חנטי ליים
על רקע
התבור

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים
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צילום :עמירם לוי-שקד

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

תוכן
משולחנו של העורך

4

תמונת מצב וטבלת כמויות

8

על שעות נוספות

10

אמציה ז״ל  ,פרדסן

11

ריסוס בג׳יברלין

16

ריסוסי קולטאר

20

משה עוזיאל ז״ל

מתאמתת האמירה שאין עונה
שלהזה ושוב
משולחנו הענף
ענף מתעתע
העורך
דומה לקודמותיה.
 23כך היה פעם
הכל נראה שחור ורע עם תחילת המגפה .אלא שהאזרחים
אחרים״דור ההמשך״
של עם
קשר
קשר
מיום כניסתי לעיתון חיפשתי
ליצורצרות
בהדריםלצעירים ,ניסיתי 25
בארצות הנגועות ״שמעו״ לפתע על תכולת ויטמין C
שלהם  ,ניסיתי לרתום אותם לכתיבה ,הם חשובים
ה״ווטסאפ״
לקבוצת
התחברתי
בעיקר תפוזים
פרי בכל השווקים -
לביקוש מגבר של
מה שגרם
החקלאי  .נזקי ָק ָרה בפרדס
30
בכירותו בסקטור
על
ולשמירה
הענף
של
לקיומו
ולימון .אלא שאי אפשר להתעלם גם מהפסקת הקטיף בארץ
המשלוחים .מאמצי המועצה והאירגון
היהבקצב
ופגיעה קשה
קשה !
תמיד
פלשתינים ולגיוס
עובדים
אכזר ,לכניסת
אויר הגבולות
לפתוח את
התעמרות ממשלות ,שערי מטבע  ,מחיר המים ,פערי
גידול,
קשיי
מזג
מיוחד.
לשבח
ראויים
הארץ,
רחבי
בכל
רציניים,
מתנדבים
תיווך  ,ועל כל אלו ״משבר השיווק המאורגן״  .ה״מקל״ במירוץ שליחים זה עובר

21

עמידות פרי לצינה

לדור השני והשלישי של פרדסנים ,
הם טובים! הם מסורים ! והם רוצים ! עמוד , 28אור שפירר.
וצדק קהלת ז: 10,
העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
והמהות
הניסוח
כִ יהשפה,
ֶה',של
הכללים
התוכן
ַאלְ תָ עַ ל
ה שָ
כמו חָגםכְ מָ
ֹלא מֵ
ומערכתאֵ ל
ֹּבים מֵ
"“ַאל תֹּ אמַ ר 'מֶ ה הָ יָה שֶ הַ י ִָמים הָ ִראשֹּנִים הָ יּו טו ִ
הן באחריות הכותב בלבד.
זֶה”"
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מנהל ענף ההדרים :טל עמית tal@plants.org.il
עורך :ארי גורן olgoren@bezeqint.net

חברי המערכת רוני נקר ,ניצן רוטמן ,שוקי קנוניץ ,ד"ר ערן רווה ,חי בנימיני
כתובת המערכת רח' העצמאות  ,40ת.ד  ,235יהוד  ⋅ 5600טל' ,03-9595666 :פקס03-9502211 :
מחלקת מודעות פרסום :שיאים  -טל' ,03-7516615 :נייד 052-2723062 :פקסahuvatz@bezeqint.net 03-5730866 :
הפקה והדפסה :דפוס האוזר בע"מ ,גבעתיים  טל'03-5711908 :

תמונת מצב
טל עמית

“לעיתים ישנם עשורים ששום דבר לא קורה ,ולעיתים יש שבועות שעשורים קורים“–
ולדימיר לנין.

סקירת מצב על יצוא
ההדרים למזרח הרחוק
כללי

המזרח הרחוק היה בעבר הרחוק יעד חשוב ליצוא הישראלי.
רבים שכחו את שנות ה  70-המפוארות שבהן ייצאנו כמויות
גדולות של אשכוליות לבנות ליפן ויותר מאוחר גם אשכוליות
אדומות ופומלית .שנים רבות היעד היחיד המשמעותי של היצוא
הישראלי היה ליפן (סינגפור והונג קונג היו פתוחים גם כן ליצוא
ישראלי ,אך בכמויות זניחות).
היצוא למזרח הרחוק אינו פשוט כמו היצוא לאירופה וגם יותר
מסובך ותובעני מיצוא לשווקים הרחוקים במערב – ארה״ב וקנדה,
בשל בעיות לוגיסטיקה ,הסכמי סחר ,דרישות פיטוסניטריות
ו...אינטרסים.
כיום ישראל מייצאת ל –  7יעדים במזרח הרחוק :יפן ,דרום
קוריאה ,סין ,אוסטרליה ,סינגפור ,הונג קונג וויאטנאם .היצוא
ל –  7היעדים הללו מהווה  16%-15%מסך יצוא ההדרים שלנו
ויש לנו ציפיות שמספרים אלו ימשיכו לגדול בעתיד.
בסקירה זו אתרכז בשלושת היעדים הגדולים והחשובים – יפן,
סין וקוריאה( ,ארבעת האחרות מייבאות כמויות נאות ,יחסית,
אך לא באותם סדרי גודל  1,500 – 100טון בעונה ,תלוי ביעד).
לוגיסטיקה –
הפלגה של אניה למזרח הרחוק אורכת כ –  30- 25יום ,תלוי ביעד.
נכון להיום ,יש רק הפלגה אחת בכל שנה שבה אנו (מנסים) למלא
כמות מספקת של פרי .בתחילת העונה ליפן ולקוריאה – ע״מ
להגיע למכירות של טרום חגי הנוצרים .מלבד הפלגה זו80% ,
מהיצוא למזרח נעשה במכולות .זמן הגעה של מכולות ארוך יותר
בשבוע עד שבועיים (!!!) מאחר ומדובר בלוגיסטיקה מורכבת
יותר שדורשת מספר תחנות ונקודות איסוף ,עד ליעד הסופי.
בשני המקרים מדובר באתגרים קשים להתמודדות ,כשמדובר
בפרי טרי שצריך עוד ,לפחות ,חודש חיי מדף ,לאחר הגעתו.
טיפולי קור כנגד זבוב הפירות הים תיכוני –
כמעט כל המדינות במזרח הרחוק דורשות טיפול קרנטינה כנגד
זבוב הפירות הים תיכוני (הונג קונג וסינגפור לא דורשות) .הפרי
עובר טיפול בטמפרטורה של  1.5מעלות צלזיוס במשך  16יום.

4

לאחרונה קיבלנו הקלה לטמפרטורה של קצת מעל  2מעלות
ליפן בלבד .בתחילת היצוא ליפן הטיפול היה נעשה בישראל,
בבית קירור ,ורק אח״כ היה נשלח ליפן .כיום הטיפול נעשה
במהלך ההפלגה וכך נחסך זמן יקר .הטיפול אינו כ״כ פשוט
והוא מנוטר לאורך כל מהלך הטיפול .כל תקלה לאורך הדרך
פוסלת את המשלוח .היו ועדיין קיימים מקרים של תקלות של
קירור יתר שגורמים לנזקי צינה לפרי.
פיקוח על היצוא –
היפנים והקוריאנים אינם מסתפקים בבדיקות שנעשות בארץ
ובפרוטוקול טיפול הקור .שתי המדינות דורשות נוכחות של
מפקח הגנת הצומח שלהם במעמד הקטיף ,אריזת וטעינת
הפרי לארצותיהם .מועצת ההדרים (בעבר) ומועצת הצמחים
מחויבים במימון הבאתם ושהייתם של המפקחים בארץ ובהצמדת
מלווה מטעם המועצה שידאג לכל מחסורם והסעתם כל יום
למקום הפיקוח והחזרתם למלונם .היפנים הקלו לפני קצת
יותר מעשור ומאז המפקח מגיע רק ל  10ימים בתחילת העונה,
ובודק שהתהליכים מבוצעים כראוי .המפקחים הקוריאנים,
לעומת זאת ,נמצאים בארץ ממועד תחילת היצוא ועד סיומו – 6
חודשים בשנה!!

סקירת שלושת השוקים העיקריים במזרח

יפן

השוק הוותיק ביותר שלנו במזרח“ .תור הזהב״ שלנו במזרח
נמשך מתחילת שנות השבעים ועד שלהי שנות ה –  .90כולם
שוכחים שהיצוא בוצע מנמל אילת (תעלת סואץ היתה סגורה).
שינויים כלכליים ודמוגרפיים ביפן גרמו לירידה באטרקטיביות
העצומה שהיה לשוק זה.
בשנים האחרונות אנו רואים יציבות ביצוא הפומלית ליפן .לעומת
זאת ,יש עליה משמעותית בביקושים לאשכוליות אדומות ולבנות,
שהקפיצו את כמות היצוא ב 50% -בשלוש השנים האחרונות.

ר הבריאות.
העיק
ר זה בונוס.
כל השא
לפרדס שלך מגיע בונוס אמיתי .שיהיה בריא.
הזנה עלוותית עם חיפה בונוס מבטיחה:
• הגדלת הפרי
• מניעת קמטת והיסדקות הפרי
• הפחתת הסרוגיות

חיפה בשטח .האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך ,ולחלוק איתך את הידע
המעודכן ,המקצועי והמניב ביותר .לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון :ישי וקסמן  ,054-6756675מרכז :אבישי שניידר  ,054-5616221דרום :יוסי סופר 054-5616122

www.haifa-group.com

ה״אורי״ ,שקיווינו שיעשה חיל במזרח (הוחל יצוא רק ב ,)2012
יצוא ליפן ב –  5העונות האחרונות (בטונות)
זן  /עונה

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

אשכ׳ אדומה

919

2,944

4,278

5,390

4,395

פומלית

2,047

2,016

1,891

1,947

1,977

אורי

434

1,400

1,021

901

471

אשכ׳ לבנה

21

1,308

3,619

3,433

4,176

אחרים

93

37

39

94

38

סה״כ

3,514

7,705

10,848

11,765

11,057

לא מתרומם ,במיוחד בגלל בעיות איכות עד להגעה.
קוריאה  -האם יש לזה זכות קיום??
לפני כ –  20שנה ,לאחר ההצלחה הגדולה עם הפומלית ביפן
(שנת השיא היתה  1996עם יצוא של מעל  20,000טון) הוחלט
לנסות להרחיב את אפשרויות היצוא למזרח הרחוק ,וקוריאה
נראתה אז כיעד נוח ואטרקטיבי ביותר (טרום היחסים עם סין),
גם בגלל האופי המערבי והדמיון בהרגלי הצריכה ליפנים.
הכניסה לקוריאה היתה קשה“ .מאכרים״ ומקורבים דרשו כסף
להסדרת אישורי היצוא ,ולאחר תלאות ארוכות קיבלנו את
אישור היצוא המיוחל .במבט לאחור – חבל היה על המאמץ !!
הקוריאנים הגבילו אותנו מהתחלה ל  2זנים  -אשכולית אדומה
ופומלית ,ולא הסכימו להרחיב האישור לזנים נוספים.
הדרישה לליווי ונוכחות מפקחים מיום התחלת היצוא (אוקטובר)
ועד סיומו (אפריל) – עולה לענף ההדרים כ –  ₪ 300,000בשנה.
הפרי הישראלי (בשני הזנים) מתחרה בפרי אמריקני שמיובא
לקוריאה ללא מכס (בשל הסכמי סחר ביניהן) ,בעוד הפרי הישראלי
משלם מכס בשיעור  .)!!!( 30%רק לאחרונה הסתיימו דיונים
בין משרד החקלאות הישראלי והקוריאני (טרם נחתם הסכם)
ובו מדובר על הפחתה הדרגתית של  2%לשנה בשיעורי המכס.
על זה אפשר לומר “מעט מידי ומאוחר מידי“.
לנוכח הנסיגה המשמעותית ביצוא לקוריאה ,המכסים ועלויות
הפיקוח הגבוהות קברניטי הענף צריכים לשקול האם אנחנו

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

אשכ׳ אדומה

2,648

2,025

3,220

2,622

1,634

פומלית

831

592

420

225

200

סה״כ

3,479

2,617

3,640

2,847

1,834

מעוניינים להמשיך ולייצא בתנאים אלו.

סין

השוק ה״חדש״ ביותר שלנו במזרח הרחוק- .למרות שסין היא
יצרנית ההדרים הגדולה ביותר בעולם ( 22מיליון טון בשנה !)
היא גם מהיבואניות הגדולות של פרי הדר – כ–  2מיליון טון
בשנה .הסינים מעדיפים תוצרת מיובאת בשל איכויות ובטיחות
מזון גבוהה יותר.
אנחנו נמצאים בשוק הסיני קצת יותר מעשור ,כאשר לאחר
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יצוא לסין ב –  5העונות האחרונות
זן  /עונה

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

אשכ׳ אדומה

2,393

4,308

5,941

2,478

4,819

פומלית

279

869

3,575

1,719

1,579

אורי

147

2,214

1,373

862

121

טבורי

23

286

627

570

489

אחרים

86

232

194

34

44

סה״כ

2,928

7,909

11,710

5,663

7,052

ייצור של יותר מ  10,000טון מזן זה ( 3,500דונם).

לסיום – משאלת לב,

יצוא לקוריאה ב –  5העונות האחרונות
זן  /עונה

כ  -3שנות יצוא מוצלח נסגר לנו היצוא בשל גילוי פטרייה.
לאחר שנתיים של יישום פרוטוקול מחמיר יותר כנגד הפטרייה,
חודש היצוא.
מאז התקלה אנחנו מייצאים לסין כבר  7עונות בהצלחה די טובה,
למרות שגם פה נעשו טעויות ואני מקווה שנלמדו הלקחים.
בינתיים גם שאר העולם גילה את סין ופרי מצרי ,טורקי וספרדי
נמצא על המדפים גם שם.
אשכולית אדומה ישראלית מצליחה מאוד בשוק הסיני ויש לשאוף
להגדלת הכמויות .הפרי עמיד במשלוח ופודה (למגדל) מחיר
כפול מהמחיר באירופה (!) .הפומלית מבוקשת ,אבל במידה.
כאשר בעונת  17/18כל היצואנים “שפכו״ פומלית לשוק הסיני,
חלקן עשה את כל הדרך חזרה לארץ.....
ה״אורי״ שסובל מבעיות איכות בהגעה ליפן הוא בעייתי גם
בסין ,במיוחד אם המשלוחים הם בתקופה המאוחרת של הזן (מרץ
ואילך) .מכל מקרה ,בקרוב יהיה מספיק ייצור של “אורי״ בסין,
ואולי לא יהיו זקוקים ליבוא מישראל,שכן הזן נגנב מישראל,
ללא רשות ,ומגודל ללא הפרעה בסין ,ללא כל תגובה של בעלת
הזן – מדינת ישראל.
נקודת אור מעניינת היא היצוא לסין של טבורי אפיל ראוסטנברג.
הפרי יפה ,טעים ,עומד יפה במשלוח ומתקבל יפה בשוק הסיני.
יהיה מעניין לבחון הגדלת הכמויות ,כאשר בארץ יש כרגע כושר

בימים אלו עומדת לקום בישראל ממשלה חדשה .מבלי להיכנס
לפוליטיקה ,יש לי רצון עז שאת החקלאות ייצג שר מהמגזר
החקלאי ,שיהיה לנו הפה והידיים להחזיר (ולו במקצת) לחקלאות
הישראלית את הכבוד לו היא ראויה.
מאז שלום שמחון,אי שם ב  ,2006לא היה לנו שר מהמגזר החקלאי
ולאחרונה (מאז עזיבת יוסי ישי) ,גם לא מנכ״ל מהמגזר החקלאי.
בין המועמדים ,והראוי ביותר ,לטעמי ,הוא אלון שוסטר ,שגם
שואף לתפקיד .הבעיה עם אלון שהוא כ״כ נאמן לבני גנץ
(הולכים יד ביד מאז הצבא) שהוא יעשה כל מה שגנץ יאמר לו,
כולל לוותר על התפקיד עבור אחרים במפלגה.
למרות שבמועד כתיבת המאמר טרם ידוע מי יהיה שר החקלאות,
אני קורא לאלון להיות נאמן לחקלאות לפני הכל ולא לוותר
עלינו ועל התפקיד ,ונאמר אמן ,ובהצלחה רבה.

יצוא פרי הדר (טון) לשבוע  8המסתיים ב( 18/04/20 -עונתי)
מצטבר

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

23

1,087

23

692
22
6,038
35,698
12,288
134
46

977
104
5,570
35,521
12,045
91
1,705
5
428
235
11
3,584
2,704

465
433
480

136
578
733

80,841
112

90,960
205

1,488
174
1,222
531
147,807

892
25
390
867
159,132

28
1,009

1

2019/2020

2018/19

2017/18

1,366

2,428
31
1,302
108
6,763
44,195
15,739
53
353
5
367
117
516
5,869
4,190
295

294
24
4,109
1,629

165
19
4,710

16
5,994

1,377
1,640
43
72,715
70
49
1,353
6
316
815
160,715

לידידנו עופר רוזנברג -מנהל מטעי עמק חפר
תנחומינו על פטירת האב

אריה ז״ל

שלא תדע עוד צער.

חבריך בענף ההדרים

שינוי ב%-
/ 18/19
19/20
-20%
0%
-29%
-79%
8%
0%
2%
47%
-97%
-100%
-31%
-90%
-100%
15%
-40%
0%
242%
-25%
-35%
0%
-11%
-45%
0%
67%
596%
213%
-39%
%-7

שמואל גלנץ ,עו"ד

על שעות נוספות בכלל וגם בצל הקורונה
שופרסל נקנסה בסך ₪ 252,000

בימים טרופים אלה בהם מחלקות האון-ליין ברשתות השיווק
מועסקות סביב השעון מעניין להפנות לפסק דין שניתן בימים
אלה ממש בבית הדין הארצי לעבודה( .)1עסקינן בערעור שהגישה
המדינה על פסק דין שניתן כנגד חברת שופרסל עקב חריגות
בעניין העסקה בשעות נוספות אסורות במחלקות האון ליין שלה.
וזאת לדעת :על פי החוק( )2ככלל יש איסור העסקה בשעות נוספות.
שר העבודה מתוקף סמכותו התיר העסקה בשעות נוספות ובלבד
שיום עבודה לא יעלה על  12שעות ומקסימום השעות הנוספות
המותרות בשבוע יהיה  16שעות (סה"כ לא יותר מ 58-שעות).
ביום  17.3.2020פורסם ברשומות תיקון המאפשר העסקת עובד
 14שעות ביממה וזאת לא יותר מ 8-פעמים בחודש ולא יותר
מ 67-שעות בשבוע ובחודש ( 25ימים) לא יותר מ 90-שעות
נוספות( .סה"כ  272שעות לכל היותר) .הצו תקף לחודשיים
מיום פרסומו אלא אם צו בריאות העם יבוטל קודם.
לענייננו ,מעשה שהיה כך היה:
כנגד שופרסל ומנהלים בה הוגש כתב אישום בטענה שהנאשמת
ביצעה עבירה של העסקת עובדים במחלקת האון ליין מעבר
ל 12-שעות עבודה ביום וזאת בתקופה של  6חודשים.
 63העובדים שכלפיהם בוצעה העבירה עסקו באריזת מוצרים
למשלוח ללקוחות (באותה תקופה העסיקה שופרסל 13,500
עובדים) .כתב האישום הוגש נגד החברה ונגד מנהלים בה בטענה
כי אלה לא הוכיחו כי לא ידעו על ביצוע העבירות ולא הוכיחו
כי נקטו את האמצעים שנדרשו כדי להבטיח קיום הוראות החוק
בהקשר למספר שעות ההעסקה של עובדים בחברה.
בית הדין האזורי( )3קבע עובדתית כי העובדים ששמותיהם פורטו
בכתב האישום הועסקו מעל  12שעות ביום ועל כן הרשיע את
שופרסל ב" 223-יחידות עבירה".
באשר למנהלים קבע בית הדין האזורי כי העבירות נעברו שלא
בידיעתם וכאשר נודע להם הדבר נקטו באמצעים להבטחת
ביצוע הוראות החוק ,היינו איסור העסקת עובדים מעבר ל12-
שעות ביום .לאור זאת זוכו המנהלים.
על פסק דין זה הגישה המדינה ערעור .באשר למנהלים נטען כי
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העבירות הובאו לידיעתם כבר בחודש הראשון בו נעברו ולמרות
זאת נמשך ביצוען עוד מספר חודשים .נטען על ידי המדינה כי
לא הוכח שהמנהלים נקטו צעדים מידיים וחד משמעיים להפסקת
העבירות .בנוסף ערערה המדינה על סכום הקנס שהושת על
שופרסל –  .₪ 252,000לשיטתה הקנס צריך היה להיות גבוה
יותר לנוכח המספר הגדול של אירועי העבירה.
()4
בהכרעה בבית הדין הארצי נותח עניין אחריותם של המנהלים
ובוררה פעולתם של המנהלים עת שנודע להם ביצוע העבירות.
התברר כי הוצא מטעם ההנהלה נוהל מסודר וחד משמעי האוסר
מכל וכל העסקת עובדים מעבר לשעות המותרות בחוק וכי מידי
חודש יצא בקשר לכך רענון למנהלי הסניפים .משכך ,קבע בית
הדין הארצי ,נקטו המנהלים בפעולות מספקות והעבירות נעברו
על ידי מנהלי הסניפים ללא שלהנהלה במרכז היתה יכולת לבדוק
הלכה למעשה יישום ההוראות.
באשר לגובה הקנס ,בניתוח שעשה בית הדין האזורי נקבע כי
יש להתחשב בכך ששופרסל שילמה לעובדים את מלוא השכר
ואין טענה לפגיעה בזכויות הכספיות של העובדים .עוד נקבע כי
שופרסל נעדרת עבר פלילי וכן שפעלה לתיקון ההפרות.
בית הדין הארצי סמך ידיו על פסיקת בית הדין האזורי והותיר על
כנו את גובה הקנס שנקבע באזורי .יצויין שבהכרעת בית הדין
הארצי הודגש" :מדובר בחוק מגן קוגנטי שנועד להסדרה מחייבת
של תנאי מינימום לצורך רווחת העובדים ושמירה על כבודם".
ומכאן-
תובנות:
מעסיקי עובדים זרים בחקלאות נכשלים לעיתים בהעסקת יתר
של עובדיהם .מוסבת תשומת ליבם של המעסיקים כי העסקת
יתר אסורה מכל וכל ואין משמעות לנכונותו ולרצונו של העובד
הזר לעבוד ככל הניתן יותר שעות .ידוע רצונם ,לא אחת ,של
העובדים התאילנדים לעבוד ככל האפשר יותר שעות ואולם,
כאמור ,החוק מגביל את מספר שעות העבודה המותר ביום/
בשבוע .מודגש :העסקה ביתר הינה עבירה פלילית והאחריות
לכך הינה בלעדית של המעסיקים.

לאחרונה נדרשתי לייצג חקלאי ,מעסיק עובדים זרים ,שניתנה לו
התראה בשל כך שהעסיק עובדים תאילנדים שעות נוספות מעבר
למותר .תג מחירה של ההתראה עומד על  ₪ 20,000לעובד.
המשמעות היא שהמעסיק "נמצא על כוונת" יחידת האכיפה והוא
"על תנאי" לשנתיים .באם יימצא במהלך שנתיים מאז ההתראה
עובר אותה עבירה יוכפל אוטומטית סכום ההתראה המקורי.
בימים כתיקונם אסור להעסיק עובד יותר מ 12-שעות ביממה
ובסה"כ לא יותר מ 16-שעות נוספות בשבוע.
בשולי הדברים:
מוחרגים מהחוק לעניין שעות עבודה נוספות עובדים
בתפקידי הנהלה וכאלה הדורשים מידה מיוחדת של אמון
אישי ,עובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח
ומעקב אחר שעות עבודתם ואחרים בהם שוטרים ועוד.
גם לגבי מטפלים סיעודיים השוהים עם מטופליהם כל שעות
היממה קיימת על פי הפסיקה החרגה .דיונים רבים בבתי הדין
לעבודה ואף בבג"צ עסקו בעניינם .שם נקבעה הלכה לפיה הסעיף
בחוק נשוא המאמר אינו חל על מטפלים סיעודיים המתגוררים
עם מטופליהם בביתם.

( )1ע"פ  36941-09-19וע"פ  27091-11-19ניתן ב.3.3.2020-
( )2חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951-ס' ( 7א)" :יום עבודה
לא יעלה על  8שעות".
( )3ת"פ  14163-04-14מ"י נ' שופרסל בע"מ ואח'.
( )4חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א 1951-ס' ( .27א) " :חברה,
אגודה שיתופית או כל חבר אנשים אחר ,שהעסיקו בניגוד
לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו,
רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה ,מנהל או פקיד
של אותו חבר אנשים ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו
עבר הוא את העבירה ,אם לא הוכיח אחד משני אלה)1( :
שהעבירה נעברה שלא בידיעתו; ( )2שנקט בכל האמצעים
הנאותים כדי להבטיח שהוראות חוק זה בקשר לעבירה
הנידונה יקוימו"..
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטים

עת הדר  -מודעת חצי עמוד  18ס"מ רוחב  13 /גובה ס"מ  -קוד  482טרמינום מרץ 2019

טרמינום
ל מ נ י ע ת טיפוס נמלים על גזע העץ

טרמינום הנו דבק המבוסס על מים ואינו מכיל קוטלי חרקים.
מריחת טרמינום על גזע העץ חוסמת מעבר נמלים וקמחיות מהקרקע אל ענפי
העץ והפירות .כתוצאה מסילוק הנמלים ,פוחתת דרמטית אוכלוסיית הכנימות
הקמחיות ומתאפשרת פעילות יעילה יותר של אויבים טבעיים.

10 cm

טרמינום נשאר דביק עד  6חודשים.
לטרמינום עמידות טובה בגשם ובהשקיה עילית – חוזר להיות דביק לאחר
התנדפות המים.
טרמינום נמצא בטוח לשימוש בהדרים ,אפרסמונים ,גפנים ,מנגו
ומיני עצים נוספים.

50 cm

482 -
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אמציה ,פרדסן  /שי גל

אבא שלי התקשר מהבידוד ,לספר לי שאמציה מת .הכרתי לא
מעט אנשים בחיי ,אבל אנשים כמו אמציה לא פוגשים .הוא מת
לבד ,בדירתו בקיבוץ עין כרמל ,בגיל  ,80ויחד איתו מתו חלק
מזיכרונות ילדותי.
את הכתבה הראשונה שצילמתי בחיי צילמתי עליו ,על האיש
שבמרכז חייו עמד הפרדס שבקצה המשק ,הפרדס שהיה בעצם
כל עולמו .כשסיים את השירות בצנחנים שב משדה הקרב אל
הפרדס ,אבל באותם ימים כסף גדול לא היה בתפוזים .אמציה
לא יצא ללימודים ,הוא חשש שאם יעזוב ,איש לא ישמור על
הפרדס שלו .מספרים שהייתה בתמונה גם אישה ,מתנדבת
מאנגליה ,שאמרה לו" :אמציה ,בוא איתי .תחליט .זה אני או
הפרדס" ,והוא בחר בפרדס ,בחר להעמיק שורשים באדמה ,לא
התחתן מעולם ,לא הביא ילדים.
כשהתלבט אז ,לפני יותר מ 20-שנה ,האם להסכים לבקשה שלי
לצלם אותו לסרט סטודנטים קצר ,אמר לו אבא שלי" :אמציה,
זאת לא כתבה עליך .זה על הפרדס" .הוא הסכים מיד.
אמציה הסתובב תמיד במכנסים קצרים וחולצת עבודה ,בסוף
כל יום היה נוסע על הטרקטור הישן לחוף הים ,ושוחה שם שעה
ארוכה .כששאלתי אותו אם המים לא קרים מידי בחורף ,ענה
שלכל דבר מתרגלים בסוף .בדירתו הצנועה בקיבוץ ישן על
מיטת ברזל משנות ה 50-ששימשה גם את הוריו .הטלוויזיה ,עד
לא מזמן ,הייתה מסוג "סילורה" שחילקו בשנות ה 80-לחברים.
מדובר במכשיר מיושן ומגושם שאיבד לפני שנים את זוהרו ואת
צבעיו" .עזוב" ,הוא אמר "זה עובד ,רואים בזה בסדר .לא צריך
יותר" .המזגן שעל הקיר לא הופעל אף פעם ,ספק אם עבד,
לשורד האחרון לא היה קר מידי ולא חם מידי ,ליבו בכלל לא
היה שם ,הוא היה בפרדס.
אמציה אהב את התפוזים כמו שכוכבות רשת אוהבות לייקים,
הם היו הכל בשבילו .בראיון ההוא אמר לי שאי אפשר להשוות
בין אבוקדו שהוא פרי משעמם לתפוז שהוא הפרי המופלא
בעולם .אבא שלי מספר שהיה מלטף את העלים ומדבר לעצים.
אבל הפרדס לא היה ענף רווחי ,סכנת עקירה ריחפה מעליו כל
הזמן .בשלב מסוים החליטו לעקור את מחציתו ולשתול שם
גידולים אחרים .גם את החלק שהשאירו ,השאירו בגללו ,כי
ידעו שאם יעקרו את הפרדס יעקרו את כל חייו .אמציה הבין
שגורלו עלול להיות דומה לגורל של אבא שלו .כן ,כאן הסיפור
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מסתבך קצת ,כי לאביו של אמציה היה כרם שנעקר כיוון שלא
היה כלכלי ,האירוע הזה ליווה את הבן שפחד שזה יקרה גם לו.
אז מה עשה אמציה? הוא הפך לאלוף התפוזים ,בעוד שחבריו
החקלאים היו מוציאם  7טון פרי מדונם ,הוא הגיע ל 14 -טון.
במו ידיו הציל את הפרדס והפך אותו לרווחי ,עד שהורחב מחדש.
הוא כמעט ולא נסע לחו"ל ,וגם כשנסע פעם לטיול ארוך סיפר
כשחזר שהוא לא נהנה" ,אבל מי נוסע בשביל להנות? נוסעים
בשביל לראות את העולם ולראות גם פרדסים אחרים" .הוא הלך
והתרחק מהתרבות הנהנתנית שהשתלטה על חיינו.
אמציה היה מסוג האנשים ,שלא חשבתי שימותו לעולם .והנה
הוא הלך מאיתנו .בגלל שאסור בימי הקורונה לקיים הלוויות
המוניות ,ביום ראשון טרקטור יוביל את ארונו של אמציה בשבילי
הקיבוץ ,החברים יצאו למרפסת לחלוק לו כבוד אחרון.
אמציה איננו .סוף עונת התפוזים.

מדור מחקר ופיתוח
יוסי גרינברג -גמלאי שה"מ

ריסוסים בג'יברלין ,סופרלון וחיגור ב'אורי'-
השפעות על היבול ועל היסדקות הפרי
(זיתא- 2019/20 ,2018/19 ,מאמר שני בסדרה)

יוסי גרינברג -גמלאי שה"מ
מאיר פיינצק ,עודד גרוסר ,יונתן גור ,גדי יפין ,איציק שלזינגר,
איינהו קטמאו -חב'"מהדרין פריאור"
אלון צור ,חמי לינדנבאום ,שלמה גלידאי -חב' "גדות אגרו
בע"מ"

תקציר

המאמר הנוכחי הוא השני בסדרת מאמרים המתארים השפעות
של ריסוסים בג'יברלין ,סופרלון וחיגור בעת הפריחה על היבול
ועל היסדקות הפרי בקליף 'אורי'.
מוצגים שני ניסויים שבוצעו בשתי שנים עוקבות2018/19 :
ו 2019/20-בשתי חלקות שונות של אורי בשטחי חברת "מהדרין-
פריאור" בגוש פרדסי זיתא ,חדרה.
בשני הניסויים רמת היסדקות הפרי הייתה קלה עד בינונית:
כ 20%-היסדקות לאחר ריסוס בג'יברלין בסוף הפריחה .בשני
הניסויים טיפולי החיגור העלו את היבול במידה רבה .הריסוסים
בג'יברלין העלו את אחוז היסדקות הפרי אך השורה האחרונה
הייתה תוספת במספר הפירות לעץ וביבול בעצים המרוססים.
הריסוס ב 0.05%-סופרלון העלה את היבול במידה קטנה והריסוס
ב 0.1% -סופרלון העלה את מספר הפירות לעץ ואת היבול
במידה רבה .הריסוסים בסופרלון לא השפיעו על אחוז היסדקות
הפרי .במאמר נדונות אפשרויות הטיפול באמצעים שתוארו לעיל
בחלקות אורי ברמות יבול והיסדקות שונות של הפרי.

מבוא

בניסויים שנעשו בעבר נמצא שריסוסים בג'יברלין או חיגור
בשיא פריחה היו יעילים להעלאת היבול בזן אורי (.)10 ,8- 1
נמצא שהריסוס בג'יברלין היה יעיל להעלאת יבול גם כאשר
הוא בוצע לאחר הפריחה ,כשהחנטים היו בקוטר של  4מ"מ
( ,)7 ,6אך הג'יברלין לא השפיע כאשר הריסוס בוצע בתחילת
הפריחה (.)7
המועד המקובל לביצוע חיגור לשיפור החנטה והעלאת יבול

בהדרים וביניהם בזן אורי הוא בשיא פריחה ( .)2החיגור באורי
היה יעיל גם כשבוצע לאחר סיום הפריחה כשהחנטים היו
בקוטר  4מ"מ (.)8
בשנים האחרונות גברה תופעת היסדקות הפרי בזן אורי .יש חלקות
שבהן כ 50%-מהפרי נושר בגלל היסדקות .בניסויים שבצענו
בשנים האחרונות נמצא שבחלקות אורי הנוטות להיסדקות פרי
רבה ,הטיפול בג'יברלין בעת הפריחה מגביר את ההיסדקות.
לעיתים ,הנזק של הריסוס בג'יברלין רב מהתועלת והתוצאה
הסופית היא יבול נמוך יותר .מאידך גיסא ,בחלקות אורי שאינן
נוטות להיסדקות פרי התועלת של הריסוס בג'יברלין היא רבה.
מטרת הניסויים הנוכחיים היא לבדוק עד איזו רמה של היסדקות
צפויה של פרי כדאי לרסס בג'יברלין?
בדקנו גם יעילותו של תכשיר ג'יברלין חדש בתוארית תרחיף
שמן -ג'יברלון  .)Oil Dispersion( ODהוספת התכשיר לסל
החומרים המורשים לשימוש בהדרים אמורה להוזיל את עלות
הריסוס בג'יברלין.
עם התבגרות עצי האורי עלתה שאלת הצורך לבצע חיגור בזן
זה מדי שנה .היו שהציעו להפסיק את החיגורים באורי לחלוטין.
שאלה זו נבחנה בניסויים הנוכחיים.
להעלאת היבול נוהגים לבצע בזן אורי ,בדרך כלל ,שני טיפולים
בעת הפריחה :ריסוס בג'יברלין+חיגור .לעיתים טיפולים אלה
גורמים לעודף פרי שקשה לדללו ,ובעיקר ליבול נמוך בשנה
העוקבת .מן הראוי לבדוק האם לאחר שנת שפע ולקראת שנת
שפל ניתן להסתפק רק באחד משני הטיפולים.
מטרה נוספת של הניסויים הייתה לבדוק כיצד ישפיעו ריסוסים
בתכשיר סופרלון המכיל תערובת של הג'יברלינים GA4 +GA7
עם הציטוקינין בנזיל אדנין .האם ריסוס בסופרלון בעת הפריחה
יעלה יבול מבלי להגביר היסדקות של הפרי?
בניסויים שנעשו בשנתיים האחרונות בעצי אורי בפרדס דברת
נמצא שריסוסים בסופרלון בריכוזים גבוהים הפחית את היסדקות
הפרי באורי (.)11
בניסויים הנוכחיים בדקנו האם וכיצד ישפיע ריסוס בריכוזים
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נמוכים של סופרלון ( 0.05%או  )0.1%על היבול ועל היסדקות
הפרי כאשר הם ניתנים בסוף הפריחה ,בעת ביצוע הריסוסים
בג'יברלין.
הניסוי הראשון בסדרת הניסויים הנוכחית פורסם בגיליון 138
של "עת הדר" ( .)9הוא בוצע בחלקת אורי על כנת חושחש
בגיל  7שנים בפרדס של חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי
"ספריה" .עצי הביקורת הבלתי מטופלים נשאו יבול של  58ק"ג
לעץ בלבד .היבול בעצים בהם בוצע חיגור של  80%מהזרועות
בסוף הפריחה היה גבוה ב 119% -מזה של עצי הביקורת .ריסוסים
בתכשירי ה GA3-ג'יברלון ת"נ וג'יברלון )Oil Dispersion( OD
בסוף הפריחה העלו את היבול ב .60%-ההבדלים הנ"ל היו
מובהקים מבחינה סטטיסטית .ריסוס בתכשיר סופרלון בריכוז
 0.05%בסוף הפריחה לא השפיע .רמת היסדקות הפרי בניסוי
הנ"ל הייתה מזערית ולא תועדה.
המאמר הנוכחי מתאר שני ניסויים שבוצעו בשתי חלקות ניסוי
בשתי שנים עוקבות 2018/19 :ו 2019/20 -בגוש פרדסי זיתא
באזור חדרה.

שיטות וחומרים

הניסויים נערכו בשיטת בלוקים באקראי ב 4-חזרות 4 ,עצים
בכל חזרה .הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של
 7ליטר לעץ .פרטים נוספים על הטיפולים ומועדיהם מובאים
בטבלאות בפרק התוצאות.
הפרי נשקל ונקטף מכל חזרה בנפרד .מכל חזרה נלקחו באקראי
 100פירות .הם נשקלו וחושבו משקל הפרי הממוצע ומספר
הפירות לעץ.
הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת  JMPבמבחן
 Student-tברמת מובהקות של .5%
נבדקו התכשירים הבאים:
ג'יברלון ת"נ  40ג'/ל'  -תרכיז נוזלי של חומצה ג'יברלית
 .)GA3( Gibberellic acidמכיל  40ג'/ל' חומר פעיל .מיוצר ע"י
"  ,"Fine Agrochemicalsומשווק ע"י "גדות אגרו בע"מ".
ג'יברלון  – ODמכיל  100ג'/ל' של חומצה ג'יברלית Gibberellic
 )GA3( acidבתוארית של תרחיף שמן – מיובא ע"י חב' "גדות
אגרו בע"מ".
טיבולין  -תרכיז נוזלי של alkyl polyethoxy ethanol fatty acids
 .isopropanolמכיל  900ג'/ל' חומרים פעילים .מיוצר ומשווק
ע"י "גדות אגרו בע"מ".
סופרלון ת"נ -מכיל  19ג'/ל' 19 + GA4+7ג'/ל' בנזיל אדנין.
מיוצר ע"י " "Fine Agrochemicalsומשווק ע"י "גדות אגרו בע"מ".

תוצאות

ניסוי 2018/19
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת טרויר בת  6שנה (חלקה מס'
 )68בפרדסי זיתא חדרה של "חברת מהדרין פריאור" .הניסוי בוצע
שיטת בלוקים באקראי בארבע חזרות ארבעה עצים בכל חזרה.
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הריסוסים בוצעו בסוף הפריחה ב 15.4.2018 -וחיגור בוצע
ב17.4.2018 -
הפירות שנשרו לרוב בגלל היסדקות נספרו ב25.10.2018-
ונאספו מהשטח .ב 15.11.2018-נעשתה ספירה נוספת של
הפירות שנשרו .סכום שתי הספירות נותן את סה"כ הנשירה לעץ.
הניסוי נקטף ב .10.1.2019 -כל חזרה נקטפה ונשקלה בנפרד.
מכל חזרה נלקחו ונשקלו  100פירות .חושבו משקל הפרי הממוצע
ומספר הפירות לעץ.
נמצא שהריסוס בג'יברלין בשתי התואריות הגביר במידה רבה
את אחוז ההיסדקות .אחוז הפירות שנסדקו בעצי הביקורת היה
 .3.4%הריסוסים בג'יברלון ( 50ח"מ ח"פ) ו-ג'יברלון 50( OD
ח"מ ח"פ) העלו את אחוז ההיסדקות ל 29%-ו 22%-בהתאמה,
עם זאת ,מספר הפירות שנקטפו בריסוסי הג'יברלין היה רב
יותר (טבלה  )1והיבול היה רב יותר (טבלה  .)2הריסוסים בשתי
תואריות הג'יברלון לא גרמו נזק כלשהו לעלים ולא לפירות.
לא נגרם שום נזק גם בעצי תצפית שרוססו ב 75-ח"מ של GA3
של שני תכשירי הג'יברלין.
החיגור העלה במידה קטנה את אחוז היסדקות הפרי והעלה
במידה הרבה ביותר את מספר הפירות לעץ ואת היבול .הריסוס
בסופרלון בריכוז  0.05%לא השפיע על אחוז ההיסדקות אך
העלה את מספר הפירות לעץ וגרם להגדלה של  16%ביבול.
ההבדל אינו מובהק מבחינה סטטיסטית (טבלה .)1
טבלה  1-ניסוי  .2018/19השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל
נשירת הפרי ,לרוב בגלל היסדקות.

הטיפול

מס׳
פירות
לעץ
שנשרו

מס׳
פירות
לעץ
שנקטפו

סה״כ
מס׳
%
פירות
היסדקות
לעץ
(שנשרו+
שנקטפו)

1

ביקורת

 14ג׳

 394ג׳

408

3.4

2

חיגור 80%
מהזרועות

 61בג׳

 744א׳

805

7.5

3

ג'יברלון
( 50ח"מ )GA3

 156א׳

 529בג׳

685

29.5

 158א׳

 571ב׳

729

21.7

 82ב׳

 474בג׳

556

17.3

 27ג׳

 460בג׳

487

5.5

4
5
6

ג'יברלון OD

( 50ח"מ )GA3
ג'יברלון OD

( 25ח"מ )GA3
סופרלון
()0.05%

ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה״
סטטיסטית ברמת מובהקות ;P=0.05
-כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז .0.025%

מטאור
להשגת פרי איכותי
ונקי מאקריות
מכיל Fenpyroximate 5%

למטע נקי מאקריות
קוטל אקריות בוגרות וצעירות
בטוח לאויבים הטבעיים*
*יש להתייעץ עם אגרונום

לרשותכם בכל שאלה

עכשיו גם בפייסבוק

צוות אדמה מכתשים 03-6577577

טבלה - 3ניסוי  .2019/20השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל
ההיסדקות.

טבלה  2-ניסוי  .2018/19השפעות הטיפולים על היבול
הטיפול

יבול (ק״ג לעץ)

אחוז
מביקורת

1

ביקורת

 72ב׳

100

2

חיגור  80%מהזרועות

 124א׳

172

3

ג'יברלון ( 50ח"מ )GA3

 88ב׳

122

2

4

ג'יברלון  50( ODח"מ )GA3

 90ב׳

125

3

5

ג'יברלון  25( ODח"מ )GA3

 84ב׳

116

4

6

סופרלון ()0.05%

 84ב׳

116

ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינהסטטיסטית ברמת מובהקות ;P=0.05
כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז .0.025%ניסוי 2019/20
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת טרויר בת  13שנה (חלקה מס'
 )26בפרדסי זיתא חדרה של "חברת מהדרין פריאור" .הניסוי בוצע
שיטת בלוקים באקראי בארבע חזרות ארבעה עצים בכל חזרה.
כל הריסוסים בוצעו בסוף הפריחה ב .30.4.2019 -חיגור הזרועות
בוצע ב.1.5.2019-
הפרי נשקל ונקטף מכל חזרה בנפרד ב .15.1.2020-מכל חזרה
נלקחו באקראי  100פירות .הם נשקלו וחושבו משקל הפרי
הממוצע ומספר הפירות לעץ.
רמת ההיסדקות בחלקת הניסוי הייתה קלה :בעצי הביקורת נשרו,
בעיקר מהיסדקות ,במהלך העונה 5.4%מהפירות (טבלה  .)3כל
הטיפולים שכללו ריסוס בג'יברלין העלו את אחוז ההיסדקות
לרמה של  14% - 10%אך התוצאה הסופית הייתה הכפלה של
מספר הפירות לעץ (טבלה  )1ועליה ביבול (טבלה .)4
לא נמצא הבדל משמעותי בין ג'יברלון בתוארית של תרכיז
נוזלי לבין ג'יברלון בתוארית תרחף שמן ( .)ODהריסוסים בשתי
תואריות הג'יברלון לא גרמו נזק כלשהוא לעלים ולא לפירות.
לא נגרם שום נזק גם בעצי תצפית שרוססו ב 75-ח"מ של GA3
של שני תכשירי הג'יברלין.
חיגור הזרועות לא השפיע על אחוז ההיסדקות אך הוא העלה
במידה הרבה ביותר את מספר הפירות לעץ (טבלה  )3ואת היבול
(טבלה  .)4מספר הפירות הרב ביותר והיבול הגבוה ביותר התקבל
בטיפול בו נתנו שני הטיפולים :ריסוס בג'יברלין  +חיגור זרועות.
ריסוס בתכשיר סופרלון בריכוז  0.1%בסוף הפריחה לא השפיע
על היסדקות הפרי ,העלה את מספר הפירות לעץ (טבלה )3
והעלה יבול ב 66%-מעל יבול עצי ההיקש (טבלה .)4
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הטיפול

1

5
6

ביקורת
חיגור 80%
מהזרועות
ג'יברלון
( 50ח"מ )GA3
ג'יברלון OD
( 50ח"מ )GA3
ג'יברלון
( 50ח"מ + )GA3
חיגור זרועות
סופרלון ()0.1%

מס׳ פירות
לעץ
שנשרו
(לרוב
מהיסדקות)

סה״כ מס׳
מס׳
%
פירות פירות לעץ
(שנשרו +היסדקות
לעץ
שנקטפו שנקטפו)

 21ב׳

 363ב׳

384

5.4

 47ב׳

 843א׳

890

5.2

 94אב׳

 689א׳

783

12.0

 88אב׳

 790א׳

878

10.0

 134א׳

 815א׳

949

14.1

 40ב׳

 697א׳

737

5.4

ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינהסטטיסטית ברמת מובהקות ;P=0.05
כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז ; 0.025% כל הריסוסים בוצעו בסוף הפריחה ב ; 30.4.2019 -חיגורהזרועות בוצע ב.1.5.2019-
טבלה - 4ניסוי  .2019/20השפעות הטיפולים על היבול
1
2
3
4
5
6

הטיפול
ביקורת
חיגור  80%מהזרועות
ג'יברלון
( 50ח"מ )GA3
ג'יברלון OD
( 50ח"מ )GA3
ג'יברלון
( 50ח"מ + )GA3
חיגור זרועות
סופרלון ()01%

יבול (ק״ג לעץ)
 53ב׳
 106א׳
 83א׳

אחוז מביקורת
100
200
157

 95א׳

179

 98א׳

185

 88א׳

166

ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינהסטטיסטית ברמת מובהקות ;P=0.05
כל תמיסות הריסוס הכילו משטח טיבולין בריכוז ;0.025% כל הריסוסים בוצעו בסוף הפריחה ב ; 30.4.2019 -חיגורהזרועות בוצע ב.1.5.2019-

דיון ומסקנות

ממצאים אלה מחזקים את תוצאות הניסויים שבוצעו בעבר שהראו
את התרומה הרבה של ריסוס בג'יברלין וחיגור בעת הפריחה
להעלאת היבול בזן אורי ( .)8 -1גם בניסוי שנעשה לאחרונה
בפרדס "ספריה" ובו לא הייתה כמעט היסדקות של פרי ,הייתה
תרומה רבה לריסוסי הג'יברלין ולחיגור (.)9
מהניסויים שתוארו נסיק כלהלן:
 .1בחלקות אורי הנוטות להיסדקות מעטה של פרי אפשר לרסס

בעת הפריחה בג'יברלין להעלאת יבול .הג'יברלין מעלה אמנם
את אחוז ההיסדקות של הפרי ,אך התועלת היא רבה יותר .שתי
תואריות של תכשיר הג'יברלין ג'יברלון-תרכיז נוזלי ותרחיף
שמן ,שנבדקו בניסויים הנוכחיים היו יעילות באותה מידה.
 .2חיגור זרועות בעת הפריחה מעלה את היבול בזן אורי במידה
רבה .הפרדסן יחליט לגבי כל חלקת פרדס האם הוא מחגר! האם
הוא מרסס בג'יברלין או האם הוא משתמש בשני האמצעים:
חיגור+ג'יברלין .ההחלטה מתקבלת על פי ההיסטוריה של
החלקה ועל פי עוצמת ההשפעה שאותה מעוניינים לקבל.
 .3מאחר וריסוס בסופרלון בריכוז  0.1%בעת הפריחה לא השפיע
על אחוז ההיסדקות אך העלה יבול בדומה לריסוס בג'יברלין,
יש לבדוק זאת בניסויים נוספים ולשקול אפשרות של ריסוס
בסופרלון בעת הפריחה בחלקות הנוטות להיסדקות קשה של
הפרי -שבהן אין להשתמש בג'יברלין.

 .4גרינברג ,י ,.י .קפלן ,מ .פיינצק ,י .אגוזי ,ב .גלעדי ,ו .גרבנשיקוב,
ב  .י ע ק ב  .2 0 0 2 .ר י ס ו ס י ם ב מ ו ו ס ת י צ מ י ח ה ל ה ע ל א ת י ב ו ל
והגדלת ממדי הפרי ב'אור  .'1עלון הנוטע נ"ו.486 – 484 :
.5

.6

.7

.8

.9

ספרות מצוטטת

 .1גרינברג .י ,.ג .אשל ,א .גוטפריד ,י .גילבר ,נ .ורדימון ,ח .לינדנבוים .1998 .העלאת
היבול בזן 'אור  ' 1באמצעות חיגור וריסוס בג'יברלין .עלון הנוטע נ"ב.96 – 95 :
 .2גרינברג ,.י .2000 .המלצות לטיפול במווסתי צמיחה וחיגור בהדרים .חוברת
המלצות .מס' קטלוגי  ,17007הוצל"א שה"מ המח' להמחשה 54 .ע"מ.
 .3גרינברג ,י ,.י .קפלן ,י .גילבר ,ב .יעקוב ,י .רונן.2002 .השפעות ריסוסים במווסתי
צמיחה על הפוריות ועל ממדי הפרי ב'אור  '1בשתי שנים עוקבות .עת הדר :45
.30 – 29

.10
.11

גרינברג ,י ,.י .קפלן ,מ .פיינצק ,י .אגוזי ,ב .גלעדי ,ו .גרבנשיקוב ,ב .יעקב.
 .2003העלאת היבול וויסות ההנבה בקליף 'אור  '1ע"י חיגור וריסוס בחומרים
מווסתי צמיחה .עת הדר .31 – 30 :52
גרינברג .י ,.י .קפלן ,מ .פיינצק ,י .אגוזי ,מ .חסן ,מ .אבו -חיט ,ח .לינדנבאום,
ע .חביבי וא .שניאור .2006.ריסוס ג'יברלין עם אוריאה דלת ביורט בתקופת
החנטה להעלאת היבול בקליף אור  .'1עלון הנוטע ס'.39 -38 :
גרינברג ,י ,.י .קפלן ,מ.פיינצק ,י.אגוזי ,ע .קשת ,ק .פונט ,ג .סורקין וא.
שניאור .2007.ריסוס ג'יברלין להעלאת היבול בקליף 'אור  '1ושילובו עם
עלוומיד .עלון הנוטע ס"א.942 – 940 :
גרינברג ,י ,.י .קפלן ,מ .פיינצק ,י .אגוזי ,ע .קשת וא .שניאור .2008 .העלאת
יבול בקליף 'אור  '1באמצעות ריסוס ג'יברלין וחיגור זרועות בשיא פריחה ועל
חנטים קטנטנים .עת הדר 30- 28 :62
גרינברג ,י ,.מ .פיינצק ,ב .גלעדי ,ח .לבבי ,ד .וולדמן ,ו .גרבנשניקוב ,ג .עצמון,
ש.גלידאי .2019 .השפעות ריסוסים בתואריות שונות של ג'יברלון ,סופרלון
וחיגור על היבול בזן 'אורי' .עת הדר.19-21 :138
רוטמן ,נ ,.י .גרינברג ,ז .עשור ,ד .זיו ,ע .איזנברג .2003 .העלאת יבול בקליף
'אור  '1באמצעות ריסוס בג'יברלין וחיגור .עלון הנוטע נ"ז.332 – 330 :
שלייזרמן ,ל ,.מ .מורוזוב ,י .קמארה ,י .בן-טובים ,י .גרינברג ,א .צדקה.2019 .
טיפול בג'יברלין בשיא פריחה -הגביע הקדוש של פוריות הדרים .עדיין!!! .עת
הדר .6-8 :136

הודעה למגדלים בענף ההדרים
הנדון :תיעוד נזקים ללא התחייבות לפיצוי בענף ההדרים – אירוע קורונה 2020
מגפת הקורונה עדיין בעיצומה והנזקים העתידיים לענף ההדרים
עדיין לא ידועים.
ענף ההדרים מעוניין להכין תיעוד של כל הנזקים שנגרמו
כתוצאה ממחלת הקורונה.
לדוגמא :אי יכולת לקטוף את הפרי מחוסר עובדים ,או אי יכולת
לשווק את הפרי ועוד....
אנו מקווים שגם החקלאים יפוצו במסגרת התוכנית הכלכלית
של המדינה ( 80מיליארד  )₪על הנזקים שנגרמו להם עקב
מחלת הקורונה.
לידיעתכם ,אין בתיעוד הבטחה לפיצוי מגורם כל שהוא.
להלן פרטי התיעוד:
כללי
התיעוד ירוכז ויתואם ע"י השמאי עומרי עתריה.
עומרי יחלק את העבודה בין שמאי איגוד השמאים ולפי מיקום
הפרדס.

להלן פרטי הפניה ועלויות הכספיות :
כל חקלאי ,אשר מזמין מעריך/שמאי לתיעוד הנזק ,ישלם לביקור
עבור שטח שלא עולה על  200דונם  ₪ 500בתוספת מע"מ ,ועל
שטח שעולה על  200דונם ₪ 750 ,בתוספת מע"מ.
אנו צופים כי לכל שטח יבוצעו שני ביקורים :אחד לפני הקטיף
ואחד אחרי הקטיף וההשמדה ,כך שאת העלות יש להכפיל אם
יבוצעו שני ביקורים.
התשלום יבוצע במועד הזמנת הביקור לפי הנחיותיו של עומרי
עתריה.
להלן פרטי התקשורת:
עומרי עתריה – נייד – 054-4367499
מיילomri.ataria@gmail.com -
טל עמית
מנהל ענף הדרים
מועצת הצמחים
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השפעת ריסוסי קולטאר על רמת
אנתוציאנין ומדדי הבשלה בפירות
מזנים שונים של עצי הדר.
פרץ ברוש – גימלאי המחלקה להדרים ש.ה.מ.
אורי מוטשאן – עין ורד
דר' אביחי אילן – ראש הניקרה

תקציר

באזור החוף התפתחות הצבע האדום ,שמקורו באנתוציאנין,
בתפוזי דם בסתיו מתעכבת לפעמים בשל טמפרטורות גבוהות.
כתוצאה מכך הקטיף נדחה והפרי מתחיל להתבלות טרם קבלת
הצבע .קבלת צבע מוקדמת תאפשר קטיף מוקדם גם בשנה
שהטמפרטורות נשארות גבוהות בסתיו .בניסויים שנעשו בצמחים
שונים נמצא כי פקלובוטרזול ומעכבי ביוסינתזה של גיברלינים
נוספים מסוגלים להגביר את ייצור האנתוציאנין .בתצפית
ובניסויים שכללו ריסוסי קולטאר בתפוזי דם מזן "מורו" נמצא כי
טווח הריכוזים בהם משפיע החומר הפעיל בקולטאר ,פקלובוטרזול
על הגברת האנתוציאנין בפרי הוא  25-50מ"ג לליטר .ריסוס
בריכוזים אלה בחודשים אוגוסט וספטמבר הביא לעליה של 87%
ו 244%-בהתאמה לעומת הביקורת שלא רוססה .פקלובוטרזול
השפיע גם על מדדי איכות פרי נוספים :כ.מ.מ ,.חמיצות ויחס
הבשלה בכיוון של הגברת הבשלת הפרי .בתצפיות ראינו גם כי
ריסוסי הקולטאר משפיעים ככל הנראה גם בכיוון של הקדמת
הבשלה ועשויים לשמש ככלי בידי המגדלים להכוונת מועד
ההבשלה לזמן רצוי .הריכוז המינימלי שנתן את תגובת ההבשלה
והצבע האופטימליות בתפוז מזן "מורו" ( 25מ"ג לליטר של
החומר הפעיל ,פקלובוטראזול) ומועד היישום המוקדם ביותר
שהביא לתגובת הבשלה וצבע אופטימליות (אוגוסט) עשויים
להקטין ככל האפשר את השאריתיות של תכשיר הקולטאר
בפרי .תצפיות של ריסוסי קולטאר בריכוז פקלובוטרזול של 50
מ"ג לליטר בפירות הדר מזנים שאינם אדומים (תפוז "שמוטי",
קלמנטינות "אור" ו"מיכל") הראו כי רמת האנתוציאנין גדלה
בעקבות הריסוס .תוצאות מחקר זה עשויות לשמש את מגדלי
ההדרים להגברת צבע בפרי ולהכוונת מועדי ההבשלה.

מבוא

באזור החוף התפתחות הצבע האדום ,שמקורו באנתוציאנין,
בתפוזי דם בסתיו מתעכבת לפעמים בשל טמפרטורות גבוהות.
כתוצאה מכך הקטיף נדחה והפרי מתחיל להתבלות טרם קבלת
הצבע .קבלת צבע מוקדמת תאפשר קטיף מוקדם גם בשנה
שהטמפרטורות נשארות גבוהות בסתיו.
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ריסוס בג'יברלין בחודש דצמבר שבוצע בחלקת הניסוי שנה לפני
תחילת הניסוי הביא לדחייה בקבלת צבע הציפה ב  3שבועות.
הדבר מלמד על הקשר הישיר בין הגורמים המשפיעים על קבלת
הצבע בזן מורו.
חומרי המוצא לביוסינתזה של אנתוציאנין בצמח הם פניל אלנין
ופירובט .החומרים הנוצרים מהם ,קומריל קואנזים  Aומלוניל
קואנזים  Aנדחסים נדחסים ליצירת נרינגנין צ'לקון בריאקציה
המתווכת ע"י צ'לקון סינתז ( ,)CHSאנזים המפתח בביוסינתזה.
מכאן יווצרו בשורה של ריאקציות פלבונואידים ובהם אנתוציאנין
( .)Ilan 1994בתרביות תאי גזר נמצא כי גיברלין מעכב את
האנזים צ'לקון סינתז וע"י כך מקטין את כמות האנתוציאנין
שנוצר (.)Hinderer et al. 1984
חומר המוצא לסינתזת גיברלין בצמח הוא חומצה פירובית .ממנה
נוצר בכמה שלבים איזופנטניל דיפוספט ( )IDPבכמה שלבים
נוספים גרניל גרניל דיפוספט ( )GGDPוקופליל דיפוספט (.)CDP
בשלבים הבאים חל מעבר מאנט-קאורן לחומצה אנט-קאורנית.
שלבים חשובים אלה מתווכים ע"י מונו-אוקסיגנזות התלויות
בציטוכרום  .P450מכאן ,בשורה של ריאקציות נוספות מתפתחים
הגיברלינים השונים .שלבים אלה של מעבר מאנט קאורן לחומצה
אנט-קאורנית מעוכבים ע"י כמה קבוצות חומרים שהשימושיים
שבהם :פירימידינים מותמרים כדוגמת אנצימידול וטריאזולים
כדוגמת פקלובוטרזול ואוניקונזול (.)Ilan 1994
הריכוז שבו משפיע פקלובוטרזול על צמיחה (נינוס) בעצי הדר
הוא  500עד  1000מ"ג לליטר (Medina-Urrutia and Buenrostro-
 .),Aron et al 1985 Nava 1995פקלובוטרזול הקטין צמיחה בצמחי
משתלה של הדר בריכוז  200מ"ג לליטר ().Hadlow & Allan 1989
פקלובוטרזול בריכוז שבין  0.3-1מ"ג לליטר גרם לעליה בריכוז
האנתוציאנין בתרביות של גזר אפגני ( .)Ilan 1994מעכבי צמיחה
מסוגים שונים כגון  ,)CCC, AMO-1618( onium Typeפירימידינים
מותמרים (אנצימידול) ,טריאזולים (פקלובוטרזול ואוניקונזול)
ו )tetcyclacis( norbornenodiazetine -הגבירו יצור אנתוציאנין
בתרחיפי תאים של גזר אפגני .ג'יברלין שסופק לתרחיפי הגזר
הוריד את ריכוז האנתוציאנין ל 35%-מהביקורת שלא טופלה.

השפעת הג'יברלין נסתרה חלקית בנוכחות פקלובוטרזול ל77%-
מהביקורת .בדיקת פעילותם של אנזימים המעורבים בביוסינתזה
של ג'יברלין במיצוי תאים מתרחיפי הגזר (ביקורת ,טיפול GA
וטיפול אוניקונזול) הציעה כי אנזים המטרה הוא Chalcone
.)Ilan 1994( synthase
צמחים נוספים בהם דווחה השפעה דומה של פקלובוטרזול
על רמת האנתוציאנין היו רימון ומנגו .בניסוי שנערך ברימון
מהזן חסר הצבע ,גאנש ( )Ilan 2004, unpublishedוכן בפרסומים
של יצרני אגרו כימיקלים ,Biocert India ,צוינה גם השפעת
פקלובוטרזול על הגברת צבע הפרי .חברת R.V. Agri( Biocert
 ).Corpפרסמה כי יישום תכשיר המכיל  25%פקלובוטרזול מיד
לאחר הקטיף בעצי מנגו ורימון הגביר צבע אדום בפרי ביבול הבא.
המסלול הביוסינטטי המוליך להיווצרות אנתוציאנין קיים גם
בהדרים .מלבד הזנים שבהם ציפת הפרי וקליפתו מראים בבירור
את הצבע האדום ,כמה זני הדר שאינם בעלי ציפת פרי אדומה
כגון זני לימון ,מראים צבע אדום-סגול בנבטים ובפרחים (Fabroni
 .)et al 2016עובדה זו מציעה אפשרות להגברת ביוסינתזה של
אנתוציאנין גם בפירות הדר שאינם בעלי צבע אדום ,בתנאים
מתאימים .ואכן Dutt ,וחובריו ( )2016הראו כי העברת גן רגולטורי
לביוסינתזה של אנתוציאנין מתפוז "מורו" או אשכולית "רובי"
לליים מכסיקני ( )Citrus aurantifolia Swingleהביאה ליצירת
אנתוציאנין ולצבע אדום בפירות הליים.
בתצפיות וניסויים שערכו מחברי מאמר זה בשנים 2017-
 2020נבדקה השפעת ריסוסי "קולטאר ( "25החומר הפעיל:
 )paclobutrazolעל סינתזת אנתוציאנין בפירות מזנים שונים
של עצי הדר.

שיטות וחומרים

חומר צמחי .התצפיות והניסויים בוצעו בעצי הדר ובהם תפוז
"דם" מזן "מורו" ,תפוזי "שמוטי" וקלמנטינה "אור" .הניסויים
בזן "מורו" נערכו בחלקת מורו המורכבת על כנת חושחש במשק
מוטשן במושב עין ורד.
חומרים ושיטת היישום .עצי ההדר שלא רוססו (טיפולי ביקורת)
הושוו לעצים שרוססו בתכשיר "קולטר "25שהחומר הפעיל בו
הוא  paclobutrazolשדולל במים בהתאם לטיפולים השונים.
דגימת פירות לבדיקות .מן העצים בטיפולים השונים ,או חלקם,
נדגמו  7פירות מכל עץ ונבדקו בבדיקה מאוחדת במעבדה.
בדיקות מעבדה .בדיקות לכלל מוצקים מסיסים (כמ"מ) ,חומצה
ואנתוציאנין בוצעו במעבדת "פריגת" (גבעת חיים) .בדיקות
אנתוציאנין בוצעו לפי ( .IFU-83 (2017בדיקת כ.מ.מ .בוצעה
לפי IFU-8 (2005( :ובדיקת החמיצות בוצעה לפי.IFU-3 (2017( :
בוצעה בדיקת סוכר לפי )IFU-67 (2005( :ויחס סוכר לחומצה
("יחס ההבשלה") חושב.
ניתוח סטטיסטי .חושבו ממוצעים של המדדים השונים שנבדקו.
הטיפולים הושוו במבחני .T

תוצאות

במסגרת המחקר נערכו התצפיות והניסויים הבאים:

 .1תצפית בשנת 2017-2018
בנובמבר  2017בוצע ריסוס של עצי תפוז מזן "מורו" כדלהלן :עץ
אחד לא רוסס (ביקורת) ו 5-עצים רוססו בתמיסת "קולטר "25
שריכוז החומר הפעיל בה ( )paclobutrazolהיה  100מ"ג לליטר.
בתאריך  16.1.2018נדגמו ונבדקו פירות לכלל מוצקים מסיסים
(כמ"מ) ,חומצה ואנתוציאנין .התוצאות מופיעות בטבלה מס.1.
טבלה  :1השפעת ריסוס קולטאר בריכוז חומר פעיל (פקלובוטרזול)  100מ"ג
לליטר על מדדי איכות הפרי בתצפית בתפוזי "מורו" 2017-2018
טיפול
ביקורת
 100מ״ג/ל
פקלובוטרזול

כמ״מ %

חומצה
%

יחס
הבשלה

אנתוציאנין
מ״ג/ל׳

טעם

11.3

1.06

10.8

171.02
()100%

מעט
חמוץ

11.6

0.82

14.34

197.05
()115%

מצוין

בתוצאות ניתן לראות עליה במדדי כמ"מ ( ,)3%יחס הבשלה
( )32%ואנתוציאנין ( )15%בטיפול לעומת הביקורת .החמיצות
ירדה ב 23%-והטעם שהיה מעט חמוץ בביקורת השתפר בעקבות
הטיפול ונהיה מצוין .בעקבות תוצאות אלה הוחלט לבצע ניסוי
שבו תיבדק השפעת ריכוזים שונים של פקלובוטרזול ומועדי
יישום שונים.
 .2ניסוי בשנים 2018-2019
בתאריכים 9.10.19 ,13.8.18 :ו 11.12.19-בוצע ריסוס של עצי
תפוז מזן "מורו" בתמיסות קולטר שריכוזי החומר הפעיל בהן
( )paclobutrazolהיו  50,100ו 500-מ"ג לליטר .עצי הביקורת
לא רוססו .בכל טיפול היו  4חזרות (עצים) ובסה"כ  12טיפולים,
 48עצים .בתאריך  20.1.2019נדגמו ונבדקו פירות לכמות
אנתוציאנין .התוצאות מופיעות בטבלה מס.2.
טבלה  :2השפעת ריכוזי פקלובוטרזול ומועדי יישום על רמת אנתוציאנין (מ"ג
בליטר מיץ) בתפוזי "מורו".
מועד ריסוס

 13אוגוסט

9אוקטובר

 11דצמבר

טיפול ריכוז
פקלובוטרזול
(מ״ג לליטר)

אנתוציאנין (מ״ג
לליטר מיץ)

%
מביקורת

ביקורת 0

b71

100

50

a133

187

100

a105

148

500

ab96

130

50

ab100

141

100

a117

165

500ppm

ab104

146

50ppm

a131

185

100ppm

a131

185

500ppm

ab121

170
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מהתוצאות ניתן ללמוד כי יישום פקלובוטרזול העלה את
רמת האנתוציאנין בהשוואה לביקורת בכל הריכוזים ומועדי
היישום .התוצאות הראו כי רמת האנתוציאנין שהתקבלה בריסוסי
פקלובוטרזול בריכוז הנמוך ביותר ( 50מ"ג לליטר) לא נפלה
מרמת האנתוציאנין שהתקבלה בריסוס בריכוזי פקלובוטרזול
גבוהים יותר .לפיכך ,ומתוך כוונה להפחית למינימום שאריתיות
של חומר הריסוס ,הוחלט לבדוק ריכוזים נמוכים עוד יותר
בניסויים הבאים.
 .3ניסוי בשנים 2019-2020
בחודש ספטמבר  2019בוצע ריסוס של עצי תפוז מזן "מורו"
בתמיסות קולטר החומר הפעיל בתמיסות אלה ()paclobutrazol
יושם בריכוזים של  25ו 50-מ"ג לליטר .עצי הביקורת לא
רוססו .בכל טיפול היו  4או  5חזרות (עצים) ובסה"כ  3טיפולים
ובהם  14עצים .בתאריך  20.1.2020נדגמו ונבדקו פירות לכלל
מוצקים מסיסים (כמ"מ) ,חומצה ואנתוציאנין .התוצאות מופיעות
בטבלה מס.3 .
טבלה  :3השפעת ריכוזי פקלובוטרזול על מדדי איכות פרי בתפוזי "מורו" .מבחן
הטעימה ע"י צוות המעבדה בפריגת
טיפול
מ״ג/ל׳
פקלובוטרזול

%
אנתוציאנין
%
%
כ.מ.מ חמיצות מ״ג/ל׳ מיץ מביקורת

הערות
(טעם)

0

a10.77

a1.02

b19.93

100

צבע
בהיר,
טעם מעט
חמוץ

25

a11.44

b0.88

a68.56

344

צבע
מצוין,
טעם טוב
עד מצוין

50

a10.9

a1.05

a60.21

302

צבע טוב,
טעם
בינוני עד
טוב

טבלה  :4השפעת פקלובוטרזול על מדדי איכות פרי בזנים "שמוטי" ו"אור"
טיפול

כ.מ.מ% .

 %חמיצות

אנתוציאנין
מ״ג/ליטר

 %מביקורת

שמוטי
ביקורת

12.9

1.19

107.84

100

שמוטי
טיפול

12.9

1.23

121.04

112

אור ביקורת

15.3

0.91

127.51

100

אור טיפול

14.4

0.77

178.73

140

תוצאות התצפית מראות עליה קלה ( )12%ברמת האנתוציאנין
בטיפול לעומת ביקורת בזן "שמוטי" ועליה גדולה יותר ()40%
בטיפול לעומת ביקורת בזן "אור" .ההשפעות על מדדי איכות
פרי אחרים היתה פחות ברורה .נראה כי יש מקום לבצע ניסוי
בהיקף גדול יותר כדי לברר את ההשפעה שיש לפקלובוטרזול
בזנים אלה.
תצפית ריסוס קולטאר בזן מיכל מקטע שהכיל כ 20-פירות מעץ
"מיכל" רוסס בתאריך  23.7.2019בקולטאר בריכוז חומר פעיל
(פקלובוטראזול) של  50מ"ג לליטר .בעבור חודש נחתכו וצולמו
פירות ומיצם מהמקטע שרוסס וממקטע ביקורת לא מרוסס של
אותו עץ .הצילומים מופיעים בתמונה מס.1 .
תמונה  :1פירות "מיכל" (למעלה) והמיץ שהופק מהם (למטה) הפירות והמיץ
בימין התמונות נקטפו/נסחטו מהמקטע שרוסס בקולטאר.

בניסוי קבלנו עקומת אופטימום שבה הריכוז הנמוך של
האנתוציאנין הביא לעליית אנתוציאנין וכ.מ.מ וירידה בחמיצות.
והריכוז הגבוה יותר ( 50מ"ג/ליטר) הביא לירידה של האנתוציאנין
והכ.מ.מ ועליה בחמיצות ביחס לריכוז הנמוך .ריסוס בריכוז
פקלובוטרזול של  25מג'/ל' שיפר גם את הצבע והטעם לעומת
הביקורת ואילו ריסוס בריכוז פקלובוטרזול של  50מ"ג/ליטר
נתן תוצאה שבין הביקורת לטיפול המצטיין.
 .4תצפית ריסוס קולטאר בזני הדר לא אדומים :שמוטי ואור
בחודש נובמבר  2019רוססו עצי שמוטי ואור (עץ אחד מכל זן)
בתמיסות "קולטר  "25בריכוז חומר פעיל ()paclobutrazol
של  50מ"ג לליטר .עצי הביקורת (עץ אחד מכל זן) לא רוססו.
בתאריך  10.2.2020נדגמו ונבדקו פירות לכלל מוצקים מסיסים
(כמ"מ) ,חומצה ואנתוציאנין .התוצאות בטבלה מס.4.
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בתמונה שלעיל נראה הבדל קל של צבע מעט יותר כהה בפירות
שטופלו בקולטאר ובמיץ שנסחט מהם .הפירות בתמונה היו לפני
הבשלה וייתכן שהריסוס גרם להקדמת ההבשלה .גם כאן עשוי

2. Biocert “Grow fruit Not trees By LuStar ״http://www.rvagri.
com/paclo.php
3. Dutt et al. (2016) Ornacitrus: Development of Genetically
Modified Anthocyanin-expressing Citrus with Both
Ornamental and Fresh Fruit Potential. J. Amer. Soc. Hort.
Sci. 141:54–61
4. Fabroni, Ballistreri, Amenta, Rapisarda (2016) Anthocyanins
in different Citrus species: an UHPLC-PDA-ESI/MSn
-assisted qualitative and quantitative investigation. J Sci
Food Agric 96:4797–808.
5. Hadlow and Allan (1989) Effect of paclobutrarzol on
vegetative growth in citrus nursery trees. South African
Journal of Plant and Soil. 6:50-52.
6. Hinderer, Petersen and Seitz (1984) Inhibition of flavonoid
biosynthesis by gibberellic acid in cell suspension cultures
of Daucus carota L. Planta 160:544-549.
7. IFU – Fruit Juice. Colour measurement in blood orange juice
(2017). https://ifu-fruitjuice.com/page/ListofIFUMethods
8. IFU - Determination of Sugars and Sorbitol (HPLC) (2005)
https://ifu-fruitjuice.com/page/ListofIFUMethods
9. IFU - Titratable acidity (2017) https://ifu-fruitjuice.com/
page/ListofIFUMethods
10. IFU – Soluble solids (2017) https://ifu-fruitjuice.com/page/
ListofIFUMethods
11. Ilan (1994) Biological and biochemical studies of the effect
of gibberellic acid and growth retardants on anthocyanin
production by carrot cell suspension cultures. A dissertation
presented for the doctor of Philosophy degree. The University
of Tennesse. Knoxville.
12. Ilan (2004, unpublished) Effect of paclobutrazol on color
formation in Ganesh pomegranate fruits.
13. Medina-Urrutia and Buenrostro-Nava (1995) Effect of
paclobutrazol on vegetative growth, flowering fruit size
and yield in Mexican lime (Citrus aurantifolia) trees. Proc.
Fla. State Hort. Soc. 108:361-364.
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ניסוי בהיקף גדול יותר עם מדידה כמותית של מדדי איכות פרי
.לסייע בבירור השפעת הקולטאר

דיון ומסקנות

בתצפית ובניסויים שבוצעו בתפוזי דם מזן "מורו" נמצא כי
הריכוז המיטבי שבו משפיע פקלובוטרזול על הגברת האנתוציאנין
 מהתצפיות והניסויים שערכנו ניתן. מ"ג לליטר50 בפרי הוא
:לראות כי פקלובוטרזול משפיע גם על מדדי איכות פרי נוספים
. חמיצות ויחס הבשלה בכיוון של הגברת הבשלת הפרי,.מ.מ.כ
בתצפיות ראינו גם כי ריסוסי הקולטאר משפיעים ככל הנראה גם
בכיוון של הקדמת הבשלה ועשויים לשמש ככלי בידי המגדלים
.להכוונת מועד ההבשלה לזמן רצוי
הריכוז המינימלי שנתן את תגובת ההבשלה והצבע האופטימליות
, מ"ג לליטר של החומר הפעיל25( "בתפוז מזן "מורו
פקלובוטראזול) ומועד היישום המוקדם ביותר שהביא לתגובת
הבשלה וצבע אופטימליות (אוגוסט) עשויים להקטין ככל האפשר
.את השאריתיות של תכשיר הקולטאר בפרי
 הריכוז הנדרש לנינוס עצי הדר בוגרים גדול,כפי שצוין במבוא
בסדר גודל אחד לפחות מן הריכוז שנמצא כיעיל בהגברת
 מ"ג50 -25  מ"ג לליטר לעומת500-200( האנתוציאנין
 שהמנגנון הפעיל בהשפעת פקלובוטרזול על, מכאן.)לליטר
רמת האנתוציאנין אינו זהה למנגנון בו הוא משפיע על גובה
Ilan(  המנגנון שהוצע במחקר בתרבית תאי גזר אפגני.הצמח
) אשר על פיו מעכבי סינתזת גיברלין גורמים להפחתת1994
גיברלין אנדוגני אשר מעכב את אנזים המפתח בביוסינתזה של
 הפחתת העיכוב של אנזים.chalcone synthase ,אנתוציאנינים
.מפתח זה מביאה לעליה בביוסינתזה של אנתוציאנין
הבעת תודה
תודה רבה לדר' יניב לינדה מ"פריגת" שביצע את המדידות
" תודות למתן גור אריה וחברת "אדמה."במעבדת "פריגת
.מכתשים על חומרים וסיוע בריסוסים

ספרות מצוטטת

1. Aron et al. (1985) Chemical Control of Vegetative Growth
in Citrus Trees by Paclobutrazol. Hortscience 20: 96-98

משה עוזיאל  /פרץ ברוש

משה עוזיאל
 30שנים לפטירתו

 /פרץ ברוש

משה ,בן למשפחה ציונית מכובדת ,נולד בשנת  1917בעיר
סלוניקי שביוון.
סלוניקי באותן השנים היתה מרכז יהודי חשוב ,אב המשפחה
למרות שמילא תפקיד של רכז אדמיניסטרטיבי התעקש תמיד להיות מדר
יוסף היה אחד ממנהיגי הקהילה.
בשנתב
פרדס גדול
שפיים שהיה
למשפחהפרדס
,לדוגמא ,ליווה את
בשנת  1921עלתה המשפחה לישראל והתמקמה על גבול תל -עד פרישתו
בזמנונולד
מכובדת,
ציונית
משה ,בן
ניסויים רבים וימי הדגמה
אביב-יפו.
כפי
או
במיוחד,
וידידותי
מקצוע
איש
כתפיים
לוותיקים גבוה,
ג'ינג'י
חשוב,
יהודי
מרכז
היתה
השנים
באותן
סלוניקי
רחבזכורה היטב דמותו החייכנית ומאירת הפנים ,ג'ינג'י ג
שבינינו
שהחליפה
רחל לוי
אישאותו
שתיארה
משהרחל לוי שה
באומרה -אותו
בתפקידשתיארה
אותואו כפי
במיוחד,
וידידותי
מקצוע
אב המשפחה הקים בית מסחר למוצרי בנייה והמשיך את פעילותו כתפיים
הקהילה.
ממנהיגי
ג'נטלמן
עוזיאל
המשפחהאמיתי.
עוזיאל ג'נטלמן
אמיתי.משה
באומרה -
בתפקיד
הציבורית הענפה ברבנות המקומית ובהתאחדות עולי יוון ,אותו
והתמקמה
לישראל
עלתה
1921
בשנת
מסורלעבודה
אמיתי ,מסור
פרדס אמיתי,
המדריכים
היה לו גם חלק בהקמת הישוב צור משה שבשרון שכידוע הוקם ואנוואנו
לעבודה ומקצוען
"כאוהב פרדס
אותו"כאוהב
נזכוראותו
נזכור
המדריכים
וה
בנייה
למוצרי
מסחר
בית
הקים
המשפחה
אב
ע"י עולים מיוון בשנות השלושים.
ומקצוען".לפני  30שנה והשאיר אחריו אשה ,בת שהיא מדריכה לגננות
הלך לעולמו
רופא
שהיום
המיוחד ובן
יוון,
עולי
המקומית
ברבנות
מדריכה
ובהתאחדותשהיא
בכיר.אחריו אשה ,בת
והשאיר
הואשנה
לפני 30
לעולמו
האווירה במשפחה הייתה מאוד ציונית ומשה החליט ללכת לכיוון הלך
בהקמת רופא
חלק שהיום הוא
המיוחד ובן
בכיר.צור משה שבשר
הישוב
בחינוךלו גם
של הגשמה עצמית ופנה ללמוד חקלאות בבית הספר החקלאי לגננותהיה
מקווה ישראל לאחר לימודיו ,כפי שסיפר לחברים מאוחר יותר,
בשנות השלושים.
היה מעורב בעבודה ובניהול פרדסים באזור נתניה.
האווירה במשפחה הייתה מאוד ציונית ומשה ה
עקב פרוץ מלחמת העולם השנייה נאלץ להפסיק זמנית את עיסוקו
עצמית ופנה ללמוד חקלאות בבית הספר החקל
בהדרים עם קום המדינה החלה התעניינות מחודשת בנטיעת
הדרים ומשה לקח בה חלק פעיל במסגרת משרד החקלאות.
לאחר לימודיו ,כפי שסיפר לחברים מאוחר יותר
בסוף שנות החמישים החלה נטיעה מסיבית של פרדסים בארץ
פרדסים באזור נתניה.
במרבית הישובים הקיימים וכן בישובים החדשים שהוקמו
עקב פרוץ מלחמת העולם השנייה נאלץ להפסיק
ולמתישבים רבים לא היה מושג בסיסי הן בחקלאות והן בהדרים.
עם קום המדינה החלה התעניינות מחודשת בנט
באזור השרון משה היה מדריך מרכזי וליווה את הקמתם של
פעיל במסגרת משרד החקלאות
פרדסים רבים באזור והדריך את המתיישבים בנאמנות רבה.
עם הקמתה של המחלקה להדרים בשירות ההדרכה והמקצוע
בסוף שנות החמישים החלה נטיעה מסיבית של
השתלב משה במחלקה ,תחילה כמדריך הדרים מחוזי ולאחר
הקיימים וכן בישובים החדשים שהוקמו ולמתיש
מכן כרכז פעולות ארצי של המחלקה.
בחקלאות והן בהדרים
במסגרת עבודתו זו של רכז הדרכה ארצי אירגן בהצלחה כנסים,
באזור השרון משה היה מדריך מרכזי וליווה את
ימי עיון וימי הדגמה ברחבי הארץ וכן דאג וריכז את פרסום
הוראות לעונה שיצאו אחת לחודש וחוברות הדרכה כמו זו
והדריך את המתיישבים בנאמנות רבה
שמצורפת לכתבה.
עם הקמתה של המחלקה להדרים בשירות ההדר
למרות שמילא תפקיד של רכז אדמיניסטרטיבי התעקש תמיד
במחלקה ,תחילה כמדריך הדרים מחוזי ולאחר
להיות מדריך בשטח עד פרישתו,לדוגמא ,ליווה את פרדס שפיים
במסגרת עבודתו זו של רכז הדרכה ארצי אירג
שהיה בזמנו פרדס גדול בו נערכו ניסויים רבים וימי הדגמה
הדגמה ברחבי הארץ וכן דאג וריכז את פרסום ה
לוותיקים שבינינו זכורה היטב דמותו החייכנית ומאירת הפנים,

וחוברות הדרכה כמו זו שמצורפת לכתבה.
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טיפול אקלום להגברת
עמידות פירות הדר לצינה
רון פורת ,המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף ,מכון וולקני

רקע

פירות הדר הינם ממוצא סוב-טרופי ולכן רגישים לקור ,ואחסונם
בטמפרטורות נמוכות עשוי לגרום להתפתחותם של נזקי צינה
המתבטאים בהחמות ותמותת תאים ( .)pittingהבעיה היא שייצוא
פרי הדר למדינות שונות ,כגון ארה״ב ,יפן ,סין ,דרום קוריאה,
תאילנד ,סינגפור ,אוסטרליה ועוד ,מחייב מתן טיפול קרנטינה
בקור נגד זבוב הים התיכון ,דבר הדורש חשיפת הפרי לטמפרטורה
נמוכה מ 2.2 -מ״צ למשך  16ימים לפחות ( .)USDA, 1985יתרה
מכך ,קיים חשש שבעתיד נצטרך גם ליישם טיפול קרנטינה
בקור נגד עש תפוח מדומה (עת״מ) ,דבר שידרוש חשיפת הפרי
לטמפרטורה נמוכה מאוד של מתחת ל 0.55- -מ״צ למשך 22
ימים לפחות (.)Powell, 2003
מבין פירות ההדר השונים ,הזנים הרגישים ביותר לקור הינם
פומלית ,אשכולית לבנה ,אשכולית ‘ריו רד׳ ולימונים .לעומת
זאת ,זני הייצוא העיקריים :מנדרינה ‘אור׳ ואשכולית ‘סטאר
רובי׳ ,וכן זני תפוז שונים ,עמידים יחסית לצינה ויכולים לשרוד
חשיפה לטיפולי קרנטינה בקור ללא התפתחות נזקי צינה.
אחד האמצעים הפשוטים והיעילים ביותר לצורך הגברת עמידות
פירות לקור ומניעת התפתחותם של נזקי צינה במהלך אחסון
בקור ,הינו מתן טיפול אקלום (מכונה  cold acclimationאו
 .)conditioning) (Wang, 1993טיפול אקלום כולל חשיפת הפרי
לטמפרטורות מתונות למשך זמן מסוים לפני החשיפה לקור,
דבר המאפשר לפרי להסתגל ולהתאקלם מבחינה שינויים
ביוכימיים ומולקולריים המאפשרים לו לשרוד בטמפרטורות
נמוכות (.)Maul et al., 2011
במחקרים שנערכו בפלורידה בשנות ה 80 -נמצא שטיפול האקלום
האופטימלי והיעיל ביותר לפרי הדר כולל חשיפת הפרי למשך
 7ימים לטמפרטורה מתונה של  16מ״צ לפני החשיפה לקור
( .)Hatton and Cubbedge, 1983במאמר הנוכחי מודגם שטיפול
אקלום זה יעיל מאוד במניעת התפתחותם של נזקי צינה בפירות
פומלית ,אשכולית ‘ריו רד׳ ולימון ‘וילה פרנקה׳.

שיטות וחומרים

פירות פומלית ואשכולית ‘ריו רד׳ הובאו ב 19.10.2016 -מביא״ר
גליל-גולן ,ופירות לימון ‘וילה פרנקה׳ הובאו ב6.3.2019 -
מביא״ר יח״מ .בכל המקרים מחצית מהפרי אוחסן ישירות
בטמפרטורה נמוכה ,ואילו המחצית השנייה נחשפה קודם
לטיפול אקלום למשך  7ימים ב 16 -מ״צ ורק אח״כ אוחסנה
בקור .פירות פומלית ואשכולית ‘ריו רד׳ אוחסנו למשך  22ימים
ב 0.5- -מ״צ (טיפול קרנטינה לעת״מ) ואח״כ הועברו למשך
שבוע נוסף לחיי מדף ב 22 -מ״צ ,ואילו פירות לימון ‘וילה
פרנקה׳ אוחסנו למשך  12שבועות ב 2 -מ״צ ואח״כ הועברו
למשך שבוע נוסף לחיי מדף ב 22 -מ״צ .בדיקות איכות הפרי
כללו תיעוד מראה הפרי ,מדידת אובדן משקל ,תכולת כמ״מ
וחומצה במיץ ,הערכת שיעורי נזקי צינה ,התפתחות רקבונות
והערכת טעם הפרי.

תוצאות

באיור  1ניתן להתרשם ממראה פירות פומלית עם או ללא מתן
טיפול אקלום לאחר חשיפה לטיפול קרנטינה בקור נגד עת״מ
ושבוע נוסף בחיי מדף ב 22 -מ״צ .ניתן לראות שבטיפול הביקורת
הפרי היה חיוור והתפתחו נזקי צינה על פני  81%מהפירות,
ואילו הפרי שקיבל טיפול אקלום נראה ירוק ורענן וכמעט לא
התפתחו עליו נזקי צינה.
באיור  2ניתן להתרשם ממראה פירות אשכולית ‘ריו רד׳ עם או
ללא מתן טיפול אקלום לאחר חשיפה לטיפול קרנטינה בקור נגד
עת״מ ושבוע נוסף בחיי מדף ב 22 -מ״צ .ניתן לראות שבפירות
הביקורת התפתחו נזקי צינה ב 91% -מהפירות ,ואילו הפרי
שקיבל טיפול אקלום זוהה נזק מועט ב 8% -מהפירות בלבד.
בפירות הביקורת גם התפתחו רקבונות על גבי נזקי הצינה.
באיור  3ניתן להתרשם ממראה פירות לימון ‘וילה פרנקה׳ לאחר
 12שבועות אחסון ב 2 -מ״צ ושבוע נוסף בחיי מדף ב 22 -מ״צ.
ניתן לראות שבטיפול הביקורת התפתחו נזקי צינה על פני 92%
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מהפירות בהשוואה ל 12% -בלבד בטיפול האקלום.
מלבד השפעת טיפול האקלום על מניעת התפתחות נזקי צינה,
מתן טיפול האקלום לא פגם כלל במדדי איכות הפרי השונים
שנבדקו ,כולל איבוד משקל ,תכולת כמ״מ וחומצה במיץ
והתקבלות טעם הפרי (תוצאות לא מובאות).

דיון והמלצות

התוצאות המוצגות במאמר זה וכן עשרות בדיקות נוספות שנעשו
במחלקה לחקר תוצרת חקלאית במכון וולקני ,מראות בבירור
כי מתן טיפול אקלום למשך  7ימים ב 16 -מ״צ מגביר באופן
משמעותי את עמידות הפרי לצינה ומונע התפתחות נזקי צינה
במהלך האחסון בקור.

תודות

מחקר זה מומן בחלקו על ידי מיזם עת״מ במימון קרן המדען
הראשי של משרד החקלאות ומועצת הצמחים (תכנית מחקר
מספר .)20-15-0029
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איורים
איור  :1השפעת טיפול אקלום על עמידות
פירות פומלית לצינה .תמונות הפרי ()A
ואחוז נזקי הצינה ( )Bנבדקו לאחר 22
ימים ב 0.5- -מ״צ (טיפול קרנטינה
לעת״מ) ושבוע נוסף בחיי מדף ב 22 -מ״צ.
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איור  :2השפעת טיפול אקלום על עמידות
פירות אשכולית ‘ריו רד׳ לצינה .תמונות הפרי
( )Aואחוז נזקי הצינה ( )Bנבדקו לאחר 22
ימים ב 0.5- -מ״צ (טיפול קרנטינה לעת״מ)
ושבוע נוסף בחיי מדף ב 22 -מ״צ.

איור  :3השפעת טיפול אקלום על עמידות
פירות לימון ‘וילה פרנקה׳ לצינה .תמונות
הפרי ( )Aואחוז נזקי הצינה ( )Bנבדקו
לאחר  12שבועות אחסון ב 2 -מ״צ ון
פורתושבוע נוסף בחיי מדף ב 22 -מ״צ.

כך היה פעם

למי שיש "נוסטלגיה" (פרדס ,בית אריזה ,פרוטוקולים ,קטעי עיתונות ,תמונות וכד״)
מתבקש לשלוח למיילolgoren@bezeqint.net :
הובא לדפוס ע״י ד״ר ערן רווה
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צרות של אחרים
תרגום מעיתונות

חו"לFruitnet, Freshplaza, F.H.magazine, Eurofruit, Freshfruit portal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit:

עדכון קורונה

בניו יורק ,החקלאים האורגניים הפכו
ממכירה למסעדות למכירה לבתים של
צרכנים .בבלגיה ברך המלך פיליפ את
עובדי הנמל ,אשר הודות למחויבותם של
העובדים בנמל תפקד כהלכה במשך כל
ימי המגפה .בפקיסטן ,השגריר היפני קרא
לשר לביטחון המזון והמחקר לדבר על
 Covid 19וגם על מצב הארבה המתמשך-
שניהם איומים על אבטחת המזון של
פקיסטן .קוטפי פירות המגיעים לקולומביה
הבריטית זקוקים לדיור מסובסד בכדי לרסן
את  .COVID 19בשבועות הקרובים יעלו
כ 1,500-עובדי משק חקלאיים ,שרבים
מהם מקוויבק ,לדרום אוקנאגאן בחיפוש

הדרים בעולם.

מאת כתבנו בשפלת החוף.

אחר עבודות לטווח קצר.
יש לטפל בעובדי משק בית כאל עובדים
זרים זמניים,ועליהם לעבור  14יום של
בידוד עצמי בבית מלון או במוטל ,בכספי
הממשלה.בקוויבק יש את המספר הגבוה
ביותר של מקרי  .COVID 19בקנדה סגירת
המסעדות וההאטה במתקני העיבוד הפילו
את מערכת המזון .חקלאי החלב זרקו
עודפי חלב ,יצרני תפוחי אדמה הכניסו
סחורה לקירור ,וגידולים כמו גזר ,בצל
וחסה נהרסים מכיוון שלא ניתן למכור
אותם כמה חקלאים איבדו  80עד  90אחוז
מהכנסותיהם בגלל היעלמותם הפתאומית
של עסקי המסעדות קמעונאים עולמיים
כמו אושן ,קרפור ,וקזינו חתמו על

עליה בכמות בארה"ב ודרום אפריקה ,ירידות עבור ארגנטינה
וטורקיה .התפוזים האמריקניים והמנדרינות בדרום אפריקה חוו
עלייה בקטיף בהשוואה לעונה הקודמת של  1%ו  8% -בהתאמה.
התפוזים הארגנטינאיים והטורקיים ,לעומת זאת ,ראו ירידות
ביבול של  .10%הביקוש גבר ככל שיותר לקוחות ,במיוחד
באירופה ובצפון אמריקה ,ביקשו מוצרים עשירים בוויטמין .C
עם זאת ,בשל קשיים לוגיסטיים ,נכון לעכשיו לא ברור אם זה
יביא לעלייה משמעותית ביצוא.
עונת התפוזים בארגנטינה תפוזים ארגנטינאים נקטפים בדרך כלל
מאפריל עד נובמבר ,החל בזן הנבלינה .והבא בתור הוא הטבורי
שנקטף ממאי עד יוני ,והסלוסטיאנה ,שנקטף בין מאי ליולי.
אומדני הקטיף ל  2019/2020התשואה לעונה זו צפויה להיות
 720אלף טון ,ירידה מ  800אלף טון בשנת .2018/2019
במנדרינות ירידה של  280אלף טון .הקונים העיקריים של תפוזים
ארגנטינאים הם האיחוד האירופי ,ובמיוחד ספרד .יש גם ביקוש
גבוה לתפוזים ארגנטינאים מרוסיה ומשווקי אמריקה הלטינית
כמו פרגוואי .ראוי לציין כי ספרד לוקחת כ 66% -מכלל היצוא
של ארגנטינה .זאת מכיוון ,שקיימת מסורת של קשרי סחר דו
צדדיים ביניהן .בהתאם למגמת הביקוש  ,מחירם הסיטונאי של

UNI

הצהרה שמחייבת אותם לעבוד עם
 Global Unionבמטרה להגן על העובדים
והלקוחות במהלך המגיפה .קמעונאיות
מזון אלו  -עם כוח עבודה גלובלי משולב
של מיליון עובדים-מתחייבים להפוך את
הבטיחות לעובדים בראש סדר העדיפויות.
ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם האיגודים
המקצועיים ברחבי העולם על צעדים
לבקרת הסיכונים של קוביד  .19משבר
הקורונה הגיע לגרמניה אחרי שנשמעו
איתותים מדאיגים מאיטליה ואוסטריה.
נכון לעכשיו ,היכולת לנסוע פיזית עדיין
מוגבלת ,עקב גבולות סגורים.

תפוזים ארגנטינאים עלה באופן דרמטי באמצע מרץ בכ18% -
ואז כמעט בכ 22% -בשבוע שלאחר מכן ,ול 54% -בלתי צפויים
בסוף מרץ עד שהתייצב בתחילת אפריל עם ממוצע עלייה של
 4.7%והכל בזכות הביקוש לוויטמין .C
התפוזים בארצות הברית ,אפריל הוא אמצע עונת הקטיף של
תפוזים טריים בארצות הברית .כרגע תפוזי הטבורי -מתקרבים
לסוף עונת הקטיף שנמשכת בין נובמבר למאי .בקליפורניה
העונה מתחילה בדצמבר ונמשכת עד אוגוסט ,וטקסס ופלורידה
מתחילות לקטוף מנובמבר עד יוני .הייצור האמריקני בשנת
 2020צפוי לעלות בכ 1% -ל 4.9 -מיליון טון .למרות שהייצור
בפלורידה נמצא בירידה במשך שנים.
בטורקיה בעונת הקטיף שני זנים עיקריים :נובמבר-פברואר
הטבורי ומרץ-מאי וולנסיה.
האומדנים לשנת  ,2019/2020צפויה ירידה של כ 10%-לעומת
השנה שעברה ,בגלל תנאי מזג אויר גרועים .מחירים ,תפוזי
ולנסיה שמרו על מגמת מחירים יציבה יחסית ,אשר רשמה נכון
לאמצע אפריל  0.33דולר לק"ג ,בדומה למחירים בשנה שעברה.
מגמה זו דומה לזן טבורי במחיר של  0.41דולר לק"ג באמצע
אפריל .ספקים מטורקיה הכניסו יותר מידי תפוזים לשוק כדי
לענות על הביקוש הגבוה ,והתוצאה היא היצע יתר וירידת מחיר.

ספרד

השוק הנוכחי של כל פירות ההדר מאופיין בביקוש גבוה במיוחד ובמחירים גבוהים למדי" .מוכרים אפילו יותר מאשר בתקופה
שלפני חג המולד" ,צפוי סוף עונה מוקדם.
מכירות האורי בספרד גדלות ב 15%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .בתקופה האחרונה צריכת פירות הדר גדלה באופן
משמעותי ,בעיקר בגלל ויטמין  cאשר לפי ההערכה מסייע בהגנה מפני קורונה .הועדה לקידום אורי בספרד ( )ORCביצעה
קמפיין תקשורת בשווקים הסיטוניים העיקריים בספרד (מדריד ,ברצלונה ובילבאו) והתמקדה בעיקר באורי ,שטעמו יוצא הדופן
וקילופו הקל הופכים אותו למקור טעים של ויטמין  Cלכל המשפחה.בשנים האחרונות המוניטין של האורי השתפר מאוד ,הוא
בולט בתכונות של קילוף קל תכולת זרעים נמוכה וחיי מדף אופטימליים בין ינואר למאי.
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האיחוד האירופי ייבא  4%יותר פרי מרוקאי בשנת 2019

יבוא הפירות והירקות של האיחוד האירופי ממרוקו צמח ב  4%-בשנת 2019
לעומת  2018והסתכם ב  1.4-מיליון טון ,בעוד שהספרדי גדל ב  8%-והגיע ל
 8 430,299טון .בחמש השנים האחרונות גדל יבוא האיחוד האירופי של ירקות
מרוקאים בכ  ,26%-ויבוא הפירות ב.53.6% -בתוך האיחוד האירופי ,ספרד היא
אחד משווקי היעד העיקריים לייצוא מרוקאי ,למרות החפיפה בין יבולים ולוחות
הזמנים לייצור .בשנת  2019ייבאה ספרד  162,939טונות פרי מרוקאי;  4%יותר
מאשר בשנת  .2018בחמש השנים האחרונות גדל יבוא הפירות ב .126%לספרדים
יש קושי להתמודד עם עלויות הייצור הנמוכות במרוקו.

אל סלבדור מכריזה על מצב לימון פחות  40%בספרד
בגלל מזג האוויר בפברואר  2020הרוחות
חירום עקב HLB

משרד החקלאות של אל סלבדור הכריז
על מצב חירום פיטוסניטרי בגלל ה-
.HLBהמשרד יזם תוכנית הדברה ומיגור
למזיק זה ,אשר מורכבת מלקיחת דגימות
ברחבי הארץ כדי ללמוד על מצב ההדרים
ולוודא את מידת השפעתן על הייצור.
התוכנית כוללת גם איסור מכירת
צמחים ללא אישור ,והמומחים טוענים
כי מחלה זו התגלתה בשנים קודמות,
אולם ממשלות עבר הסתירו את הבעיה.
הממשלה הנוכחית תגיש תלונה למשרד
היועץ המשפטי לממשלה ( )FGRלחקירת
המקרה .עוד נמסר כי המחלה אינה תוקפת
בעלי חיים וגם הפרי אינו מהווה סיכון
להידבקות.

רוסיה הסירה את כל
ההגבלות ליבוא למשך חודש

רוסיה הסירה את כל ההגבלות על יבוא
סחורות חיוניות למשך חודש החל מיום
ה 20/3כל ההגבלות על אספקת מוצרים
חיוניים ,כולל מגבלות מכס ,יוסרו למשך
חודש .למעשה מסלול ירוק ליבואנים
ורשתות קמעונאיות גדולות .הקורנה
כבר השפיעה רצינית על ייצוא סחורות
ושירותים .חוץ מזה שיש מספר חסמים
בשוק המקומי .יש מגמה להגדיל את רמת
ההכנסה של המגזר החקלאי ולעודד יזמה
להשקעה בענף החקלאות.עוד נאמר כי
לרוסיה יש מספיק אוכל והרשויות יעשו
הכל כדי להבטיח שהמדפים בחניות לא
יהיו ריקים.
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החזקות גרמו נשירה כבדה ,שהיתה קשה
יותר באזורי הים .לזה יש להוסיף את
החשש ממחלת המלסקו .הביקוש גדל
במידה ניכרת ,והביא למחירים גבוהים
יותר שנגרמו גם כתוצאה מעליית עלויות
ההובלה .בגלל מצב חירום ,Covid-19
למעשה ,קשה היה למצוא מטען חוזר
למשאיות ,מחירי הייצור בספרד נעים
סביב  0.80-0.90אירו .באזור הים התיכון
מתחרים בעיקר ספרד ,סיציליה וטורקיה.,
השנה ,ספרד גם היא נתקלה בכמה קשיים
וטורקיה צומחת ,עם זנים מעניינים
ומגדילה את הנפחים המיועדים בעיקר
לגרמניה ,שם הרבה מאזרחיה מעדיפים
את המוצר הטורקי .בטורקיה יש הרבה
דיבורים על פתרונות חדשניים וסבבי
אניות קצרים.

אוקראינה :אין לימונים

פירות וירקות נגד אסטמה

על פי מחקר שפורסם לאחרונה פירות
וירקות יכולים לעזור במניעת אסטמה.
המחלה מתבטאת במצב דלקתי כרוני
בו דרכי הנשימה של האדם הופכות
לדלקתיות ,וגורמות צפצופים וקשיי
נשימה .בשנת  ,2018בארצות הברית,
האסטמה פגעה ב 7.7% -מהאנשים
והרגה 3,441איש .חשיפה לאלרגן,
כמו עשן או סיגריות ,פעילות גופנית
נמרצת ולחץ רגשי מעוררים סימנים
ותסמינים של אסטמה ,גם השמנת
יתר היא גורם סיכון למחלה .על
פי המחקר שאנשים עם השמנת
יתר ואסטמה יכולים להפחית את
הסימפטומים על ידי ירידה במשקל.
כך שאכילת פירות וירקות יכולה
לעזור בהתפתחות המחלה ולשפר
את השליטה בסימפטומים .הם ניתחו
את הקשר בין אסטמה לצריכת פירות
וירקות.,כך שמילוי הצלחת במזון
מבוסס ירקות ופירות -יכול להיות
כלי רב עוצמה עבור מניעה וניהול
של אסטמה.

לימונים עלולים להיעלם ממדפי המרכולים באוקראינה באמצע אפריל עקב סגירת
השוק הטורקי וקשיים אפשריים לאספקהמספרד.
אוקראינה מייבאת מדי שנה כ 55,000 -טון לימונים ( 54,300טון בשנת .)2019
כאשר המשלוחים מטורקיה מהווים יותר מ 60% -מכלל המסחר .בגלל סגירת השוק
הטורקי ,מוצרים ממדינה זו יוחלפו במוצרים מדרום אמריקה (ארגנטינה היא הספק
השני בגודלו לאוקראינה.באמצע אפריל עלול להיווצר מצב בו הצרכנים לא יוכלו
למצוא לימונים על מדפי המרכולים .משלוחי לימונים מטורקיה מוגבלים בגלל סגירת
השוק .משלוחים מספרד תלויים בקורונה וללימונים מארגנטינה יקח זמן רב להגיע
פיזית למדינה דרך הים.

ספרד מאפשרת
למובטלים ומהגרים בלתי
חוקיים לעבוד

בתחילת אפריל אישרה ממשלת
ספרד צו מלכותי המאפשר למובטלים
ומהגרים בלתי חוקיים לעבוד
כעובדים עונתיים,לאור המחסור
הקריטי בעובדים .בכדי להבטיח את
הייצור בספרד ,יידרשו בסך הכל בין
 100,000ל  150,000-עובדים זמניים
כדי לקטוף את היבולים ,אך יש רק
 60%מכוח האדם הדרוש .בעיה זו,
משפיעה גם על שאר חברות האיחוד.
לדוגמה ,במדינות כמו איטליה ,צרפת
וגרמניה יש צורך בין  200,000ל
 300,000עובדים .מסיבה זו ,ממשלת
גרמניה החליטה לאחרונה לאשר
כניסה למדינה של מכסה מוגבלת
של עובדים זמניים באיחוד האירופי,
למרות סגירת הגבולות למניעת
התפשטות נגיף הקורונה.

יצוא הלימון הדרום אפריקני המוקדם הוכפל

מעט יותר מ  3.6-מיליון קרטונים ( 15ק״ג) לימון יוצאו עד כה בעונת הלימון,
מתוכם שני שלישים למזרח התיכון ,באופן מסורתי אחד השווקים המוקדמים של
הלימונים הדרום אפריקאים.
הקטיף השנה החל מוקדם מאוד ,ובשבוע  15היצוא הוא בערך כפול מבשנתיים
האחרונות .מרבית הלימון נשלח למזרח התיכון עקב פרי קטן ,כמו גם צמצום
הסחר עם הונג קונג והמזרח הרחוק .רוסיה לקחה קצת יותר משנה שעברה.
לאירופה ,שחלקה בעונה שעברה היה  28%מכלל היצוא ,אך עד כה לקחה רק 5%
מהלימונים של דרום אפריקה ,שכן טורקיה מסיימת את עונת הלימון שלה וספרד
עוברת לולנסיה .יש ביקוש חזק ללימונים בתגובה לקורונה ,אך יש לצפות לעלייה
משמעותית ביצוא הלימון .קפיצה של  20%ביצוא הלימון צפויה לעונה זו ,אומדן
של  26מיליון קרטונים של  15ק"ג ( 396,000טון).

הביקוש בשוק ללימון סיני הוא חזק מאוד

מרבית הלימונים הסיניים הנמצאים כיום בשוק הייצוא מגיעים מסצ'ואן .למרות שהשוק
המקומי היה רע מאוד מאז פרוץ המחלה השוק בחו"ל היה די חזק בשבועות האחרונים.
מחיר הלימון מדר אפריקה וארגנטינה כמעט כפול ממחיר הלימונים הסיניים .מחירם
נע סביב  1,300-1,400דולר לטון .שנית ,הלימונים עדיין חמוצים למדי כשהם נכנסים
לשוק .לימונים סיניים כבר נמצאים באמצע עונת הייצור שלהם וטעמם הרבה יותר טוב.
לימונים סיניים זוכים לפיכך בתשומת לב רבה יותר מהפרי המיובא .נפח היצוא השבועי
הוא כ 10 -מכולות.לסוחרי לימון רבים יש עדיין יותר ממחצית הכמות .בסין היצע השוק
גדול מהביקוש וזו הסיבה שהמחיר יורד .הסינים מצפים להמשיך לייצא כמויות גדולות
של לימונים עד אמצע אפריל .עונת היצוא מוגבלת על ידי חיי המדף של הלימונים .אחרי
אמצע אפריל הסינים מייצאים לאינדונזיה ,מלזיה והפיליפינים .כי המסע לשווקים אלה
קצר בהרבה משווקים אחרים בחו"ל .והפרי כבר בסוף דרכו הפיזיולוגית.

ביקוש חזק גם ללימון ספרדי

מאז פרוץ משבר הקורונה באירופה ובשאר העולם,
הביקוש ללימונים גדל מאוד .ההיצע הספרדי קטן
יותר אך הוא השולט כיום בשווקים באירופה,
הסקטור נאלץ להתמודד גם עם מכשולים אחרים,
כמו אמצעי ההיגיינה סגירת הגבולות והצפות
באזורים מסוימים .המחירים עלו ,אך עלויות
העיבוד עלו גם הן באופן אקספוננציאלי" .הביקוש
ללימונים ספרדיים הוא עצום"
בגלל השפעת הכפור העונה הטורקית הסתיימה מוקדם יותר השנה ,ודרום אפריקה מספקת
נפחים מוגבלים במחירים גבוהים .כתוצאה מכך לימונים ספרדים נמצאים במצב טוב בשווקים
האירופאים וכולם רוצים אותם,נראה שהשוק לא יירגע עד שהלימונים הארגנטינאים יגיעו.
"מטופלים הצורכים לימונים ופירות הדר אחרים בעלי תכולת ויטמין  Cגבוהה מסוגלים
להתמודד עם מחלת הקורונה בצורה טובה יותר,עקב מערכת חיסון חזקה יותר״ .העובדה
שהמוצר נשאר טרי יותר מפירות רבים אחרים ,הפכו את הלימונים לפופולאריים .עלויות הייצור
הוכפלו בין לילה .ומנסים לארגן מחדש את ההזמנות כך שלכל הלקוחות תהיה גישה למוצר.
ספרד נמצאת בהסגר כבר  3שבועות .בשבוע הראשון רשמו מדינות מזרח אירופה ביקוש רב
יותר ללימונים ספרדים .בדרך כלל ,הם נוטים לקנות מטורקיה .עם זאת ,המצב היה בשליטה
עד שהחלו הזמנות מצרפת ,בריטניה ,הולנד וגרמניה בשבוע השני כתוצאה מהתנהגות
האגירה במדינות הללו.

מנדרינת פאפא הצליחה
בטיבט ,סין

מנדרינות פאפא שמקורם במחוז צ'איו
בסין ,הגיעו לשוק בטיבט ואזלו מיד
במחיר של  20יואן לקילוגרם.בדרך
כלל יש לאזרחי טיבט גישה איטית
יותר לפירות עונתיים טריים מאשר
לאנשים ביבשת .עם הבדל גדול
בגובה ובתנאי האקלים המגוונים,
טיפחו בטיבט פירות מסוגים שונים
באזורים שונים בעזרת המשך פיתוח
הטכנולוגיה החקלאית .הייצור אמנם
היה מוגבל,אך המראה והטעם היו
מצוינים .מנדרינות הפאפא הגיעו
לשוק והם נהנים מפופולריות עצומה.
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חברה סינית משיקה
רובוט חקלאי אוטונומי

קומקוואט ולימקואט

משבר הבריאות עורר את האינטרס של
הצרכנים לדאוג לתמיכה במערכת החיסון.
כתוצאה מכך ,פירות מסוימים ,כמו הדרים,
זוכים לביקוש גבוה באירופה .בקומקוואט
יש ויטמין  ,Cאשלגן ,חומצה פולית ,כמות
גדולה של סיבים ופלבנואידים המעניקים
לו תכונות נוגדות חמצון והופכים אותו
למומלץ ביותר בכל מצב .יש קומקוואט
עד יוני ויש תקוה אצל מגדלים רבים
שיוכלו לעמוד בהזמנות הרבות שמקבלים,
במיוחד ממפעילים גרמנים.

 Coronaבדרום אפריקה,
ממשיכים כרגיל

בדרום אפריקה ייצוא הפירות והירקות
נמשך כרגע כמתוכנן ,עם הציפייה
כי הביקוש לתוצרת טרייה בשווקי
הייצוא יתמך על ידי משבר הקורונה.
יצואנים של הדרים מוקדמים מדווחים
על ביקוש טוב  -כאשר המוצר
מסוגל להגיע ליעדו הסופי .הם לא
רואים עלייה משמעותית במחירים
כרגע( .מחצית מרץ)חקלאים רבים
מאמינים שצריך לתת לעובדים
את הכלים לעבודה מכל מקום .זה
מאפשר להמשיך בפעילות ולמעשה
עובדים מהבית .חוסר הוודאות הוא
האתגר הגדול ביותר .ישנם מספר
רב של גורמים לא בטוחים כמו
עבודה ,מתקני אריזה ,והאם תשתית
הנמלים תישאר זמינה .ויש רצון רב
בענף הספנות לעשות דברים בצורה
אלקטרונית כאשר הבעיה העיקרית
היא הזמינות של מכולות -.העיכובים
הרבים בנמלים משפיעים על חיי
המדף של הפרי.
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חברת  XAGהסינית פרסמה את רכב
השירות החקלאי  ,R80רובוט חווה
אוטונומי ופונקציונלי .הרובוט מאפשר
עומסים ומתאים את עצמו לשדות
פשוטים וגם לשטחים משופעים .ה-
 ,XAUV R80כפי שמכונה הרובוט,
הושק לאחרונה.
ניטור שדה על פי  ,XAGהידועה בעיקר
בזכות המזל"טים החקלאיים שלה ,ה-
 R80יכול לשמש כפלטפורמת תובלה
לנשיאת חומרים ,או כמוביל למערכת
ניטור שדה ,לניטור יבולים ,תנאי מזג
האוויר ,טמפרטורת האדמה ,לחות
בשטח.
פעולות ריסוס הרובוט יכול לשמש גם
כמנשא למערכת  JetSprayerלפעולות
ריסוס .לצורך כך ,ה R80 -יכול לשאת
עד  80Lנוזלים ,כולל לחץ מקסימאלי
של  21ק"פ ומהירות יציאה של עד 130
מ"ש .לרובוט קוטר סיבוב מינימלי של
 0.7מ ומהירות נסיעה מרבית של  1.5מ'
 /שניה .רוחב הריסוס הוא עד  12מטר.
מערכת היגוי אוטומטית מערכת היגוי
עצמאית זו מיועדת לשפר את דיוק
התפעול ואת הביצועים של ציוד חקלאי
בינוני עד גדול ,כמו טרקטורי גלגלים
וכלי קטיף הכלי מחובר לסמארטפון
או לטאבלט ,ומספק גישה לרשת ניווט
בעלת דיוק גבוה ,שתאפשר למנוע דילוג,
חפיפה ונזקי יבול .המוצרים החדשים
של  XAGיושקו בסין תחילה,בתקווה
שמדינות אחרות יבואו בעקבותיה.

אדקה ,הסבר ע״י רובוט

לקוחות של אדקה בגרמניה
מקבלים שירות ע״י רובוט
(אשר אינו מדביק בקורונה)
העובד החדש בסניף אדקה ליד המבורג שמו
״פלפל״ והוא אמור לעזור לעובדים בתקופה
זו של משבר" .פלפל" אינו בן אנוש אלא
רובוט .בשל אופיו הידידותי של "פלפל",
הוא מיידע את הלקוחות על הגנה ומניעה
מפני הקורונה ,הוא נמצא באזור הקופות
ומרתק קונים רבים.

ירידה כבדה בתפוקת הפומלו

נפח הפומלו ירד בכמה מאזורי הייצור
העיקריים בסין .זה בעיקר קשור למזג האוויר
החם והיבש במהלך החלק הראשון של העונה,
בגלל הבצורת הנפח ירד והעונה החלה גם
מאוחר,רוב מכירות הפומלו מגיעות לסיום
במחצית מרץ .היה אמנם צפי לירידת יבול
בשיעור  30%לעומת העונה הקודמת אך
בפועל היתה ירידה של .50%
הייצוא בעיקר לאירופה ,רוסיה וקנדה .תקן
האיכות זהה לכולם ,ההבדל היחיד הוא
בביקוש .באירופה הם מעדיפים את הגדלים
הקטנים יותר ,ואילו ברוסיה וקנדה יש ביקוש
לפרי גדול .בתחילת העונה היה מחיר גבוה אך
הוא ירד ככל שהעונה נמשכה וזה רק התחיל
לעלות שוב לקראת סוף העונה .הביקוש בשוק
המקומי לפומלו אינו גבוה ,והתחרות די
קשה .ככל שסיום העונה קרוב יותר ,כך קשה
יותר להבטיח טעם טוב .לכן "אנו בוחרים
רק בפירות העומדים בסטנדרטים הגבוהים
שלנו ".כדי להרחיב עוד יותר את נוכחותם
באירופה ובשווקים אחרים,השתתפו הסינים
בפרוט לוגיסטיקה בברלין.

ענף ההדרים בארגנטינה
אופטימי

התחזית מציגה נפחים נמוכים יחסית לשנה
שעברה ללימונים ומנדרינות ,ירידת הייצור
קשורה לסוגיות מזג האוויר שארגנטינה
חוותה לאורך כל העונה .מה שמשפיע
על התפתחות הגודל ואיכות הפרי ,למרות
הבעיות ,הענף אופטימי .וההערכה הנוכחית
מראה כי הייצור יגיע ל 300,000-טון.
כדי להתמודד בצורה הטובה ביותר עם
האיכות יש להחמיר את אמצעי הזהירות
בשטח וגם בתהליך האריזה ,או להימנע
מזיהום אפשרי .היצואנים הארגנטינאים
מצפים לרווחים שיכולים להגיע מהסכם
השוק החופשי החדש שלה עם האיחוד
האירופי .עם זאת ,אתגר בלתי צפוי נוסף
שעומד בפני היצואנים הארגנטינאים בעונה
זו הוא היצוא לסין .יש רצון גם להיכנס
לשוק בברזיל ,מקסיקו ,קולומביה והודו.
תעשיית ההדרים בארגנטינה עדיין אינה
חברה בארגון ההדרים העולמי ,אך היצרנים
פועלים תחת יעדים משותפים לקידום הענף
ובודקים ברצינות אופציה זו.

קורונה בעולם
פנייה של שר החקלאות הצרפתי
לאיחוד האירופאי לבקשת תמיכה
בחקלאים .שר החקלאות הצרפתי
ביקש מהאיחוד האירופי לתמוך
ביצרני הפירות והירקות של מדינתו.
בקנדה ,החקלאים חוששים שהם יאבדו
את היבול שלהם ללא עובדים .דו"ח
של ממשלת ארה"ב מתריע על הנזק
החמור שגורמים הצעדים שננקטו על
ידי ממשלת ספרד ואילו בפלורידה

מצרים

נוספו הדרים לרשימת הסחורות
החקלאיות שבסיכון .ירידה במחירי
הפירות והירקות עשויה להכריח את
החקלאים הטורקיים לקצץ את תפוקתם
באביב ,ואילו חברות ספנות של מכולות
ממשיכות לבטל הפלגות

קטיף ההדרים בסצ'ואן מתעכב

הקטיף של כמה זני פרי הדר בפרדסי סצ'ואן
מתעכב בערך כחודש בגלל מגיפת הקורונה אך
מכירות השוק מתאוששות לאט .קטיף המנדרינית
כמעט הסתיים כאשר רק כ  10%-עדיין לא
נקטפו (מרץ) ,הטמפרטורה באזורי הייצור החלה
לאחרונה לעלות .שינוי זה בטמפרטורה גרם
לפרי רב להירקב.
תנאי מזג האוויר היו אופטימליים עד עתה.
איכות המוצר וטעמם של הפירות מעולים .הקטיף המאוחר לא יפגע באיכות המוצר
למעט פרי שנושר ,יש מחסור בעובדים.
המחירים ,ותנאי השוק היו טובים למדי ערב פסטיבל האביב הסיני .מחיר השיא בתקופה
זו הגיע ל  6-יואן [ 0.85דולר] לכל  0.5ק"ג .עם זאת ,עם פרוץ הקורונה ,המחיר ירד
ל  4-יואן [ 0.57דולר] לכל  0.5ק"ג ,ונפחים גדולים של מנדרינות לא נמכרו .הפחת
היה רב ומוכרים מסוימים נאלצו לשחרר את המלאי שלהם בפחות מ 3 -יואן [0.42
דולר] לכל  0.5ק"ג ,היקף המכירות יגיע ל  1.5-מיליון ק"ג השנה .יותר מ 10%-
מנפח ייצור המנדרינה התבזבז השנה (בשנים רגילות אחוז זה הוא  .)5%תנאי השוק
גרועים בהרבה מאשר בשנים קודמות.
לגבי מנדרינת הפאפא שהוא זן פופולרי בשוק המקומי ,המחיר עולה .מחיר הרכישה
באזורי הייצור הוא  5יואן [ 0.71דולר] לכל  0.5ק"ג ,ואילו המחיר הסיטונאי הוא 5.5
יואן [ 0.78דולר] לכל  0.5ק"ג ,המחיר הקמעונאי הוא  7.5יואן [ 1.06דולר] לכל  0.5ק" ג.

הקורונה והאמונה כי ויטמין  Cימכור
את הפרי מעצמו בהיקפים גדולים גורם
למצרים להתענג בהנאה על המצב.
המצרים קיוו לייצא לארצות הברית,אך
מחסור בפרוטוקול לפרי הדר מעכב ביצוע.
הם מקווים לשינוי שיאפשר להם לבצע
זאת .האתגר הגדול ביותר הוא להגיע
לשווקים חדשים שיחליפו את השווקים
שהפסיקו לקנות פרי הדר מצרי .הם
חוששים שאם משבר הקורונה ימשך אזי
יאלצו למכור הפרי בשוק המקומי .פרדסן
בכיר במצרים מאמין שהעולם ייצא ממצב
זה חזק יותר ,אך מרגיש שיש צורך אקוטי
בקשר בין מדינות ע״מ להמשיך בעסקים.

אלדי בריטניה
מוכרת ברשת
אלדי השיקה את השירות המקוון הראשון
שלה בבריטניה .החברה מציעה קופסה
עם  22פריטים חיוניים שיעזרו לצרכנים
שנמצאים בבידוד במהלך מגיפת הקורונה.
בתיבה המיוחדת ,שעולה  25פאונד (28.77
יורו) ,ישנם  22מאכלים יומיומיים וכלי בית
חיוניים" ,וגם כמה פינוקים" ,כדי לעזור
לבריטים שנשארים כעת בבית להילחם
במגיפת הקורנה זו הפעם הראשונה שאלדי
מוכרת מצרכים מקוונים בבריטניה .זהו מגוון
שלם של מוצרים מדהימים במחירים סבירים.

ישראל מחליפה תפוזים בטכנולוגיה

יצוא ההדרים מישראל צנח בכמעט  75%מאז שנות השמונים אז ייצאה המדינה כ  1.8-מיליון טון תפוזים בשנה .זה מצביע על כך
שישראל השאירה מאחור את שורשיה האגרריים והפכה למעצמה טכנולוגית .השינוי באסטרטגיה נבע ממספר גורמים כלכליים,
כולל התחזקות המטבע הלאומי ,שהפכו את התוצרת הישראלית פחות תחרותית ,אספקת המים הירודה במדינה ,שהעלתה את
עלות היבולים וכן העבודה בישראל עולה פי  10יותר מאשר במדינות שכנות ,כמו מצרים ,טורקיה ומרוקו .ניצן רוטמן ממשרד
החקלאות ,המפקח על גידול הדרים ,אמר כי "העבודה והמים שלהם זולים מאוד ,והמטבע שלהם טוב יותר עבור היצואנים .אנחנו
לא יכולים להתמודד איתם" .כתוצאה מכך ,המוצרים החקלאיים מהווים רק  2%מכלל היצוא של ישראל.וכיום ,רק  1%מאזרחי
ישראל חיים מחקלאות ,לעומת  18%בשנת  .1958לעומת זה כוח העבודה בענף הטכנולוגיה הרקיע שחקים ועלה כמעט מאפס
ל  10%-באותה תקופה .יצוא השירותים צפוי לעלות על יצוא הסחורות בשנת  2020לראשונה בתולדות ישראל.
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קרה בפרדס

דודיק שליט

בשנות ה  70של המאה הקודמת פקדו טמפרטורות נמוכות את
הפרדסים באגן הים התיכון.הפרי היה קופא ומתייבש והיה פסול
לשווק .תופעה זאת קרתה בספרד במרוקו ומדי פעם בישראל.
בחורף  1973פגעה קרה בפרדסים בארץ,
הנפגע העיקרי היה השמוטי והיה חשש לאבדן היבול.
מצורף מכתב-טלקס שנשלח על ידי מנ"כל המועצה אז,רב אלוף
מרדכי מקלף ,לאחר שביקר בשווקי אירופה שסבלו ממחסור
בשמוטי ישראלי.
בעונה בה פגעה הקרה בפרדסים היו מיני אמצעים לאיתור
הפרי הפסול לייצוא ,ממתקני הפרדה בין פרי פגוע שהיה יבש
וקל משקל ועד המבקרים של שרות הביקורת הממשלתי שהיו
שולפים סכינים וחותכים את ראש הפרי לראות אם הוא יבש.
היו אלה שנים של יבול ענק,אך מעמד השמוטי באירופה הידרדר
מסיבות שונות,רווחיות הפרדסנים ירדה אף היא.
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בעונת  1984התמניתי להיות מנהל משרד המועצה בממלכה
המאוחדת,בלונדון.
קבלת הפנים היתה עגומה",ג'פה הוא הלוזר " של השוק
אמר לי אחד מהפנליסטים בפגישה עם הקונים.
אולם,כמסופר על נפוליון שבחר את מצביאיו לפי "המזל" שפקד
אותם בקרב האחרון,כך קרה גם לנו.
ב  9לינואר  1985היתה קרה קשה בחצי האי האיברי,
הספרדים שפכו פרי רע לשווקים ואנחנו עצרנו ולא הוצאנו פרי
מהמחסנים .לאחר שבועיים התחלנו במכירות לקונים המועדפים,
הכפלנו המחירים,ומלאנו את הקופה בארץ.
היתה זאת עונה מוצלחת מזה שנים ,עונת רווחה לפרדסנים
וגם ביססנו מעמד התפוז הישראלי בשווקי אירופה למספר
שנים נוספות.
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פטיטיף
סולמות

09-9516160

סולמות ועגלות למטעים וקטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

צוות מנוסה

אספקה מיידית

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

ה סטודיו

זה פטיטיף
ציוד קטיף

