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תמונת מצב
טל עמית

" עובדות הן קשוחות .סטטיסטיקה יותר גמישה"
מארק טווין

קורונה

אנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ובפתחה של עונה חדשה,
שתהיה מורכבת ומאתגרת אף יותר מקודמתה.
אם בעונה הקודמת מגפת הקורונה "תפסה" אותנו ב  1/3האחרון
של העונה ,הרי את עונת  20/21אנחנו נצטרך לעבור מתחילתה
ועד סופה – עם הקורונה ,עם כל המשתמע מכך.
אנחנו עומדים גם בפני עונה עם מיעוט פרי משתי סיבות:
א .בחלק מהזנים – חוסר יבול בשל גל החום והיובש שפקד
אותנו לאורך  4ימים רצופים בחודש מאי.
ב .עקירות רבות של שטחים מניבים כ –  11,500דונם נעקרו
במהלך קיץ  .2020אמנם נטעו במקומם כ –  6,000דונם
הדרים צעירים ,אך השטחים שנעקרו היו שטחים נושאי פרי
והם כשלעצמם מהווים כ –  7%מהענף.

שוק ההדרים העולמי

מכל השווקים ישנם דיווחים על ביקושים גבוהים מאוד לפרי
הדר ,תרומת ויטמין  Cלחיזוק מערכות החיסון של גוף האדם.
הפרי מחצי הכדור הדרומי יורד מהמדפים בקרוב ,כך שמכל
הבחינות – תנאי השוק בפתיחת העונה – הם לטובתנו.
גם בשוק המקומי אני צופה ביקושים גדולים ובשל מיעוט
התוצרת תהיה תחרות טובה שהמגדלים יוכלו להנות ממנה.

נטיעות /עקירות

אין לנו עדיין נתונים סופיים על כל הנטיעות ,אך כל העקירות
כבר ידועות ,בשלב זה.
כפי שהוזכר לעיל – נעקרו כ –  11,500דונם שמתוכם ,מעל
 8,000דונם הם קליפים (אור ,אורה ,נובה ,אודם ,הדס ועוד)
והיתר הם בעיקר שמוטי ,טבורי סמי ,ולימונים מבוגרים.
הנטיעות הן באופן ברור ( )60%בתחום האשכוליות למיניהן –
לבנה ,אדומה ,ופומלית וכן בתחום התפוזים – טבוריים מוקדמים,
אפילים וולנסיה.

נקודת אזהרה

בשנתיים האחרונות היו נטיעות של תחלופה בלימונים ,כך
שהשטח הכללי נותר  25,500דונם .אני שומע על ביקושים
ערים לנטיעות של קרוב ל –  1,000דונם נוספים לשנה הבאה
– לפני השמיטה.
מדובר במהלך מסוכן שעלול למוטט את ענף הלימונים ,שכולו
מתבסס על שוק מקומי .מחירים טובים שהיו בעונה האחרונה,
אינם מייצגים את מה שיקרה במצב של יבול נורמלי – מבקש
מהמגדלים להפעיל שיקול דעת ושלא יגידו שלא הזהרתי!
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עיקר החשש שלנו בעונה הקרובה יהיה מ"מעצור" שייגרם עקב
מגפת הקורונה.
אני פחות מודאג מהמקטע של הקטיף ,שנעשה בשטח פתוח,
עם סיכוני הדבקה נמוכים .לעומת זאת ,בתי האריזה הם צפופים
יותר ,סגורים יותר והדבקה שם יכולה להשבית בית אריזה ולגרום
ל"מעצור" רציני שיש לו השלכות על כל המערכת הענפית.
בכדי לצמצם נזקים ,הכנו לבתי האריזה מכלול של פעולות "עשה"
כדי למנוע הדבקות .אין מדובר בתקנות ואיננו מעוניינים לערב
גורמים רגולטוריים ,שעלולים לקחת את העניינים למקומות
לא רצויים.
פעולות ה"עשה" שלנו מבוססות על השכל הישר ועל הניסיון
של ענף ההדרים בדרא"פ שעבר כעת עונה שלמה תחת קורונה
והסכים לשתף אותנו בניסיון שלהם.
החומר יופץ על ידי לכל בתי האריזה להדרים ולכל דורש ומעונין

בחירות למוסדות המועצה

ב 17 -לנובמבר  2020יתקיימו בחירות למועצת הצמחים ולוועדות
הענפיות בכל התחומים.
אני קורא למגדלים להשתתף בתהליך הבחירה של הנציגים
לוועדה הענפית הדרים.
לרוצים להצטרף ולתרום בעשייה – אני קורא להגיש מועמדותם
לבחירה כנציגים של הענף בוועדה הענפית .פרטים על הליך
הבחירות ,רשימת קלפיות ,טופס הגשת מועמדות ועוד פרטים
נמצאים באתר מועצת הצמחים – www.plants.org.il

אחרון אבל בהחלט חביב !

בימים אלו אנו נפרדים מידידנו דוד אופטובסקי (משרד החקלאות
– השירותים להגנה"צ וביקורת ) ,שמלווה אותנו שנים רבות בכל
הנושאים הקשורים לנגעים המוגבלים ביעדי היצוא ,פרוטוקולים
ליצוא וקשרים עם גופי רגולציה בעולם.
דוד תמיד היה לצידנו בעצה טובה או בפתרון יצירתי.
דוד יוצא לשליחות חשובה לא פחות – נספח לחקלאות בקהילה
האירופית בבריסל ,משם ימשיך לעזור לחקלאות הישראלית
לשרוד ולהתפתח ,למרות האיומים הרבים הקמים עלינו מעת לעת.
בהזדמנות זו נודה לו על השרות הטוב שנתן לענף ונאחל לו
הצלחה רבה בתפקיד החדש.

ברכת שנה טובה ,עונה טובה וחתימה טובה
לכל פרדסני ישראל וב"ב

ושמחה להתחדש בקוטל עשבים חדש של חברת

היט ,ג״ר מכיל SAFLUFENACIL 70%

סימני הדברה ראשונים
נצפים מס' שעות
אחרי הריסוס ,וקטילה
מלאה תוך מספר ימים

החומר בטוח לשימוש
לסביבה ,לשדות
שכנים ,וקל לנקות את
המרסס אחרי הריסוס

החומר יעיל ביותר על מגוון רחב
מאד של עשבים כולל עשבים קשי
הדברה וגם כאלו אשר נמצאו
עמידים לתכשירים אחרים

אנשי השדה של אגריקה ישמחו לעמוד לשרותך למתן מידע נוסף ובירורים
ארז בן-נון מנהל מדעי  | 054-7712239אריק בן מאיר מנהל אזור צפון  | 058-6054963אהוד אדלר מנהל אזור דרום 054-7712233
צפון :חוזי משל רמת הגולן ,הגליל העליון  | 054-7712206דיאגו סרקוביץ' השרון ,עמק חפר | 054-7712362
יעקי באום גליל מערבי והעמקים 054-7712202
דרום :ידין אדלשטיין לכיש ושפלה  | 054-7712378ארז וולוז'ני נגב מערבי  | 054-7916347אלנתן גולן ערבה ונגב מזרחי 054-7712201

ירוק סטודיו

חברת אגריקה מאחלת לחקלאי ישראל שנה טובה

יעקב ארד
יעקב ארד המתגורר בקרית טבעון עם רעייתו הגיע בימים אלו
לגיל  95בדעה צלולה ,ובבריאות איתנה ,ניהל את סניפי המועצה
בהולנד ובפריז כשהוא זוכר עדיין את כל השמות של פעם:
מרדכי מקלף ז"ל הרמטכ"ל השלישי של צהל ומנכ"ל המועצה
לשיווק פרי הדר ,דרך מוישה דויטש ז"ל (איתו נפגש לפני מותו
לרגלי הכנסיה הקתולית בנצרת) ,אהרון סירקיס ז"ל עד יוסי
הכט יבל"א שהחליף אותו בהולנד והיום עוסק בסחר פרי בכל
העולם ממקום מושבו בלונדון .ארד הגיע להולנד בשנת 1973
בתום מלחמת יום כיפור והוא זוכר לטובה את נהגי המשאיות
ההולנדיים שהתנדבו לעבוד בארץ כשנהגים ישראליים הובילו
טנקים לשדה הקרב.
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ארד הכיר היטב את ראובן איילנד ז"ל כשהיה יו"ר המועצה
לשיווק פרי הדר בימיה הגדולים ושרת מטעם משרד החקלאות
בוונצואלה ובאותו משפט מזכיר ארד את אזולאי הצרפתי (תרם
רבות להכנסת האבוקדו הישראלי בתחילת דרכו לשוק) כשניגש
אליו בזמנו ואמר לו בזו הלשון :השמוטי הישראלי "גמר" אין
להשוותו לטבורי הספרדי.
ארד דובר שפות רבות ביניהן צרפתית ופלמית התקופה שמתאר
טֹוריָ ה כאשר שמוטי היה
יס ְ
כּפ ֵר ִה ְ
יעקב ארד נראית ונשמעת היום ְ
עדיין מוצר מבוקש מאוד באירופה.
יעקב ארד גם העביר בזמנו את משרד המועצה מהשוק בראנגיס
לפריז ושב אליה למספר חודשים כאשר מחליפו בפריז חזר לארץ.

יצוא פרי הדר (טון) בעונת 2019/20

מצטבר
זן

2017/18

2018/19

2019/2020

שינוי
ב/ 18/19 %-
19/20

1,368

1,087

-21%

142

0%

916

-12%
-79%

שמוטי

2,428

אפילים

41

טבורי

1,323

1,044

קרה קרה

108

104

22

אשכ' רגילות

6,993

5,570

6,297

13%

סנרייז

46,324

36,150

38,430

6%

סוויטי

15,739

12,045

12,334

2%

רדסון

53

91

134

47%

לימון צהוב

437

1,793

46

-97%

לימקואט

5

5

1

-80%

קומקואט

367

428

346

-19%

ליים

117

235

24

-90%

טופז/טנגור

537

241

161

-33%

מינאולה

5,869

3,584

4,109

15%

סנטינה

4,190

2,704

1,641

-39%

מורקוט

323

83

118

42%

136

465

242%

הדס

1,919

1,057

651

-38%

אורה

1,640

797

1,066

34%

מור

43

מיכל

0%

אורי

73,003

92,652

87,589

%-5

מירב

70

205

112

-45%

תמי

49

0%

אודם

1,406

1,057

1,512

43%

קליפים שונים

6

25

174

596%

פומלו לבן

316

390

1,283

229%

פומלו אדום

815

867

605

-30%

סה"כ

164,121

162,631

159,265

%-2
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דבר הארגון
חי בנימיני

קללה סינית עתיקה
"שיהיו לך חיים מעניינים"
עד החלטת הסגר במרץ נקטפו כ 50%-מהפרי שעל העצים,
עובדי השטחים עבדו מלא כולל עובדים מעזה עד הסגר.
בסגר עבדו כ 900-עובדי שטחים ,שקיבלו אישורי לינה בארץ.
הם לנו בבתי אריזה ובמקומות מאולתרים.
בנוסף קטפו עובדים אזרחיים שהיו בסגר ועבדו בשכר מינימום
וכן השומר החדש שהפעיל כ 900-חניכי מכינות קדם צבאיות.
בעונה הקרובה נתחיל עם  100%פרי על העצים.
במידה והסגר מהשטחים ימשך ,לא יהיה מספיק פועלי קטיף.
העובדים הישראלים חזרו לעבודה והמכינות הקדם צבאיות
חזרו ללימודים.
למרות שיש אישור להלנת עובדי שטחים ,אבל בתנאים של
עובדים תאילנדים ,מצב בלתי אפשרי מבחינתנו.
מכך שיהיה חוסר דרמטי בעובדי קטיף.
המשמעות -נצטרך למאמץ לאומי לפתרון נושא הקטיף.
השומר החדש בקשר עם הצבא ,משרד החינוך ועוד ,למציאת
פתרון מערכתי לקושי שייווצר.
אני מעדכן את מנכ"ל משרד החקלאות על המשמעות של
מיליארד  ₪פרי על העצים.
נצטרך לפעול למניעת סגר בשטחים או פתרון לאומי אחר.

לשומר החדש

הקורונה ,ענף הפרדסנות "והקוסמים"
– השומר החדש.
הקורונה בארץ התחילה כאשר מעל  40%מפרי ההדר על העצים.
ובתי האריזה עם אלפי עובדים ,סגורים ואין מי שיקטוף את
הפרי .הפרי על העצים הוערך ב 500-משל"ח .בשווקי היצוא
מסין ,אירופה ועד קנדה וארה"ב היה ביקוש ער לפרי ההדר,
בעיקר עקב פרסום שויטמין  Cטוב למניעת קורונה וכמובן
ביקוש למזון כאשר אנשים יושבים בבית בסגר .....אבל אין מי
שיקטוף את הפרי.
"הקוסמים" -השומר החדש ,שייזמו פעילות מתנדבים ועובדים
ישראלים לקטיף ,נתקל בקשיי בירוקרטיה -משרד החינוך
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לתלמידי המכינות ,משרד הבריאות ובנוסף אווירת בהלה
בחמלי"ם השונים שעסקו בקורונה.
בדבקות במשימה ועקשנות בעזרת משרד החקלאות וארגון
מגדלי הדרים ,הם פתחו במהירות את "החסמים" ונפתחה הדרך
להפעלת מאות מתנדבים ברחבי הארץ להצלת ענף הפרדסנות.
השומר החדש -הפך לכתובת לחקלאים מודאגים שהתוצרת
שלהם עדיין על העצים וחששם שעמל כפיהם ירד לטמיון.
עבודת מטה מפוארת של השומר החדש בתיאום מקומות
לינה ,הסעות ,אוכל ,ביטוח וקשר עם מבקשי עבודה ישראלים
והחקלאים .הפעילות עבדה כמו שעון מדויק.
התוצאה – בעזרת "השומר החדש" כל פרי הדר בישראל ,נקטף
ויוצא לחו"ל ולשוק המקומי.
לולא הפעילות המבורכת של השומר החדש ,הנזקים היו של
מאות מיליוני שקלים ומאות חקלאים פושטי רגל ברחבי הארץ.
כמה הרהורים על חשיבות השומר החדש -והחינוך לערכים.
"האדם אינו אלה תבנית נוף מולדתו" -שאול טשרניחובסקי
הקשר לקרקע ,למורשת היהודית ,ללאום היהודי ,הזיכרון היהודי
והתקווה,
הם עיקרי הקשר של העם לארצו – ארץ ישראל.
החינוך – כאן יש לשומר החדש ערך אדיר – חינוך ,חינוך ,קרוב
הנוער היהודי והישראלי לקרקע ,לחקלאות ,לשטחי המולדת
ולמורשת.
כתב יאנוש קורצ'ק" :הדואג לימים זורע חיטים",
"הדואג לשנים נוטע עצים "
		
"הדואג לדורות מחנך אנשים".
			
אני מאמין שמי שגורל עם ישראל על לוח לבו ,חייב לחבר בין
חינוך לעבודת האדמה ולמורשת.
ברצוני להודות לכם על פעילותכם המבורכת.
אבקש להעביר את תודתי לתורמים.
חי בנימיני ,מזכיר ארגון מגדלי הדרים בישראל

אמינות

איכות ו

עצי פרי

כל זני ההדרים
אבוקדו אפרסמון שסק אנונה
פקאן תאנה גויאבה

ה סטודיו

שנה טובה ומוצלחת
לכל המגדלים
ולכל בית ישראל
משתלות בני דרור בע"מ

דÆנ Æהשרון התיכון

טלפון∞π≠∑π∂≥≥±∞ :
פקס∞π≠∑π∂∑µ∑± :

נייד :טל ≠ ≤≤≤∞µ≤≠∏∑¥µ
נייד:שולי≠∞≤≤∞µ≤≠∏∑¥µ

mashtela@b-dror.com

כך היה פעם

למי שיש "נוסטלגיה" (פרדס ,בית אריזה ,פרוטוקולים ,קטעי עיתונות ,תמונות וכד״)
מתבקש לשלוח למיילolgoren@bezeqint.net :

המחסן הנוסטלגי של פרדס בארי ,הוקם לפני  25שנה .נהרס השבוע לטובת בניית שכונה חדשה בקיבוץ
בארי .צילם תמונות :יגאל זורע.

בית אריזה של עין חרוד נבנה בשנות ה ,40פעל עד  ,1959כשהוקם בית אריזה גלבוע.
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צרות של אחרים
תרגום מעיתונות

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

קנאביס ב 5.5-מיליון אירו

בתוך מיכל פרי בנמל אירי נתפס קנאביס
בשווי  5.5מיליון אירו בתוך מכולת פרי
שהגיעה מספרד בבדיקה אקראית.
שוטרים בתפקיד זיהו קרוואן ללא ליווי
שהגיע מבילבאו ובחרו אותו לבדיקה.
הם פרסו סורק רנטגן נייד כדי לבדוק את
התוכן .ולאחר הבדיקה ,נמצאו  277ק״ג
קנאביס ,וצמחי מרפא שנמצאו מוסתרים
בתוך ארגזים של תפוזים.

פומלו מוייטנאם

יוני עד דצמבר היא עונת השיא של הפומלו
מוייטנאם.
הבצורת ,חדירת מי מלח ,והתפרצות
 COVID-19השפיעו רבות על החקלאים
וייצואני הפירות מווייטנאם.המחיר נע סביב
 1.29דולר לק"ג .בגלל מגיפת COVID-19
יש פחות ביקוש מהשוק ,מה שהופך את
המחיר לנמוך מהרגיל .מתחילת  2020ועד
עכשיו ,מחיר הפומלו נמוך בכ 0.3 -דולר
לק"ג בהשוואה לעונת .2019אבל מקווים
שהמצב הכלכלי ישתפר כדי לעזור לחקלאים
לקבל הכנסה גבוהה יותר ויציבה .מכיוון
שמדינות אחרות המייצרות פומלו נכנסות
גם הן לעונת הקטיף ,עם כמויות גדולות
ומחירים זולים ,התחרות בשוק קשה מאוד.
וייטנאם החלה לייצא את הNam Roi pomelo-
בשנת  .2003עם עליית נפח הייצוא ועם מחיר
יציב ,הגדילו החקלאים המקומיים את הייצור
באופן אינטנסיבי .אזורי הייצור של פומלו
בווייטנאם צומחים משנה לשנה .המדינה
ייצרה  45,000טון של פומלו בשנת .2019
בעונה זו צופים כי הייצור יגדל ב.10% -

הוריקן

ההוריקן פוגע בתעשיית הדרים ,אמנם
רוב התוצרת הטרייה לא נפגע
טקסס נפגעה עם הוריקן הראשון שלהם
מזה למעלה מעשור בסוף יולי .דנטה גליאזי
מאיגוד התוצרת הבינלאומי בטקסס משתף:
"כלל האצבע האופייני הוא שנקבל הוריקן כאן
בטקסס אחת לעשר שנים ,כך שההוריקן חנה
היה בערך מתוזמן .לרוע המזל ,מעט מאוד
אנו יכולים לעשות ,מבחינה חקלאית ,כדי
להתכונן לתנאי מזג האוויר הקשים האלה.

מאת כתבנו בשפלת החוף.

הדרים לאירופה
ממדינות שלישיות

ארגון החקלאות האירופי הביע את
התמרמרות ביחס ליבוא של פרי הדר
מזוהם ממדינות שלישיות ,לאחר שמספר
מציאת מזיקים בנמלים גדל בשנת 2020
כמו יבוא הלימון מארגנטינה 60 -מקרים
של עצירת פרי בשל מזיקים מספר שהוא
גבוה בהרבה משנים קודמות.
הם דרשו כי האיחוד האירופי יפעיל
אמצעים נוספים ויעילים בייבואהדרים,
בארגון סבורים כי הצעדים הנוכחיים
אינם מספיקים בכדי למנוע כניסת מזיקים
והפגיעה האפשרית בעתיד ייצור ההדרים.
באירגון טוענים שהצעדים חייבים להיות
מיידיים ,כוחניים ויעילים כדי להגן על
היבול מפני נזק בלתי הפיך שנגרם על
ידי מזיקים או מחלות .רשויות האיחוד
שואפות לליברליזציה של ומעניקות
ויתורים על יבוא הדרים למדינות כמו
דרום אפריקה או במסגרת הסכמים,
ומפילים מחירים בשוק האירופי ,תוך
השארת מגדלי הדרים ספרדיים ואירופאים
לחלוטין חסרי הגנה כי אין בקרה מספקת
על היגיינת היבוא וההוראות שנמצאות
בתוקף רפות מדי ולא יעילות.מצב זה הוא
באחריות הרשויות הקהילתיות ,שפתחו
את גבולות האיחוד האירופי למזיקי
הדרים ומחלות ,ומסכנים את בריאות
המטעים האירופיים.

האיחוד האירופי אוסר יבוא
הדרים מארגנטינה בגלל
גומה שחורה*

האיחוד האירופי אסר על יבוא לימון ותפוז
מארגנטינה באופן זמני על מנת למנוע
את הכניסה והתפשטות של גומה שחורה.
האיסור נקבע בתקנת הביצוע של הנציבות
האירופית שפורסמה באוגוסט כאמצעי
הגנה מפני מזיקים צמחיים .כתוצאה מכך,
אין להכניס זמנית פירות של לימון ותפוז
ארגנטינאים ,ללא קשר אם הם מיועדים
רק לתעשייה.
האיסור יחול החל מה  -16באוגוסט ,2020
עד ה 30 -באפריל .2021
*מחלה בקטריאלית בעיקר בלימון.

מחיר הלימון יעלה.

עליית מחיר לימון צפויה לאחר שהקפאת
הייצוא של ארגנטינה טרם קרתה .גם
בליים השוק התייצב ,ברזיל תעלה כמויות
וגם מקסיקו כבר שולחת ליים בכמות
מוגבלת כבר כמה חודשים.בשוק הלימון
הדברים עדיין שקטים מאוד ,המכירות
יציבות וליבואנים מלאי מספיק .עליית
המחירים הצפויה בעקבות הקפאת היצוא
של ארגנטינה.

טקסס הוריקן פגע בהדרים

בעוד שרוב יבולי התוצרת בטקסס
לא נפגעו דוקא ענף ההדרים נפגע
קשה הממוצע הכולל לאובדן הדרים,
אשכוליות ותפוזים שנפגעו על ידי
הרוח הוא כ.30% -
עבור הדרים מסוימים ההפסדים
הממוצעים היו למרבה המזל מעט
נמוכים יותר :עם שיטפונות גדולים
באזור היה מידע איטי ,פה הערכות
המקדימות של אובדן הפירות הגיעו
ל ,50% -15% -תלוי באזור .כעת,
לאחר שנכנסו לשטח מעריכים אובדן
יבול של  20%בכל אזורי הייצור,
הפירות שנשארו על העצים ככל
הנראה יגדלו לגודל טוב .בגלל גשם
משמעותי בזמן הכי טוב במחזור
הגידול ,מה שמאפשר לפירות
שנותרו את הפוטנציאל להגיע לגודל
גדול מהצפוי .גם נטיעות חדשות
לא נפגעו .ביקוש מוגבר למוצרים
עשירים בוויטמין  ,Cאמור לאפשר
פתיחת שוק טובה .יש ציפייה לפחות
פרי אך מחירים גבוהים משמעותית.
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מגדלי הדר מספרד דורשים
פיתרון דיפלומטי

האם עושים יותר מנגל עם
ירקות

בעקבות המגיפה עושים יותר מנגל עם
ירקות זה גם בריא יותר גם קל יותר
ואפילו עכשיווי יותר .התנהגות הצלייה
השתנתה וכך אומר שף בכיר באירופה:
"אנחנו זורקים ירקות על המנגל כבר
מספר שנים ,אך השנה נראה מגוון רחב
הרבה יותר של ירקות ,ובנוסף לפלפל
וחציל ,הולכים לראות ירקות כמו שומר,
ארטישוק וסלק על הגריל״ ירקות
(ופירות) לא רק מוסיפים צבע למנגל,
אלא גם טעם נוסף .בגלל הטמפרטורה
הגבוהה של הגחלים הזוהרות ,חלים
שינויים בטעם .ירקות מכילים סוכרים
טבעיים שמתקרמלים בגלל החימום .זה
נותן טעם חדש ,מורכב ,ומעט מתוק.
וירקות תמיד בריאים ,בין אם נאכלים נא
או בגריל .היתרון בירקות על פני בישול
ירקות הוא בכך שהם שומרים על יותר
ויטמינים ,אין אובדן ויטמינים בצליה.

מחסור בתפוזים  -אירופה

שנת  2020הייתה .יוצאת דופן,הביקוש
עלה בגלל וירוס הקורונה,התפוז .ידוע
כמקור עשיר לויטמין  Cויותר אנשים
היו זקוקים לו .חברה אירופאית העוסקת
בפירות וירקות ובין היתר הדרים היתה
עסוקה בהקמת ערוץ ההדרים וכמעט
פיספסה את העונה.
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ארגוני החקלאות הספרדים הגיבו
במהירות להודעת ארה"ב כי היא
תשמור על התעריפים של מספר מוצרים
חקלאיים ספרדיים ,כולל פרי הדר.הם
קראו לממשלת ספרד ולאיחוד האירופי
לחפש בדחיפות פיתרון דיפלומטי
לסיום ה"התעללות "בממשל טראמפ:
"החקלאות שלנו ממשיכה להיות
מופעלת תחת לחץ ,למרות שזו תוצאה
של בעיה שלא קשורה למגזר" .יש להם
גם מעט תקווה לגבי אפשרות לחידוש

מיקרואורגניזם להשגת
חקלאות יעילה

פרויקט מחקר שפותח על ידי הספרדים כדי
להפחית את היישום של דשנים בחקלאות
באמצעות תרומתם של מיקרואורגניזמים
משיג תוצאות חשובות בגידול הדרים,
ואיפשר להפחית את תרומת החנקן
הסביבתי ב 30% -באמצעות שילוב של
מיקרואורגניזמים עם תוצאות מעניינות
מאוד לתרום לחקלאות בר-קיימא ובריאה
יותר .״אנחנו חלוצים בחקלאות ויצואנים
בתחום הטכנולוגיה החקלאית .אנו מומחים
ביעילות ההשקייה וחשוב מאוד שאנשים
יכירו סוג כזה של פרויקט להפחתת יישום
הדשנים בחקלאות .זה דבר חיובי מאוד
וזה יאפשר ,עם כל ההתחייבויות ומבלי
להשפיע על התוצר הסופי להפחית חנקות
ופוספטים הן בקרקע והן באקוויפרים .זה
כלי נוסף לניהול סוג החקלאות בת קיימא
שאנו חלוצים בה.״

הולנד מגלה עניין בלימון
אוזבקי

עקב מחסור בלימון ,חברה הולנדית הביעה
עניין בקידום זנים איכותיים וטעימים
וסוגי פירות מאוזבקיסטן בשוק האירופי.
זה התברר במהלך משא ומתן מקוון עם
נציגי שגרירות אוזבקיסטן במדינות
בנלוקס .הצדדים דנו בדרכים לייצוא
לימונים אוזבקיים להולנד .וכנראה הושג
הסכם בעניין.

יצוא ההדרים כי הקלמנטינות שנשלחו
חייבות לעבור סדרת טיפולים למניעת
זבוב .בשלב זה ,יהיה קשה מאוד
להמשיך במכירות ולחדש משא ומתן
אם לא יושג הסכם חדש.

סין מאשרת הדרים
מצ'ילה

רשויות הבריאות הסיניות אישרו
למחוזות מסוימים בצ׳ילה ,לייצא
הדרים לסין" .אנו עובדים כמעט
שנתיים כדי לפתוח את השוק הסיני
עבור הדרים צ'יליאנים .יש לנו כ
 21,000דונם נטועים ובשנה שעברה
ייצאנו  340,000טון הדרים .עבדנו
קשה עם ממשלת סין כאשר האזור
הצ'יליאני האמור מרכז כיום 43%
מייצוא ההדרים נפח היצוא צפוי
לעלות בכ 6% -בעונה הנוכחית,
בהשוואה לשנת  .2019לאנו מקווים
שניתן לאשר מספר רב יותר של
מפעלים בעתיד הקרוב ,מכיוון
שהאזור שלנו מוכר ברחבי העולם
בזכות הניסיון הרב שיש לו ביצוא
פירות טריים" ,הצהירו בצ׳ילה .לאחר
שנחתם בדצמבר אשתקד הפרוטוקול
שקבע את תנאי כניסתם של תפוזים
צ'יליאנים ,לימונים ,קלמנטינות,
מנדרינות ואשכוליות לסין ,תחילת
היצוא כפופה לביקור של רשות
הבריאות הסינית בכדי לאמת את
העובדות המצוינות בפרוטוקול .ביקור
זה ,אשר עתיד היה להתקיים במאי,
נדחה בגלל מגיפת הקורונה.

צפי לעונה טובה בספרד

פטרייה ענקית נמצאה ביוון  Aartsenfruitאסיה

פטרייה ענקית נמצאה על ידי תושב ארגוס
אורסטיקוס במערב מקדוניה .הפטרייה
הנדירה ,במשקל של יותר מ  8ק"ג ,נמצאה
על ידי אזרח שביקר באזור .הוא מצא את
הפטרייה ואסף אותה ,הפטרייה שוקלת
 8ק"ג ו  -150גרם .האזור ידוע בעשרות
מיני הפטריות שלו אם כי הממצא האחרון
היה נדיר בגלל גודלו.

המכירות נמשכות ,למרות
מזג האוויר הטוב
מכירות הדרים נשארו באופן מפתיע-
ברמה גבוהה למרות מזג האוויר הטוב,
ההשפעה על המשלוחים הביתה וההזמנות
המקוונות גדלו משמעותית.

״לעולם אל תפחד מאתגר״ מילים
אלה אמר ( jack Aartsenמוכר ע״י רוב
הישראלים) עם פתיחת המשרד של החברה
באסיה ,לפני יותר משמונה שנים.
״עם אסטרטגיה דומה בה אנו משתמשים
בעסק האירופי שלנו התחלנו לפעול
במזרח הרחוק .מצד אחד מגוון עצום
של יבוא מ 40 -מדינות בעולם .מצד
שני ההתפלגות במגוון רחב מאוד של
 135נקודות חלוקה ביותר מ 15 -מדינות
באסיה .בסין החברה נמצאת לצד השווקים
העיקריים המתמקדים מאוד בערים וזה
הביא לנפח מסחר שנתי של כ 5 -מיליון
תיבות בשנה האחרונה.
החל ממחצית אוגוסט הם פועלים מתוך
המשרד החדש בכדי להתאים עצמם
לצמיחה עתידית .ומנצלים הזדמנות כדי
להדגיש כי ״אנו תמיד מחפשים כישרונות
הולנדים צעירים לעבוד איתנו״

תורכיה

פורטוגל מחסור במים

לטענת פרדסנים בפורטוגל ,ניתן לתקן
את המחסור על ידי שאיבת מים מנהר
גוואדיאנה לסכרי אלגרבה המזרחיים.
זה יהיה פרויקט ש "לא ייקח הרבה זמן
להשלים "לעומת" חמש או שש שנים
שייקח לבניית סכר חדש".
ישנם עוד שני איומים גדולים :זבוב
הפירות וה ( ,HLBאשר לא נמצא עדיין
באירופה) אך עלול לאיין את כל ענף
ייצור ההדרים בפורטוגל.

יצוא הדרים עלה ב10% -
ערך היצוא הגיע ל  336מיליון דולר
( 283.5מיליון אירו).בשבעת החודשים
האחרונים עלה היקף הייצוא ב .-10%
בשנה שעברה  596.000טון הדרים והשנה
כ 656.000 -טון
המנדרינות הובילו עם שווי יצוא של 125
מיליון דולר ( 105.4מיליון אירו) ,ואח”כ
לימונים ,תפוזים ואשכוליות .שווי הייצוא
לרוסיה הגיע ל  -119מיליון דולר (100.4
מיליון אירו) .ואחריה אוקראינה ,עירק,
רומניה ופולין.

דרום אפריקה

יצוא תפוזים מסתכם עד אמצע אוגוסט
ב  36,422,885קרטונים ,עלייה של 64%
משנה שעברה.

רכישות ראשונות של קלמנולוס אשר
יגיעו לשוק בעוד כחודש מצביעים על
מחירים טובים לקראת העונה .עם מחזור
כספי גבוה מהעונה הקודמת.
על פי נתונים ראשונים עבור ,Clemenules
עולה כי המחיר יגיע ל 36 -סנט לק״ג
בעוד שבשנה לפני כן הוא אפילו לא
הגיע ל 30 -סנט ,טווח המחירים של זנים
אחרים מעודד .וגורמים בענף אומרים
כי הם רוצים לוודא כי בסופרמרקטים
יש מספיק אספקה ולא לשווא קידמו
את הפרי.
יצרני תפוזים מתחו ביקורת על חוסר
היוזמה של הממשלה להילחם באיומים
שעלולים להרוס את תחום הייצור באזור.
בעיקר הבצורת המתמשכת היא בראש
רשימת הנושאים החמורים ביותר אם
משהו לא ייעשה בדחיפות ,יהיה מאוחר
מדי .אם לא יירד גשם עד סוף השנה,
מאגרים לא יחזיקו מעמד זמן רב ואספקת
מים לאוכלוסייה תהיה תמיד בעדיפות".

השפעת הקורונה על השוק
האמריקאי

ל Covid-19 -תהיה השפעה משמעותית
על שוק התוצרת האמריקני.
המכירות של פרי וירק בשנה החולפת
המשיכו לעלות והגיעו ל .12.2%
מתברר יותר ויותר כי הנגיף שולט בחלק
ניכר מהאופן בו כוחות השוק יתפתחו
בשבועות ובחודשים הקרובים.
העלייה במקרי  COVID-19מביאה לחידוש
ההוצאות בקמעונאות ,כאשר הביקוש
היומיומי מניב עלייה דו ספרתית.
לאחר שבועות של גידול בעסקאות והוצאות
גדולות בערוץ האוכל ,המספר ההולך וגדל
של חולים ברחבי הארץ גרם למדינות רבות
להחזיר שוב את מגבלות האוכל במסעדה
ולהגביל את הקיבולת פעם נוספת .מכירות
המזון הקמעונאי עלו ב 13.7% -במשך
שבוע אחד ביולי -העלייה הגבוהה ביותר
שלה במהלך שבוע שאינו חג מאז אמצע
מאי .ממשיכים לראות תערובת של פירות
קיץ ומוצרים עם חיי מדף ארוכים יותר,
כמו תפוזים ומנדרינות.
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נמל המבורג -
השפעת הקורונה

מגיפת קורונה מפחיתה את המטען
הימי בנמל המבורג הנמל האוניברסאלי
הגדול ביותר בגרמניה .בששת החודשים
הראשונים של השנה ,למשל ,מטענים
שהובאו הסתכמו ב  61.2מיליון טון בלבד.
זה מייצג ירידה של שנים עשר אחוזים.
הטיפול במטענים כלליים היה נמוך ב-
 12.2אחוז ועמד על  42.5מיליון טון,
הטיפול במטען בכמויות גדולות ירד ב-
 11.7אחוזים ו 18.7 -מיליון טון .בתחום
הטיפול במכולות הועברו בסך הכל 4.1
מיליון  - TEUמכולות סטנדרטיות בגודל
 - 20ירידה של  12.4אחוזים לעומת השנה
הקודמת .המגפה השפיעה קשות על כל
הנמלים בצפון אירופה ,בגלל חולשת
הכלכלה העולמית.

בריטניה דוחקת בהאצת
המשא ומתן עם האיחוד
הסיבוב הרשמי השביעי של שיחות סחר
בין בריטניה לאיחוד האירופי הסתיים
אך שני הצדדים עדיין רחוקים מהבטחת
הסכם סחר חופשי במועד המוסכם (סתיו
 )2020כלכלנים הביעו חשש הולך וגובר
כי בריטניה הולכת לאנדרלמוסיה כלכלית
קשה כתוצאה מהשארת תקופת המעבר
של הברקזיט ללא עסקאות .סחר.
שני הצדדים ממשיכים לא להסכים לגבי
זכויותיהם של סירות דייג אירופיות לאחר
הברקזיט והתעקשות האיחוד האירופי
כי בריטניה תחתום על כללי 'שוויון׳
כדי למנוע מעסקים בריטיים לערער את
אלה באירופה.
השיחות נמשכות בשבוע שיתחיל ביום
שני 7 ,בספטמבר.
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יצוא פומלו מסין

הפומלו הראשון מגואנגג'ואו נשלח בדרך
הים בתחילת אוגוסט .עונת המשלוחים
תימשך כ  3-4שבועות עד סוף אוגוסט ,ואז
יבואו הפומלו מפינגה .מבחינת האיכות,
חלק מאזורי הייצור סבלו ממזג אוויר גשום
בתחילת העונה ,האיכות הכוללת טובה
ומקווים למחיר יציב .מוצרים מגואנגדונג
הפכו לזמינים כחודש מוקדם יותר מאלו של פינגה ,כאשר הקטיף החל בסוף יולי.
מדינות אירופה כמו גרמניה וצרפת הן יעדי הייצוא העיקריים בשנת  2019ייצאנו
בסך הכל כ  -500מכולות ,עלייה של כמעט  20%לעומת השנה שקדמה לה .עם
זאת ,בשל גורמים שונים יש ציפייה שהיקף היצוא השנה יירד מעט לכ  -400עד
 500מכולות .נכון לעכשיו ,הייצוא מסין לרוסיה לא התחדש במלואו ,וCovid-19 -
שנמשך כבר כמה חודשים האט את תנופת הצריכה בשווקים בחו"ל.

אכזבה למנדרינות ,אין מלאי
תפוזים

מכירות הדרים בחו"ל עוברות טוב במיוחד
בקיץ .רק המנדרינות הן כיום חריג שלילי,
השוק עבר תקופה מאכזבת ,בעיקר בגלל
מזג האוויר הטוב והנפחים הנוספים מדרום
אפריקה .באופן מוזר ,אנחנו לא רואים את
זה עם תפוזים.
איסור הייבוא של האיחוד האירופי
לתפוזים ולימונים ארגנטינאים ישפיע
בעיקר על שוק הלימון בתחילת העונה,
היבול הגדול יותר בדרום אפריקה והיבול
הרגיל בארגנטינה גרמו לשוק עצבני.
עצירת הייצוא מארגנטינה מילאה תפקיד
חיובי בדרום אפריקה .אם ארגנטינה הייתה
שולחת את כמות הלימון הרגילה הם היו
״נלחמים״ עם דרום אפריקה ,שוק הלימון
יציב כעת .העונה הספרדית והטורקית
תחל באופן מסורתי רק בספטמבר.שוק
האשכוליות חיובי וההיצע מדרום אפריקה
היה יציב מאוד .המשלוחים הראשונים
ממקסיקו נמצאים כעת על המים וישראל
וטורקיה יתחילו שוב בסוף ספטמבר .סוף
סוף ,מכירות הליים מתקדמות בצורה
יוצאת דופן .למרות שהשוק היה גרוע
מזה זמן רב ,הוא שוב עלה בגלל המחסור
במקסיקו ובברזיל.

 Fa vc oאוסטרליה
משיקה מותג פרימיום
למנדרינה
 Favcoהשיקה את מותג  OPALהחדש
של מנדרינות פרימיום עם תחילת עונת
המנדרינות של מורקוט.המותג שימש
לראשונה לפני  30שנה והוא שומר
על המורשת והחברה .השנה ארוז
המורקוט -דבש תחת המותג ,OPAL
כאשר בעתיד יתווספו זנים נוספים.
המותג החדש יהיה זמין בקרטון מבריק
במיוחד ( 9 T35ק"ג) ובקרטון (C6
 )18ומשלב בתוכו את הטכנולוגיה
העדכנית ביותר לצרכנים.מדבקות
הפרי (הסימול) נושאות פרטים כמו זן
המורקוט-דבש ,PLU ,המותג ,OPAL
הקנגורו ,ולוגו הפאבקו.

שמואל גלנץ ,עו"ד

שמואל גלנץ עו"ד
משתלמים בחקלאות = עובדים זרים?
וגם ,רגולציה = מטרד ונזק!!!

על חישוב הפרשה לפנסיה

הסוגיה שבשורה העליונה שבכותרת נדונה בבית הדין האזורי לעבודה במשפט בו
האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים ואת מנהלה באשמה של אי
לאחרונה הונח על שולחני תיק של חקלאי המעסיק עובדים לה בונוסים כמוסכם לפי עמידה ביעדים ולפי שיקול דעתה.
משתלמים /
עובדים /
התראה45
הולמים ל-
מגורים
()3
סטודנטים .הסוגיה ונסמך על תקנות פיצויי פיטורים
בית הדין ניתח את
במקום הודעה
מנהלית...
"הודעה על
העמדת קיבל
זרים אשר
הסוציאליות כולל את
חישוב הזכויות
לפיהם
ניתנה בשל "אי
ביןההודעה
הנאשמים"₪
בסך 215,460
הגנתם חיוב
על כוונת
פעולתם
לצורךאופן
העבודהמצד
שכר כדין
שלא
המפקחים נהגו
היתר כי
טענו
ל
משפחתית ,תוספת מקצועית.
תוספת
ותק,
תוספת
היסוד,
שכר
השכר
לתוך
לילה
עבודת
של
אחוז
ו100-
ותק
רכיב
הכללת
הטכני ,בעניין זה לא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק בפירוט הליקויים שהיו הסיבה
המבוטח לפנסיה (על פי תלושי השכר)" וזאת ל 6-מעובדיו במקום בו משולם השכר על בסיס תפוקות ,מחשבים את המגיע
התאילנדים.כתב
להגשת
האישום .לא חישב לצורך פנסיה את רכיב כפיצויי פיטורים לפי ממוצע  12החודשים האחרונים שקדמו
פירוש :המעסיק
()4
לפיטורים.
החקלאות
ההרחבה בענף
הואע"פ צו
לעובד
המגיע
הותק
אלה טענו כי הביקורת
חישבהנאשמים.
אותהוכןטענו
המהותית
בטענה
כאן
ענייננו
בתנאי או גורם מיוחד
מותנה
שאינו
תשלום
"רק
כי
היא
הלכה
נוספת.
אחת
ושעה
שעות
7
לפי
ולא
שעות
8
לפי
לילה
עבודת
נעשתה שלא כדין כיוון שהעובדים נשוא כתב האישום הם סטודנטים ששהו בארץ
יוקדם ויאמר כי ההפרשה לפנסיה וע"ח פיצויי פיטורים לעובדים הוא למעשה חלק משכר היסוד הנלקח בחשבון לעניין פיצויי
הינם
באתר
שנמצאו
שהעובדים
עקב זרים'.
בעייתיתדים
הינהנם 'עוב
בחקלאותם אי
(עו"ז)כל מקו
זריםין ומ
כד
קבועים שמשמעותם "עמלות"
בסכומים
"מענקים
פיטורים" וכן
נטעןקופה
העובדה שאין
אישור
שהומצא
המתווספותלאחר
המלצהאשרות ניתנו
כדין ,ה
אשרות
כספינשאו
אשר
סטודנטים
הסכום הקובע לחישוב
במסגרת
לשכר ,הוכרו
ישיבהקיימת
המגיעים להם.
ההפרשות
להעביר
אליה ניתן
פיטורים".
פיצויי
המעסיק
ע"ש
יעודי
חשבון
לפתוח
בתמ"ת
המשפטית
המחלקה
של
מאת מוסד חינוכי שבו נתקבלו כתלמידים והדבר אושר רשמית.
ואליו להעביר מידי חודש את המגיע כפנסיה ועל חשבון פיצויי לצורך קביעה מהו רכיב שכר הנחשב לחלק משכר היסוד לעניין
להגדרההיא
הנאשמים
אצל
זכויותשעבודתם
שנצברדנטים
הם סטו
העובדים
קבע כי
בפסק
הדין
בית
שניתנה לרכיב על ידי
חשיבות
סוציאליות אין
המגיע כפי
להעביר לו
דינוהעובד
עבודת
ועם סיום
פיטורים
לספק
התחייבה
במסגרת זו
והשתלמותם
במסגרת
העבודה ולא במהלכה.
הנאשמת לפני
בעת ההתקשרות
מהצדדים לא
בחקלאות.אינה מי
ההוצאה הכספית
לימודיהםזו בעייתי שכן
יישום המלצה
בחשבון.
()1
את מהות התשלום במנותק
בוחן
הדין
בית
מהותית,
בחינה
נדרשת
.
לעובד
הסכום
העברת
עם
אלא
השוטפת
בהתנהלות
מוכרת
לסטודנטים עבודה מעשית  5ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה
מכל מקום הלכה היא שלעו"ז בחקלאות מגיעים פנסיה ופיצויים מההגדרה שניתנה לו ע"י הצדדים.
לימודים במוסד אקדמי.
וכן יום
ומנוחה
בענייננו נמצא כי בהודעה לעובד שנמסרה לתובעת נרשם כי
לעובד ישראלי.
המגיע
בשיעור
זרים
עובדים
ועדת
בישיבת
בעבר
שנאמרו
המדינה
נציגי
של
דבריהם
צוטטו
בדיוןמקרה צוין בתלושי השכר הסכום המגיע בעד פנסיה וע"ח היא תהא זכאית לבונוס המותנה ביעדים ואף נכתב כי בונוס
באותו
לצורך תנאים סוציאליים .עם
היסוד
משכר
חלק
מהווה
אינו
זה
על
בנק
בחשבון
אלה
סכומים
הפקיד
והחקלאי
פיטורים
פיצויי
בכנסת .אלה תמכו בעמדת הנאשמים כאן לפיה העובדים  /הסטודנטים אינם
זאת ,כאמור ,בית הדין בחן את מהות ה"בונוס" .משלא הוצגו
שמו ,חשבון שיועד למטרה זו בלבד.
.
זרים
בדים
עו
0
בחוק
הדברים
הגדרת
'עובדים זרים' על פי
()2
בזיקה אסוציאטיבית לאמור לעיל להלן פסק דין שניתן לאחרונה ע"י הנתבעת ראיות בנוגע למחזור העסקאות או הרווחים של

שבו נדון עניין דומה .בפסה"ד מוגדרים בפירוט הרכיבים שאותם הנתבעת קבע בית הדין כי יש לחשב את זכויותיה של התובעת
הבונוס.גשת כתב
רכיבעקב ה
אתינה
הכוללמד
שכרזף" ב
לפיף "נ
סוציאליות.שמה ובית הדין א
זכויותים מכל א
לענייןאשמ
בחשבוןכו הנ
להביאהדין זו
בישפסק
פסה"ד עוסק בתביעת עובדת שהועסקה בחברה פרטית כאחראית מסקנה :תשלום שאינו מותנה בתוצאה או בפעולה מיוחדת של
האישום.
שיווק ומכירות של מוצרי קוסמטיקה .עם התובעת סוכם על העובד תחשב כחלק משכר היסוד לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
שכר חודשי התחלתי בסך  ₪ 6,500ובהמשך הועלה השכר מידי ובאשר לחקלאי שבפתיח ,סוף דבר ,בעקבות טיפול אל מול ממונה
ביתוההתראה בוטלה.
קבעהחסר
הסטודנטיםהושלם
כספיים/במשרד העבודה
במגוריעיצומים
היסוד היא
משכורת
וצויין כי
פעם.
העובדים
לכאורה
ליקויים
הסכום ה
פוצלבעניין
השכר כי
בתלוש יוער
בסוגריים
בשולי הדברים :על שולחן הכנסת  2תיקוני חוק שהוגשו לאחרונה
 ₪ 6,500והתוספות הוגדרו כ"בונוס".
בתקנים
עומדים
,
ככלל
,
העובדים
לרשות
הנאשמת
הדין שהמגורים שהעמידה
לימים פוטרה העובדת והגישה תביעה להשלמת פיצויי פיטורים ,והעוסקים בעניין הפנסיה האחת של ח"כ אתי עטייה (ליכוד)
שולייםבהולא
אלה
הודעההיו
ליקויים הרי
עובדים
הנדרשים
ירשם" :גובה השכר
תבוא תוספת
לעובד
שהיולפיה בחוק
וככל ימי
זריםבפידיון
ההפרש
להלנתוכן לעניין
בהקשר לפנסיה
סכומי ההפרשות
הפרש
לפי חישוב הכולל את תוספות השכר שהוגדרו שממנו יבוצעו הפרשות עבור ביטוח פנסיוני והערכה של סכומי
אלה
כל
חופש,
משמעותיים.
ההפרשות הצפויות בהתייחס לשכר הצפוי".
"בונוס".
הנתבעת טענה כי לא העלתה את שכרה של התובעת אלא נתנה השניה של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) ואחרים" :רשות המיסים תעביר
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כל שנה למנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה מידע לגבי
מעסיקים שלא קיימו את חובתם להפריש לעובדיהם את כל
המגיע על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק.

מהלכה למעשה:

יש לנהל כרטסת אישית לעל עו"ז בחקלאות ובה לרשום את
המגיע כפנסיה חלק מעסיק  6.5%וזאת משכר היסוד ומרכיבי
השכר הבאים :חופש ,חגים ,תוספת מקצועית ,תוספת ותק,
תוספת משפחה.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי
( )1סעיף  )5( 17לפקודת מס הכנסה .שם ,רק סכומים שהופקדו
לגוף שקבע שר האוצר לעניין קופות גמל מוכרים כהוצאה.
( )2דמ  29749-11-18עינב ריימן נ' קריולן זהב ישראל בע"מ.
( )3תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים וההתפטרות שרואים
אותה כפיטורים) התשכ"ד –  ,1964תקנה .1
( )4תקנה  9לתקנות לעיל.

להלן התייחסותם של דודיק שליט ואודי קרני לגבי מאמרו של עורך דין פרנקו בגיליון  143על השמוטי.
בתוספת לכתבה על איכות השמוטי ביפו מאת ע"וד פרנקו ברצוני להוסיף
פרט שלדעתי השפיע מאד על הטעם של הפרי.
הערבים ,ובעקבותם גם בראשית הפרדסנות היהודית השתמשו
ב"לימטה מתוקה" בתור כנה .ג'ים סונט בסיפרו על "זני ההדרים" מציין את מתיקותה והשפעתה על גודל פרי השמוטי.
הוא מכנה אותה "הפלשטינית".
כידוע כנה זאת סבלה מנקרון העצה וכבר איננה בשימוש.
דודיק שליט
אודי קרני
היום בחיפה ,בעבר מכפר יונה.
050-7568451
שלום יעקב
קראתי בהנאה מרובה את המאמר ,פרי עטך.
אתה נוגע בהיבטים רבים סביב ה"שמוטי" שלנו ,ופה ושם בהחלט הרחבת
את ידיעותי ,היקף המאמר ורוחב היריעה בהחלט מצדיק התייחסות.
אפתח בציטוט מאבי ,יוסי קרני עליו השלום .אחרי שיחרורו משש
שנות שירות בצבא הבריטי במלחמת העולם ,הוא נסע ללמוד
לתואר ראשון בדייויס ,קליפורניה .הם יצאו לסיור לימודי לפרדסי
הסביבה .איכר שביקרו בפרדסו הילל את מעשי עצמו ופועלו
בדישון השקיה וכד' דבר שהביא לדבריו ליבול שיא .הפרופסור
לחש לאוזני אבי בשקטHe could not spoil anything, it is the-
 .SOILזה מתכתב עם מה שכתבת על ה TRUARשל אדמות יפו.
אם נדייק,הפרדסים הראשונים התרכזו סביב יפו בגלל שתי סיבות
מרכזיות .הראשונה נמל יפו שהיה הנמל היחידי .הובלת הפרי על
גבי גמלים היתה מוגבלת לטווח יום הליכה של גמל .הסיבה השניה
היא מפלס מי תהום קרוב לפני הקרקע שאפשר ,כדברך ,שאיבה
ללא מנועי דיזל שלא היו קיימים עד שנות העשרים .סלילת מסילת

לאודי היקר שלום רב.
 .1שמחתי מאד לקבל את תגובתך .אני עדיין חושב שהטרואר
של יפו ,היתה הסיבה הראשונה כמקור איכות השמוטי .כמובן
שהקירבה לנמל והמיים הזמינים עזרו ,אך כסיבה משנית.
 .2לעניין "מי תהום" ,זאת תאוריה שלי ואני תקווה שאני צודק.
המיים לא הוחלפו במיי גשמים ,שכן היתה גם ביצה .כלומר,
המיים אינם מנוקזים ואינם מתחלפים ,אלא רק מתאדים.
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הרכבת ,והכנסת מנועי הדיזל ,הביאו להרחבת שטחי ההדרים מעבר
לפריפריה של יפו .כשהענף עבר לאריזה בבתי אריזה מרכזיים,
כמעט כולם נבנו על שלוחות של מסילת ברזל .בית אריזה אפאי,
שאתה מביא את תמונתו ,עבר לעורף תחנת חדרה מזרח.
המים שנשאבו מהבארות היו במפורש ועל פי ההגדרה מי תהום
של אקוויפר החוף .המים שהיו שם ומקורם באיילון כבר מזמן
הוחלפו במי גשמים עונתיים.
לגבי ה"טרואר" של השמוטי .הביטוי המקובל בין וותיקי הענף
הוא "שמוטי -מגדרה עד חדרה" כל הנסיונות ,בעיקר של הסוכנות
וחברות הסתדרותיות לשדך לישובים של "ההתיישבות העובדת"
שטחי שמוטי ,מצפון ,מדרום וממזרח לרצועת החוף -מגדרה עד
חדרה הביא להנבת פרי נחות .המועצה לשיווק פרי הדר שהיית
מוטה בפוליטיקה ענפית עשתה סלט מכל האזורים מה שטרם
לקיצור חיי השמוטי.
לגבי התיאוריה בדבר היווצרות גבעות הכורכר.קרא את הספר של
פלקסר על הגיאולוגיה של ארץ ישראל .רכסי הכורכר הם משקע
רוח ולא משקע של אירוע חד פעמי .צילוב השכבות הנראה בבירור
בחציבות כביש החוף מדגים זאת.
תודה על המאמר מאיר העיניים
בברכה
אודי קרני

 .3לעניין יצירת סלע הכורכר .קימות תאוריות רבות ,אך אין
בהן להשפיע על מסקנות המאמר ועל העובדה שאינה שנויה
במחלוקת ,כי ערוצו הקדום של נחל אילון שהגיע עד ליפו,
נחסם ,אילון התחבר לירקון וביצת יפו ,יבשה.
 .4אני מודה על ההפניה לספרים של פלקסר ויש בדעתי לקרוא
אותו.
בכבוד רב ובברכה
יעקב פרנקו

מכתבו של מנכ"ל מועצת הצמחים
בגיליון הקודם ( )143של עת הדר התפרסם מאמרו של מנכ"ל
משרד החקלאות (הקודם)
מר שלמה בן אליהו אשר עורר שאט נפש אצל חקלאים רבים
ברחבי הארץ
ותיקים כצעירים ,בגיליון זה בחרנו להביא את מכתבו של
מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון
לעוזרו ויד ימינו של בנימין נתניהו הפרופ .אבי שמחון.
ותגובתו של יענקלה בכר יו"ר התאחדות מגדלי הבקר לחלב.
לכבוד
פרופ' אבי שמחון
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
הנדון :מכתבו של מנכ"ל משרד החקלאות
מר שלמה בן אליהו מיום 10.05.20
נכבדי!
 .1הזדמן לי פעמיים (בוועידת ישראל לחקלאות בירושלים
ובסמינר של פעילים חקלאים במועצה האזורית שער הנגב)
להשתתף עימך בדיון על המדיניות החקלאית של ישראל,
להציג בפניך את דעותיי ולהדגיש את הייחודיות של חקלאות
ישראל לעומת כל המדינות המפותחות (חברות .)OECD
 .2הצגתי בפניך את העובדה שחקלאי ישראל פועלים באזורים
ובתנאים קשים ,שברבות ממדינות אלה ,כלל לא מקיימים
בהם חקלאות!
בין שמדובר במשקים משפחתיים זעירים של מטע ולול ,על
גבול הלבנון ובין שמדובר בחקלאות "הסופר אינטנסיבית"
שלנו על שפת המדבר ,עוטף עזה ,מרחבי הנגב ,בואך הערבה
ובקעת הירדן .חקלאות בה אדם מקיים את משפחתו מכמויות
מים כה קטנות שאין לכך אח ורע בעולם!
כל זאת בנוסף לשלל המטלות הלאומיות והגאופוליטיות
שנושאת בהן חקלאות ישראל.
 .3עתה ,משהגיע לידי מכתבו של מנכ"ל משרד החקלאות אליך,
אני מבקש להתייחס לנושא החשוב של "הסכמי הסחר" ,בו
מטעה אותך מר בן אליהו ומגלה באופן מפתיע חוסר ידיעה
מוחלט ולכן ארשה לעצמי להעמידך על שגיאותיו.
 .4זאת ,כמי שזכה לשרת שנים רבות כסמנכ"ל בכיר לסחר חוץ
במשרד החקלאות ,ושהסכמי הסחר מוכרים לי היטב ומרביתם
הם אף פרי עמלי .לישראל יש באופן חריג ,הסכמי סחר עם
רבות ממדינות העולם ,החל מארה"ב וקנדה 35 ,מדינות
האיחוד האירופי ,וכן מדינות דרום אמריקה (מרקוסור),

טורקיה ,ירדן ,שוויץ ועוד.
 .5על פי הסכמים אלה ,מתנהל עימן זה שנים סחר תקין
ומשמעותי בתנאי העדפה הדדיים ,שמתרחב לשביעות רצון
כל הצדדים.
אכן ,היקף יבוא הפירות והירקות קטן יחסית במסגרתם ,אך
לעומת זאת כל המדינות הללו נהנות מתנאי יבוא משופרים
לישראל ,במגוון רחב של מוצרים טריים ומעובדים רבים
אחרים.
 .6לצערי ,הדוגמא "החותכת" שהציג המנכ"ל בן אליהו לגבי
סין ,לא היתה ולא נבראה !
אין שום יבוא פטור ממכס מסין ,לא של אגסים ולא של
כל ירק או פרי אחר.
זאת מהטעם הפשוט ,שבין ישראל לסין אין "הסכם סחר
חופשי" ובלעדיו ,עפ"י כללי ארגון הסחר העולמי ,W.T.O
לא ניתן לאפשר יבוא בפטור ממדינה זו או אחרת.
 .7מצער להיווכח שאחרי מעל  5שנים בתפקיד ,המנכ"ל לא
בקיא בנושא מרכזי זה ,אותו הוא מציג בפניך .דבריו" :אין
להעלות על הדעת ,שכיוון הדברים יהיה חד צדדי" ,ממש
"מביכים" בלשון המעטה! שכן ,הנתונים הסטטיסטיים
השנתיים שמצויים במשרדו ,מורים שהיקף הסחר של מזון
ומוצרי חקלאות (טרי ומעובד) של ישראל הוא ממש לא "חד
צדדי" ,זה למעלה מ 20-שנה!
 .8פרופ' שמחון,
המנכ"ל בן אליהו צודק ,אנחנו חיים "בכפר גלובלי" ,ודווקא
בשל כך מזה קרוב ל 3-עשורים ,הסכמי הסחר שלנו גרמו
לפתיחת הגבולות והרחיבו את היבוא לישראל משמעותית,
אבל...
עשינו זאת כמו מרבית מדינות ה ,OECD -באחריות תוך
שמירה על רווחיותם של המגדלים ,שאף התייעלו מאוד
לאורך השנים וכך אפשרו הורדת עלויות והורדת מחיר
לצרכן כאחת! (במונחים קבועים).
 .9מדהים לקרוא את דבריו אלו אליך" :מדינות העולם לא יקבלו
מישראל יבוא של תוצרת חקלאית ,כשישראל תמנע יבוא
תוצרתן לה" .המנכ"ל כותב זאת כשהמציאות ,זה שנים,
הפוכה ומאזן סחר החוץ של ישראל בתחום מוצרי המזון
והחקלאות ,מוטה יבוא באופן מובהק!
כ 6,5-מיליארד  $דולר יבוא ,וכ 2,2-מיליארד  $יצוא
לקרוא ולא להאמין!
המנכ"ל קובע" ,מדינות העולם לא יקבלו מישראל יבוא"?
וזאת כאשר הן מייצאות אלינו פי 3-מהיצוא שלנו!!
בשולי דבריו על הסכמי הסחר ,מציג המנכ"ל את התאום שהיה
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עם מועצת הצמחים על יבוא בעת מחסור .לזכותו ...ולצערי,
הוא מדייק וכותב שרק "חלק מהיבוא הפטור ממכס נעשה עפ"י
תאום עם מועצת הצמחים",
משמע ,המשרד ביוזמתו ובהנהגתו הירשה לעצמו ,למרות
ההסכמות בינינו ומעבר להן ,לפגוע שוב ושוב במשך שנים
במגדלים ,על ידי יבוא ללא מכס ,ללא הצדקה כל שהיא ,על
אפנו וחמתנו ובכמויות גדולות! כל זאת כשבמכתבו אליך,
הוא מדגיש" :מועצת הצמחים משמשת כנציגת החקלאים".
חבל מאוד שלא מצא לנכון תחת זאת ,לפעול להרחבת היצור
החקלאי במהלך  5שנות כהונתו במשרד ,להעלות את התוצר
החקלאי שקפא על שמריו זה שנים ולצמצם בכך מעט ,את הגרעון
הענק במאזן סחר חוץ בתחום המזון והחקלאות של ישראל.
לסיום ולמותר לציין ,עד כמה יש טעם לפגם בעקיצות המנכ"ל,
בשולי מכתבו אליך ,את ארגוני החקלאים והתדמית העלובה
לכאורה שהם מציגים...

כולנו ראינו בימים אלה אותם ,את החקלאים והארגונים
כאחת ,בתפארת פעילותם ותוצרתם
בימי המשבר הנוכחי !!!
בברכה,
צבי אלון
מנכ"ל מועצת הצמחים
העתקים :ח"כ אלון שוסטר – שר החקלאות
מר שלמה בן אליהו-מנכ"ל משרד החקלאות
ח"כ רם שפע
ח"כ מירב מיכאלי
ח"כ רם בן ברק
ח"כ אופיר סופר
מר אבו וילן -מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

ביטחון מזון אל מול יבוא תוצרת חקלאית
למנכ"ל משרד החקלאות הרע שבמנכ״לים מקּום המדינה .ולכול
המכותבים שלום רב ובעיקר אליכם אני כותב.
מכתבו התמוהה של מנכ"ל המשרד הוא מסמך מאלף על מנכ"ל
השונא מתעב ומזלזל בנשוא טיפולו.
כותב מנכ"ל משרד מכתב אשר בעיני רווי שנאה וסגירת חשבונות
לאחר שמשמש הוא כמנכ"ל כבר למעלה משנה בממשלת מעבר
ופועל ללא לאות להכשלתה של החקלאות בישראל.
ובסוף לאחר ניצחונו המוחלט בלנצח את החקלאים ולהביסם
קם צועק ואומר הנה אמרתי לכם אתם לא שווים כלום תשתקו.
כמו אב המכה את ילדיו ואז בא אליהם בטענה שהם לא מתפקדים.
כמו חייל המשליך רימון לתוך נגמשו ומתלונן על מות חבריו.
אין מילים בפי אני חש בושה עמוקה כי זה היה האיש אשר היווה
מנהלו הכללי של משרד החקלאות ובמקום להוביל חקלאות
ישראלית גאה מתקדמת מושקעת נשאר אחרון על האונייה לדאוג
שהיא תהיה כול כך מחוררת שהיא עוד תטבע לנגד עיניו תטבע
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ללא שום אפשרות לשוב אל המים לשוט" .עולם ישן עדי יסוד
נחריבה" זהו חלומו הכמוס של מנכ"ל המשרד הזה .היו סימנים
לאורך הדרך אך בצורה כול כך קשה לנגד עינינו שחור על גבי
לבן כך חושב עלינו וכך מעריך אותנו מנכ"ל המשרד כמה עצוב
כמה כואב ,אין במכתב זה גרם של אמפתיה על תרומתה של
החקלאות למדינת ישראל ואיני רוצה להרחיב פה מול האיש
הרע הזה .כמה שנאה כמה תיעוב וכמה זלזול יש למנכ"ל המשרד
כלפי המערכת החקלאית קשה ולא נתפס להאמין.
מאמציך הרבים להוכיח את החקלאות באוזלת ידה הגיעו לסיומם
אנא ממך לך לך לדרכך והנח לנו לפעול לשיקומה של המערכת
והבאתה לשגשוג ולצמיחה לטובת עם ישראל כולו.
ואף מילה על משבר הקורונה.
יענקלה בכר
יו"ר שולחן האירגונים הקיבוצי.

עו"ד יעקב פרנקו,

שדידת השם הגנרי תפוזי ג'פה
()JAFFA ORANGE

תפוזיי השמוטי  JAFFAהיו לשם דבר ,באירופה במאה ה,19-
לתפוזים איכותיים ,שנחשבו "לתפוז הטוב בעולם" ומחירם
"נישקל בזהב .לאחרונה פרסם הח"מ ,תגלית מדעית חדשה ,לפיה
מקור איכותם המיוחד של תפוזיי השמוטי  ,JAFFAאינו ,בהיותם
זן מיוחד (שגדל ביפו) אלא בזכות גידולו ,באדמת יפו המופלאה,
הדלתא של ביצת נחל אילון ,שימשה ,מצע בעל מבנה פיזיולוגי
משובח ,עשיר בחומרי דישון והזנה אורגניים ,כלומר ,זה לא הזן
המיוחד אלא זה מצע הגידול "הטרואר" המיוחד(.ראו המאמר
בגיליון  :143תגלית מדעית על מקור איכותם של תפוזיי השמוטי
 .)JAFFA ORANGEאת תחילת הרס הטרואר ,של התפוז היפואי,
לדעתי ,ניתן לציין בשנת  ,1875עת נתן מושל יפו ,חסן בק ,הוראה
לפרק את אבני הכורכר של חומת יפו העתיקה ,שגובהה הגיע
ל 40-מטר (הארטילריה המתפתחת הפכה את החומות לבלתי
רלוונטיות .כבר נפוליאון ,בשנת " ,1800פירק" את החומה עם
תותחיו) .תושבי יפו החלו לעשות שימוש נרחב ,באבן הכורכר
של החומות ,למילויי הוואדי( ,החפיר) הנושק לחומה(רח' יפת
וכיכר השעון) ובנית המבנים הראשונים מחוץ לחומה ,כגון :רח'
בית אשל (אז רח' סיקסיק -הדרך לירושליים) ,רח' רזיאל (אז ,רח'
בוסטרוס ,ורח' אוואד ,הדרך לשכם) ,מבנים בבן דוסא ושמעון
הצדיק ,ביארות (בתי באר) ממזרח ליפו וכו' .התחלת הבניה ,מחוץ
לחומות יפו ,כמו גם ,יצירת השדרה בין הפרדסים ,שחיברה את
הדרך לירושלים עם הדרך לשכם (ראה סדרת היוטיוב":ביקורת
הגינון בתל אביב" בפרק":שדרות ירושליים") ,דחקו אט אט את
מקום הפרדסים והיתה תחילת הסוף שלהם .הבניה המואצת,
בתקופת המנדט ועד ימינו אנו ,חיסלה כליל ,כל שריד לפרדסי
יפו ולתפוז השמוטי  JAFFA ORANGEהמפורסם .אגב חיסול
האדמות האיכותיות של תפוזיי ג'פה ,נעשה (בתום לב) ,מעשה
נוסף ,שלא יעשה .השם " "JAFFA ORANGEנמתח לכל תפוז,
שגדל בישראל ,הגם שאותו תפוז ,גדל באדמת חמרה בשרון ולא
באדמת הדלתא ,של ביצת איילון שיבשה ,ממזרח ליפו .מובן
שטעם התפוז "הישראלי" ,כלל לא הזכיר ,את טעמם המשובח
והמיוחד של תפוזיי ג'פה המקוריים ,שגדלו בטרואר מיוחד.
התפוז הישראלי ,ניזון מדשן כימי ,על מצע חמרה בעוד שהתפוז
היפואי נהנה מדשן אורגני והרכב קרקע מיוחד שנוצר מהדלתא
של ביצת אילון ,שיבשה( .בצריך עיון ,אם משטר ההשקיה ביפו,

היה נדיב יותר ,לאור זמינות המים ,שנשאבו מעומק של  5מטר
בלבד ,לעומת עשרות מטרים במושבות .יתכן אף ,שהתפוז
היפואי שכשך שורשיו במים עצמם).
כך ,בתחילת המאה ה ,20-יצאו המושבות ,פ"ת ,רחובות וכד',
תפוזיי שמוטי ,דרך נמל יפו ,תחת המותג היוקרתי  ,JAFFAלמרות,
ששמוטי ,שלא גדל בטרואר של יפו ,איננו  JAFFAאמיתי וטעמו
אינו כטעם המקור .הטוויסט היה ,מתפוזים שגדלו ביפו ,לתפוזים
שיוצאו מנמל יפו .את המשפט הזה צריך לקרוא שוב" :הטויסט
היה ,מתפוזים ,שגדלו ביפו ,לתפוזים שיוצאו דרך נמל יפו".
הסיבות הינן ,שילוב של הפרימיטיביות המשפטית של תחילת
המאה ה 20-בהגנה על שם גנרי ,התמימות והבורות של מגדלי
התפוזים ביפו ,תחת שלטון האימפריה העותומאנית ,שלא ידעו
לשמור על הקניין הרוחני  JAFFAוליחד אותו לאזור יפו בלבד,
(מן הסתם ,הם לא ידעו שמקור איכותו של התפוז ,JAFFA
בטרואר המיוחד ,המצוי אך ורק ביפו ,תגלית שנעשתה 120
שנה לאחר מכן) ,כמו גם זהות האינטרסים הכלכליים והעסקיים,
שבין בעלי הפרדסים ביפו ,שגידלו את השמוטי  ,JAFFAלבין
הגילדות החזקות ,שתפעלו את נמל יפו ,שעיקר היצוא ממנו
היה תפוזי  .JAFFAככל שיוצאו יותר תפוזים ,גם כאלה שלא
גדלו ביפו ,מנמל יפו ,כך היתה יותר פרנסה ,לסבלים ,לבעלי
הסירות לאורזים וכד'.
לאחר החרם הערבי בשנות ה 30-וסגירת נמל יפו ,נבנה נמל
ת"א ותפוזי  JAFFAשמוטי ,שכלל לא גדלו ביפו ,יוצאו מנמל
ת"א וחיפה ,עם המדבקה "."JAFFA
בעולם השיווק ,זוהי "מתיחה גנרית" .למה הדבר דומה?
למכירת יין נתזים מכל צרפת כ"שמפניה" .למכירת חרדל ,מכל
צרפת ,כ"דיז'ון" .זאת הרחבת חזית שיווקית עם יתרון כספי,
"למתחזים" ,בטווח הקצר וחסרון כיס ניכר ,לבעלי הזכויות על
המוצר היחודי ,בטווח הארוך .הרחבת השם הגנרי ,מביאה לעודף
הצע ובעיקר לפגיעה באיכות ובטעם המיוחד והייחודי לאזור
המסוים ולבסוף לירידה במחיר .בא שכרו ,של בעל הזכות ,לשם
מוגן וטוב ,בטווח הארוך ,בהפסדו.
מאחר ולא נותרו פרדסנים כמו גם פרדסים ביפו ,אין מי שיגן
על השם הטוב ,הגנרי של תפוז השמוטי( .JAFFA-דרך טובה
להשתלט בחזרה על השם  ,JAFFAתהיה שתילת פרדס שמוטי,
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באדמות יפו והשקייתו במי באר מקומי (באישור "מקורות"),
בניסיון להגיע לטעם המקורי ,בתוספת תבלין של עו"ד ממולח
ופניה לערכאות).
השם היפואי " ,"JAFFAנגזל ,בתום לב ,יש לאמר והפך לשם גנרי
של כלל תפוזי ארץ ישראל ונרשם כשם מוגן ע"י חוזה מדריד
כמו :פרמז'ן ,שמפניה ,חרדל דיז'ון וכד' .בשנת  ,2003נכרתה
עסקה בין המחזיקים ,לכאורה ,בשם " :"JAFFAענף ההדרים
במועצת הצמחים ,יצואני הפרי הישראלי ,אגרסקו ומת"י ,לחברת
הסופרמרקטים האנגלית":טסקו" ,לפיה ,מושכר השם ,JAFFA
לטסקו והיא רשאית למכור תפוזים ,שאינם מישראל ,תחת שם
זה .כך תפוז ספרדי ,תפוז מדרום אפריקה ומדרום אמריקה,
המתחרים בתפוז הישראלי ,נמכרים בטסקו ,כ JAFFA -המקורי
(פורסם ב 20.1.11-ב ynet -ע"י מירב קריסטל).
אלה שגזלו את השם הטוב של התפוז היפואי ,JAFFA ,סוחרים
בו ,בקוצר ראות מקומם.
ראשית יש בכך הטעיה חמורה של הצרכן הבריטי .התפוז הספרדי
או האמריקאי ,איננו תפוז ג'פה המפורסם"( ,התפוז הטוב ביותר
בעולם") ,כשם שחרדל דיז'ון ,שגדל בראש העין ,אינו חרדל
דיז'ון מקורי.
שנית ,יש בכך השכרה בנזיד עדשים (תמורת מיליון  ₪לשנה
ופרסום) של השם  ,JAFFAשהצליחו למתוח לכל תפוז ישראלי.
שלישית ,השם שייך גם למגדלי התפוז ,בדורות הבאים .ומי יגן
על קניינם? רביעית ,השם  JAFFAשייך לכל עם ישראל ,הוא
חלק מהאתוס הציוני והוא מסמל את העליה ,האחיזה בקרקע,
גאולת קרקעות ,המושבות ,היהודי החדש העובד את אדמתו
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ועוד .חמישית ,יש בכך להוביל לעודף היצע ,לפרי פחות איכותי
ולאובדן המוניטין והמחיר הגבוה של תפוזיי  .JAFFAבמקום
להשקיע במיתוג השם "תפוזי ג'פה" ,כך שהמגדל הישראלי
יקבל מחיר גבוה יותר לכל תפוז ,עניין שיביא לנטיעת פרדסים
(בנגב) ,במקום לעקירתם ,הם ,מזנים ,מקלקלים והורסים את השם
הטוב .ואכן תפוזי השמוטי של ספרד ומרוקו ,הזהים בטעמם
לשמוטי הישראלי( ,שאינו  JAFFAהאמיתי מאדמת יפו) ,אך
זולים ממנו (הקרקע זולה ,כח האדם זול והדרך לאירופה קצרה),
דחקו את מכירות השמוטי הישראלי ופרדסי שמוטי רבים נעקרו
או הוסבו לזנים חדשים ,באמצעות הרכבה .השמוטי JAFFA
 ORANGEאיבד מזוהרו( .מחקרים מראים ,כי הצרכן האירופאי,
עדיין מוכן לשלם כ 20%-יותר ,עבור המותג  .)JAFFAאותם
פקידים ,שהחליטו מתוך טעות ,לסחור בשם הגנרי ,JAFFA
נדרשים לאלתר ,להפסיק לעשות כן .אף אחד אינו נקי מטעויות
ולא צריך אומץ ,בשביל לתקן .מי תוקע לידינו ,שבעתיד נקבל
את הזכות המשפטית ,לקרוא לתפוז הישראלי " ."JAFFAוהרי
השם משרת כדין ,ברשת טסקו ,תפוזים מרחבי תבל .בהשאלה
למשפט שלמה ,מי שוויתר על השם הטוב (שאותו גזל מפרדסני
יפו) ,כל כך מהר ,אולי אינו ראוי לשאתו.
*עו"ד יעקב פרנקו מומחה במקרקעין ותכנון ובניה ביפו ומשרדו
כמובן ביפו.
למאמרים נוספים של עו"ד יעקב פרנקו www.francolaw.co.il
עו"ד פרנקו מומחה באדריכלות נוף וגינון במצע מנותק ,משנת
 1984ויוצר סידרת הגינון ,ביוטיוב" :ביקורת הגינון בתל אביב".

נזקים כבדים של כ 15-מיליון
ש"ח לגידולים החקלאיים
כתוצאה מגל החום
שמוליק תורג'מן ,מנכ"ל קנט :הקושי המרכזי של החקלאים הוא
להתמודד עם תכיפות אירועי הקיצון הנובעים מההתחממות
הגלובלית
גל החום הקיצוני הפוקד את ישראל בשבוע האחרון גרם לנזקים
כבדים לגידולים החקלאיים .מנתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,עולה כי מאז תחילת גל החום לפני כ 10 -ימים
התקבלו בחדר המצב של החברה למעלה מ 600-דיווחים של
חקלאים על נזקים שנגרמו לגידולים כתוצאה מהחום .הדיווחים
התקבלו ממגדלים מכל רחבי הארץ ובכלל זה מדרום הארץ ,מאזור
המרכז ומצפון המדינה .בין השאר התקבלו דיווחים על פגיעות
בגידולי תפוחי העץ ,האבוקדו ,ענבים ,עגבניות ומלפפונים .נזקים
כבדים נגרמו גם למגדלי העופות כתוצאה מהחום.
הפגיעה המשמעותית כתוצאה מהחום הכבד בגידולים השונים,
ובמיוחד בגידולי הפירות הנמצאים בימים אלה טרם קטיף ,היא
של מכות שמש הגורמת לצריבות של הפרי על העצים .צריבות
אלה פוסלות את הפרי לשיווק בהמשך .במקרה של התפוחים,
החום הכבד ששרר בגליל העליון וברמת הגולן ,אזורי הגידול
המרכזיים של התפוחים ,גרם לכך שהטמפרטורה הפנימית של
התפוחים על העצים זינקה וגרמה ,במקרים רבים ,להתבשלות
של הפרי על העץ כתוצאה מהחום.
בעקבות גל החום הצפוי להימשך ,ואף להחריף ,בימים הקרובים
קנט תגברה את פעילות המעריכים שיוצאים למטעים על מנת
שהללו יוכלו לקבוע בהקדם את היקפי הנזקים ושהחברה תוכל
לפצות את החקלאים בהתאם .על פי הערכות ראשוניות ,היקף
הנזקים לחקלאים מגל החום הנוכחי ,עד כה ,נאמד בכ15-
מיליון ש"ח.

זינוק בממוצע הנזקים השנתי כתוצאה מההתחממות הגלובלית
בהקשר זה יצויין כי נזקי השבוע האחרון מצטרפים לנזקים הכבדים
שנגרמו לחקלאים כתוצאה מההתחממות הגלובלית והתגברות
מקרי הקיצון בשנים האחרונות .מנתוני קנט עולה כי הממוצע
השנתי של נזקי הטבע לחקלאות בחמש השנים האחרונות (2015-
 )2019זינק בכ 45%-ועמד על כ 310-מיליון  ₪בשנה ,לעומת
ממוצע הנזקים השנתי בחמש השנים הראשונות של העשור
( )2010-2014שעמד על כ 213-מיליון  .₪בקנט מעריכים כי
בדומה לשאר העולם ,גם בישראל נזקי שינויי האקלים עלולים
להחמיר בהמשך כשהנפגעים המיידיים ימשיכו להיות החקלאים.
לדברי שמוליק תורג'מן ,מנכ"ל קנט" ,מבחינת החקלאים,
המשמעות של ההתחממות הגלובלית היא לא בהכרח שיהיה יותר
חם .הבעיה המרכזית הגורמת לנזקים הכלכליים הכבדים היא
התכיפות של אירועי הקיצון הנגרמים כתוצאה משינויי האקלים.
אירועי קיצון אלו ,הגבוהים כיום פי  150מאלו שהיקפם נמדד
לפני כשלושים שנה ,מתבטאים בשיטפונות ,הצפות ,סערות,
גלי חום קיצוניים ,גלי קור קיצוניים ,שריפות ,התפרצות של
מזיקים ומחלות ועו.
לדבריו ,בטווח הארוך החקלאי יתאים את עצמו למציאות החדשה.
הוא ישנה הרכבי זנים ,מועדים וגידולים על מנת להתמודד
עם תופעות שגרתיות" .הבעיה היא שחקלאי לא יכול להתגונן
מאירועי הקיצון .כאן המדינה צריכה להיכנס לתמונה ולהבין
שתמיכה בביטוח והקטנת החשיפה הכלכלית של החקלאי היא
צעד משמעותי וחשוב יותר מבעבר לצורך שמירה על אספקה
טריה וסדירה של תוצרת חקלאית ,כחול-לבן ,ומניעת תנודתיות
בהיקפי התוצרת שיובילו לקפיצות משמעותיות במחירים"
אומר תורג'מן.
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טמפרטורות הקיץ שחלף היו יחסית בטווח הממוצע הרב-שנתי ,ללא אירועי קיצון יי
באמצע חודש מאי .בחודשים האחרונים ניכר מחסור בלימון קיצי ,בעיקר מהזנים
בעקבות מחסור זה זכה הלימון למחירים טובים ,אך הם ירדו מעט בחודש האחרון
הזנים ליים ולימון אינטרדונטו .בתקופה הקרובה יחל קטיף האשכוליות בעמקים הפ
לעונה טובה ולמחירים ראויים .זאת ,בהמשך למחירים הטובים שלהם זכתה
אפריקאית במהלך עונת הקיץ בשוקי העולם .סיום מוקדם של הקטיף והשיווק של אש
שוק פנוי ומזמין יותר .אנו מקווים שהתמורה עבור האשכולית האדומה תהיה טובה
בעיקר הודות לשווקים במזרח הרחוק ,כמו סין ,דרום קוריאה ויפן .עם זאת ,אל לנו
השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי .פירות קטנים או נגועים במזיקים ובפ
פייחת) נפסלים ליצוא ומוגדרים כ"בררה" .הצטברות מלחים באזור בית השורשים
ובפגיעהוהגנת
שירות שדה
ההדרים,
ע"י ,מדריכי
הדפון הוכן
הצומח:לשטוף את הקרקע ב
ביבול ,לכן יש
בנשירת עלים
המתבטאים
המלחה
קלוסקי ,החמימים -
דמים בחודשים
קנוניץ',מוק
שוקי גשמים
ההשקיה.
ולאופן
הקרקע
בהתאם לסוג
דניאל
הרצנו,
יעקב
שמואלי,
יוסי גרינברג ,שלום
הרגישים ,ומשום
אופירבפרי בזנים
ולפגיעה
האלטרנריה
לוי מחלת
להתפרצות
יחזקאל הראש ,עלו
אטינגר ,שקד
הרצנו,
שקד ,נווה
לגרוםעמירם
עינתליםגרזון,
אלטרנריה לפני הגשם .בתקופה זו נתמקד ,אם כן ,בפיקוח צמוד על המזיקים והאלט
כוכבא וניצן רוטמן
ידני ובהשקיה נכונה .במחסור במגנזיום חשוב לרסס על הלבלוב הסתווי .בחלקות ע
לבצע דילול ידני ,ובכך להימנע מעודף פרי ,מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה
בפעילות הגישה המערכתית בנושא הטיפול המוקפד בעש התפוח המדומה ובזבוב
נאחל לעצמנו שהשנה הקרובה ,שנת תשפ"א ,תאיר פניה אלינו; שמזג האוויר יהיה
טבע; ושהתמורה שתתקבל עבור פירות ההדר תהיה גבוהה מזו שהייתה אשתקד.

בפרדס

טמפרטורות הקיץ שחלף היו יחסית בטווח הממוצע הרב-שנתי,
ללא אירועי קיצון ייחודיים ,למעט אחד באמצע חודש מאי.
בחודשים האחרונים ניכר מחסור בלימון קיצי ,בעיקר מהזנים
וילפרנקה ויוריקה .בעקבות מחסור זה זכה הלימון למחירים
טובים ,אך הם ירדו מעט בחודש האחרון ,עם תחילת קטיף הזנים
ליים ולימון אינטרדונטו .בתקופה הקרובה יחל קטיף האשכוליות
בעמקים הפנימיים ,והצפי הוא לעונה טובה ולמחירים ראויים.
זאת ,בהמשך למחירים הטובים שלהם זכתה האשכולית הדרום
אפריקאית במהלך עונת הקיץ בשוקי העולם .סיום מוקדם של
הקטיף והשיווק של אשכולית זו יותיר לנו שוק פנוי ומזמין
יותר .אנו מקווים שהתמורה עבור האשכולית האדומה תהיה
טובה גם בהמשך העונה ,בעיקר הודות לשווקים במזרח הרחוק,
הים-תיכוניזבוב הפירות הים-תיכוני
כמו סין ,דרום קוריאה ויפן .עם זאת ,אל לנו לשכוח כי לאחרונה נקבת זבוב הפירות נקבת
השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי .פירות קטנים או
נגועים במזיקים ובפטריות (אלטרנריה ,פייחת) נפסלים ליצוא השלמת דילול ידני בזני קליפים
ומוגדרים כ"בררה" .הצטברות מלחים באזור בית השורשים בעצים שנותר עליהם פרי רב מדי לאחר הטיפולים במווסתי
עלולה להסב נזקי המלחה ,המתבטאים בנשירת עלים ובפגיעה צמיחה או לאחר דילול ידני שנעשה מוקדם העונה ,מומלץ
קליפים
גדולות,ידני
השלמתמיםדילול
מוקדם ככל האפשר.
בזנילדלל שוב
בהתאם
ביבול ,לכן יש לשטוף את הקרקע במנות
לסוג הקרקע ולאופן ההשקיה .גשמים מוקדמים בחודשים בחלקות שבהן יש עודף פרי ,יתקבל פרי קטן השנה ,וייפגע
החמימים  -אוקטובר ונובמבר ,עלולים לגרום להתפרצות יבול השנה העוקבת .המטרה היא לקבל  32,000פירות לדונם
מחלת האלטרנריה ולפגיעה בפרי בזנים הרגישים ,ומשום כך בפרדס מבוגר ,כלומר ,כ1 300-פירות לעץ מבוגר בנטיעת ;2X5
יש לרסס נגד אלטרנריה לפני הגשם .בתקופה זו נתמקד ,אם וכ 600-פירות לעץ בנטיעת  .4X5הדילול ייעשה כך שהמרחק
כן ,בפיקוח צמוד על המזיקים והאלטרנריה ,בדילול פרי ידני בין הפירות הנותרים יהיה לפחות  5ס"מ מפרי לפרי .בנוסף
ובהשקיה נכונה .במחסור במגנזיום חשוב לרסס על הלבלוב לכך ,מומלץ לעתים לחתוך קצות ענפים הנושאים פרי רב מדי.
הסתווי .בחלקות עם עודף פרי מומלץ לבצע דילול ידני ,ובכך
להימנע מעודף פרי ,מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה .אנחנו השקיה
ממשיכים בפעילות הגישה המערכתית בנושא הטיפול המוקפד טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים ,תחנות
בעש התפוח המדומה ובזבוב האפרסק .לסיכום ,נאחל לעצמנו התאדות וזני הדרים שונים  -ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת:
.http://www.shaham.moag.gov.il
שהשנה הקרובה ,שנת תשפ"א ,תאיר פניה אלינו; שמזג האוויר
יהיה נטול סערות ונזקי טבע; ושהתמורה שתתקבל עבור פירות את נתוני ההתאדות המחושבת בזמן אמת ניתן למצוא
באתר שימור קרקע של משרד החקלאות בכתובת:
ההדר תהיה גבוהה מזו שהייתה אשתקד.
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ם הנושאים פרי רב מדי.

דויקות ומפורטות לפי תת-אזורים ,תחנות התאדות וזני הדרים שונים  -ניתן למצוא
בת.http://www.shaham.moag.gov.il :
בכתובת:
החקלאות
קרקע של
ת המחושבת בזמן אמת ניתן למצוא באתר
מאלה הנגרמים כתוצאה מגירעון כלשהו
יותר לתיקון
משרד קשים
ביישומון
שימור וכן
,http://www.meteo.co.il/Default.he.il.htm
טלפונים
אפליקציה) ה
לטלפוניםיישומון
המותאם ,וכן ב
http://www.meteo.co.il/D
ניידים,ביתר קלות בהשקיה העוקבת.
הניתן לתיקון
מותאם לבמים,
'אגרומטאו -
ניידים( ,הקרוי
(אפליקציה)
 .'Agrometeoהשורשונים הבכמות
פריצת
לאחר
השנייה היא
.'Agrometeo
נגרמים לשתיל
עודפת .נזקים
אשר
חסרה מ
התקופההשקיה
ב ,.עדיפה
כבדות ,במקרה של ספק

משמעותית (לפחות עד הכפלת כמותם) אל מחוץ לגוש.
כלשהו במי
מים בשלבים אלו ,קשים יותר לתיקון מאלה הנגרמים כתוצאה מגירעון
בתקופה זו יש להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע :בקרקעות
יבושת סתווית
ביתר קלות בהשקיה העוקבת.
פעמיים ביום; בקרקעות קלות ובינוניות
פעם עד
הרגישים,חול -
לגרום,
העלולות
שרביות,
בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות
סתווית,
ליבושת
בזנים
בעיקר
לגרום,
השורשונים בכמות משמעותית (לפחות עד הכפלת
לאחר פריצת
השנייה היא
התקופה
ויות רוחות מזרחיות שרביות ,העלולות ב.
את הנזק .פעמיים עד  3פעמים בשבוע; בקרקעות כבדות אחת לשבוע.
תפחיתעלים
נכונהבנשירת
המאופיינת
סתווית,
ת עלים וב בעיקר
השקיה
ליבושת על
הרגישים,שמירה
בזנים ענפים.
התייבשות
חול  -פעם ע
בקרקעות
הקרקע:
ההשקיה
הנזק.יש
בתקופה זו
הגידול
השתיל ולאזור
לסוגלגודל
בהתאם
את תיקבע
להתאיםהמים
מנת
לגוש.תפחית את
ובהתייבשות ענפים .שמירה על השקיה נכונה
ליום) .בשבוע; בקרקעות כבדות אחת לש
פעמים
פעמיים עד
ליטרים 3לעץ
בקרקעות קלות ובינוניות(כ3-2-
עיר לאחר הנטיעה
פרדס צעיר לאחר הנטיעהתיקבע בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול (כ 3-2-ליטרים לעץ ליום).
השקיית

בדיקות עלים

בדיקות עלים
בדיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת יסודות ההזנה בעץ
בכלפרדס מני
הדישון של
דוגמיםצורכי
מניב.בעץ ול
ההזנה
יסודות
ביעת רמת
בדיקות עלים הן מדד טוב לק
מכ 50-עצים
פרדס
הדישון של
ולצורכי
ללא סימני
אביבית,
שלמים
 100עלים
עצים בכל החלקה  100עליםהחלקה
מחסור או עוד
סימני
מצמיחה ,ללא
ובריאיםאביבית
מצמיחה
ובריאים
שלמים
שניים
פרק או
שמצויים
הצמודים לפרי
עודף ,הצמודים
מחסור או
מעלצבועים בש
עלים ה
את ה
איור
לפריאו(ראה ב
העלים
או שמצויים פרק או שניים מעל
העלים הצמודים לפרי (ראה באיור את העלים הצבועים בשחור).

נטיעה נכונה  -צוואר השורש מעל פני הקרקע
נטיעה נכונה  -צוואר השורש מעל פני הקרקע

פול מתאים בשתילים לאחר נטיעתם ,במיוחד בנטיעה סתווית ,יאפשרו להם להצמיח
במיוחד
נטיעתם,
ולהתבססלאחר
מתאים בשתילים
לאחר מכןהשקיה
התבססות השתילים חשובה
בקרקע.
היטב
וטיפולחדשים
נכונהענפים
להצמיח
בנטיעה סתווית ,יאפשרו להם להצמיח שורשים חדשים ,ולאחר
ה לעונת החורף ,המלווה ברוחות עזות ,שבעטיין תינזק התפתחות העצים .מיד לאחר
מכן להצמיח ענפים חדשים ולהתבסס היטב בקרקע .התבססות
ש להשקות במשך  10-8שעות במנת 'רוויה' ,שגודלה תיקבע בהתאם למספר הטפטפות
השתילים חשובה מאוד לפני הכניסה לעונת החורף ,המלווה
לאחר ותדירות ההשקיה לאחר
מידהמים
כמויות
כדי להרטיב את כל חתך סביבת בית השורשים.
ברוחות עזות ,שבעטיין תינזק התפתחות העצים.
הבדיקה
אופן
תקופה
ישתנו לפי ה
כלהלן:להשקות במשך  10-8שעות
השתילים יש
נטיעת
במנת 'רוויה' ,אופן הבדיקה
פנימספר שוו
לדגום
בגובהפנישלהקרקע.
הנמצאים מעל
יש מ'
2.0-1.5
בוחרים של
בגובה
הנמצאים
בוחרים בעלים
למספר • -
בעלים זו
בתקופה
לגוש.
הטפטפותפריצת
טרם
מהנטיעה
שבועות
שונה היא כ4-3-
שרשונים כדי
ולספיקתן,
בשטח
בהתאם
שגודלה תיקבע
יש מעל
 2.0-1.5מ'
מחוץ ‰
השורה.
השורשים.צ
לדגום על
הקפדה
ותדירות מדי יום) ,תו
להשקות
כמויותיש
העציםדיבהן
ביתאת
חוליות ,ש
קרקעות
 3ימים (למעטהמים
חתך סביבת
להרטיב את כל
מספר שווה של עלים משני צדי השורה.
הקרקע.ךיש
למעבדה.
הדגימות מיד
ולהעבירן
נייר
בשקית
את
לארוז
המים •
ליום,אתבהתאם
לעץ
ליטר
2-0.5
היא
להשקיה
ההשקיהמות
השורשים .כ
תמוקם על גוש
כלהלן:
התקופה
ישתנוישלפי
הראשונה
ההשקיה לאחר
ולהעבירן מיד למעבדה.
בשקית נייר
לארוז
ים יש
הדגימות ‰
עודף
גירעון או
מדיי,
שבועותגבוהה
נמוכה או
המים
במקרה
הגידול.
אשלגן,ומנגן.
זרחן ,אבץ
מגניון,
אשלגן,
חנקן ,זרחן,
סידן,
היסודות:
את
לבדוק
יש
כ• 4-3-
בעליםטרם
מהנטיעה -
שמנת היא
הראשונה
התקופה
לאזור א.
חנקן,
היסודות :סידן,
במים,רמת
את
בעלים
לבדוק
רמת יש
ונוצר ‰
ומנגן.את
המגביל
באבץ הגורם
כבדות
חרסיתיות
לשתילים.
ההשקיה
מדי
להשקות
בקרקעותזו יש
בתקופה
שרשונים מחוץ
את כמות מיפריצת
האביב  -תוצאות הבדיקות חסרות משמעות
במהלך
ובמנגן
שרוססו
בחלקות
לגוש• .
מגניון ,אבץ
בהן
העצים
חוליות,יששאת
באבץ ובמנגן במהלך האביב  -תוצאות
שרוססו
יש ‰
רטיבות
של
בעלים פיזית
לבדיקה
רבה
חשיבות
קרקעות אלה
(למעטבמקרים
ימים מים.
3-2עודף
תיל הוא לרוב
בחלקותזו.
בשנה
ומנגן
אבץ
בבדיקת
תמוקם
שהטפטפת
על
יום),
להשקות
אבץ ומנגן
ולכן אין
משמעות,
חסרות
הבדיקות
בקרקעות
מים.
עודפי
כךון
אבח
תוךהקרקע
שוש
מדיומי
לגוש
עות חפירה מסביב
הכרחי לדגום א
בבדיקת -
טעםמליחים
במים
מושבים או
סתוויותבמים
בנטיעותקולחין,
המושקות במי
בחלקות
הקפדה ל•
ליטרים
2-0.5
היא
להשקיה
המים
כמות
השורשים.
גוש
על
זו.
בשנה
בעלים
והבורון בעלים .בקרקעות הידועות ברמות בורון גבוהות ,יש להמשיך ולמדוד את רמ
2
ריכוז במקרה
אםהגידול.
ולאזור
המושקות במי קולחין ,במים מושבים או במים
הבורון ‰
בחלקותה נמוך.
במי ההשקי
לעץ ליום ,בהתאם לגודל השתיל גם
או עודף
בדיקתגירעון
מדיי ,ונוצר
והבורון
העלה הכלור,
לדגום את
מליחים -
בעלים .כולה .כא
הדגימה
הנתרןיכות
הנדגם ולא
הכרחי גיל
להערכת
בעלים הכרחית
הסידן
שמנת המים נמוכה או גבוהה •
במים ,יש להתאים את כמות מי ההשקיה לשתילים .בקרקעות
בקרקעות הידועות ברמות בורון גבוהות ,יש להמשיך ולמדוד
צעיר מדי  -ריכוז הסידן נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה .רמת הסידן בעלה
חרסיתיות כבדות הגורם המגביל את התפתחות השתיל הוא
את רמת הבורון בעלים ,גם אם ריכוז הבורון במי ההשקיה
רבים על מהימנות מועד הדגימה או על סוג העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה .ב
לרוב עודף מים .במקרים אלה יש חשיבות רבה לבדיקה פיזית
נמוך.
.
היסודות
שאר
עבור
גם
מייצגת
כבלתי
לדגימה
להתייחס
חריגים יש
של רטיבות הקרקע באמצעות חפירה מסביב לגוש ומישוש  ‰בדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם

מגדליםבקרקעות
בנטיעות:סתוויות
לפני -ריכוז
צעיר מדי
וקיבלוהנדגם
כאשר העלה
העליםכולה.
בדיקות הדגימה
שמסרו את ולאיכות
החורף ,יכולי
תוצאות
מוקדם
הקרקע לאבחון עודפי מים .הערה
עודפת.
מאשר
חסרה
כבדות ,במקרה של ספק ,עדיפה השקיה
הסידן
רמת
גבוה.
הסידן
ריכוז
מדי
מבוגר
בעלה
נמוך;
הסידן
להנחיות שנמסרו בהמלצות בטרם עונת החורף .בכל מקרה ,מנת הדשן לא תעלה על  1/3מ
לדשןמים
מעודפי
בעלה מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד הדגימה או
אלו,צבע הפרי.
בשלביםירת
לאחר שב
נזקים הנגרמים לשתיל כתוצאהיש

מספרי הטלפון של מעבדות שירות השדה ,שבהן ניתן לבצע את בדיקות העלים:
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 -נווה יער ,04-9830214 :פקס04-9531334 :

על סוג העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה .במקרה שהערכים
חריגים יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת גם עבור שאר
היסודות.
הערה :מגדלים שמסרו את בדיקות העלים מוקדם וקיבלו תוצאות
לפני החורף ,יכולים לדשן בהתאם להנחיות שנמסרו בהמלצות
בטרם עונת החורף .בכל מקרה ,מנת הדשן לא תעלה על 1/3
מהמנה המומלצת .יש לדשן לאחר שבירת צבע הפרי.
מספרי הטלפון של מעבדות שירות השדה ,שבהן ניתן לבצע
את בדיקות העלים:
 נווה יער ,04-9830214 :פקס04-9531334 : חדרה04-6303411 : חוות גילת08-9928681 ,08-9928680 : -צמח04-6773210 :

דישון

דישון חנקני סתווי  -בזנים המבכירים ,שהופסק בהם הדישון
בחודש יוני ,יש לחדשו עם שבירת הצבע או בסיום הקטיף ,תוך
התחשבות בחנקן (אמוניקלי וחנקתי) שבמי ההשקיה .בזנים,
שבהם מעוניינים לדחות את שבירת הצבע ,ובזנים ,שבהם לא
קיימת בעיה של צבע ירוק בקטיף  -מומלץ להמשיך בדישון
חנקני רצוף עד תום ההשקיה .בחלקות שיבולן גבוה ,מומלץ
להוסיף  20%חנקן למנה השנתית המתוכננת.
מגנזיום ,אבץ ומנגן  -בעונה זו (בחודש אוקטובר) קל להבחין
בעלים בסימני המחסור של יסודות אלה .יש לסמן את החלקות
שבהן אובחן מחסור קל ובינוני במגנזיום ולטפל באביב.
במחסור קשה במגנזיום רצוי לרסס גם בסתיו (רק אם יש עלים
צעירים שיקלטו את המגנזיום) .במחסור קשה באבץ ובמנגן
מומלץ לטפל גם בסתיו.

מחסור בברזל מחסור חריף באבץ בזן אורי

הזרקת ברזל  -כאשר לא מצליחים לתקן מחסורי ברזל חמורים
באמצעים הרגילים ,ניתן להזריק לגזע גופרת ברזל .בתקופת
הסתיו המאוחרת ,כאשר אין לבלוב צעיר בעצים ,אפשר להזריק
לגזע  20סמ"ק של תמיסת גופרת ברזל בריכוז .20%
אזהרה :הזרקת ברזל במועד אחר ,כאשר יש לבלוב צעיר בעצים,
תשרוף את הלבלוב.
שיטה זו של הזרקת הברזל לגזע פותחה בשנים האחרונות על
ידי מדריך ההדרים יאיר אורן ,בשיתוף משפחת עפרוני.

24

הזרקת ברזל לגזע

סיום הצמאת לימון

כאשר נראים בעצים סימני מחסור קשים במים בשעות הבוקר
המוקדמות ,יש לסיים את ההצמאה ולהפעיל את ההשקיה .ראשית,
יש לבצע בדיקה של מערכת ההשקיה ,ולאחר מכן לפתוח מים
בלבד ,ללא דשן ,במנה של  30-25קוב לדונם באדמות קלות; ועד
 60קוב לדונם באדמות כבדות; לשם הרוויית חתך הקרקע עד
לעומק של  90ס"מ .ניתן להיעזר במקדח קרקע או בטנסיומטר
לבדיקת עומק ההרטבה ,ובמידת הצורך להגדיל את מנת המים.
לאחר כשבוע ימים (לאחר השקיית ההרוויה) מתחילים בהשקיה
סדירה בתדירות של פעמיים בשבוע ,עם מנת מים של  5-4קוב
לדונם ליום ,כשבהשקיה השנייה מוסיפים חומצה זרחתית במנה
של  3ליטרים לדונם ,בשליש האחרון של ההשקיה.
הזרחן מיועד למלא שלוש מטרות:
 .1תוספת זרחן לקרקע לשם הזנת העצים בזרחן
 .2עידוד צמיחת שורשים
 .3שטיפת הטפטפות
את החומצה הזרחתית ממסים בנפרד ,ללא דשן נוסף ,ורצוי דרך
דוד דישון .בחומצה הזרחתית צריך לנהוג משנה זהירות ,לעטות
כפפות ולהרכיב משקפי מגן.
שלבי היישום של החומצה:
 .1ממלאים את הדוד במים עד מחציתו
 .2מוסיפים בזהירות את החומצה לדוד
 .3ממלאים את הדוד במים
שטיפת הטפטפות תתבצע בסוף יישום החומצה הזרחתית.
כשהמים עדיין זורמים ,פותחים את קצות שלוחות הטפטוף,
ולאחר כ 2-דקות ,כשזורמים מים נקיים לחלוטין ,ניתן לחזור
ולסגור אותן .פעולה זו תסייע בניקוי מערכת ההשקיה בפרדס.
מההשקיה השלישית מוסיפים דשן חנקני בכמות של כ260-
גר' חנקן צרוף לכל קוב מים למשך כחודש ימים .ניתן להוסיף
 1.25ק"ג גופרת אמון לקוב מים או  1ליטר אמון חנקתי נוזלי
 21%לקוב מים .לאחר מכן אפשר לעבור לדשן חנקני בכמות
רגילה ,על פי תכנית הדישון המקורית.
כעבור  14-7יום מראשית ההשקיה ,יתחילו העצים ללבלב,

ובלבלובם עלול להופיע בעלים המזיק עש מנהרות ההדר;
ובמקרה שתחל נגיעות במזיק זה ,רצוי לרסס באחד מתכשירי
 ABAMECTINבריכוז  + 0.03%שמן קיצי  0.5%או באחד
מתכשירי (ACETAMIPRIDמוספילן ,מפיסטו ,מוסקיטון) בריכוז
של  ,0.025%אם הופיעו גם כנימות עלה.
אם יאובחן מחסור בברזל ,יש לספק כלאט ברזל במי ההשקיה
בכמות של  1ק"ג לדונם .כמו כן ,ניתן להוסיף ריסוס הזנה
בעלוומיד  + 1.5%משטח; או דשן כל  23-7-23בריכוז של
 + 2%משטח.

מווסתי צמיחה
ריסוס בג'יברלין לשמירת הצבע הירוק בפומלית

ריסוסים בג'יברלין ו2,4-D -להארכת עונת הקטיף

הריסוסים מיועדים לשמור על מוצקות הפרי ועל צבע קליפתו גם
לאחר עונת הקטיף הרגילה .בזנים ניוהול ,מינאולה ונובה  -מומלץ
לטפל בחודש אוקטובר; בזן אורי מומלץ לבצע שני ריסוסים:
הראשון בסוף אוקטובר ,והשני בחודש ינואר .באשכוליות מומלץ
לטפל בחודשים אוקטובר-דצמבר (לעתים הריסוס מומלץ לאחר
קטיף סלקטיבי של הפרי הגדול); בזן שמוטי מומלץ לטפל
לאחר שבירת הצבע .הריסוסים עלולים להפחית לעתים את
יבול השנה העוקבת.
נוסחאות הריסוס המומלצות:
 GA3 .1בריכוז  10ח"מ  +חומצה זרחתית בריכוז D2,4- + 0.1%
בריכוז  18ח"מ  +משטח (טריטון  1956 Bבריכוז 0.025%
או  5BBבריכוז  0.05%או טיבולין בריכוז )0.025%
 GA3 .2בריכוז  5ח"מ  D2,4- +בריכוז  18ח"מ  5BB +בריכוז
0.15%
יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים על פי הרשום בתווית.

מומלץ להמשיך ולדשן בחנקן במהלך עונת ההשקיה כולה.
בתקופה זו בוצע כבר לרוב הריסוס הראשון בג'יברלין ,לשם
שמירת הצבע הירוק בפומלית .את הריסוס השני מבצעים כחודש
ממועד ביצוע הריסוס הראשון .לעתים יש לבצע גם ריסוס שלישי.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
 GA3 .1בריכוז  10ח"מ  +חומצה זרחתית בריכוז  + 0.1%משטח הכנת תכשירי  2,4-Dלקבלת ריכוז של  18ח"מ ח"פ:
(טריטון  B 1956בריכוז  0.025%או  BB5בריכוז  0.05%או ציטרוספיקס  -להוסיף  4.0סמ"ק תכשיר ל 100-ליטר מים
טיבולין בריכוז )0.025%
(ריכוז הציטרוספיקס בתמיסה.)0.004% :
 GA3 .2בריכוז  5ח"מ  +משטח  BB5בריכוז 0.15%
פסטפרוט  -להוסיף  18סמ"ק תכשיר ל 100-ליטר מים (ריכוז
יש להשתמש אך ורק בתכשירי  GA3המורשים על פי הרשום הפסטפרוט בתמיסה.)0.018% :
בתווית.
מודעת הדר לעיתון "עלון הנוטע" מוסף פירות אוג׳-ספטמבר  - 2020חצי עמוד ,רוחב  18ס”מ ,גובה  12ס”מ ,קוד 429 -

הדר

התכשיר היעיל ביותר להדברת
אקרית חלודה ואקרית מזרחית
בפרדס המיועד לשוק מקומי ולתעשייה

חברת לוכסמבורג מאחלת לכל
ציבור החקלאים שנת בריאות ושגשוג

יעילות גבוהה
עלות נמוכה
429-

יש לעיין בתווית לפני השימוש

בפרדס  -מצטיין במניעת
חלפת ורקבון חום
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מוטציות

בעונה זו אנו מתחילים לעקוב אחר המוטציות בזנים המוקדמים:
קווי סטסומה ,טבורי ניוהול ,ראשון ומיכל .עיקר תשומת הלב
בחודשיים הקרובים תתמקד בגילוי מוטציות מבכירות בזנים
מיכל ואורי ,כמו פירות המבשילים מוקדם יותר ,פירות גדולים,
פירות מתוקים ופירות חסרי זרעים .כדי לאתר מוטציות ,יש
לסרוק היטב את כל העצים בפרדס ולשים לב לשינויים ,כמו גודל
הפרי ,צורתו ,צבע הקליפה והציפה ,הקדמה או איחור בשבירת
צבע ,חוסר זרעים או מיעוט זרעים וטעם משובח יותר ,בהשוואה
לפירות האחרים .אם מתגלה מוטציה בענף בודד או בכל העץ,
יש לסמנה בבירור בסרט סימון ולפנות בהקדם למדריך האזורי.

הדברת מזיקים

בפרי המיועד ליצוא ,יש לטפל אך ורק לפי המופיע ב"רשימת
תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת
ליצוא" ,שפורסמה ע"י מיכל מזעקי .הרשימה לעונת 2020/21
מופיעה בקישור
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/
Pages/tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.aspx

קניינים ורשתות בחו"ל לעתים מחמירים מאוד בדרישותיהם,
וכדי לשווק להם ,הטילו היצואנים מגבלות נוספות לשימוש
בתכשירים ,כך שהמגדלים חייבים לטפל רק בחומרים המורשים
על ידם .על המגדלים להיצמד גם לרשימת החומרים ,המותרים
לשימוש בחברת השיווק שעמה הם עובדים .ייתכנו הבדלים
בין חברות השיווק השונות ביחס לחלק מהתכשירים .בבחירת
התכשירים לריסוס יש לדייק בנושא מספר הימים המותר לריסוס
לפני הקטיף.
להדברת המזיקים באופן הטוב ביותר ,אין לעבור את מהירות
הנסיעה המומלצת למרסס ,המיישם את הריסוס.
אקרית החלודה  -יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות.
במקרה שנתגלתה נגיעות ,יש לבדוק אם עלול להיגרם נזק כלכלי
לפי מועד הקטיף .בזנים הנקטפים בתקופה זו ,יש לשקול את
כדאיות ההדברה ,וכמובן להקפיד על ימי ההמתנה עד לקטיף,
בהתאם לתכשירים המיושמים .יש לרסס בקפידה ולדייק בכיסוי
פנים העץ ומקומות המגע בין הפירות ,בעיקר בזני האשכולית
והפומלית .מתברר שהכישלונות בהדברת מזיק זה נובעים
בעיקר מיישום לקוי של הריסוס .בתקופה זו ניתן להשתמש
בכל התכשירים המומלצים ,בהתאם למינונים ועל פי המועד
מהקטיף .רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר ברצף
אלא לבחור לסירוגין תכשיר מקבוצה שונה.
נמלים – בתקופת הקיץ יש משיכה של נמלים לפרדס  -לטל
הדבש שמפיקות הכנימות .הנמלים מסבות אף נזק למערכת
השורשים של שתילים צעירים .מדי פעם נראה כרסום בעלוות
שתילים צעירים .יש לטפל בקיני נמלים וצמוד לגזעים ,לפי
הנחיות המדריכים.
אקריות קורים (מזרחית ,ארגמנית ,שטוחה ומצויה)  -נגיעות
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ברמה גבוהה באקריות אלה עלולה להסב נזק לעלווה עד כדי
התייבשות ונשירת עלים ,וכן לפגוע בקליפת הפרי .להדברת
אקריות קורים יש להשתמש בתכשירים המיועדים לכך.
כנימה אדומה  -יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי .בעת
שימוש בתכשירי ההדברה השונים נדרשת הקפדה על ימי
ההמתנה הרשומים בתווית ולרשימות המפורסמות על ידי חברות
היצוא .אם אוכלוסיית הכנימות הללו בחלקה היא גבוהה ,מומלץ
להיוועץ במדריך.
זבוב הפירות הים-תיכוני  -יש לעקוב אחר נגיעות חריגה.
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר (בשל מגבלות שונות) ,יש
לוודא כי מועצת הצמחים ביצעה ריסוס מהקרקע בטרקטורונים;
ובמקרה שלא  -באחריותו הבלעדית של הפרדסן לטפל בכתמים.
חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה,
יעשו זאת רק לאחר תיאום עם המכון להדברה ביולוגית של
ענף ההדרים ובאישורו .לתיאום יש לפנות לגלעד גפן מהמכון
להדברה ביולוגית .הוראות מפורטות בנושא מתקני הקטילה
והלכידה פורסמו בדפון "בפרדס ,יולי-אוגוסט  ."2020אם נראות
עקיצות של הזבוב בפרי  -יש לעדכן את גלעד גפן מהמכון
להדברה ביולוגית.
 - Bactrocera zonataזבוב האפרסק  -מזיק זה נמצא שנים
אחדות באזור גוש דן ,אך הוא מאיים להתפרץ גם לאזורי הארץ
האחרים .בפרדסים הנמצאים באזור הנגוע פועלים להדברתו
בשיטה מערכתית ,שגובשה ע"י השירותים להגנת הצומח ,כדי
לאפשר יצוא הדרים מאזור זה לאיחוד האירופי .את מרבית
הפעולות מבצעים בגישה המערכתית אנשי השירותים להגנת
הצומח והמכון להדברה של ענף ההדרים במועצת הצמחים .את
הניטור מבצעים אנשי השירותים להגנת הצומח בכל הארץ.
באזורים ,שנמצאו נגועים ,מבוצעת משיכה של הזכרים וקטילתם
באמצעות התכשיר מתיל יוגנול ,המרוסס אף הוא ע"י השירותים
להגנת הצומח .הדברת זבוב האפרסק מבוצעת בדומה להדברה
של זבוב הים-התיכון ,כלומר באמצעות ריסוסים אוויריים
וקרקעיים בתכשיר סקסס ,על ידי המכון להדברה של ענף
ההדרים .על הפרדסנים באזור הנגוע לבצע ניטור פירות לאיתור
נגיעות בזבוב מדי שבועיים החל מחודש ספטמבר; ומדי שבוע
מחודש נובמבר .הניטור לאיתור זבוב האפרסק נעשה במשולב
עם הניטור לאיתור העת"מ ,כך שלא נדרשת תוספת כוח אדם
לביצוע משימה זו .בדיקות הפרי בבתי האריזה מבוצעות בדומה
לבדיקות העת"מ :מבדק שער ,מבדק קו (מבדק קנ"ט) ומבדק
המוצר המוגמר .כאשר נמצא פרי נגוע ברימת זבוב ,יש לשלוח
אותו לבדיקה לשירותים להגנת הצומח ,כדי לבצע בדיקה גנטית
לזיהוי מדויק של זבוב האפרסק או זבוב הים התיכון .נכון להיום,
אין בדיקת שדה ויזואלית להבחנה בין שני הזבובים.
תריפס הקיקיון  -התריפס פוגע בחנטים ובצימוח הצעיר של
זני לימון החונטים בסתיו .בנטיעות צעירות ובהחלפת זן עלול
התריפס לפתח בתקופה זו אוכלוסייה גבוהה .עם זיהוי אוכלוסייה
משמעותית ,יש לרסס בתכשירי אבמקטין בשילוב שמן קיצי.

פייחת  -הסיבה עיקרית לבררה .בחלקות ,שבהן הפרי נקטף
מאוחר או ירוק (פומלית) ומכוסה בפייחת רבה ,ניתן לרסס בשמן
בריכוז שלא יפחת מ .1%-יש לזכור כי בזנים שקליפת פריים
נוטה להיות גסה ומחוספסת ,כמו טופז ,אורי ,אורה ושמוטי בחלקו
העליון ,שטיפת הפייחת בבתי האריזה חלקית בלבד ,גם לאחר
ריסוס בשמן .בכל הזנים ,ובמיוחד באלה שהוזכרו לעיל ,יש
לנקוט בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.

נזק שהסב תריפס הקיקיון לעלי הדס (צילום :עמירם לוי שקד)

כנימות עש  -צמרית וגדילנית (מקננת)  -גורמות בשנים
האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש ופייחת .הכנימה מתפתחת
בסתיו ,במרבית המקרים על עלווה צעירה ,שהגיעה לגודלה
הסופי .בכמה חלקות הייתה הדברה טבעית טובה בקיץ בשנים
האחרונות .יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ואחר מידת ההדברה
הטבעית שלה ,בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות עש בשנה
שעברה .לעתים ניתן להסתפק בטיפול בפייחת באמצעות ריסוס
בשמן .במידת הצורך מומלץ להיוועץ במדריך.

פייחת על אשכולית אדומה (צילום :עמירם לוי שקד)

צ'קמייט FCM
מכיל פרומון לבלבול עש התפוח המדומה

ניתן לרסס ע"י
רחפן/טרקטור/
מטוס/טרקטורון

יישום פשוט
ומהיר

מאפשר גמישות מומלץ להוסיף דבק
קבלת החלטות להפחתת שטיפת
חומר בגשם
למגדל

לרשותכם בכל שאלה :צוות אדמה מכתשים 03-6577577

27

עש התפוח המדומה (העת"מ)  -עש התפוח המדומה נפוץ
במרבית אזורי הארץ  -מפרדסי עמק יזרעאל ועד פרדסי הנגב
המערבי .העת"מ הוא מזיק הסגר מסוכן וקשה ,ונוכחותו על הפרי
ובתוכו אסורה כמעט בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ.
המזיק מאיים מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל ,ושל
הדרים בפרט ,לכל השווקים ברחבי העולם ,ולכן פיקוח וניטור
העש חשובים מאוד ,וכך גם הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס.
אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק ,ובתי האריזה נדרשים שלא
להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בעש התפוח המדומה.
כאמור ,ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות .אם יתגלה פרי נגוע,
ולו גם בזחל אחד ,במהלך בדיקה המבוצעת בהגיע הפרי לנמל
היעד ,ייפסל מיד המשלוח כולו ,כאשר מדובר באיחוד האירופי;
ועלול להיחסם מיד היצוא כולו למדינות רגישות מאוד לנושא,
דוגמת ארה"ב ,קנדה ,סין וקוריאה.
בפרדסים ובבתי אריזה נערכו בדיקות בעונה החולפת ,ובמהלכן
נפסלו כ 33-חלקות ליצוא ,ונפסל פרי מ 7-חלקות ,שהגיע כבר
אל נמלי צרפת.
בארץ הזנים הרגישים יותר לעש הם הזנים הכתומים  -מנדרינות
ותפוזים .זני היצוא העיקריים הרגישים הם מנדרינה אורי,
מנדרינה נובה ותפוזים שונים .בכל מקרה ,את כל פעילות הגישה
המערכתית נגד העת"מ יש לבצע בכל חלקות ההדרים באזור
הנגוע ,למעט חלקות ליים ולימון.

מימין פרפר זכר ומשמאל זחל של עש התפוח המדומה (צילום :עמירם לוי שקד)

לאחרונה פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את מדינת
ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא ,אשר יאושר
על ידו ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח .הפרוטוקול
מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות ,רישום של החלקות על ידי
השירותים להגנת הצומח ,פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח
על המשלוחים ליצוא .חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו  -לא
יוכלו לייצא פרי.
בחודש אוגוסט פורסם דפון מעודכן בנושא הטיפול בעש התפוח
המדומה בפרדס .הדפון נשלח למגדלים ומפורסם גם באתר
תחום ההדרים בקישור:
https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/
.Pages/false_codling_moth_august_2020.aspx

תמונות של מזיקים ואויבים טבעיים אפשר לראות בקישור
המצורף:

_https://www.moag.gov.il/shaham/gallery/Pages/hadarim
Natural_beneficial.aspx
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הדברת עשבים

לפני נטיעה סתווית  -לאחר הכנת השטח ופריסת מערכת
ההשקיה ,משקים במנת מים של כ 25-מ"ק/ד' ,ממתינים לנביטת
העשבייה ומרססים בתכשיר גליפוסינאט אמוניום (בסטה ודומיו)
בריכוז של  .2%ריסוס זה מיועד להדברת הנבטים .אם השטח
משובש בינבוט ,בהגה או בשברק קוצני  -מומלץ לשלב בריסוס
אחד מתכשירי  2,4-Dעד חודש לפני נטיעה.

פרדסים בשנה הראשונה

מומלץ לרסס בתכשיר גליפוסינאט אמוניום (בסטה ,פאסטר
ודומיו)  .2%-1.5%בפרדסים שאינם מניבים ניתן לרסס גם
בטרגט בריכוז ( 3%מומלץ לרסס בטרגט בטמפרטורה הגבוהה
מ .)C25°-יש להגן על הגזעים מפני הרטבה בתרסיס.

הדברה בעצים צעירים בני שנתיים עד שלוש שנים

מומלץ לרסס בגלייפוסט  + 1%תכשיר  .0.5% 2,4-Dבריסוסים
שיבוצעו מאוחר יותר ,לאחר ירידת הטמפרטורות ,ניתן לרסס
בגלייפוסט  1%בשילוב תכשיר אוקסיפלורפן (גול ודומיו) .0.1%
אזהרה :אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן כל עוד קיים לבלוב
צעיר!

זהירות:

* בכמה פרדסים צעירים פסק הצימוח והתפתחותם נעצרה
עקב שימוש שגוי בגלייפוסט (שהתבטא בריסוס במינונים
גבוהים ,ברחף ובפגיעה ישירה בנוף השתיל ,בריסוס על קרקע
רטובה מאוד ובהשקיה מיד לאחר הריסוס) .לעתים היה צורך
בהחלפת שתילים שסבלו מכך קשות .יש לשמור על כללי
הריסוס ולזכור שתכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים,
במיוחד אם מפריזים במינון .הגלייפוסט מורשה לשימוש
רק בפרדס שגילו שנתיים ומעלה .לא מומלץ להשתמש
בגלייפוסט כאשר משקים במים מושבים ברמה ראשונית.
* בשימוש בקוטלי עשבייה ,יש להקפיד על אי-הגדלת כמות
החומר ליחידת שטח ,גם אם מרססים בריכוז נמוך .כמות
תרסיס גדולה עלולה לפגוע בעצים.

הדברת עשבייה בפרדסים בוגרים

ההדברה תבוצע לאחר נביטת עשבי החורף .נוסחאות הריסוס
יפורסמו בדפון הבא .אנו מזכירים כי הריסוס בתכשירי
אוקסיפלורופן יבוצע רק לאחר ירידת הטמפרטורות ,ואין לרסס
בתכשירי אוקסיפלורופן בימים חמים.
ינבוט והגה  -חלקות המשובשות בינבוט ובהגה  -מומלץ לרסס
לפני כניסת עשבים אלה לתרדמת החורף בתכשירי ( 2,4-Dבר,
שרדול ,אמינובר ,אלבר סופר או אמינופיליק)  ;0.3%ובשולי
החלקות לרסס בתכשירי ( FLUROXYPYRטומהוק ,סטרן,
פלאטון ,טנדוס) .0.5%
זהירות! בכל ריסוס להדברת עשבייה בפרדס ,ובעיקר כאשר
משתמשים לשם כך בתכשירים שנדיפותם גבוהה ,יש לוודא
שלא ייגרם נזק לגידולים הסמוכים .מפעם לפעם אנו עדים
לנזקים קשים שנגרמו לגידולים רגישים ,אשר נמצאו בסמוך
לחלקות הדרים ,כתוצאה מריסוסים להדברת עשבים.

סימני המחלה :הצהבת עלים ונשירתם ללא פטוטרת וכן התייבשות
מחלות
ענפונים העלולה להוביל להתייבשות עצים שלמים .הפעולה
עלעלת
תקופת הסתיו היא המועד המתאים ביותר לזיהוי עצים הנגועים החשובה ביותר להתמודדות עם המחלה הינה סניטציה .יש לנקוט
במחלת העלעלת .בתקופה זו נראים היטב סימני העלעלת בפעולות סניטציה מוקפדות מיד כשמבחינים בסימני המחלה
האופייניים :עצים קטנים יותר ,עלים קטנים ופירות קטנים ,בכל עץ נגוע .אם נראית התייבשות קלה של ענפון עליון או
מעוותים ואסימטריים .יש לסמן את העצים הנגועים ,ובנגיעות צדדי ,יש להסיר את הזרוע או את הענף כולו; אם העצים נגועים
ברמה בינונית או קשה ,יש לעקור את העצים; יש לאסוף את
קשה  -לעקור אותם.
הגזם הנגוע או החשוד כנגוע במחלה ,להרחיקו מהחלקה ולשרוף
ריקבון צוואר השורש והשורשים
פטריית הפיטופטורה שוכנת בקרקע ומתפתחת בתנאי רטיבות ,אותו .חשוב לסמן עצים אלו ולעקוב אחר מצבם מדי  15-10יום.
ושתן ,בורדוזול ,גפרת
גפרתית (נח
לעקורנחושת
הרקולס) או
תוקפת ניק
המחלהפוספירון,
קורדון ,קיפ,
במידה
העצים.
ון,אוכדאי
שוב,
(קנון,קיפ ,אם
לריקבון
עודפי מים וטמפרטורות נמוכות יחסית .הפטרייה גורמת
וקיים נחושת ,מרק
בורדוזול ,גפרת
את(נחושתן,
נחושת גפרתית
הרקולס)
פוספירון ,ניקון,
(קנון ,קורדון,
מאסטרקופ).
אולטרא,
בורדו
נגיעות במחלה ,יש להתייעץ עם המדריך האזורי.
לגבי
ספק
רקופ).
במיוחד ,מאסט
דו אולטרא
שורשונים ושורשים בקרקע בתנאים של עודף בור
מים,
מלסקו נבגי המחלה מתפתחים על הגזם הנגוע והיבש ומתפזרים ברוח.
בשתילים צעירים .תופעה זו קיימת גם בקרקעות קלות ,כאשר
מלסקו
הנגועים
הענפים
כל
את
לשרוף
חובה
הגיזום
לאחר
כי
להדגיש
יש
משקים בטפטוף לעתים קרובות מדי ובמנות מים גדולות .אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו ,עד כדי עקירת חלקות שלמות ,בכל זני הלימון והאת
אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו ,עד כדי עקירת חלקות שלמות ,בכל זני הלימון והאתרוג .המחלה
ההדר העמידים להדבקה במלסקו מהעלווה עלולים
שנגזמו .זני
בקליפים.
מופיעה לעתים גם
בשתילים שנפגעו יש להקטין את מנת המים ,להגדיל את
מרווחי גם בקליפים.
מופיעה לעתים
העלולה להוביל
ענפונים
התייבשות
כן
ו
פטוטרת
א
לל
ונשירתם
עלים
הצהבת
סימני המחלה:
ולכן יש
למחלה,
הרגישה
שלכןהכנה
דרךא סורים
עלים במחלה
להידבק
סימניהפטרייה
ההשקיה ולהרחיק את הטפטפת מהגזע .ניתן להדביר את
להוביל להתייבשות
העלולה
ענפונים
התייבשות
פטוטרת ו
ונשירתם לל
המחלה :הצהבת
ש לנקוט בפעול
סניטציה .י
הינה
המחלה
להתמודדות עם
החשובה ביותר
הפעולה
עצים שלמים.
וכנות
חושחש
(בעיקר
הרגישות
בכנות
הסורים
את
להסיר
להקפיד
בריכוזהפעולה החשובה ביותר להתמודדות עם המחלה הינה סניטציה .יש לנקוט בפעולות סניטציה
פעיל)שלמים.
על ידי הגמעה ברידומיל גולד  480ת"נ ( 48%חומר עצים
מוקפדות מיד כשמבחינים בסימני המחלה בכל עץ נגוע .אם נראית התייבשות קלה של ענפון על
בנחושתעליון או צדדי
לרסס של ענפון
התייבשות קלה
אם נראית
בכל עץ נגוע.
המחלה
מוקפדות מיד כשמבחינים ב
במחלה ,חשוב
הידבקות
למנוע
סימניכדי
לימוניות).
 ,0.04%בכמות של  500-200סמ"ק לשתיל ,בהתאם לגודלו.
יש להסיר את הזרוע או את הענף כולו; אם העצים נגועים ברמה בינונית או קשה ,יש לעקור את
את העצים; יש
לקראת לעקור
ייעשהקשה ,יש
בינונית או
הרגישים .ברמה
העצים נגועים
כולו; אם
כל הענף
את את
יש להסיר את הזרוע או
תחילת
הריסוס
הזנים
של
הנוף
אלטרנריה
לסמ
לאסוף את הגזם הנגוע או החשוד כנגוע במחלה ,להרחיקו מהחלקה ולשרוף אותו .חשוב
לאסוף את הגזם הנגוע או החשוד כנגוע במחלה ,להרחיקו מהחלקה ולשרוף אותו .חשוב לסמן עצים אלו
בנבגי
הידבקות
למניעת
לריסוס
המומלצים
התכשירים
הגשמים.
במידה
.
העצים
את
לעקור
כדאי
שוב,
וקפת
ת
המחלה
אם
יום.
15-10
מדי
מצבם
אחר
עקוב
ול
וטמפרטורה
גבוהה
לחות
של
בתנאים
במהירות
מתפתחת
המחלה
ולעקוב אחר מצבם מדי  15-10יום .אם המחלה תוקפת שוב ,כדאי לעקור את העצים .במידה וקיים ספק
המדריך
עם
להתייעץ
יש
במחלה,
נגיעות
י
לגב
האזורי .0.25%.בחלקות הנגועות
וקוצייד
1%
בורדו
מרק
הם
המלסקו
במחלה ,יש להתייעץ עם המדריך האזורי.
נגיעות
נוחה ,המתאימים לעונה זו .מניסיון העבר עולה כילגבי
גשם,
ירידת
חובההגיזום
לאחר
להדגיש
יש
ומתפזרים בר
הנגוע וה
הגזם
מתפתחים על
המחלה
נבגי המחלהנבגי
פעם
לאחרכל
החורף,
במהלך
כמה
לרסס
מומלץ
במחלה
לשרוף
הגיכיזום
וח .כי
להדגיש
פעמיםיש
יבש ברוח.
ומתפזרים
יבש
הנגוע וה
כברעל הגזם
מתפתחים
של
ואף גשם קל ,בחודשי הסתיו ,גורמת לאילוח קשה מאוד
עלולים להי
מהעלווה
במלסקו
להדבקה
ההדר העמידים
שנגזמו .זני
הנגועים
הענפים
הענפים כל
את
במחלה
להידבק
מהעלווה
במלסקו
זני ההדר
שנגזמו.
הנגועים
את
עלוליםכמה
ייבחנו
הקרובה
להדבקהבעונה
העמידים גשם.
 200-150מ"מ
ירידת
לאחר
וחדירתכלהתפטיר
הפטרייה על הפרי .הנביטה של נבגי המחלה
בע
הרגישות (
הסורים
הסוריםאת
להקפיד להסיר
להקפיד יש
למחלה ,ולכן
הרגישה
הכנה
סורים של
דרך
חושחש
בכנותבעיקר
(
ת
הרגישו
בכנות
את
להסיר
יש
לכן
ו
למחלה,
הרגישה
הכנה
של
סורים
דרך
המלסקו,
מיזם
המלצות
פי
על
יטופלו
אשר
מודל',
'חלקות
החדירה
שלב
לאחר
לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות ספורות.
הזני
הנוף של
בנחושת
לרסס
לרססחשוב
מחלה,
דבק,ות ב
נועבהי
לימוניות).
וכנות
הרגישים
הנוףאתשלכלהזנים
את כל
בנחושת
חשוב
מחלה
למות
כדידבק
נוע הי
לימוניות) .כדי למ
וכנות
וולקני.
ממכון
עזרא
דדי
ד"ר
בהובלת
שעברה,
בשנה
שהסתיים
נבגידבקות בנ
למניעתב הי
המומלצים
הגשמים.לתה הגשמים.
לקראת תחי
ייעשה
להדברתסוס
הרי
של הנבגים לעלה או לקליפת הפרי ,יעילות
המלסקו
לריסוסדבקות
למניעת הי
תכשירים לריסוס
תכשירים ההמומלצים
תחילת
לקראת
הריסוסיםסוס ייעשה
הרי

פעמיםכמה פע
מומלץה לרסס
במחלה
במחלהכבר
כברהנגועות
בחלקות
וקוצייד
וקוצייד1%
 1%בורדו
בורדומרק
מרק הם
במהלך
לרסס כמ
מומלץ
.0.25%הנגועות
בחלקות
גנודרמה.0.25%
הפטרייה והסיכויים למניעת הנזק הנגרם בעטיה  -הם
מאוד,
נמוכים
אש
',
מודל
חלקות
'
ה
מ
כ
ייבחנו
הקרובה
בעונה
גשם.
מ"מ
200-150
דת
ירי
לאחר
פעם
כל
ף,
החור
עצים
גדמי
להימצאה 'על
גשם.מדף,
פטריית
גנודרמה הינה
אשר יטופלו על
מודל',
חלקות
העשויה ייבחנו כמ
בעונה הקרובה
 200-150מ"מ
פעם לאחר ירידת
כל
ף,
החור
לגילוי
ולכן מומלץ לרסס לפני הגשם .בינתיים יש לבצע ניטור
ממכון וולקני.
ממכוןעזרא
ד"ר דדי
בהובלת
שעברה,
בשנה
שהסתיים
המלצות
פי המלצות פי
וולקני.
עזרא
ד"ר דדי
בהובלת
שעברה,
המלסקו,בשנה
מיזםשהסתיים
המלסקו,
מיזם

הדבקות חדשות בעלים צעירים ובפרי שבתוך נוף העץ ומחוצה לו .שנכרתו ,גם שנים רבות לאחר הכריתה .בחלקות אשר ניטעו
גנודרמה מחדש וגדמי העצים לא נעקרו והושארו בשטח ,במידה והפטריה
גנודרמהמיכל,
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה ,נובה ,ינוב,
החדשים,
השתילים/עצים
את
להדביק
עשויה
היא
קיימת
לא
רבות
נים
ש
גם
,
שנכרתו
עצים
גדמי
על
מצא
י
לה
העשויה
,
מדף
ת
פטריי
הינה
גנודרמה
מורקוט ,מור ,מירב ,ועידית .אשכולית אדומה ואשכולית
לבנה פטריית מדף ,העשויה להימצא על גדמי עצים שנכרתו ,גם שנים רבות לאחר הכריתה
גנודרמה הינה
היאקיימת
והפטריה
במידה
במידהשטח,
מומלץב
והושארו
נעקרו
העצים לא
וגדמי
וגדמימחדש
ולהביאטעו
מחדשי
טעו אשר נ
בחלקות
את
לעקור
חדשה
בנטיעה
להתמוטטותם.
עשויה
גדמי -
קיימת
והפטריה
שטח,
והושארו ב
נעקרו
העצים לא
לריסוסני
בחלקות אשר
רגישות אף הן ,אך במידה פחותה .התכשירים הניתנים
אתץ לעק
מומל
חדשה
בנטיעה
להתמוטטותם.
הקודם.ולהביא
החדשים,
ילים/
את /ה
גדמי
לעקור
מומלץ
חדשה
להתמוטטותם .בנטיעה
הפרדסלהביא
עצים ו
החדשים,
עצים
להדביקילים
השת
להדביק את
שתעצי
ושורשי
(בעדיפות
הם הרקולס (קנון נחושת)  ,0.4%קוצייד 0.25% 2000
פרדס עצי ה
ושורשי
הקודם.
ושורשי עצי ה
הקודם.נגיעות בחלקה ,יש לאסוף את גופי הפרי של
פרדסוקיימת
במידה
ראשונה בסמוך לאירועי גשם ומיד לאחריהם) ,פרסול ,0.18%
מהחלקה ו
טריה,של הפ
גופיהפהפרי
לאסוף
לאסוף ,יש
ישבחלקה
נגיעות
וקיימת
במידה
לא
להוציאםולהשתדל
טריה,מהחלקה
להוציאם
את של
הפרי
את גופי
בחלקה,
נגיעות
במידה וקיימת
הנבגים.
את
לפזר
לא
ולהשתדל
מהחלקה
להוציאם
הפטריה,
פוספירון,
חושת.שירי נחושת.
לרסס בתכ
האיזורים
אתהנבגים.
הנבגים.את
ניקוןזר
את לפ
יששירי נ
הנגועיםבתכ
יש לרסס
אתהנגועים
האיזורים
מרק בורדו אולטרא  ,0.25%קנון ,קיפ ,קורדון ,לפזר
 .0.25%מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן את האיזורים הנגועים יש לרסס בתכשירי נחושת.
הטיפול לפני הקטיף בכל תכשיר ותכשיר.

ריקבון חום

יש לרסס למניעת הדבקת הפרי ,במיוחד בפרי המיועד ליצוא,
לפחות שבועיים טרום הגעתו לבית האריזה .יש לרסס לפני
תחילת הגשמים .מרססים את שמלת העץ עד לגובה של  1מטר
באחד מהתכשירים :מרק בורדו ,תכשירי הידרוקסיד הנחושת
(בלושילד ,פרסול ,קוצייד ,פונגורן ,תמנע) ,תכשירי זרחית
אשלגנית (קנון ,קורדון ,קיפ ,פוספירון ,ניקון ,הרקולס) או
נחושת גפרתית (נחושתן ,בורדוזול ,גפרת נחושת ,מרק בורדו
אולטרא ,מאסטרקופ).

מלסקו

אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו ,עד כדי עקירת חלקות
גדם.
גנודרמה
של
גופיפרי
שלמות,פרי של גופי
שלגדם.
פריעל
גנודרמה
גופי
גדם.
גנודרמהעלעל
גרזון-זקר
עינת
צילום:זקר
צילום :עינת גרזון-
גרזון-זקר
צילום :עינת
בכל זני הלימון והאתרוג .המחלה מופיעה לעתים גם בקליפים.

12

12
צעיר.על עץ
גנודרמה
של
פרי
של גופי
גנודרמהעל
גנודרמה
פרי של
גופי פרי
גופי
עלעץעץ
דניאל קלוסקי
צילום:צעיר.
צילום:קי
דניאלקלוס
דניאל
צעיר .צילום:
קלוסקי
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הודעה לפרדסנים

היטלים ,דמי ביטוח והדברה לפי קבוצות מחיר
הנתונים בש"ח לטון

לאור השינויים בתעריפי הביטוח לעונת  2020/21ועל פי החלטת ועדה ענפית הדרים
מ ,10/9/20 -התעריפים לחיוב למגדל השתנו (חלק ירדו וחלק עלו).
להלן התעריפים החדשים הכוללים את ההיטל ,דמי ההדברה והביטוח לעונת .2020/21
זן

תעריף לעונת 2020/21

שמוטי ,קומקוואט ,לימקוואט

54.6

הדס

56.3

טופז

56.4

טבוריים

51.2

ניוהול

49.9

ולנסיה ,טמפל

52.2

מינאולה

53.4

אשכולית לבנה

40.7

פומלית ,רדסון

41.7

אשכוליות אדומות

45.6

פומלו

43.7

פומלו אדום (צ'נדלר ופלמינגו)

44.5

סצומה ,ראשון ,מיכל ,עידית

58.4

סנטינה ,תמי ,מירב

61.5

מורקוט ,דנה

67.0

מור

70.6

אודם

72.6

אורה

71.0

אורי

81.9

לימון (כולל וילה פרנקה ,יוריקה ,אינטרדונטו)

20.1

לימון מאייר

60.1

ליים

20.9

הערות:
לתעריפים יש להוסיף מע"מ כחוק.
התעריפים אינם כוללים דמי ארגון בסך  ₪ 0.6לטון.
לגבי זנים שאינם מופיעים לעיל יש לבדוק עם המועצה.
תחולת התעריף החל מ.1/9/20 -
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אגרימור ישראל בע"מ הדר  ,2הרצליה טל'  ,09-9581196פקס 09-9516160
agrimor@agrimor.co. il, www.agrimor.co.il

פטיטיף
סולמות

סולמות ועגלות למטעים וקטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

צוות מנוסה

אספקה מיידית

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

ה סטודיו

זה פטיטיף
ציוד קטיף

חותינו
לקהל לקות ישראל שלום,
ולכל בטיובה ,שנתמיחה,
שנה לוב ,צ
שנת לבברכה
שפע ו

