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הצמחים מועצת 
ולשיווקם צמחים  לייצור  המועצה 
The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

# החקלאים צפויים לזכות בהישג  - בתביעת ענק על נזקי המחסור בעובדים זרים
#  ראיון עם הפרדסנים הוותיקים האחים נתן ואלי הנגבי ממושב תקומה 

#  דעה – החקלאים לא מנצלים מספיק את הזכות הגדולה שהעניקה להם הממשלה

 

התמונה "סובי סובי מקצרה"

 של הצלם אסף סולומון זכתה בתואר 

תמונת העשור בתחרות "הגלריה 

החקלאית 11" של קנט לשנת 2015
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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!
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חומצה זרחתית, 

אשלג
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 שרית
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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.



רכז ענף ההדרים:

טל עמית
tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס
liss1@netvision.net.il

חברי המערכת

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

כתובת המערכת

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

מחלקת מודעות:

שיאים
טל': 03-5711908, פקס: 03-5730866

הפקה והדפסה:

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

 סקירה ענפית 
 יצוא

מישראל  יוצאו  ב-9/5/15  19 שהסתיים  לסוף שבוע  עד 
158,500 טון. בהקבלה לשנה שעברה )160,100 טון( זו  ירידה 
של 1% ולזו של לפני שנתיים )167,500 טון( ירידה של 5.5%.

הזנים המובילים ביצוא בתקופה הנסקרת הם: 
500 טון "אורי"  - 64

300 טוןאשכ' אדומה  - 43
250 טוןנובה - 12

600 טוןפומלית - 11

מפגיעת  בעיקר  נובעת  היצוא  בכמויות  הירידה 
רבים(.                                                                                                          ברד  אירועי  )קרה,  השנה  שהיו  הטבע  נזקי 

אך לא רק מהם.
מבחינה כמותית – נרשמה פחיתה של כ-30% ביצוא אש'   .1
אדומות - עקירה של כאחוז. זה דומה לשטח שנעקר ב-3 

השנים האחרונות.
באשר לפומלית - השוק היפני הצטמצם ל-100,000 תיבות   

)1,500 טון( בשל המצב הכלכלי שם.
איכותית   .2

הבשלה מוקדמת מאוד גרמה להזדקנות הפרי ולסיום היצוא  א. 
מוקדם מהצפוי )אור(. 

איכויות "מעורבות" ביצוא גרמו לתביעות, לאריזות מחדש  ב. 

וגם לפסילות - דבר שגרם להוצאות רבות לפרי, שגם כך 
נארז באחוזי אריזה נמוכים.

שווקים   .3
הנמוכה  כמות  פרי,  טון   23,500 קלט  הרוסי,  השוק  א. 
ו-25%  קודמת  בעונה  הפרי שנקלט שם  לעומת  ב-7% 
עונות.                                                                                             2 לפני  שם  שנקלט  לפרי  בהשוואה  פחות 
בנוסף לכך, גם התמורות ששלמו הרוסים היו נמוכות בהרבה 

מאלה ששולמו בשנים קודמות בשל קריסת הרובל.    
ב. המטבע האירופי איבד 15% לעומת שנה שעברה.

מחירי יצוא    
)בשקלים( בהשוואה  נמוכים  רב השווקים שילמו מחירים 
כתוצאה  בעיקר  וזאת  עברו  בשנים  ששולמו  למחירים 
משערי מטבע שהורעו. נושא האיכויות פגע אף הוא  ביצוא.                                                                                   
לשם השוואה אני מציג בטבלה מיוחדת את המחירים הסיטונאים 
של "אורי" בצרפת, בהשוואה לשנתיים הקודמות. עיון בנתונים 
מראה פחיתה של 10-30 סנט יורו במחירים לאורך העונה )וזאת 
מלבד הירידה בשער היורו(. עוד בולט צמצום הפערים בין 

ה"אורי" לבין ה"אפורר" הספרדי.
ניתן לציין בסיפוק, כי  באשכוליות האדומות לעומת זאת, 
הייתה זו עונת שיווק מוצלחת - הכמויות היו אומנם 30% פחות 
מאשתקד, אבל, המחירים היו יפים בשוק האירופי, לאורך כל 
העונה. הם תרמו למחירים הטובים ביותר שקיבלנו ב-3 השנים 

האחרונות )גם בשקלים(. 

 מאת טל עמית

 2014/15 2013/14 2012/13

שבוע
מספר

אפורר
ספרדי

אפורר 
מרוקני

אורי
ישראלי

אפורר 
ספרדי

אפורר 
מרוקני

אורי
ישראלי

אפורר
ספרדי

אפורר
מרוקני

אורי
ישראלי

)26/12-2/1( 1 - - - - 2.3
)2-9/1( 2 - - 1.8 - - 1.9-2.0 2.1-2.2
)9-16/1( 3 - - 2.0 1.8 - 1.8-1.9 2.0-2.2
)16-23/1( 4 - - 1.7-1.8 1.7 - 1.6-1.7 1.6 1.4-1.5 1.8-2.0
)23-30/1( 5 1.6-1.7 1.3-1.4 1.7-1.8 1.6 - 1.5-1.6 1.5-1.7 1.35-1.4 1.7-1.9

)30/1-6/2( *6
)6-13/2( 7 1.5-1.8 1.1-1.3 1.5-1.6 1.6-1.8 - 1.6-1.8 1.5-1.6 1.3-1.4 1.7-1.8
)13-20/2( 8 1.4-1.6 1.1-1.15 1.5-1.6 1.6-1.8 1.2-1.3 1.6-1.7 1.5-1.6 1.2-1.3 1.8
)20-27/2( 9 1.3-1.5 1.0-1.1 1.5-1.7 1.6-1.8 1.1-1.3 1.8-1.9 1.5-1.6 1.0-1.25 1.8-2.0

)27/2-6/3(10 1.4-1.5 1.0-1.15 1.5-1.7 1.6-1.8 1.3-1.4 1.7-1.9 1.5-1.6 1.0-1.1 1.9-2.0
)6-13/3( 11 1.5-1.6 1.2-1.25 1.4-1.6 1.5-1.6 1.15-1.4 1.8-2.0
)13-20/3( 12 1.5-1.6 1.0-1.15 1.4-1.6 1.6-1.7 1.1-1.3 1.8-1.9 1.5-1.6 1.8-2.0
)20-27/3( 13 1.5-1.6 1.0-1.15 1.4-1.6 1.5-1.7 1.1-1.3 1.8-1.9 1.5-1.6 1.8-2.0
)27/3-3/4( 14 1.5-1.6 1.0-1.15 1.5-1.6
)3-10/4( 15 1.5-1.6 - 1.5-1.6
)10-17/4( 16 1.6-1.7 - 1.5-1.6
)17-24/4( 17 1.6 - 1.4

השוואת מחירי "אורי" מול מתחרים בצרפת – עונות 12/13-14/15 )המחירים באירו /ק"ג(

)המשך מעמוד 11(
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➽

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 19  המסתיים ב-09/05/2015  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

 מצטבר  

  2012/13   2013/14  2014/2015שבוע 19   זן
שינוי ב-%

 14/15 / 13/14

3,9116,1775,224-37%           שמוטי         
3355161,482-35%           אפילים        
674187636260%           טבורי         

270%           10           קרה קרה       
615,2313,8445,54936%אשכ' רגילות   

96143,32058,88259,796-26%סנרייז        
11,60413,50313,192-14%           סוויטי        
162123932%           רדסון         

2,4622,778583-11%           לימון צהוב    
2014743%           לימקואט       
5375363820%           קומקואט       

70742120568%           ליים          
3271,0972,856-70%           טופז/טנגור    
5,9926,8206,039-12%           מינאולה       
12,24710,50013,36317%           סנטינה        
2134621,013-54%           מורקוט        
39135192011%           מיכל          
1,0541,7781,661-41%           הדס           
1,0322,2341,958-54%           אורה          
164205503-20%           מור           
11764,47846,45649,39139%אורי          
641219540193%           מירב          
3110-100%                      תמי           
1,768745650137%           אודם          

200%           38           מירבית        
3081,163528-74%           פומלו לבן     

8531,071973-20%           פומלו אדום    
1,139158,479160,113167,517-1%סה"כ          

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

                            10,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
2,496              1,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

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



חי בנימני  050-5219240
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עמדה

כדי להמשיך ולהצליח בקניית חומרי הדברה מוזלים, אנו 
חייבים להמשיך ולרכוש חומרי הדברה במשביר לחקלאי. המשך 

קניה בהיקפים גדולים יחזק את הקשר בינינו למשביר.
צריך לזכור שחברות מתחרות לא אוהבות את העסקה שקיימנו, 
מציעות את חומרי ההדברה באותו מחיר ולעיתים גם בפחות, 

כדי שלא תעזבו את אותם ספקים ותעברו למשביר. 

אם לא נמשיך לקנות במשביר, המשביר יפסיק את העסקה 
ואז המחירים יעלו לכולנו. 

רצ"ב מחירון לחברי הארגון מ-12.05.2015, מחירון זה תקף 
לחודש. חקלאים שלהם בעיות  עם הסניפים מתבקשים ליצור 

עימי קשר  050-5219240. 

קבוצת רכישת חומרי הדברה 
בהנחה של פרדסני ארגון 

מגדלי הדרים 

סה"כמחיר לליטראריזהפריט
B 518.492טריטון

1735735מוספילן לריסוס
1584584מפיסטו )תחליף מוספילן(

1505505אנוידור
1479479ספידי )תחליף אנוידור(

1033330ביומקטין
1632632מובנטו

1147147קונפידור
1044.9449קודקוד )תחליף קונפידור(

594470בוטרקס
530150אלפאנול
576.5382.5ג'ברלון

566330ביג ג'יב )תחליף ג'יברלון(
2022.5450ראונד אפ

2012240טייפון
1037370אלבר סופר

252.767.5מגניסל
253.177.5עלוותי )בונוס(

254.2105גפרת מנגן )אינטרא(
2510.4260תחמוצת אבץ

537185פרוסטרן )ברזל(
542210בוליקל )ברזל(

529145פלדה
1025.5255הליוגופרית

2512300גפרביק אבקה
 E.O.S 1015150שמן



1. תקציר
התכשיר מובנטו )Spirotetramatׂ( שייך לקבוצה חדשה של 
קוטלי מזיקים שייחודה בכושר עבירותה בצמח, הן בשיפה והן 
בעצה. מעלה נוספת של התכשיר היא בכך שניתן ליישמו עד 

14 יום לפני הקטיף ומורשה כפרי המיועד ליצוא.
בארץ החומר אושר לשימוש בשנת 2014 כנגד הכנימה האדומה 

.Aonidiella aurantii
בניסוי שנערך בפרדס אור במושב גן-חיים נבחנה השפעת 

התכשיר מובנטו על הדברת מזיקים.
בתום תקופה של 6 חודשים נמצא שהתכשיר הדביר ביעילות, 
פרט לכנימה אדומה, גם את כנימת האגס וכנימת העש הצמרית.

2. חומרים ושיטות
לצורך עריכת הניסוי נבחרה חלקת אור בת 14 שנים המורכבת 
על גבי כנת ה-812. החלקה ממוקמת בין 2 כבישים ובשנים עברו 
נגרמו נזקים קשים לפרי, בעיקר עקב נוכחותה של הכנימה האדומה.

מתכונת הניסוי  -  4 חזרות באקראי 3 עצים לכל חזרה.
החומרים:

א. מובנטו 0.09%
ב. מובנטו   0.18%

ג. קונפידור  17 סמ"ק לעץ.
ד. היקש.

מועד היישום: 8 למאי 2013.
שיטת היישום: - ריסוס ברובה בכמות של כ-8 ליטר תרסיס 

לעץ, הטמפרטורה בזמן היישום 16 מ"צ.
שיטת ההערכה: ספירת נוכחות מזיקים על 20 עלים ו-20 
פירות בעץ המרכזי של השלישיה. הספירה נעשתה ע"י המחברים.

3. תוצאות: 
טבלה 3:מספר הכנימות בתאריך 8.8.13 )ממוצע ל-20 עלים ו-20 פירות(

מס' 
הטיפולטיפול

כנימה 
כנימה צימרית

אגסית 
כנימה 
אדומה 

ס"ה 
כנימות 
ממוגנות

 2.2ב0.4א0.8א1.0 במובנטו  % 0.09)א(

2.8 ב0.5א1.4א0.9 במובנטו % 0.18)ב(

קונפידור 17 )ג(
סמ"ק\עץ

 1.2 ב0.15א1.0א0.05 ב

28.6 א3.5א4.3א20.8אהיקש)ד(
* ניתוח  שונות לפי מבחן tuke-kramer—אותיות שונות באותה 

עמודה, מעידות על הבדל מובהק ברמה של  0.05

טבלה 4 : מספר הכנימות בתאריך 20.10.13 )ממוצע ל-20 עלים ו-20 
פירות(

מס' 
טיפול

כנימה הטיפול
צימרית

כנימה 
אגסית

כנימה 
אדומה

ס"הכ 
כנימות 
ממוגנות

1.6 אב1.5ב0.1א0.0א*מובנטו  0.09%א

0.8 ב0.7ב0.1א0.0אמובנטו 0.18%ב

קונפידור 17 ג
סמ"ק\עץ

1.2 ב0.9ב0.3א0.0א

12.1 א5.7א0.4א6.0אהיקשד

* ניתוח שונות,לפי מבחן tuke- kramer, אותיות שונות 
באותה עמודה, מעידות על הבדל מובהק ברמה של 0.05

4. דיון ומסקנות
טיפול במובנטו שניתן בתחילת מאי 2013 הביא לפרי נקי   .1

לתקופה של כ-6 חודשים לפחות בהשוואה לביקורת.

ניתן לראות שהתכשירים מובנטו בשני המינונים וקונפידור   .2
גרמו להדברה טובה)מוחלטת( של כנימת העש הצמרית 
וכנימת האגס. כל זאת  והדברה טובה של כנימה אדומה 
בהשוואה לביקורת שהייתה נגועה קשה בכנימות הללו כל 

אותה תקופה.

השונות הגבוהה שהייתה בשטח הניסוי גרמה לקושי בקבלת   .3
תוצאות מובהקות יותר.

הפרי בעצים המטופלים היה נקי למעשה עד לקטיף בחודש ינואר.  .4

לא אובחן כל נזק לעצים שטופלו בתכשיר מובנטו.  .5

סיפרות
Movento: Full control.
The Bayer Cropscience Feb. 2011.

בחינת התכשיר מובנטו
בהדברת מזיקים בזן אור

פרץ ברוש – ש.ה.מ )גימלאי(
 ישראל עופר, דר' אופיר נאות, רחלי יצחקי – חברת לידור כימיקלים בע"מ

7

ניסוי בתכשיר חדש



האחים הנגבי -
40 שנות חקלאות בנגב

סיפור חייהם של האחים הנגבי הוא סיפורה של ההתיישבות 
החקלאית ושל המתיישבים הדתיים בנגב. נתן ואלי הנגבי הם 
חקלאים שנולדו במושב תקומה ועוסקים בחקלאות מזה 40 שנה, 
תקופה ארוכה שבה המשק הישראלי התפתח,  כשבמקביל גם 

חלו שינויים בחקלאות הישראלית.  

חלק  ולו  לנתיבות  מערבית  צפונית  נמצא  תקומה  מושב 
נכבד באתוס המלווה את התיישבות היהודית בנגב. המושב 
הוקם ב-6 באוקטובר 1946 במסגרת "תוכנית י"א הנקודות" 
המפורסמת בנגב, במבצע בו הוקמו שם בין לילה 11 ישובים. 
צביון  על  ושומר  זרם ה"הפועל המזרחי"  על  נמנה  המושב 
נגב".                                                                                "שדות  מועצת  על  נמנה  הוא  קיומו.  שנות  כל  דתי 
הוריהם של נתן ואלי )אשר ז"ל ושרה תבד"ל(,  נמנו על מייסדי 

תקומה בו הקימו את ביתם, כשלצידו  גם את המשק החקלאי 
המשפחתי.  כבני הדור השני לחקלאים בישוב, נתן ואלי ממשיכים 
את דרכם של ההורים ותוך כדי כך הם מסתגלים לתהפוכות 
שפקדו במהלך השנים את החקלאות בישראל בכלל ובנגב בפרט,   

הפרדס הראשון  
שאלה: ממתי אתם בחקלאות?                                                                                               
בו  ובנו  הישוב  מקימי  על  "הורנו שנמנו  הנגבי:  האחים 
את ביתם, בחרו להתפרנס מחקלאות. בתחילת דרכם היו לנו 
העיסוק בחקלאות משפחתית  באותה העת  ולולים.  רפתות 
בעיסוקם  ראו  ומשפחתו  החקלאי   – בלבד  פרנסה  היה  לא 
ולכן היה אך טבעי שמגיל צעיר נרתמנו לעזור  אורח חיים. 
מהלימודים.                                                                                                                          החופשות  במהלך  בעיקר  המשק.  בעבודת 
לאחר שהצטרפנו להורים קיבלנו על עצמנו להמשיך בדרכם. 
הרחבנו את פעילותנו לעיבוד הקרקע. גידלנו ירקות מטעים 
ופרי הדר. ככל שחולפות השנים הופך הפרדס לעיסוקנו המרכזי.                                
"את הפרדס הראשון שתלנו בשנת 1976 ועד היום אנו מחזיקים 

באותם 10 דונם ראשונים". 

שאלה: במה אתם מתרכזים כיום?
נתן ואלי הנגבי: "אנחנו מתמקדים בשנים האחרונות, יותר 
ויותר בעיבוד, אריזה ושיווק הדרים לשוק המקומי.  בעיקר לימון 
)כ–200 דונם(. יש לנו גם חלקה קטנה של ניו הול. במקביל, 
גם  והפרות,  אנחנו מצמצמים את פעילותנו בתחום הירקות 
מתאימים את פעילותנו לשינויים בענפים השונים המחייבים 
התאמות חדשות. ההתנהלות הזו מוכיחה עצמה. אנחנו מאמינים 
שההשגחה העליונה מנתבת את הבחירות שלנו  לכיוון הנכון.                                                                                                                              

שאלה: למה מכוונים דבריכם?                                                                                         
גידול פלפלים  ויתרנו על  האחים הנגבי: "בחורף הקודם 
בחורף  הירקות  דילגנו על עבוד   - משיקולים שונים שלנו 
והמשכנו ישר להדרים. ואכן, בסוף אותה עונה חסכנו מעצמנו 
את עוגמת הנפש של מגדלי הפלפלים האחרים בדרום הארץ".                                                                                

נתן ואלי הנגבי דור שני למשפחת חקלאים - מעבדים, אורזים ומשווקים
פרי הדר )בעיקר לימון( לשוק המקומי # בסיס פעילותם החקלאית

במושב תקומה שהוקם באוקטובר 1946 במסגרת "תוכנית 11 הנקודות"
# הוריהם נמנים על מייסדי המושב

האחים הנגבי
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למה לימון דווקא 
שאלה: "למה אתם מתמקדים בלימון?                                                                                     
האחים הנגבי: "הלימון הוא הפרי היחיד שמניב פרי כל השנה. 
רובו בחורף כשהפרי צהוב ומקצתו בקיץ כשבעזרת אבחלה 
הפרי מקבל צבע צהוב. כתוצאה מכך הפרי שלנו נמצא על מדפי 

הרשתות כל השנה". 

טכנולוגיה מתקדמת
שאלה:" מה תוכלו לספר לנו על בית האריזה שלכם?"

האחים הנגבי: "אנחנו מחזיקים בבית אריזה למעלה מ-25 שנה. 
כפי שאנחנו מקפידים על שימוש במכשור ממוחשב ומתקדם 
בעבודת השטח, כך גם בית האריזה שלנו מצויד בטכנולוגיה 
מתקדמת. לפני כשנתיים השקענו בשיפור מערך המיון בבית 
האריזה, השקעה גדולה מאוד. הוא משמש לאריזת פרי הדר ופלפל.                                                                                                                      
הזו  ההשקעה בציוד מתוחכם משתלמת ללא ספק. הקידמה 
ומקרוב. אנחנו  בפרדסים שלנו מאפשר לנו שליטה ממרחק 
יודעים מה קורה בכל רגע בבית האריזה ובשטח שמחוצה לו. 
כפי שלא צריך לרוץ מחלקה לחלקה בשטח, בפרדס, כפי שהיה 

בעבר כך גם בבית האריזה, הכול מעודכן. 

שאלה: "כיצד הריחוק ממרכז הארץ משפיע על ההתנהלות 
העיסקית שלכם?"

האחים הנגבי: "המרחק מהמרכז לא משפיע על שיווק ההדרים 
והירקות שלנו. השינוע שלנו עצמאי וגם השכלנו לקיים מערכת 
קשרים ממושכת שבבסיסה אמון הדדי ושביעות רצון עם לקוחות 

קבועים כמו מגה ורמי לוי".

שאלה: האם אתם מצליחים לנהל מערכת יחסים יציבה ועל 
בסיס אמון הדדי גם בתחומים נוספים של פעילותכם העסקית?                                                                                                      
האחים הנגבי: "בהחלט.  אנחנו מעסיקים כ-12 עובדים יומיים, 
ישראלים מהמגזר הבדווי  ומשתדלים לעבוד עם אותם העובדים 

לאורך השנים. אגב, נרשמה ירידה משמעותית במספר התאילנדים 
שאנו מעסיקים בשנתיים האחרונות ולא ביוזמתנו". 

שאלה: האם יש לכם מספיק מים כדי להשקות את הגידולים 
שלכם?

האחים הנגבי: "אין  היום מחסור במים במדינה גם לא אצלנו. 
אנחנו מקבלים מים מהמוביל הארצי וממתקני התפלה. 

פעילותכם?                                                           על  אגרסקו השפיעה  קריסת  כיצד  שאלה: 
האחים הנגבי: "אין ספק שנפילת אגרסקו עשתה שרות רע 
להציע  מי שיכול  היה  לא  קריסתם  רבים. לאחר  לחקלאים 
ומקצועיות.                                              אמינות  רמת  ובאותה  היקף  באותו  שרות 
באשר אלינו, הרי שלאחר נפילת אגרסקו ירד מספר התאילנדים 
שאנחנו מעסיקים בכ-25%. המשק שלנו הפסיק לייצא שרי ולכן 

הרחבנו פעילותנו בהדרים באופן משמעותי.  

בני הדור הבא 
כי הדור הצעיר במשפחותיכם   שאלה: האם אתם צופים 

ימשיך בדרככם?
בנות.  ושתי  בנים  שישה  יחד  "לשנינו  הנגבי:  האחים 
הנדסה  בתחומים:  אקדמיה  לימודי  סיימו  יותר  הבוגרים 
במשק  עובד  נתן,  של  הצעיר  הבן  ארז  ומנהל.  כלכלה 
ועבודה  לימודים  משלב  באוניברסיטה,  במקביל  ולומד 
צבא.                                                                                                                               אחרי  במזרח  בטיול  אלי  של  הצעיר  והבן  במשקנו 
החקלאי  של  ההווה  כי  להבין  עלינו  יותר,  כללי  באופן 
לחקלאות  להצטרף  שבוחן  הצעיר  קשה.  היום  בישראל 
רואה כי העתיד מעורפל, קיים חוסר ודאות, קשה להתפרנס 
מופחת.                                                                                                            בסיכון  פיתויים  ישנם   במקביל,  מחקלאות. 
כדי להצליח היום בחקלאות, צריך השקעות גדולות. הצלחה 
תבוא רק למי שבבעלותו פרדס גדול. עברו הזמנים שיכולת 
להתפרנס מ-10-20 דונם ליד הבית. לא במקרה, לפני כ-30 שנה 
היו בארץ כ-30 אלף חקלאים ואילו כיום נמצא כ-5000 חקלאים 
המעבדים שטחים נרחבים יותר. זה לא סוד שמשקים רבים כיום 
נקלעו לרמות סיכון בדרגות שונות. עובדים על גבול הרווחיות. 
אם תשאל אותנו ובצדק, איך זה שאנו בכל זאת ממשיכים לעבוד 
ולהשקיע התשובה ברורה – אנחנו הוותיקים אופטימיים, ראינו 
הכול. הבעיה היא כיצד להבטיח שגם הצעירים יאמינו כמונו 

בחקלאות -  כפי שאנו ואבותינו האמנו בה".  

שאלה: כיצד התמודדתם עם הלחימה בקיץ שעבר, במהלך 
מבצע "צוק איתן"? 

האחים הנגבי: "674 קסאמים נפלו באזורנו במהלך המבצע. 
ניתן היה  אין ספק שהמבצע היקשה על עבודת המשק, לא 
להתרחק מאיזור הממ"ד ובוודאי לא לסכן את הפועלים. לכן 
פעולות הקטיף הופסקו והיבול ירד לטמיון, בנוסף, רעש התותחים 
שניצבו סמוך למושב, בשילוב הגראדים והקסאמים הדירו שינה 

מעיננו וגרמו לחרדות רבות בקרב האוכלוסייה". 
זווית נוספת בפרדס המטופח
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הישג לחקלאים: בית המשפט המחוזי בתל אביב מינה מומחה 
מוסכם בתביעת ענק על נזקים שנגרמו בשל המחסור בעובדים 
זרים בשנים קודמות שהגישו מאות חקלאים באמצעות עו"ד 

חגית ויינשטוק.
תביעות החקלאים מענפי הפרחים, הפירות והירקות מתייחסות 
לנזקים שנגרמו להם בשל מחסור של אלפי עובדים שיצרה 
מדיניות הממשלה בשתי תקופות שונות במהלך השנים -2007
2013 ואשר הביא להפסד של עונות שלמות, ירידה ביבולים 
ואי עמידה בהתחייבויות ליצוא. לדברי עו"ד ויינשטוק, הדיון 
בבית המשפט הוא התקדמות חשובה בדרך לפיצוי החקלאים על 
הנזקים הכבדים שנגרמו להם. משמעות ההחלטה היא שחקלאים 
שיוכלו להוכיח את הנזקים שנגרמו להם יזכו בסבירות גבוהה 

לפיצוי כספי. 
מדיניות הממשלה באותן שנים היא אחת הסיבות שגרמו 

זכאים  להתדרדרות החקלאות שנמשכת גם היום והחקלאים 
גלי החלטות של  לפיצוי מלא על כך. המדינה הפרה בריש 
והבטחות מינהלתיות שהחקלאים הסתמכו עליהן  הממשלה 
וכתוצאה מההפסדים חלק מהחקלאים נאלצו להפסיק לחלוטין 

את העבודה בחקלאות ואיבדו את מפעל חייהם. 

לרבים אין כסף לשלם את האגרה 
עו"ד חגית ויינשטוק הוסיפה שחקלאים רבים שנפגעו בצורה 
חמורה לא יכולים להצטרף לתביעה כי אפילו כספים לאגרה 
אין ביכולתם לשלם. חבל שהמדינה מתעקשת לנהל את ההליך 
המשפטי במלואו ומוציאה על כך מיליוני שקלים מכספי ציבור. 
זאת למרות שברור לכל שסיכויי התביעה להתקבל גבוהים על 
רקע תקדימי העבר שבהם שולמו לחקלאים עשרות מיליוני 

שקלים בשל ארועים דומים. 

בית המשפט מינה מומחה מוסכם
בתביעת ענק על נזקי

המחסור בעובדים זרים
"עורכת הדין של התובעים: "חקלאים שיוכלו להוכיח את הנזקים שנגרמו 

להם יזכו בסבירות גבוהה לפיצוי כספי"
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עובדים זרים

הודעה לפרדסנים
סיום ריסוס זבוב הפירות הים תיכוני בעונת הפרי הנוכחית 2014/2015

הריסוס המרוכז להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בפרדסים המתבצע ע"י מועצת הצמחים ענף ההדרים יסתיים בתאריך 
 12.5.2015

פרדסנים שלא יסיימו את הקטיף עד לתאריך הנ"ל, יתאמו את המשך הטיפול עם רכזי ההדברה האזוריים:

050-6621002עופר דאלי אזור הדרום - עד נס ציונה

050-7422760אמיר ברי אזור המרכז - נס ציונה חדרה

052-5216688גלעד גפןאזור הצפון -  חדרה צפונה

ב-12.5.2015 תפסיק המועצה סופית ולחלוטין כל טיפול להדברת זבוב הים התיכון והאחריות להדברה תהיה על הפרדסן בלבד.
על חידוש הריסוסים לעונת 2015/16 תבוא הודעה נפרדת.

בברכה,
טל עמית
מנהל ענף ההדרים מועצת הצמחים



והסוכנות לעסקים קטנים  ופיתוח הכפר  משרד החקלאות 
ובינוניים במשרד הכלכלה, גיבשו בשבועות האחרונים תכנית 
סיוע חדשה לחקלאים שנועדה להעניק לחקלאים הקטנים 
והבינוניים כלים, הכשרות ותקציבים, שיעזרו להם להתמודד 

עם האתגרים בענף. 
התכנית הממשלתית החדשה, מיועדת לקבוצות של 5 חקלאים 
ומעלה, בעלי נחלה או שטח חקלאי, הפועלים או מתכננים 
לפעול יחדיו כאגודה שיתופית או כחברה בע"מ או לצורך קיום 
פעילות עסקית משותפת )למשל שיווק ומיתוג, רכישת תשומות, 

גידול משותף וכו'(. 

יעוץ 
ייעוץ מקצועי מסובסד  בין השאר, כוללת התכנית מערכי 
בעלות של החל מ - 50 ש"ח בלבד לשעת ייעוץ בתחומים הבאים:

• ייעוץ מקצועי בתחום ניהול עסקי יעיל ומתקדם, לדוגמא: 	
ארגוני, שיפור  יעוץ  ומכירות,  שיווק  פיננסי,  ניהול 
תהליכים, לוגיסטיקה, מחשוב, עמידה בתקנים, ייצוא ועוד.

• ייעוץ מקצועי לפיתוח, התייעלות ויצירת יתרון תחרותי 	
ואוטומציה,  בתחום החקלאי, לדוגמא: מיכון חקלאי 

השקיה, דישון, הדברה, חקלאות וסביבה ועוד, בהנחיית 
מחוזות המשרד ושירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( של 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
• ייעוץ לבחינת האפשרות להתארגנות של קבוצת חקלאים 	

לפעילות משותפת והכנת תכנית להקמת ההתארגנות. 
כמו כן, כוללת התכנית הדרכות מקצועיות בתחומי ניהול 
ניהול פיננסי, שיווק,  עסקי בהנחה של 50% בתחומים כמו 

תפעול, ייצוא ועוד.
חקלאים זכאים יקבלו סיוע במימון פעילות לצורך מיתוג 
ושיווק, כולל השתתפות בשירותי פרסום בעיתונות, ברדיו 
ו/או בטלוויזיה, פרסום חוצות, מבצעי פרסום לצרכן הסופי, 
מחקרי שוק, הקמת אתר אינטרנט ויחסי ציבור ועוד. בנוסף, 
יוכלו החקלאים יוכלו לקבל סיוע במימון רכישת תוכנת ניהול 
ובקרה, וכן השתתפות במימון ההוצאות לייסוד ההתארגנות, 

ורישומה כנדרש. 
כל השירותים מבוצעים על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום, 
ואטרקטיביים. מומחי המעוף במשרד  במחירים מסובסדים 
הכלכלה עומדים לשירות החקלאים לביצוע אבחון לקביעת 

הצרכים ותנאי ההצטרפות לתכנית.

 תכנית חדשה לחקלאים 
"הממשלה תעניק תמיכה לחקלאים בסכום של  כ-200 אלף ₪ # תסייע בליווי 

עסקי ושיווקי לקידום התארגנויות חקלאים # במסגרת התכנית יקבלו החקלאים 
שירותי ייעוץ מקצועי במחיר אטרקטיבי וכן סיוע במימון צעדי שיפור והתייעלות
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גם לאשכוליות הלבנות )5,000 טון יצוא(, היו ביקושים טובים 
ורמות מחירים שהביאו לעיתים אף  יותר מהאשכוליות האדומות.

שווקים מתפתחים
על רקע הבעיות בשווקים ביפן, רוסיה ואירופה ניתן לציין 
וגידול משמעותי בשני שווקים חדשים יחסית לפרי  הצלחה 

ההדר הישראלי.

ארה"ב וקנדה
היצוא לצפון אמריקה גדל משמעותית בעונה האחרונה. היצוא 
לארה"ב ולקנדה הגיע ל-12,000 טון, לעומת 9,000 טון בשנה 

שעברה ולפני שנתיים.
עיקר היצוא השנה היה מהזנים "אורי" ונובה.

קוריאה
קוריאה קלטה השנה כ-3,000 טון פרי הדר, לעומת 1,900 טון 

בשנתיים הקודמות. גם התמורות היו מוצלחות. אין ספק, היה 
זה יצוא מוצלח מאוד לשם השנה. נכון להיום אנחנו מייצאים 
לקוריאה )בינתיים( רק שני זנים - אשכ' אדומה ופומלית ויש  
אישור יצוא גם לתז"ים. עם זאת בכוונתנו לנסות ולהגדיל את 
ההיצע שלנו לקוריאה גם עם "אורי" - במידה ויתקבל אישור.

שוק מקומי
הקשיים בייצוא לשוק הרוסי פגעו בשוק המקומי שלנו שהתקשה 
לתפקד בשל עודפי היצע, במיוחד בזני הקליפים המיוצאים 

לרוסיה - מיכל, נובה, מירב אורה ואודם. 
מחירי הקליפים הנמוכים "משכו" למטה גם את מחירי התזי"ם 
ורק פרי איכותי מאוד נהנה ממחירים טובים. לקראת סוף העונה 
הורגשה הקלה, בין היתר, בשל תחילת המסחר עם עזה באמצע 
ינואר, ופחיתת העודפים שהכבידו על השוק. הלימון הפתיע 
לטובה לכל אורך עונת השיווק שלו )סתיו וחורף(, כאשר שמר, 

ועדין שומר, על רמת מחירים טובה, למרות היבול הגבוה.

תמונת מצב
)המשך מעמוד 4(



פרנסה חדשה
יצוא מושבים 

וקיבוצים לחו"ל 
החקלאות וההתיישבות הישראלית הן מושא לקנאה 
יוכלו הקנאים להפסיק לקנא  רבות. מעתה  במדינות 
ולהעתיק אליהם את מודל הקיבוץ או המושב הישראלי 
במלואו כולל המבנה הקהילתי התומך, מגורים, חינוך, 
ענפי החקלאות וגידול בעלי החיים ברפת, לול או דיר, 

תשתיות לטיפול בשפכים ואף מלאכה ותעשייה. 
חברת א.ב. מתכננים, בבעלות קיבוצים ומתכננים, 
"הכפר  ישובים המשלבים את  מציעה להקים בחו"ל 
הישראלי" בהתאמה לאורח החיים ולמסורת המקומית. 
צינית  להתייחסות  בארץ  לעיתים  זוכה  ההתיישבות 
וביקורתית, אבל בראיה עולמית מדובר בהצלחה אדירה 
של ישוב מאות אלפי אנשים, רובם חסרי ניסיון קודם, 
והפיכת אזורים שוממים לפורחים תוך בניית קהילה 

תומכת עם עזרה הדדית. 

כבר הוקמו כפרים ישראל באפריקה ובדרום אמריקה 
ישראלים"  "כפרים  הוקמו  כבר  האחרונות  בשנים 
בוונצואלה, אנגולה ומדינות נוספות באפריקה. במסגרת 
וחלקה  הפרויקט מקבלת כל משפחה שטח למגורים 
חקלאית. בכפרים הוקמו מרכזים לוגיסטיים המספקים 
לחקלאים את כל התמיכה הדרושה לעיבוד ושיווק התוצרת 
החקלאית. פיתוח התשתיות באזור כולו יצר מאות מקומות 

עבודה ונתן עתיד טוב יותר לבני הדור הצעיר.
המגמה  מתכננים,  א.ב  מנכ"ל  בוגין,  קובי  לדברי 
בעיות  יוצרת  הגדולות  לערים  הגירה  העולמית של 
חברתיות וכלכליות רבות כולל מחסור במקומות עבודה 
והתפתחות שכונות עוני צפופות. מדינות רבות בעולם 
מעוניינות להעתיק את איכויות הקיבוץ הישראלי אליהן 
כדי למנוע שחיקה דמוגרפית בפריפריה ואפילו מעתיקות 
את הערבות הדדית שנרקמת בישראל בין החברים בקיבוץ 

על ידי ליווי של יועצים חברתיים המגויסים לפרויקט.

טכנולוגיה המשלבת 
מלכודות למזיקים 

ומצלמות דיגיטליות 
תאפשר צמצום 

הריסוסים

יהב במימון האיחוד האירופי  פרויקט חדשני בעין 
יאפשר צמצום משמעותי של הצורך בריסוסים בעזרת 
מלכודות מתקדמות. הפרויקט הניסיוני, ראשון מסוגו 
בעולם, נעשה בשיתוף עם ד"ר דוד נסטל ממכון וולקני, 

ונועד להתמודד עם זבוב הדלועים  

במסגרתו הפרויקט פוזרו בשטחי הגידול מלכודות עם 
מצלמות דיגיטליות המזהות מזיקים שנלכדו ומעבירות 
את הצילומים בזמן אמת לחוקרי מכון וולקני, שמנחים 
את החקלאי לבצע ריסוס. בדרך זו נחסך הצורך בריסוס 

מונע של הגידולים.

לדברי רמי שדה, אגרונום האגודה השיתופית של חקלאי 
עין יהב, עד כה נאלצו החקלאים לרסס את השטח אחת 
לשבועיים משלב החנטה ועד לסיום העונה כי הם לא 
יכלו לדעת אם ומתי המזיק צפוי להגיע לביקור אצלם. 
בשלב שבו הם היו מזהים את המזיק כבר היה מאוחר מדי 
כי הנזק לגידולים כבר נגרם. להצבת המלכודות קדמה 
עבודת הכנה מקיפה שכללה תכנות המערכת כך שתדע 

לזהות את צילום זבוב הדלועים מזויות רבות.

הניסוי החדשני בעין יהב הוא חלק מפרויקט משותף 
למספר מדינות באגן הים התיכון שמממן האיחוד האירופי. 
בכל מדינה נעשה מאמץ להתמודד עם מזיק אחר באותו 
עקרון של מלכודות עם מצלמות ומעקב אינטרנטי. ביוון, 
לצורך הדוגמה, תוכנתו המלכודות לזהות את זבוב הזית 

שעושה שמות בענף החקלאי הלאומי. 1212
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תעשיה
התעשיה קלטה עד למחצית מאי - 185,000 טון - עליה של 

כ–8.5% לעומת אשתקד.
באשכוליות חלה פחיתה של 15% בכמות, בשל עקירות. לעומת 
זאת, בתזי"ם ובקליפים חל גידול של  יותר מ-100% לעומת 

אשתקד וזאת בשל הפרי הרב שנפגע בנזקי הטבע.
כמויות גדלות והולכות של תפוזים מופנות לתעשיית המיץ 
פופולריות  )בתי קפה, מסעדות(, תופעה שצוברת  ה"קלה" 

והכנסות יפות לכל העוסקים בה. 
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במחאה האחרונה הפנו החקלאים אצבע מאשימה כלפי הממשלה 
שאינה עושה די למען החקלאות וכלפי רשתות השיווק שנתפסות 
כאחראיות לפערי התיווך הגבוהים שמותירים תמורה נמוכה 
ובלתי מספקת בידי החקלאי. והנה באחרונה נשמע קול אחר. 

באתר התאחדות החקלאים פרסם לא מכבר, דניאל לב, מנכ"ל 
אגודת חקלאי עין יהב קריאה שכותרתה "כעת מן הראוי שנבדוק 

גם את עצמנו."
להלן עיקרי דבריו: 

זכות ראשונה במעלה –  "ממשלת ישראל נתנה לחקלאים 
האפשרות להתארגן לשיווק משותף. יצרנים בתחום אחרים היו 
מוכנים לשלם הון תמורת הזכות לפעול בצורה מתואמת. אם 

יעשו זאת הם עלולים למצוא עצמם בחדר החקירות.

לא מנצלים ההטבות 
החקלאים כמעט שאינם משתמשים בהטבה החשובה הזו: 

• לא פועלים לתכנון מוקדם של הגידולים, 	
• לא מתארגנים מספיק בזירה השיווקית, 	
• לא מתאחדים לגוף גדול בעל כוח, ולכן גם לא מקבלים 	

שליטה על המחירים שהם מקבלים.

קל, פופולרי ולעיתים גם נכון להאשים את רשתות השיווק. ק"ג 
פלפל נמכר לרשת ב-4 שקל ועל המדף הוא נמכר ב-9 שקל. זהו 
פער שקשה להסביר אותו ואשר מעיד שמשהו במערכת לא בסדר.                                                                          
מהיכרותי את השוק לא מדובר בגחמה כזו או אחרת של הרשתות 
יותר. גם להם יש עלויות גבוהות באחזקת  על מנת להרוויח 
המערך הלוגיסטי, החנויות והפחת. יש כיום תחרות גדולה מאוד 
בין הרשתות והן מורידות את המחירים היכן שהן יכולות עד 
לגרימת הפסדים זו לזו. אני צופה שלפחות רשת אחת תקרוס 

בזמן הקרוב.

אין זה תפקידנו לעשות את הנהלת החשבונות של הרשתות
כחקלאים אין זה תפקידנו לעשות את הנהלת החשבונות של 
הרשתות ולהתלונן על פערי התיווך, אלא לקחת אחריות על 
פרנסתנו. אם ערוץ השיווק הזה יקר לנו, והוא אכן יקר, צריך 
לנצל את יכולותינו כדי למצוא ערוצי שיווק ישירים לצרכנים.              

בשנה האחרונה יצרנו בעין יהב מודל של מכירה ישירה במספר 
נקודות מכירה. בכוונתנו להרחיב את השיווק הישיר למקומות 
נוספים ואף להגיע ישירות לבתיהם של צרכנים. מהלכים אלו 
הגדילו לחקלאים את הפדיון ושיפרו את איכות המוצר שמגיע 
לצרכן כי הירק והפרי לא מתעכבים ימים במרכזים הלוגיסטיים 

של הרשתות.
התחום השני שטעון שינוי עמוק הוא התכנון. כל עסק כלכלי 
צריך תכנון מראש. לא השוק הצפויה בשנה הבאה. לא יתכן 
שרשויות יתנו כספי מדינה בלי תכנון מראש. זה עלול להיות 
מרשם להצפת השוק בגידולים שונים מעל ומעבר ליכולת הקניה 

של הצרכנים. 
בימינו אין אפשרות לחזור למשטר מכסות כפי שהיה בעבר. זה 
לא נכון, לא יעיל ולא ישים. במקום זאת יש להקים מערכת מידע 
מאורגנת בחסות מועצת הצמחים או ארגוני החקלאים שתרכז 
את המידע על צפי הגידולים בכל הענפים. זה נעשה כיום בחלק 
משולחנות המגדלים, אך לא בכולם. אם גוף רגולטורי יוכל לתת 
תחזית אמינה ושקופה של היקף הגידול והצריכה הצפויים, אני 
מניח שחקלאים רבים ימנעו  מלגדל משהו שהשוק יוצף בו. 
היום כל אחד מגדל מה שהוא חושב שיביא לו פרנסה ללא כל 
מידע מוקדם. זהו סוג של הימור ובהימורים בדרך כלל מפסידים. 
תכנון כולל יאפשר למקסם את היתרונות של כל אזור. אצלנו, 
לדוגמה, בערבה יש יתרון אחד בולט שהוא היכולת להקדים 
גידולים בגלל מזג האוויר. ניצול היתרון צריך להיות עיקרון 
מנחה. מעבר לכך הבחירה בגידולים מחייבת בדיקה חוזרת לפני 

כל תחילת עונה. 
יש כמובן הרבה דרישות מוצדקות שצריך להפנות לממשלה 
החדשה: להפחית את העומס על החקלאים, בעיקר דרך המיסוי 
העודף על העסקת עובדים זרים, לתת הקלות לחקלאים בערבה 
שנושאים בעלויות יצור כבדות והובלה ארוכה, לסייע בהתמודדות 
עם האנדרלמוסיה בשווקי היצוא ועוד. אבל במקביל החקלאים 
צריכים להכיר בנכס היקר שניתן להם להתארגן לשיווק במשותף 
ולהתארגן דרך גופים גדולים שיכולים לספק כלים לשיווק ישיר 
לצרכנים במאסות גדולות, הגנה מפני קריסות כלכליות והשגת 

תגמול הוגן על עמל כפיהם. מניסיוננו – זה עובד!

"כעת מן הראוי שנבדוק גם
את עצמנו" )דעה( 

 יש המאמינים כי "החקלאים לא מנצלים מספיק את הזכות הגדולה ביותר 
שהעניקה להם הממשלה – האפשרות להתארגן לשיווק משותף" 

מאת: דניאל לב, מנכ"ל אגודת חקלאי עין יהב
 )פורסם באתר התאחדות החקלאים(



התמונה "גל רודף גל" זכתה במקום הראשון בתחרות
"הגלריה החקלאית 11" של קנט לשנת 2015

התמונה "גל רודף גל", שצולמה ע"י יובל מורן מקיבוץ גשר,  
זכתה במקום הראשון בתחרות "הגלריה החקלאית ה-11"  לשנת 
2015. התמונה נבחרה מתוך מאות תמונות שהוגשו לתחרות 
השנתית שעורכת קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.  ההכרזה 
על הזוכים בתחרות התקיימה בכנס הלקוחות השנתי של קנט.

"רגעים של חקלאים"
11 שנים  תחרות הגלריה החקלאית של קנט החלה לפני 
ונועדה לחשוף לציבור הרחב את תרומתה הגדולה של החקלאות 
לפיתוחה של המדינה ואת יופיים המרהיב של הטבע והחקלאות 
בישראל. התחרות, המתקיימת מידי שנה, פתוחה לחקלאים, לקהל 
הרחב, לצלמים מקצועיים ולחובבים. השנה, נערכה התחרות 
בסימן "רגעים של חקלאים" ומשתתפי התחרות הוזמנו לשלוח 
תמונות המייצגות פעילות חקלאית או רגע ביום יום החקלאי.                                                                                                                                   
בין מאות תמונות שנשלחו לתחרות כ- 20 תמונות העפילו לגמר 

התחרות והועלו להצבעת הקהל. 
כבכל שנה, גם הפעם השנה הצביעו המתחרים לתמונות הגמר 
באתר הגלריה ובכנס הלקוחות השנתי של קנט. לאחר שיקלול 
כל הקולות, למקום הראשון הגיע צילומו של  יובל מורן מקיבוץ 
רואים את חריש שדות הגזר בעמק  בו  גל",  רודף  "גל  גשר 
המעיינות. הזכייה במקום הראשון זיכתה את מורן באופניים 
חשמליים. למקום השני הגיעה אדוה אופיר ממושב אלון הגליל 
עם תמונתה "אבא, השקט וזמזום הדבורים"  אופיר זכתה באייפון 

6. למקום השלישי הגיע לילו לביא מקיבוץ משמר העמק על 
צילומו "במרחק נגיעה" שזכה על כך בטאבלט סמסונג גלקסי.

השנה קטיגוריה מיוחדת  
השנה פתחה קנט קטגוריה מיוחדת - "תמונת העשור של קנט", 
בה יכלו המצביעים לבחור את תמונת העשור מתוך שלושת 
המקומות הראשונים בתחרויות הגלריה של העשור האחרון.  
הזוכה בתואר "תמונת העשור" הוא אסף סולומון עם התמונה 
"סובי סובי מקצרה", שהשתתפה בגלריה חקלאית 4 בשנת 2008. 

התמונה צולמה ע"י יובל מורן מקיבוץ גשר # מאות תמונות הוגשו לתחרות  # 
התמונה "סובי סובי מקצרה" של הצלם אסף סולומון זכתה בתואר תמונת העשור

במקום השלישי תמונתה של לילי לביא 

 התמונה שזכתה השנה בתחרות – תמונתו של יובל מורן  במקום השני תמונתה של אדוה אופיר
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תמונות חקלאיות



Pioneering the Future

www.haifa-group.com

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



מתחם מעבדות סבא"א סייברסדורף, אוסטריה נמצא סמוך 
וינה  ממרכז  ק"מ  כ-30  המרוחקת   ,Seibersdorf לעירה 

להגיע למתחם  אין אפשרות  בפועל,  נסיעה(.  דקות  )כ-45 
 - הסבא"א  של  ההסעות  שירות  באמצעות  רק  אלא  הזה, 
אוטובוס מיוחד ודייקן שיוצא בכל בוקר ממרכז העיר בשעה 
                                                                                                                 .16:05 החיצוני בשעה  צהריים מהשער  וחוזר אחר   07:20
לאנטומולוגיה מספר  מגוון מחלקות, כשלמחלקה  במתחם 

מעבדות - אחת מהן היא המעבדה לזבובי פירות בה בקרתי. 
בפרויקטים  הקשורים  פירות  זבובי  גדלים  זו  במעבדה 

רשמים מהביקור במעבדה לגידול זבובי פירות ולמחקר בטיפולים פיטוסניטריים 
)אוקטובר 2014( # ד"ר יואב גזית מדווח וממליץ  "מתגבשת קבוצה בינלאומית  

שמטרתה לקבוע קריטריונים והנחיות ברורים לדרישות ולביצוע המחקר בטיפולים אחר 
קטיף – יש לדעתי חשיבות רבה שהמכון להדברה ביולוגית יהיה מעורב בקבוצה זו"

מאת: ד"ר יואב גזית )המכון להדברה ביולוגית, 
ענף ההדרים, מועצת הצמחים( 

הבינלאומיים שהסוכנות מעורבת בהם. חלק גדול מהפעילות 
קשור לשיטת החרקים המעוקרים )SIT(. פיתוח תקן של מבחנים 
לבקרת איכות הזבובים ועריכת בדיקות איכות שוטפות כמו בדיקת 
התפתחות, הגחה, תעופה, וכושר הזדווגות. על מנת להתאים 
בצורה טובה ביותר את השיטה לזנים השונים למדינות השונות.
ימים  חמישה  ארך  הסבא"א,  בחסות  שלי,  הביקור 
עיקריים: נושאים  בשני  והתמקד  באוקטובר(   25-20 ( 
)א( שיטות גידול שונות של זבובי פירות, עם דגש על הגידול 

של זבוב האפרסק )ז"א(.

תמונה 40: הזדווגות של זבוב הפירות הדרום-אמריקאי - 
Anastrepha fraterculus

תמונה 30: החממה עם כלובי הרשת לבדיקת ההזדווגות
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 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

הדברה ביולוגית

ביקור במעבדות סבא"א 
סייברסדורף, אוסטריה
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ההפרש ב-$/ק״ג  בין 
סקווסטרן למתחרים

 ההפרש הכספי 
בק"ג יבול

3$
4 ק"ג תפוזים

3.5 ק"ג קישואים
3 ענבים

3.5 עגבניות

 התכשיר הוותיק 
 שנותן את התוצאות 

 הטובות ביותר 
בשדה ובמטע.

 - כלאט ברזל לריפוי 
כלורוזה ומחסורי ברזל מבית 

 בטיפול הבסיסי בגידול שלך השתמש 
ב- 

יתרוןתכונה
מבנה מרחבי המשלב 

את שתי הצורות 
הפעילות של האיזומר:

O-P ריפוי מחסורי ברזל
בטווח קצר

O-O ריפוי מחסורי ברזל
בטווח ארוך

1+1

www.agrica.co.il



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
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זבוב  )ב( המחקרים בטיפולים אחר קטיף, שוב בדגש על 
האפרסק ועל השוואת הרגישות לקור בינו לבין זבוב הפירות 

הים תיכוני )זפי"ת(.

גידול זבובי הפירות
בנושאים הקשורים לגידול החרקים, קיבלתי נתונים ממנהל 
המעבדה Carlos caceres, מהדוקטורנט Georgios Kyritsis שעובד 
על זנים של זפי"ת הקשורים לזבובים המעוקרים, מטכנאי המעבדה 
Thilak Dammalage, שמגדל מינים שונים של Bactrocera, ביניהם 
את ז"א. ומטכנאי המעבדה Sohel Ahmad שמגדל בעיקר את 

זבוב הזית.
מארחי ספרו לי, כי במעבדה מוחזקים כעת 45 מינים וקווים 
 Bactrocera ,Ceratitis  שונים של זבובי פירות בעיקר מהסוגים
ו-Anastrepha. כמו כן, מגדלים שם גם את הדרוזופילה סוזוקי 
זבובי  ומזיק בקבוצת  מין חריג  )Drosophila suzukii( שהוא 
התסיסה, שתוקף באופן ראשוני פרי בשל ונחשב מזיק פולש 

באירופה )ואנחנו מקווים מאוד שלא יגיע ארצה(. 
חדרי הגידול במקום, גדולים )כ-6X6 מטר עם תקרה בגובה 
עם  כלובי הבוגרים,  4 מטר(. בחדר ההטלה, שבו מוחזקים 
תאורת ניאון חזקה יחסית, ממשק הפוטופריודה הוא של 10:14 
שעות )אור: חושך(, הטמפ' 25.0±1.0°C והלחות היחסית )10% 
60±(. הלחות נשמרת על ידי מתקן חיצוני שמכניס ערפול מים 
לחדר. החדר בו מתפתחות הרימות מעט חמים יותר בטמפ' 

.27.0± 1.0°C של
במעבדה מספר כלובי גידול בגדלים ונפחים שונים, הדומים 
בגודלם לאלה שיש לנו במכון בבית דגן וכן נמצאים שם כלובים 
גדולים, שטוחים וצרים לגידול המוני של זבובים מעוקרים מזנים 
של זכרים בלבד: הזן "ווינה-8" וכן זן מהונדס שהנקבות שלו 

תלויות באנטיביוטיקה "טטרה-ציקלין". 
בדרך כלל אין להם צורך בהרדמה אבל כשיש בכך צורך, הם 
לא משתמשים, )כמונו(, ב-CO2 מחשש לפגיעה בזבובים ומעדיפים 
את השימוש בחנקן שנותן להם הרדמה מהירה. לדעתי החשש 
מהשימוש ב-CO2 לא מוצדק שכן בהרבה מעבדות, כולל שלנו, 
משתמשים בגז זה עשרות שנים בלי בעיות. האטת התפתחות 
הגלמים לצורך וויסות קצב הגידול נעשית בשני אינקובטורים 

.15°C 18° ושלC של –
המתקנים להטלה: במעבדות משתמשים בבקבוק מנוקב )לרוב 
"אקטימל"( עם מעט מיץ גויאבות שמרוח על הדפנות הפנימיות 
"בשביל הריח". השיטה זו התגלגלה גם אלינו אולם כבר לפני 
שנתיים שיפרנו אותה: אנחנו הוספנו במבחנה שגם סוגרת את 
האקטימל  וגם מספקת ריח, מיץ תפוזים וכך הוא גם מאפשר את 
קבלת הביצים במים נקיים. המארחים מאוד התעניינו בשיפור 
)ב( הבננה ידועה כמצע טוב לגידול של זבובי פירות  שלנו; 
)למרות שאינה פונדקאי(. מנקבים בננה באמצעות סיכה כמה 
עשרות נקבים ושמים בכלוב עם זבובים )תמונה 10(. לקראת סוף 
ההתפתחות הקליפה נעשית שחורה אבל ציפת הבננה עוד טובה 
כמצע מזון; )ג( רשת מרוחה בשעווה: עבור זבוב הזית, שנקבות 
מטילות את הביצים מבעדה שנופלות אל מגש מים למרגלותיה. 
מידי יום מתיזים מים על גבי הצד החיצוני של הדופן; )ד( משטח 

סיליקון: לזבובי Anastrepha נותנים צלחת פטרי עם תחתית רשת 
משוחה )עם מכחול( במשחת סיליקון שחורה )משפופרת רגילה(. 
הצלחת עם מים מונחת על גבי תקרת הרשת של הכלוב. הנקבה 

נעמדת מלמטה, מנקבת את הסיליקון ומטילה למים.

תמונה 10: בננות, אחרי שנוקבו עם סיכה, משמשות כמצע הטלה
Anastrepha לזבובי פירות מהסוג 

זבוב האפרסק: הביולוגיה של ז"א פה דומה לזו שאצלנו, כלומר 
כ-30 יום מביצה עד בגרות. לעומת זאת ההתבגרות המינית 
)מהגחת הבוגר מהגולם, עד להזדווגות והתחלת הטלה( נמשכת 
כ-15 יום בלבד. בגידול שלנו ההתבגרות המינית נמשכת כ-4 
שבועות. יתכן שזה נובע גם בשל הטמפרטורה המעט גבוהה 
יותר )מעלה( וגם בשל התאורה החזקה יחסית שבחדר הגידול.                                                                                                          
במעבדה שבה ביקרתי מבצעים בדיקות תקופתיות ומנהלים 
רישום מסודר של שיעור הבקיעה וההתפתחות. ערכי הבקיעה 
)כמה מהביצים  ושיעור ההתפתחות  בין 60% ל-92%  נעים 

מגיעים לכדי התגלמות( עומד על 60%-75%. 
הזבובים ניזונים ממצע מזון מלאכותי. המתכון המקומי של 
זה שהחומר המשמר  זהה למתכון שלנו למעט  המזון כמעט 

מורכב גם מסודיום בנזואט ולא רק ניפגין. 
מצב הכלובים ותחזוקה שלהם: במעבדות מחזיקים את הכלובים 
חודש בלבד. כך הם נראים מעט נקיים יותר מהכלובים שלנו. 
אבל גם פה חלק מהכלובים מלוכלכים, בגלל שהם לא נוהגים 
להחזיק את הכלובים מעבר לחודש.  מארחי התפלאו כשסיפרתי 
להם על הנקבה של זבוב האפרסק ששרדה אצלנו למעלה משנה... 
את המים בכלובים הם מחליפים פעם בשבוע. למרות שהמים 
)כי יש לחות טובה בחדר( הם נתקלים  משמשים רק לשתיה 
בבעיה של ההפרשות הזבובים ושאריות המזון שמכסים את 
ספוגית המים בשכבה שגורמת להתייבשות. הצעתי להם לנסות 
את השיטה שלנו של צמר הגפן ספוג מים, שיטה שנראית טובה 

יותר להשקיית הזבובים. 
נוכחות דרוזופילה: נקודה כאובה בגידול חרקים. במעבדות, 
למרות הניקיון בחדר, התנאים המאווררים והצפיפות הנמוכה 
בכלובי הגידול, יש לא מעט דורוזופילה, אם כי אין מצב של 
"ענני" זבובונים. יתכן ועצם זה שהבוגרים וכלובי ההטלה מוחזקים 
בחדר נפרד מזה של הרימות המתפתחות מאפשר השטלתות 

טובה יחסית על הדרוזופילה. 
מצע התגלמות: בוינה משתמשים בנסורת ואחרי השימוש 
מכניסים אותה למשך כמה ימים לאינקובטור )60°C( לחימום 
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זורקים. אנחנו, בארץ, משתמשים  ויבוש. אחרי כמה פעמים 
בוורמקוליט.

הקשיים בגידול של ז"א בארץ: במהלך הביקור ניסיתי לברר 
מהם הגורמים לתמותה הגבוהה שיש בגידול שלנו ולשיעור 
הבקיעה הנמוך מאוד של הביצים. יחד שללנו מספר אפשרויות 
וגם העלינו אחרות. היום אנו יודעים שהסיבה העיקרית היא 
מכשל טכני בתאורה - זבובי המעבדה "שלנו" גודלו בתאורה 
רציפה. התייחסו למסקנות הללו ואכן, מהיום שהעניין תוקן 

מצב הגידול השתפר פלאים.

טיפולים פיטוסניטריים
בנושא זה קיבלתי נתונים מד"ר Guy Hallman אשר במסגרת 
משרד החקלאות של ארה"ב, עבד שנים על טיפולים פיטוסניטריים 
נגד זבובי פירות בפירות ועורך השוואות של רגישות זבובים 
לטיפולי קור בין זבובים שונים )כולל השוואה בין ז"א לזפי"ת(.      
בימים אלה עדין לא מתנהל פרויקט פיטוסניטרי ולכן כל הנקודות 

שלהלן עלו בשיחות עם ד"ר הולמן.
הנושא העיקרי נוגע לשונות הרבה והמסרבלת שיש בטיפולים 
בין המינים והזנים השונים של הפרי ובין הזבובים השונים. ניתן 
יהיה לאחד חלק מהטיפולים אם תהיה אפשרות לאסוף את שלל 
הניסויים והמחקרים שנערכו עד כה, להעלותם על מסד נתונים 
ניתוחים שיאפשרו למצוא טיפולים  ועל בסיסם לבצע  אחד 
כוללניים לפירות. אבל, יש כמה בעיות בדרך למסד נכסף זה: 
ראשית, האפשרות להגיע לנתונים. חלק גדול מהעבודות 
שנעשו סוכמו כדו"חות שהועברו בתפוצה מצומצמת בין המדינה 
הנתונים  ליפן.  ישראל  בין  היעד. למשל  המייצאת למדינת 
הגולמיים של עבודות אלה כלל לא פורסמו ובוודאי לא בעיתונות 
הבינלאומית וכיום לא בטוח שניתן להגיע אליהם. מעבר לכך 
יתכן שנדרשת לקבלת הנתונים הסכמה של המדינות המעורבות. 
שנית, קיימת שונות רבה בין העבודות אשר מתבטאת בכמה 

מישורים: 
אילוח הפרי: במחקרים שונים משתמשים באמצעים שונים 
לאלח פרי. )א( אילוח טבעי )הנקבה מטילה בפרי(; )ב( עידוד 
הנקבה להטיל בפרי, על ידי ניקוב הקליפה עם סיכה או עם פינצטה 
דקה; )ג( הזרקת ביצים לעומק הפרי )השיטה בה מאלחים הדרים 
במכון(; )ד(  אילוח פרי ברימות שגודלו על מצע מזון מלאכותי 
המוכנסות דרך קדח בפרי. הולמן טוען שלדעתו שהאחרונה 
אינה קבילה שכן הרימה לא התפתחה בפרי עצמו. מכל מקום 
ברור ששיטות האילוח השונות מקשות על יכולת לבצע ניתוח 

מרוכז של כל הנתונים.
קביעת שיעור התמותה: למרות שמקובל לקבוע תמותה על פי 
הופעת הגלמים בפרי לא מטופל )ביקורת( לעומת פרי מטופל, 
לא בכל העבודות נקבעו שיעורי התמותה באופן זה. הולמן גם 
מתאר מקרים של רימות מטופלות שנראו חסרות תנועה והוגדרו 
תחילה כמתות שבהדגרה הסתבר שבכל זאת היו חיות. אגב, 
בטיפולי הקרנה )ורק בטיפולי הקרנה( נקבעת התמותה על פי 
הגחת הבוגרים בביקורת ובטיפול )אם כי מטעמים יישומיים לא 

מתחשבים במידת הפוריות שלהם(.
קביעת שלב התפתחות: קיימת דרישה לערוך את המחקר 

רימות בדרגה ההתפתחות  פיטוסניטריים  על  טיפולים  על 
העמידה ביותר לקור. לכן יש חשיבות לאופן בו נקבעת דרגת 
ההתפתחות. יש עבודות בהן הדרגה נקבעת על פי הגיל בלבד 
ויש עבודות, כמו שנעשות במעבדה שלנו, בהן הדרגה נקבעת 
באופן המקובל אנטומית - על פי גודל גפי הפה של הרימה. אציין 
שרוב העבודות )בטיפולי קור( מצביעות על הדרגה השלישית 

כדרגה העמידה יחסית לקור.
קרבה גנטית של המושבה המעבדתית לזבובי ה"בר": הולמן 
טוען שמאחר ובעבודות רבות הראו שתכונות "בר" כמו התבגרות 
מינית, משך חיים וקצב התפתחות אובדות כבר אחרי דור אחד 
או שניים בלבד במעבדה, הוא לא מקפיד על ריענון המושבה 
אחת לכמה שנים )לא תמיד זה אפשרי( ובמקום זאת הוא מבצע 
רישום מדויק של תאריך הייסוד ושל מקור המושבה. במכון 
אנחנו מרעננים כל שנתיים את מושבת הזפי"ת ומקימים מחדש 
כל שנתיים את המושבה של זבוב האפרסק )בוצע לאחרונה, 

באוגוסט 2014(.
מדידת טמפרטורה: בחלק מהעבודות משתמשים בתרמוקפלים 
 0.1°C בעלי דיוק של PT-100 0.5°(, בחלק ברגשיC דיוק של(
ולהולמן יש תרמוקפלים ושיטה לשיפור הדיוק שלהם לכדי 
0.03°C. הולמן הסב את תשומת ליבי לבעיה בנעיצת רגש טמפ' 
עשוי מתכת לעומק הפרי )בעיה שלקוחה מ"עיקרון אי הוודאות"(: 
המעטפת המתכתית של הרגש מוליכה את הטמפרטורה טוב 
יותר מרקמת הפרי. לכן הטמפרטורה הנמדדת תהיה קרובה יותר 
לטמפרטורה החיצונית )הקרה( מאשר לטמפרטורה האמתית של 
הפרי. כלומר, אופי הרגש משפיע על משך טיפול הקור. ]הוא 
מציע ליישב בעיה זו על ידי השוואה בין מדידה עם תרמוקפל 

)כמו שלו( לבין מדידה עם רגש ננעץ )כשלנו(.
שיטת הקירור: תא הקור משפיע על קצב הורדת הטמפרטורה 
בפרי. יש תאי קור עם סחרור אוויר שמקררים מהר את הפרי 
לטמפרטורת הטיפול, ויש חדרי קירור בהם הטמפרטורה יורדת 
באיטיות יחסית. יש תאים בהם רמת הדיוק גבוהה )±0.2( ויש 
חדרי קירור עם רמת דיוק של )±1.0(. להולמן תא קור מעט 

גדול יותר אך דומה לזה שלנו )תמונה 20(.

תמונה 20: ד"ר גיא הולמן, ליד תא הקור בו מתבצעים ניסויים
בטיפולי קור בפרי

מניעת ריקבון: ברוב העבודות יש בעיה חמורה של הדבקת 
)פניציליום( תוך כדי אילוח. בין אם הנקבה  הפרי בפטרייה 
המטילה מעבירה נבגים במהלך ההטלה ובין אם הנבגים מוחדרים 
נגד  בפעולת ההזרקה. בעבודות מסוימות מוסיפים חומרים 
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פטריות שמעט ממתנים את הבעיה. הפרי הרקוב נזרק ולא נכלל 
בתוצאות הניסוי. ]העלינו אפשרות לטפל בביצים – אבל אולי 

טיפול כזה זה יפגע בסימביונטים חשובים להתפתחות.
לסיכום )ואולי לפתיחה(, ד"ר הולמן מקים קבוצת עבודה 
 International Phytosanitary :בינלאומית לטיפולים פיטוסניטריים
לקבוע  שמטרתה   Temperature Treatments Expert Group
קריטריונים ברורים לביצוע מחקר בטיפולים אחר קטיף שיאפשרו 
להשוות בין הניסויים, לבצע ניתוחים על כמות גדולה של נתונים 
ולקבוע נהלים שיאומצו בסופו של דבר על ידי כל העוסקים בדבר.
הוא חושב שיש למכון הרבה מה לתרום לקבוצה זו וביקש 
ממני להצטרף. המפגש הראשון של הקבוצה יהיה באוגוסט 

השנה )2015( בדרום אפריקה.

מה עוד היה:
 Teresa Vera ניסוי הזדווגות )בניצוחה של החוקר ד"ר

מארגנטינה(: 
המטרה, לבדוק איזה זן של Anastrepha fraterculus מתאים 
לגדל כנגד הזן המקומי בארגנטינה, מבחינת התאמה מינית. 
הניסויים נערכים בתנאים שונים מניסויים דומים שערכנו במכון: 
)א( כלובי ההזדווגות )הכלובים הסטנדרטיים של הסבא"א עם 
תחתית הרשת(, לא בנויים בשטח מעל עץ קטן, אלא מכניסים 
לכל כלוב עציץ גדול עם עץ הדר )מה שמאפשר גם החלפת 
עצים, וגם שמירה על שימוש בעצים קטנים(; )ב( כל הכלובים 
נמצאים בחממה סגורה )תקרת רשת מתחת לתקרה שקופה(, 
מבוקרת טמפרטורה ולחות )תמונה 30(. הרצפה מכוסה בשכבת 
חלוקי נחל עדינים )אין צמחייה, רצפה ישרה, יש ניקוז טוב 
מההשקייה(. בחורף מוסיפים גופי תאורה בתקרה לשיפור התאורה 
והתאמתה לפוטופריודה קיצית )10:14 שעות אור חושך(. )ג( 
בניסויים נבדקה התאמה של שני זנים משני אתרים בעולם, ניסוי 
שמאפשר ארבע אפשרויות של זוגות )תמונה 40(: א-א, א-ב, 
ב-א, ב-ב(. בנוסף הם בדקו את השפעת הפרומון של זכרים מכל 
מין על הנקבות של כל מין הן בכלובים )התקרבות לכלובונים 

עם זכרים( והן על ידי איסוף הפרומון לאנליזה כימית.

 
"קליינט" למוטציות:

נמצא בסייברסדורף חוקר מיוון )Kostas Bourtzis( שמחזיק 
במעבדה אוסף של למעלה ממאה )!!( מוטציות של זפי"ת. למרות 
שהוא חושב שחלק משש המוטציות שאנחנו עדין מחזיקים 
במכון, ירושה מד"ר יורם רסלר, כבר נמצאות ברשותו )לפחות 
"גולם לבן" ו"גולם שחור"( הוא ישמח לקבל מאיתנו משלוחי 
גלמים של שש המוטציות כדי להשוותם לאלה שברשותו ואולי 

לצרפן לאוסף.

זבוב האפרסק הישראלי:
בסייברסדורף ישמחו לקבל מאיתנו גלמים של ז"א מהגידול, 
אשר ישמשו גם להקמת מושבה "ישראלית" בסייברסדורף, 
וגם להשוואה גנטית עם ההמושבה שמוחזקת פה )שמקורה 
בפקיסטאן(. הם ישלחו לנו את האישורים והניירת הדרושים 

לבצע משלוח כזה. 
 לקחים

מבחינתי בנושא הגידול של זבובי פירות בכלל וז"א חודש 
מעט. הגידול במכון שהוא רציף ועומד על כ-10,000 גלמים 
בשבוע, אינטנסיבי בהרבה מהגידול בסייברסדוף )כלובי הטלה 
בודדים( ומתקיים בחדר קטן אחד בו נמצאים כלובי ההטלה יחד 

עם הרימות המתפתחות. 

מבחינת הטיפולים הפיטוסניטריים, זהו נושא חשוב ביותר 
ליצוא הפירות הישראלי למדינות  בהן ז"א וזפי"ת הם מזיקי 
הסגר. כאשר במצב היום הוא שהתאמת טיפול לכל פרי ולכל 
זן של פירות היא מורכבת וממושכת, יש חשיבות רבה לקבוע 
מסלולים מקוצרים שיתבססו על בסיס נתונים גדול. המכון 
להדברה ביולוגית, מהווה את הסמכות העיקרית בענפי ההדרים 
)בפרט( והפירות להתאמת טיפולים פיטוסניטריים אחר קטיף 

בפרי )גם הדרים וגם אפרסמון ותמר(. 

לכן יש לדעתי חשיבות רבה לכך שהמכון יהיה מעורב בקבוצה 
 International Phytosanitaryהמתגבשת הבינלאומית 
Temperature Treatments Expert Group שמטרתה 
לקבוע קריטריונים והנחיות ברורים לדרישות ולביצוע המחקר 
בטיפולים אחר קטיף. חברות בקבוצה זו גם תעלה למכון את 
המוניטין והסמכותיות בתחום וגם תאפשר לנו, כבני סמכא, 
לקדם טוב יותר התאמה של טיפולי פיטוסניטריים ליצוא פרי 

ישראלי. 

 לקוראנו
כדי להיכנס לאתר "המכון להדברה ביולוגית 

ע"ש ישראל כהן "יש להיכנס לאתר של מועצת 
 )/http://www.plants.org.il( הצמחים

לפתוח את הקישורית של ענף ההדרים:
)http://www.plants.org.il/index.aspx?id=4218(

בתפריט של הענף )מימין(
לפתוח את הקישורית של המכון

)http://www.plants.org.il/index.aspx?id=4893(

וכן את הדף שלנו בפייסבוק:
כולם מוזמנים להיכנס לדף שלנו:
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ניתנים בנוסף  הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה באביב 
לטיפולים האגרוטכניים )השקיה, דישון, גיזום וכד'( ומיועדים 
לדילול חנטים, להגדלת ממדי הפרי, להעלאת היבול, לוויסות 
ההנבה, להפחתת קמטת ולהפחתת היסדקות הפרי. יש להתאים 
את מווסתי הצמיחה, מינונם, מועדי היישום ומספר הטיפולים - 
למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה )פירוט בטבלה 3(. יש לבחור 
את התכשיר בהתאם להשפעות השונות של מווסת הצמיחה; 
לדוגמה: אם חלקת ה'נובה', שאותה תכננו לרסס להגדלת פרי, 
נוטה לסבול מקמטת, בוחרים מבין התכשירים להגדלת פרי את 

התכשיר המפחית גם קמטת.
מועד הריסוס בזנים השונים ייקבע לפי קוטר החנטים הממוצע 
בכל זן. כדי לקבוע קוטר זה מומלץ למדוד לפחות 100 חנטים 

באקראי מכ-10 עצים הפזורים בחלקה. 
לשיפור יעילות הטיפול מומלץ לשלב בדרך כלל את מווסתי 
הצמיחה בתכשירי ההזנה חנקת אשלגן או בונוס, כפי שרשום 

בתווית. 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ להפחית 
בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או הבונוס ל-3%.

נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 
הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה לשימוש בהדרים מותאמים 
לרשום בתוויות התכשירים ולמגבלות של ארצות היעד, הנובעות 
מהחמרה במוכנות לקבל שאריות תכשירים. לפיכך, יש לקחת 
בחשבון את יעד הפרי, וכדי שלא לסטות מרמת השאריות המותרת 
בו - לרסס בתכשירי DP-2,4 )מגדילון סופר, פריגן אקסטרה( 
- באשכוליות רק עד סוף מאי; ובקליפים ובתפוזים רק עד 25 

ביוני; בחלקות שפריין מיועד לשיווק בגרמניה ובארה"ב אין 
לרסס בתכשירי DP-2,4 בכלל. 

חלקות שפריין מיועד לשיווק בארה"ב אין לרסס בכלל בתכשירי 
TPA-3,5,6 )מקסים, טופס(.

התכשיר הדרנול אינו מיוצר עוד. אנו מציגים אותו בדפון זה 
לשימושם של הפרדסנים שעדיין יש להם הדרנול במלאי. בעת 

כתיבת שורות אלה מנסים למצוא להדרנול חלופות.
וטיפולים המופיעים  בדפון הנוכחי מוזכרים רק תכשירים 
בתוויות. אנו מפתחים טיפולים נוספים שטרם עברו את תהליך 
להיוועץ  יש  ניסיוני  בהיקף  לבדקם  וכדי  הרישוי המקובל, 

במדריכים.

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

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר 
הפעיל

ריכוז של 
חומר פעיל

 כמות תכשיר 
ל-100 ל' 

מים

75 סמ"ק300 ח"מNAAאלפטין ת"נ 400 ג'/ל'
אלפנול סופר ת"נ

201 ג'/ל'
NAA150 סמ"ק300 ח"מ

אלפארון ת"נ
200 ג'/ל'

NAA150 סמ"ק300 ח"מ

8.0 סמ"ק40 ח"מDP-2,4הדרנול ת"נ 500 ג'/ל'
30 סמ"ק10 ח"מTPA-3,5,6טופס ת"נ 33 ג'/ל' 
מגדילון סופר ת"נ

25 ג'/ל'
2,4-D100 סמ"ק25 ח"מ

1 טבלית10 ח"מTPA-3,5,6מקסים ט"מ 10%
פריגן אקסטרה

ת"נ 60 ג'/ל'
2,4-DP100 סמ"ק60 ח"מ

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

כמות תכשיר ל-100 ל' מיםריכוז התכשירהתכשיר

1956 B 25 סמ"ק0.025%טריטון
25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק
4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס
100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית

המלצות לטיפול
במווסתי צמיחה בהדרים

נכתב ע"י ד"ר יוסי גרינברג, גמלאי שה"מ 

ניסוי ב'אורי': העץ מימין רוסס ב'פריגן' לדילול ולהגדלת פרי;
העץ משמאל הוא עץ גבול לא מטופל
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מטרת הטיפולהזן
מועד הריסוס

)ע"פ קוטר חנטים 
ממוצע במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות
)א'-ו'(

מיכל

א'NAA1+2-)200-300(8-12דילול והגדלת פרי
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי

ו',  פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלה
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

מורקוט
א'NAA1+2-)200-300(8-12דילול והגדלה

הגדלת פרי והפחתת 
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25היסדקות

קווי מור, למעט 
מור 2

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פרי
הגדלה, דילול 

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25והפחתת היסדקות

סטסומה
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריראשון

טבלה 3. רשימת החומרים, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

מטרת הטיפולהזן
מועד הריסוס 

)ע"פ קוטר חנטים 
ממוצע במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות
)א'-ו'(

נובה

הגדלת פרי והפחתת 
ב'D1+2+3-2,4 )20-40(13-20היסדקות

ב'D1+2+3-2,4 )20-40(13-33הפחתת היסדקות

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

דילול, הגדלה, הפחתת 
א'NAA1+2-)300-350(15-18קמטת והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
א'NAA1+2-)300-350(28-32היסדקות

דילול, הגדלה, הפחתת 
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(21-25קמטת והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32היסדקות

מינאולה

א'NAA1+2- )200-300(12-15דילול חנטים והגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10(18-20דילול והגדלת פרי

ו', פריגןDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פריאורה
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אורי
ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(8-12הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(10-20דילול והגדלת פרי

שמוטי

ב'DP 1+2+3-2,4 )20-40(15-20הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(15-20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

טבורי

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

והפחתת  הגדלה  דילול, 
א'TPA1+2-3,5,6 )10-15(15-18קמטת

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

מטרת הטיפולהזן

מועד הריסוס 
)ע"פ קוטר 

חנטים ממוצע 
במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות 
למווסת 
 הצמיחה 

)3-1(

תכשירים והערות
)א'-ו'(

ולנסיה

דילול, הגדלה והפחתת 
א'NAA1+2- )200-300(15-18קמטת

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

אשכוליות 
)לבנות, 
אדומות, 

ורודות(

א'NAA1+2-)300(15-20דילול והגדלת פרי

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ו', פריגן אקסטרהDP1+2+3-2,4 )60(20הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית

א'NAA1+2-)300(15-22דילול והגדלת פרי

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(15-18הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד'TPA2-3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

ו', מגדילון סופרDP2-2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט
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תוספות למווסת הצמיחה
B 1956 בריכוז . 1 יש להוסיף אחד מהמשטחים: טריטון 

BB5 ;0.025% בריכוז 0.05%; טיבולין בריכוז 0.025%. 
יש להשתמש במשטח המורשה על פי התווית.

חנקת אשלגן או בונוס בריכוז 5%-4%, בהתאם לרשום . 2
בתווית. כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם בונוס, 

אין להוסיף משטח.
חומצה זרחתית בריכוז 0.1%-0.075%, בהתאם לרשום . 3

בתווית. כאשר משלבים עם בונוס, אין להוסיף חומצה 
זרחתית.

הערות:
 200 ואלפארון מכילים  תכשירי ה-NAA: אלפנול סופר   .1
גרם/ל' חומר פעיל; אלפטין מכיל 400 גרם/ל' חומר פעיל. 

יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש בתווית.
כאשר מרססים בתכשירי NAA, יש להקפיד על ריסוס בטווח   
הטמפרטורה המומלץ בתווית. ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי 
יגרום נשירת יתר, ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא 

ישפיע כראוי.

באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בד"כ על חנטים   
גדולים יותר מהרשום בטבלה - על פי הניסיון האזורי.

תכשיר ה-D-2,4 - הדרנול - מכיל 500 גרם/ל' חומר פעיל.   .2
תכשיר ה-DP-2,4 - מגדילון סופר - מכיל 25 גרם/ל' חומר   .3

פעיל.

תכשירי ה-TPA-3,5,6 התכשיר מקסים בנוי מטבליות המכילות   .4
10% חומר פעיל, והתכשיר טופס מכיל 33 גרם/ל' חומר 
פעיל. יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית. 
אין לרסס כלל  בחלקות שפריין מיועד לשיווק בארה"ב 

בתכשירי TPA-3,5,6 )מקסים, טופס(. 
תכשיר ה-DP-2,4 - פריגן אקסטרה - מכיל 60 גרם/ל' חומר   .5
פעיל. כאשר מרססים פריגן אקסטרה על חנטים קטנים בטווח 

ההמלצה, הריסוס גורם בדרך כלל לדילול חנטים.
כדי שלא לחרוג מרמת השאריות המותרת, יש לרסס בתכשירי   .6
DP-2,4  )מגדילון סופר, פריגן אקסטרה( באשכוליות רק עד 
סוף חודש מאי; ובקליפים ובתפוזים רק עד 25 ביוני. אין 
לרסס כלל בתכשירי DP-2,4  בחלקות שפריין מיועד לשיווק 
בגרמניה ובארה"ב. לפיכך, בעת קביעת הטיפול בפרדס יש 

לקחת בחשבון גם את יעד הפרי. 

טבורי 'וושינגטון' - מימין: פרי ללא קמטת; משמאל: פרי נגוע בקמטת היסדקות פרי ב'נובה'
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המלצות לעונה
מאי-יוני  2015

נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ, יעקב הרצנו,
שלום שמואלי וניצן רוטמן

26

בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

תקופה זו מתאפיינת בסוף עונת הפריחה ובתחילת החנטה. 
במרבית אזורי הארץ הייתה רמת המשקעים בחורף השנה 
יותר מכך. הפריחה בחלק מהחלקות שהניבו  ממוצעת ואף 

יבולי שיא בעונה האחרונה, הייתה ברמה בינונית ומטה.
זן האשכולית  לאחר כמה שנים של ירידה בתמורה עבור 
ואף עלייה בתמורה לפרי בשער  האדומה, חלה התייצבות 
הפרדס, ונראה כי יש לייחס זאת לעקירות המסיביות שבסופן 
נאמד היקף בשטח של כ-15,000 דונם, לאחר שהיה בשיא של 
28,000 דונם בשנת 2009. בנוסף, האשכולית האדומה נסחרה 

בשווקים רבים שבהם לא נעשה שימוש ביורו.  
כמות היצוא של הזן אורי עלתה יחסית לשנה שעברה ועתידה 
להגיע להיקף של כ-70,000 טון. בתחילת העונה ציפינו לשיווק 
יותר, אולם פגעי מזג האוויר השנה  אורי בהיקפים גבוהים 
הסבו נזקים רבים לפירות ההדר שנקטפו החל מחודש ינואר. 
הזן אורי ממשיך להיות אטרקטיבי יחסית לקליפים מתחרים 
מספרד וממרוקו, אך הפדיון בשער הפרדס קטן משמעותית 
מזה שהיה בעונה הקודמת בשל אחוזי אריזה נמוכים, ירידה 
חדה בשער היורו ואף ירידה במחיר המכירה של הזן. חשוב 
להדגיש כי בזן אורי רב הפער בין הפרי הראוי לשיווק טרי 
לפרי הנמכר לתעשייה. ההשקעה הנדרשת לקבלת פרי איכותי 
היא גבוהה ובלתי נמנעת. השנה הודגשה ביתר שאת החשיבות 
שיש לכיסוי ברשתות הגנה פרדסים המועדים לפגעי מזג אוויר, 
ובעיקר לפגעי ברד. מטרת המגדלים  היא להשיג רווח מרבי, 
ולכן יש לבצע את הפעולות הנדרשות בפרדס בעתן ובמלואן. 
יש להתעדכן אצל היצואנים בדבר גודל הפרי הנדרש ליצוא 
בזנים השונים, בעיקר באשכולית האדומה ובזן אורי, ובהתאם 
והן  לזאת לבצע את הפעולות הנחוצות, הן בהגדלת הפרי 

בהכוונת הגודל באמצעות השקיה ודילול ידני.

אקרית החלודה 

מזיקי הדרים
כנימה אדומה

יבוצע החל ממחציתו  ניטור קפדני לגילוי המזיק בחנטים 
השנייה של חודש אפריל. יש לרסס כאשר מבחינים בנוכחות של 
זחלנים או בכיפות לבנות על החנטים. תכשירי ההדברה אינם 
קוטלים דרגות בוגרות. אם דרוש ריסוס מדי שנה, יש להשתמש 

בתכשירים שונים לסירוגין. 
תכשירי  הם  הכנימה  להדברת  המשמשים  התכשירים 
PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה וטריגון בריכוז 0.1% או מובנטו 

בריכוז של 0.09%, בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם,  או 
שמן קיצי בריכוז 2% בנפח גבוה של 1000 ליטר לפחות. מועד 

הריסוס: מסוף חודש אפריל עד סוף מאי. 
 

כנימה אדומה 

כנימת מוץ
יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים בנוכחות התחלתית 
של הדרגות הצעירות על הפרי. ההדברה תיעשה באמצעות 
.CHLORPYRIFOS או בתכשיר PYRIPROXYFEN ריסוס בתכשיר

כנימה פלורידית
גיחת הזחלנים מתרחשת בדרך כלל החל ממחציתו השנייה של 
חודש מאי עד אמצע חודש יוני. ההדברה יעילה כאשר הריסוס 
מבוצע על הזחלנים, לפני שהדרגות המוקדמות ביותר עוברות 
לדרגת זחל שלוש. תכשירי ההדברה כנגד הכנימה הם תכשירי 
PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה או טריגון בריכוז 0.1% בנפח 

תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או שמן קיצי בריכוז 2% בנפח 
גבוה של 1000 ליטר  לדונם לפחות.
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קמחית כדורית

קמחית כדורית
בחלקות שהיו נגועות בקמחית כדורית בשנה שעברה ושנגרם 
בהן נזק כלכלי, יש להגמיע בתכשירי IMIDACLOPRID: קונפידור 
או קודקוד 750 סמ"ק לדונם בכל טפטפות החלקה. מועד ההגמעה: 
בסוף הפריחה. טיפול מאוחר יותר בקונפידור פחות יעיל; בעוד 

שטיפול מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.
טיפול הגמעת האימידקלופריד עשוי למנוע בנוסף לקמחית 
הכדורית, גם נגיעות בקמחית ההדר, בכנימה האדומה, בכנימת 

מוץ ובדונגית הפלורידית.

קמחית ההדר
בחלקות שבהן נתגלתה רמה גבוהה של הקמחית בשנה האחרונה 
 .IMIDACLOPRID-יש להגמיע את התכשיר סייפן מקבוצת ה
זהו התכשיר היחיד מקבוצת האימידקלופריד המורשה להדברת 

קמחית ההדר.

קמחית ההדר

קמחית חבויה
מומלץ לטפל בתכשירי CHLORPYRIFOS: דורסן, דורסבן או 

דוראון בריכוז 0.3%, או במוספילן בריכוז 0.075%.

קמחית חבויה

אקרית החלודה
בתקופה הקרובה, עם הופעת האקריות הראשונות על גבי 
החנטים, יש לטפל בתכשירי אבמקטין בריכוז של 0.05% + 
שמן קיצי 0.5%. הריסוס יבוצע עם רדת החשכה בשל התפרקות 
תכשירי האבמקטין על ידי קרני השמש. יש לבצע את הטיפול 
הראשון כבר ברמת אוכלוסייה נמוכה ביותר. ריסוס שיינתן כאשר 
רמות האקרית גבוהות, יהיה יעיל רק בחלקו ויידרשו טיפולים 

נוספים רבים במהלך העונה.
מתרבה  החלודה  אקרית  אוכלוסיית  אם  העונה,  בהמשך 
שוב, יש לטפל בתכשירים מקבוצות אחרות, כלהלן: תכשיר 

SPIRODICLOFEN: אנווידור בריכוז 0.03%;

תכשירי FENBUTATIN OXIDE: אקרימייט, בוטרקס או טורק 
)טונטו( בריכוז 0.1%;

תכשירי גפרית, רובם בריכוז 0.75%. יש לנהוג בשימוש בהם 
על פי הרשום בתווית. תכשירים אלו מדבירים לרוב גם אקרית 

מזרחית.  
בקבוצת  השימוש  אסור  יצוא  חברות  בכמה  לב:  שימו 

.FENBUTATIN OXIDE

אקרית מזרחית
יש לרסס  גבי העלים  עם הופעת האקריות הראשונות על 

בתכשיר אנווידור בריכוז 0.02%.

אקרית מזרחית

אם אוכלוסיית האקרית המזרחית מתרבה בהמשך העונה, 
 :FENBUTATIN OXIDE-יש להשתמש בתכשירים מקבוצת ה
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אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז 0.1%.

בקבוצת  השימוש  אסור  יצוא  חברות  בכמה  לב:  שימו 
.FENBUTATIN OXIDE

תריפס הסחלב
מוכר בעיקר מפרדסי הגליל המערבי והמזרחי, אך הופיע 
בעונה האחרונה גם באזור חוף כרמל. הטיפול במזיק זה ייעשה 
בתכשיר ספרטה בריכוז 0.04% או בספרטה סופר בריכוז 0.08%. 
התכשיר האחרון משווק רק מהעונה האחרונה, והוא מחליף את 
תכשיר הספרטה הישן; שימו לב שלא להתבלבל בין הריכוזים 

המומלצים השונים.
יש לבדוק ולאתר את התריפס בחיבור שבין הפירות או בין 
העלים לפרי. עד עתה ניכר נזקו של תריפס הסחלב בפירות 

האשכוליות ובפומלית.
  

נזק של תריפס הסחלב בפירות האשכולית 

 

נימפות צעירות של תריפס הסחלב

 

בוגר של תריפס הסחלב 

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

תכשירים אחת ובצורת יישום שונה.
ריסוס חיפוי

משך תכשיר וריכוז
ההגנה

הערות

מוספילן או מפיסטו 
בריכוז 0.025% 

עד 20 
יום

מומלץ טיפול יחיד 
בעונה.

מדביר גם כנימות עלה.

תכשירי אבאמקטין 
0.03% + שמן קיצי 

0.5%

עד 14 
יום

מדביר גם את אקרית 
החלודה. אינו מדביר 

כנימות עלה.

:IMIDACLOPRID טיפול קרקע בתכשירי
ובית השורשים  ליישם באזור ההרטבה  יש למהול במים, 

ולהשקות כלהלן:
עם הנטיעה: 1 סמ"ק לשתיל

עצים צעירים: 4-2 סמ"ק בהתאם לגודל העץ
משך ההגנה: 8-4 שבועות

טיפול גזע במוספילן
טיפולי גזע בהברשה במוספילן )תרכיז נוזלי כחול( מומלצים 

בעצים צעירים ובעצי החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.
אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החלפת זן שאינם משועמים.
אין לטפל בעצים צעירים מיד לאחר הנטיעה, אלא להמתין 

לפריצת גל הלבלוב הבא.
הגזע מתחת להסתעפות  על  היישום  יתבצע  בעץ הצעיר 

הענפים הראשיים.
זן יש לטפל בכל רוכב באופן נפרד ובמינון  בעצי החלפת 

המתאים על פי קוטרו.
ניתן ליישם בפרדס נושא פרי עד 120 יום לקטיף.

קוטר הגזע 
)מ"מ(

מינון תכשיר 
לעץ )סמ"ק(

משך 
ההגנה

הערות

20-100.3-0.1

 8-4
שבועות

גמר פעילות 
התכשיר יתאפיין 
בנוכחות זחלים 
צעירים פעילים 
בקצה הצימוח

45-211.0-0.4

65-462.0-1.1

התכשירים המופיעים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה 
יצוא  יש חברות   .2015/16 יתרולאב לעונת  שהכינה חברת 
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המחמירות יותר. על הפרדסן לקבל את רשימת החומרים המותרים 
לשימוש מהיצואן שישווק את הפרי בעונה הקרובה, ורק בהתאם 

לרשימה זו יש לנהוג.

גיזום ועיצוב העץ
גיזום  הצורך  במקרה  יבוצע  לאחרונה  שנקטפו  בחלקות 
יש  ולכן  ענפי שלד,  זה עלול לחשוף  גיזום  ושדרה.  צמרת 
תיעשה  מבוגרים  בעצים  וגזעים  זרועות  הלבנת   להלבינם. 
ב-40% סיד כבוי + 1% דבק פלסטי, בהברשה ולא בריסוס. 
בשתילים צעירים מלבינים ב"לובן", "ילבין", "שלגזע" וכדומה; 

ניתן לבצע את ההלבנה גם במרסס.
חילון ודילות - יש להסיר ענפונים וצימוחים צעירים מאזור 

הדלת והחלון. פעולה זו תחסוך בהמשך עבודה רבה בגיזום.
גיזום יבש - ניתן לבצע במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
יש להסיר בחובו של העץ את כל הענפים היבשים וענפים חיים 
מנוונים שאינם נושאים פרי. ענפים אלה שורטים את הפרי בעיקר 
בזנים הרגישים כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים אלה גם 
פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ משום העלייה 

במשקלו, ולכן עלול להישרט מהענפים היבשים שמתחתיו.
ניתן  זרועות בצורת גביע.  עצים צעירים - יש לעצב 5-3 
להתחיל לפתוח דלת למרכז השורה. ענפים מיותרים יש להסיר 
 בבסיסם ולמרוח במשחת עצים. לבלוב צעיר שהגיע לאורך 

50-30 ס"מ יש לגומם כדי לעודד פריצות חדשות.

חיגור מאוחר להעלאת היבול בזן אור
החל מתחילת חודש מאי ועד תחילת חודש יוני מומלץ לבדוק 
זו  אחת לשבוע בחלקות האור את עוצמת החנטה. בתקופה 
מתרחשת נשירת החנטים הטבעית, המתגברת לעתים בעקבות 
אירועי חום כבד וחמסין. כאשר מבחינים בחנטה בינונית ומעטה, 
מומלץ לבצע חיגור של כ-75% מזרועות העץ בנוסף לחיגור 
זו עשויה להקטין את המשך נשירת  שבוצע באביב. פעולה 

החנטים ולשפר את היבול הצפוי בחלקה. 
בחלקות שבהן החנטה שופעת אין לבצע חיגור כזה העלול 

לגרום לעודף יבול, לפרי קטן ולחוסר פריחה בעונה הבאה.
לעתים שפע חנטים או חוסר חנטים בחלקה שונה מעץ לעץ. 
במקרה כזה מומלץ לבצע חיגור סלקטיבי, כלומר רק בעצים 

שבהם הוא נדרש, בהתאם למספר החנטים.

הדברת מחלות
אלטרנריה

בגמר הפריחה נחשפים החנטים הצעירים להידבקות במחלה, 
במיוחד כאשר יש טללים או ערפל. מומלץ לערוך ניטור ולבדוק 
נגיעות בעלים הצעירים ועל החנטים. סימני המחלה בעלה נראים 
ככתם נקרוטי חום, שממשיך בעורק היוצא מהכתם, וסביבו הילה 
צהובה. הסימנים בחנטים נראים ככתם חום-שחור שגודלו כראש 
סיכה. הדברת האלטרנריה חשובה ביותר בזנים הרגישים לה, 

כמו מינאולה, מיכל, נובה ומורקוט. בבחירת חומר הריסוס יש 
להתחשב במספר הימים לפני הקטיף.

השנה, עקב הגשמים הכבדים שירדו במהלך חודש אפריל גם 
באזורים יבשים בדרך כלל, סכנת ההדבקה גבוהה שבעתיים 
ויש להקפיד על ניטור מסודר וטיפול על פי מעקובת הריסוסים 

המומלצת.
להלן דוגמה למעקובת ריסוסים בחלקות נגועות במרווח של 

שבועיים בין ריסוס לריסוס:
ריסוס ראשון ייעשה בתחילת הפריחה, כלומר בתחילת חודש 
אפריל, בעמיסטר, במירדור, בעמיעוז 0.075%, בסיגנום 0.05% 

או בליס 0.04%.
ריסוס שני: הרקולס 0.4% באמצע חודש אפריל, בתחילת 

החנטה. 
ריסוס שלישי: קליפמן 0.15%, רובראל או רודיון 0.1% בתחילת 

מאי. 
ריסוס רביעי: הרקולס 0.4% באמצע מאי. 

ריסוס חמישי: חוסן או קוז'אק 0.15% בתחילת יוני. 
ריסוס שישי: קנון 0.25% או הרקולס 0.4% אמצע יוני.

אין לרסס ברציפות את אותו החומר ואף לא חומרים מאותה 
קבוצה. אין להמשיך בריסוס המעקובת אם נעצרה התפתחות 

המחלה ולא מופיעה נגיעות חדשה.

מאלסקו
הזנים הרגישים ביותר הם ליים, אתרוג ולימונים. הזן יורקה 
קוק רגיש במיוחד. מרבית הקליפים עלולים להידבק במאלסקו. 
המחלה מועברת על ידי נבגים המתפתחים על ענפים יבשים 
ומופצים בעיקר על ידי הרוח, לכן אין להשאיר בפרדס גזם יבש 
מעצים נגועים אלא לשרפו. התנאים הנוחים להידבקות העצים הם 
טיפות מים כמו גשם וטל על הלבלוב הצעיר וטמפרטורה נמוכה.
סניטציה חשובה במיוחד למניעת התפשטות המחלה: עקירת 
עצים נגועים כבר מנגיעות בינונית, גיזום ענפים נגועים מיד 

עם התגלות סימני המחלה ושרפת הגזם.
המלצות:

ריסוס שני בקוציד 0.3% בחלקות נגועות ובחלקות הסמוכות  א. 
לעצים נגועים. 

גיזום של כל הענפים היבשים עד לקטע החי של הענף. מטרת  ב. 
גיזום זה היא, בין השאר, לאפשר גילוי מוקדם של המחלה.

עקירת עצים נגועים ברמת נגיעות בינונית וקשה. ג. 

החמה
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ 
היבשים, שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת 
הפרי, בדומה לנזקים הנגרמים על ידי אקרית החלודה. פרי הנגוע 
במחלה פסול לשיווק טרי, אף שאיכותו הפנימית אינה נפגעת. 
קשה מאוד להבדיל בין שני הפגעים שהוזכרו, אך ניתן להיעזר 
בכך שכתמי ההחמה ניתנים להסרה באמצעות צמר גפן ואצטון, 
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בפרדס

בעוד שכתמי האקרית אינם ניתנים להסרה.
נוחים  תנאים  קיימים  צפוף  נוף  בעלי  ואורה  אורי  בעצי 
להתפתחות הפטרייה )בשל הלחות הרבה( ולהתפתחות האקרית 
)בשל חדירה לקויה של הריסוסים לפנים נוף העצים(. כדי למנוע 
את התופעה מומלץ לבצע גיזום דלת וחלון במרכז העץ וניטור 

לגילוי מוקדם של אקרית החלודה.

עלעלת
בנטיעות צעירות מומלץ לעקור עצים נגועים במחלה ולהחליפם 
בשתילים בריאים. בפרדסים בוגרים מומלץ לעקור את העצים 

הנגועים במחלה.

מחלת הגרינינג
בארצות רבות בעולם, כמו ארצות הברית, פלורידה וברזיל, 
פשטה מחלת הגרינינג, הגורמת נזקים קשים לעצי ההדר, עד 

פסילת ההדרים 

כדי סכנה קיומית לתעשיית ההדרים. סימני המחלה דומים מאוד 
למחלת העלעלת. בארץ לא נמצאו עד כה עצים נגועים במחלה, 
אך יש לשמור על ערנות רבה ולהשמיד לאלתר עצים שיתגלו 
כנגועים במחלה, אם חלילה תופיע. וקטור המחלה הוא פסילת 
ההדרים; רצוי להכירה ולדווח על הופעתה. אנא, היו ערניים 

וידעו את המדריך בדבר כל עץ חשוד בפרדס.

תמותת עצים
לעתים אנו עדים לתמותת עצי הדר המושקים בטפטוף, כאשר 
הטפטפת קרובה לגזע וההשקיה נעשית באינטרבלים קצרים. 
מצב זה יוצר תנאים טובים מאוד להתפתחות של ארבע מחלות 
קרקע: פיטופטורה )ריקבון שורשונים וצוואר השורש(, פוזריום 
)ריקבון שורשונים ושורשים עבים(, דמטופורה )ריקבון קשה 
של שורשים( וריקבון ספוגי מגדמים שנשארו בשנטוע. פטריות 
אלה זקוקות ללחות גבוהה, לטמפרטורה גבוהה וכמובן לנבגים 
או לתפטיר של הפטרייה. כדי למנוע נזקים מהפטריות הללו יש 

להרחיק את הטפטפת מהגזע ולא לצופף השקיות.

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

להגלדת הפצעים.

 חברי יום צוות הדרים שלום רב,

כזכור, ביום הצוות האחרון דיווחתי על תכשיר חדש - בונוס 
שמכיל תוספות אבץ ומנגן.

ניסיון של שילוב התכשיר החדש עם מווסתי  בגלל חוסר 
צמיחה הצעתי:

כאשר מרססים במווסתי צמיחה   לדילול והגדלת פרי לשלב 
עם הבונוס הרגיל )ללא אבץ ומנגן(.

בימים האחרונים ערכתי בירור נוסף עם אנשי חברת כימיקלים- 
יוסי סופר ואבישי שניידר.

לא נערכו ניסויים  של שילוב הבונוס החדש עם מווסתי צמיחה 
)היו תצפיות של שילוב עם מגדילון אצל אורי מוצ'ן וביקום(.
אנשי חברת חיפה כימיקלים מצטרפים להמלצתי, שבשלב זה,
אנו לא ממליצים לרסס בחלקות מסחריות את הבונוס החדש 

עם מווסתי צמיחה בגלל חשש לתוצאות לא רצויות.
בעונה הקרובה יבוצעו ניסויים לבדיקת שילוב הבונוס החדש 

עם מווסתי צמיחה.

בברכה,
יוסי גרינברג

תוספת לעדכון ביום הצוות
מווסתי צמיחה + בונוס
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