אלף מבקרים ,כשמתוכם מעל 8000
מבקרים מחו"ל .גם השנה צפויות לקחת חלק במפגש הבינלאומי
משלחות רשמיות ,שרים וראשי מדינות .ישראל מהווה כיום מעצמה
טכנולוגית-חקלאית המציעה פתרונות יצירתיים לכל העולם,
כשטכנולוגיות שפותחו בישראל  -מטפטפות ועד אפליקציות
מתקדמות נמצאות בחזית המאבק הגלובאלי למיגור העוני והרעב.
"תעשיית החקלאות משתנה והעניין הציבורי והתקשורתי בה

גובר והולך" ,אומר דני מאירי ,מנכ"ל אגריטך" .בתקופה של
מחסור גובר במשאבים ,הפתרונות מצויים בנגישות לטכנולוגיות
חקלאיות .באירוע השנה אנו מתכוונים ליצור פלטפורמה להצגה
של כמה מהשיטות והפתרונות החדשניים כיום בתחום הPost-
 ,harvestהכולל טיפול ביבולים לאחר איסופם מהשטח  -ועד
למקרר בסופר  -ובתחום בטיחות המזון .מעבר לכך ,ייפתח
ביתן שיוקדש לחדשנות טכנולוגית בתחום החקלאות בו יציגו
סטארטאפים ישראלים ומסלול שלם בוועידה יוקדש להשקעות
בתחום .הולך להיות חם באפריל ."2015
אגריטך  ,2015מאורגנת על ידי חברת כנס תערוכות ועמותת
אגריטך ,ונערכת בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד
החוץ ,משרד הכלכלה ,מכון היצוא ,מתימו"פ ,והתאחדות
התעשיינים ואיגוד התעשייה הקיבוצית.

מה קורה

מה יהיה על החוק
לפיקוח על מחירי פירות וירקות ?
ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק לפני נפילת הממשלה
יישומו יגרום לחיסכון של בין  300ל ₪ 600-בנטו לכל משפחה  -משכורת
וחצי בשנה במונחי שכר מינימום
#

הצעת החוק לפיקוח על פערי השיווק בפירות וירקות ,שיזם
יו"ר השדולה החקלאית בכנסת ,ח"כ זבולון כלפה בשיתוף עם
המועצה הישראלית לצרכנות ,התאחדות האיכרים בישראל ומספר
חברי כנסת ,אושרה בוועדת שרים לחקיקה ערב נפילת הממשלה.
מלבד ח"כ כלפה (הבית היהודי) ,חתומים על הצעת החוק ח"כ
איציק שמולי (עבודה) ,עמר בר לב (עבודה) ,יעקב מרגי (ש"ס),
משה גפני (יהדות התורה) ,עדי קול (יש עתיד) ,איילת שקד
(הבית היהודי) ,יפעת קריב (יש עתיד) ועליזה לביא (יש עתיד)

שיתוף פעולה חסר תקדים

הצעת החוק נולדה בשיתוף פעולה חסר תקדים בין הצרכנים
לחקלאים באמצעות המועצה הישראלית לצרכנות והתאחדות
האיכרים בישראל .היא מאפשרת מחירים הוגנים לצרכן כך שכל
אזרחי ישראל יוכלו ליהנות מתוצרתה הטרייה של החקלאות
הישראלית ותצמצם מרווח השיווק בין החקלאים לקמעונאים,
שיש בו כדי להכתיב את ההיצע והביקוש ואת רמת המחירים
הגבוהה לצרכן והנמוכה לחקלאי .בשלב זה לא ברור אם ומתי
תיושם בבצעה לשפת המעשה.
ח"כ זבולון כלפה ,יו"ר השדולה החקלאית שהסביר את חשיבות
ההחלטה נתן דוגמא" :בשש השנים האחרונות זינקו מחירי

הירקות בארץ ב 30%-בעוד שבמדינות גוש האירו עלו המחירים
באותו הזמן ב 12%-בלבד ,קצב ההתייקרות הזה מדאיג מאוד.
הצעת החוק שהגשנו תשים סוף לחזירות של המתווכים
שמרוויחים על חשבון החקלאים והצרכנים .אני שמח שוועדת
השרים מצאה לנכון לתמוך בחוק שנתמך על ידי חברי כנסת
מכל קצוות הקשת הפוליטית".
מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות ,עו"ד אהוד פלג אומר
כי ההצעה תשים קץ לפערי התיווך הגבוהים המקפחים את
החקלאים ואת הצרכנים כאחד .כשאין ריסון עצמי דרוש ריסון
חיצוני ,להבטחת שוק הוגן בישראל של פירות וירקות.
נשיא התאחדות האיכרים בישראל ,דובי אמיתי" :פער התיווך
הוא החוליה המרכזית בשרשרת יוקר המחיה .מדובר בחיסכון
של משכורת וחצי בשנה במונחי שכר מינימום.
הצעת החוק תשים קץ לחזירות הקמעונאית ולכשל השוק
בגינם הצרכן משלם מאות אחוזים יותר על מוצרים בסיסיים
כמו פירות וירקות מהמחיר אותו מקבלים המגדלים .כל ניסיון
להוזיל מחירים ללא פיקוח ,כמו יבוא למשל ,מועד לכישלון
והוכחנו זאת כבר עם מחירי התפוחים והבקר המיובאים במחיר
מוזל ונמכרים לצרכן במחירי עושק".

תחרות הצילום המסורתית של קנט
"הגלריה החקלאית",
לשנת  ,2015יוצאת לדרך
זו השנה האחת עשרה בה מתקיימת התחרות  #השנה היא מתקיימת תחת הכותרת
"רגעים של חקלאים" ובנוסף ניתן יהיה להכריע מי תהיה תמונת העשור
תחרות הצילום המסורתית "הגלריה החקלאית" לשנת  2015של
קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,יוצאת לדרך .התחרות,
המתקיימת זו השנה האחת עשרה ,נועדה לחשוף לציבור הרחב
את תרומתה הגדולה של החקלאות לפיתוחה של המדינה ואת
יופיים המרהיב של הטבע והחקלאות בישראל .התחרות פתוחה
לחקלאים ,לקהל הרחב ,לצלמים מקצועיים ולחובבים .את
התמונות ניתן לשלוח לאתר קנט.

 3פרסים

התחרות השנה תתקיים תחת הכותרת "רגעים של חקלאים"
ובמסגרתה יש לשלוח תמונות השמות את החקלאי ופועלו
במרכז 20 .התמונות שיבחרו יועמדו לדירוג הגולשים ושלושת
המקומות הראשונים יזכו בפרסים :המקום הראשון בתחרות יזכה
את הצלם באופניים חשמליות ,המקום השני במכשיר אייפון 6
והמקום השלישי בטאבלט סאמסונג גלקסי.
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מה קורה
בנוסף ,לרגל סיכום עשור לפועלה של הגלריה החקלאית
המצביעים יוכלו להכריע מי תהיה תמונת העשור .למצביעים
תתאפשר בחירה מבין כל התמונות הזוכות בעשור האחרון
בתחרויות הגלריה החקלאית .התמונות יועמדו להצבעה ורק
אחת תוכתר בתואר "אלוף האלופים" של הגלריה החקלאית.
התחרות מורכבת משני שלבים :בשלב הראשון מועלות כל
התמונות באתר התחרות ובדף הפייסבוק של קנט .צוות השיפוט
של התחרות יבחר את  20התצלומים המקוריים ,המיוחדים והיפים
ביותר .בשלב זה הציבור הרחב יוכל להצביע לתמונה הטובה
ביותר .ההכרזה על התמונה הזוכה תתקיים בכנס הלקוחות
השנתי של קנט שיתקיים בחודש מרץ .2015

איך משתתפים?

את התמונות ,שצולמו על ידכם (כל משתתף רשאי לשלוח
תמונה אחת בלבד) ,ובמרכזן עומד רעיון החקלאי ופועלו ,יש
לשלוח בצירוף שם ,כתובת ,מספר טלפון ותאור קצר אודות
התמונה באחת מן הדרכים הבאות :לאתר התחרות gallery.kanat.
 co.ilאו לכתובת הדואר האלקטרוני.gallery@kanat.co.il :
על התמונה להיות באיכות גבוהה ,של לפחות  ,300DPIובפורמט
 JPGבלבד .המועד האחרון לשליחת התמונות הוא .01.02.15
את כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון ניתן למצוא באתר קנט
בכתובת.www.kanat.co.il -

כ 4.5-טון פירות הדר נקטפו בצורן
על ידי מתנדבי לקט ישראל
הפרי הופנה לעמותות המטפלות בילדים בסיכון ,בניצולי שואה,
בעלי מוגבלויות ,קשישים ועוד
כ 100-מתנדבים של לקט ישראל הגיעו " לפתוח את החורף"
בצורן .הקטיף החגיגי נערך בפרדס של לקט ישראל ביישוב,
והמתנדבים ,שנהנו ממזג האוויר החמים ומריחות פרי ההדר,
קטפו כ 4.5-טון של קלמנטינות ותפוזים.
הפרדס נחנך לראשונה החורף ,לאחר שניתן בשנה שעברה
כתרומה על ידי חקלאי מהאזור.

מותניהם וקטפו  3,200ק"ג קלמנטינות
ו 1,200-ק"ג תפוזים ,שיועברו כולם למשפחות נזקקים ברחבי
הארץ ,דרך  180העמותות עימן עובד ארגון לקט ישראל.

הפרדס שוקם לאחר מספר שנים של הזנחה
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הפרדס ,המתפרש על פני שטח של  40דונם ,לא טופל בשנים
האחרונות בשל סיבות כלכליות .עקב ההזנחה ,גדלו על העצים
פירות קטנים אשר נשרו – ונרקבו .לאחר ביצוע עבודות שיקום
במהלך השנה האחרונה ,החל הפרדס להניב פירות ראשונים .צפי
יבול פירות ההדר בשנה זו הוא כ 100,000-ק"ג ,וכ135,000-
ק"ג פירות בשנה הבאה .כל הפירות שייקטפו יעשו את דרכם
אל משפחות נזקקות ,עמותות המטפלות בילדים בסיכון ,ניצולי
שואה ,בעלי מוגבלויות ,קשישים ועוד .יכולתה של לקט ישראל
לחסוך בהוצאות נטיעה ,שינוע ,אריזה ,ושיווק – הופכת את
הפרויקט הזה לבר מימוש.
הפרדס בצורן מצטרף ל 2-השדות בגידול עצמי של לקט
ישראל ,בקבוצת שילר ובנהלל ,אשר מטרתם לגדל ירקות (בעיקר
ירקות שורש) שנועדו להשלים את סל המזון הבריא המסופק
על ידי הארגון לנזקקים.
הקטיף החגיגי נערך בנובמבר והמתנדבים הרבים שינסו את

הקטנים באו לסייע למבוגרים

מה קורה
יו"ר התאחדות החקלאים החדשה" :ביטול נקודות הזיכוי לעובדים
הזרים תיצור אפליה בינם לבין העובדים הישראלים ויביא לחיסול
החקלאות בישראל ולעלייה במחירי הפירות והירקות"
אברהם דניאל הוסיף :מדובר בתוספת מס של כ ₪ 480-לחודש פר עובד ובחישוב
שנתי של כ 144,000,000-ש"ח לחקלאים
יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל באיגוד לשכות
המסחר ,אברהם דניאל ,פנה ליו"ר הכנסת ,ח"כ יולי יואל
אדלשטיין ,בבקשה שיורה לוועדת הכספים של הכנסת ,בראשות
ח"כ ניסן סלומיאנסקי ,להתכנס בדחיפות כדי לדון בהחלטת
משרד לבטל את נקודות הזיכוי להעסקת עובדים זרים בענף
החקלאות.
לטענת דניאל ,ההחלטה יצרה הפליה בין העובדים הזרים
שבסיעוד לבין העובדים הזרים שעוסקים בתחומים אחרים ,כך
שמרבית העובדים הזרים יעדיפו לעזוב את ענף החקלאות ,מה
שעלול להביא לחיסול הענף ולעלייה במחירי הפירות והירקות,
כך שהם יהיו זמינים לעשירים בלבד.
עו"ד דן כרמלי ,סמנכ"ל ליחסי ממשל ,כנסת וחקיקה באיגוד
לשכות המסחר ,אמר כי מדובר בסתירה פנימית ובמצב אבסורדי,
לפיו מצד אחד יש תלות חיונית בהעסקת כח אדם זר ומצד שני
מטילים עול על מעסיקי כח אדם זר ומענישים אותם .ללא ידיים
עובדות זרות לא תהיה חקלאות במדינת ישראל ,ואם יהיה יקר
מידי להעסיק עובדים זרים ,לא תהיה חקלאות בישראל.
לדברי דניאל" :מזה זמן רב אנו מתריעים בפני משרדי הממשלה
ובפרט אל מול משרד החקלאות ופיתוח הכפר כי הגיל הממוצע
של החקלאים הוא  64שנים (קשישים) ,ונותרו  5,000חקלאים

מיזמים בהדרים

המייצרים את התוצרת החקלאית הטרייה לאזרחי מדינת ישראל.
לאור המצב שממשלת ישראל ממשיכה להטיל על החקלאים
אגרות ,מיסים ולהעלות את מחירי ל ,₪ 2.47-מה שלא קיים
באף מדינה ממדינות ה ,OECD-אין דור המשך בחקלאות בשל
חוסר רווחיות הענף".
"בשנת  1993התקבלה ההחלטה להבריא את כלכלת ישראל,
ובמסגרתה הוחלט על הטלת מיסים ואגרות על מעסיקי עובדים
זרים בענף החקלאות ,על מנת ליצור תמריץ להעסקת עובדים
ישראלים בענף .מאז ועד היום ,הטלת המיסים והאגרות לא
הצליחה להביא את הישראלים לעבוד בענף זה.
כמו כן ,ביום  7באוקטובר  2014חתם שר האוצר על תקנות מס
הכנסה לפיהן החל מ 1.1.2015-יבוטלו נקודות הזיכוי לעובדים
הזרים( ,מלבד העובדים הזרים בסיעוד) .מצב אשר יצר הפליה
בין העובדים הזרים שבסיעוד לבין העובדים הזרים שעוסקים
בתחומים אחרים.
לטענת דניאל ,ביטול נקודת הזיכוי לעובדים הזרים בגובה של
כ ₪ 480-לחודש לכל עובד ,יאלץ את החקלאי לשלם עלות זו
במקום העובד הזר ,מה שיהווה בסופו של יום חסם משמעותי
וייאלץ חקלאים רבים לסגור את משקיהם .בחישוב שנתי מדובר
בתשלום של כ 144,000,000-ש"ח לחקלאים.

(המשך מעמוד )12

מיזם מס'  :3פיתוח ממשק גידול אופטימאלי לזן ההדרים אור
וזני קליפים עיקריים והתמודדות בפני בעיות ביוטיות ואביוטיות
בשנים האחרונות חלה עלייה דרסטית בנטיעות פרדסים בארץ.
היום ,נטועים כ 200,000-דונם מכל הסוגים והמינים .לאחרונה
ניטע מגוון גדול של זנים ,בעיקר הזן הקליף "אור" ,המבוקש
במידה רבה במדינות אירופה בגלל טעמו המשובח וחיי המדף
הארוכים שלו .הטעם המשובח של "אור" נובע כנראה בגלל
היותו זן מורכב לרוב על כנת החושחש ,המותאמת לתנאי קרקע
קשים .מאידך ,כנת החושחש ידועה להיותה רגישה בפני נגיף
הטריסטזה .בנוסף לזן אור ,בארץ נטעים זני קליפים נוספים כמו
מירב ,אודם ,מיכל ועוד .בפרדסים שונים בארץ ניתן להבחין
בתופעות שונות אשר ניתן ליחסן למחלות ביוטיות (שנגרמות
על ידי גורם חי) ואביוטיות (שנגרמות על ידי גורמי סביבה

שאינם חיים) שונות ,כמו מחסור או עודף מינרלים ,אי התאמות
של צירופי זן-כנה וכמובן בעיות ביוטיות של וירוסים ופטריות.
מוצע כאן לקדם מיזם רב תחומי אשר מטרתו לשלב כוחות
על מנת לקדם ,לפתח ולהתאים ממשק גידול לזן ההדרים אור
ולזני קליפים נוספים .המיזם ישלב קבוצות מחקר אשר יעסקו:
 #התאמות הגידול לתנאי קרקע ואקלים (השקיה ,דישון וכד').
 #אפיון והתמודדות עם מחלות וגורמי מחלות עיקריים (וירוסים,
פטריות ,חיידקים).
 #התמודדות עם מזיקים בעייתיים כמו אקריות
 #התאמות צירופי זן  -כנה אופטימאליים לתנאי הגידול
המיזם המוצע יביא לצמצום ההפצה של מחלות בפרדסים
ולשיפור איכות וכמות היבול של זני הדרים קליפים בארץ.
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מה קורה

אשתו השניה
		
אני היא אשתו השנייה,
על כך שמעתי מרכלים.
כנראה בגלל פער הגילים,
אני היא אשתו השנייה.

וזה לא שהוא לא אוהבני
ובוודאי גם מנשקני,
אך בתחרות שכזו
הקלמנטינה טופזו.

כי יקירתו הממטרה
הרי פרדס מחכה
לאהובה האגרונום
שמח להרוס את היום.

כי פעם היה נשוי
לסם אשכנזי העילוי.
אני היא אשתו השנייה.
כי זו הראשונה מעלתה
היא הממטרה.

לסיכום ,ידידי היקרים,
חלקי אינו בין הבוכים.
מה אבך על גורלי
אם התפוז גר בסלוני.

עם המצב .סם אשכנזי,
תושב המושב אביחיל,
המוזכר בשיר ,היה ידיד נפש
של פרץ ואגרונום
מומחה להדרים גם הוא.
לצערנו ,הלך לעולמו
לפני  21שנים בגיל צעיר.
פרץ מבכה את לכתו
מידי יום.

הממטרה והתפוזים
פרץ ברוש וההדרים.
טבע שני שהפך לראשון –
זה כל הרעיון.
בוקר שבת טהור
הפרדס ראשון בתור.
לא ניירת עמוסה,
לא גינה מסולקה.
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שפר גורלה של מדינה
שכזה הוא יקיר בנה.
שיר שכתבתי לבעלי,
אגרונום מומחה
להדרים ,פרץ ברוש.
שנים אני "סובלת"
את דבקותו בענף ומודה
בהכנעה שהשלמתי

מקווה שענף ההדרים ימשיך
וישגשג.

מלי ברוש

פריסת רשתות

מאת מנחם עפרוני

היבטים חשובים לביצוע נכון
של פריסת הרשתות
עם סיום "עונת פריסת הרשתות" אבקש לחדד מספר היבטים
חשובים לביצוע נכון של פריסת הרשתות.
#

#

#

#

בהזמנת הרשת יש להקפיד על רשת ששוליה מעובים.
רשתות שלא מעובות בשוליים נוטות להיקרע ע"י התופסן
בקלות.
מספר חברות מתחייבות על עמידות הרשת לריסוס גפרית
וחברות אחרות מצהירות שהרשת אינה עומדת בריסוס
גפרית .בפרדס הרשתות עלולות להיחשף לריסוסי גפרית
ולכן חשוב להקפיד על רשתות מתאימות.
יש לסגור תאריכי אספקה מדוייקים עם הספקים – עדיף
חודש/חודשיים לפני התכנית לפריסה! מנסיוני  -אנשי
המכירות להוטים למכור אבל המפעלים לא עמדו בהזמנות.
הקפידו על רוחב הרשת הרצויה לכם – לא להתפשר על
רשת שיש לספק במחסן ו/או מכונה שמייצרת ברוחב מסויים
ושאינו מתאים לפרדס שלכם.

#

#

#

#

קליפסים – את הרשת יש לחבר לחבלים בקליפסים (מצמדים)
הטובים ביותר .הקליפסים הזולים נפתחים או כלל לא נסגרים
וגרמו לעגמת נפש ונזק כספי גדול .לדעתי כיום יש בשוק רק
קליפס אחד שגם נוח ליישום וגם תופס מספיק חזק רשתות
מעובות בשוליים.
את הרשתות כדאי לקשור לעצים בעזרת חוט  160ועניבות
מחומר גמיש וחזק .אני משתמש בצינורות טפטוף דק-דופן
משומשים .ייתרונם  -שאינם גורמים ל"חיג ור" העץ ,חלוקת
עומס טובה יותר ומחירם הוא  .0העניבה נשארת על העץ
לכל העונות הבאות.
חשוב – בעל שטח שכוסה ברשת נגד ברד זכאי להנחה
משמעותית בעלות ביטוח לנזקי טבע – דווח מייד בסיום
פריסת כל חלקה לקנ"ט.
לא לישון – בשטח שכוסה ברשת יש לבצע תחזוקה שוטפת
ולעבור על השטח כל שבוע  /שבועיים בהתאם לתנאי מזג
האויר לחיזוק ותיקונים נדרשים.

פעילות קבוצתית של תחום הדרים
ימי צוות:
 - 3/9/15 ,6/8/15 ,2/7/15 ,4/6/15 ,7/5/15 ,2/4/15 ,5/3/15 ,8/1/15ימי חמישי
סיור שנתי לדרום - 19/1/2015 :יום שני
תאריך חלופי (במקרה של ביטול הסיור)  - 22/1/2015 -יום חמישי.
תכנית הסיור :יציאה מבית דגן ,צריפין ,ניצנים ,עלומים ,גבולות ,שדה ניצן.
סיור שנתי לצפון 2/2/2015- :יום שני
תאריך חלופי –  - 5/2/2015יום חמישי
תכנית הסיור :יציאה מבית דגן ,פרדס אזורי עמק חפר ,בני דרור ,בנימינה ,פרדס חנה,
נחלאות ,עמק יזרעאל ,בית שאן.
יום סם  -כנס מגדלים באולם כהן בבית דגן - 9/2/2015 :יום שני.
כנס מדעי-מונסליזה/בר עקיבא  -סירוגיות בעצי הפרי  - 28/1/15-29/1/15 -ימי רביעי ,חמישי.
בברכה,
שוקי קנוניץ
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בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות לעונה
ינואר-פברואר 2015
נכתב ע"י מדריכי ההדרים :ניצן רוטמן ,שלום שמואלי ,יעקב הרצנו ,שוקי קנוניץ' ויוסי גרינברג,
יורם אייזנשטדט  -תחום שירות שדה

עונת האשכוליות התחילה השנה במחירים טובים בשל
מחסור בפרי בשווקים ,אולם כניסתן לשוק של אשכוליות
ממקור טורקי וספרדי בחודשים נובמבר-דצמבר הביאו לירידת
מחירים חדה ,והאשכוליות נמכרות עתה במחירים נמוכים מאוד.
לצד זאת ,השוק הרוסי היה על סף קריסה ,והפיחות בעשרות
אחוזים ברובל בחודשים האחרונים מקשה עלינו מאוד בכל
היצוא החקלאי למדינה זו ,כולל שיווק האשכוליות במניינים
הגדולים ושיווק הקליפים המסורתי ,במיוחד זני המנדרינות
מיכל ,נובה ,מירב ומירבית ,שאין להם ביקוש במערב אירופה.
קטיף המינאולה והנובה נמצא עתה בסיומו; המינאולה פדתה
מחירים סבירים; הנובה שווקה לשוק הרוסי רק בכמות קטנה
ובפדיון נמוך .חלק אוסם בקירור ,וחלק לא מבוטל טרם נקטף.
לאחרונה הוחל בקטיף הזן 'אור ,'1ואנו מקווים שזן זה יאיר
לנו פנים כבעונות קודמות  -השנה נראה שיתרחב היצוא של
זן זה ב ,50%-וצפויים משלוחים של כ 80-אלף טון.
לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו
השונים :ליצוא ,לתעשייה או לשוק המקומי ,על פי המחירים
הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים .במקביל לקטיף
הפרי ולשיווקו ,אנו מטפלים ומכינים את פרדסינו לעונה
הבאה וממליצים לפעול בהתאם להנחיות המובאות בדפון זה.
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זבוב הים התיכון

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הפירות

גיזום ודילול עצים בפרדס

בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה
ורוחות במהלך החורף ,מומלץ לגזום או לדלל .בחלקות המועדות
לקרה ולרוחות חזקות  -מומלץ להמתין לסוף החורף .שיטות
הגיזום והדילול תלויות בזן ,במועד הקטיף ,בשיטת הקטיף ובאזור.
דילול עצים  -בשנים האחרונות הוכח שבדילול מחצית
מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ובמעבר לגיזום ידני
לפתיחת מרכז העץ ולפתיחה בין העצים  -ניתן להגדיל את
היבול ואת גודל הפרי .לפיכך ,מומלץ לדלל בהדרגה במהלך
 4שנים (שמינית מהעצים מדי שנה) חלקות בצפיפות של 100
עצים לדונם ויותר; או במהלך  6שנים ( 1/12מהעצים) חלקות
בצפיפות של  85-65עצים לדונם.
בעונה שלפני הדילול יבוצע גיזום המעברים רק מהעצים
המיועדים לדילול ,ונקטין משמעותית את העצים הללו .אין
לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות כמו ריקבון ספוגי,
פקלת ,מלסקו ,טריסטזה ואי-התאם.
גיזום מכני ,צמרת ושדרה  -יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות
והורדת גובה במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת (גיזום חריף
גורם לירידה ביבול ,המלווה בצימוח חזק).
גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 30°-20°
מקו האופק משני צדי השורה .יש להימנע ככל האפשר מגיזום
ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ-40-
 30ס"מ מבסיסם .במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה ,צמרת
העץ מצטופפת ונאטמת לאור ,ואז יש לבצע הוצאת ענפים
ידנית מבוקרת.
גיזום שדרה מכני או ידני יבוצע באלכסון למניעת סגירת
המעברים ,לשמירה על מרווח סביר בין חופות העצים של שורות
סמוכות ולשמירה על משטר אור תקין ועל תנועה חופשית של
כלים מכניים .רוחב המעבר הרצוי הוא בין  1.5ל 2.0-מטרים
בסמוך לקרקע; ובין  2.5ל 3.5-מטרים בגובה  3-2מ' מפני הקרקע.
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה.
גיזום שמלה :שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש
לקצר לגובה של חצי מטר מהקרקע ,כדי למנוע הדבקה של
הפרי בריקבון חום ועלייה של מזיקים כמו כנימות ,נמלים
וחלזונות  -מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ ,וכן כדי לאפשר
פיזור טוב של המים בזמן ההשקיה .יש להקפיד הקפדה יתרה
על מניעת המגע בין הפירות לקרקע המושקית במים מושבים.
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים

בפרדס
והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה .פירות הקרובים
לקרקע מתאלחים בקלות על ידי ריקבון חום.
פתיחת חלון (חילון) מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה
מגובהו במרכז השורה .תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר.
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה את
הצורך בגיזום יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי כסף בפרי
הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו.
פתיחת דלת נעשית באמצעות הוצאת גזרה (פרוסה) בזווית
של  ,90º-60ºשישית עד רבע מהיקף העץ  -מבסיס העץ עד
לגובה של שני שלישים מהעץ ,ומהיקפו עד לגזע .מרכז הדלת
יופנה למרכז השורה .פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות
הנטועות ממזרח למערב ,ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום .רצוי
להימנע מפתיחת דלת לכיוון דרום ומערב מחשש לפגיעת מכות
שמש וחום בגזע ובזרועות העץ .יש להלבין זרועות וענפים
ראשיים שנחשפו לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת כדי
למנוע מכות שמש .פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים
ומאפשרת גישה קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף.
יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות
ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה.
גיזום מעברים  -מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של
 1-0.5מטר מעץ לעץ מהקרקע עד לצמרות .גיזום זה מונע את
התייבשות האזור בין העצים ומוסיף שטח פנים של פרי גדול.
גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ  -יש לדלל רבע
עד שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני ,תוך החלפת ענפים זקנים
בענפים צעירים .גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים
(גובה ורוחב) ולפתיחת החופה לאור ,מפחית התייבשויות
פנימיות ,מעודד צימוח צעיר ,מפחית התפרצויות של כנימות
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס .גיזום ידני זה
מומלץ במיוחד בזנים שבהם חשוב במיוחד גודל הפרי ,משום
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ופרי גדול יותר ,לעומת
ענפים מבוגרים.
סטאר רובי  -עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה ממחלת
ההתמוטטות השחורה .מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף ורצוי
לגזום ידנית ,כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש.
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו  2%ולכסותם במשחת
עצים על בסיס אספלט (תפזהיל) לאיטום .ענפים שנחשפו לשמש
יש להלבין בתכשירי הלבנה .יש לבצע את הגיזום בחורף מיד
לאחר הקטיף .רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס.
צ'נדלר  -מומלץ לפתוח באופן ידני כמוזכר לעיל ולהימנע
ככל הניתן מגיזום מכני חזק .בנוסף ,יש לעבור במהלך הסתיו
ולגזום ידנית לאורך של  30ס"מ מהבסיס את כל השרביטים
לעידוד חנטה בעונה העוקבת.
פומלית וליים  -בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי
ירוק ,ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ ,לפתוח
דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת

העץ .יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה .פרי
הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
מועד גיזום הליים  -מומלץ לגזום באביב מחשש לפגיעה
בעץ מאירועי קרה במהלך החורף .זן זה רגיש מאוד לפגיעת
קרה .בשנים האחרונות חלקות שנגזמו בתחילת החורף נפגעו
כתוצאה מקרה ,לא פרחו ולא הניבו פרי בעונה העוקבת.

גיזום זנים סירוגיים לאחר שנת שפע

בזנים אור ,מור ,אורה ,מירב ,אודם וזנים סירוגיים נוספים  -יש
להימנע מגיזום מכני של צמרות ושדרות לאחר שנת שפע .עיקר
הפרי בשנת שפל  ,העוקבת לשנת השפע ,אמור לחנוט על פריחה
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנת השפע.
בחלקות מנדרינות שנשאו יבול גבוה במיוחד ,צפוי בעונה הבאה
יבול בינוני-נמוך .בחלקות אלה רצוי לבצע גיזום קל לאחר הקטיף
בעיקר במטרה לאפשר חיגור ענפים .גיזום נוסף ,אם נדרש בהתאם
לצפיפות ולגובה העצים ,יש לבצע רק לאחר סיום נשירת החנטים
הטבעית ,כאשר ניתן יהיה להעריך את כמות הפרי הצפויה.
הלבנה  -זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה
מגיזום חריף יש להלבין מיד למניעת מכות שמש ,בעיקר בזנים
הרגישים יותר :סטאר רובי ,פומלו ,שמוטי ,אשכוליות ופומלית.

השקיה

אין להשקות בחורף אלא בעת עצירת גשמים .לבדיקת מצב
רטיבות הקרקע מומלץ להשתמש בטנסיומטרים או בקידוח באזור
בית השורשים במקדח קרקע .בנטיעות צעירות באדמות חוליות,
ובעיקר באזורים החמים והשחונים ,חשוב ביותר לשמור על
מערכת השורשים שלא תיבש .באזורים גשומים באדמות כבדות
יש לדאוג שלא ייווצרו עודפי מים סביב השתילים הצעירים,
במיוחד כאשר הם אינם נטועים על גדודיות.

דישון אשלגן בחורף

בתקופה זו נשלחות לפרדסנים תוצאות בדיקות העלים
ממעבדות שירות השדה ,כדי שיוכלו לקבוע את מנות הדישון
הרצויות לעונת .2015
בחלקות שבהן אותר מחסור באשלגן בבדיקות העלים ,ניתן
לדשן באשלגן בעונת החורף (ינואר-פברואר) .דישון באשלגן
במהלך החורף יכול להוות פתרון יעיל מכמה בחינות:
 .1אשלגן כלורי מכיל את היון כלוריד שאינו רצוי לצמח ,ומהווה
גורם מכביד נוסף למליחות הקרקע .בעונת הגשמים יישטף
הכלוריד ביתר קלות מהקרקע; בעוד שהאשלגן ,שהוא קטיון
שנספח לקרקע ,אינו נשטף בקלות גם בעונת גשמים ברוכה.
לפיכך ,היתרון של הדישון האשלגני בעונת החורף מתבטא
בהקטנת עומסי המליחות בקרקע בהשקיות הקיץ.
 .2בחלקות רבות המושקות במי קולחין ,רמות הזרחן בעלים
גבוהות ואין צורך בתוספת דשן זרחני במהלך עונת ההשקיה,
כך שדישון הפרדס בחורף באשלגן כלורי מותיר חלק ניכר
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בפרדס
של הדישון בחנקן בלבד לעונת ההשקיה וייחסך השימוש
בדשנים מורכבים היקרים יותר.
ניתן להוסיף אשלגן כלורי כדשן מוצק .חשוב ליישמו בסמיכות
לפס ההרטבה של שלוחת הטפטוף ,כך שאם לא יהיה די בכמות
המשקעים במהלך החורף ,ניתן להפעיל באופן טכני את ההשקיה,
וכך למוסס את הדשן המוצק .אפשרות נוספת היא הזרקה של
אשלגן כלורי נוזלי במהלך החורף .מאחר שהקרקע נשטפה ממי
הגשמים בעונה זו ,אין חשש גם מהזרקת אשלגן כלורי באופן
מרוכז הרבה יותר מהמקובל בעונת הקיץ ,כאשר הקרקע כבר
צברה מלחים רבים ממהלך עונת ההשקיה.
המלצות ליישום אשלגן בחורף בהתאם לכמות הנדרשת ולסוג הקרקע
סוג הקרקע

השלמת 10
השלמת  30יחידות השלמת  20יחידות
יחידות

 15יחידות בחורף

 15יחידות בחורף

קרקע קלה
כל הדישון
(חול ,חול
 15יחידות במהלך  5יחידות במהלך בחורף
חמרה)
עונת ההשקיה
עונת ההשקיה
 20יחידות בחורף
 20יחידות בחורף כל הדישון
קרקע כבדה
בחורף
 10יחידות במהלך
ובינונית
עונת ההשקיה

הדברת מחלות

ריקבון חום
כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה ,חובה לרסס
חודש ימים לפני הקטיף באחד התכשירים המומלצים להדברת
המחלה .כאשר כמות הגשמים היא מעל  300מ"מ גשם בריסוס
מרק בורדו או  200מ"מ בריסוס תכשירי נחושת אחרים ,יש
לחזור על הריסוס ,במיוחד בקרקעות כבדות.
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התכשירים המומלצים:
 .1מרק בורדו  1%בזנים אפילים ,ו 0.5%-בזנים שייקטפו
מוקדם .להכנת  1%מרק בורדו ב 100-ליטר מים ממיסים 1
ק"ג של גופרת נחושת אבקה טחונה דק ומוסיפים  1ק"ג סיד
כבוי .אם הסיד טרי ,ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי (בערך
 0.6ק"ג) .יש לוודא שרמת ה pH-תגיע ל( 7-ניתן לבדוק
באמצעות נייר לקמוס) .כשאין עודפי גופרת נחושת ,רמת
ה pH-עולה ל.11-
אין לרסס במרק בורדו בהופעת לבלוב צעיר מחשש לצריבות.
 .2נחושתן :תכשיר קופר סולפט בתוארית נוזלית ,ליישום
בריכוז .0.3%
 .3תכשירי הידרוקסיד הנחושת :קוצייד  2000בריכוז  0.25%או
בלו-שילד ,פונגרון ,פרסול וצ'מפיון בריכוז  0.3%או מרק
בורדו אולטרה בריכוז  ,0.25%או צ'אמפ פלו 0.25-0.3%
 .4תכשירי אשלגן זרחיתי (קנון ,קורדון ,פוספירון) בריכוז

0.25%
 .5קיפ בריכוז 0.25%-0.5%
 .6הרקולס (קנונחושת) בריכוז 0.4%
לאחר ריסוס בשמן אין לרסס חומרים משלוש הקבוצות
האחרונות ( 5 4ו.)6-
מאלסקו
יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים.
יש לשרוף את הגזם .כדי למנוע הפצת נבגים של הפטרייה לעלי
העץ ,יש לרסס במרק בורדו בריכוז  0.5%-1%או בקוצייד 2000
בריכוז  .0.25%הריסוס מומלץ באתרוג ,לימונים ,ליים וקליפים
שונים הנמצאים באזורים נגועים .בחלקות הנגועות במחלה יש
לחזור על ריסוס הנחושת לאחר כל  150מ"מ גשם  -כאשר
הריסוס מבוצע בתכשירי נחושת הידרוקסיד ,ולאחר כל 250
מ"מ  -אם הריסוס מבוצע במרק בורדו.
עלעלת
בעונה זו קל לזהות את העצים הנגועים בעלעלת על פי מראה
העץ והסימנים בפרי .יש לסמן את העצים הנגועים ולעקור אותם.
גומה שחורה
מחלה בקטריאלית בלימונים .הנזק בפרי מופיע ככתמים
שחורים ושקועים המתפתחים באחסון לריקבון רך .הבקטריה
רגישה מאוד לתכשירי נחושת.
קימטון
תופעה פיסיולוגית בפירות של זני הלימון המסחריים בישראל:
וילה פרנקה ,יוריקה אלן ,יוריקה קוק (לא נמצא באינטרדונטו
ולימון מאייר) ,הגורמת להופעת כתם צהוב-ירוק גדול בפלאבדו,
המתפתח לכתם חום-שחור לאחר קטיף .עדיין לא ידוע הגורם
לתופעה ולא מוכרות דרכים למניעתה .פירות נגועים יש לקטוף
בשלביה הראשונים של המחלה.

הגנה בפני קרה

יש סיכוי לקיומם של אירועי קרה עד סוף חודש מרס ,והדבר
מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים .בחלקות עם הסתברות
גבוהה לאירוע קרה מומלץ לקטוף את הפרי לאחר שהבשיל
ונמצא מתאים לקטיף ולא לדחות את הקטיף לסוף החורף.
הזנים הרגישים ביותר לקרה הם אתרוג ,ליים ,זני לימון ופומלו,
ובמיוחד אלה המורכבים על כנות לימוניות .בחלקות המועדות
לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי ,ניתן להיעזר באמצעים פשוטים
וזולים יחסית כדי לצמצם את הנזק ככל האפשר .השטח צריך
להיות נקי מעשבים ולח  -לעידוד קליטת החום ואגירתו בשעות
היום ולפליטתו החוזרת בשעות הלילה .לחות הקרקע מבטיחה
מוליכות טובה של חום בקליטה ובפליטה .אם חלף זמן רב
מהגשם האחרון ופני הקרקע יבשים  -יש להשקות השקיה קלה.

בפרדס
דילול ענפים בחלקם התחתון של משברי הרוח משפר את ניקוז
האוויר הקר .למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים ,עוטפים
את הגזעים עד לגובה של  50-40ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון
גלי .לקראת קרה קשה מפעילים המטרה או התזה שהותקנו
מבעוד מועד במקומות המועדים לנזק ,ומפסיקים את ההשקיה
רק לאחר שכל הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

טיפול בנטיעות סוף הקיץ

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

הדברת עשבייה

להדברת העשבייה בעונה זו מומלץ לרסס תכשיר מונע הצצה
בשילוב תכשיר קוטל עלווה.
מונעי ההצצה :תכשירי דיאורון (דיאורקס ,דוריאן ,דיוקרון,
סאנדורון) ,תכשירי אוקסיפלורפן (אוקסיגל ,גול ,גליגן ,גליל,
גלאון) ,תכשירי דיפלופניקן (קוורץ פאלקון ,לגטו) ,תכשירי
פלופנצט (טיארה) ותכשיר אינדאזיפלאם (אליון).
קוטלי העלווה :תכשירי גלייפוסט (גאלופ ,ראונדאפ ,רונדומור,
גלייפוגן ,גלייפוס ,גלייפון ,טורנדו ,טייפון) ,תכשירי ברומסיל
(הייבר ,X-הנטר ,אורגן) ,תכשירי ( 2,4-Dאלבר-סופר ,אמינובר,
אמינופיליק ,סאנפאן-סופר) ותכשירי גליפוסינת אמוניום (בסטה,
פאסטר ,בסט ביי).
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל ,לזן ,להרכב העשבייה
הרב-שנתית הקיימת בשטח (חבלבל ,ינבוט ,הגה ,ארכובית,
ירבוז עדין ועוד) ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה .לדוגמה:
צמחי חלמית ,סרפד ,מרקולית וכרוב החוף יודברו בריסוס
הכולל ברומאסיל ( 100ג'/ד') .עשבים אלה לא יודברו בריסוס
בגלייפוסט בלבד ,אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן
במינון של  25( 0.1%ג'/ד') או אורורה  5ג'/ד'.
משום שמרבית פירות ההדר מיועדים ליצוא ,המלצותינו
מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות
הקניינים .בכל מקרה ,יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים
על פי הרשום בתווית.

המלצות לריסוס פרדסים בגילים השונים

פרדסים בני שנה אחת
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל
צד של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת סחף .יש
להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי
הריסוס .עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה ,פאסטר או
בסט ביי בריכוז  .1%-2%למניעת הצצה מומלץ לשלב חומרים
אלו באחד מהתכשירים שלהלן:
 .1תכשיר אוקסיפלורופן (גול ודומיו) במינון של 250-200
ג'/ד' .מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.
 .2אמיר או תבור  250ג'/ד' (שילוב של אוקסיפלורופן וקרב).
מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.
פרדסים צעירים בגילאי  3-2שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות .יש להימנע מהרטבת
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס .עטיפת הגזעים
תתרום רבות להגנתם.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
 .1אוקסיפלורופן במינון של  300-250ג'/ד'  +תכשיר גלייפוסט
בריכוז של .1%
 .2אמיר או תבור במינון של  250ג'/ד'  +גלייפוסט בריכוז של
 .0.5%-1%מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
 .3מגלן במינון של  150סמ"ק לדונם בשילוב תכשיר
אוקסיפלורופן במינון של  300סמ"ק לדונם  +גלייפוסט
בריכוז של  .0.5%-1%מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
 .4תכשיר דיפלופניקן (קוורץ ,פאלקון ,לגטו) במינון של 50
סמ"ק/ד'  +מגלן במינון של  200סמ"ק לדונם  +גלייפוסט
בריכוז של ( 1%-1.5%התכשיר מגלן נועד למניעת נביטה של
דגניים וכשות בהמשך) .מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
 .5תכשיר אינדאזיפלאם (אליון) במינון של  15סמ"ק/ד' +
תכשיר גלייפוסט בריכוז של ( 1%-1.5%משנה שלישית
ומעלה בלבד).
פרדסים מבוגרים (מעל  4שנים)
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
 .1תכשיר דיאורון  250-200ג'/ד' כמונע נביטה  +תכשיר
גלייפוסט  + 1%-1.5%תכשיר אורורה או אוקסיפלורפן 25
ג'/ד' .תכשירי אורורה ואוקסיפלורפן אינם מונעים הצצה
בריכוז זה אלא פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת.
 .2תכשיר דיאורון  250-200ג'/ד' כמונע נביטה  +אורגן או
הנטר  100ג'/ד'.
 .3אוקסיפלורופן  300-250סמ"ק/ד'  +תכשיר גלייפוסט -1.5%
.1%
 .4קווארץ או לגטו או פאלקון  50ג'/ד'  +דיאורון  200ג'/ד' +
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בפרדס
גלייפוסט .1%-1.5%
 .5תכשיר אינדאזיפלאם (אליון) במינון של  15סמ"ק/ד' +
תכשיר גלייפוסט בריכוז של ( 1%-1.5%משנה שלישית
ומעלה בלבד .יש לרסס רק אם צפוי גשם של  20מ"מ לפחות
בתוך שבועיים).
חשוב:
א .אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן (גול ודומיו) בעת פריצת
הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
ב .יש לרסס בתכשיר אוקסיפלורופן רק כאשר צפוי גשם תוך 10
ימים מיום הריסוס ,כדי להצניע את החומר לפני התנדפותו.
ג .בכל שילוב של קוטלי עשבים יש עשבייה חמקנית (העמידה
לשילוב) ,לכן מומלץ לעקור עשבייה זו לפני פריחתה למניעת
התבססותה.
הערה חשובה
הזון ממשפחת הדגניים עמיד לתכשירי גלייפוסט ולתכשירי
אוקסיפלורופן ,ולכן בחלקות המאולחות בעשב זה יש להשתמש
בתכשירי ברומאסיל.
הקייצת נובטת בסתיו ונשארת בגובה נמוך כל החורף ,אך
בהיותה גבוהה מ 10-ס"מ היא עמידה לברומסיל ,לגלייפוסט
ול .2,4-D-משום כך ,מומלץ להדבירה בעוד היא בגובה נמוך
בגלייפוסט  + 1.5%תכשירי  2,4-Dבריכוז  .0.3%לרוב הנביטה
אינה אחידה ,וייתכן שיהיה צורך לחזור שוב על הטיפול.

כנימות עש  -צימרית וגדילנית  -לא מומלץ להדבירן בחורף.
במידת הצורך יודברו הכנימות באביב.
חלקות הנגועות בפייחת מומלץ לרסס בשמן קיצי בריכוז
 1%להסרת הפייחת .לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע
לפני הקטיף .הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה
ע"י הגשם ובבית האריזה.
תריפס הסחלב  -מזיק שהופיע בשלוש העונות האחרונות
בחלקות אשכוליות בגליל העליון ובגליל המערבי .המזיק נמצא
בעיקר בחיבור שבין הפירות באשכולות ובנקודות המגע בין
העלים לפרי .להדברת המזיק אושר לשימוש התכשיר ספרטה.
יש לשים לב לכך שמוצעים כיום למכירה שני חומרי ספרטה
במינונים שונים :ספרטה רגיל מרוסס במינון של  ,0.04%וספרטה
סופר חדש במחצית ריכוז החומר פעיל ,ולכן יש לרססו במינון
של .0.08%
אקרית הפקע  -בדרך כלל נמצא המזיק ברמה נמוכה בפרדסי
ישראל .נזקו מתבטא בעיוות הפירות ובעיוות העלים .הוא פוגע
בפקעים ,ומכאן שמו .בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות
בוגרים בנקודות המגע שבין הפירות.
מעקב בררה  -במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר

הדברת מזיקים
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זבוב הים התיכון  -הזבוב היה פעיל מאוד בחודשים אוקטובר-
נובמבר .נראתה נגיעות קלה או בינונית בחלקות רבות של הזנים
הרגישים :ניוהול ,מיכל ,קרה-קרה ,מירב וניוהול .סקסס רוסס
מהאוויר בהיקפים גבוהים ובפרקי זמן צפופים של אחת לשבוע.
גם בשטחים שהותקנו בהם מלכודות לכידה נדרשנו לתגבר
ריסוסים בעקבות הפיקוח שנעשה בחלקות אלה.
בתחילת חודש דצמבר פחתה רמת הזבוב עד לרמה נמוכה,
בעיקר הודות להגעתו המוקדמת של החורף .עם זאת ,אנו נדרשים
לגילוי ערנות רבה; מזיק זה הנו מזיק הסגר במדינות רבות שאינן
מגלות סובלנות להופעתן של רימות זבוב או ביצים בפרי.
אקרית החלודה  -מומלץ להדביר בזנים שייקטפו מאוחר .יש
להתחשב במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
אקרית ארגמנית  -מומלץ לרסס בעת הצורך באחד מתכשירי
הפנבוטטין-אוקסיד :אקרימייט ,בוטרקס או טורק .יש להתחשב
במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
כנימות ממוגנות  -אדומה ,מוץ ופסיק  -לא מומלץ להדבירן
בחורף .אם מתעורר הצורך בהדברתן ,יש לעשות זאת באביב.
ניטור מצב הכנימות בעת הקטיף מסייע בתכנון ההדברה בשנה
הבאה.
כנימות קמחיות  -הדר ,חבויה וכדורית  -לא מומלץ להדבירן
בחורף .במידת הצורך תיעשה הדברת הכנימות באביב.

נזק שנגרם מתריפס הסחלב באשכוליות אדומות

גורמי בררה כמזיקים ולמיינם .אפשר לעשות זאת בזמן הקטיף
במכלי הקטיף או בבית האריזה .אם ניתן ,יש לבקש מבית
האריזה לפרט את הסיבות לבררה .הדבר חשוב ביותר לגבי
ממשק ההדברה בעונה הבאה.

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה

רכישת פרדסים וביצוע
עבודות כריתה ועקירה
כריתה ועקירת∫

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.

פרדסים
זית
אבוקדו
מטעים

חפשו אותנו גם בפייסבוק

04-6127301 | 050-7781979

Metalwork10@gmail.com

www.Metalwork.co.il

רכישת פרי הדר
חברתנו קונה פרי
הדר למיץ בעודו על
העץ וגם פרי קטוףÆ
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