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2011/12 החלה בתנאי פתיחה קשים, כאשר  עונת הפרי 
השוק האירופי רווי באשכוליות מחצי כדור דרומי ומייעדים 
אחרים )מקסיקו(. כמו כן, המצב הכלכלי בחלק ניכר מארצות 
השוק האירופי המשותף, וחוסר הוודאות באשר לעתיד, גורמים 
להאטה בשווקים אלו. לצערנו הרב - יצוא פרי הדר מישראל 
מתבסס בשנים האחרונות על אשכוליות )50% מסל היצוא 
שלנו( ועיקר ההכנסה בענף זה, התבססה על השוק המוקדם.                                                                         
למרבה הפלא, בעונה הקודמת, באותה תקופה, המצב היה הפוך, 
כאשר היה מחסור באשכוליות בשוק האירופי )חצי כדור דרומי 
סיים מוקדם( ולמרות ההזדמנות להשיג תוצאות שיווקיות טובות, 
הצלחנו במו ידינו להציף את השוק, לגרום למלאים ובסופו של 

דבר, התמורה למגדל הייתה נמוכה....

קלפים טובים ביד
אם נעשה אנלוגיה למשחק קלפים, הרי בשנה שעברה קיבלנו 
מהמחלק קלפים טובים ליד שלנו, אך השתמשנו בהם בצורה 
יחסית לפוטנציאל. השנה, קיבלנו מהמחלק קלפים  גרועה, 
גרועים בפתיחה אך יש סיכוי למשיכת קלפים טובים בהמשך 
מתוך הקופה )רמז להמשך העונה ולג'וקרים שעדיין בקופה !(.
למרות שרוב משפחת האשכוליות מביאה תוצאות שיווקיות 
גרועות עד כה, בכל זאת ניתן לראות נקודת אור מסוימת, בעקבות 

ההצלחה היחסית של זן הפומלית.
הפומלית, שהגיעה לשיאה באמצע שנות ה-90', כמעט נעלמה 
מנוף הפרדסנות הישראלי, בשל התפתחות מואצת והסתמכות 
על יעד שיווק אחד, חוזרת להיות גורם משמעותי ביצוא ההדרים 
הישראלי, עם גידול משמעותי )והדרגתי( בשוק הקוריאני )מעל 

1,000 טון(, בשוק הרוסי והאירופי.
דווקא מתחרינו )ספרד, מרוקו וטורקיה(, מדווחים על מכירות 
טובות בשוק האירופי )גם בכמויות וגם במחירים(, במוצרים 
האחרים - תזי"ם וקליפים - כך שיש מקום לאופטימיות זהירה 

לגבי ההמשך שיהיה לאחר חופשת סוף השנה האזרחית.

מצב ההדרכה בענף ההדרים
פיתוח,  בתנופת  האחרון  בעשור  נמצא  ההדרים  ענף 
מתווספים  שנה  בכל  המגדלים.  גם  וכך  מתחלפים  הזנים 
הדרים.                                                                                         בגידול  עסקו  שלא  חדשים  מגדלים   100-50
הגידול של הזנים החדשים והמבוקשים הפך להיות יותר ויותר 

מתוחכם, ולכן יש ביקוש הולך וגובר להדרכה.
מצב ההדרכה בענף נמצא בנסיגה גדולה מסיבות אובייקטיביות 

שלא קיבלו טיפול ומענה בזמן.
קרוב ל-20 שנה לא נקלט אף מדריך חדש במערכת ההדרכה 
בענף ההדרים והצוות שנשאר לבצע את המלאכה )1/3 מכוח 
האדם לפני 20 שנה כולל הפנסיונרים והחולים(, מתקשה לשאת 
בנטל, למרות שמדובר בצוות אנשים שמשקיע מעל ומעבר 

לנדרש עפ"י נוהלי העבודה.
נכון שיש כיום יותר אמצעים למדריכים )מחשב, רכב, טלפון 
סלולרי( ויש פעילות בארגון השתלמויות וימי עיון, אך עדיין אין 
תחליף לביקור המדריך בשטח, בדיוק כמו שרופא אינו מטפל 

במטופלים שלו מרחוק.
אני פונה מכאן למנכ"ל משרד החקלאות ולמנהל שה"מ, לפעול 
מיידית לתיקון המצב, אחרת הענף יאבד את אחד המשאבים 

החיוניים ביותר להצלחתו!

שיפורים טכנולוגיים חדשים
   מתוך מגמה לשפר ולהתייעל, אנחנו נמצאים בפני מספר 
פיתוחים ייחודיים וחדשניים  שאמורים לשפר, לייעל ולהוזיל 

את תחום ההדברה.

שיפור מע' המיפוי - מערכת המיפוי הענפית, שעוזרת  א. 
לנו לדייק ולחסוך בהדברה עומדת להפוך למערכת מקוונת 
)Web(, כך שבסופו של תהליך, ולאחר קבלת הרשאות, יוכל כל 
מגדל להיכנס למערכת, לראות את נתוניו ולדאוג לעדכן אותנו 

בשינויים שחלו בשטחיו.

עונת 2011/12
לשחק נכון בקלפים
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יצואן, לאתר את      כ"כ תאפשר המערכת המקוונת לכל 
החלקות המיועדות ליצוא ואת מספריהן ולזרז את תהליך הכשרת 

חלקות אלו ליצוא.

ב. מלכודת אוטומטית לניטור זבוב 
    ביחד עם המכון להנדסה חקלאית )ד"ר יפית כהן(, פיתח 
המכון להדברה של ענף ההדרים, מלכודת לניטור אוטומטי של 

זבוב הפירות הים תיכוני.
בימים אלו הוצבה מלכודת ניטור אוטומטית ראשונה לניסוי 

שדה.
 מדובר במלכודת שתהיה מסוגלת לספור את הזבובים הנלכדים 

במלכודת הניטור ולשדר את הממצאים בצורה עצמאית לרכז 
הזבוב, ע"מ שיוכל לקבל החלטה מתי לבצע ריסוס הדברה והיכן.

ג. תכשיר משיכה וקטילה חדשני
   מנהל המחקר החקלאי נמצא בסיום תהליך פיתוח של תכשיר 

חדשני שאמור לעשות מהפכה בתחום ההדברה.
יכולה להיות משחה או  )צורתו הסופית   מדובר בפולימר 
כופתית( שמכיל הן את חומרי המשיכה והן את חומרי הקטילה 

לזבוב הפירות הים תיכוני.
התכשיר החדש יהיה ידידותי לסביבה - לא יבוא במגע עם 
הפרי, ואמור לחסוך את שעות הטיסה המרובות ואת פיזור החומר 

מהאוויר, ולהוזיל את כל פעילות ההדברה.
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כנס מגדלים בדרום 
פורום מגדלי הדרים יתקיים ביום רביעי - 11/1/2012 בשעה 9:00 בחדר הישיבות 

שבמשרדי י.ח.ם, ליד קיבוץ מגן.

בתוכנית:



להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל
 עד לשבוע 50  המסתיים ב-17/12/2011  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - עד שבוע 50

➽

מצטבר

שינוי ב-%  2009/10   2010/11 2011/2012שבוע 50   זן
 11/12 / 10/11 

18114165793-31%טבורי         

522,2033,8665,197-43%אשכוליות רגילות   

89817,65428,66124,065-38%סנרייז        

64611,80210,89411,2488%סוויטי        

618664-97%           לימון צהוב    

1518-80%           לימקואט       

63203308436-34%קומקואט       

2162094083%           ליים          

100%-           6                      טופז/טנגור    

8971,4451,7161,953-16%מינאולה       

3,2597,4595,1568,58045%סנטינה        

1146-100%                      סצומה         

3031,6937961,625113%מיכל          

200%                                 אדמוני        

70%                                 ראשון         

717199159-28%מירב          

0%                      19           תמי           

11316685-32%           פומלו לבן     

71,0841,2981,172-16%פומלו אדום    

6,21444,08353,53255,976-18%סה"כ          

  2009/10          2010/11  2011/2012 יעדי פרי מרכזיים      

11,5524,536              אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

213,472246,344268,152פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

1,0925,2084,064פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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)ריסוס המלתיון(  בן טוב – 

למשפחה רעה
)זרחן אורגאני(

 הדברת זבוב הים התיכון – מזיק הסגר
מאחר ואין אפשרות ליצא פרי הדר או לשלוח לתעשייה פרי 
נגוע בזבוב הים התיכון, המדינה תומכת בחקלאים בטיפול כנגד 

הזבוב בכ-30% מהעלות.
הסיבה לתמיכה זו היא המחוייבות לטפל בכל חלקות ההדרים 
בכדי למנוע מצב בו חלק מהחלקות לא יהיו מטופלות והזבוב 
יעבור מחלקה לחלקה בין חלקות שכנות. ובנוסף, אסור להשתמש 
בחמר זרחני – מלתיון – שהוא זול יותר מה"סקסס" המאושר 
לשימוש, ובמידה ולא יהיה טיפול משותף, עלול חקלאי "חסכן" 
ביצוא  ול"זהם" את כל הפרי הישראלי  להשתמש במלתיון 

ובתעשיה.
כיום ניתן לזהות במעבדות בחו"ל גם שאריות נמוכות ביותר 
של חמרי הדברה, ולכן המדינה מעודדת את הטיפול המרוכז, ע"י 
סיבסוד העלויות לחקלאים באמצעות פעילות המכון להדברה, 

המבצע את הריסוס בארץ.
המלתיון הזרחני הזול שימש אותנו כ–50 שנה ולא נשבר, 
עם הגברת המודעות  לאיכות הסביבה, הוצא החומר משימוש, 
ייחודי הנמכר  והחומר המאושר היום הוא ה"סקסס" – פטנט 

במחיר פי 3 מהמלתיון.
מאחר ולא ידוע לנו מתי "יישבר" ה"סקסס" שאותו הזבוב 
חייב לאכול ע"מ להפגע, לעומת המלתיון שהיה רעל מגע, 
משתמשים באזורים מבודדים בשיטת ה–SIT – פיזור זבובים 
מעוקרים , כדי להקטין את אוכלוסיית הזבובים. פעילות זו יקרה 
יותר, ומחייבת כמו בשיטות האחרות, טיפול מרוכז בכל האזור 

וכן סניטציה מוקפדת.

בשנים האחרונות נכנסה לשימוש שיטה של מלכודות ללכידה 
המונית של הזבוב, הפועלות ע"י חמרי משיכה ורעל, שיטה זו 

נקייה וללא ריסוסים ומחייבת ניטור קפדני וסניטציה.
המכון להדברה מבצע מחקרים בכל השיטות כדי להכין תשתית 

להדברה יעילה וזולה גם ללא ה"סקסס" בעתיד.
השרותים להגנת הצומח מכינים תכנית הדברה שנתית המעוגנת 
בחוק , התכנית מחייבת את כל החקלאים ומאפשרת גביית היטל 

למימון שאר ההוצאות, מעבר למימון הממשלה.
השרותים להגנת הצומח מסמיכים את המכון להדברה לביצוע 

הפעילות בשטח.
פעילות נוספת של המכון להדברה היא בתחום יבוא, איקלום 
והפצה של אויבים טבעיים של מזיקי פרדס, מחקרים בנושא 
אקריות וכנימות, השפעות הטיפול האגרוטכני הקיים בפרדס 
על אוכלוסיות החרקים )מועילים ומזיקים כאחד( וכן אישור 
פרוטוקולים ליצוא הדרים למדינות שבהם חל הסגר על חלק 
קוריאה,  יפן,  סין,  )אוסטרליה,  מהחרקים הקיימים בישראל 

ארה"ב(.
הטיפול במלכודות ללכידה המונית החל בגליל, לפני כשנתיים, 
ומביא בינתיים לתוצאות טובות )רב השטחים – אשכולית אדומה(.
כיום מבוצע טיפול בכ–9,000 דונם בגליל, כ–1,000 דונם בעמק 
הירדן, ועוד כ-1,500 דונם נמצאים בניסיון של המכון להדברה 

במטרה להגיע למסקנות על הציוד והטיפול המתאים ביותר.
בשיטת ה–SIT  מטופלים כ–15,000 באזורי הארץ השונים.

ענף ההדרים במועצת הצמחים , האחראי על המכון להדברה, 
חייב להיערך למצב החדש שבו תכנית ההדברה אינה מבוססת רק 

המדינה תומכת בחקלאים בטיפול כנגד הזבוב בכ-30% מהעלות ⋅
המכון להדברה מבצע מחקרים בכל השיטות כדי להכין תשתית

להדברה יעילה וזולה גם ללא ה"סקסס" בעתיד  ⋅ נמשך המאבק במניעת 
גידולים לא חוקיים שעלולים לגרום למחלת גרינינג בישראל
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על ריסוס מהאויר, בעלות של 170 ₪ לדונם, אלא גם לפעילות 
.SIT–של מלכודות ו

חקלאים המשתמשים במלכודות, מבצעים ניטור קפדני במיוחד, 
לאיתור נגיעות בפרי. במקרים של נגיעות, מבצעים ריסוס אוירי 

או קרקעי, להורדת האוכלוסיה.
סביר להניח, שכתוצאה מהלחצים של הגופים הירוקים, להקטין 
הטיפול בריסוסים, הטיפול במלכודות, במידה ויוכיח עצמו בכל 

הזנים, ילך ויתרחב לכל הארץ.
אנו פועלים להכניס את הטיפול במלכודות לתכנית ההדברה, 

כדי שנוכל לקבל השתתפות בעלויות הנוספות מהממשלה.
את הוצאות הטיפול בזבוב מממנים מגביית היטלים מהפרי. 
מאחר והטיפול מבוצע בכל הפרדסים בארץ, חקלאי שאינו משלם 
היטלים )בעיקר בשיווק לשוק המקומי(, מפיל את המימון על 

חקלאים אחרים – חבריו.
חקלאים אלו יכולים לדווח למועצה על כמות הפרי ששיווקו 
ולשלם ההיטל כמו כלל הפרדסנים. המידע הוא פנימי, ואינו 

עובר לגורמים חיצוניים.

חוק הסטנדרטים
בכנסת עבר חוק הסטנדרטים, הקובע את איכות וסיווג הפרי 

בשוק המקומי.
לענף ההדרים יש כללים לפרי המיוצא, אך לא בשוק המקומי. 
חוק זה בא למנוע שיווק פרי לא בשל, בעיקר בתחילת העונה, 

שיווק הפוגע בפרי הבשל, בהמשך העונה.

 ביקור שרת החקלאות בענף ההדרים
ב-24/1/2012  תבקר שרת החקלאות בענף ההדרים, באזור 

הגליל. 
זנים חדשים ובעיות  יוצג ענף ההדרים בארץ,  בפני השרה 

שוטפות של הענף.
נושאים שיועלו בפני השרה:

1. חוסר בתי אריזה לקליפים.
2. חוסר בפועלי קטיף מיומנים.

3. קידום ניקוי חמר ריבוי מוירוסים ווירואידים.
4. הצגת הסכנות ממחלת ה"גרינינג".

5. הצגת פעילות הדברת זבוב הים התיכון.
6. דרישה לתוספת מדריכים צעירים לשה"ם ושמירת הידע 

המצטבר.
7. סחר חוץ – פתרון בעיית המכס על הפומלית ברוסיה ומניעת 
יצוא אשכולית אדומה לארגנטינה וכן פתיחת שווקים חדשים 

בברזיל, פרו ודרום קוריאה ועוד.

ביעור צמחי קאפיר – ליים
במהלך המאבק למניעת גידולים לא חוקיים שעלולים לגרום 
למחלת גרינינג בישראל הושמדו  עד כה 248 עצים לאחר ביקור 

במעל 2,000 מגורונים של תאילנדים.
המבצע יימשך עוד חדשיים.

ענף ההדרים
משתתף בצער מש' אשכנזי

על פטירתו של

רמי אשכנזי ז"ל
חבר מזכירות

ארגון מגדלי הדרים לשעבר
חבר ועדת בקורת

 במועצה לשיווק פרי הדר
 איש ציבור ישר דרך, צנוע וחרוץ
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מנכ"ל מועצת הצמחים  פונה לחקלאים:

  "שר הביטחון אישר את 
בקשתנו להורדת גיל  
העובדים הפלסטינאים 

לעבודה בחקלאות"

"אני מאיץ בחקלאים החסרים כוח אדם לפנות
 אלינו בכדי לקבל היתרים לעובדים נוספים"

בעקבות פניה של מועצת הצמחים ומשרד החקלאות, אישר 
שר הביטחון, אהוד ברק, הורדת גיל הכניסה לעבודה בישראל 

מ-30 שנה ל-26 שנים.

זהו שינוי מהותי שיש לברך עליו,  שיאפשר לקלוט עובדים 
רבים יותר הדרושים לנו לקראת עונת הייצוא שהחלה זה עתה 

בירקות, פירות, הדרים ופרחים.

ראוי לציין גם את שת"פ המבורך בין מועצת הצמחים לבין 
רשות ההגירה האחראית על ההיתרים וגורמי הביטחון האחראים 

על הביצוע.
בקשות החקלאים מטופלות ביעילות ואם אין מגבלות ביטחון, 

העובדים זמינים תוך זמן קצר.
אני מאיץ בחקלאים החסרים כוח אדם לפנות אלינו בכדי 

לקבל היתרים לעובדים נוספים.
 

בברכה,
צבי אלון

צבי אלון מנכ”ל מועצת הצמחים
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המדינה הצדיעה למחקר 
החקלאי במלאת 90 שנה 

למכון וולקני

בכנסת התקיימה תצוגת זנים של מבחר הפירות והירקות פרי המחקר 
הישראלי ⋅ נשיא המדינה שמעון פרס ביקר במכון וולקני

וברך את העושים במלאכה

מכון וולקני ציין 90 שנה להקמתו והאירוע זכה לתשומת לב 
מירבית של בכירי הממשל בישראל.

כך למשל התכנסו במתחם החקלאות בבית דגן כל המי ומי 
בממסד החקלאי בישראל לקבלת פנים נרגשת לנשיא המדינה 

שמעון פרס שהיה אורחו של מכון וולקני. 
לכבודו של האורח הוכנה תצוגת זנים של מבחר פירות וירקות 

פרי מחקר ישראלי והאורח נראה נהנה ומחוייך כשראה את מה 
שהוצג בפניו. 

מספר ימים קודם לכן זומנו נציגי החקלאים מהענפים השונים 
זני  למשכן הכנסת שם שמעו הרצאות וגם התרשמו מתצוגת 
פירות וירקות שונים. הפעם האירוע משך רבים מהשרים וחברי 
הכנסת ולא רק את אלו שמזוהים כלובי החקלאי בכנסת. בלט 

בקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בתצוגת הפרות והירקות בכנסתנשיא המדינה שמעון פרס ופרופסור יורם קפולניק מנהל מכון וולקני  
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בחודש אוקטובר נרשם פער תיווך 
של 73.6% בין המחיר אותו

 נדרש הצרכן לשלם עבור פרי הדר 
לעומת המחיר הקמעוני

פער התיווך בפירות טריים עלה משמעותית בחודשיים האחרונים לשיעור 
של 58%, לעומת ירידה משמעותית בפער התיווך בירקות טריים בחודשים 

האחרונים # בחודש אוקטובר גם הוזל מדד התוצרת החקלאית הטרייה 
ב-0.6% לעומת התייקרות של 0.1% במדד הכללי        

מאת כתב עת הדר

בין   73.6% של  תיווך  פער  נרשם  אוקטובר  בחודש 
לעומת  הדר  פרי  עבור  לשלם  הצרכן  נדרש  אותו  המחיר 
וירקות  וגם  נוספים  פירות  נוספים.  המחיר הקמעוני. פרות 
 ,)86.2%( טריים ה"מככבים" בפערי התיווך הם: אפרסקים 
                                                                                                                        .72.55 ובננות   ,)81.7%( עגבניות   ,)83%( ירוק  פלפל 
בכל חודש מפרסמת הלמ"ס את שעורי עליית המחירים במשק 
המשוקללים לשיעור "עליית מדד המחירים לצרכן", המהווים 
מדד ליוקר המחייה. סעיף ההוצאה על מזון הינו מהעיקריים 
ברשימת ההוצאות של כל משק בית ועומד על כ-1,700 ₪ 
בחודש בממוצע למשפחה. מדד מחירי החקלאות של משרד 
החקלאות כולל מוצרי חקלאות טריים: פירות וירקות טריים, 
פירות יבשים ואגוזים למיניהם, בשר, עופות ודגים, חלב ומוצרי 
חלב, ביצים ודבש. כיוון שמדובר במוצרי יסוד, הם נמצאים בכל 
בית, להבדיל ממוצרי מותרות, ועל כן השפעתם מכרעת עבור 
כל צרכן במדינה ובמיוחד בקרב השכבות הבינוניות והחלשות.
חשוב להדגיש, מדד תוצרת חקלאית טרייה מתבסס על נתוני 
מדד המחירים לצרכן, אך אינו בר השוואה עם סעיפי המזון, 
הירקות והפירות שבמדד, מאחר שהוא כולל קבוצה חלקית בלבד 
מהפריטים הכלולים בסעיפים הנ"ל )אינו כולל ירקות ופירות 

מעובדים, כדוגמת שימורים(.
על פי נתוני הלמ"ס והחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה 
במשרד החקלאות, בחודש אוקטובר 2011 הוזל מדד מוצרי 
החקלאות הטריים בשיעור ממוצע של 0.6%, לעומת עלייה 
של 0.1% במדד הכללי ועלייה של 0.3% בסעיף מזון )ללא 

ירקות ופירות(.
משקל תרומת התייקרות מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה 
להתייקרות המדד הכללי, הסתכם בחודש אוקטובר ב-6.804% 

לעומת משקלו במדד העומד על 6.809%. 
עליית מדד התוצרת החקלאית הטרייה בחודש אוקטובר 
2011, הושפעה בעיקר מהוזלת   סעיף  "ירקות ופירות טריים",  
שהסתכם בירידה של  כ-1.2%. )נרשמה יציבות במחירי הירקות 

הטריים, והפירות הטריים הוזלו בשיעור  של  2.8(.   
מחירי הפירות  הטריים, שאספקתם הייתה בד"כ סדירה, בהתאם 
להשפעות  העונתיות , אופיינה בהוזלת חלק מהמוצרים, ביניהם 
לימונים 22.6%-, אבוקדו 8.9%-, מלונים 8.7%-, אפרסקים 
5.2%-, בננות 5%-, תפוחים -2.8% ואגסים 0.7%-. לעומתם 

הייתה התייקרות של 17.2% בענבים, ו-6% בשזיפים. 
הסעיפים המתייחסים לתוצרת בעלי חיים אופיינו בהוזלת 
סעיף "תוצרת בשר עופות ודגים" ב-0.2%- )סעיף העופות ירד 
ב-0.5%-(, במחירי הדגים הטריים נרשמה ירידה של 1.3%-, 

לאחר התייקרות של 1.5% בחודש הקודם.  
 בסעיף  "חלב ומוצריו" נרשמה  הוזלה  של כ-1.2%, בכלל 
זה התייקרות של 1.2% בחלב ו-הוזלה של -1.1% בסעיף גבינות 
רכות. ראוי לציין  את הגידול בפער בין מדדי מחירי גבינה 
רכה לעומת החלב שהצטמצם. בין השנים  2003-1995 הייתה 
התייקרות צמודה ומשנת 2008 הפער התרחב לשיא  בחודש מרץ 
2011 )יחס של 1.20( בחודש אוקטובר  הגיע  היחס  לפי 0.97.
הדבש הוזל  ב–0.9%- לאחר הוזלה של 2.2%- בחודש הקודם. 
הביצים התייקרו ב-0.3% לאחר  הוזלה בשיעור של  כ–1% 

בחודש הקודם.
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 חגיגת חנוכה  עם מיץ הדר 
במהלך חג החנוכה עמדה להתקיים חגיגת חנוכה באתר הפרדסנות ברחובות 

ערב סגירת גיליון זה של עת הדר, עמדה להתקיים חגיגת חנוכה באתר הפרדסנות ברחובות. 
בתוכנית חגיגת החנוכה סיורים מודרכים באתר ובפרדס, סיפורים על פרדס מינקוב – הפרדס הראשון שניטע במושבה 

רחובות ועל הפועלים אשר עבדו בו וחייהם במושבה הצעירה. 
כמו כן הוכנו למבקרים באתר הסברים על פירות ההדר השונים, צפייה בהפעלת מנוע המשאבה בבאר המים העמוקה, 

והשתתפות בפעילות יצירה ואף יתנסו בקטיף פירות ובסחיטת מיץ טרי וטבעי הישר מעצי הפרדס.

הפעילות הותאמה למשפחות ולילדים מגיל 3 ומעלה. לפעילות שכזו נרשמו המשתתפים מראש.

ראוי  לציין כי  בתקופה של החדשים ינואר 2006 עד  אוקטובר  
2011  )בסיס 100 = 12/2005( הסתכמה ההתייקרות המצטברת 
של התוצרת החקלאית הטרייה בכ-28.8% בהשוואה להתייקרות  
 .1.69 פי  גידול של  מקבילה של 17% בלבד במדד הכללי, 
ההתייקרות בסעיף מזון )ללא ירקות ופירות( הסתכמה בכ-27.1%. 
לעומת זאת בתקופה המתייחסת  לחודשים  ינואר 2008  עד 
אוקטובר 2011, הסתכמה  התייקרות המצטברת של מדד התוצרת 
החקלאית הטרייה בכ-6%, הנמוכה  מהתייקרות  המדד הכללי 
של  כ-13.3%. ההתייקרות בסעיף מזון )ללא ירקות ופירות( 

הסתכמה בתקופה זו בכ-14%. 

פער בין מחירי ירקות ופרות טריים
הפער בין מחירי הירקות והפירות הטריים ברמה הקמעונאית, 
לבין המחירים לצרכן עמד בחודש אוקטובר 2011  על כ-56.8% 
לעומת פער של 53.6% בחודש ספטמבר 2011 ולעומת פער של 
50.5%  ממוצע לשנת  2010.  משמעות הפער בחודש אוקטובר 
2011 שהמחיר אותו נדרש הצרכן לשלם בחודש זה גבוה ב- 
56.8% ביחס למחיר אותו משלם הקמעונאי. פער התווך בירקות 
טריים בחדש זה עלה לכ-55.5% בהשוואה ל-52.2% בחודש 
ספטמבר 2011. במקביל עלה פער התווך בפירות  טריים ל-58% 
בהשוואה ל–54.6% בחודש ספטמבר ו-39.6% בחודש אוגוסט. 
הבאים:  במוצרים  הפערים  בלטו   2011 אוקטובר  בחודש 
אפרסקים 86.2%, פלפל ירוק 83%, עגבניות 81.7%, מלונים 

75.5%, פרי הדר אחר 73.6%, בננות 72.5%.
היצוא החקלאי הטרי הסתכם בחודשים ינואר- אוקטובר 2011 
בכ-1025 מיליון דולר, לעומת 1002.1 מיליון דולר  בתקופה 
המקבילה אשתקד, ומבטא יציבות במונחי דולר פו"ב שוטפים. יש 
לציין כי במונחי מחירי  ש"ח ריאליים של שנת 2011, הסתמנה 

ירידה ריאלית של 7.7%- בייצוא הטרי בין התקופות הנ"ל. 
עליות בערכי הייצוא במונחי דולר פו"ב, נרשמו במרכיבי 
הייצוא הבאים:  פירות אחרים )ללא הדרים( 10.5%/ ירקות תפו"א 
ומקשה 4.7%, פרחים 1.3%, תוצרת בעלי חיים 0.3%. לעומתם 
היתה ירידה בכותנה וגד"ש אחרים של 20.2%-, הדרים 8.5%-. 
משקל הייצוא החקלאי הטרי מכלל יצוא המשק הסתכם ב- 
ינואר-אוקטובר 2011, לעומת 2.3% בתקופה  2% בחודשים 
המקבילה בשנת 2010. במקביל ירד גם משקל הייצוא החקלאי 

הכולל לכ- 3.4% לעומת 3.7% בהתאמה.
תנאי הסחר ביצוא  )אומדן( : בתשעת החודשים הראשונים של 
שנת 2011 )ממוצע(, נרשמה הרעה של כ-7.4% לעומת הרעה  
של כ-8.6% בתקופה מקבילה אשתקד. )תנאי הסחר ביצוא  = 
שינוי בשע"ח משוקלל 75. 0  יורו ו-25.0  דולר, מחולק בשינוי 

מדד מחירי  תשומת ענפי הצומח(.
מדד חקלאות מורכב משני מדדים שונים:

מדד פערי מחירים בין המחירים לצרכן והמחירים הסיטונאיים 
)פירות וירקות טריים עיקריים( – כמה אנו, הצרכנים, משלמים 
על פירות וירקות לעומת המחיר אותו משלמים הקמעונאיים. 

מדד תרומת מוצרי חקלאות טריים להתייקרות המדד הכללי 
– כיצד משפיעים מחירי מוצרי החקלאות הטריים, המהווים את 
סעיף המזון הבסיסי בכל משק בית על כלל הוצאות משק הבית. 
פער התיווך הקמעונאי מוגדר: כהפרש בין המחיר לצרכן 
לבין המחיר הסיטונאי, מחולק בערך לסיטונאי. ערך לצרכן 
מבטא  מכפלת מחיר לצרכן במשקל הסעיף במדד המחירים 

לצרכן )נתוני הלמ"ס(.
)נתוני היחידה  ערך סיטונאי מבטא מכפלת מחיר סיטונאי 
לשיווק תוצרת חקלאית במשרד החקלאות( במשקל הסעיף 

במדד המחירים לצרכן )נתוני הלמ"ס(.

חוק הקובע מסגרת חקיקתית 
יזם קידם והעביר משרד החקלאות  יש לציין כי לאחרונה 
ופיתוח הכפר את החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו )"חוק 
מידה  לאמות  חקיקתית  מסגרת  קובע  החוק  הסטנדרטים"( 
לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה )פירות 
וירקות( לשוק המקומי, ומכיל תקני איכות ובטיחות על כלל 
התוצרת החקלאית הטרייה. חשיבותו של החוק הוא בכך שהוא 
מאפשר לקבוע )באמצעות תקנות( תקני איכות ובטיחות על 
ניכר באיכות עבור הצרכן.  תוצרת חקלאית שיביאו לשיפור 
נוקד: "כיום לא נהוגה  ופיתוח הכפר אורית  שרת החקלאות 
ברשתות ובחנויות הפרדת תוצרת על פי איכותה, דבר הפוגע 
בצרכן שנאלץ לשלם מחיר אחיד עבור מוצר שאיננו הומוגני                                              
נושא  את  היא להעלות  החוק  איכותו. מטרתו של  מבחינת 
השקיפות, להקטין את עלות החיפוש ולתת לצרכן את המידע 
המלא אודות איכות התוצרת, דבר שיאפשר לו לשלם בהתאם 

לטיב הפירות והירקות אותם הוא צורך".
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משרדי הפנים והאוצר מסרו כי יבדקו את נושא העלאת 
הארנונה שמשלמים מפעלי התעשייה בהתיישבות, לאחר שסיכמו 
על כך עם  יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן בשיא ומנהל 
המחלקה לכלכלת תעשייה ועסקים בהתאחדות התעשיינים, אורן 
הרמבם עם אנשי אגף התקציבים באוצר ומרכז השלטון המקומי.                                                                                             
הבדיקה תעשה בשיתוף אנשי התאחדות התעשיינים ואיגוד 
התעשייה הקיבוצית. בפגישה אמרו אנשי האוצר שעד להשלמת 
הבדיקה לא יאושרו העלאות חריגות בתשלומי הארנונה של 

התעשייה.
פי חקיקה חדשה שעומדת להיכנס לתוקף בתחילת  על 
האזוריות להעלות את שיעורי  2012 תידרשנה המועצות 
הארנונה למפעלי התעשייה עד לשיעור הממוצע בנפה אליה 
הן משתייכות. משמעות יישום ההחלטה היא ייקור של תעריפי 
הארנונה שמשלמת התעשייה הקיבוצית בסכום של 100 מיליון 
שקל לשנה. בחלק מהאזורים, כמו בקיבוצי "עוטף עזה" צפויה 

הארנונה לעלות בשיעור חד של עשרות אחוזים. 
יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית קרא לראשי המועצות   
האזוריות לעכב קבלת החלטות על שינויים חריגים בשיעורי 
הארנונה לשנת 2012 לאור הבדיקה של משרדי הממשלה. משרד 
האוצר שבידו סמכות האישור של צוי הארנונה צפוי ממילא 
שלא לאשר בשלב זה העלאות חריגות ואין סיבה להכניס את 

המערכות לסחרור.
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, עמוס רבין, הזהיר שיישום 
ההחלטה בנוסח הנוכחי יגרום נזק לתעשייה בהתיישבות וזאת 
בתקופה של משבר כלל עולמי וסימני מיתון וירידה בביקושים 
גם בשוק המקומי. יש לברך על כך שנפתח מסלול של הידברות 

והסכמות בין כל הצדדים.
 

חשש: קווי יצור יועברו לחו"ל 
כי תשלומי  והפנים  לכן החליטו במשרדי האוצר  קודם 
הארנונה של התעשייה הקיבוצית למועצות האזוריות צפויות 
 100 של  בסכום   2012 מתחילת  החל  חדה  בצורה  לגדול 
מיליון שקל לשנה, ייקור ממוצע של 25% בעלויות הארנונה.                                                     
גובה  הפחתת  של  המדיניות  פי  על  התקבלה  "ההחלטה 
האזוריות".                                                                                                              למועצות  הממשלתיים  האיזון  מענקי 
על פי ההחלטה מועצה אזורית שלא תגבה את הסכום החדש 
מהתעשייה שבתחומה תיענש בהפחתת מענק האיזון בהפרש 

הסכומים.
הזהיר  רבין,  עמוס  הקיבוצית,  התעשייה  איגוד  מנכ"ל 
בהתיישבות  לתעשייה  הרסני  יהיה  ההחלטה  שיישום 
וירידה  וזאת בתקופה של משבר כלל עולמי וסימני מיתון 
בביקושים גם בשוק המקומי. חלק מהמפעלים הנמצאים על 
יוכלו לעמוד  ונאבקים באיומים הרבים לא  גבול הרווחיות 
ויגיעו לסכנה ממשית להמשך קיומם.                                           בתשלומים הכבדים 
וגורמים  התעשיינים  התאחדות  והתמ"ת,  הפנים  משרדי 
אחרים הביעו את עמדתם התומכת בביטול הגזרה לאלתר, 
התעריפים.                                                                                        את  להעלות  ברצונו  דבק  האוצר  משרד  אך 
תעשיות שהוקמו לפני עשרות שנים עלולות לקרוס בשל החלטה 
שהתקבלה בחוסר הגיון, מזהיר מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית. 
גזירות מעין אלו יאיצו תהליך של מעבר של מפעלים וקווי יצור 
לחו"ל תוך פיטורים של עובדים מהקיבוצים ומהישובים הסמוכים. 
נטישת התעשייה היא לרוב תהליך חד כיווני ומי שמתחיל לייצר 
בחו"ל כבר לא ימהר לחזור לארץ וזו תהיה בכייה לדורות.                                                                                                          
ראשי האיגוד אמרו שהם מצפים מראשי המועצות האזוריות 
להתייצב לצד מפעלים ולמנוע מבעוד מועד את הנזק הצפוי. 

האוצר לא יאשר העלאות חריגות בתשלומי 
הארנונה של המפעלים עד להשלמת בדיקה

מתווכים דורשים להעלות משמעותית את 
הסכומים שהם גובים מעובדים זרים

המועסקים בחקלאות
 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ 
חיים כץ )ליכוד( קיימה  דיון בגובה דמי התיווך שרשאי מתווך 
לגבות מעובד זר שהביא לעבודה בישראל התקנות מתייחסות 
זרים המגיעים לישראל ממדינות עמן נחתם הסכם  לעובדים 
בילטראלי המאפשר פיקוח של ארגון ההגירה הבינלאומי. נכון 

ליום הפרסום, נחתם הסכם כזה רק עם תאילנד, כך שבפועל 
התקנות רלוונטיות לעובדים זרים מתחום החקלאות.

בתקנות שהגיש משרד התמ"ת התבקשה הוועדה לאשר תשלום 
 3,480 חד פעמי של עובד עבור תיווך, אשר אינו עולה על 
ש"ח. נציגי חברות התיווך, גבי בורנשטיין, קובי גבאי וצבי רם, 
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טענו בדיון כי הסכום אינו מספיק ולא מאפשר להם רווח הוגן. 
לדבריהם, החברות נושאות בעלויות הטיסה של העובד, מלוות 
אותו באופן יומיומי ודואגות לצרכיו. לכן הם מבקשים לגבות 

מעובד זר סכום של 3,480 ש"ח מדי שנה.
יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ )ליכוד( אמר בתגובה: "העובדים 
הזרים הם גוף חלש ללא הגנה שבא לעבוד בתנאים קשים תוך 
הקרבת משפחתו, ואתם רואים בו באר שואבת לכסף. מגיע לכם 
להרוויח, אבל אתם מבקשים יותר מדי. יש לגבות חלק מהעלויות 

גם מהמעסיק, כמו בתחום הסיעוד".
ח"כ אילן גילאון )מרצ(: "חברות כוח האדם קבלו רישיון 
ממדינת ישראל לסרסר בכוח אדם זר. אם הסכומים המופקעים 
והמופרכים שאתם גובים היום לא מספקים אתכם, עליכם לפרוש 

מעיסוקכם הבזוי שראוי שיעבור מן הארץ".

עידית ליבוביץ', קו לעובד: "הפועלים עובדים 18 שעות ביום 
ומרוויחים 14 ש"ח לשעה, ובאין תקנות המפקחות על גובה 
דמי התיווך שהם משלמים גובים מכל אחד מהם 11 אלף דולר 

על תיווך בממוצע. לשכות התיווך לא עובדות לשם שמיים".
עו"ד נטע ברנר-מאור מהלשכה המשפטית במשרד התמ"ת 
הדגישה: "בעיקרון, על פי ההסכמים הבינלאומיים, חל איסור 
על גביית דמי תיווך מעובד זר. חריגות מאיסור זה מאפשרות 

גביית סכומים מינימליים בלבד".
יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, סיכם את הדיון ואמר: "הוועדה 
בראשותי תקבע כללים ברורים בנושא. אני דורש מנציגי התמ"ת, 
לשכות התיווך והחקלאים להגיע להסכמה על הסכומים. לא 
ייתכן שהעובד הזר יהיה הפרה הנחלבת היחידה. ייתכן שנצטרך 

לגבות תשלומים.

הגלריה החקלאית 8 יוצאת לדרך. שילחו אלינו תמונות טבע מרהיבות מהחקלאות והנוף
הישראלי, 20 התמונות הנבחרות ייכנסו לתחרות ויוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד: 

 iPad - מקום ראשון - מצלמה מקצועית | מקום שני - מחשב נייד | מקום שלישי
התחרות תתקיים בדף הפייסבוק של קנט ובאתר קנט.

אימייל לכתובת   JPG בפורמט   09.02.12 לתאריך  עד  לשלוח  יש  אודותיו  קצר  ותיאור  כתובת  טלפון,  מספרי  שם,  בצירוף  הצילום  את 
gallery@kanat.co.il באיכות גבוהה )dpi 300( או להעלותה לדף הפייסבוק  שלנו. כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון אותו ניתן 
למצוא באתר האינטרנט של קנט שכתובתו www.kanat.co.il או בדף הפייסבוק או במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין 74 ת”א. *ט.ל.ח

http://www.facebook.com/kanatpage שלנו:  הפייסבוק  לקבוצת  הצטרפו 

אל תחכו שהטבע יצלם את עצמו...
תחרות צילומי טבע וחקלאות של קנט נפתחת!

   הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה אישר בסוף 
והיצואן  נובמבר את מכירת אגרקסקו לאיש העסקים  חודש 
החקלאי גדעון ביקל, ללא התניות ומגבלות. מהחברה נמסר כי 
הרוכש סיים לשלם למפרקי אגרקסקו שלמה נס ואלי שפלר, את 
התשלום במזומן עליו התחייב בהסכם איתם - 17.6 מיליון שקל.                                                                                                                         
סכום נוסף בסך 24.4 מיליון שקל ישלם ביקל לקופת הפירוק 

במהלך השנים הקרובות. 
חברת היצוא החקלאי של ביקל, "פרחי ביקל יצוא", תמוזג 
באגרקסקו והחברה הממוזגת תקרא "אגרקסקו יצוא בע"מ". 
עוד נודע כי החברה החדשה כבר ביצעה משלוחים ראשונים 
של ירקות ופרי הדר לאירופה והיא תגדיל את משלוחי היצוא 

ככל שיתאפשר. 
ויצוא הירקות בפרט נקלעו באותה  היצוא החקלאי בכלל, 
העת למשבר בשל עודפים גדולים של פלפל. אגרקסקו החדשה 
פירסמה קריאה למגדלי הירקות ולמגדלי הפלפל בפרט לחזור 
ולפעול איתה, כדי לנצל את פריסתה הרחבה ברחבי העולם 
ויכולתה לווסת ולהפנות את היצוא החקלאי לשווקים הרבים 
בהם היא פרוסה, ולמכור אותו תחת המותגים הבינלאומיים 

"כרמל" ו"אגרקסקו". 
 

חקלאים שסיפקו לאגרקסקו תוצרת בקונסיגנציה זכאים 
לקבל את התמורה ממכירת תוצרתם

   שופטת בית המשפט המחוזי, ורדה אלשיך, פסקה בהחלטה 
עקרונית כי חקלאים שסיפקו לאגרקסקו )הישנה( תוצרת ליצוא 
בקונסיגנציה )"מכר מותנה"(, זכאים לקבל מהמפרק את שווי 
תוצרתם. על פי הפרסום בעיתונות, השופטת אלשיך פסקה כי 
במכירה בקונסיגנציה זכויות הקניין של ספקי הסחורה נשמרות 
ואינן עוברות לידי המשווק )במקרה דנן חברת אגרקסקו(, אלא 
אם שילם ליצרן את מרבית, או כל התמורה, כלומר רכש ממנו 

את הסחורה. 
השופטת אלשיך כותבת בפסיקתה, כי מהחומר שהוצג בפניה 
על ידי המבקשים מתברר, כי חלק מהחקלאים בהם מגדלי צמחי 
נוי וריבוי, אכן מסרו את תוצרתם לאגרקסקו למכירה בקונסיגנציה 
ועל מפרקי החברה לשלם להם מקופת הפירוק את התמורה 
שאגרקסקו קיבלה מלקוחותיה בחו"ל בתמורה, כל זאת בכפוף 
לראיות פרטניות המאשרות את טענת כל אחד מהם כי מסר את 

תוצרתו לאגרקסקו בקונסיגנציה. 
עוד קבעה השופטת אלשיך, כי על פניו לא כך הדבר עם 
מגדלי הירקות, מפני ש-70% מהתמורה שולמה להם מראש, 
עובדה המצביעה על קביעת מחירי תוצרתם מראש והשליטה 

המוחלטת של אגרקסקו באורח השיווק ובתמורה. 

החוק לחקלאים מסתכם בכחמישים מיליון שקל
חובה הכולל של אגרקסקו לחקלאים מסתכם בכ-50 מיליון 
ירקות ליצוא,  שקל, כ-35 מיליון שקל מהחוב הוא למגדלי 

שרובם ככולם ייצאו את תוצרתם באמצעות אגרקסקו. 
בית המשפט קיבל את ההחלטה על אף התנגדות הבנקים 
המהווים את הנושים המובטחים לחוב ומחזיקי האג"ח מפני 
שהתשלום לחקלאים מקופת הפירוק צפוי להיות על חשבון 
התמורה לה הם זכאים מכוח כללי הנשייה המקובלים בישראל. 
החוב הכולל של אגרקסקו לבנקים, למחזיקי האג"ח, לספקי 
התוצרת החקלאית ולנושים אחרים מגיע לכ-600 מיליון שקל. 
בקופת הפירוק של החברה מצויים 17.6 מיליון שקל במזומן, 
ששולמו למפרק על ידי חברת פרחי ביקל, שרכשה לאחרונה 
את אגרקסקו כעסק חי במכרז והחלה להפעילה תחת המותג 
"אגרקסקו ביקל יצוא".  בעתיד יגיע סך התמורה ממכירת החברה 
ל-42 מיליון שקל. בנוסף לכך בקופת המפרק יתרת מזומנים 

וחובות לקוחות הנאמדים ב-150 מיליון שקל. 

הממונה על ההגבלים אישר מכירת 
אגרקסקו לגדעון ביקל
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הגלריה החקלאית 8 יוצאת לדרך. שילחו אלינו תמונות טבע מרהיבות מהחקלאות והנוף
הישראלי, 20 התמונות הנבחרות ייכנסו לתחרות ויוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד: 

 iPad - מקום ראשון - מצלמה מקצועית | מקום שני - מחשב נייד | מקום שלישי
התחרות תתקיים בדף הפייסבוק של קנט ובאתר קנט.

אימייל לכתובת   JPG בפורמט   09.02.12 לתאריך  עד  לשלוח  יש  אודותיו  קצר  ותיאור  כתובת  טלפון,  מספרי  שם,  בצירוף  הצילום  את 
gallery@kanat.co.il באיכות גבוהה )dpi 300( או להעלותה לדף הפייסבוק  שלנו. כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון אותו ניתן 
למצוא באתר האינטרנט של קנט שכתובתו www.kanat.co.il או בדף הפייסבוק או במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין 74 ת”א. *ט.ל.ח

http://www.facebook.com/kanatpage שלנו:  הפייסבוק  לקבוצת  הצטרפו 

אל תחכו שהטבע יצלם את עצמו...
תחרות צילומי טבע וחקלאות של קנט נפתחת!



מאת יעל ארגוב1
 סילבי דומרצקי1, אתי מלמד1, יונתן מעוז2, ואריק פלבסקי2 

1מכון להדברה ביולוגית, מועצת הצמחים-ענף ההדרים. 

2המחלקה לאנטומולוגיה,  מרכז מחקר נווה יער, מנהל 

המחקר החקלאי

אקרית החלודה של ההדר היא מזיק מפתח בהדרים שכבר 
יעילה. כדי לנסות  ביולוגית  שנים לא נמצאת תחת הדברה 
לעודד את ההדברה הביולוגית הקיימת, בדקנו לאיזה מהאקריות 
להוריד את  הפוטנציאל  יש את  הנפוצות בפרדס  הטורפות 
אוכלוסיית האקרית החלודה ומה יחסי התחרות ביניהן. האקריות 
 Amblyseius  swirskii :הטורפות הנפוצות בפרדסי ישראל הן
  , Iphiseius  degenerans, Typhlodromus  athiasae
 Euseius  לאחרונה נפוץ בגליל המערבי ובגליל העליון גם המין
victoriensis, שיובא על ידי המכון מאוסטרליה. בנוסף לארבעה, 
מצוי בארץ עוד מין מקומי, Euseius scutalis אולם על עצי 

הדר הוא פחות שכיח. 

ועדת ההיגוי של המכון
להדברה ביולוגית התכנסה

לקראת סיומה של שנת 2011
)כתבה ראשונה בסדרה( 

 יעל ארגוב

מאת דורון טימר      

ועדת ההיגוי של המכון להדברה ביולוגית, בראשות אריה 
שרייבר יו"ר ענף ההדרים, התכנסה לדיונים מקצועיים לסיכום 
  .2011/12 ולדיון בתוכניות העבודה לעונת   2010/11 עונת 
ועדת ההיגוי של המכון היא ועדה ציבורית המורכבת מ–17 
חברים הבולטים בפעילותם המגוונת בענף ההדרים בישראל. 
בין השאר חברים בה נציגי מגדלים, משווקים, נציגי משרד 

החקלאות )שה"מ והשירותים להגנת הצומח(,  נציגי ענף ההדרים 
במועצת הצמחים, אנשי אקדמיה )שאינם עובדים במכון להדברה 
וקודמו בתפקיד.                                                                            ביולוגית(, מנהל המכון להדברה ביולוגית 
את הדו"ח המקצועי הציגו בפני הוועדה מנהל המכון והחוקרים.
בנושא  הראשונה  הכתבה  את  מציגים  אנו  זה  בגיליון 
הדר.                                                                                           עת  של  הבא  בגיליון   נפרסם  נוספת  כתבה  זה. 

להלן עיקרי הדברים:   

 בחינת השפעת תחרות בין אקריות טורפות על 
הדברה ביולוגית של אקרית החלודה של ההדר
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במעבדה, בניסויי תחרות בין המינים השונים על שתילים, 
קיבלנו את התוצאות הבאות:

א. אבקת פרחים, כמקור מזון נוסף, חשובה מאוד לאקריות 
 E. -ו A. swirskii  הטורפות. ללא אבקה האקריות הטורפות
scutalis נוטשות את השתילים ולא מורידות את אוכלוסיית 
אקרית החלודה. לכן שאר הניסויים נעשו בנוכחות אבקת פרחים.
ב. האקריות  A. swirskii ו- T. athiasae לא הדבירו את 

אקרית החלודה.
ג. E. victoriensis,  I. degenerans ו- E. scutalis , גרמו 

להפחתה מובהקת של אקרית החלודה. 
T. athiasae  או שלA. swirskii   ד. נוכחות מוקדמת של

 .E. scutalis  הפריעה לפעולתה של
ה. נוכחות מוקדמת של  A. swirskii לא הפריעה

.I. degenerans-ל
ת  ו י ר ק א ה ש ה  ל ו ע ם  י י ו ס י נ ה ת  ו א צ ו ת מ
: הן  , דה החלו ת  י אקר להדברת  ת  ו י אל צי טנ  הפו
 E. victoriensis -ו E. scutalis-באזור  החוף ו ,I. degenerans

בעמקים הפנימיים. אקריות אלה יש לנסות לעודד על מנת לשפר 
באמצעותן את הדברתה הביולוגית של אקרית החלודה.

מאת רועי כספי 

בנזקים הנגרמים ע"י  בשנים האחרונות אנו עדים לעליה 
כנימות ממוגנות )בעיקר הכנימה האדומה וכנימת המוץ(. נראה 
שיעילות ההדברה הביולוגית של מזיקים אלו נפגעה, וההנחה 
הסבירה היא שריסוסים מרובים כנגד מזיקי המפתח בפרדס 
)בעיקר כנגד אקרית החלודה( גורמים להפרת המאזן הביולוגי 

ולפגיעה באויבים הטבעיים של הכנימות הממוגנות האלו.

סקר                                        
בשנה החולפת ערכנו סקר טפילות בכנימות ממוגנות בפרדסי 
מיני הצרעות  מגוון  הייתה לבדוק את  הארץ. מטרת הסקר 
ולהשוות את רמת הטפילות  הטפיליות המצויות בפרדסים, 
בפרדסים מסחריים לעומת בוסתנים. בסקר מצאנו מגוון של 
צרעות טפיליות, אך גם עדויות רבות לכך שבפרדסים שרוססו 
בתכשירי הדברה שונים רמות ההטפלה של הכנימות על ידי 
צרעות טפיליות היו נמוכות באופן משמעותי בהשוואה לבוסתנים 
לא מרוססים באותם אזורים. תצפיות אלו מחזקות את ההנחה 
שהריסוסים המרובים מפרים את המאזן הביולוגי בפרדס. בנוסף 
לסקר, התחלנו לבדוק את רמת הרעילות של חומרי ההדברה 

סיכום פעילות שנת 2011

רועי כספי

0.5 mm

האקרית הטורפת Euseius victoriensis )גודלה 0.4-0.5 מ"מ(

שבשימוש כנגד אקרית החלודה על כלל האויבים טבעיים בפרדס. 
לשם כך הקמנו מערכת ריסוס מעבדתית, והחלנו לבחון את 
רעילות החומרים בריסוס ישיר על צרעה טפילית של הכנימה 
האדומה - אפיטיס מלינוס )Aphytis melinus( )תמונה 5(. 
בהמשך המחקר נבדוק גם את רמת הרעילות באכילה ועל גבי 
העלים בזמנים שונים מיום הריסוס. הידע שיושג במחקר זה יקל 
על הפרדסנים לבחור חומרי הדברה הגורמים לפגיעה מינימאלית 
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תמונה 7 : זחל של עש פרחי ההדר )Prays citri( ע"ג פרח של עץ לימון. 

תמונה 6: זחלי עשים המזיקים לפירות ההדר: א. עש החרוב )Ectomyelois ceratoniae(, ב. עש הקליפה )Cryptoblabes gnidiella(, ג. עש הפירודרסיס 
.)Thaumatotibia leucotreta( ד. עש התפוח המדומה ,).Pyroderces sp(

במאזן הביולוגי בפרדס ועל ידי כך יצמצמו התפרצויות של מזיקים 
בשל פגיעה באויבים הטבעיים שלהם. נושא נוסף שהתחלנו השנה 
הוא הכנת מגדיר-שדה לעשים בפרדס. בפרדס ישנם מספר מיני 
עשים בעלי פוטנציאל לגרימת נזק כלכלי )תמונה 6, 7(. ישנה 

5: צרעות טפיליות של כנימה אדומה )Aphytis melinus( לאחר  תמונה 
ריסוס במערכת הריסוס המעבדתית.

חשיבות רבה ליכולת זיהוי והגדרת העשים על ידי פרדסנים, 
נטרים, ופקחי מזיקים. מגדיר-שדה המכיל תמונות איכותיות 
של הזחלים, הבוגרים, וסימני הנזק השונים יופץ לאנשי ההדרים 

יעזור ליכולת הגדרת העשים בפרדס.
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השפעת הכנה, על עמידות 
הוולנסיה למים מליחים 
בקרקעות הלס של הנגב

מבוא 
ההמלחה בפרדס מאופיינת לרב בסימפטומים של צריבת 
עלים, נשירת עלים, עיכוב בקצב הצימוח, ופחיתה ביבולים 
)11,14(. הנזק הנגרם לעצים כתוצאה מחשיפתם לעקת מלח ניתן 
לחלוקה לשני מרכיבים: נזק הנגרם כתוצאה מעקה אוסמוטית 
)8(. המרכיב האוסמוטי  יונית  ונזק הנגרם כתוצאה מרעילות 
של עקת המליחות הוא השכיח מבין השניים. מקור העקה הוא 
בהשפעת המליחות על פוטנציאל המים בסביבת בית השורשים. 
עם הצטברותם של המלחים בקרקע, חלה ירידה בפוטנציאל 
המים של הקרקע, דבר המקשה על קליטתם על ידי השורשים 
)10(. הנזק הנגרם כתוצאה מחשיפת העצים לעקה אוסמוטית 
גידול העצים(, איננו מוחשי באופן  )פחיתה ביבולים ובקצב 
מידי ומצטבר על ציר הזמן באופן הדרגתי. לעומתה, רעילות 
יונית מלווה בסימפטומים של הצהבת עלים וצריבתם, ומיוחסת 
לצבירה עודפת של מלח )נתרן-כלורי( בעלים. מקור הנזק הינו 
בהרס הרקמות בהן נצבר המלח, וערכי הסף לרעילות מלח בעלים 
מוגדרים כ-0.7% מחומר יבש עבור כלור, ו-0.24% מחומר יבש 

עבור נתרן )3, 7, 14, 19, 21(. 
מרבית המחקרים העוסקים במליחות והדרים )כולל את אלו 
ששמשו להגדרת ערכי סף לרעילות( נעשו בצמחים צעירים 

שגודלו בעציצים והמידע לגבי השפעת המלח והכנה על היבול 
ואיכותו בעצים בוגרים מצומצם יחסית )4, 5, 6, 8, 9, 11, 32, 
16, 17, 18(. לכנה השפעה מכרעת על רגישות ההדר למלח. ניתן 
למצוא בספרות דרוג למידת רגישות הכנות השונות לצבירת 
מלחים )11, 12, 14, 19(. למרות הדרוג המסודר, המידע הנ"ל 
כוללני, ואינו מספק אינפורמציה מדויקת לגבי מידת הפחיתה 
הצפויה ביבול.  כמו כן, נתוני הספרות מתייחסים לכנות הוותיקות 
וחסר מידע לגבי כנות חדשות )כדוגמת 639 ו-812(. מטרת 
המחקר הנוכחי היתה לבחון את השפעתן של כנות שונות )שבע 
במספר( על עמידות ההדרים הגדלים על קרקעות הלס של הנגב 
להשקיה מתמשכת במים מליחים תוך לימוד השפעת הטיפולים 

על התפתחות העצים, פוריות העצים ויבולם.

שיטות וחומרים:
המחקר נערך בחלקת וולנסיה אולינדה שבחוות גילת )נטיעת 
1999, קרקע לס(. העצים נטועים במרווחים של 6X3 מטר )55 

עצים לדונם( ומורכבים על הכנות הבאות )עפ"י סדר א-ב(:
כנת הוולקה: הכנה המומלצת כיום לאזור.  אינה נחשבת ככנת 

איכות, אך מאופיינת ביבולים גבוהים.
כנת החושחש: כנה הידועה בעמידותה לבורון ולרקבונות. 

במהלך העשור האחרון רמת המלחים בעלים מפרדסי הנגב נמצאת 
במגמת עליה. לעליה זו קדמה עליה ברמת המלחים בקרקע שמקורה 
אינו ברור. אחת האפשרויות להתמודדות עם הבעיה הינה חיפוש כנות 

שיאפשרו המשך גידול רווחי של הדרים גם בתנאים של מליחות. במהלך 
חמש שנות המחקר נחשפו עצי ולנסיה )'אולינדה'( המורכבים על כנות 

שונות לחמישה טיפולי מלח, תוך מעקב אחר השפעת הטיפולים על מצב 
העצים, ויבוליהם. המאמר המובא מסכם את עיקרי התוצאות. 

 ,)eran@agri.gov.il( ערן רוה
יוסי לוי, רון פורת, שוקי קנוניץ, שמעון הולצמן, ציפי הילמן, 

אהרון משה, ואפרת נויהאוס

מחקר ופיתוח
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גרף 1. נתוני המוליכות החשמלית של מי ההשקיה במהלך חמש שנים בהם 
נחשף הפרדס למים מליחים.  נתוני 2010 מתייחסים להשקיות שניתנו בארבע 
החודשים הראשונים של השנה. בהמשך הפרדס עבר להשקיה במי קו ללא 

תוספת מלח )המים של טיפול 1(.

כנת הטרוייר: כנה נפוצה בעולם הידועה ברגישותה למלח 
ולגיר, ואשר בדומה לוולקה מהווה נקודת יחוס.

כנת הקלאופטרה: כנה הידועה בעמידותה הגבוהה למלח. 
יחד עם זאת קצב התפתחות העצים על כנה זו איטי למדי, דבר 

הגורם הן לשתלנים והן למגדלים להמעיט את השימוש בה.
כנת הראנגפור: הידועה בעמידותה למלח.

כנת ה- 639X: כנה שמוצאה בדרום אפריקה. בדומה לטרוייר 
ולרנגפור כנה זו רגישה לאקסוקורטיס )נושא אשר אינו מהווה 
בעיה כל עוד נעשה שימוש ברכב נקי כדוגמת זה שבחלקה בגילת(.
כנת  ה-812: כנה הנחשבת כעמידה לטריסטזה אך הידע לגבי 

רגישותה למליחות מועט.
מבנה הניסוי היה בלוקים באקראי )שלושה בלוקים כאשר 
בכל בלוק 45 עצים לכנה(. טיפולי המלח החלו מיולי 2005 
והיו בנויים בצורת גרדיאנט מלח רציף בתחום שבין 70 מ"ג 
כלור לליטר בטיפול המתוק ביותר, ועד כ-800 מ"ג כלור לליטר 
בטיפול המלוח ביותר )חמש רמות מלח עם 9 עצים לכל רמת 
ניסוי המליחות שנערך בחוות הבשור  מלח(, בדומה למבנה 
)15(.  טיפולי המלח נבנו על בסיס תוספת של נתרו כלורי )מלח 
בישול, NaCl( וסידן כלורי )CaCl2(, ביחס של שניים לאחד למי 
ההשקיה )מבוקר ע"י צומת מיהול של SAS(. סך הכול היו בניסוי 
שלושים וחמישה טיפולים שונים. במהלך השנים נעשה מעקב 
אחר התפתחות העצים, רמת המינרלים בעלים, כמות ואיכות 
היבולים. בשנה החמישית נבדקה גם רמת רכיבי המלח בשורשים. 
בתום חמש השנים בהם הפרדס הושקה במים מליחים, הוחזרו 

העצים להשקיה במים שפירים.

תוצאות: 
תכולת המלח במי ההשקיה ובקרקע

תכולת הכלוריד במי ההשקיה במהלך המחקר נעה בממוצע 
בתחום של 57 ח"מ לטיפול מספר 1 )ביקורת(, 200 ח"מ בטיפול 
2, 354 ח"מ בטיפול 3, 612 ח"מ בטיפול 4, ו-754 ח"מ בטיפול  
5 )רמות מוליכות חשמלית של 0.5, 1.0, 1.6, 2.1 ו-2.6 דציסימנס 
למטר לפני הוספת הדשן, בהתאמה(. נתונים של מליחות מי 
ההשקיה בחמשת השנים בהם הפרדס הושקה במים מליחים 
מובאים בגרף 1. הערכים הנמוכים שנמדדו בטיפול הביקורת 
נובעים מהוספת המים המותפלים מאשקלון לקוי ההספקה 

הראשיים של מקורות. 

גרף 2. השפעת טיפולי המלח על רמת ההולכה החשמלית בתמיסת הקרקע 
במהלך חמשת השנים בהם הקרקע הומלחה. דיגום נעשה בחודש אוקטובר, 
25 ס"מ מהטפטפת, בניצב לקו הטפטוף )הערכים המובאים הינם  במרחק 

ממוצעי סוף עונת ההשקיה של 35 חזרות מעומקים של  0 עד 90 ס"מ(. ד"ר ערן נווה מנהל המחקר החקלאי גילת

רמת המוליכות החשמלית של הקרקע כפי שנמדדה במהלך 
אוקטובר )השלב בו הערכים נמצאים בשיאם( שקפה את טיפולי 

המלח אליהם נחשפו העצים )גרף 2(.  
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השפעת טיפולי המלח והכנה על רמת המינרלים בעלים 
בכנות השונות 

עלים נדגמו במהלך אוקטובר ונעשתה אנליזה כימית לבדיקת 
הרכב המינרלים השונים )כלור, נתרן ואשלגן נבדקו במיצוי 

מימי, ואילו זרחן וחנקן כללי בעיכול רטוב(. 
עצים המורכבים על הכנות וולקה, חושחש וטרוייר נטו לצבור 
עודפי כלור בעלים )מעל 0.7 אחוז מחומר יבש; תחום המוגדר 

כרעיל(. 
תהליך הצבירה היה הדרגתי והרמות הנמדדות בעלים עלו 

משנה לשנה )גרף 3(.
לעומתם, בכנות ראנגפור, קלאופטרה, 639X ו-812 השפעת 
ההשקיה במים מליחים על צבירת הכלור בעלים היתה מינורית 

ולא מובהקת )טבלה 1(.  

גרף 3. ריכוז הכלוריד בעלים מעצים המורכבים על כנת הוולקה במהלך חמש 
שנים של השקיה במים מליחים )רמה 1 עד 5( כולל התגובה לחזרה להשקיה 
במים שפירים )קו מקוקו נתוני -2010 ללא תוספת מלח(. הערכים המובאים 

הינם ממוצע וסטיית תקן של העצים.

טבלה 1. השפעת הכנה וטיפולי המלח על ריכוז הכלור )% כלור בחומר יבש( בעלים בכנות השונות כפי שנמדדה בשנת המחקר האחרונה. 
אותיות לטיניות שונות באותה עמודה  מייצגות הבדל מובהק בין הערכים שבעמודה. אותיות עבריות שונות באותה שורה  מייצגות הבדל מובהק בין הערכים שבשורה.

באף אחד מהטיפולים לא נצפתה צבירה עודפת של נתרן מלבד 
העצים שהורכבו על הוולקה אשר בשנה החמישית אופיינו ברמת 

נתרן של 0.24% מחומר יבש. 
המעבר להשקיה במים שפירים )נתוני 2010 בגרף 3; אזור בו 
הקו מקוקו( גרמה לירידה ברמת הכלור שבעלים באותן כנות 

שנטו לצבור כלורידים בעלים. 

השפעת טיפולי המלח על היבולים ואיכות הפרי בכנות 
השונות

היבולים בחלקה הראו סירוגיות לאורך השנים, כאשר 2009 
התאפיינה ביבול נמוך במיוחד עקב הקרה שפקדה את הארץ 

בחורף 2008. 
דוגמא מייצגת למהלך השתנות רמת היבולים בטיפולי המלח 

639812ראנגפורקלאופטרהטרויירחושחשוולקהרמת מלח

c ב c0.18 א c0.16 ג c0.13 ב ab0.13 ג bc0.28 ג a0.20 ד 10.30

c ב c0.21 א c0.18 ג c0.14 ב a0.14 ב b0.58 בג a0.42 ג 0.70 2

c ב c0.23 א c0.16 בג c 0.17 ב b0.14 ב b0.85 ב a0.68 ב 31.14

c א c0.38 א c0.14 אב c0.19 אב a0.20 א b1.46 א a1.13 א 41.59

c א c0.41 א c0.15 א c0.22 א a0.34 א b1.54 א a1.25 א 51.71

גרף 4. השפעת טיפולי המלח על רמות היבולים לעצים המורכבים על כנת 
הוולקה, כולל התגובה לחזרה להשקיה במים שפירים )קו מקוקו נתוני -2011 

ללא תוספת מלח(. הערכים המובאים הינם ממוצע וסטיית תקן של העצים.
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השונים לאורך השנים מובאת בגרף 4. 
מנתוני היבול שנקטף במאי 2010, השנה בה עקת המלח היתה 
בשיאה )טבלה 2(, ניתן לראות כי בעצים המורכבים על כנות 

טבלה 2. בחינת השפעת טיפול המלח והכנה על היבול )ק"ג/עץ( של 2010, השנה בה עקת המלח היתה בשיאה. אותיות לטיניות שונות באותה עמודה מייצגות 
הבדל מובהק בין הערכי העמודה. אותיות עבריות שונות באותה שורה מייצגות הבדל מובהק בין הערכי השורה.

639812ראנגפורקלאופטרהטרויירחושחשוולקהרמת מלח

a ג a  70 ב a 96 ב a103 אב a102 בג a92 א a127 ב 96    1

a ב a  68 א a98 א a107 א a106 אב ab95 א a117 אב 92 2

a ג a63 אב a 104 אב a99 אבג a101 בג ab74 א a107 אבג 389

a ב a 64 א ab105 אב a91 אב a92 אב bc 77 אב ab91 אב 74 4

 a א a59 א b80 א a 74 א a90 א c73 א b72 א 50  5

החושחש, הוולקה והראנגפור חלה ירידה מובהקת ביבולים עם 
העלייה ברמת המליחות, בעוד שביתר הכנות לא נראו הבדלים 

מובהקים )ראה אותיות לטיניות מצד ימין של הערכים(.  

ניתוח הפחיתה ביבול המצטבר )לא כולל נתוני קטיף 2011( 
מוצג בגרף 5  וטבלה 3.

ניתן לראות כי מלבד העצים המורכבים על כנת הקלאופטרה 
או כנת ה-639, חשיפת העצים להשקיה במים מליחים הובילה 
לפחיתה מובהקת ביבולים. המגמה המוצגת בגרף דומה לזו 
המוצגת הטבלה 2 )שנת המחקר בה עקת המלח היתה בשיאה(. 
פחיתת יבולים חזקה )ירידה של 47~  קילו לכל תוספת של יחידת 
EC במי ההשקיה( בעצים המורכבים על כנת הוולקה, חושחש 
וראנגפור, בעוד שבעצים המורכבים על כנת הטרוייר או 812 
הפחיתה ביבולים היתה הרבה יותר מתונה )ירידה של 18~  ק"ג 
5. השפעת טיפולי המלח על היבול המצטבר בעצים המורכבים על לכל תוספת של יחידת EC במי ההשקיה(. בעצים המורכבים  גרף 

הכנות השונות. הנתונים המובאים הינם של חמש השנים בהם נחשפו העצים 
להשקיה במים מליחים. 

טבלה 3. השפעת הכנה על המתאם בין רמת ההולכה החשמלית )EC( של מי ההשקיה )דציסימנס למטר( ליבול המצטבר )קג לעץ לחמש שנים(, ערכי המתאם, 
ואחוז השינוי ביבול לכל עליה של יחידה ברמת ההולכה החשמלית של מי ההשקיה. הנתונים משקפים חמש שנים של שימוש במים מליחים. 

כנה
 )X( של מי ההשקיה EC -המתאם בין רמת ה

)Y( והיבול המצטבר לעץR2
אחוז שינוי ביבול לכל עליה של 
יחידת EC שלמה במי ההשקיה

Y= -51X+471*0.996-11וולקה

Y= -53X+448*0.973-12חושחש

Y= -23X+428*0.937-5טרוייר

Y= +17X+2820.479+6קלאופטרה

Y= -38X+427*0.949-9ראנגפור

639Y= +4X+3430.095+1

812Y=-14X+319*0.901-4
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על כנת 639 והקלאופטרה לא פחת היבול כלל.  
מהשוואת הנתונים של טבלה 1 וטבלה 3 עולה כי קיום רמות 
נמוכות של כלורידים בעלים אינה ערובה לעמידות השילוב 
למלח. לראיה, אחוז הפחיתה ביבולים בעצים המורכבים על כנת 
הראנגפור שאופיינו ברמות כלוריד נמוכות בעלים, הייתה גבוהה 
פי 1.8 מהפחיתה שנצפתה בעצים המורכבים על כנת הטרוייר 
)בהם ערכי הכלור בעלים עברו את הסף המוגדר כסף הרעילות(.

השפעת הכנה וטיפולי המלח על איכות הפרי
השפעת טיפולי המלח והכנה על איכות הפרי נבחנה לאורך 
השנים. בשנים הראשונות נמדדו פרמטרים הקשורים באיכות הפרי 
מיד לאחר קטיף, ולאחר שבועיים של אחסון בחמש מעלות. לא 
נמצאה השפעה של האחסון על איכות הפרי )נתונים המופיעים 

גרף 6. השפעת טיפול המלח על ריכוז הכלור במיץ הפרי בעצים המורכבים על כנת הטרוייר וכנת ה- 639X. במהלך 2010 הפירות לא נדגמו והופסקו טיפולי 

המלח במטע. נתוני 2011 נתקבלו מפירות שהתפתחו לאחר הפסקת טיפולי המלח והחזרה להשקיה במים שפירים. הערכים המובאים הינם ממוצע וסטיית תקן.

בדוחות העבר(. גם לטיפולי המלח לא הייתה השפעה ברורה. 
היו מקרים בהם טיפולי המלח הובילו לשיפור איכות הפרי )עליה 
ביחס הבשלה בעצים המורכבים על כנת החושחש או הטרוייר(, 
אך במקביל היו מקרים בהם לא נמדדה כל השפעה. גודל הפרי 
לא הושפע באופן ברור מטיפולי המלח. בשנת 2008 גודל הפרי 
היה קטן במיוחד בכל הטיפולים עקב הקרה שפקדה את האזור. 
פירות מעצים שהורכבו על כנת הוולקה היו בדרך כלל גדולים 

מאלו שנתקבלו משאר השילובים. 
נתוני הכלורידים והנתרן במיץ היו בדומה לרמתם בעלים. רמת 
הכלורידים )גרף 6( הייתה גבוהה במיץ הפירות מהעצים המורכבים 
על כנת הוולקה, החושחש והטרוייר )עד 10 מילימולאר(, ונמוכה 
בפירות מעצים המורכבים על כנת הראנגפור, קלאופטרה, 639, 

וה-812 )ערך מקסימאלי של 5 מילימולאר(. 

ריכוז הנתרן במיץ במהלך תקופת ההמלחה היה נמוך ודומה 
בין הטיפולים )כ-1 מילימולאר ללא הבדל משמעותי בין הכנות 
או טיפולי המלח השונים(. עם סיום חמשת השנים בהם הפרדס 
הומלח, והמעבר להשקיה במים שפירים חלה עליה חדה ברמת 
הנתרן במיץ בכל השילובים וערכי הנתרן במיץ המריאו אל עבר 
התחום שבין 5 ל-6 מילימולאר )שוב ללא הבדל משמעותי בין 
הכנות וטיפולי המלח השונים(. ניתן ליחס עליה זו להרכב המים 
ששמשו להשקיה בשנה זו )מים המגיעים ממתקן ההתפלה עם 
EC של 0.35 דס' למטר(. על מנת לוודא כי אין טעות באנליזה, 
נערכו בדיקות השוואתיות לפירות מבית הגרעין שבגילת )עצים 
)עצים  ומחלקות מסחריות בנגב  המושקים במים מותפלים( 
המושקים בשפד"ן(, שאימתו את  תוצאות האנליזה. חשוב לציין 
כי ערכי נתרן גבוהים במיץ הפרי הינו נתון המטריד את התעשייה 
מאחר ובניגוד לנוהלי שיווק הפרי הטרי, עליהם לפרסמו על 
אריזת המוצר וישנו גבול עליון אותו אסור לעבור. ואכן בשנה 
האחרונה נתקבלו במעבדתנו שתי תלונות בלתי תלויות ממפעלי 
תעשיית המיץ בארץ על כך שערכי הנתרן בפירות הנשלחים 
לתעשיית המיץ עלה באופן ניכר, עד לכדי יצירת בעיה. מאחר 
ותעשיית המיץ אינה נוהגת לבצע בדיקת נתרן לפני רכישת 
הפרי מהמגדלים, היא נמצאת כרגע בבעיה בנושא ולא נתפלא 

אם בעתיד הלא רחוק מדד הנתרן במיץ יילקח בחשבון בזמן 
תמחורו של פרי המיועד לתעשייה. 

נתוני היסודות השונים בשורשים
בדיקת השורשים נעשתה רק בשנה האחרונה של הפרויקט, 
והמדידות התמקדו בשורשים הדקים )כ-1 מ"מ( בהם מתרחש 
תהליך קליטת המים והמינראלים לעץ )נתונים המופיעים בדוח 
המלא(. באופן כללי נמצא כי רמות הכלור בשורש שיקפו באופן 
עקרוני את הנתונים שנתקבלו עבור העלים )כנות שהתאפיינו 
בערכים נמוכים של כלור בעלים התאפיינו גם בערכים נמוכים 
של כלור בשורש(. יחד עם זאת דרוג הכנות לרגישות לכלוריד 
על פי רמת הכלור שנצברו בשורשים, שונה במקצת מזה המתקבל 
על פי אנליזת עלים. בעוד שעל פי העלים, הוולקה דורגה 
)וולקה<טרוייר<חושחש(, בשורש החושחש  ביותר,  כרגישה 
היה הרגיש ביותר )חושחש<וולקה<טרוייר(. לגבי רמת הנתרן 
בשורש, נמצא כי כנת החושחש היתה הרגישה ביותר, וצברה 
נתרן ברמות הגבוהות פי 4 מאלו שממדדו בכנות האחרות. כמו 
כן נמצא כי בכנות הרגישות למלח, החשיפה להשקיה במים 

23מליחים הגבילה את קליטת החנקן לשורש.
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מסקנות
על פי נתוני השפעת טיפולי המלח על היבול המצטבר ומצב 
העצים עולה כי עצים המורכבים על כנת ה-639X היו העמידים 
ביותר. בניגוד לעצים על כנת הקלאופטרה הדבר לא בא על 
חשבון פוריות העץ. למעשה כנת ה-639X נבחנה לא מכבר בנגב 
ובמספר מקומות בעולם, וכל עוד הורכבה ברכב נקי מוירואידים, 
נמצאה כפורייה וכעמידה למלח.  דיווח דומה נתקבל מהספרדים 
שבדומה לכנת ה-639 הכליאו תלת עלה עם קלאופטרה )אותם 
הורים ששימשו ליצירת ה-639( ויצרו כנות המקנות שילוב של 
Forner-ו Forner-Alcaide 5( פוריות עם עמידות למלח 
Alcaide13(. נכון להיום אין בידינו כנה ייעודית שהותאמה 
יכול להוות  לאזור הנגב ושימוש בכנות מ"משפחת" ה-639 
פיתרון לאזור מאחר וידועות כעמידות למלח, גיר וטריסטזה. 
לאור הממצאים הנ"ל חשוב להכליל כנות מ"משפחת" ה-639 

במחקרי הדרים וחלקות זן\כנה שיוקמו בעתיד בנגב.
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קורס ארצי למגדלי הדרים
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נושאי הלימוד בקורס

קרקע ומים - מאפיינים וסוגי קרקעות, טיוב קרקעות, 
סקר קרקעות, מדדים לבחירת קרקע לפרדס, השפעת סוג 

המים על תכונות הקרקע.
השקיה ודישון - סוגי מים ומאפייניהם, בקרת השקיה, 
נזקיה, סוגי  ומניעת  טיפול במערכות השקיה, המלחה 

דשנים ומשמעותם.
זנים וכנות - שיטות לפיתוח זנים חדשים, זנים חדשים 
בארץ ובעולם, מאפיינים ותכונות של כנות, חומר ריבוי 

ואיכות שתילים.
חומרי צמיחה וגיזום ירוק - תיאור חומרי הצמיחה 
והשפעתם על היבול ועל גודל הפרי, גיזום ירוק ככלי 

לוויסות היבול ולהגדלת הפרי.
ופטרייתיות  וירליות, בקטריליות  - מחלות  מחלות 

בפרדס, תיאורן ואופן ההתמודדות עמן.
וזבובים  מזיקים - מזיקים עיקריים: כנימות, אקריות 
יונקים,  נזקי  ואופן הדברתם, אויבים טבעיים,  בפרדס 

זוחלים וחלזונות.
סוגי מרססים, מכשירי גיזום ועיבוד בפרדס.

וממשק  סוגי עשבים   - והדברתם  רעים  עשבים 
הדברתם, חומרי ההדברה - קבוצות ומנגנוני פעולה.

טיפול בפרי לאחר קטיף - שיטות אחסון ושמירה 
על איכות הפרי, פגעים עיקריים בזמן האחסון, שימוש 

בטכנולוגיות חדשות לטיפול בפרי לפני אחסון.
וניהול כלכלי - תכנון פיננסי של הקמת  שווקים 
פרדס, בחינת כדאיות כלכלית, סקירת השוק המקומי 

ושוקי היצוא.
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת 

הקורס.
למשתתפי הקורס תוענק תעודה בסיום הקורס.

מיקום הקורס ומועדיו 

הקורס כולל 10 מפגשים בימי שלישי בתאריכים: 24/1/12,  30/1/12 )יום ב'(,  7/2/12, 
14/2/12, 21/2/12, 28/2/12, 6/3/12, 13/3/12, 20/3/12, 27/3/11; בין השעות 
16:00-08:00. שבעה מפגשים יתקיימו במלון "בלו-ביי" בנתניה )חניה בשפע(, 

שני מפגשים במשרד החקלאות בבית דגן )14/2/12, 13/3/12(, ומפגש אחד במשרד 
החקלאות בחדרה )6/3/12(.

מחיר הקורס

עלות הקורס  1,550 ש"ח למשתתף. המחיר כולל שכר מרצים, חומר בכתב, קפה ועוגה 
בבוקר, ארוחת צהריים במלון ושתייה חמה במהלך היום כולו.

חקלאים המשלמים היטלים למועצת הצמחים - אגף ההדרים, יזכו להנחה.
קבלת ההנחה מותנית באישור בכתב מענף ההדרים במועצת הצמחים. לשם כך, יש לפנות לנורית 

אשכנזי, טל': 03-9595649; או לאלי ביטון, טל': 03-9595662. 
אישור זה יש להעביר לפני הרישום והתשלום ליוסי יוסף, פקס: 03-9485881.

אופן ההרשמה

בטרם התשלום יש להירשם אצל יוסי יוסף, טל': 03-9485330.
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לבירורים ולמידע נוסף - הצוות המארגן לשירותכם:
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שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הפירות, תחום הדרים



 "פרדסנות ברמה גבוהה 
- המפתח להצלחה" 

עופר רוזנברג בן כפר מונש, נולד לענף ההדרים. ובלשונו, 
בפרדס".  היום  עד  עובד  אבי  ברכי החקלאות,  על  "גדלתי 
בתחילת שנות ה–80' )1983( קיבל רוזנברג על עצמו את ניהול 
מטעי עמק חפר ומאז הוא מעורב בפעילות הענף במקום - 
נוטל חלק מרכזי בנטיעות פרדסים חדשים ובמאבק לשמר את 
הותיקים, שותף למאבק בימי שפל ובהנאות בימים טובים יותר.                                                      
בראיון שערכנו איתו לא מכבר, הוא מציין את תנופת הנטיעות 
בעמק חפר בשנים האחרונות, וגאה במקביל, בחוות הניסיונות 
בחווה  מנהל.  הוא  שאותה  הללו(,  בפרדסים  )הנמצאת 
ותיקים.                                                                                                  זנים  לצד שדרוג  חדשים  הדרים  זני  הזו מפתחים 
הוא גאה בחוות הניסיונות התורמת לחדשנות בענף ההדרים, 
המהווה בסיס חשוב להתפתחות ענף ההדרים בכל רחבי הארץ. 
ובנוסף, היא גורמת לסיפוק מקצועי רב לצוות שמפעיל אותה 

ולאתגר רב.
בע"מ?                                                         חפר  עמק  מטעי  בעלי  הם  מי  שאלה: 
זו אגודה שיתופית  רוזנברג: "מטעי עמק חפר בע"מ  עופר 
שבה מאוגדים 44 ישובי אזור עמק חפר - 27 מהם מושבים 
ו–9 קיבוצים. בבעלותם 20,000 דונם פרדס כשעל 350 דונם 
מהם פועלת חוות הניסיונות שבה מתקיימים על כ–100 דונם 

ניסיונות בעלי אופי יישומי.

 ראיון עם עופר רוזנברג מנהל אגודת מטעי עמק חפר בע"מ, המספר על 
תנופת נטיעות הדרים בעמק חפר ועל ההנאה שגורם לו הצבע הירוק 

הצובע את השטחים הפתוחים באזור # לצד כל אלה הוא מדגיש
את האתגר שבפיתוח זנים חדשים בחוות הניסיונות הפועלת במרכז 

הפרדסים הללו ושאותה הוא מנהל

מאת יצחק ליס     

עופר רוזנברג

אזור עמק חפר משתרע מטול כרם במזרח עד הים במערב וכן 
מכביש בית ליד בדרום עד חדרה בצפון.                                                                                                        

שאלה: כיצד מתנהלת הפעילות בחוות הניסיונות שלכם?                                   
זנים  זני הדרים שונים. חלקם  עופר רוזנברג: "בחווה כ-30 
חדשים בשלבי פיתוח שונים )לאחדים מהם אף לא ניתן שם ( 
וכן מטפלים בזנים קיימים שנראה כי יש צורך או ראוי לשפר 
את תכונותיהם, כדי להגדיל האטרקטיביות השיווקית שלהם.                                                                                
נוטלים חלק  בניסויים הללו בהדרים שבחווה שבעמק חפר 
ביניהם:                                                        מלא  פעולה  בשיתוף  הפועלים  גורמים  מספר 
⋅ משרד החקלאות )שה"מ ומכון וולקני( המופקד על ההיבט 
המקצועי. קובע איזה ניסוי יבוצע, מתכנן  את פרטיו, ומפרסם 

את המחקר שבבסיסו
⋅ ענף ההדרים במועצת הצמחים דואג לצד המינהלי הכרוך 
בין השאר דואג למימון המחקר, הליווי  בביצוע הניסיונות. 
הכספי בשלביו השונים ואף מטפל  באדמיניסטרציה הכרוכה 

בהכנתו ובביצועו וכיוצ"ב(.
הניסויים  ביצוע  על  המופקדת  חפר  עמק  מטעי  אגודת   ⋅
המועצה  בשטחי  פועלת  החווה  כי  להדגיש  חשוב  בשטח. 
בשטח.                                                                                                 פועלים  מטעמה  ואנשים  חפר  עמק  המקומית 
נציגי שה"מ,  "הפעילות מתבצעת בדרך כלל, בדרך הבאה: 
ענף ההדרים ונציגי  הפרדסנים של עמק חפר מתכנסים במסגרת 
הנקראת ועדת הפרדס האזורית המורכבת מנציגי פרדסני האזור 
ומדריכי שה"מ ונציג ענף ההדרים במועצת הצמחים. זו  הוועדה  
שמקבלת את ההחלטות האופרטיביות המקצועיות במהלך כל 

הליכי פעילות החווה."
במפגש זה הם מחליטים על הניסיונות שיבוצעו ועל דרכי 
הביצוע. את נושא הניסוי מציע באותה הפגישה איש שה"מ 
המופקד על נושא ההדרים )כיום שוקי קנוניץ (, הוא אף מציג את 
המחקר שבבסיס הניסוי, ומפרט את הצעדים המקצועיים שינקטו 
בשלבים השונים של הניסוי בהיבטים השונים. )השימוש בכנות, 
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עופר רוזנברג עם כלבו כריסטופר בחווה הניסיונית

השקיה, דישון וכיוצ"ב(. אנשי שה"מ מלווים את מהלך ביצוע 
הניסוי ע"י עופר רוזנברג וחבריו המופקדים על ביצוע הניסוי.                                                                                      
בתום כל עונה מכין רוזנברג דוחו"ת סכום הפעילות בעונה 
שהסתיימה. הוא מספק את הנתונים קודם לכן, למחלקת ההדרים 
ולאחר מכן מועברים הדוחות   בשה"ם., אלה מעבדים אותם 

למועצת הצמחים. 

 כשהזן נראה טוב                                                                                         
ומוסיף עופר רוזנברג: "הניסויים מתוכננים למשך כ-10 שנים 
בדרך כלל, אך לעיתים משתנה אורך הזמן של הניסוי. שינוי 
שכזה יתכן אם נחוצה הארכת פרק הזמן של הניסוי, אז מתכנסים 
אנשי שה"מ, מועצת הצמחים והמבצעים )מנהלי החווה( ודנים 

באישור הבקשה במידת הצורך.
תתכן גם אפשרות אחרת - לא אחת נראה כי הניסוי הצליח 
מעל למצופה וכי הזן נראה טוב מוקדם מהצפוי. אז, יש המוכנים 
לקחת סיכון ולצאת בנטיעות מסחריות בטרם יסתיימו 10 השנים 

שנועדו לביצוע הניסוי".  
                                  

ה  ו חו ם  להקי להחלטה  הגעתם  כיצד  שאלה: 
                                                                                                                                          ? ה ב ל  י ע פ ש ם  כ י ש נ א ר  פ ס מ ה  מ  ? ת י א ל ק ח
עופר רוזנברג: האמונה בפיתוח עצמי ובמציאת פתרונות תוצרת 
בית היא מסורת רבת שנים בענף ההדרים בעמק חפר. הפעילות 
המחקרית של הדרים במטעי עמק חפר החלה עוד בשנת 1957 
ע"י אבותינו, שבבעלותם היו אז כ-30,000 דונם פרדסים. כבר 
באותה העת הם האמינו בחשיבות תרומת המחקר והחדשנות 
לענף, הוא אפשר להם באותה העת לפתור בעיות שהקשו על 
העבודה השוטפת בשטח. בהתמודדות עם בעיות בהשקיה, 

בדישון, בגיזום וכיוצ"ב.
בנוסף, הפעילות המחקרית גם כשהייתה פרימיטיבית יחסית 
רבים.  סיפקה באותה העת תעסוקה לפועלי הדרים  להיום, 
להזכירך, אז עיקר העבודה בוצעה ע"י עשרות פועלים. זו הייתה 
עבודת ידיים ולא באמצעות מיכון כדוגמת זה הקיים כיום. לכן, 

הקמת החווה בעבר נועדה גם לספק עבודה לרבים בענף.
"כיום לעומת זאת, מונה הצוות הקבוע הפעיל בחווה שני עובדים 
בלבד.....אני כמנהל ולצידי עובד נוסף. עוזרים לידנו 3 עובדים זרים 
לא קבועים. בעונת הקטיף אנחנו מגייסים כ–20 עובדים נוספים".                                                                                                    
חשוב לציין, כי הנהלת מטעי עמק חפר בע"מ שבה נציגות של 
בעלי האגודה, שבבעלותה חוות הניסיונות, מונה את היו"ר 
שהוא ראש המועצה עמק חפר, ומספר חברי הנהלת מועצת עמק 
חפר. הם מקבלים ההחלטות בנושא המדיניות שתינקט בהפעלת 
החווה בתחומים השונים, תוך שמירה על  האינטרסים של בעלי 

הפרדסים וכיוצ"ב.

שאלה: "האם החווה מתמקדת בניסויים בתחום ההדרים בלבד? 
בניסויים  החווה  עסקה  הדרך  "בתחילת  רוזנברג:  עופר 
הפעילות  הורחבה  ה-70'  שנות  מתחילת  בלבד.  בהדרים 
קרמבולה,מנגו   ליצ'י,  אבוקדו,  כמו  נוספים  ענפים  לטובת 
יותר  העיקרי  המאמץ  מתמקד  האחרונות  בשנים  ונוספים. 
כי האזור  ויותר התברר  יותר  ויותר בתחום ההדרים בלבד. 
אליו.  הקשור  ולמו"פ  הדרים  לגידול  ביותר  מתאים  שלנו 
וכיוצ"ב מרכיבים. התאמתם  מזג האוויר  האדמה מתאימה, 
של הענפים האחרים לטיפול במסגרת של חווה כשלנו פחתה.                                                                                                  
"חשוב להדגיש כי אנחנו אינם היחידים המשתפים פעולה בביצוע 
ניסיונות קיימות חוות נוספות ברחבי הארץ".                                                              
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מזג אוויר סוער
יוצא דופן גרם לנזקים 

לחקלאים בדרום הארץ  

  מזג האוויר הסוער והברד שירד, ביום אחד במחצית השנייה 
של חודש נובמבר, פגע באלפי דונמים של גידולים ברחבי הארץ. 
מרבית הנזק נגרם בעיקר בשטחים חקלאיים שבין קריית מלאכי 
לאשקלון. עיקר הנזקים נגרמו כתוצאה מפגיעת הברד בקליפת 
הפירות  וירקות השדה. על פי הערכה ראשונית של מעריכי הנזק 

של קנט, היקף הנזקים נאמד בכ-10 מיליון ₪. 
מנהל אזור דרום של קנט מסר, כי "הפעם הצליחו מגדלי פירות 

ההדר להינצל מנזקי הברד, אבל ישנם מספר של חלקות השוכנות 
מזרחית לאשקלון שנפגעו מהברד הכבד )בצידו המזרחי של 
העץ(, אך הודות לקליפתם הקשה יחסית, חלק גדול מהגידולים 

נשאר ללא פגע משמעותי."
מזג האוויר החורפי ששרר בנובמבר, מצטרף לגשמים המוקדמים 
שירדו השנה כבר בספטמבר ואשר פגעו בגידולי כותנה ובגידולי 
אגוזי האדמה.  אז הנזק שגרמו גשמים אלה נאמד בכ-5 מליון ₪.  

הפגיעה בהדרים הייתה מעטה יחסית

מאת כתב עת הדר 

אות קנט מעלה על נס את תרומתם של גופים ציבוריים, 
מסחריים ואנשים פרטיים לקידום החדשנות בחקלאות בישראל 
ולהפיכתה למובילה בעולם. בשנה שעברה זכו באות חברת 
חישתיל, ד"ר יונתן אלקינד, ד"ר עליזה ורדי וד"ר אורי קושניר
קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, החלה ברישום לתחרות 
"אות קנט לחקלאות פורצת דרך לשנת 2012". "אות קנט" יוענק, 
זו השנה השנייה, לגופים ציבוריים, לחברות מסחריות ולאנשים 
פרטיים שתרמו תרומה משמעותית לקידום החקלאות הישראלית 
ואשר הובילו פיתוחים פורצי דרך שסייעו להפיכתה של החקלאות 
הישראלית לחדשנית ולמובילה בעולם. זאת, במטרה להעלות 
על נס ולהוקיר את חשיבות החקלאות בקרב הציבור הרחב. 
ההכרזה על הזוכים והענקת האות יתקיימו באירוע השנתי של 

החברה שיתקיים במרץ 2012. 
על הפרוייקט מציינת החברה: החקלאות הישראלית נחשבת 
לחדשנית, למתקדמת ולמובילה בתחומה בעולם. גם השנה, 
תעניק קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, את "אות קנט" 
לחקלאות פורצת דרך לשנת 2012. זאת במטרה להעלות על נס את 
פועלם של אלו שהפכו את החקלאות הישראלית למובילה בעולם. 

אם גם אתם מכירים חברה, גוף ציבורי או אדם פרטי שפיתחו, 
שיפרו, המציאו או קידמו טכנולוגיות ופיתוחים ייחודיים בתחום 
החקלאות, נשמח  אם תעבירו להם מייל זה ואולי, בזכותכם, הם 

יזכו להיכנס לקבוצה ייחודית של נושאי "אות קנט".
 ועוד מסרה החברה "חברת הביטוח קנט רואה עצמה שותפה 
ומסייעת להם לעמוד בחוד החנית  לפועלם של החקלאים  
ופיתוחים מתקדמים. תוכניות הביטוח  העולמית של קדמה 
השונות של החברה, הנחשבות למובילות בתחומן בעולם המערבי, 
מאפשרות לחקלאי הישראלי להתמודד, מול עמיתיו ברחבי 
העולם ולהפוך את החקלאות המקומית, על כל ענפיה, לאחת 

המובילות בעולם תוך שמירה על חוסן כלכלי איתן. 
במסגרת זו, קנט השיקה בשנה שעברה את תחרות "אות קנט 
לחקלאות פורצת דרך". זאת במטרה להעלות על נס את פועלם של 
אלו שתרמו תרומה מהותית לקידומה של החקלאות הישראלית.  
האות מוענק לגופים פורצי דרך בחקלאות גופים ציבוריים כגון 
אוניברסיטאות, חממות טכנולוגיות ומכוני מחקר,  חברות מהמגזר 
העיסקי ואנשים  מהמגזר הפרטי )כולל חקלאים(.  על פי התקנון 
האות מוענק לאלה שפיתחו פיתוחים העומדים בקריטריונים של 

תחרות "אות קנט 2012" יוצאת לדרך
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התערוכה החקלאית הגדולה בישראל, המתקיימת מידי שנה 
במו"פ )מחקר ופיתוח( בערבה התיכונה והצפונית, מרחיבה 
השנה את היקפה ותכלול מעל מאתיים חברות שיציגו חידושים 

בתחום החקלאות, ההשקיה והמיכון החקלאי והסולארי. 

פני שטח  2012 ישתרע מתחם התערוכה על  בתערוכת 
של 15 דונם של אזורי תצוגה המוקמים בימים אלו, במיוחד 

לתערוכה, באזור תחנת המו"פ בכניסה לחצבה.

התערוכה תתקיים השנה, במשך יומיים 1-2 בפברואר 2012, 
בסמוך  לט"ו בשבט ותכלול שני כנסים מקצועיים מרכזיים: 
הגנת הצומח בגידולים אינטנסיביים-הישגים ואתגרים ו"כנס 
הערבה להתיישבות וחקלאות", שיארח שרים, חברי כנסת, 
מומחים בתחומם, ראשי רשויות, מנהלי מפעלים, חברות ועוד.
כי רשימת המציגים  מפיק התערוכה אייל שיראי מסר, 

עומדת להסגר. בין הנרשמים לתערוכה חברות מהמובילות 
בתחום התשומות לחקלאות, חברות שיווק השקיה, טרקטורים, 

רכבי שטח ועוד.

עוד מוסר שיראי, כי בסמוך לתערוכה יתקיים אירוע  מוסיקלי 
מיוחד פתוח לקהל הרחב.

לתערוכה מגיעים מידי שנה מעל עשרים אלף איש ביום, 
וחקלאים מכל העולם כולל ארצות  וכן משלחות אורחים 
ערב, הנמצאות עם ישראל בקשרי חקלאות, תעשייה ופיתוח.

לבירורים והרשמה - 08-6581083, 
www.aravaopenday.co.il - אתר

תערוכת החקלאות
הגדולה 2012  בערבה

תורחב ותכלול מעל
מאתיים חברות מהארץ ומחו"ל

בתערוכה יתקיימו השנה שני כנסים מקצועיים
 בתאריכים 1-2 בפברואר 2012

חדשנות, היתכנות טכנולוגית, תרומה משמעותית גדולה לענף 
או לכלל החקלאות, יוזמה והתייעלות. את הזוכים באות תבחר 
וועדת השיפוט בראשות יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות. בשנה 
שעברה, זכו באות חברת חישתיל, עבור שימוש, פיתוח ויישום 
של טכנולוגיות ייצור חקלאיות מהמתקדמות בעולם המאפשרת 
שליטה ובקרה מיטבית על מהלך הייצור ואיכות התוצר. ד"ר 
זני פלפל המותאמים  וצוותו, שטיפחו כ-20  יונתן אלקינד 
לגידול בבתי צמיחה בתנאי חורף מתון וסייעו להפיכת הפלפל 
לירק המוביל ביצוא הישראלי. ד"ר עליזה ורדי, עבור פיתוח 
סדרה של למעלה מ-15 זני הדרים חדשים וביניהם הזן "אור" 
המשמש, למעשה, כעוגן הכלכלי של ענף פירות ההדר. ד"ר אורי 
קושניר, עבור עבודתו במכון הוולקני בתחום המחקר והפיתוח 

של חיטת לחם לתעשיית האפייה, חיטת דורום לתעשיית הפסטה 
והקוסקוס, חיטת לחם למספוא וביות צמח הספלריה כגידול 

מספוא חדש בחקלאות.
לדברי דודי גינזבורג, מנכ"ל קנט, למרות הקשיים והאתגרים 
הרבים העומדים בפניו של החקלאי הישראלי, אנו עדים להצלחות 
יוצאות דופן של המגדלים המקומיים, הצלחות הגוררות ביקוש 
כלל עולמי לתוצרת הישראלית. הצלחות אלו נעשו בעזרת 
פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים, פיתוחים שהחלטנו להעלות על נס 
את העומדים מאחוריהם. בשנה שעברה קיבלנו עשרות מועמדויות 
כך שהחלטנו להפוך את התחרות, לתחרות שנתית מסורתית.                                                                                                                         
פרטים על הגשת מועמדות לאות ותקנון האות  ניתן לקבל באתר 

 .)www.kanat.co.il( האינטרנט של קנט
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 "פרדסנות ברמה גבוהה 
- המפתח להצלחה" 

שאלה: מה השיקול שלכם בביצוע הניסויים? עסק שנועד 
להפיק רווחים?

עופר רוזנברג: " אנחנו רואים כזכות להשתתף בפרויקט חשוב 
שנועד לקדם את ענף ההדרים בישראל. ההצלחות בייצור זנים 
כמו האור או האודם החלו בחווה שלנו ובחוות של חברנו ברחבי 
הארץ. חידושים כאלה חייבים להמשך, כדי שענף ההדרים ימשיך 
להצליח. בנוסף לכך, בעמק חפר נטועים פרדסים רבים ובכך 
אנו תורמים אף לרווחת פרדסני האזור שנהנים מפרי עמלנו.                                                                       
"עם זאת, האינטרס של כל הנוגעים בדבר הוא שהמחקר יכסה 
את עצמו. אנחנו בעמק חפר מתמחירים את התמורה לפעילותנו 
בביצוע הניסוי ברמה שתניב לנו הכנסות סבירות שיאפשרו לנו 
להמשיך בפעילותנו גם בעונות הבאות."                             

מוקד של עליה לרגל
זוכה לתגובות אצל הפרדסנים  שאלה: "האם פעילותכם 

ואחרים בענף ההדרים?
עליה  של  מוקד  משמשת  שלנו  "החווה  רוזנברג:  עופר 
ובודדים מבין ציבור הפרדסנים,  לרגל. מבקרים בה קבוצות 
ההדרים  בענף  ונוספים   משווקים  חוקרים,  שתלנים, 

ומשודרגים,  בזנים חדשים  בישראל.  המבקרים מתעניינים 
מפתחים.                                                                                            שאנו  ועוד,  דישון  או  השקיה  עיבוד,  בשיטות 
ענף ההדרים  אורחים מחו"ל באמצעות  גם  אלינו  "מגיעים 
במועצת הצמחים. אלו הם בדרך כלל, אורחי המדינה ומלווים 

ע"י נציג המארחים."
רואים  אנו  חפר  עמק  ובפרדסי  בחווה  שערכנו  בביקור 
פרדסים מושקעים ברמה גבוהה. באלבום אגודת מטעי עמק 
חפר בע"מ, אנו עדים לחשיבות שייחסו לפרדסים הללו מקבלי 
ההחלטות בתחום החקלאות במדינת ישראל, במהלך השנים. 
)צור, רפול, ואחרים(.                                                                     ביקרו שם שרי החקלאות לדורותיהם 
עופר רוזנברג מלווה את ענף ההדרים בארץ ובעמק חפר בפרט, 

שנים רבות.
שאלנו אותו: "כיצד אתה רואה את תפקידך  כמנהל אגודת 

מטעי עמק חפר בע"מ"?
עופר רוזנברג: "תפקידי לקדם את הפרדסנות בעמק חפר. אחת 
ההנאות שיש לי בימים אלה, כשאני רואה את תנופת הנטיעות 
של הדרים באזורנו. זה גורם לי לחייך. לצד כל אלה אני חש 
סיפוק מהפעילות בחוות הניסיונות שבפעילותה אנחנו שותפים. 
יש אתגר בפיתוח זנים חדשים, בשיטות השקיה או דישון. חשוב 

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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"

טלפון: 7516615 -03 # פקס: 03-7516614
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית
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סולמות

לנו לתרום להתפתחות ענף ההדרים בארץ.                       

שאלה: מה הלקח שלך מהדרך להצלחה בגידול הדרים בארץ?                    
עופר רוזנברג:  "חשוב לזכור, כי ענף הפרדסנות בארץ מתנהל 
ברמה גבוהה. לכן, מי שמשקיע ומגדל פרי הדר ברמה גבוהה גם 

במצבי משבר, יצליח להמשיך לשווק את הפרי שלו בחו"ל.  אולי 
ברווחיות נמוכה – אך עדיין ימשיך לשווק. אבל, מי שישקיע 
מעט בגידול הפרי שלו ייפגע מאוד - הפרי שלו יישאר על העץ.                                                                                               
"לדעתי, בימים כאלה יש מקום לפרדסנים מקצועיים בלבד ולא 

לחובבנים".             

מבט נוסף על עצי החווה הניסיונית
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קנייני פרי הדר לתעשייה ≠ ייצוא ≠ שוק מקומי במחירי מפעלØיצואןØשוק מקומי
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אנו מציינים בסיפוק ובגאוהאנו מציינים בסיפוק ובגאוה

≥µשנים

לפרדסנים°
כקניינים אנו הנאמנים שלכם

בשירות מגדלי הדרים
בשיווק פרי הדר לתעשיה°
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