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תמונת מצב

עונת 2014/15 - תמונת מצב
 שני אירועים דומיננטיים השפיעו ועדין משפיעים, על עונת 2014/15.

1. קריסת הרובל הרוסי.
2. סידרה של פגעי מזג אויר.

שני אירועים אלו והאפקטים הצדדיים שהם יצרו, גרמו להפסדים 
עצומים למגדלי ההדרים, דווקא בשנה שבה היבולים היו טובים מאוד, 

ותנאי הפתיחה נראו ורודים.
אנחנו והשוק הרוסי 

עד למחצית פברואר 2015 שיווקנו לשוק הרוסי את אותה כמות פרי 
ששיווקנו אשתקד - 18,500 טון.

הזנים המובילים היו נובה, פומלית, אשכולית אדומה אורה ואודם. 
רב היצוא של זנים אלו הוא מחוסר ברירה, שכן מדובר בזנים שמלבד 

השוק המקומי – אין להם פתרון שיווקי.
התמורות לפרדסנים עבור התוצרת הזו היו נמוכות ב-30% לעומת 
אשתקד ובחלק מהמוצרים )אשכולית אדומה( – נפסק הביקוש כלל, 

עם תחילת המשבר. 

פגעי מזג האויר
בהערכה גסה )אין עוד מספרים רשמיים(, אירועי הברד גרמו לנזק 
ישיר לכ–60,000 דונם. מחצית הכמות פרי שנשר, ומחציתו, פרי שעבר 

מאיכות שיווק לתעשייה.

נזקים כלכליים כבדים לא פחות, נגרמו עקב פגעי מזג האויר:
1. אבדן ימי קטיף עקב גשמים ובוץ.

2. האטת הפעילות בבתי האריזה עקב אחוזי בררה גבוהים.
3. שיבוש בהפלגות עקב סערות.עיכובים בהגעה ליעדים.

4. עלויות נוספות של טיפול בפרי ביעדים.
היצוא - היצוא מתנהל תחת המגבלות שהוזכרו לעיל. 

מנתוני היצוא אנו רואים ירידה גדולה ביצוא האשכוליות שנגרמה 
עקב עקירות של 11,000 דונם אשכוליות אדומות ב–3 השנים האחרונות, 
בשל ירידה ברווחיות. האשכוליות הלבנות והפומלית ממתנות את 

הירידה באדומות שמגיעה ל-25%.
דווקא השנה  שוק האשכוליות התאושש ואלו שנשארו בענף וטיפלו 

יפה בפרדסיהם – קיבלו תמורה נאה.
בקליפים – ה"אורי" מהווה 41,000 טון מכלל הקליפים שיוצאו עד כה.
נכון לשבוע 10 )7/3( בהשוואת המחירים בשוק הצרפתי לעומת 
השנתיים הקודמות – ניתן לומר כי הזן שומר על רמות המחירים של 

שנים קודמות.
שווקים שנמצאים בעלייה ביצוא ההדרים מישראל הם קנדה וארה"ב 
במערב וקוריאה במזרח. לעומת זאת, השוק היפני נמצא בירידה, עקב 

מיתון ומצב כלכלי לא יציב.

מחברת תרסיס

ספידי 
מכיל ∞¥≥ גרם

  SPIRODICLOFEN
בתוארית תרכיז רחיף¨ 

להדברת אקרית החלודה 
ואקרית מזרחית  

בפרדס
∞≥≠π≤¥≥∂±∏ ∫פקס ¨∞≥≠π≤≤≥∑∏µ ∫טלפון

חדש 

)המשך בעמוד 6(
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➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע  9  המסתיים ב-28/02/2015  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

 מצטבר 

2012/13   2013/14   2014/2015 שבוע  9   זן
שינוי ב-%

 14/15 / 13/14

7262,5645,2023,979-51%שמוטי         
1397349790%           טבורי         

270%           10           קרה קרה       
3073,6842,8223,92731%אשכ' רגילות   

1,55530,48739,09642,345-22%סנרייז        
7411,03712,84612,999-14%סוויטי        
162123932%           רדסון         

212,0131,02030997%לימון צהוב    
2014743%           לימקואט       
5325263701%           קומקואט       

70742120568%           ליים          
25761,514-67%           טופז/טנגור    
5,9846,8206,039-12%           מינאולה       
12,22410,50013,34716%           סנטינה        
4741-100%                      מורקוט        
39135192011%           מיכל          
679071,8971,776-52%אורה          
138192-100%                      מור           
7,19740,82640,24234,4901%אור           
641219540193%           מירב          
3110-100%                      תמי           
1621,540726606112%אודם          

200%           38           מירבית        
33254351337-28%פומלו לבן     

8501,071973-21%           פומלו אדום    
10,142115,035124,612125,479-8%סה"כ          

  2012/13          2013/14  2014/2015 יעדי פרי מרכזיים      

                            10,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
                            1,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

100,856192,964228,816פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
8401,4282,520פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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עמדה

עדכון מחירון חומרי הדברה לחברי 
הארגון במשביר

חי בנימיני )0505-219240(

עקב התייקרות הדולר חלו התייקרויות של חומרי הדברה. רצ"ב העדכון:

מחיריחידות בליטרהחומר

10350אלבר סופר
20250ראונדאפ תחליפים 

5340גול
20820גליגן 
10400הקסגל

5265טרובטרקס
5280דיוארקס
5270קוציד

5170בלושילד
5900אמיר

5450בסטה 
 B 590טריטון

נתוני יצוא של פרי הדר – נכון לתאריך 28/2

שינוי 13/14 – 14/15 2014/15 2013/14 2012/13 משפחה

-48.6% 2,713 5,275 4,503 תפוזים

-17.5% 45,208 54,764 59,271 אשכוליות
2.5% 62,738 61,170 59,504 קליפים

88.7% 2,720 1,441 514 לימונים

-15.6% 1,656 1,962 1,687 אחרים
-8.7% 115,035 124,612 125,479 סה"כ

השוק מקומי
השוק המקומי היה טוב מבחינת ביקושים ומחירים, עד לתחילת 
הבעיות ביצוא לרוסיה. השוק סבל מעודפי תוצרת ומרמות מחירים 

נמוכות. התקופה הרעה נמשכה ממחצית נובמבר ועד מחצית ינואר.
במחצית ינואר נפתח המסחר עם רצועת עזה וכמויות גדולות של פרי 

)500 טון ביום( יוצאו לרצועה והלחץ על השוק המקומי הוקל.
יש לציין שבשוק המקומי היה ביקוש טוב לזן "אודם", המצטיין 
בהופעתו, וכן לעונה טובה של ביקושים ומחירים יציבים ללימונים 

– לאורך כל העונה.
פרי גדול של "אורי" שאינו מיוצא, והיה השנה בשפע, גרם לדחיקת 

הזן "אורה" מהמדפים בשוק המקומי.

תעשיה
כמויות הפרי לתעשייה דומות לכמויות לתקופה זו בשנה שעברה 
– כ–110 אלף טון. בתוך המינים השונים יש שינויים כאשר כמויות 
האשכוליות ירדו )שוב בשל הירידה בשטח(, ולעומת זאת חלה עלייה 

בכמויות התזי"ם והקליפים שנשלחו לתעשייה.

המתחרים
גם מתחרינו סבלו מאותם אירועים הנ"ל, חלקם יותר וחלקם פחות.

ספרד ומרוקו – גשמי זעף באוקטובר ונובמבר גרמו נזקים רבים 
נבלינה סבל קשות  ולקליפים של אמצע העונה שם.הזן  לתפוזים 
מבעיות איכות וחלקו לא נקטף בשל מחירים השווים ל–20-25 אג' 

לק"ג, שאינם מכסים את עלויות הקטיף.

הספרדים הודיעו על נזקים ישירים ל-100,000 טון ואילו המרוקאים 
הפחיתו את תחזית היצוא שלהם מ–600,000 טון ל–485,000 טון.

טורקיה ומצרים – סבלו בעיקר מהמשבר בשוק הרוסי. לשתי מדינות 
אלו היווה השוק הרוסי יעד של מעל ל-50% ליצוא ההדרים שלהן.

היכולת שלהן להפנות פרי ליעדים אחרים מוגבלת, הן מסיבות 
והן מסיבות איכות, במיוחד כשמדובר בכמויות עצומות  פוליטיות 

)שתיהן יצואניות של מעל מיליון טון כ"א(.
מצרים הצליחה להפנות חלק מהיצוא שלה ליעדים במזרח – הודו וסין.

)המשך מעמוד 4(תמונת מצב
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כנסים

אחת בשנה מתכנסים אנשי ענף ההדרים בארץ ליום עיון 
איש שה"מ שמואל  המיתולוגי,  לזכרו של מדריך החקלאי 
סם אשכנזי ז"ל )1937-1993( וד"ר עליזה ורדי ז"ל )-1935
האור  קליף  בפיתוח  נקשר  שמה  כי  נציין,  אם  שדי   )2014
זוכה לעניין רב של פרדסנים, מדריכים,  הישראלי. האירוע 
נוספים.                                                                            ורבים  המקומי  לשוק  יצואנים, משווקים  חוקרים, 
כולם  קודמות,  התכנסו  גם השנה, כפי שקרה בשנים  וכך, 
באודיטוריום ע"ש כהן בבית דגן, ושמעו דיווחים של  המובילים 
השומעים  את  שעדכנו  ההדרים  בענף  השונים  בתחומים 
בנושאים הקשורים בתחום התמחותם ועיסוקם של הדוברים.                                                                                        
ראוי להוסיף, כי גם השנה, האודיטוריום ע"ש כהן היה מלא 
מפה לפה. הגיעו ותיקים לצד צעירים, שנהנו עם בואם ממפגש 
קצר להחלפת דעות או להעלאת זיכרונות עם קולגות, טעמו 
מהכיבוד הקל ובעיקר התבשמו מתצוגת זני ההדרים המסורתית 
שהוכנה ע"י שוקי קנוניץ מנהל אגף הפרות בשה"מ, שגם הפעם 
דאג שתהיה עשירה ומגוונת.                                                                      

"קיומו של יום העיון הזה הפעם אינו מובן מאליו"
את יום העיון פתח חנן בזק מנהל שה"מ שעמד על תרומתם 
של שמואל )סם( אשכנזי ז"ל וד"ר עליזה ורדי ז"ל לענף ההדרים 
בישראל. בהמשך דבריו הוא הדגיש, כי אנו מצויים בתקופה 
של "ימים מורכבים", בעת שתקציב המדינה לשנת 2015 טרם 
אושר והפעילות של משרדי הממשלה, בהם גם משרד החקלאות, 
פי התקציב של שנה שעברה כשקיימת מגבלה  נקבעת על 
בשימוש בכספי התקציב בשנה הנוכחית )1/12 בכל חודש(, לא 
די בכך והשנה אף מסתמנים קשיים בשיווק הפרי, התשומות 
מתייקרות "ואפילו קיומו של יום העיון הזה הפעם אינו מובן 
מאליו". עם זאת בשה"מ קולטים עובדים חדשים לאור חשיבות 
ההדרכה ומנסים לשמר את מורשתם של סם אשכנזי ועליזה 
ז"ל, בהתנהלות שעיקרה מוטיבציה, התמדה ודבקות במטרה.                                                                       
ניצן רוטמן שמונה לא מכבר  חנן בזק דיווח למשתתפים כי 
למנהל תחום ההדרים )החליף את שוקי קנוניץ שמונה לתפקיד 
יוסי גרינברג שפרש  מנהל אגף הפירות בשה"מ במקום ד"ר 
לגימלאות( ומיכל אברהם רכזת ההדרכה – אגף הפירות. הוא 
גם הודה ובירך את המשתתפים באירוע. על התערוכה שהכין 

קנוניץ הוסיף בזק " אני אישית מוריד את הכובע בפניך שוקי".                                                                                                                         
בהכנת יום העיון שיתפו פעולה גם השנה )כמו בשנים קודמות( 
מועצת הצמחים –ענף ההדרים, משרד החקלאות )שה"מ( ומינהל 
המחקר החקלאי.                                                                             

חנן בזק אף הזכיר כי ערב יום העיון נפטר פרופסור פנחס 
שפיגל ז"ל  אותו כינה "כחלוץ בפיתוח ההדרים וכמי שגידל את 
עליזה ז"ל". לדבריו, העובדה ששפיגל היה מעורב גם בטיפול 
בענפים נוספים, כמו  גפן ושקדים, כי אין בה כדי לגרוע מתרומתו 
החשובה לחקלאות בארץ.  בזק הזכיר היה זה שפיגל "שגידל את 
עליזה ורדי" שתרומתה לענף ההדרים הייתה מכרעת במיוחד 
בפיתוח זני האור האודם וזנים נוספים. לא במקרה היא זכתה 

להערכה רבה על פועלה בארץ ובעולם.        

חבר אתה חסר
וכשמזכירים את ההערכה המקצועית בארץ ובעולם מזכירים 
את שמואל )סם( אשכנזי ז"ל. מדריך ההדרים יעקב הרצנו נזכר, 
כי בתחילת דרכו בשה"מ נקלט ע"י סם אשכנזי שהיה ותיק ממנו. 
הרצנו: "במהלך השנים התלוותי לסם למדתי ממנו הרבה ובמבט 
לאחור כל מה שאגיד היום על מקצועיותו ואישיותו לא יספיק 
- המילים לא יבטאו את הערכתי לעבודה המדהימה שעשה סם 

בנושא פיתוח הזנים והמטלות הנוספות שלקח על עצמו.
"הוא היה בשטח משעת בוקר מוקדמת ועד חשיכה. הוא זכה 
להערכה רבה בארץ ובעולם על פועלו. הייתה זו חוויה מדהימה 
לעבוד עם סם. חזרנו עייפים אך שבעי רצון. להיות במחיצתו 
ולשוחח איתו במהלך היום גם בנושאים שלא היו בתחום המקצועי 
היו בבחינת חוויה עבור כולנו הצעירים אותם הוא טיפח. על 

שכמותו נאמר - חבר אתה חסר!
סדר היום של יום העיון כלל שני מושבים: 

המושב הראשון כלל נושאי כלכלה ושיווק ואילו המושב השני 
כלל מחקר ופיתוח של זנים חדשים.    

מצבם של הפרדסים והשווקים
טל עמית מנהל אגף ההדרים במועצת הצמחים שנשא דברים 
על מצבם של הפרדסים בארץ והשווקים הבינלאומיים בחו"ל,  
הקדים להרצאתו  מילים חמות לזכרם של סם אשכנזי ועליזה 

ימים מורכבים
"את הכותרת" לסקירה זו לקחנו מדבריו של חנן בזק מנהל שה"מ ביום העיון לפרדסנים שהתקיים לזכרם 

של שמואל סם אשכנזי וד"ר עליזה ורדי זיכרונם לברכה # אנשי הכלכלה והשיווק דיווחו למשתתפים הרבים 

באודיטוריום ע"ש כהן בבית דגן, על הקשיים המתגברים ביצוא התוצרת החקלאית מישראל בגלל ההתדרדרות 

בכלכלת אירופה וגם בשל התרחבות החרמות על הפרי הישראלי מסיבות פוליטיות # אנשי המו"פ הציגו 

בגאווה את הישגי המחקר והפיתוח של זנים חדשים בענף ההדרים ובפני הבאים הוצגה תצוגת זני ההדרים 

"המסורתית" שהוכנה ע"י שוקי קנוניץ מנהל אגף הפרות בשה"מ שגם הפעם דאג שתהיה עשירה ומגוונת

 מאת יצחק ליס
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כנסים

ורדי ז"ל. להלן דבריו: 
  "לפני 24 שנים יצא לי להתוודע ולעבוד עם 2 ענקים – סם 
ועליזה. כ"א מהם גדול בתחומו. עליזה בתחום ההשבחה וסם 
בתחום הגידול. לשניהם היה ברור כי חייב להיות שיתוף פעולה 
ע"מ שפרויקט ההשבחה יצליח, וכך יצא שהשלם היה רב וגדול 

ממרכיביו.
למרות שהיו אנשים שונים בתכלית היו להם מספר תכונות 

אופי דומות:
1. מסירות למטרה ולעבודה כמעט ללא מגבלה.

2. שניהם סלדו מבירוקרטיה, במיוחד מכזאת שעיכבה 
תהליכים או בזבזה זמן בדיוני סרק.

3. שניהם היו ציניים בצורה יוצאת דופן.
פרויקט ההשבחה להדרים , שהיה אז בתחילת דרכו, נהנה מצוות. 
עשיר ומגוון של אנשים שביחד, מתוך תחושת אחריות ושליחות. 
חשובה – נרתמו למשימה , כאשר סם ועליזה הם בחזקת הסוסים. 

המושכים את העגלה קדימה.
במשך שנים פרויקט ההשבחה היה בצלמם ובדמותם , כאשר 
מה שחשוב הוא לייצר זנים איכותיים עבור המגדלים הישראליים, 
שישמשו תשתית איתנה להמשך קיום החקלאות והפרדסנות בארץ.
כל מה שמוצג היום בחוץ הוא תוצר של פרויקט ההשבחה, 
כאשר עליזה היא זו שייצרה ושוקי שהוא תלמידו וממשיכו 
של סם )אחרי פרץ ברוש(, הוא מפתח הכלים האגרוטכניים  

לקיומם המסחרי של אותם מוצרים.
אני מקווה שמגדלי ההדרים בישראל ייהנו עוד שנים רבות 
מפיתוחים אלו, ונוספים שעוד יבואו ,ובעזרתם נמשיך וננציח 

בכבוד הראוי את דור המייסדים של פרויקט ההשבחה.
יהי זכרם ברוך.

בהמשך דיווח עמית בהרחבה על מצב הפרדסים והשווקים 
)דבריו מופיעים בגיליון זה של  )עד תחילת פברואר השנה(. 

עת הדר במדורו "תמונת מצב"(.

בעיות חדשות – ישנות ביצוא הפרי
דרור הייגרמן מנכ"ל גליל אקספורט נשא הרצאה מרתקת 
שנושאה "השפעות פוליטיות וכלכליות על שיווק ההדרים בעונת 
2014-2015", במסגרתה הוא הציג בגילוי לב את מאפייני הקשיים 
בהם נתקלים יצואנים ישראלים של  פרי הדר )וגם של גידולים 
אחרים( בשיווק התוצרת הישראלית בחו"ל. להלן עיקרי דבריו: 
המשבר הפיננסי ברוסיה -  ברוסים אוכלוסיה גדולה שחלקה 
צורכת הדרים מישראל. ייצוא ההדרים מישראל לשוק הרוסי 
משמעותי בשנים האחרונות. גם באוקראינה נמצא שוק קונים 
אך מצומצם יותר. הלחימה בין רוסיה לאוקראינה והסנקציות 
שהטילו מדינות אירופה על הרוסים, פוגעות במשק הרוסי 
וכתוצאה מכך הביקושים של הרוסים לפרי הדר ישראלי הצטמק. 
ללחימה שם השפעה גם על המשק האוקראיני אך השפעתו פחתה.                                                                                              
מגמה  מסתמנת  ברוסית  כי  הדובר,  ציין  אלה  לכל  בנוסף 
גיל  )עד  דמוגרפית שעיקרה הצטמקות האוכלוסייה הרוסית 
ירידה בביקושים להדרים.                                      64(, במידה שיש לה השפעה על 
וכך נפגע היצוא לרוסיה,  נוצרה שם בעיה עבורנו שמשמעותה 
ירידה של 22% בהיקף היצוא של הדרי ישראל לשם. גם הרובל 

התמוטט וגם התרבו המקרים שלקוחות קבלו פרי ולא תמיד 
שילמו עבורו מסיבות שונות. במרבית הזמן גם לא ניתן היה 

לקבל תשלום על חשבון לפני אספקת הפרי. 
"כתוצאה מהמשבר בחודש דצמבר האחרון עצרנו את היצוא 
לפרק זמן כדי להתגבר על הקשיים, למצוא את הדרכים להבטיח 

קבלת התשלומים מהלקוחות הרוסים. 
קשיים במערב אירופה -  בשנה האחרונה, במיוחד  לאחר הקיץ 
האחרון התגברה המגמה של דרישת הלקוחות באירופה לסמן את 
המוצרים שמקורם בשטחים. זו לא התנהלות רשמית אבל באופן 
מעשי יותר ויותר רשתות מעדיפות לקנות פרי הדר מהמתחרים 
שלנו כמו הספרדים. האגרסיביות של המתנגדים לתוצרת ישראל 
מרתיעה את הקניינים, רואים בכך בלגן שלא רוצים להיות חלק 
ממנו. זה כבר לא רק הסקנדינבים, אלו גם האחרים, לקוחות 
מסורתיים מהעבר שגם עתה לא מתנגדים לתוצרת הישראלית, 

"אבל הקניינים שלהם רוצים שקט פחות בלגן"
לצד ההיבטים הפוליטיים סבלו יצואני הפרי למערב אירופה 
מהחלשות היורו לעומת השקל. המצב הכלכלי הקשה במערב 
אירופה, גרם להתנהלות האופיינית לרוסיה, כשהתרבו המקרים 
בהם היה קשה להבטיח קבלת התשלומים מהלקוחות הרוסים 

לפני אספקת הפרי.  

נזקי טבע העונה 
דיווח על פגעי הטבע שחווינו  גינצבורג מנהל קנ"ט  דוד 
בתחילת ינואר 2015  והתייחס לכמות הגדולה של הפרי שנפל 
מהעצים ב-7 וב–10 בחודש ינואר השנה. לדבריו, קנ"ט מבטחת 
רווח,  אינה למטרות  ומטרתה  בחקלאות,  הסיכונים  כל  את 
אלא היא דואגת לאזן את המאזן שלה כדי שתוכל להמשיך 
מאוזנת.  הייתה  האחרונה  השנה  גם  החקלאים.  את  לשרת 
אופי  על  איזון המאזן.  זו של  גם הממשלה תומכת במטרה 
הפעילות של קנ"ט הוסיף גינצבורג, כי קיים ביטוח המפצה 
על נזק ישיר  לפרי וקיים ביטוח אקלימי שאינו ישירות לפרי.                                                                                                  
את הביטוח ניתן לרכוש ישירות במועצת הצמחים או ביטוח 
מורחב בקנ"ט. הוא הוסיף כי מגדל שמכסה את זן האור ברשת 

מקבל הנחה בפרמיה. 
ומזיקים,  נשמעו הרצאות בתחום מחלות   בתחום המו"פ 
בזני  והארומה  זבוב האפרסק, חקר הטעמים  התמודדות עם 
המנדרינות ושדרוג הזן אודם והכנתו ליצוא לשווקים איכותיים. 

ענף ההדרים מרכין ראש ומתאבל

על פטירתו של

פרופ' פינחס רואי - שפיגל

מחלוצי וגדולי המשביחים בתחום 
המטעים בישראל



Pioneering the Future

www.haifa-group.com    info@haifa-group.com מייל:      074-7373737 טל:  בע”מ     כימיקלים  חיפה 

בתוספת אבץ ומנגן

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 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122

•  הגדלת הפרי
•  מניעת קמטת והסדקות הפרי

•  הפחתת הסרוגיות
•  דיכוי אוכלוסיית הכנימות

•  מניעת מחסורי אבץ מנגן בזנים עתירי יבול

דשן עלוותי 13-2-44 לריסוסי עלווה בפרדס
בונוס להדרים - שווה זהב

אבץ ומנגןבונוס בתוספתחדש
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ראיון

החוק בישראל מחייב את נוטעי ההדרים להשתמש בחומר ריבוי 
מסומן ומאושר. בדרך זו מבקש המחוקק להבטיח שהשתיל יהיה 
איכותי ובריא בתהליך הגידול, הפרדס "יאריך ימיו", יניב פרי 
ברמה שתאפשר למגדל להנות מתמורה מקסימאלית להשקעתו. 

יוזמה מבורכת
 בשנת 1995 החלו לאמץ בארץ סכמות גידול הדרים הנהוגות 
במקומות שונים בעולם. בשיתוף המועצה לשיווק פרי-הדר 
דאז, קודמה תוכנית אב ובשנת 2000 הוקם בית הגרעין בחוות 
גילת על-ידי מועצת הצמחים )ענף ההדרים(, בשיתוף ובסיוע 

מימון של משרד החקלאות, בליווי של שרות ההדרכה )שה"מ( 
בתחום הגידול, ושל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בהיבט 
הבריאותי. היוזמה להקמת בית הגרעין הייתה של משה ויס }היום 

מנהל הגנת הצומח( בשנת 2000.  
בבית הגרעין מטפלים בזנים הנדרשים באותה עת. כל שתיל 
עובר סדרת בדיקות לפני הכנסתו והבדיקות נמשכות על-פי 
העניין שמגלה בהן השוק. מדי שנה נערכים אף סיורי הוועדה 
המקצועית הבוחנת את העצים המטופחים במקום. עץ שאיכותו 
"חשודה",  מושעה או נפסל ומוצא מבית הגרעין, הכל לפי העניין.                                                                                                               
חומר הריבוי מתקבל מעצי בית הגרעין ומשמש להכנתם של 
שתילי היסוד. אלה מוחזקים בבתי היסוד הסמוכים לבית הגרעין, 

ומהם מופץ חומר הריבוי למשתלות להכנת שתילים.

"אנחנו מודעים מאוד לחשיבות
בריאות הפרדסים בארץ" 

ראיון עם דני הרוש מנהל חוות גילת להדרים שאומר "אנו נוקטים בכל מאמץ כדי 
למנוע העברת מחלות לפרדסים בארץ - ועדת עצי האם שלנו, עורכת בדיקות 

למניעת וירוסים, וירואידים, גריניננג  וכיוצ"ב וגם עורכת מבחנים  למנוע מוטציות 
בזרעים # אנחנו מחטאים בכוהל כלי עבודה בעת המעבר מעץ לעץ."                                                                         

מאת יצחק ליס

 אנו בעלי ניסיון עשיר במיגון טרקטורים - ג‘ון דיר, ניו הולנד,          
 סאמה, לאנדיני, קיוטי, קובוטה ועוד.

 המיגון בנוי באופן שמבטיח את שימור העקרונות הבאים:                                           
 1. גישה נוחה לתחזוקה השוטפת של הכלי.

 2. הגנה על הטרקטור בזמן עבודות ריסוק, כיסוח וריסוס.  
 3. שמירה על שדה הראייה של המפעיל.  

 4. המיגון אינו פוגע בביצועי הטרקטור. 

 04-6127301 | 050-7781979            
Metalwork10@gmail.com
חפשו  אותנו  גם  בפייסבוק

                         www.Metalwork.co.il

מיגון טרקטורים
 מסגריית עין החורש 

 Ein Hahoresh Metal workshop Since 1929

קצין מכונות בצי הסוחר ובחיל הים הישראלי בעברו
את פעילותו של בית הגרעין בגילת מלווה מאז הקמתו דני 

הרוש המשמש בשנים האחרונות כמנהלו.  
הסוחר  בצי  מכונות  קצין  היה  בעברו,  מושבניק  הרוש, 
ובחיל הים הישראלי. בשני העשורים האחרונים )מאז החליט 
ריבוי,  לעבור ל"קריירה שניה"(, הוא מעורב  בנושא חומר 
שתילים, גידולים וכיוצ"ב נושאים שתמיד היו קרובים לליבו.                                                                   
מרבית זמנו הוא השקיע ומשקיע בתחום ההדרים בדרום הארץ 
)חוות גילת( ובשנים האחרונות, לאחר שהתבקש לסייע למכון 
וולקני, הוא מנצל את מיומנויותיו גם לטיפול וטיפוח שתילים 
וחומרי ריבוי של פרות נוספים בחווה החקלאית שבמכון וולקני 

בבית דגן בזני מטעים.
שאלה: האם תוכל לפרט את היקף פעילותו של בית הגרעין 

דני הרוש עטוף בירוק
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בחוות גילת?
דני הרוש: "בית הגרעין בחוות גילת להדרים הוא חלק מענף 
ההדרים במועצת הצמחים. נמצא  בחוות גילת, דרומית לנתיבות.
המתקן כולל מבני חממות בגודל 6 דונם עליהם נטועים "עצי אם" )2 
דונם( ועוד בתי הפצה לחומר ריבוי למשתלות ולמגדלים )4 דונם(.                                                                                                                           
"עץ האם" הוא עץ המקור ממנו לוקחים את החומר להרכבת 
חומר הריבוי. פעולות התיחזוק והתפעול מתנהלות בחממות 
סגורות ובהקפדה רבה כדי למנוע אפשרות שהחומר ינגע במחלות 
מגורמים חיצוניים. חומר הריבוי עובר אצלנו בדיקות לגילוי 
טריסטזה ע"י הגנת הצומח. ובנוסף, אנו מקיימים ועדת "עצי 
האם" שלנו, שעורכת בדיקות לגילוי וירוסים, וירואידים, גרינינג 
וכיוצ"ב. הוועדה גם עורכת מבחנים  למנוע מוטציות בזרעים.                                                                                                               
"ועדת האם מורכבת מאנשי מועצת הצמחים, אנשי שה"מ ואנשי 
הגנת הצומח. בדיקותיה קפדניות, עוברים מעץ לעץ, בודקים 

כל פרי על העצים".
לת?                                                                                            י בג ם  מטפלי אתם  ם  י נ ז בכמה   : שאלה
דני הרוש: "בגילת יש לנו כ-160 זני הדרים. חלקם מפיתוח 
ישראלי וחלקם יבוא ממדינות זרות. את אלה שמקורם בחו"ל 
5 שנים בהגנת הצומח.                                                                                  אנו מאכסנים בהסגר לפחות למשך 
"אנחנו מודעים מאוד לחשיבות ניקיון הפרדסים בארץ  ונוקטים 
בכל מאמץ בשלבי הגידול והקליטה של זרעים ושתילים כדי 
למנוע העברת מחלות לפרדסים שלנו. אנחנו גם מחטאים בכוהל 
כלי עבודה בעת המעבר מעץ לעץ. המודעות לחשיבות בריאות 
העץ חשובה ביותר, שכן די להתבונן סביבנו כדי לראות שרשלנות 
בנושא זה גורמת למחלות ועקירות של זני פרות אחרים )לא 
בהדרים(. הנזקים במקרים שכאלה נאמדים במיליוני שקלים".  
גילת?                                                                                                                  בחוות  העובדים  של  מספרם  מה  שאלה: 
דני הרוש: "הצוות שמטפל בבתי הגרעין בבית דגן ובגילת מונה 
שני אנשים . בנוסף, אנחנו מסתייעים במדריכי שה"מ ובאנשי 
הגנת הצומח המייעצים ומכוונים אותנו. אנחנו גם פועלים מול 
חוקרי הדרים במכון וולקני ובמקומות אחרים וכמובן, במהלך 
פעילותנו השוטפת אנחנו משתפים פעולה בצמוד לענף ההדרים 
שבמועצת הצמחים. אחרי הכל אנחנו אנו חלק ממועצת הצמחים.                                                                                                              

מה קורה

לנו עם  כי הקשר המקצועי הטוב שיש  "כאן ברצוני לציין, 
המומחים בתחומים השונים, מהמגדלים והשתלנים ועד למדריכים 
ולחוקרים, כשאת כולם מלווה מערכת ענף ההדרים במועצת 
הצמחים, מאפשר לכולם להנות מהפרייה הדדית )מקצועית(, 
החלפת דעות ועריכת ניסיונות. כך אנחנו גם  נהנים מעצמאות 
כלכלית שמאפשרת לנו להתמקד במטרותינו, ליזום יותר ולשפר 
כל העת את הרמה המקצועית של החווה שלנו והשרות שאנו 

מעניקים ללקוחותינו". 

מצע מנותק בחממות
 שאלה: מה אופי עבודתכם?

דני הרוש: "אנחנו מגדלים גידולים במצע מנותק שבחממות, 
במקום סטרילי ביותר. במקביל לחממות אנו מגדלים שתילים 
אלה  של  זו  עם  התפתחותם  את  ומשווים  פתוח  בשטח  גם 
שלנו  הגידול  חומרי  עם  מתקרבים  לא  אנחנו  מהחממות. 
ניקיון הגידולים שלנו. גם לא  לשטחים שעלולים לאיים על 
מכניסים לחממות חומרים המאיימים על ניקיון הצמחים. בבסיס 
פעילותנו אנו משתמשים במערכות ממוחשבות מתקדמות.                                                                                                                                
המוניטין שצברנו בפעילותנו חוצה גבולות ולא במקרה מגיעים 

לבקר וללמוד אצלנו גם קולגות מרחבי תבל".
גבוהים?                                                                     נחשבים  גובים  שאתם  המחירים  שאלה: 
דני הרוש: "קמנו כדי  לתת את השרות המקצועי הטוב ביותר 
לענף ההדרים. אין כאן שיקול של רווח. המחיר שאנו גובים 
מהשתלנים על חומרי הריבוי סמלי ביותר. הוא נועד לאפשר 

לנו לכסות את ההוצאות השוטפות שלנו".   
שאלה: נקודת התצפית שלכם מאפשרת להתרשם מהמתרחש 
בענף ההדרים. לנוכח הטלטלה הפוקדת את הענף באחרונה,  
יותר?                                                                                                                               קטן  הביקוש  ולאלו  הפופולאריים  הם  זנים  אלו 
דני הרוש: "לא אחדש לך אם אציין, כי הזן הפופולארי ביותר 
הוא זן האורי. הוא בולט בהצלחתו באירופה וגם חודר לשווקים 
נוספים בעולם. אין ספק שהאורי מביא פרנסה טובה לשתלנים 
ולמגדלים כאחד. גם הקליפים האחרים מצליחים, אך במידה 
פחותה. "הת"זים למיניהם מפרנסים יפה את מי שפונה לשוק 
המקומי ובשנה האחרונה גם הלימון הניב רווחים יוצאי דופן 

בחו"ל ובשוק המקומי".   
לזני  ריבוי  לחומר  הביקושים  את  שמספק  כמי  שאלה: 
ההדרים לשתלנים – כיצד אתה מתרשם ממצב הנטיעות?                                                                                                                  
דני הרוש: "בשנת 2014 נרשמה ירידה בנטיעות של עצי פרי 
הדר בארץ, כהמשך למגמה שהייתה בשנתיים שקדמו לשנה זו. 
להערכתי אנו מתקרבים למקסימום נטיעות שענף ההדרים שלנו 
יכול להכיל. כתוצאה מכך כך גם ירד מספרם של השתלנים.                                                                                   
"מבין הזנים שעדיין ניטעים מתמקדים השתלנים בעיקר בנטיעות 
של הזנים החדשים כמו האורי. חלק מהזנים הם בבחינת תוצרת  
"כחול לבן" אחרים מחו"ל. חשוב לציין, כי אנחנו מחזיקים 
במלאים המבטיחים אספקה של כל ביקוש לחומרי ריבוי לשתלנים 
בארץ. אגב, אנחנו מספקים חומר ריבוי למדינות שבחצי הכדור 
הדרומי, למשל בדרום אמריקה. הכל כפוף לבדיקה מוקדמת 

שתבטיח שלא מדובר בניגוד עניינים".  
דני הרוש
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דיווח על סדנא בנושא:
 "סירוגיות ובקרת פריחה בעצי פרי"

ד"ר אבי צדקה מנהל המחקר החקלאיכנס בינ"ל בישראל

הקרן לזכרם של פרופ' מונסליזה ופרופ' בר-עקיבא הוקמה 
לפני כ-28 שנים, ומאז קיימה כמעט בכל שנה סימפוזיון לזכרם. 
בהנהלת הקרן יושבים נציגי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 
ע"ש ר. ה. סמית )פרופ' רפי גורן, יו"ר, פרופ' אליעזר גולדשמידט, 
ד"ר אלון סמך(, נציגי מנהל המחקר החקלאי )ד"ר יאיר ארנר, 
ד"ר אבי צדקה( ונציג מועצת הצמחים )מר טל עמית(.                       

להרחיב את היריעה לכלל עצי הפרי 
לאחר שנים רבות של סימפוזיונים בנושאי הדרים, החליטה 
הנהלת הקרן להרחיב את היריעה לכלל עצי הפרי. לפיכך, לפני 
שלש שנים התקיים סימפוזיון בנושא ארומה וטעם בפירות, בשנה 
שעברה הסימפוזיון הוקדש למחלות מטעים, והשנה התקיימה 
ובקרת פריחה בעצי פרי.                                                                                                  יומיים בנושא סירוגיות  סדנא בת 
יו"ר, ד"ר  את הסדנא ארגנה ועדה אקדמית )ד"ר אלון סמך, 
ורד יריחימוביץ, ד"ר סמדר הרפז-סעד והח"מ(, והוזמנו אליה 
ארבעה חוקרים מחו"ל: ד"ר Fumie Nishikawa, חוקרת הדרים 
מהמכון הלאומי למדעי עצי הפרי ביפן, וד"ר Turgay Unver אשר 
 Evelin הוזמנו מטעם הקרן לזכרם של מונסליזה ובר-עקיבא, ד"ר
Costes, חוקרת תפוח  מ-INRA , צרפת, אשר הוזמנה מטעם מרכז 
המחקר למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש ר. 
ה. סמית, וד"ר Bouchaib Khadari, חוקר זית מ-INRA, צרפת, 
אשר הוזמן מטעם מנהל המחקר החקלאי. פרט למוזמנים הנ"ל, 
הרצו בסדנא חוקרי אבוקדו מקליפורניה ומאוסטרליה, חוקר מנגו 
ממקסיקו, חוקר הדרים מדרום-אפריקה, וכן חוקר מערכת מודל 
מאוסטרליה. כמו כן, השתתפו ונתנו הרצאות חוקרים ישראליים 
העובדים על בעיית הסירוגיות ובקרת פריחה בעצי פרי שונים, 
זית, תפוח, הדרים ואבוקדו. יש לציין את ההשתתפות הערה של 

חוקרים, סטודנטים ואנשי שה"מ המתעניינים בנושא. 
הרצאת זיכרון בסדנא ניתנה ע"י החוקרת היפנית הנ"ל, והיא 
התמקדה בבקרת פריחה וסירוגיות בהדרים.  הישיבה הראשונה 
הוקדשה לסקירה היסטורית של מחקר הסירוגיות, ובמסגרתה 
ניתנו הרצאות ע"י שלשה חוקרים בגמלאות אשר עבדו על 
הנושא שנים ארוכות בהדרים ובזית: פרופ' אליעזר גולדשמידט, 
ד"ר יאיר ארנר ופרופ' שמעון לביא. ההרצאות הנוספות חולקו 

לישיבות עפ"י המינים הנחקרים. 

פרוט ההרצאות 
להלן פירוט הרצאות של חוקרי ההדרים:

ד"ר Fumie Nishikawa:  בהרצאתה, התמקדה החוקרת בביטוי 
FT, בהדרים בהשפעת טמפרטורות שונות.  הגן הפלוריגני, 
היא תארה תוצאות ניסויים שונים בהם הוסרו העלים והעצים,   
בהשפעת טמפרטורות שונות. היא תארה תוצאות ניסויים שונים 
בהם הוסרו עלים והעצים הודגרו בטמפרטורות שונות, וכיצד 
הדבר השפיע על ביטוי הגן. כמו כן, תיארה עבודה מטבולומית 

השוואתית בין עצי שפע ושפל. 

פרופ' אליעזר גולדשמידט: בהרצאתו, התמקד אליעזר בשאלה 
האם לעצים סירוגיים יש יתרון אבולוציוני לעומת עצים בעלי 
פוריות סדירה. על סמך המצוי בעצי יער, וכן בעצים שבויתו 
לאחרונה, כמו פיקאן, הציג אליעזר תפישה מעניינת לפיה עצים 
בטבע נוטים לסירוגיות, אולם במהלך תהליך הביות הם עברו 

לפוריות סדירה.

ד"ר יאיר ארנר: בהרצאתו על בקרת פריחה וסירוגיות, חזר 
יאיר לויכוח הוותיק בין התיאוריה התזונתית לתיאורית חומרי 
הצמיחה. יאיר הציג תוצאות מחקרים מעניינים, המראים כי 
בעץ המצוי בשפע פרי נוצר חומר מעכב בפרי, אשר נע כלפי 
מטה ומונע פריחה בשנה העוקבת. לענפים בקרבת הפרי קיים 
זיכרון גם כאשר הועתקו לעץ אחר. יאיר הציע כי החומר הנו 

ההורמון ג'יברלין.

מר לירון שלום: בהרצאתו הציג לירון, דוקטורנט ממעבדתו 
של הח"מ, ביטוי של גן חשוב, SPL, אשר מבקר גם מעבר מפאזה 
יובנילית לפאזה רפרודוקטיבית וגם פריחה עונתית. עומס הפרי 
משפיע על ביטוי הגן, וגם על ביטוי של רנ"א קטנים המשחקים 

תפקיד בבקרת פריחה.

דוקטורנט  Jakkie Stander: בהרצאתו, הציג החוקר,  מר 
מ-Stellenbosch University, South Africa, מחקר מעשי שמטרתו 
שיפור יבולים בזני מנדרינות אפילות. במסגרת המחקר נקבעים 
מועד ומשך האינדוקציה לפריחה בתנאים המקומיים, וזאת ע"מ 

שני חוקרים טורקיים שהשתתפו בכנס ביקרו בהר הבית והתפללו
במסגד אל-אקצא ביום שישי לאחר הכנס
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הקרן לזכרם

לבצע אופטימיזציה של התפתחות הפרח. המחקר אישש כי 
דילול פרי משפר פריחה חוזרת ומעלה איכות פרי. 

הח"מ:  בהרצאה נסקרו תהליכים מבקרים, המשתנים בין פקעי 
שנת שפע לפקעי שנת שפל, ובניהם טרנספורט פולארי של 
אוקסין, אשר גבוה בפקעי שנת שפל, ובפקעי שנת שפע לאחר 
הסרת פרי לעומת פקעי שנת שפע. טרנספורט זה עשוי לשחק 
תפקיד בקביעת מצב הפקע בהשפעת עומס היבול, ובמוכנותו 

לקבל את סיגנל הפריחה בזמן האינדוקציה לפריחה.    

ערב חגיגי במוזיאון הפרדסנות
בנוסף לחלק המדעי, התקיימה ארוחת ערב חגיגית באתר 
)מוזיאון הפרדסנות( ברחובות. במסגרת  מינקוב לפרדסנות 
האירוע, הרצתה ד"ר שרה סלון, מנהלת מרכז לואיס ב. בוריק 
לרפואה טבעית, הארגון הרפואי הדסה, על הנבטת זרע דקל בן 
כ-2000 שנה, אשר התגלה בחפירות מצדה. ד"ר סלון עמדה 
בהרצאתה על ההקשרים התרבותיים, ההיסטוריים והחקלאיים 

משתתפי הסדנא על רקע תמונותיהם של פרופ' מונסליזה ופרופ' בר-עקיבא צולם ע"י מיכל אקרמן

דיון במהלך אחת מההרצאות בסדנא 
צולם ע"י רות תמיר, יחידת יח"צ של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש ר. ה. סמית

של גידול דקלים ברחבי המזרח התיכון. במסגרת הסדנא התקיימו 
גם סיורים מקצועיים לחוקרי הדרים, אבוקדו וזית, וכן סיורים 

תיירותיים. 
לסיכום, הסדנא אפשרה סיכום הידע העדכני בנושא בקרת 
סירוגיות בעצי פרי. היסטורית, מחקר הסירוגיות בארץ הוביל 
במשך שנים רבות את המחקר העולמי. הסדנא הראתה כי יתרון 
זה עדיין נשמר, לא מעט בזכות מימון מחקרים בנושא מטעם 
קרנות ציבוריות, ובראשן קרן המדען הראשי של משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר. 
יצירת קשרים אישיים בין חוקרים  בנוסף, הסדנא אפשרה 
בינלאומי.  יצירת שת"פ  לצורך  בעולם  לחוקרים  ישראלים 
יש לציין במיוחד את המאמץ של ד"ר אלון סמך לארגן לשני 
החוקרים הטורקיים ביקור בהר הבית ותפילה במסגד אל-אקצא 
ביום שישי לאחר הכנס. פעילות כזו, במיוחד על רקע היחסים 
הרעועים בין טורקיה לישראל, תרמה לקירוב לבבות, מטרה 

שאינה פחות חשובה משת"פ מדעי.   
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

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

בימים אלה אנו מסיימים את הקטיף של זני עונת 2014/15 
ומקדמים בברכה את הלבלוב והפריחה של העונה הבאה עלינו 
לטובה. במרבית אזורי הארץ הייתה עונת חורף גשומה, אך בצד 
הברכה נסבו לפרדסים רבים נזקים כבדים מברד ומקרה. בכמה 
חלקות בצפון הארץ ניזוק באופן מוחלט הפרי כולו, בעיקר 
מנדרינות ששהו בטמפרטורה שהגיעה עד 6 מעלות מתחת 
לאפס. בעת כתיבת דפון זה יורדים שלגים באזורים נרחבים 
בארץ, בעיקר בצפון, גם במקומות נמוכים כמו עמק החולה, 
ואנו מקווים שהנזקים שייגרמו בעטיו של מזג אוויר סוער זה 
לא יהיו כבדים. באזורים המועדים לברד, כיסוי רשתות מעל 
הפרדסים הגן על הפרי. בשלוש השנים האחרונות נמצא זן 
האשכולית האדומה במשבר. בשנים האחרונות נעקרו חלקות 
רבות, אך בשנה האחרונה פדה הזן מחירים גבוהים מהממוצע. 
הזן 'אור 1' הפך לזן הדומיננטי והגדול ביותר בענף ההדרים, 
הן מבחינת הכמויות המיוצאות והן מבחינת התמורה למגדל. 
בשנתיים האחרונות יוצא ה"אור" בכ-70,000-50,000 טון. 
חלקות ה"אור" הקיימות עשויות להניב בעוד כשלוש שנים 
200,000-150,000 טון פרי בערך, וייתכן יצוא של -150,000

100,000 טון - זהו ללא ספק אתגר רציני למשווקים!

עש הפריחה )צילם שלום שמואלי(

הדברת מזיקים 
בימים אלה עונת הקטיף של הזנים המאוחרים מסתיימת, 
ומתחילים הלבלוב והפריחה של העונה הבאה. בתקופה זו יש 
ולדלל ענפים במקומות סבוכים  ודלת  לגזום כהלכה שמלה 
במעטפת העץ )ראו סעיף "גיזום ועיצוב העץ" בדפון זה( - חלק 

נוטים להתפתח בחלקי העץ הפחות מוארים,  מהמזיקים 
וההדברה בעץ גזום היטב יעילה יותר. בתקופת הפריחה והחנטה 
יש לבצע פיקוח מזיקים מדי שבוע, משום שבתקופה זו רבים 
המזיקים, כעש הפריחה, תריפס הקיקיון, כנימות עלה וכדו', 

העלולים להסב נזק בפרק זמן קצר זה.

כנימות עלה 
נמשכות ללבלוב האביבי  כנימות העלה  בתקופת האביב 
החדש. עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות צעירות. יש להגן 
על הלבלוב באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת 

השורשים או מריחת תכשירים מומלצים על הגזע.
בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה, נראית לעתים רחוקות 
התקפה מסיבית של כנימות עלה רבות הפוגעות בלבלוב, בפריחה 
וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל דבש" מרובה וביצירת 

פייחת על העלים והפרחים, ובמקרים אלה יש לטפל בריסוס.
    

             כנימות עלה                                                  טפילות בכנימות עלה
                                                                                )צילום בועז הרפז(

עש הפריחה 
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים 
רבים ולגרום להפחתה משמעותית ביבול הבא, לכן יש לבדוק 
הימצאות של עש פריחה בפרחים או בחנטים. ניתן לזהות את 
העש לפי נוכחות זחלים בפרחים, לפי "נסורת" של חלקי פרחים 
ולפי חורי נבירה של הזחלים בפרח ובחנטים הצעירים. כשרמת 
המזיק בינונית וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים 

לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.

עש המנהרות
המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ
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ף
טי

עדיף להוסיף* בר

לורוזה
שלמת הטיפול בכ

לה

לייעוץ והדרכה 
נא פנו לאגרונום 

שלנו באזורכם
 הזמנות: 1-800-77-88-77
דשנים וחמרים כימיים בע"מ
ת.ד. 1428, חיפה 31013
טל. 04-8468178/9 פקס. 04-8468296

הגיע הזמן לדישון נכון: דשנים המכילים חנקן בצורת אמון, הם המתאימים ביותר לתנאי המים והקרקע בישראל, 
שהינם בעלי תגובה )PH( בסיסית. דישון באמון מביא להחמצת תמיסת הקרקע וסביבת השורש ומכאן לשיפור 

 קליטת יסודות ההזנה. אמון הוא גם צורת החנקן היחידה שאינה נשטפת
 במי הגשמים או ההשקיה, אלא נקשרת לחלקיקי הקרקע. זאת בניגוד לדשנים

המכילים חנקה ואוריאה. כל שנותר לכם, פשוט לבחור...

* את ברטיף, כלאט הברזל המעולה שלנו-ניתן להוסיף לפי הזמנה, לכל סוגי הדשנים

המון אמון, המון ירוק!

עידית

אמון חנקתי, 
חומצה זרחתית, 

אשלג

שרית

עידית עם 
יסודות קורט

 שרית
סופר

שרית לדישון 
בקרקעות 
בסיסיות

נחשון

אמון חנקתי 
גפרתי, חומצה 
זרחתית, אשלג

דלתון

נחשון דל 
כלור

שרון

נחשון עם 
יסודות קורט

 שרון
סופר

שרון לדישון 
בקרקעות 
בסיסיות

מירב

NovaAcid 
FORMULA

אמון 
גפרתי 

21%

אמון 
חנקתי 

21%

 אמון
 גפרתי-
 חנקתי
12%

 סדרות הדשן
המעולות של דשנים, 

 על בסיס אמון
הפיתרון המתאים 

ביותר עבורך לייעול 
הדישון.
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מה קורה

ברד ירד  - אין ברירה רק רשתות 
שוקי קנוניץ שלח למערכת תמונות של הברד "שחטפנו במישור 
החוף" במחצית חודש ינואר השנה. הפגיעה הייתה בפרי חיצוני 
מכיוון דרום ודרום מערב. לדבריו, כרגיל יש הבדל בין חלקות 
גם במרחק של 2-3 ק"מ.  נרשמה גם  פגיעה בקליפת הפרי 
עקב רוחות. בחלקות אודם מי שלא ריסס בהדרנול חטף נשירה 
חזקה למדי. באשר לברד – הוא העיר, כי זה לא המצב הגרוע 
מלפני שנה אך עדיין "לא נחמד". לפיכך, אין ברירה: רק רשתות. 
ובהקשר זה – מי שקשר היטב  ברוב המקומות הרשת לא זזה.

נבחרו 20 התמונות שעלו לשלב
הגמר בתחרות הצילום של קנט

בתחרות צילומי החקלאות, טבע ונוף של ישראל אותם מקיימת 
זו השנה ה-11 קנט, הקרן לנזקי טבע, בולטים השנה "רגעים 

של חקלאים". 
ההכרזה על התמונות שיזכו בשלושת המקומות הראשונים 

במהלך כנס הלקוחות השנתי של קנט ב-25.3.2015.

מאת כתב עת הדר 
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נזקי הסופה

תהיה התחרות השנה התמקדה ברגעים ייחודיים 
בפועלם של החקלאים את התמונות אפשר היה לדרג 
באתר ובפייסבוק של קנט - נבחרו 20 התמונות שעלו 
לשלב הגמר של תחרות "הגלריה החקלאית". תחרות 
הגלריה החקלאית של קנט הינה חלק מפועלה של קנט 
להעלות את קרנה של החקלאות הישראלית, והייתה 
פתוחה בשנים הראשונות לחקלאים בלבד על מנת 
שיצלמו את חיי היומיום שלהם. בשנים האחרונות 
נפתחה התחרות לכלל הציבור והיום התחרות הפכה 
למסורת שסוחפת אחריה מאות צלמים מקצועיים 
וחובבים אשר מתעדים את החקלאות הישראלית על 

כלל גווניה ועונותיה.

נשלחו תמונות מכל רחבי הארץ
בין התמונות הרבות שנשלחו השנה לתחרות היו 
תמונות המציגות עבודות זריעה וקצירה, דייג, ריסוס, 
השקיה, פריסת חממות וכו'. התמונות נשלחו מכל 
רחבי הארץ ובכלל זה תמונות שצולמו על ידי חקלאים 

וכן על ידי הציבור הרחב.
 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.
הציבור הוזמן להיכנס לדף הפייסבוק של קנט:

או לאתר   http://www.facebook.com/kanatpage

קנט: http://www.kanat.co.il ולדרג את התמונות האהובות עליו 
מבין 20 התמונות שעלו לשלב הגמר. שלושת התמונות שיעלו 
למקומות הראשונים יזכו את בעליהן בפרסים יקרי ערך: הצילום 
שיגיע למקום הראשון יזכה באופניים חשמליים, המקום השני 

יזכה באייפון 6 והמקום השלישי בטאבלט סמסונג גלקסי.



קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

www.kanat.co.il |   -ב kanatpage | 03-6270206 :טל: 03-6270200 | פקס

אם ההדרים לא יכולים להגן על עצמם, כדאי שיהיה להם ביטוח בקנט.
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לטפל רק בנטיעות צעירות באמצעות ריסוס, הגמעה לבית 
השורשים ומריחת הגזעים.

תריפס הקיקיון
המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או החנט. 
יש לטפל בריסוס גם כאשר רמת המזיק נמוכה בתכשירי ההדברה 

המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.

  

תריפס הקיקיון בפרחי ההדר )צילם בועז הרפז(

אקרית חלודה
בתחילת העונה תיראה האקרית בעלוות העצים, בעיקר בחלקו 
התחתון של העלה, ובהמשך תתפשט לחנטים ולפירות. בשלב 
רק  מומלץ לטפל  העלים,  על  מופיעה  היא  ההתחלתי שבו 
ברמות גבוהות; בשלב שבו נראית האקרית ]גם ברמות נמוכות[ 
על החנטים והפירות, יש לטפל לאלתר. חשוב מאוד לאתר את 
המזיק כבר בשלבים הראשונים, כיוון שאז ההדברה יעילה יותר. 
כאשר רמות האקרית גבוהות מדי, מתעוררת בעיה בהדברתה 
ובקטילתה המלאה. בשלב זה חל איסור על השימוש בתכשיר 
נאורון בפרדסים נושאי פרי. פרי שיימצאו בו שאריות תכשיר, 

ולו מעטות ביותר, ייפסל לשיווק.

אקרית ארגמנית
לטפל  יש  החוף.  באזור  בעיקר  רבות,  בחלקות  נמצאת 
באוכלוסיות בינוניות וגבוהות של המזיק. בפרדסים נושאי פרי 
יש להקפיד על בחירת התכשיר המתאים מבחינת ימים מקטיף. 
חלק מתכשירי השמנים מורשים להדברת המזיק אך הם מאושרים 

לטיפול ימים מעטים בלבד לפני הקטיף.

קמחית ההדר וכדורית
במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה 
ועם התפתחות החנטים בהגמעת תכשירי אימידקלופריד מורשים. 
רצוי להגמיע תכשירים אלו, אם הנזק שהסב לפרי מזיק זה בעונה 

החולפת היה ברמה של 5% ומעלה. 
מומלץ להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות 

בעונה החולפת ברמה גבוהה. 
הדברת הקמחיות הללו תיעשה לאחר הפריחה באמצעות הגמעת 
תכשירי אימידקלופריד המורשים על פי התווית. שימו לב! לא 
כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. השימוש בתכשירים אלה 
מומלץ בד"כ אחת לשלוש שנים, ואין להשתמש בהם בתכיפות 
רבה אלא רק אחת לשלוש עונות. שימוש בחומר באופן תכוף 
יפחית במהרה את יעילותו בגלל בעיות קרקע ויתרום לפיתוח 
עמידות. חל איסור להשתמש בתכשירי אימידקלופריד לפני 

הפריחה ובמהלכה מחשש לפגיעה בדבורים.

כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר 
את הכנימה כאשר יימצאו זחלנים וכיפות לבנות על החנטים 

בכ-5% ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים. 

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

אימידקלופריד מורשים.

הערה: את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש 
בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא 
השונות. בחלק מתכשירי ההדברה יש הבדל בריכוזים ובימים 
מקטיף בין רשימות היצואנים לבין הרשום על התווית, ובכל 
מקרה יש לבצע את ההוראה המחמירה יותר. רשימה כללית של 
חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור של חברת יתרולאב: 
http://www.itrolab.com/wp-content/uploads/2014/08/citrus-

addition-without-old-tesco-2014.pdf

גיזום ועיצוב העץ
יש להקפיד על הגיזום ועל פתיחת העצים לאור משום השפעתם 
הרבה על היבול, החנטה וגודל הפרי. הגיזום משמש גם ככלי 
בנוסף לטיפול  וזאת  היבול בקליפים בשנת שפע,  לוויסות 

בחומרי צמיחה.
בתום שנת שפע בקליפים ייעשה הגיזום רק כשתסתיים נשירת 
החנטים. במקרה שיש חנטה רבה, מומלץ לקצר את ענפי הצמרת 

באמצעות גיזום מכני - קיצור של 1.0-0.5 מטר באורכם.
סטאר רובי - עקב פגיעה קשה הנגרמת כתוצאה מ"התמוטטות 
שחורה" בסטאר רובי שנגזם באביב, מומלץ שלא לבצע גיזום 
מכני בזן זה בעונה הנוכחית אלא לגזום ידנית. יש לכסות את 
פצע הגיזום במשחת עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום, 
ולהימנע מפתיחת חלון ומגיזומים החושפים את זרועות העץ 

והגזע למכות שמש.
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גיזום לימון

יש לחדש דלת וחלון מדי חודש ע"י הסרת הענפונים החדשים 
על הזרועות הראשיות. לאחר כל לבלוב יש לקטום את כל הענפים 
הצעירים שאינם נושאים חנטים בכל הנוף. פעולה זו מעודדת 
לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה מחוץ לעונה וקבלת פרי קיצי.

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

לדרום, ולכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח למערב.
מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 1.0-0.5 מטר משמלת 
העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר תמנע התייבשות של ענפים 
בין העצים, תגדיל את שטח הפנים של העץ ותתרום להוספת 
פירות גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר 
רובי והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על חשבון הגביע 

המהווה סכנה מבחינת מכות שמש לזרועות העץ.
ופרצו ענפים חדשים, יש  ובחורף  אם הגיזום בוצע בסתיו 
להסירם ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את הזרועות 

שנחשפו לשמש. בזן סטאר רובי יש להימנע מביצוע חילון. 

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

למדריך האזורי לתכנון מדויק של הדילול.

גיזום יבש
ניתן לבצע גיזום יבש במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
יש להסיר מתוך העץ את כל הענפים היבשים והענפים החיים 
המנוונים שאינם נושאים פרי. הענפים הללו שורטים את הפרי, 
בעיקר בזנים רגישים כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים 
אלה גם פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ בשל 

משקלו הרב ועשוי להישרט.

גיזום שמלה
בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, יש לקצרה 
לגובה של 0.5-0.3 מטר מפני הקרקע כדי למנוע הדבקה של 
נמלים  כנימות,  ועלייה של מזיקים כמו  הפרי בריקבון חום 
וחלזונות, מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של מים בעת ההשקיה ולשפר את יישום הריסוסים 

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

עיצוב עצים צעירים
יש לעצב כ-5-4 זרועות בצורת גביע. ניתן להתחיל לפתוח 
דלת למרכז השורה, להסיר ענפים מיותרים בבסיסם ולמרוח 
במשחת עצים. לבלוב צעיר שהגיע לאורך 50-30 ס"מ יש לגומם 
כדי לעודד פריצות חדשות. בעצים צעירים שאינם מתפתחים 
ושמאזור ההרכבה שלהם מתפרצים ענפים חזקים - יש להשאיר 

3 מענפים אלה, כדי שיחליפו את הנוף המנוון.

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 
יבול גבוה במיוחד, צפוי  השפע. בחלקות מנדרינות שנשאו 
בעונה הבאה יבול בינוני-נמוך. בחלקות אלה רצוי לבצע גיזום 
קל לאחר הקטיף, בעיקר כדי לאפשר חיגור ענפים. גיזום נוסף, 
אם נדרש לפי הצפיפות והגובה של 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 חזק, 
יש להלבין מיד למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים הרגישים יותר: 

סטאר רובי, שמוטי, פומלו, אשכוליות ופומלית.

חיגור להעלאת היבול בהדרים
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 
בעת הפריחה. בד"כ מומלץ חיגור זרועות של 50%-80% מהנוף. 
מומלץ לחגר את הזנים: אור, פומלו צ'נדלר, פומלית ומינאולה. 
יש להקפיד על חיגור נכון ולהימנע מפגיעה בעצה במהלכו. 
בכל מקרה, אין לחגר עצים חלשים. בזנים אחרים מומלץ לחגר 

כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
בעונה הקרובה צפויה פריחה דלה בחלקות אור רבות, שנשאו 
יבול כבד בעונה שחלפה, לכן יש לחגר את מרבית זרועות העץ.

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

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

מומלצים שני ריסוסים.

המלצות לדישון בפרדס לפי ניתוח תוצאות
 בדיקות עלים

הטבלאות שלהלן )טבלה 1 א-ד( מציגות את ריכוז היסודות   .1
בעלים ואת המלצות הדישון בשלוש הרמות של היסוד בעלים: 

גבוהה, נורמלית ונמוכה.
תחום הערכים הנורמליים בריכוזי היסודות בעלים נקבע לפי   .2
פלוס/מינוס 5% מאותו ערך. ערך גבוה או נמוך מהתחום 
הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון גבוה מ- או נמוך מ-, 

בהתאמה. 
רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעה בדבר רמת   .3
דיאגנוסטיים  בעלים  ואם מדובר  הדגימה  האמינות של 
סבירים, כאשר הטווח הנורמטיבי נע בין 4% ל-6%. מעבר 
לטווח זה יש להתייחס ליתר היסודות באותה דגימת עלים 

בספקנות. 
בחלקות חשודות או שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל )כמו   .4
חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות או חלקות עם רמות גיר 
פעיל גבוה - 10%-15%(, כאשר מופיעים מחסורים חזותיים, 
יש לדשן בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, לפי חומרת הבעיה. 
בכל טיפול יינתנו 700 גרם/דונם כלאט ברזל 6% כדוגמת 

EDDHA, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. 

ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור באבץ או במנגן עם אוריאה   .5
דלת ביורט )עלוומיד(.

רמות הדישון ייקבעו על פי טבלת ערכי רמת היסודות בבדיקת   .6
העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. השלמת 
היסודות )חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה עבור מים 
שפירים. בחלקות המושקות במי קולחין יש להתחשב ברמת 
נתונים של איכויות המים  ריכוזי היסודות במי הקולחין. 
מפורסמים מדי חודש באתרי האינטרנט הרלוונטיים, כמחויב 
מספקי הקולחין לצרכנים, לפי דרישת רשות המים החל 
משנת 2014. רצוי להיעזר במדריכי שירות שדה בחישוב הערך 
הדישוני של מי הקולחין המגיעים לכל פרדס כחלק אינטגרלי 
מבניית תכנית דישון חודשית ושנתית. לעתים קרובות נחסך 
הצורך בדישון זרחני ואשלגני, וכן חלק משמעותי מהדישון 
החנקני, כאשר ריכוזי היסודות במי הקולחין במכפלת כמות 

המים המושקית מהווים תחליף לדישון המינרלי.
בחלקות המושקות במי התפלה )גם אלו שבהם מי הרקע של   .7
הקולחין הוא מההתפלה( לעתים יש צורך בהשלמת יסודות   

כמגניון, סידן וגופרית.
בתחילת העונה יש לדשן ב-5 יחידות חנקן, ללא קשר לחנקן   .8

המסופק במי הקולחין. 

טבלה 1. המלצות הדישון לפי בדיקות העלים בשיטת השרפה

1א. חנקן

ריכוז חנקן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

1.75<1.951.75-1.95>אשכולית
2.05<2.252.05-2.25>קליפים
2.00<2.202.00-2.20>לימון

2.10<2.302.10-2.30>תפוזים

המלצות לדישון חנקן צרוף )N( בק"ג חנקן לדונם לעונה בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

152530כל הזניםחנקן

1ב. זרחן

ריכוז זרחן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.08<0.100.08-0.10>אשכולית
0.10<0.120.10-0.12>קליפים
0.09<0.100.09-0.10>לימון

0.11<0.130.11-0.13>תפוזים

המלצות לדישון זרחן )P2O5( בק"ג תחמוצת זרחן לדונם לעונה
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

036כל הזניםזרחן

1ג. אשלגן

ריכוז אשלגן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.60<0.700.60-0.70>אשכולית
0.50<0.600.50-0.60>קליפים
0.65<0.750.65-0.75>לימון

0.80<0.900.80-0.90>תפוזים

המלצות לדישון אשלגן )K2O( בק"ג תחמוצת אשלגן לדונם לעונה 
בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

01830כל הזניםאשלגן

1ד. מגנזיום

ריכוז מגנזיום בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.28<0.310.28-0.31>כל הזנים
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בפרדס
מגנזיום - זנים לימוניים, סטסומה, טבוריים או זנים אחרים 
על כנות לימוניות - רגישים יותר למחסורי מגנזיום. יש לרסס 
ולסימני מחסור. בפרדסים  בהתאם לתוצאות בדיקות עלים 
שבהם לא נבדקה תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס בקביעות 

אחת לשנתיים. 
המינון התכשיר 

2%-1.5% מגניט 70 
1.4%-1% מגניסל 

2% מגנזאון 
לתכשירים אלה יש להוסיף אחד מהמשטחים המוספים גם 
ליסודות הקורט )ראה בהמשך(. כשהמחסור במגנזיום מחריף, 
כלומר מופיע מדי שנה ובאופן ויזואלי, או כשריכוז המגנזיום 
נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל שני טיפולים  בבדיקות העלים 
עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות, ואין לשלב יסודות אחרים 

באותו ריסוס, למעט חנקן. 
מועד הריסוס ייקבע החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים 
לכשני שלישים מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה 
ולהימנע מריסוס בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר הריסוס 
במגנזיום. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש 
חשיבות רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס 

שנית על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.

הזנה עלוותית בחנקן
בפרדסים שנמצאו בהם בבדיקות העלים בסתיו רמות חנקן 
נמוכות, במיוחד בקרקעות כבדות )חרסיתיות( ובעלות כושר ניקוז 
לקוי ובחלקות שבהן המחסור בחנקן בולט לעין ככלורוזות חנקן 
אופייניות - מומלץ לרסס באוריאה דלת-ביורט )המכילה פחות 
מ-0.3% ביורט( - תכשיר מוצק וגבישי בריכוז 1.5%, מחודש 
פברואר עד סוף הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן מומלץ 

לבצע ריסוס נוסף כעבור שבועיים.

מניעה ותיקון של המחסורים ביסודות קורט
בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד מן המשטחים המומלצים: 
טריטון 1956B )0.025%(, או טיבולין BB-5 בריכוז של 0.05%.

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

ניתן לשלב את המנגן עם האבץ ורצוי להוסיף עלוומיד.
ברזל - תיקוני מחסורים בברזל בפרדס מבוצעים לרוב ע"י 
שימוש בכלאטים של ברזל. לאחרונה נוספו כמה כלאטים חדשים 
של ברזל, מה שאמור להפחית את מחיר התכשירים. כדאי לבחון 

את הכלאטים החדשים לאחר היוועצות במדריכים.

הזנת עצים צעירים עד גיל 3 או החלפת זן
מומלץ לדשן בדשן חנקני בריכוז של 100-50 ח"מ חנקן. ניתן 
להשתמש בדשנים חנקניים מסוג אמון חנקתי, אוראן וגופרת 
אמון. בכל מקרה, מנות חנקן שנתיות בשנת הנטיעה הראשונה 

לא יעברו כמות כוללת של 7 ק"ג צרוף/דונם; בשנה השנייה - עד 
12 ק"ג צרוף/דונם; ובשנה השלישית - עד 20 ק"ג צרוף לדונם.

בשנתיים הראשונות לנטיעה אין להתחשב בתוספת היסודות 
במי הקולחין. 

דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים

ריכוז 100 ח"מריכוז 50 ח"מסוג הדשן

~ 400 סמ"ק/מ"ק~ 200 סמ"ק/מ"קאמון חנקתי 21% )נוזל(
~ 240 סמ"ק/מ"ק~ 120 סמ"ק/מ"קאוראן 32% )נוזל(

~ 500 גר'/מ"ק~ 250 גר'/מ"קגופרת אמון )מוצק(

השקיית הדרים
כבר עתה יש לערוך תכנית השקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון  ההשקיה הראשונה, 
)30-20 מ"מ( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב הרטיבות 
בקרקע באמצעות טנסיומטר או מקדח קרקע. בקרקעות קלות 
יש לבדוק את רטיבות הקרקע 10 ימים לאחר הגשם, ובקרקעות 
כבדות מאוד - 6-5 שבועות לאחר הגשם. נחל בהשקיה כשהמתח 
בטנסיומטר המוצב בעומק של 30 ס"מ יהיה גבוה מ-25 סנטיבר 

בקרקע קלה, ומ-45 סנטיבר בקרקע כבדה.
 

טיפול במערכות טפטוף
העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על השלמות ועל הניקיון של מערכות הסינון.  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות.
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף.  .3

הכנה  ובדיקות  טיפולים  מחייבת  ההשקיה  עונת  תחילת 
ואביזריה השונים.  דקדקניות הכוללות את מערכת ההשקיה 
לייעול הטיפולים הכימיים השונים, יש לבצע לפני תחילתם 
טיפול מכני במערכת ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים 
ושלוחות הטפטוף בלחצי הפעלה גבוהים וטיפול וניקוי מערכת 
הסינון ואביזרי השקיה אחרים הדורשים טיפול בראש מערכת 

ההשקיה ובהמשכה. 
כימיקלים  כוללים עבודה עם  מכיוון שמרבית הטיפולים 
מסוכנים, יש להקפיד על הוראות הבטיחות ולהשתמש בציוד 
מגן ובבגדים מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת הגנה 

על מערכת הנשימה. 
הוראות השימוש  יש לקרוא בקפידה את  לפני כל טיפול 
של התכשיר כפי שפורסמו ע"י היצרן. יש לזכור שההנחיות 
ואינן מחליפות את  זה הן כלליות בלבד  המפורסמות בדפון 
המלצות חברות ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה 
סתירה בין ההמלצות הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, 

יצרניות התכשירים, יש להיוועץ בנדון עם החברות.
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בפרדס
טיפולים כימיים במערכות השקיה בטפטוף

1. יש לבצע טיפול במשקעים כימיים כדוגמת אבנית )שילוב של 
מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת pH גבוהה במים(, הנובעים 
מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( אשר מאפיינת את מרבית 
מקורות המים בישראל. הטיפול המקובל הוא הזרקת חומצה 
מלחית 33% לפי ריכוז של 6-4 ליטרים חומצה ל-1 מ"ק מי 
השקיה במשך 15 דקות, ולאחר מכן שטיפת המערכת באמצעות 
השקיה נוספת במשך כשעה. ניתן לחשב את מנת החומצה גם 
 לפי הספיקה השעתית של ההפעלה, כאשר ההזרקה תחושב לפי 
1.5-1 ליטר חומצה לכל 1 מק"ש של ספיקת מגוף ההשקיה 
המופעל. בתום ההזרקה יש להמשיך את ההשקיה ללא חומצה 
לשעה אחת נוספת. יש לזכור כי לחומצות יש תגובה אקזוטרמית 
חזקה ביותר )פליטת חום רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה 
במים, חובה להקפיד על סדר ערבוב הנוזלים. את החומצה 
מוזגים באיטיות לתוך המים ולא בסדר הפוך. בחלקות שבהן יש 
מחסור בזרחן ניתן לבצע את הטיפול בחלקה באמצעות חומצה 
זרחתית 85%. כך, בנוסף לטיפול במשקעי האבנית, כל ליטר 
אחד של חומצה זרחתית תורם יחידה אחת של זרחן לפרדס. יש 
להתאים את משאבות ההזרקה לחומצה שבה משתמשים; למשל, 
בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים המיועדים לטיפולים 

בחומצה מרוכזת. 
2. מי הקולחין עשירים לרוב בחומרים אורגניים, מרחפים 
ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים ביסודות אורגניים. גם 
במים שפירים השוהים במאגרים מתפתחים זיהומים אורגניים 
שלעתים אף מהווים בעיית סינון חריפה עוד יותר למערכות 
ההשקיה, ובמיוחד למערכות הטפטוף. כאשר משקים במי קולחין, 
יותר.  יותר ככל שאיכות הקולחין ירודה  בעיית הסינון קשה 
הטיפולים הכימיים העיקריים שבהם ניתן לנקוט בהתמודדות עם 
חומרים אורגניים הם באמצעות חומרים המתפקדים כמחמצנים 

)מפרקים( של חומר אורגני: 
א. הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא 
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת מכל 
גורם להתנדפות החומר הפעיל  נתרן תת-כלורי  אחסון של 
בו צריך להיות מידי.  יורד בהתמדה, לכן השימוש  והריכוז 
בהתאם לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, תיעשה 
הזרקת 150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים במשך כשעתיים 
)ריכוז נמוך לעומס אורגני נמוך, וריכוז גבוה לעומס אורגני 
גבוה, בהתאמה(. יש לבחור משאבות מינון מדויקות עם אטמים 
המיועדים להזרקת כלור שהוא כימיקל אגרסיבי למתכות רבות. 
יש להיוועץ בחברות משאבות הדשן )עמיעד, ת.מ.ב, דוסטרון 
וכו'( בנוגע להתאמת הציוד שלהם להזרקת כלור או כל חומר 
מחמצן אחר. בנוסף קיימים כימיקלים מבוססי כלור אחרים 
שלהם הוראות שימוש ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים ניתן 
לעקוב אחר יעילות התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה פשוטים 
יחסית את כמות הכלור החופשי שנותרה בתום היישום, ובכך 

להעריך את יעלות ההכלרה.

ב. כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( הוא מוצר נוסף 
שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, וריכוז 

החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 
ג. בשנים האחרונות החלו להשתמש במי חמצן )לרוב בריכוז 
35%(. מחמצן זה חזק ויעיל מהכלור. התכשיר יקר יותר מהכלור 

המחמצן לסוגיו השונים. 
ד. בחלקות שבהן מוטמן או מוצנע הטפטוף, יש סכנה לחדירת 
שורשים, הן של עצי הפרדס והן של העשבייה, לתוך המבוך 
בטפטפת, ולכן יש לבצע טיפול מנע בטריפלורלין )כמו טרפלן( 
בכמות של 0.15-0.1 סמ"ק לטפטפת )הכמות הגבוהה מיועדת 
דוגמה: בפרדס עם שלוחת טפטוף אחת  לקרקעות כבדות(. 
יישום  50-30 סמ"ק טרפלן לדונם. את  יש להזריק  לשורה, 
החומר יש לבצע בהשקיה מינימלית, ולסיים את הזרקת החומר 
כחצי שעה מתום ההשקיה. קיימים כמה יצרני צינורות טפטוף 
שבהם הטרפלן מובנה בתוך הטפטפות ומשוחרר באופן איטי. 

בשימוש בציוד זה אין צורך להוסיף טרפלן.

הדברת מחלות
מאלסקו - יש לעקור את העצים החולים ולגזום ענפים נגועים. 
יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של נבגי הפטרייה לעלי 
העץ, יש לטפל בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ 
באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים 
נגועים. בחלקות הנגועות במחלה יש לחזור על ריסוס הנחושת 
- כל 150 מ"מ גשם, כאשר הריסוס מבוצע בקוצייד 2000; וכל 
250 מ"מ גשם, אם הריסוס מבוצע במרק בורדו )אין הכוונה למרק 
בורדו אולטרא(. בתקופת הלבלוב הצעיר יש להימנע מריסוס 

במרק בורדו, בהיותו צורב את הלבלוב הצעיר.
מנזקי  כדי להישמר   - והשורשים  צוואר השורש  ריקבון 
הפיטופטורה, יש להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל, ובנטיעות 
צעירות בפרט. בפרדסים מעל גיל שנה בכל סוגי הקרקעות )כולל 
קלות( מומלץ להרחיק את הטפטפות מהגזע בכ-40 ס"מ לפחות 

ולהימנע מהשקיות תכופות. 
ובזנים הרגישים להדבקה  אלטרנריה - באזורים המועדים 
נתחיל בריסוס בתום הפריחה, עם חשיפת החנטים ולאחר נשירת 
עלי הכותרת. חשוב מאוד לנטר ולבדוק אם נדבקו עלים צעירים. 
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינואלה, מנדרינה דייזי, נובה, 
מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. התכשירים הניתנים 
לריסוס הם הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 0.25%, 
אנטראקול 0.25%, קנון 50, קיפ, קורדון, פוסיפירון 0.25%, 
חוסן, קוז'אק 0.15%, סיגנום 0.05%, בליס 0.04%, עמיסטר, 
מירדור, עמיעוז 0.075%, רובראל, רודיון 0.1%, קליפמן 0.15%. 
מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן טיפול 

לפני קטיף לגבי כל אחד מהתכשירים.

מידע חדש
 .Trioza erytreae :לאחרונה הופיעה בספרד הפסילה האפריקאית
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בפרדס
פסילה זו היא אחת מהפסילות המפיצות את מחלת הגרינינג. 
לפיכך, הכול נדרשים להקפיד הקפדה יתרה על קיומו של האיסור 
על יבוא חומר צמחי מכל מדינה בעולם, ובפרט ממדינות שידוע 
כי נמצאים בהן גורמי מחלה או וקטורים המסוכנים מאוד לענף 
ההדרים. ענף ההדרים בפלורידה חוסל כמעט לחלוטין בפרק זמן 

די קצר, אף שהושקעו בדיכוי המחלה מיליוני דולרים.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת באביב-קיץ מומלץ לרסס תכשיר 

מונע הצצה בשילוב תכשיר קוטל עלווה. 

שילובים מוכנים
ניתן לרכוש תכשירים מוכנים  הנ"ל,  בנוסף לתכשירים 

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Glyphosate ,ראונדאפ, גאלופ, גלייפוס, גלייפון
גלייפוגן, טייפון, טורנדו, רונדומור

 מותר בפרדסים משנה שנייה.1% - 2%
 אין לרסס על קרקע רוויה.

אין להשקות לאחר הריסוס.
2,4-Dאין לרסס ברוח.0.3% - 0.5%אלבר סופר, בר, אמינובר, אמינופיליק 

יש להתחשב בגידולים שכנים רגישים.
Bromacil80 האנטר, אורגן ,X בזנים פומלו וסטאר רובי המינון המומלץ הוא 100 גרם/דונםהייבר 

50 גרם/דונם
MSMAרק בפרדסים לא מניבים.3%טארגט

מומלץ רק בטמפ' מעל 25.
Fluroxypyrלריסוס כתמים קשי הדברה בלבד.0.5%סטרן, טומהוק

Diquateיש להוסיף שטח 90 0.3%. יש לנקוט משנה 0.5% - 1%דו-קטלון
זהירות בריסוס.

Carfentazone5 גרם/דונםאורורה
Oxyflurofen0.1% אוגול, גאליגן, גליל, אוקסיגל, גלאון 

25 סמ"ק/דונם
כתוספת לתכשיר Glyphosate להדברת חלמית, 

מרקולית ורחבי עלים נוספים.

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Diuron100-250 גר'/ד'דיורקס, דוריאן, דיוקרון, סאןדורון

Diflufenican50 גרם/דונםקווארץ, לגאטו, פאלקון
Oxyflurofenאין לרסס ביו חודש מרס לחודש אוקטובר300-600 סמ"ק/ד'גול, גאליגן, גליל, אוקסיגל, גלאון
Propizamid200 סמ"ק/דונםמגלן , קרב
Indaziflamמגיל שלוש שנים ומעלה15 סמ"ק/דונםאליון

טבלת קוטלי העשבייה לשימוש בפרדס ומינונם המומלץ מונעי הצצה

קוטלי מגע

בשילובים שונים, כמו:
גליידר - תערובת מוכנה לקטילת מגע ולמניעת הצצה. מכילה 
דיאורון + אוקסיפלורופן וגלייפוסט. יש ליישם במינון של 400 

סמ"ק לדונם )לא בזן סן רייז(.
 + )מגלן/קרב(  פרופיזאמיד  של  שילוב   - ותבור  אמיר 

אוקסיפלורופן )גול ודומיו( במינון 250 סמ"ק/דונם.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(. 

השילוב אינו מונע נביטה.

הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה 

הרב-שנתית הקיימת בשטח.
ליצוא, המלצותינו  משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות 
הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים 

על פי הרשום בתווית.
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בפרדס
אין לרסס בתנאי רוח או שרב. יש לנהוג משנה זהירות בעצים 
נושאי פרי, כיוון שקליטה של הרביצידים ברקמות הפרי תפסול 

אותו לשיווק.
יש לדאוג לכך שהתרסיס לא יפגע בנוף העץ ובגזע )מומלץ 
להתקין מגני גזע בשתילים צעירים(. אין לרסס בדיזה זורקת 
המרטיבה את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף 

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר.
יישום מונעי הצצה - ייתכן רק כאשר צפוי גשם בכמות של 30 
מ"מ לפחות תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר 
לפני התנדפותו. לחילופין, אם משקים במתזים או בממטירונים, 

ניתן להצניע את החומר במי ההשקיה.
מומלץ לשלב שני תכשירים מונעי הצצה כדי להשיג הדברה 

מקסימלית ולצמצם את כמות העשבים החמקניים.
דגניים  בשימוש בקוטלי מגע מומלץ תמיד לשלב קוטלי 
)תכשירי גלייפוסט( עם קוטלי רחבי עלים )תכשירי D-2,4( או 

עם תכשירי אוקסיפלורופן, בהתאם לעונה ולטמפרטורות. 
הריסוס באוקסיפלורופן יבוצע רק לאחר ירידת הטמפרטורות, 
ואין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן בימים חמים. אין לרסס 

תכשיר זה בתקופת הלבלוב הצעיר ובפריחה.

נזק מריסוס תכשירי אוקסיפלורופן בעת הלבלוב הצעיר

את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה 
הרב-שנתית הקיימת בשטח. התכשירים הסיסטמיים, בעיקר 
גלייפוסט ו-D-2,4, נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון גבוה 
או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה. לפיכך, אין לרסס בזמן 
ההשקיה, ומומלץ לעשות זאת יום לאחר ההשקיה. אין להשקות 
לפחות יום מהריסוס בתכשירים אלה. באופן כללי, כדאי תמיד 
10-5 ס"מ. בריסוס עשבייה  נמוכה שגובהה  לרסס עשבייה 
גבוהה מסתכנים מאוד בפגיעה בנוף העץ ומתבזבז חומר הדברה 
רב. אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח, ורק לאחר מכן לרסס.

נוסחאות ריסוס להדברת עשבייה באביב 
בפרדסים בגילים שונים )רשימה חלקית(

פרדסים מהנטיעה עד גיל שנה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, פאסטר או 

בסט ביי בריכוז 1%-2%.
פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים

)קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של 50  תכשיר דיפלופניקן 
גלייפוסט   + 200 סמ"ק לדונם  + מגלן במינון של  סמ"ק/ד' 

בריכוז של 1%-1.5%.
- מומלץ לרסס באחת  4 שנים(  )מעל  פרדסים מבוגרים 

מנוסחאות הריסוס שלהלן:
תכשיר דיאורון 300 ג'/ד' כמונע נביטה + תכשיר גלייפוסט   .1

1%-1.5% + אורורה 5 ג'/ד'.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
קווארץ או לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' +   .3

גלייפוסט 1%-1.5%.

ביטוח נזקי טבע וביטוח רב סיכוני בפרדס
בימים אלה יש לבטח את חלקות הפרדס והזנים השונים בביטוח 
קנ"ט, המבטח את הפרי מנזקי טבע במהלך העונה משלב הפיכת 
החנט לפרי ועד לקטיף. הביטוח מכסה נזקי נשירת פרי ונזקים 
איכותיים לפרי שנגרמו כתוצאה מאירוע מזג אוויר: חום, סערה, 
ברד וסערה. ענף ההדרים במועצה הצמחית מבטח את כל הענף 
בביטוח חובה, אולם ביטוח זה הוא מינימלי, ולכן רצוי ומומלץ לבטח 
בביטוחי הרשות השונים ברמות א'-ג'. בביטוח החובה מבוטח יבול 
נורמטיבי שהוא נמוך יחסית, ואילו בביטוחי הרשות החקלאי ראשי 
לבטח את גובה היבול בפועל. בביטוח החובה הפיצוי לחקלאי נמוך, 

ואילו בביטוח הרשות ברמה ג' הפיצוי קרוב לנזק המלא.
ביטוח רב-סיכוני מבטח את העצים בפרדס ואת היעדר יבול העלול 
להיגרם מחוסר פריחה או מחוסר חנטה בפרדס. גם כאן מומלץ 
לבטח בביטוח רשות ולדווח לקנ"ט על היבולים בחלקות השונות. 

הנכם מוזמנים לצפות באתר האינטרנט 
שלנו - תחום ההדרים בשה"מ:

http://shaham.moag.gov.il/Unit/perot/hadarim/Pages/default.aspx

הוצל"א שה"מ: המח' להמחשה. עריכה לשונית: עדי סלוניקו.
גרפיקה: לובה קמנצקי
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השקיה

מערכת ההשקיה בפרדס: עד 
כמה נחוץ ללכת בין הטיפות

מאת: ערן רוה )eran@agri.gov.il(, אפרת נויהאוס,
יעקב קנול, משה אהרון, סאלם אבו-חזעאל  

הספקה סדירה של מים ודשן לעצים הינה אחת מאבני היסוד 
בתפעול מטע מסחרי. אם בעבר מערכות ההשקיה התבססו על ברזים 
ידניים, וממטירונים, הרי כיום מרבית הפרדסים מחוברים למערכות 
השקיה ממוחשבות, והספקת המים לעצים נעשית בטפטוף.                                                                                                      
בחלק מהפרדסים הבקרה על מערכת ההשקיה נעשית בשליטה 
ויש תחושה כי הדבר מאפשר  )דוגמת טלפון הנייד(,  מרחוק 
שליטה מלאה על הנעשה בחלקה )החל משליטה על כמויות 
ועד לבקרה על ספיקות(. למרות האמור, לשימוש בטכנולוגיה 
המתקדמת ישנו גם מחיר - אנו נחשפים פחות ופחות לעצים 
ידוע לכל חשיבות ההסתכלות הישירה על  ולנעשה בשטח. 
ולא פעמיים הליכה בשטח משמשת  מצב העצים. לא פעם 
אותנו לקבלת החלטה לגבי עדכון כמויות ההשקיה אותה אנו 
מיישמים בפרדס. לדוגמה, במקרים בהם אנו רואים עצים עם 
סימני צימאון )כדוגמת עלים חסרי ברק, או עלים גלולים(, אנו 
מסיקים שעצים אלו מייצגים את תחילת כניסתו של הפרדס 
למצוקת מים, ומיד מתקנים את תוכנית ההשקיה על ידי תוספת 

כזו או אחרת במנת המים. 

תקלות במערכת ההשקיה הינן דבר שבשגרה
תקלות במערכת ההשקיה הינן דבר שבשגרה. לעיתים התקלות 
מזוהות בקלות, ומטופלות בסמוך להיווצרותן מאחר ומתרחשות 
במסננים שבראש ההשקיה )תמונה 1א ו-1ב(. לעיתים התקלות 
ואז נושא הזיהוי והטיפול הופך  מתרחשות ברמת הטפטפות 

יותר מורכב.
ראשית, התקלה נבנית באופן הדרגתי על פני ציר זמן של 
מספר שבועות או יותר, ולא באופן אחיד בכל הטפטפות. שנית, 
לא כל הטפטפות שושפעו באופן דומה. בשטח נראה טפטפות 
בהן ספיקת המים יורדת, כאלו בהן ספיקת המים עולה, וכאלו 

שלא הושפעו כלל. 
הזרמה של המים דרך  הינו  עקרון הפעולה של הטפטפת 
לבירינט )מסלול מפותל( כזה או אחר המוביל לטיפוף איטי 
2(. עם  )תמונה  של המים דרך נקב הממוקם בקצה המסלול 
השנים פותחו הטפטפות המתווסתות בהן משולבת דיאפרגמה 
הנפתחת ומאפשרות זרימה של מים דרך הטפטפת רק עם הגעת 
לחץ המים בקו לערך הסף אליו תוכננו. השקיה במים באיכויות 

נמוכות )המכילים כמות גבוהה של חומר אורגאני( מאפשרת 
התפתחות אוכלוסיות של בקטריות בתוך קווי הטפטוף, ולשקיעת 
חומר אורגאני על צידו הפנימי של קו הטפטוף )תמונה 3 ו-4(. 
וגם על הדיאפרגמה  תהליך זה מתרחש גם באזור הלבירינט 
של הטפטפת עצמה )תמונה 5(, דבר המוביל לשינויים בספיקת 
הטפטפת. במקרים בהם הלברינט נסתם תחול ירידה בספיקת 
הטפטפת, ואלו במקרים בהם הדיאפרגמה נלחצת ונתפסת במצב 
פתוח )המאפשר זרימה חופשית של מים בטפטפת( נקבל עליה 

בספיקת הטפטפת. 
נשאלת השאלה עד כמה הדבר חמור? כחלק ממחקר השקיה 
אותו אנו עורכים במטע אבוקדו בנען בדקנו את ספיקת המים 
של עשרים וארבע טפטפות ברחבי השטח. הבדיקה נעשתה לאחר 
שזיהינו חוסר התאמה בין מדידות פיזיולוגיות שערכנו בעצים 
)דוגמת תא לחץ, או רטיבות גזע( לבין מנות המים שישמנו 
בטיפולים השונים. מן הנתונים שנאספו עלה כי בשטח ניתן 
להגיעה להבדלי ספיקה של מעל ל-300% בין טפטפות )ערכי 
ו-4.5 ליטר לשעה, כאשר במקור אלו   1.3 נעו בין  הספיקה 
טפטפות עם ספיקה של 1.9 ליטר לשעה(. לצורך ההמחשה, מצורף 
גרף המתאר כמה מים יספקו הטפטפות שבדקנו בשנה בהנחה 
שאנו משקים בשטח 700 קוב לדונם לשנה )גרף 1(. הטווח ינוע 
מ-400 קוב לדונם לשנה )מצב בו נראה בשטח עצים הסובלים 
ממחסורי( ועד ל-1500 קוב לדונם לשנה )מצב בו נראה מים 
הניגרים מהטפטפת אל עבר מרכז השורה(. מדידות אלו הסבירו 
את אי ההתאמה בין מצב העצים בשטח למנות המים שסופקו 
להם. חשוב לציין כי לא ניתן היה לעלות על הבעיה על בסיס 
הסתכלות בנתוני ראש ההשקיה מאחר ולא היתה פגיעה בספיקה 
הכללית של מי מהטיפולים, וכל טיפול קיבל את מנת המים 
שיועדה עבורו באופן מדויק. מקור הבעיה היה חומר אורגאני 
שהצטבר בקווים, ולאחר החלפת קווי הטפטוף השונות בספיקה 

בין הטפטפות היה שולי ועמד על פחות מ-5%. 
כיצד ניתן מראש להתגונן מפני רעה שכזו? ניתן להתגבר על 
התופעה של צבירת חומר אורגאני בקווי הטפטוף על ידי שטיפת 
הקווים במי חמצן )35%( או בכלור )מגיע בתצורות שונות אך לרוב 
פחות מומלץ(. תדירות השטיפה תלויה בעומס החומר האורגאני 
הקיים במים וקצב הצטברותו בקווי הטפטוף. מאחר ומדובר 

 למרות הטכנולוגיות החדשות העומדות לרשותנו בכל הקשור להשקיית המטע 
הן לא תמיד מאפשרות לקבל מידע מלא על המתרחש בשטח, אינן מהוות תחליף 
לביקור הפיזי של המגדל בשטח וההליכה בין הטפטפות. במאמר שבהמשך מוצג

פן נוסף הקשור לחשיבות תחזוקה נכונה של מערך הטפטוף בפרדס.  
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בשימוש בחומרים שאינם ידידותיים למשתמש מומלץ לקבל 
הסבר מדויק על אופן ביצוע תהליך השטיפה והוראות בטיחות 
ספציפיות )דוגמת שימוש במשקפי מגן וכפפות, הימצאות של 
מים חיים בשטח והימצאות של 2 אנשים( מיצרני קווי הטפטוף 
הרלוונטיים. במקרה שמהלך הטיפול דורש מיהול של מי החמצן 
המשמשים לטיפול אז יש לבצע זאת על בסיס הוספת מי החמצן 
למים ולא להיפך )מאחר והדבר יוצר ריאקצית אקזו-תרמית(. בכל 
מקרה, עם סיום הזרקת מי החמצן או הכלור, יש לבצע שטיפה 

של הקווים תוך שמעלים את לחץ המים במערכת ההשקיה. 
כאשר סתימת מערכת הטפטוף נגרמת משקיעת מלחים )דוגמת 
אבנית(, מבצעים את שטיפת הקווים עם חומצה מלחית )33%( 
או זרחתית )46%(. בפועל ניתן גם להשתמש בחומצות אחרות 
)חנקתית או גופריתית( אך הדבר פחות מומלץ. בדומה לטיפול 
במי חמצן, את החומצה מוסיפים תמיד למים ולא להיפך. פירוט 
מלא של מהלך השטיפה יש לקבל מיצרן הטפטוף מולו עובדים. 
גם במקרה זה, בתום תהליך המסת המשקעים על ידי החומצה, 

יש לשטוף את הקווי ההשקיה תוך שמעלים את לחץ המים 
במערכת. שוב, מאחר ומדובר בשימוש בחומרים מסוכנים, יש 

לשמור על כללי הבטיחות שהוזכרו קודם לכן. 

סיכום
עקב השימוש הנרחב שנעשה במים באיכויות נמוכות להשקיית 
קווי הטפטוף  ניטור שותף של  מטעים, עולה החשיבות של 
ותחזוקתם. לא מן הנמנע שתופעות אותם אנו מודדים במחקרי 
שדה )כפי שקרה בחלקת האבוקדו בא עבדנו( או כאלו המדווחות 
או אפילו  )דוגמת עצים שאינם מתפתחים  ידי חקלאים  על 
מתנוונים(, נגרמות מחוסר האחידות בספיקת הטפטפות בשטח. 
או  נעשית המים עשירים בחומר אורגאני  וההשקיה  במידה 
מלחים לא מן הנמנע שנחשף להצטברותם ושקיעתם בתוך קווי 
הטפטוף. תדירות שטיפת הטפטפות תעשה בהתאם לכמות וסוג 
החומר שהצטבר בצנרת. הדבר יאפשר שמירה על תפקוד נכון 

של מערכת הטפטוף בפרדס לאורך זמן. 

תמונה 2: מבנה הלבירינט דרכו זורמים המים בתוך הטפטפת )ניתן לראות 
כי הלבירינט נקי ממשקעים ומדובר בטפטפת נקייה(

 תמונה 3: חומר אורגאני המרחף במים הנעים בתוך קווי הטפטוף. המים 
נדגמו מקצה קווי הטפטוף של חלקת הרימונים במושבי הנגב המושקית 

במים מושבים של קולחי באר שבע

תמונה 4: שקיעת חומר אורגאני בצידו הפנימי של קו הטפטוף. 
הצינור נדגם מחלקת הרימונים של מושבי הנגב, המושקת במים 

מושבים של קולחי באר שבע

תמונה 5: חלקיה 
הפנימיים של טפטפת 

מחלקת הרימונים 
של מושבי הנגב. 

ניתן לראות שקיעה 
של חומר אורגאני 
על הדיאפרגמה 
ובלבירינט של 

הטפטפת

)המשך בעמוד 30(
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התאחדות חקלאי ישראל

מצב החקלאות מתדרדר
לטענתם מצב החקלאות הולך ומתדרדר עד כדי פשיטת רגל וסגירה של משקים חקלאיים רבים # "מצב 

החקלאים קשה מנשוא עד כי החקלאי כבר אינו מרוויח כסף וכתוצאה מכך משקים חקלאים רבים נסגרים" 
# עוד הוסיפו: "אנו פונים אליך היום, ערב בחירות, בהיותו שרויים תחת שוקת שבורה, רגע לפני שיהיה 

מאוחר מידי וקוראים לך להיפגש איתנו באופן המידי והבהול"

מאת כתב עת הדר 

עוד בטרם יצא לארה"ב ראשי התאחדות חקלאי ישראל פנו   
לראש הממשלה, בנימין נתניהו לקיים פגישה דחופה על מצב 

החקלאות בישראל. 
במכתב ששלחו כתבו: "בשנים האחרונות מצב החקלאות הולך 
ומתדרדר והחקלאים המספקים את הסחורה החקלאית ודואגים 
לביטחון המזון בארץ, מוצאים עצמם סוגרים את המשקים שלהם 

ושרויים תחת שוקת שבורה".
עוד הוסיפו במכתב: "אנו, החקלאים, במושבים, בקיבוצים 
ובמרחב הכפרי כולו, שייסדנו והקמנו את המדינה הזאת בזיעת 
גבולות הארץ, דאגנו לביטחונה  ועיצבנו את  אפינו, שמרנו 
ולביטחון המזון מתוך החזון והערכים שהמדינה נבנית על ידי 
חקלאות ועבודת האדמה בעמל וביזע, דווקא אנו היום נמצאים 

בפני פשיטת רגל ורגע קטן אחד לפני קריסה". 
זעקת השטח 

במכתב תיארו את זעקת השטח: "אנו כותבים לך מהזעקה 
- של החקלאים, הרפתנים,  והמדממת של השטח  הכואבת 
הלולנים ושל כל המרחב הכפרי – המצב של החקלאים הינו קשה 
מנשוא , הרווחיות הולכת  ופוחתת עד למצב בו החקלאי כבר 
אינו מרוויח כסף וכתוצאה מכך משקים חקלאים רבים נסגרים 
– מטעים, רפתות, לולים ושטחי ירקות והכי גרוע שהחקלאים 
הגיעו למצב של שחיקה בחדוות היצירה. מה עוד שפערי התיווך 

פוגעים באופן ישיר בהכנסת החקלאי.
ישראל שהחקלאים  ציינו ראשי התאחדות חקלאי  בנוסף 
בעוטף עזה וסמוכי הגדר עדיין לא קיבלו פיצויים וכי המשבר 
וביצואנים בשווי של מאות  ברוסיה פוגע אנושות בחקלאים 

מיליוני שקלים.
ראשי התאחדות חקלאי ישראל קראו לראש הממשלה לקחת 
אחריות אישית ולאומית ולהיפגש איתם בכדי לפעול בנחישות 
להציל את המצב: "אנו פונים אליך היום, ערב בחירות, בהיותו 
שרויים תחת שוקת שבורה, רגע לפני שיהיה מאוחר מידי וקוראים 
לך להיפגש איתנו באופן המידי והבהול. כבוד רה"מ, בנימין 
נתניהו – אחריותך, האישית והלאומית, היא הן מתפקידך והן 
מאישיותך ואהבתך לארץ ישראל ואנו קוראים לך ברוח זו שלך 

לפעול בנחישות ובאחריות בכדי להציל את המצב".
על המכתב היו חתומים כלל הנהגת התאחדות חקלאי ישראל 
ובראשם:  מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות 
חקלאי ישראל, אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, איתן 
ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, יצחק אליה, מזכ"ל הפועל 
המזרחי, דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי, דובי אמיתי, נשיא 
התאחדות האיכרים, מאיר יפרח מארגון מגדלי הירקות, נחמיה 
רפל, מזכ"ל הקיבוץ הדתי, צביקה מרום, מזכ"ל העובד הציוני 

ואיציק כהן מארגון מגדלי הפירות.

אבשלום אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל התייחס 
לנושאים שבחדשות בדיווח ששלח לחקלאים חברי ההתאחדות. 

להלן עיקרי הדברים: 
משבר היצוא והרובל – זו הבעיה המונחת לתפתחנו תקופה ארוכה. 
התקיימו כנסי חירום שהתייחסו לסוגיה וגם התקיימו פגישות עם 
משרדי החקלאות והאוצר כדי למצוא פתרון שיבטיח רשת ביטחון 
לגידולים שנפגעו. למרות הבחירות שבפתח, כנראה לא יהיה מנוס 
מלצאת "כדי להיאבק על זכויותנו". הכוונה לעזרה כספית למגדלי 
הירקות והפרות שנפגעו כולל סיוע בהסבות לגידולים אחרים. בעבר 
היו משברים דומים דוגמת משבר היורו ב-2001. המדינה התגייסה 
וסייעה בסופו של יום. נקווה כי בסופו של יום יימצא הסדרמניח 

את הדעת גם עתה.               
מים - בהמשך להחלטת מועצת רשות המים – נפגשו אנשי 
התאחדות החקלאים עם אנשי משרד האוצר משרד החקלאות ורשות 
המים לדיון ראשון בנושא מציאת חלופות למחיר המים השפירים 

שעל פי הסכם המים יגיע בעוד 5 שנים ל–2.80 ₪.

הנתונים שהוכנו לקראת הדיונים מצביעים על כך כי החקלאים 
משתמשים  במיליארד ומאה לערך בכל סוגי המים ומתוכם כ-80 
מליון קוב הולכים לחקלאים שאין להם אלטרנטיבה אחרת. אלו 

הם השייכים לקבוצה המשלמת את המחיר הגבוה.
המחיר לחקלאי המשתמש בסוגי מים שונים כמו שפירים, מושבים, 
מליחים שאיבה עצמית, שיטפונות וכיוצ"ב הוא 1.35 ₪. הוועדה 
בודקת פתרונות אפשריים לאותם חקלאים המשתמשים במים 
שפירים בלבד. על הפרק הוספת מים מושבים, הגדלת רישיונות 
מים אזוריים, פתיחת משק המים הסגור והכללת כל היטלי ההפקה 

בתןך חישובי מחירי העלות של משק המים וכו'
עובדים זרים – המצב בנושא העובדים הזרים סביר יחסית. יש בארץ 
כ–3000 משתלמים מחו"ל הבאים לשנה ומהווים חיזוק משמעותי. 
יש היצע של עובדים עונתיים מסרי לנקה  - עד כה רק כמה עשרות 
חקלאים השתמשו בו ורובם המכריע מרוצים מאוד. לדברי וילאן 
"באפשרותנו להגדיל כמות זאת בהתאם לביקוש. חקלאים המעוניינים 

בתוספת עובדים עונתיים מתבקשים ליצור עימנו קשר לתאום".

אבו וילן מתייחס לנושאים שבחדשות
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)המשך מעמוד 27(השקיה

תמונה 1. שרידי דגים )א( וחלזונות
ב( שהוזרמו ממאגר המים לראש מערך ההשקיה בהדרי מעון והובילו לסתימת מערכת הפילטרים של ראש ההשקיה(

גרף 1. פיזור ההשקיה של הטפטפות מחלקת ניסיון שבנען בהנחה שמנת ההשקיה השנתית עומדת על 700 קוב דונם לשנה

טפטפת נבדקת

ם(
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לד
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קו
ת )

תי
שנ

ה 
קי

ש
 ה

ת
מנ

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

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

ב. חלזונות מראש השקיה בהדרי מעוןא. דגים בראש השקיה של הדרי מעון
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ÆÌÈ¯„‰· ˙ÙÏÁ

∫ÏÈÎÓ

Azoxystrobin ¯ËÈÏØÌ¯‚ ≤µ∞
 ÈÓËÒÈÒ ˙ÂÈ¯ËÙ ÏËÂ˜

 ˙ˆÂ·˜Ó È¯‡ÈÓÏÒ¯ËÂ
 ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÈ¯ÂÏÈ·Â¯ËÒ‰

ÆÒ„¯Ù· ˙ÙÏÁ ˙¯·„‰Ï

Ô˙È‡

ÒÂ‡Ê

·Â¯˜·

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

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו

 ס
ה

סולמות



לפרדסנים
ולכל בית ישראל - 
ופורח!פסח שמח, אביבי 


