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 משולחנו של העורך
 

, ״דור ההמשך״ ניסיתי ליצור קשר עם  חיפשתי קשר לצעירים,  לעיתון   מיום כניסתי
, הם חשובים ניסיתי לרתום אותם לכתיבה ה״ווטסאפ״ שלהם , התחברתי לקבוצת 

  לקיומו של הענף ולשמירה על בכירותו בסקטור החקלאי .
  ! קשה היה תמיד

מים, פערי מחיר השערי מטבע ,  התעמרות ממשלות,  קשיי גידול,  מזג אויר אכזר ,
במירוץ שליחים זה עובר  תיווך , ועל כל אלו ״משבר השיווק המאורגן״ . ה״מקל״ 

 לדור השני והשלישי של פרדסנים , 
  רר. יאור שפ, 28 עמוד  הם טובים! הם מסורים ! והם רוצים ! 

  :  10,זדק קהלת וצ
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
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תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה,  כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.
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טל עמית

“דע היכן לחפש את הידע וכיצד 
להשתמש בו – זהו סוד ההצלחה!” – 

אלברט איינשטיין

תמונת מצב

סיכום עונת 16/17
16/17 הייתה התארכותה  אחת התכונות שאפיינה את עונת 
מעבר למקובל. הקטיף ליצוא נמשך כמעט עד לסוף מאי וקטיף 
לשוק מקומי ותעשייה, גלש לחודש יוני. זו הסיבה שהסיכומים 

מגיעים רק באוגוסט.
עונת 16/17 היתה אחת העונות הברוכות ביבולים בעשור האחרון, 

והיתה עונת שיא של 20 השנים האחרונות בכמויות היצוא.

למרות ברכת השפע, עונת 16/17 תיזכר דווקא כ “קללת השפע” 
בשל תוצאות כלכליות לא טובות, כאשר חלק גדול מהמגדלים 

ספגו הפסדים גדולים.
אמקד את הסקירה ביצוא ובשוק המקומי, מאחר ושני יעדים 
אלו אמורים להביא לנו את עיקר ההכנסה. התעשייה – כבודה 
במקומה אך היא, לצער כולנו, ברירת המחדל לשיווק התוצרת 
– כי התמורות שהיא משלמת אינן יכולות לקיים פרדס בימינו.

יבול ויצוא פרי הדר מישראל העשור האחרון
2007/82008/92009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17עונה

יבול
559572536.5470587517505.5543.3507.6545)אלפי טון(

יצוא
172175179155180168161164158189)אלפי טון(

%30.7%30.6%33.4%33%30.7%32.5%31.8%30.2%31.1%34.7% היצוא 

התפלגות הפרי ליעדי השיווק השונים בעונת 2016/17
סה”כפומלו ואחריםלימוניםקליפיםאשכוליותתפוזים

188,000 46,0008,00068,00060,0006,000שוק מקומי
30,00080,00054,5004,000-168,500תעשייה

4,60060,600119,6502,5001,650189,000יצוא
80,600148,600242,15066,5007,650545,500סה”כ
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שינוי ב-%  2014/15   2015/16  2016/2017זן

 16/17 / 15/16
3,3314,4503,911-25%שמוטי         
574033543%אפילים        
1,21085872541%טבורי         

100%           70קרה קרה       
5,3624,7475,26313%אשכ׳ רגילות   

43,27245,14244,100-4%סנרייז        
12,15411,39311,6547%סוויטי        
3839162-3%רדסון         

2,3332,7722,741-16%לימון צהוב    
762017%לימקואט       
28822353729%קומקואט       

153200713-24%ליים          
5401,100443-51%טופז/טנגור    
3,5285,4756,249-36%מינאולה       
5,1299,38212,489-45%סנטינה        
263644261-59%מורקוט        
112520391-78%מיכל          
2,3251,0631,054119%הדס           
1,0091,8411,313-45%אורה          
2270%                      מור           
104,11165,12167,33160%אורי          
61,127702-99%מירב          
6%-           1516תמי           
2,3361,0651,778119%אודם          

380%                      מירבית        
41730251938%פומלו לבן     

95679185321%פומלו אדום    
189,022158,317163,81919%סה״כ          

יצוא פרי הדר )טון( בעונת 2016/17 - דוח מעודכן               
הפקת הדו״חות במהלך העונה נעשתה ע״י הגב״ איילה סאלם. 

יצוא בעונת 16/17
אקדים ואומר כי ברב העונה וברוב היעדים תנאי השוק בעונה 
שחלפה היו אידיאליים. מלבד השוק הרוסי, אליו אתייחס בהמשך, 
והיה שוק טוב מאוד לקליפים  היה שוק מצוין לאשכוליות 
מתחילת פברואר ועד לסיום העונה, וזאת עקב מחסור בתוצרת 

של המתחרים )סקירה בהמשך(.

ביצוא ההדרים. מתוך  דומיננטיים מאוד  נהיו  מוצרים  שני 
189,000 טון יצוא, 104,000 טון היו מהזן “אורי” ועוד 43,300 
טון אשכוליות אדומות. ביחד – 78% מהיצוא לשני זנים אלו. רק 
בשביל ההשוואה – בעונת 2007/8 ייצאנו 85,000 טון אשכוליות 

) טרום העקירות ( ורק 56,000 טון קליפים. מהפך רציני !!!
וכמו שציינתי, לא היו  הפרי שווק לכל היעדים האפשריים, 

מלאים – לפחות לא ממחצית העונה ואילך !
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שני תהליכים ראויים לציון בהקשר ליעדי השיווק :
המשך התפתחות מרשימה של השווקים הרחוקים – יפן וסין 
במזרח )קוריאה לא כל כך(, וארה”ב וקנדה במערב. שווקים אלו 
קלטו השנה מעל 40,000 טון. לכך יש להוסיף כמויות קטנות 
)נכללים  ודרום אפריקה  יותר ששווקו לראוניון, אוסטרליה 

כיעדים “אחרים”(.
אין ספק כי מגמת ה”בריחה” מאירופה ורוסיה נמשכת ביתר 
שאת, ורק מעצימה את חשיבות פתיחת שווקים אלטרנטיביים 
לתוצרת הישראלית ) כרגע הודו בתהליך שייקח מספר שנים. 

לצערנו – זה הקצב (.
חשוב לציין כי שווקים אלו, מלבד היותם אלטרנטיבה בעלת 
נותן תמורות גבוהות בהרבה  פוטנציאל שיווקי גדול, חלקם 
לפרדסן הישראלי, וזאת למרות קשיי הלוגיסטיקה והדרישות 

הפיטוסניטריות המחמירות.

יצוא ליעדים הרחוקים בארבע העונות האחרונות )בטונות(
עונת 16/17עונת 15/16עונת 14/15עונת 13/14יעד
2,9942,1743,5147,705יפן
2,0941,1772,9467,534סין

1,9322,9073,4792,617קוריאה
5,8928,5737,74710,441קנדה

3,2425,50810,96011,709ארה”ב
16,15420,33928,64640,006סה”כ

לעומת ההתפתחויות היפות ביעדים הרחוקים, נמשכה ההתרסקות 
של היצוא לרוסיה ואוקראינה. העמודות מראות רק 4 שנות יצוא. 

בעונת 10/11 היה השוק הרוסי 26% מיצוא ההדרים שלנו!!!
 מלבד בעיות שערי המטבעות, השוק הרוסי מוטה מאוד מחיר 
וכאשר יש אלטרנטיבה זולה )מרוקו, טורקיה ( – קשה מאוד 
למכור במחירים סבירים. למעשה השוק הרוסי לא השאיר למגדל 

 16/17יצוא בעונת 

וברוב היעדים תנאי השוק בעונה שחלפה היו אידיאליים . מלבד השוק אקדים ואומר כי ברב העונה 
הרוסי , אליו אתייחס בהמשך , היה שוק מצוין לאשכוליות והיה שוק טוב מאוד לקליפים מתחילת 

 , וזאת עקב מחסור בתוצרת של המתחרים )סקירה בהמשך(.פברואר ועד לסיום העונה 

טון היו מהזן  104,000טון יצוא ,  189,000ההדרים . מתוך  וצרים נהיו דומיננטיים מאוד ביצואשני מ
מהיצוא לשני זנים אלו . רק בשביל ההשוואה  78% –טון אשכוליות אדומות . ביחד  43,300"אורי" ועוד 

טון קליפים . מהפך  56,000טון אשכוליות ) טרום העקירות ( ורק  85,000ייצאנו  2007/8בעונת  –
 רציני !!!

 לפחות לא ממחצית העונה ואילך ! –הפרי שווק לכל היעדים האפשריים , וכמו שציינתי , לא היו מלאים 

 

 שני תהליכים ראויים לציון בהקשר ליעדי השיווק :

יפן וסין במזרח )קוריאה לא כל כך( , וארה"ב וקנדה  –המשך התפתחות מרשימה של השווקים הרחוקים 
כמויות קטנות יותר ששווקו טון . לכך יש להוסיף  40,000במערב . שווקים אלו קלטו השנה מעל 

 לראוניון, אוסטרליה ודרום אפריקה )נכללים כיעדים "אחרים"(.

מה את חשיבות פתיחת אין ספק כי מגמת ה"בריחה" מאירופה ורוסיה נמשכת ביתר שאת , ורק מעצי
זה  –שווקים אלטרנטיביים לתוצרת הישראלית ) כרגע הודו בתהליך שייקח מספר שנים . לצערנו 

 הקצב (.

חשוב לציין כי שווקים אלו , מלבד היותם אלטרנטיבה בעלת פוטנציאל שיווקי גדול , חלקם נותן תמורות 
טיקה והדרישות הפיטוסניטריות גבוהות בהרבה לפרדסן הישראלי , וזאת למרות קשיי הלוגיס

 המחמירות.

 

 יצוא ליעדים הרחוקים בארבע העונות האחרונות )בטונות(

 16/17עונת  15/16עונת  14/15עונת  13/14עונת  יעד
 7,705 3,514 2,174 2,994 יפן
 7,534 2,946 1,177 2,094 סין

 2,617 3,479 2,907 1,932 קוריאה
 10,441 7,747 8,573 5,892 קנדה

 11,709 10,960 5,508 3,242 ארה"ב
 40,006 28,646 20,339 16,154 סה"כ

 

לעומת ההתפתחויות היפות ביעדים הרחוקים , נמשכה ההתרסקות של היצוא לרוסיה ואוקראינה . 
 מיצוא ההדרים שלנו!!! 26%היה השוק הרוסי  10/11שנות יצוא . בעונת  4העמודות מראות רק 

מלבד בעיות שערי המטבעות , השוק הרוסי מוטה מאוד מחיר וכאשר יש אלטרנטיבה זולה )מרוקו ,  
קשה מאוד למכור במחירים סבירים . למעשה השוק הרוסי לא השאיר למגדל תמורה יותר  –טורקיה ( 

 גבוהה מאשר התעשייה . הקשיים בשוק זה תרמו מאוד לבעיות בשוק המקומי .

 

 
 

 

תמורה יותר גבוהה מאשר התעשייה. הקשיים בשוק זה תרמו 
מאוד לבעיות בשוק המקומי.

הערות נוספות בהקשר לעונה וליצוא :
כמות היבול הגדולה לקטיף גרמה למחסור בידיים עובדות   .1

לקטיף.
המחסור בידיים עובדות לקטיף גרם לעליית מחירי הקטיף.  .2
עודף היבול )רגישות קליפה(, המחסור בידיים עובדות ומחסור   .3
בכושר אריזה גרם לאחוזי אריזה נמוכים )ב”אורי” במיוחד( 

ולתמורות נמוכות למגדל. 
שערי המטבע המשיכו לעשות בנו שפטים, למרות שמחירי   .4

המכירה היו שווים – טובים מאשתקד.
אשכוליות למיניהן )במיוחד אדומות( הביאו ההכנסה הטובה   .5

ביותר למגדל בעונה האחרונה.

שוק מקומי
השוק המקומי סבל קשות מ”קללת השפע”. הכמות האדירה 
וכן עודפי התוצרת  של “אורי” שהציפה את השוק המקומי, 
מהזנים “אודם”, “אורה”, “מירב” ו”נובה” שנמנע יצואן לרוסיה 
) שוב – בגלל שרוסיה לקחה הרבה יותר “אורי” לעומת עונות 
קודמות ( נמכרו במחירי הפסד והיו אף חלקות רבות מזנים אלו 

שלא נקטפו !!
בנוסף ליצוא התקוע של זנים אלו, המוצא לשוק העזתי גם הוא 

התעכב ונפתח רק במחצית פברואר. מאוחר מידי ומעט מידי.
למעשה, ממחצית נובמבר, השוק המקומי בזני הקליפים התנהל 
בעודף היצע עצום, וגרם הפסדים קשים למגדלי הזנים שהוזכרו 

לעיל.
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza,  F.H.magazine,

Eurofruit,  Freshfruit portal,  FreshProduce,  
Asiafruit, Americafruit,

צרות של אחרים
כתבנו בשפלה 

"ענק״ ספרדי חדש 
הוקמה  ביותר  הגדולה  חברת ההדרים 
 Martinavarro בין  באיחוד  בספרד 

.Rio Tinto-ל

בצורת באירופה? 
בלגיה סובלת בחודשים האחרונים מיובש 
ראשנים  סימנים  ויש  וחוסר משקעים, 
בגידול  מאוד  קשה  פגיעה  לבצורת. 
תפוא״ד ופירות בשווי של 190 מיליון יורו. 

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet 
Freshplaza 

,  F.H.magazine,Eurofruit 
, Freshfruit  portal    

FreshProduce , Asiafruit 
Americafruit 

 מאת כתבנו
 בשפלת החוף.

 
  ענק״ ספרדי חדש"

חברת ההדרים הגדולה ביותר הוקמה 
-ל Martinavarroבספרד באיחוד בין 

Rio Tinto 
 

 30%פרדסני ולנסיה איבדו 
מיליון  131-בסך   הפסדים מצטברים

יורו והגדרת  המצב כמאכזב . 
הפרדסנים מדגישים שהמשבר הוא 

שכן הצעירים אינם רואים עתיד עמוק, 
כדי להתמודד   .בהמשך הפעילות בענף

כזה, מבקשים המגדלים תכנית   עם מצב
דורי, -"לקידום  התחרותיות ושינוי בין

דת המגדלים והקמת מנגנונים חיזוק עמ
 ".להגנה על ההכנסות

 
 פרי  ארגנטינה , פחות

בסוף השנה   גשמים כבדים והצפות
לירידה  הובילו 2017שעברה ותחילת 

 ההדרים בארגנטינה.  בתפוקת 10%של 
מיליון טון   2.6 -היבול צפוי להגיע ל

 מיליון טון אשתקד. 3.0לעומת 
הברזילאי כל זה דווקא בשנה שהשוק 

נפתח והחרם על יבוא לימונים 
  מארגנטינה לארה"ב הופסק.

 
 
 

  בצורת באירופה?

 
 בלגיה סובלת בחודשים האחרונים 

ויש סימנים  ,מיובש וחוסר משקעים
ראשנים לבצורת. פגיעה קשה מאוד 

 בגידול תפוא״ד ופירות בשווי 
  מיליון יורו. 190של 

 
 ביא"ר הכי גדול

 
מוקם בדרום  בית אריזה הכי גדול

 .טון 85.000אפריקה בנפח של 
 

  מעדיפים לשלוח ליים לארה״ב מקסיקו,

 
יים ממקסיקו, גדלה הפופולריות של הל

 ,נוחה בגלל לוגיסטיקהבארצות הברית.
המקסיקנים מעדיפים לייצא את 

לארה"ב, שכן קל יותר להגיע   הפרי
לכל היעדים , זה פחות יקר מאשר 

יש ביקוש ו לשווק במקומות אחרים
 לליים במהלך כל השנה .

 
 ונצואלה מעוניינת לייצא הדרים לרוסיה

נציגים בוונצואלה אישרו את 
התעניינותם בהרחבת מגוון הסחורות 

 .פרי הדרובמיוחד שיסופקו לרוסיה, 
 
 
 

תרגום 
 מעיתונות  חו"ל:

Fruitnet 
Freshplaza 

,  F.H.magazine,Eurofruit 
, Freshfruit  portal    

FreshProduce , Asiafruit 
Americafruit 

 מאת כתבנו
 בשפלת החוף.

 
  ענק״ ספרדי חדש"

חברת ההדרים הגדולה ביותר הוקמה 
-ל Martinavarroבספרד באיחוד בין 

Rio Tinto 
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ביא”ר הכי גדול
בית אריזה הכי גדול מוקם בדרום אפריקה 

בנפח של 85.000 טון.

מקסיקו, מעדיפים לשלוח 
ליים לארה״ב 

הפופולריות של הליים ממקסיקו, גדלה 
בארצות הברית.בגלל לוגיסטיקה נוחה, 
המקסיקנים מעדיפים לייצא את הפרי  
לארה"ב, שכן קל יותר להגיע לכל היעדים, 
יקר מאשר לשווק במקומות  זה פחות 
אחרים ויש ביקוש לליים במהלך כל השנה.

לייצא  מעוניינת  ונצואלה 
הדרים לרוסיה

נציגים בוונצואלה אישרו את התעניינותם 
בהרחבת מגוון הסחורות שיסופקו לרוסיה, 

ובמיוחד פרי הדר.

סין וסרביה חתמו
שתי  בין  נחתם  חקלאי  הבנות  מזכר 
וכולל  המדינות. המזכר נחתם בבלגרד 

שיתוף פעולה בתחומי חקלאות רבים. 

ביקוש לנייבל
ככל שעונת ההדרים של ארה"ב מתקרבת 
לסיומה, האוסטרלים מתכננים מסע פרסום 
לשווקים באסיה, שם יש ביקוש חזק לתפוזי 
טבורי. העונה מתחילה  עם  טבורי כאשר 
היצוא יתמקד בעיקר בשווקי אסיה כולל 
סין ויפן. יש יצוא מאוסטרליה גם לשוק 

האמריקני, כולל טבורי וקארה קארה.

 סין וסרביה חתמו
מזכר הבנות חקלאי נחתם בין שתי 

המדינות. המזכר נחתם בבלגרד וכולל 
  שיתוף פעולה בתחומי חקלאות  רבים.

 
 ביקוש לנייבל

 
ככל שעונת ההדרים של ארה"ב 

מתכננים  אוסטרליםהמתקרבת לסיומה, 
מסע פרסום לשווקים באסיה, שם יש 

ביקוש חזק לתפוזי טבורי. העונה 
טבורי כאשר היצוא   עם  מתחילה

יתמקד בעיקר בשווקי אסיה כולל סין 
ויפן. יש יצוא מאוסטרליה גם לשוק 

 האמריקני, כולל טבורי וקארה קארה.
 

   ספרד, מחיר גבוה לתפוזים
, המגדלים בפעם הראשונה מזה זמן רב

עבור תפוזים .   הוגןמקבלים מחיר 
של ק"ג בסוף העונה  המחיר בשוק

 יורו. 1.20עמד על   תפוזים איכותיים
 

  גורם להראות יפה יותר  פרי

 
לאנשים אשר אוכלים כמויות גדולות 
יותר של פרי וירק יש עור אטרקטיבי 

במסגרת המחקר התבקשו  יותר.
 50המשתתפים להגדיר את צבעם של 

שייראו  ךפרצופים שונים במחשב כ
 "בריאים ככל האפשר". 

 אבל כמות ממוצעתאוסטרליה ,מאוחר 
מגדלי פרי הדר בדרום אוסטרליה 

מצפים לכמות סבירה , למרות התחלה 
 מאוחרת.

 
שבועות  2-3על עיכוב של   דיווח היה

בשבירת צבע. צפי לעלייה בכמות של 
 Navelinasאשכוליות. הזנים  

 .עכשיו לשוקמגיעים   Imperials-ו
 

  שריפה ענקית בבית אריזה

 
 San Miguelבית האריזה הגדול של 

  היו נפגעים. , לאכליל באורגואיי נשרף
 

  ספרד שולטת  בקלמנטינות

 
המרוקאי מאוד פופולרי   בעוד הפרי

ספרדית הבשוק הסקנדינבי, התוצרת 
יותר פופולרית בכל היעדים   היא

האחרים. קליפים המיועדים לעיבוד 
מיליון טון בשנים  1.4תעשייתי היו 

 610,000והגיעו בעיקר מסין ) 2016/17
טון(  328,000טון(, האיחוד האירופי )

 טון(. 160,000וארה"ב )
 
 
 

ספרד, מחיר גבוה 
לתפוזים  

בפעם הראשונה מזה זמן רב, המגדלים 
מקבלים מחיר הוגן  עבור תפוזים. 
המחיר בשוק בסוף העונה של ק"ג 
תפוזים איכותיים  עמד על 1.20 יורו.

ארגנטינה , פחות  פרי
השנה  בסוף  והצפות   כבדים  גשמים 
הובילו לירידה   2017 ותחילת  שעברה 
של 10% בתפוקת  ההדרים בארגנטינה.

2.6 מיליון טון  היבול צפוי להגיע ל- 
לעומת 3.0 מיליון טון אשתקד.

זה דווקא בשנה שהשוק הברזילאי  כל 
נפתח והחרם על יבוא לימונים מארגנטינה 

לארה"ב הופסק. 

פרדסני ולנסיה איבדו 30%
 131  - בסך  מצטברים   הפסדים 
מיליון יורו והגדרת המצב כמאכזב. 
הפרדסנים מדגישים שהמשבר הוא 
שכן הצעירים אינם רואים  עמוק, 
בענף.   הפעילות  בהמשך  עתיד 
כזה,  מצב   עם  להתמודד  כדי 
מבקשים המגדלים תכנית "לקידום 
התחרותיות ושינוי בין-דורי, חיזוק 
והקמת מנגנונים  עמדת המגדלים 

להגנה על ההכנסות".

פרס ל- LIDL בריטניה
הפרס ניתן בעבור עידוד ילדים לאכול 
מוצרי מזון בריאים ולשנות את הרגלי 
התזונה שלהם במטרה להשפיע על 
הוריהם לקנות מוצרי פרי וירק טריים. 

עקרב חי בשקית בננות
זוג בהליפאקס נכנס לפני שבוע לירקן 
המקומי  לקניות ובהגיעם הביתה הופתעו 

לגלות עקרב חי בתוך שקית בננות.

  בצ'ילה Drosophilaמנוונת של  ףכנ

 
לראשונה  לפני שלושה שבועות מצאו 

מנוונת שמונה דגימות של כנף   בצ'ילה
,בתוך מלכודות  Drosophila-ה של 

באזור הידוע כנקודה החמה ביותר 
 באיזור.

 
 נגנבו בהודו ןטו 25000

 -טון בצל נגנבה ב 25000כמות של 
Madhya Pradesh מדינה גדולה ,

 במרכז הודו.
 

 צפוי מחסור באתרוגים
יהודים רבים ברחבי העולם משתמשים 

באתרוגים שמגדלים באזור קלבריה 
באיטליה. חורף קר בחודש ינואר הרס 

היה קשה ייבול האתרוגים , ו״מ 80%
סר גורם ויותר לקיים את מצוות החג״ מ

  יר בשוק.בכ
 
 ישפיע על השוק Brexit-ה

 
על פי הערכות שונות שוק הפרי והירק 

ויכול להוביל   Brexit -עלול לסבול מה
בהתחשב ברגישות השוק ים ללחץ מחיר

כ יש חשש "במגזר התוצרת הטרייה. כמו

כאשר לסחר בין בריטניה לאפריקה 
  מדינות באפריקה עלולות להפסיד

בריטניה את לשווקים אחרים עם עזיבת 
 . הגוש האירופאי

 
 אגרונומים פלסטינים

קבוצת אגרונומים פלשתינאים השלימה 
 לאחרונה הכשרה בטיפוח אבוקדו

 המשתתפים סיירו במטעי, בישראל 
 .האבוקדו בצפון ונפגשו עם מגדלים

 
 

 בננות בשקית חי עקרב

 
 לירקן שבוע לפני נכנס בהליפאקס זוג

 הביתה ובהגיעם לקניות  המקומי
 שקית בתוך חי עקרב לגלות הופתעו

 .בננות
 

 אבטיחים בין מריחואנה
 שנמצא היחיד הדבר היו לא אבטיחים
 . ב"בארה המכס  רשויות ע״י במשלוח

 בין  13/8/17 -ב מצאו  המכס  פקידי
 .מריחואנה קג 460 גם האבטיחים
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מצפים לכמות סבירה , למרות התחלה 
 מאוחרת.

 
שבועות  2-3על עיכוב של   דיווח היה

בשבירת צבע. צפי לעלייה בכמות של 
 Navelinasאשכוליות. הזנים  

 .עכשיו לשוקמגיעים   Imperials-ו
 

  שריפה ענקית בבית אריזה

 
 San Miguelבית האריזה הגדול של 

  היו נפגעים. , לאכליל באורגואיי נשרף
 

  ספרד שולטת  בקלמנטינות

 
המרוקאי מאוד פופולרי   בעוד הפרי

ספרדית הבשוק הסקנדינבי, התוצרת 
יותר פופולרית בכל היעדים   היא

האחרים. קליפים המיועדים לעיבוד 
מיליון טון בשנים  1.4תעשייתי היו 

 610,000והגיעו בעיקר מסין ) 2016/17
טון(  328,000טון(, האיחוד האירופי )

 טון(. 160,000וארה"ב )
 
 
 

 סין וסרביה חתמו
מזכר הבנות חקלאי נחתם בין שתי 

המדינות. המזכר נחתם בבלגרד וכולל 
  שיתוף פעולה בתחומי חקלאות  רבים.

 
 ביקוש לנייבל

 
ככל שעונת ההדרים של ארה"ב 
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ביקוש חזק לתפוזי טבורי. העונה 
טבורי כאשר היצוא   עם  מתחילה

יתמקד בעיקר בשווקי אסיה כולל סין 
ויפן. יש יצוא מאוסטרליה גם לשוק 

 האמריקני, כולל טבורי וקארה קארה.
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של ק"ג בסוף העונה  המחיר בשוק
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  גורם להראות יפה יותר  פרי
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פרי  גורם להראות יפה יותר 
לאנשים אשר אוכלים כמויות גדולות יותר 
יותר.  וירק יש עור אטרקטיבי  של פרי 
במסגרת המחקר התבקשו המשתתפים 
להגדיר את צבעם של 50 פרצופים שונים 
במחשב כך שייראו "בריאים ככל האפשר". 

אוסטרליה,מאוחר אבל כמות 
ממוצעת

מגדלי פרי הדר בדרום אוסטרליה מצפים 
לכמות סבירה, למרות התחלה מאוחרת.
היה דיווח  על עיכוב של 2-3 שבועות 
בשבירת צבע. צפי לעלייה בכמות של 

Navelinas אשכוליות. הזנים
ו-Imperials  מגיעים עכשיו לשוק.

שריפה ענקית בבית אריזה 
 San Miguel בית האריזה הגדול של
באורגואיי נשרף כליל, לא היו נפגעים. 

ספרד שולטת בקלמנטינות 
בעוד הפרי  המרוקאי מאוד פופולרי בשוק 
הסקנדינבי, התוצרת הספרדית היא  יותר 
פופולרית בכל היעדים האחרים. קליפים 
המיועדים לעיבוד תעשייתי היו 1.4 מיליון 
טון בשנים 2016/17 והגיעו בעיקר מסין 
)610,000 טון(, האיחוד האירופי )328,000 

טון( וארה"ב )160,000 טון(.

מיוחד ל"עת הדר",
אורי בספרד

בייצור  סדנא טכנית ראשונה העוסקת 
בהשתתפות  בספרד,   Orri המנדרינה 
150פרדסנים. יש בספרד “אגודת מגדלי 
אורי” הנקראת: ORC, לדעתם: “ה׳אורי׳ 
היא  המנדרינה הטובה בעולם” מטרת 
הדרושים  הכלים  את  להציג  הסדנא: 
כדי לעמוד בציפיות השוק ולקבל מוצר 
“פרימיום” באיכות מעולה. "ספרד יכולה 
לייצר Orri באותה איכות כמו ישראל". 
ספרד ופורטוגל הן  שתי המדינות היחידות  
באגן הים התיכון, בנוסף לישראל, אשר 
יש להן אישור לייצר אורי. "ייצור הזן  
בספרד הוא עדיין חדש יחסית, ולכן חשוב 
מאוד למגדלים ללמוד כיצד ניתן לנצל 
את האיכויות ולבדל אותו מזנים אחרים" 
הסדנא התמקדה בטכניקות לייעול הייצור 

ע״י חיגור וטיפול בהורמונים. 
הסדנא נוהלה ע״י שני מומחים ספרדיים 
בעלי ניסיון רב בגידול הזן. “אין כוונה 
להגדיל את מכסת העצים המורשה ע”י 

ישראל: כ 1.3- מיליון עצים” 

 מיוחד ל"עת הדר" ,אורי בספרד
סדנא טכנית ראשונה העוסקת בייצור 

בספרד, בהשתתפות  Orriמנדרינה ה
ים. יש בספרד "אגודת מגדלי פרדסנ150

, לדעתם:  ORCהנקראת:  אורי"
" עולםהמנדרינה הטובה ב  "ה׳אורי׳ היא

להציג את הכלים  א:מטרת הסדנ
הדרושים כדי לעמוד בציפיות השוק 

. ולקבל מוצר "פרימיום" באיכות מעולה
באותה איכות  Orri"ספרד יכולה לייצר 

שתי   ספרד ופורטוגל הן .כמו ישראל"
באגן הים התיכון,   המדינות היחידות

שר יש להן אישור א ,בנוסף לישראל
בספרד הוא   אורי. "ייצור הזן לייצר

עדיין חדש יחסית, ולכן חשוב מאוד 
למגדלים ללמוד כיצד ניתן לנצל את 

האיכויות ולבדל אותו מזנים אחרים"  
הסדנא התמקדה בטכניקות לייעול 

 הייצור ע״י חיגור וטיפול בהורמונים. 

  
הסדנא נוהלה ע״י שני מומחים ספרדיים 

בעלי ניסיון רב בגידול הזן. "אין כוונה 
להגדיל את מכסת העצים המורשה ע"י 

 " מיליון עצים 1.3-כ ישראל: 
 

 ירידה בצריכת מיץ בספרד
הצריכה של מיץ ארוז בבקבוקים 

מסמנת מגמת ירידה באירופה אבל 
ירידה בתוך  15%במיוחד בספרד , 

תונים נאספו עי איגוד חמש שנים. הנ
(, AIJNמיצי הפירות האירופיים )

הצריכה הכוללת  2016המציין כי בשנת 
מיליון ליטר;  831של ספרד עמדה על 

פחות מאשר שנה קודם לכן ורחוק  6%
 .2012של  ליטרמיליון  986מאד מ 

 
  לימון באירופה,  שוק ״קשה״

 
עלייה חדה בייצור לימון ספרדי מתנגש 

עם הגעת פרי מארגנטינה ודרום 
אפריקה. התחזית האחרונה מספרד היא 

 55,עלייה של  2017טון בשנת  300,000
טון בעונה  193,680  אחוזים לעומת

 .  שעברה
 

Shawn Harris   כבר לא  

 
-של   שון האריס, המייסדת והמנהלת

Nature's Pride  חברה מובילה בשוק,
הפירות והירקות האקזוטי בהולנד עזבה 

 את הניהול היומיומי.
 

 בריטניה  LIDL -פרס ל
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 הוריהם לקנות מוצרי פרי וירק טריים.  
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 200,000בית קירור עם קיבולת של 
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 מיליון יורו.  20יולי בהשקעה של 
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 55,עלייה של  2017טון בשנת  300,000
טון בעונה  193,680  אחוזים לעומת

 .  שעברה
 

Shawn Harris   כבר לא  

 
-של   שון האריס, המייסדת והמנהלת

Nature's Pride  חברה מובילה בשוק,
הפירות והירקות האקזוטי בהולנד עזבה 

 את הניהול היומיומי.
 

 בריטניה  LIDL -פרס ל
הפרס ניתן בעבור עידוד ילדים לאכול 

ולשנות את הרגלי  מוצרי מזון בריאים
התזונה שלהם במטרה להשפיע על 

 הוריהם לקנות מוצרי פרי וירק טריים.  
 

  בית קירור הכי גדול
 200,000בית קירור עם קיבולת של 

 פתח בספרד בחודש נמשטחים 
 מיליון יורו.  20יולי בהשקעה של 
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Shawn Harris כבר לא 
של  והמנהלת   המייסדת  האריס,  שון 
-Nature’s Pride,חברה מובילה בשוק 
הפירות והירקות האקזוטי בהולנד עזבה 
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הסיכון  מורידים  הדרים 
לדימנסיה

מחקר ביפן חקר את הקשר בין אכילת 
פירות הדר לבין התפתחות דמנסיה בשלב 
כי צריכת  מאוחר בחיים, המחקר מצא 
נמוכה של  הדרים קשורה עם שכיחות 
דמנסיה. הסקר המקורי כלל קבוצה של 
65 המתגוררים  גיל  ונשים מעל  גברים 
בעיר אוסאקי ביפן. המעקב נמשך 5-7 
שנים, והחוקרים השתמשו בתגובות של 

13,373 אנשים לצורך המחקר.
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בית קירור הכי גדול 
בית קירור עם קיבולת של 200,000 
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בתחילה היו סבירים והשתפרו ככל 
שהעונה נמשכה. 20% ירידה בכמות 

עקב תנאי מזג אויר.

השוק הגלובלי למנדרינות
לייצוא  ביותר  הפופולרית  המנדרינה 
מישראל היא ה״אורי״, פוטנציאל השיווק 
גדול יותר אף מספרד ותורכיה, הייצור 
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טון. מרוקו, זו השנה החמישית שיש ירידה 
ביבול. ספרד, למרות תנאי מזג אויר קשים 

הייצוא החל מוקדם ונמשך כרגיל.

 סיום מוקדם לולנסיה ממצרים
עונה טובה מהעונה הקודמת. המחירים 

השתפרו ככל בתחילה היו סבירים ו
ירידה בכמות  20%שהעונה נמשכה. 

 עקב תנאי מזג אויר.
 

 השוק הגלובלי למנדרינות

 
המנדרינה הפופולרית ביותר לייצוא 

היא ה״אורי״, פוטנציאל  מישראל
השיווק גדול יותר אף מספרד ותורכיה, 

-יגיע ל 2020בשנת  הייצור המשוער
זו השנה  מרוקו,טון.  200.000

, ספרדהחמישית שיש ירידה ביבול. 
למרות תנאי מזג אויר קשים הייצוא 

 .משך כרגילהחל מוקדם ונ
 

 צפי נמוך לאשכוליות מדרא״פ
דרום אפריקה, הנמצאת לבדה בשוק  

 11.7-התאימה את התחזית הראשונה ל
   רידהימיליון תיבות , זה משקף 

 מסוימת מהתחזית הראשונית .
 

 משטרת קליפורניה עצרה גנבי פרי

 
עצרו  חוקרי השריף במחוז ונטורה

שלושה גברים באשמת גניבות גדולות 
של פירות וירקות, ובמיוחד אבוקדו 

 אלף דולר. 300בשווי 
 
 
 
 

  שוק הליים העולמי
דאגה רבה באירופה מהכמויות הגדולות 

 ממקסיקושל ליים שנשלחו ליבשת 
 לאוסטרליההייצור מוגבל ו בסין וברזיל.

אין כמעט ייבוא. לעומת זה בצד השני 
של האוקיינוס, בשוק האמריקאי יש 

 מחסור במניינים גדולים.

 
ברזיל היא  לשהמתחרה הגדולה 

מקסיקו, במיוחד בחודשים שבהם 
עונות השנה חופפות. התחרות קשה 

ת מחירים .לברזיל מאוד, ומלווה ביריד
באירופה,   מעמד יציב כספק ליים

 בלגיהבמזרח התיכון ובקנדה.   
מחיר גבוה,  בבריטניה״מוצפת״ בפרי, 

מעדיפות ליים מקסיקני. צרפת וספרד 
הליים הברזילאי מיצי וטעים לעומת 

המקסיקני המצטיין בחיי מדף ארוכים 
 יותר.

 
 דירוג אשראי קטאר,

שנים במטבע הקאטרי גרם  11שפל של 
כך להורדת דירוג האשראי, הוסיף ל

עם מדינות ערביות  אהקרע של דוח
 אחרות.

 
 דר"אפ , מחירי לימון במזרח התיכון?

פרדסנים בדרום אפריקה מודעים לכך 
שיהיו יותר ממיליון קרטונים של 

מהם יגיעו  50%-לימונים השנה, ו
למזרח התיכון. הסוחרים חוששים שלא 

 premiumיוכלו למכור לימוני 
השנים הקודמות. המכירות   במחירי

 .וקי המזרח התיכון הם איטיים מאודבש
 
 

 סיום מוקדם לולנסיה ממצרים
עונה טובה מהעונה הקודמת. המחירים 

השתפרו ככל בתחילה היו סבירים ו
ירידה בכמות  20%שהעונה נמשכה. 
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משטרת קליפורניה עצרה 
גנבי פרי

חוקרי השריף במחוז ונטורה עצרו שלושה 
גברים באשמת גניבות גדולות של פירות 
וירקות, ובמיוחד אבוקדו בשווי 300 אלף 

דולר.

שוק הליים העולמי 
דאגה רבה באירופה מהכמויות הגדולות 
ממקסיקו  ליבשת  שנשלחו  ליים  של 
וברזיל. בסין הייצור מוגבל ולאוסטרליה 
אין כמעט ייבוא. לעומת זה בצד השני של 
האוקיינוס, בשוק האמריקאי יש מחסור 

במניינים גדולים.
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בלגיה ״מוצפת״ בפרי, בבריטניה מחיר 
ליים  מעדיפות  וספרד  צרפת  גבוה, 
מקסיקני. הליים הברזילאי מיצי וטעים 
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דר"אפ, מחירי לימון 
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המון ליים מקסיקני 
לאמריקה 
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  לאמריקה המון ליים מקסיקני

 
מכולות בשבוע של  650עד  500 -כ

ליים מקסיקני מגיעים לארה״ב. הביקוש 
בינוני והמחירים זולים בהשוואה לעונה 

 הקודמת.
  

  הודו, הכפילה ייצור הליים בתוך שנה
הודו היא אחת היצרניות הגדולות 

בעולם של ליים. "הפרי פופולרי יותר 
מאשר לימונים בתרבות שלנו", נפח 
ייצור הליים הוכפל השנה בשל תנאי 

מזג אוויר טובים והרחבת השטח. עפ״י 
מחירי שוק מקומי ניתן לקבל טון ליים 

    $ USA 860עד    850  במחיר
 

 השוק הגלובלי לתפוזים

 
ברחבי  2016/2017תפוזים לעונת  ייצור 

מיליון טון יותר  2.4צפוי להיות   העולם
מאשר בעונה הקודמת. לפי הערכה 

  מיליון טון. 49.6יקטפו העונה 
  , עונה טובה אך נזק גדול.דרא"פ
  , תוצאות חיוביות.מצרים

  , עונה נורמלית. אורגאווי
 יותר פרי. ברזיל,

 , עונה ממוצעת.תורכיה
 אכזבה. ספרד,

 , סכנת טריסטזה. איטליה
 עונה רגילה. אוסטרליה ,

  , ירידה ביבול. ארה״ב

  חדשים בשיווק סטנדרטים
 

 
   ״ כתום לשתיה ״ של חדש מותג

 יצא  שתיית תפוזים״ ״ או
  בסין. רבה בהצלחה

 
  מתקפלת.  מכולה ,"מהפכה"

 
מהפכה  לחולל מכולה מתקפלת עשויה

הניתנת  המכולה הימיים. במשלוחים
  פי של מאפשרת איחסון לקיפול

ובכך  . הקיים חמש  מהמצב
בצורה  עלויות הלוגיסטיקה את למזער

  . משמעותית
 

 4102%-ב המרוקאי גדל הייצוא
 התיכון למזרחממרוקו  ההדרים יצוא
 .2016/17 עונתבמשמעותי  באופן גדל 
הפרי  רוב הדוחות החדשים עפ״י

בהחלט  אבל , מיועד לרוסיה המרוקאי
 ( 4102%) עליה משמעותית רואים

 מדרום לסהרה. התיכון ואפריקה למזרח
ספטמבר  בין המנדרינית לרוסיה יצוא

   שלושה אחוזים,  -ב גדל למרץ
 392%של עלייה רשמה קנדה
נשאר  האירופי האיחודאבל 

אם  ממרוקו םשל תפוזי העיקרי יבואןה
  לעומת 8%של ירידה על ראהכי מ

 . העונה החולפת
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הודו, הכפילה ייצור 
הליים בתוך שנה 

הודו היא אחת היצרניות הגדולות 
בעולם של ליים. “הפרי פופולרי יותר 
מאשר לימונים בתרבות שלנו”, נפח 
ייצור הליים הוכפל השנה בשל תנאי 
מזג אוויר טובים והרחבת השטח. עפ״י 
מחירי שוק מקומי ניתן לקבל טון ליים 

 USA$ 860 במחיר  850 עד

השוק הגלובלי לתפוזים
ייצור תפוזים לעונת 2016/2017 ברחבי 
העולם  צפוי להיות 2.4 מיליון טון יותר 
מאשר בעונה הקודמת. לפי הערכה יקטפו 

העונה 49.6 מיליון טון. 
דרא"פ, עונה טובה אך נזק גדול. 

מצרים, תוצאות חיוביות. 
אורגאווי, עונה נורמלית. 

ברזיל, יותר פרי.
תורכיה, עונה ממוצעת.

ספרד, אכזבה.
איטליה, סכנת טריסטזה.
אוסטרליה, עונה רגילה.

ארה״ב, ירידה ביבול.

מתוחכמת  בירור  שיטת 
להדרים

קביעת איכות הפירות עפ״י צורת הקליפה 
בהדרים. חברת  בעיה  תמיד  מהווה 
זו  בעיה  פתרה  כי  טוענת   Awenta

באמצעות חיישנים מיוחדים.
בתי אריזה רבים בארה״ב החליטו לנצל את 
ההתקדמות הטכנולוגית ע״י עידכון קווי 
האריזה באמצעות החברה המציעה מצלמה 
אינפרא  ביחד עם מצלמת  בצבע מלא 
אדום אשר יכולה לייצר 20 תמונות לכל 
ובעונה אחת. החברה טוענת  פרי בעת 
כי באמצעות המערכת ניתן לאתר מכות 
שמש, פגעי רוח, עוקצים בולטים וריקבון. 
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צפי נמוך לאשכוליות 
מדרא״פ
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מותג חדש של ״ כתום לשתיה ״  
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  לעומת 8%של ירידה על ראהכי מ
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"מהפכה", מכולה  מתקפלת. 
מכולה מתקפלת עשויה לחולל מהפכה 
במשלוחים הימיים. המכולה הניתנת 

לקיפול מאפשרת איחסון של פי 
ך  כ ב ו  . ם  י י ק ה ב  צ מ ה מ ש  מ ח
למזער את עלויות הלוגיסטיקה בצורה 

משמעותית . 

הייצוא המרוקאי גדל 
ב-4102%

למזרח התיכון  יצוא ההדרים ממרוקו 
גדל  באופן משמעותי בעונת 2016/17.

החדשים רוב הפרי  עפ״י הדוחות 
המרוקאי מיועד לרוסיה , אבל בהחלט 

רואים עליה משמעותית )4102%(
למזרח התיכון ואפריקה מדרום לסהרה.

לרוסיה בין ספטמבר  יצוא המנדרינית 
 , ם י ז ו ח א ה  ש ו ל ש - ב ל  ד ג ץ  ר מ ל
 3 9 2 % ל ש ה  י י ל ע ה  מ ש ר ה  ד נ ק
ר  א ש נ י  פ ו ר י א ה ד  ו ח י א ה ל  ב א
היבואן העיקרי של תפוזים ממרוקו אם 
כי מראה על ירידה של8% לעומת העונה 

החולפת .

סין מייצרת
  honey pomelo
בסטנדרט אקולוגי אירופאי

אמנם המוצר משווק בעיקר בשוק הסיני 
30% מיועד לייצוא.   המקומי ורק 
ים שואפים  י נ הסי היצרנים  אבל 
הסטנדרטים הנדרשים  לעמוד בכל 
ך  ו ת מ ה  פ ו ר י א י  ד י ל  ע
נוכח בשוק זה.  תמיד  כוונה להיות  
"המוצרים שלנו  תואמים לא רק את 
אקולוגי בסין,   הסטנדרטים של מזון 
ת  ו ח י ט ב ה ת  ו ש י ר ד ת  א ם  ג א  ל א

של המזון באיחוד האירופי ".

   honey pomelo מייצרת סין
 אקולוגי אירופאי בסטנדרט

 
הסיני  בשוק משווק בעיקר המוצר אמנם

       אבל  לייצוא. מיועד 30% ורק המקומי
בכל  שואפים לעמוד היצרנים הסיניים

הנדרשים  הסטנדרטים
  להיות כוונהמתוך  אירופה ידי לע

 זה.  בשוק תמיד נוכח
את  רק לא תואמים  שלנו "המוצרים

  בסין, קולוגיאמזון  של הסטנדרטים
הבטיחות  דרישות גם את אלא
 ." באיחוד האירופי המזון של

 
   את החרם מרחיבה רוסיה

 
יבוא  על האיסור את הרחיבה רוסיה

  האירופי, טרייה מהאיחוד תוצרת
 סוף עד נוספותמדינות  ומספר ארה"ב
צוין  הממשלה ת.בהודע2018 דצמבר

 של  יבוא על האיסור כי
  ומזון, גלם חומרי חקלאיים, וצריםמ

אחד - ב לפוג אמור אשר היה
  31 עד יוארך הבאה, בשנה בינואר

 .2018 רדצמבל
 
 
 
 

 מיליון יורו. 4.5נזקי מזג אויר 

 
סערת גשמים וברד שעברה על אזורים 

נזק לחקלאות  רבים באוסטרליה גרמה
 . מיליון יורו 4.5בשווי 

 
 רוטרדםלפ בחזרה "אוניות פרי מדרא

 
חברות התעבורה בדרום אפריקה 

החליטו ביחד עם היצואנים לחזור 
    רוטרדם.בולהשתמש ברציף הפרי 

ספינות כבר פרקו סחורה בנמל  מספר
אניות קירור עד  24-כ כ "ומצפים לסה

  אוקטובר.
 

  אבוקדו בבריטניהאוטובוסים בשירות 

 
עד אמצע יולי השתלט האבוקדו על 
כבישי לונדון, גם המוניות השחורות 

 .ארגון האבוקדו העולמי תהיו בשירו
 
 
 

   honey pomelo מייצרת סין
 אקולוגי אירופאי בסטנדרט

 
הסיני  בשוק משווק בעיקר המוצר אמנם

       אבל  לייצוא. מיועד 30% ורק המקומי
בכל  שואפים לעמוד היצרנים הסיניים

הנדרשים  הסטנדרטים
  להיות כוונהמתוך  אירופה ידי לע

 זה.  בשוק תמיד נוכח
את  רק לא תואמים  שלנו "המוצרים

  בסין, קולוגיאמזון  של הסטנדרטים
הבטיחות  דרישות גם את אלא
 ." באיחוד האירופי המזון של

 
   את החרם מרחיבה רוסיה

 
יבוא  על האיסור את הרחיבה רוסיה

  האירופי, טרייה מהאיחוד תוצרת
 סוף עד נוספותמדינות  ומספר ארה"ב
צוין  הממשלה ת.בהודע2018 דצמבר

 של  יבוא על האיסור כי
  ומזון, גלם חומרי חקלאיים, וצריםמ

אחד - ב לפוג אמור אשר היה
  31 עד יוארך הבאה, בשנה בינואר

 .2018 רדצמבל
 
 
 
 

 מיליון יורו. 4.5נזקי מזג אויר 

 
סערת גשמים וברד שעברה על אזורים 

נזק לחקלאות  רבים באוסטרליה גרמה
 . מיליון יורו 4.5בשווי 

 
 רוטרדםלפ בחזרה "אוניות פרי מדרא

 
חברות התעבורה בדרום אפריקה 

החליטו ביחד עם היצואנים לחזור 
    רוטרדם.בולהשתמש ברציף הפרי 

ספינות כבר פרקו סחורה בנמל  מספר
אניות קירור עד  24-כ כ "ומצפים לסה

  אוקטובר.
 

  אבוקדו בבריטניהאוטובוסים בשירות 

 
עד אמצע יולי השתלט האבוקדו על 
כבישי לונדון, גם המוניות השחורות 

 .ארגון האבוקדו העולמי תהיו בשירו
 
 
 

   honey pomelo מייצרת סין
 אקולוגי אירופאי בסטנדרט

 
הסיני  בשוק משווק בעיקר המוצר אמנם

       אבל  לייצוא. מיועד 30% ורק המקומי
בכל  שואפים לעמוד היצרנים הסיניים

הנדרשים  הסטנדרטים
  להיות כוונהמתוך  אירופה ידי לע

 זה.  בשוק תמיד נוכח
את  רק לא תואמים  שלנו "המוצרים

  בסין, קולוגיאמזון  של הסטנדרטים
הבטיחות  דרישות גם את אלא
 ." באיחוד האירופי המזון של

 
   את החרם מרחיבה רוסיה

 
יבוא  על האיסור את הרחיבה רוסיה

  האירופי, טרייה מהאיחוד תוצרת
 סוף עד נוספותמדינות  ומספר ארה"ב
צוין  הממשלה ת.בהודע2018 דצמבר

 של  יבוא על האיסור כי
  ומזון, גלם חומרי חקלאיים, וצריםמ

אחד - ב לפוג אמור אשר היה
  31 עד יוארך הבאה, בשנה בינואר

 .2018 רדצמבל
 
 
 
 

 מיליון יורו. 4.5נזקי מזג אויר 

 
סערת גשמים וברד שעברה על אזורים 

נזק לחקלאות  רבים באוסטרליה גרמה
 . מיליון יורו 4.5בשווי 

 
 רוטרדםלפ בחזרה "אוניות פרי מדרא

 
חברות התעבורה בדרום אפריקה 

החליטו ביחד עם היצואנים לחזור 
    רוטרדם.בולהשתמש ברציף הפרי 

ספינות כבר פרקו סחורה בנמל  מספר
אניות קירור עד  24-כ כ "ומצפים לסה

  אוקטובר.
 

  אבוקדו בבריטניהאוטובוסים בשירות 

 
עד אמצע יולי השתלט האבוקדו על 
כבישי לונדון, גם המוניות השחורות 

 .ארגון האבוקדו העולמי תהיו בשירו
 
 
 

   honey pomelo מייצרת סין
 אקולוגי אירופאי בסטנדרט

 
הסיני  בשוק משווק בעיקר המוצר אמנם

       אבל  לייצוא. מיועד 30% ורק המקומי
בכל  שואפים לעמוד היצרנים הסיניים

הנדרשים  הסטנדרטים
  להיות כוונהמתוך  אירופה ידי לע

 זה.  בשוק תמיד נוכח
את  רק לא תואמים  שלנו "המוצרים

  בסין, קולוגיאמזון  של הסטנדרטים
הבטיחות  דרישות גם את אלא
 ." באיחוד האירופי המזון של

 
   את החרם מרחיבה רוסיה

 
יבוא  על האיסור את הרחיבה רוסיה

  האירופי, טרייה מהאיחוד תוצרת
 סוף עד נוספותמדינות  ומספר ארה"ב
צוין  הממשלה ת.בהודע2018 דצמבר

 של  יבוא על האיסור כי
  ומזון, גלם חומרי חקלאיים, וצריםמ

אחד - ב לפוג אמור אשר היה
  31 עד יוארך הבאה, בשנה בינואר

 .2018 רדצמבל
 
 
 
 

 מיליון יורו. 4.5נזקי מזג אויר 

 
סערת גשמים וברד שעברה על אזורים 

נזק לחקלאות  רבים באוסטרליה גרמה
 . מיליון יורו 4.5בשווי 

 
 רוטרדםלפ בחזרה "אוניות פרי מדרא

 
חברות התעבורה בדרום אפריקה 

החליטו ביחד עם היצואנים לחזור 
    רוטרדם.בולהשתמש ברציף הפרי 

ספינות כבר פרקו סחורה בנמל  מספר
אניות קירור עד  24-כ כ "ומצפים לסה

  אוקטובר.
 

  אבוקדו בבריטניהאוטובוסים בשירות 

 
עד אמצע יולי השתלט האבוקדו על 
כבישי לונדון, גם המוניות השחורות 

 .ארגון האבוקדו העולמי תהיו בשירו
 
 
 

   honey pomelo מייצרת סין
 אקולוגי אירופאי בסטנדרט

 
הסיני  בשוק משווק בעיקר המוצר אמנם

       אבל  לייצוא. מיועד 30% ורק המקומי
בכל  שואפים לעמוד היצרנים הסיניים

הנדרשים  הסטנדרטים
  להיות כוונהמתוך  אירופה ידי לע

 זה.  בשוק תמיד נוכח
את  רק לא תואמים  שלנו "המוצרים

  בסין, קולוגיאמזון  של הסטנדרטים
הבטיחות  דרישות גם את אלא
 ." באיחוד האירופי המזון של

 
   את החרם מרחיבה רוסיה

 
יבוא  על האיסור את הרחיבה רוסיה

  האירופי, טרייה מהאיחוד תוצרת
 סוף עד נוספותמדינות  ומספר ארה"ב
צוין  הממשלה ת.בהודע2018 דצמבר

 של  יבוא על האיסור כי
  ומזון, גלם חומרי חקלאיים, וצריםמ

אחד - ב לפוג אמור אשר היה
  31 עד יוארך הבאה, בשנה בינואר

 .2018 רדצמבל
 
 
 
 

 מיליון יורו. 4.5נזקי מזג אויר 

 
סערת גשמים וברד שעברה על אזורים 

נזק לחקלאות  רבים באוסטרליה גרמה
 . מיליון יורו 4.5בשווי 

 
 רוטרדםלפ בחזרה "אוניות פרי מדרא

 
חברות התעבורה בדרום אפריקה 

החליטו ביחד עם היצואנים לחזור 
    רוטרדם.בולהשתמש ברציף הפרי 

ספינות כבר פרקו סחורה בנמל  מספר
אניות קירור עד  24-כ כ "ומצפים לסה

  אוקטובר.
 

  אבוקדו בבריטניהאוטובוסים בשירות 

 
עד אמצע יולי השתלט האבוקדו על 
כבישי לונדון, גם המוניות השחורות 

 .ארגון האבוקדו העולמי תהיו בשירו
 
 
 

רוסיה מרחיבה את החרם  
ת  א ה  ב י ח ר ה ה  י ס ו ר
ה  י י טר צרת  תו א  בו י על  ר  סו האי
מהאיחוד האירופי, ארה"ב ומספר מדינות 
.2018 דצמבר  ף  ו ס עד  ת  ספו ו נ
ן  י ו צ ה  ל ש מ מ ה ת  ע ד ו ה ב
ל   ש א  ו ב י ל  ע ר  ו ס י א ה י  כ
מוצרים חקלאיים, חומרי גלם ומזון, אשר 
ד  ח א - ב  ג  ו פ ל ר  ו מ א ה  י ה
  31 בינואר בשנה הבאה, יוארך עד 

לדצמבר 2018.

נזקי מזג אויר 4.5 מיליון יורו.
סערת גשמים וברד שעברה על אזורים 
נזק לחקלאות  רבים באוסטרליה גרמה 

בשווי 4.5 מיליון יורו .

אוניות פרי מדרא"פ בחזרה 
לרוטרדם

חברות התעבורה בדרום אפריקה החליטו 
ולהשתמש  לחזור  היצואנים  עם  ביחד 

ברציף הפרי ברוטרדם.  
מספר ספינות כבר פרקו סחורה בנמל 
ומצפים לסה"כ כ 24- אניות קירור עד 

אוקטובר. 

אוטובוסים בשירות אבוקדו 
בבריטניה 

עד אמצע יולי השתלט האבוקדו על כבישי 
לונדון, גם המוניות השחורות היו בשירות 

ארגון האבוקדו העולמי.
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Makhteshim

אדמה מכתשים
רחוב הגולן 1 קרית שדה התעופה

טלפון: 03-6577577
פקס: 03-6032310

www.adama.com/mcw :אתר אינטרנט

מאסטר-קופ

מוצרי נחושת רגיליםמאסטר קופ

שטח מגע קטןשטח מגע גדול
חדירה מצומצמתהצמדות וחדירה

זמינות נמוכהזמינות גבוהה

תמיסה אמיתית

חלקיקי נחושת קטנים במיוחד

לא מלכלך

ללא משקעים

מכיל:
Copper sulfate pentahydrate 21.46%
אקוויוולנטי ל- 5% נחושת מתכתית

להדברת מחלות במטעים

חדירה קלה לצמח

עמיד יותר בפני שטיפה



מרד החקלאים – ביטוח שער, מחירי מים ופועלים   .1
בעמק חפר התארגנו חקלאים שהבינו שבמצב הקיים אין  א. 
עתיד לענף, הכוונה לצאת למאבק ציבורי של החקלאים 

בארץ.
נושאים- ביטוח שער ליצוא,  הכוונה להתמקד בשני  ב. 
מחירי מים 0.80 אג' לקוב, נושא הפועלים יעלה בנוסף. 
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור  נפגשנו עם  ג. 
והמנכ"ל אבו וילן, כדי שהמאבק ישתף את כל ארגוני 
המגדלים והתנועות החקלאיות, הם הביעו רצון להשתתף 

במאבק. 
נוספת כדי למנות אדם  ב-01.08.17 תתקיים פגישה  ד. 
שיוביל את המאבק לקבוע לוח זמנים ומימון לפעילות. 

     )תודה לדני קריצ'מן ולדורון על ההכוונה ויעוץ(. 

משבר בשוק המקומי   .2
השוק המקומי הוצף בפרי, התוצאה מחירים נמוכים ופרי  א. 

שנשאר על העצים. 
הסיבות העיקריות למשבר : ב. 
עודף יצור מעל הצריכה   .1

פרי שהיה מיועד לרוסיה- נשאר בארץ   .2
יבול גבוהה של אורי, כך שלזנים אחרים לא היה   .3

ביקוש 
קצת נתונים על היצוא ועל הצריכה ארץ  ג. 

כושר היצור :  .1
על פי מספר דונמים יבול נורמטיבי והערכת הכמות   ·

לשוק.
הנתונים לשוק לא כוללים לימון, אשכוליות ופומלית   ·

)ראה טבלה( 
סה"כ יצור המיועד לשוק המקומי 240,000- טון.   ·

צריכה משוערת   .2
רשתות השיווק -  א. 

עפ"י נתוני הקופות הרושמות ברשתות השיווק נמכרו   ·
השנה הדרים עפ"י הפירוט: 

קלמנטינה – 14,000 טון  ·
תפוזים 19,000- טון   ·

לימון – 15,000 טון  ·

אשכוליות 2,000- טון  ·
סה"כ מכירות תפוזים וקלמנטינות = 35,000 טון   ·

ברשתות 
מהנחה שרשתות השיווק מוכרות 35-40% מהצריכה   ·
בארץ )לא כולל שטחים( סה"כ הצריכה המשוערת 

בשוק 100,000 טון. 
עזה – עפ"י נתוני המעברים בכרם שלום,  ב. 

נמכרו בעזה 9,300 טון קליפים ו-4,000 טון תפוזים, 
סה"כ 13,000 טון.

איו"ש  ג. 
אין דיווחים, אני מעריך את המכירות ב-40,000 טון. 

רוסיה  ד. 
לרוסיה יצאו השנה 14,000- טון קליפים 

מזה אור קלאס 2 15,000- טון
וסנטינה – 2,000 טון 

ריכוז נתונים – סה”כ צריכה משוערת  ה. 
בשוק הישראלי – 100,000טון 

עזה – 13,000 טון 
איו”ש 40,000- טון )הערכה( 

רוסיה 15,000 טון 
סה”כ – 170,000 טון 

כושר היצור בארץ עפ”י הטבלה 240,000- טון קליפים ותפוזים 
סה”כ עודף יצור 70,000 טון 

משמעויות  ו. 
לזנים כמו מירב, אודם, סנטינה ואורה – אין מקום בשוק  א. 

המתחרה באורי.
צריך לפרסם ולקדם מכירות בשוק המקומי ב. 

ליצור שולחן משווקים, כדי לתאם מחירים בשוק המקומי  ג. 
למניעת הורדת מחירים ללא צורך. 

חי בנימיני

דבר האירגון

האם- “סוף עונת התפוזים הגיע ??”
מתוך שירי שלום חנוך
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פגישת משווקים בשוק המקומי   .3
ב-19.07.17 התקיימה פגישה בנושא שוק המקומי לדיון על  א. 

הנתונים שהוצגו לגבי עודף הפרי בשוק. 
סיכום הפגישה : ב. 

הקמת שולחן משווקים לצורך תיאום המחירים בשוק   ·
המלצה לענף ההדרים לקידום המכירות בשוק המקומי   ·

עדכון החקלאים על המצב   ·

פרסום וקידום המכירות בשוק המקומי   .4
חברת “נתיב” נפגשה עם מספר רב של משווקים, לקבלת  א. 

ההמלצות לגבי שוק מקומי.
והאם  יגביר את הצריכה,  הבדיקה היתה האם פרסום  ב. 

לפרסם את כלל הזנים או להתמקד בזנים 
נפרדים.

עיקרי הדו”ח  ג. 
אין בידול של הקליפים במדפי המכירות   ·

אין הכרת הזנים בציבור   ·
השוק מוטה מחיר   ·

אין אחידות באיכות הפרי   ·
צריך תיאום עם רשתות השיווק לגבי בידול הפרי ואיכותו   ·

המלצה הכללית – לקיים מסע פרסום להגדלת הצריכה, לגבי 
פרסום כללי או לכל זן יועבר דיון בוועדה הענפית.

עש התפוח המדומה   .5
השוק האירופאי הודיע שמאמצע דצמבר יוחמרו הדרישות שלהם 
לכניסת פרי הדר לאירופה, עקב מציאות עש התפוח בארץ.

דרישות השוק האירופאי :  ·
א.  ביקורת בכל חלקות ההדרים המיוצאים לאירופה ע”י 

השירותים להגנת הצומח 
בדיקת קרטונים מכל משטח ההדרים המיוצא. ב. 

)הערה:- הדרישות האלה כבר קיימות ביצוא ליפן, סין   
וקוריאה ( 

מאחר והדרישה שרק עובד מדינה רשאי לערוך ביקורת,  ג. 
המשמעות של משרד החקלאות – אין תקנים ל-20 פקחים 

נוספים. 
מניעת יצוא עש התפוח – פעילות בארץ. ד. 
פיקוח מזיקים הדוק בפרדס וטיפול מונע   ·

מבדקי שער קפדניים בבתי האריזה  ·
הדרכת מבררות ואורזות לאיתור פרי נגוע   ·

בדיקת פרי ארוז במשטחים   ·

 
 

 
 
 

 

. 
 
 
 
 

הזן
סה"כ 
דונמים

יבול 
לדונם

אחוז שיווק 
מקומי

כמות טון 
סה"כאוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמברלשוק

     22,950     4,000  12,000    6,950    85%22,950       4.50      6,000מיכל

       6,800    1,500    3,500    1,800      85%6,800       5.00      1,600סצומה

     34,830     8,000  13,000    9,000    4,830    90%34,830       4.50      8,600טבורי ניוהול

       8,033     1,500     4,500     2,033      85%8,033       4.50      2,100טבורי אחרים

       7,000     4,000    3,000      40%7,000       3.50      5,000סנטינה

       4,725     1,000     2,500    1,225      60%4,725       4.50      1,750מירב

     12,000     3,000     3,000     3,000     3,000    60%12,000       4.00      5,000אודם

     15,000     3,000     4,500     6,000     1,500    60%15,000       5.00      5,000אורה 

     28,875     1,875     4,000     7,000     7,000     7,000     2,000    15%28,875       3.50    55,000אורי

     29,250     3,250     9,000     9,000     8,000    50%29,250       4.50    13,000שמוטי

       2,104        700        700        704      85%2,104       4.50         550קרה קרה 

     21,420     2,000     7,000     7,000     5,420    85%21,420       4.00      6,300טבורי סמי + ציפי

       9,000     2,000     4,000     3,000      90%9,000       4.00      2,500טבורי ראוסטנברג

     27,158     3,000   10,000   10,000     4,158    85%27,158       4.50      7,100ולנסיה

       1,800        500     1,300      30%1,800       4.00      1,500הדס

       8,400     4,000     4,400      70%8,400       4.00      3,000מור/מורקוט

     80,325   3,000   3,000     5,000     8,000     8,000     6,000     6,000   10,000   10,000  10,000    7,000    4,325    85%80,325       4.50    21,000לימון 

     43,000   1,000   1,000     3,000     4,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000    4,000    3,000    2,000    20%43,000       5.00    43,000אחרים

50,620 188,000362,66912,95529,45044,72542,737סה"כ  43,700  51,558  41,550  26,375  11,000  4,000  4,000  362,670  

נתוני פוטנציאל ייצור לשוק המקומי - לפי זנים וחודשים

 
 

 טון  240,000סה"כ תפוזים וקליפים 
 הטבלה הוכנה ע"י טל עמית וצביקה שפירר 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פגישת משווקים בשוק המקומי  .3
 

 התקיימה פגישה בנושא שוק המקומי לדיון על הנתונים שהוצגו לגבי עודף הפרי בשוק.  19.07.17-ב .א
 סיכום הפגישה : .ב

 הקמת שולחן משווקים לצורך תיאום המחירים בשוק  •
 ה לענף ההדרים לקידום המכירות בשוק המקומי צלהמ •
 עדכון החקלאים על המצב  •

 
 פרסום וקידום המכירות בשוק המקומי  .4

 
 פגשה עם מספר רב של משווקים, לקבלת ההמלצות לגבי שוק מקומי .נ ת "נתיב"חבר .א
 הבדיקה היתה האם פרסום יגביר את  הצריכה, והאם לפרסם את כלל הזנים או להתמקד בזנים  .ב

 נפרדים.

סה”כ תפוזים וקליפים 240,000 טון 
הטבלה הוכנה ע”י טל עמית וצביקה שפירר 
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

רמי בר עוז ז"ל,
אוסף משפחת בר עוז )ברוזה(, פרדס חנה. 

אריזת פרי הדר בראשית הישוב 1924, פרדס גולדברג רמת גן, אוסף משפחת מנדה , בית חנן

מאת כתבנו בשפלת החוף

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 

 

 כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 היי יריב 
אודה לך אם תצליח להגדיל 

 חצי עמוד לכל תמונה :ותהתמונ
 
 
 

 
 ,רמי בר עוז ז"ל

)ברוזה(, אוסף משפחת בר עוז 
  .פרדס חנה

 
 
 

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

משתלות בני דרור בע"מ
דÆנÆ השרון התיכון

∞π≠∑π∂≥≥±∞ :טלפון
∞π≠∑π∂∑µ∑± פקס: 

עצי פרי
 כל זני ההדרים

 אבוקדו אפרסמון   שסק   אנונה 
 פקאן   תאנה    גויאבה

איכות ואמינות

שנה טובה ומוצלחת
לכל המגדלים

ולכל בית ישראל

דיו
טו

 ס
ה

שנה טובה ומוצלחת
לכל המגדלים

שנה טובה ומוצלחת
לכל המגדלים

שנה טובה ומוצלחת

mashtela@b-dror.com



חקלאים יקרים, 
לאור התנהלותה הכושלת לאורך שנים של מועצת הצמחים, 
ידה בכל הקשור בפיקוח על  אשר באה לידי ביטוי באוזלת 
הוגן  שרשרת המזון מהחקלאי לצרכן, החל מהבטחת מחיר 
למגדלים וכלה בהספקה סדירה במחיר נאות לצרכן ולאור העובדה 
שמימונה העיקרי של המועצה, הנשענת על היטלים, נגבה דרך 
הסיטונאים שהם גם הקמעונאים עליהם היא אמורה לפקח על 
פי חוק )כלומר,  כאשר אותו גוף שאמון על הביקורת מקבל את 
המימון שלו מהגוף המבוקר, אזי יש כאן ניגוד אינטרסים מובנה(.
לאור העובדה שהצעת תיקון חוק מועצת הצמחים, עלתה 
לאחרונה שוב וללא ספק תחמיר את הבעיות המהותיות הקיימות 

כבר כיום בהתנהלותה של המועצה.
ולאור העובדה שהממשלה מעכבת ומונעת מספר הצעות חוק 
שהגשנו באמצעות מספר חברי כנסת בנושאי פערי התיווך, 
פירוק מועצת הצמחים וסימון התוצרת החקלאית, מצאתי לנכון 
לעדכנכם בנוגע למספר מהלכים נוספים שעשינו בהתאחדות 

האיכרים:

1( מכתב עמדה שהועבר למנכ"ל משרד החקלאות בנוגע למועצת 
הצמחים.

2(   הצעת חוק שניסחנו בשיתוף עם ח"כ שרן השכל לביטול 
הגבייה באמצעות הסיטונאים.

3(   תלונה לרשות ההגבלים עסקיים, אשר הגשנו באמצעות 
לוי  ושות', כנגד רמי  משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון 
וביכורי שדה דרום. התלונה מתייחסת להסדרים אותם מכתיבים 
רמי לוי וביכורי שדה דרום, לחקלאים, בכל הנוגע לסחר ושימוש 
במשטחים וארגזים המשמשים להובלת תוצרת חקלאית ומנוגדים 

לחוק המזון. 
4(   מהלך משותף שיזמנו עם משרדי החקלאות והכלכלה לסימון 

תוצרת חקלאית תחת התו הרשמי"מיוצר בישראל" 
אני מאמין בלב שלם, שהמהלך הזה הוא מהלך של קונצנזוס בקרב 
 כל החקלאים האמיתיים ולכן נמשיך עד אשר נשלים את המטרה.

בברכה,
דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים בישראל

דובי אמיתי היקר!

חבל שלא למדתם את הנושא מתחילתו ועד סופו . והמלצתם 
המלצות פופוליסטיות ולא הגיוניות על חשבון החקלאים חברי 

התאחדות האיכרים.
צריך ללמוד ממה שקרה מאז מועצת ההדרים הבריטית, דרך 
המועצות השונות שנבנו לאחר עצמאות ישראל, ועד לפרוק 
מועצת ההדרים ע"י רפול ומתן רשיונות יצוא להדרים ולפירות 
אחרים, וכן פתיחת השוק המקומי והדירגולציה בחקלאות ועד 

להקמת מועצת הצמחים ע"י ישראל כץ...
זקוקה מאוד  "אל תשפכו את התינוק עם המים" החקלאות 
לתמיכה כרגע, כדי שלא תלך לאיבוד, מהצפון הרחוק, מטולה, 
ועד לערבה ולאילת. אפילו אני עבדכם הנאמן, לשעבר מנכ"ל 
מועצת ההדרים, לאחר הפרוק של רפול, עקרתי לאחרונה את 
פרדסי, ליד עינות )בתחום נס ציונה(, ועדיין לא החלטתי מה 

אני עושה שם !!!

אני לרשותכם, לעזור בקבלת  החלטות מושכלות של כל החקלאים 
יחד, מכל הסקטורים, לפי האימרה של משה סמילנסקי

"אם חקלאות כאן מולדת כאן"

בכבוד רב
מנה דודזון

ראשון לציון 
חקלאי,בן ונכד לחקלאים, יליד ראשון לציון. מנכ"ל המועצה 

לשווק פרי הדר לשעבר)1991-2004(
נ.ב. אודה לכם באם תפיצו מכתבי זה לכל החקלאים והאירגונים 

שלהם בישראל... כולל שר החקלאות ומנכ"ל המשרד...
בברכה

מנה

מניפסט של התאחדות האיכרים 
ותשובתו של מנה דודזון )"לא נגענו"(

עמדה
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מכתב הבהרה למגדלי ההדרים - שלא תגידו לא ידענו !!!
מזה עשור ישנה קבוצה של מגדלי פירות, מונהגים ומוסטים ע”י 
נשיא התאחדות האיכרים, מר דובי אמיתי ששמה לה כמטרה 

לפרק את מועצת הצמחים.
הרקע לפרשה הוא מרד היטלים ע”י אותה קבוצה, שלקחה את 
החוק לידיים, ובניגוד לחוק, החליטו להפסיק לשלם חובותיהם 
למועצה. העניין התגלגל לבתי משפט, להוצאות לפועל ולהליכים 
שהם בהחלט בלתי נעימים למי שהחליט לעשות דין לעצמו, אך 
בלתי נעימים ויחד עם זאת, בלתי נמנעים גם למועצה, שנאלצה 

להגן על רב ציבור המגדלים – שומרי החוק.
דובי אמיתי, שמייצג אולי 3% מחקלאי ישראל, ניצל את קשריו 
בשלטון ו”טחן” ללא הרף את צמרת משרד החקלאות והאוצר 
באמירות מטעות ובעובדות שקריות, שבינן ובין המציאות והאמת 
אין כל קשר – הכל בכדי להצדיק המהלך ו”להוריד הקוף מהגב 

“ בכל מחיר ובכל דרך.
אמירות כמו “עלוקות” “גזלנים” “ארגון גזל” ואמירות קשות 
נוספות הוטחו בנו בפרסומים שונים, ובעיקר באותן רשתות 
חברתיות שבהן ניתן להוציא את כל הרפש בתוך המועדון הסגור 

שהוקם בשביל להוקיע ולהסיט.
כמה עובדות על ענף ההדרים שהוא ה”גזלן” הגדול ביותר 

במועצת הצמחים כי :
1. הוא בעל התקציב הגדול ביותר בתוך מועצת המצמחים.

2. הוא מעסיק את כמות העובדים הגדולה ביותר במועצת הצמחים 

פעילות ענף ההדרים למען מגדלי ההדרים בישראל
הדברה מרוכזת של מזיקי הסגר המאפשרת יצוא תקין של   ·

התוצרת.
דרישות  בעלות  למדינות  מיוחדים  פרוטוקולים  פיתוח   ·

פיטוסניטריות מיוחדות.
טיפול ומימון מפקחים זרים הנדרשים לפיקוח על התוצרת   ·

הנשלחת למדינותיהם.
פיתוח וייעול שיטות הדברה ידידותיות לסביבה – אקלום   ·

ופיזור אויבים טבעיים.
פיתוח ואקלום זני הדרים חדשים.  ·

טל עמית

שלא תגידו לא ידענו  

תגבור ההדרכה בהדרים ) 2 מדריכים(.  ·
ייזום ומימון ניסיונות יישומיים בענף ההדרים.  ·

ייזום ומימון פתיחת שווקים חדשים להדרים.  ·
קידום מכירות לתוצרת הישראלית בחו”ל.  ·

קשרים בינלאומיים עם ענפי ההדרים בעולם לצורך מידע.  ·
פרסום והפצת עיתון ייעודי למגדלי ההדרים.   ·

רכישת פוליסת ביטוח בסיסית לכל מגדלי הענף.  ·
פיתוח סימני מסחר, רישומם ותחזוקתם.   ·

קביעת קריטריוני מינימום לאיכות פרי ההדר הישראלי.  ·
ענף  הריבוי המשמש את שתלנות  חומר  ותחזוקת  ניקוי   ·

ההדרים.
ריכוז הידע על הענף והפצתו למגדלים ) כולל באתר אינטרנט(.  ·

ענף ההדרים במועצת הצמחים הינה הכתובת היחידה שאליה 
פונים המגדלים לפתרון בעיותיהם.

· תקציב הענף כ – 35 מיליון ₪ בשנה. הענף גובה היטלים כ 
18-19 מיליון ₪ אנחנו “גזלנים” שעושים פעילות שממומנת 

בכ 50% ע”י המגדלים !!!

ביום שמועצת הצמחים תפסיק להיות גוף סטטוטורי יקרו מספר 
תהליכים :

הדברה מרוכזת כנגד זבוב הפירות הים תיכוני ומזיקים אחרים 
תיפסק וכל מגדל יהיה תלוי בעצמו.

כל נושא הסדרת היצוא, פיתוח שווקים, פיקוח ע”י מפקחי חוץ 
יקרוס, אם לא מיד, אז תוך שנה,שנתיים.

פרי שלא ייוצא, יופנה לשוק המקומי וגם שוק זה יקרוס מעודפים 
עצומים.

מעבר לכל הקטסטרופה הצפויה - העלויות עבור הדברה, ביטוח 
ופעילויות נוספות הנזכרות לעיל יושתו על המגדלים והעלויות 
יוכפלו ויושלשו, שכן הפעילות המרוכזת של המועצה בתחומים 
אלו – חוסכת עלויות רבות, מעבר למקורות המימון החיצוניים 
שמאפשרים לנו פעילויות רבות שאינן עולות למגדלים אגורה.

אם זה מה שאתם מעוניינים שיקרה – אז כדאי שתדעו את כל 
המשמעויות !!

למרות כל האמור לעיל, ברצוני לאחל לכל מגדלי ההדרים 
בישראל שנה טובה, עונה טובה ומוצלחת, והרבה בריאות !!!!
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איני מתכוון היום להתלונן
אך ביום זה- מצווה היא לקונן,,,
צדקת אלי יש לנו ארץ נהדרת,
יותר מכך אין לנו ארץ אחרת..

מראה של יער התרנים 
של ימאים ויאכטונים,

מדגים יפה את ההבדל בינם,
-לבין צמרות פרדסנים.

ענף הדגה מדלדל באין דגים
ואז הים מלא ספינות של בליינים

איך נגרור את פרדסינו להצל,
על באי הים הבאים להתעצל.

יצרכו וישברו להם כל שיא 
בקליפת תפוז וויטמין של סי.

אבי לב

רק ערב יום הצום קיבלנו ,
את הודעת השר שלנו,

על כולכם להתבשר,
כי מועצת צמחים תיסגר.

גם אם אתכם זה יהרוס
דמעותיכם יגדישו כוס.
מהחלטה זו לא אחזור

מטעיכם תוכלו לסגור...
מה נאמר אל מי נזעק?

לממשלה או לשב"כ?
כי אמרו כבר נביאים-

"שרייך סוררים וחברי גנבים"
ומה לנו כי נלין,

אותנו איש הן לא יבין
 

˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ≠ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙ Ø ˙È‡Ï˜Á

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï
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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

דיו
טו

 ס
ה

סולמות

תÆדµ Æ±± עין ורד ∞∞∂π∂∞¥  ˇ  גוש תל≠מונד
∞µ¥≠∏±∑∂∑∑∂ :אופיר ¨∞µ∞≠µ¥±±≤≥π :טל: מאיר
frank115.rm@gmail.com  ˇ  ∞π≠∑π∂∑∏≥∞ :פקס

משתלת פרנק מאיר
שתילי הדרים ואבוקדו

מתקבלות הזמנות 
לשתילי הדרים על כל הכנות ל≠∏±∞≥ 

≤∞±π≠ולשתילי אבוקדו ל
∏≤µ השתילים מפוקחים ע"י הגנת הצומח והרבנות ≠ רשיון הגה"צ

תשמ
לת

דיו
טו

 ס
ה

µ∞
שנות שתלנות



המלצה

הדברה משולבת:
מדיניות ההדברה בפרדס מתבססת מזה עשרות שנים על הדברה 
ההדברה  פעילות  את  ולעודד  לשמר  ניסיון  תוך  משולבת, 
הביולוגית של אויביהם הטבעיים של המזיקים. כדי למנוע 
הפרות של המאזן הביולוגי בפרדס, העלולות להיגרם בעקבות 
פגיעה באויבים טבעיים, צריך לצמצם למינימום ההכרחי את 
השימוש בחומרי הדברה כימיים בלתי בררניים. כמו כן, יש 
להתמקד בבחירת תכשירים בררניים שפגיעתם באויבים הטבעיים 
מועטה. בקבוצת האויבים הטבעיים נכללים טורפים, טפילים 
וגורמי מחלה )וירוסים, חיידקים, חד-תאים, פטריות ונמטודות(. 
ספר מעודכן הכולל אינפורמציה ותמונות של כלל המזיקים 
בפרדס ואויביהם הטבעיים, יעזור לאנשי ענף ההדרים בזיהוי 
המזיקים, הערכת הנזק שהם עלולים לגרום, ובקבלת החלטות 
הדברה מושכלות שימנעו הפרות של המאזן הביולוגי בפרדס.       

הספר החדש:
בחודש האחרון יצא לאור בספר חדש "מזיקי ההדרים ואויביהם 
הטבעיים בישראל", בעריכתם של רועי כספי, יואל דריישפון, 
שמוליק גרוס, וניצן רוטמן. קהל היעד העיקרי של הספר הם 
הפרדסנים, פקחי מזיקים, מדריכים וחוקרים. אנו מקווים שהספר 
יהווה מקור ידע בסיסי על מזיקי הפרדס ואויביהם הטבעיים, 
ואקריות הפרדס  בזיהוי של חרקי  חזותי  עזר  ככלי  וישמש 
)ושבלולים(. הספר אינו מתיימר להיות כלי להגדרה מדעית של 
מיני המזיקים. לזיהוי מקצועי יש להעביר דוגמאות למומחים 

בתחום האבחון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.   
הספר הנוכחי מבוסס על החוברת 'המלצות להדברת מזיקי הדרים', 
שיצאה לאור בשנת 2000 בהוצאת שירות ההדרכה והמקצוע 
)שה"מ(, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בעריכת יואל דריישפון. 
בנוסף למזיקים ולאויביהם הטבעיים, ניתן למצוא בספר החדש 
גם כמה חרקים הנפוצים בפרדס אפילו שאינם מזיקים בפועל 
)לדוגמה – סדרת הפסוקאים, 'פשפש האש', ועוד(, וכן מזיקים 
שאינם קיימים בארץ, אולם עלולים להסב נזק כבד, אם יפלשו 
לארץ )לדוגמה – 'פסילת ההדר האסיאתית', ו'כנימת עלה ההדר 
החומה'(. יתר על כן, מוזכרים האויבים הטבעיים העיקריים של 
כל מזיק. טפילי החרקים אינם 'טפילים אמתיים' )'פרזיטים'( אלא 

'פרזיטואידים', שהם דמויי טפילים. שלא כמו טפילים אמתיים, 
הפרזיטואידים ממיתים בדרך כלל את הפונדקאי שלהם במהלך 
ההתפתחות. על אף השוני, הוחלט לעשות שימוש בספר זה 

בכינוי המקובל בספרות העברית: 'טפיל'.
הספר הוא תוצר של יוזמה משותפת של ענף ההדרים – מועצת 
הצמחים, ושל שה"מ – משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הספר 
הידע  מיטב  בספר  הושקע  ומהודרת.  בכריכה קשה  הודפס 
והצילומים הקיימים היום בענף ההדרים. תרמו לכתיבת הספר 
חוקרים, מדריכים, מומחים בתחום, פקחי מזיקים ועוד. בספר 
221 עמודים, המכילים כ-500 תמונות של המזיקים בדרגות 
השונות, סימני הנזק האופייניים שהם גורמים, ותמונות של 
האויבים הטבעיים בדרגות השונות. רוב התמונות צולמו במיוחד 
עבור הספר, ובסוף הכתובית של כל תמונה מצוין שם הצלם. בכל 
פרק מתוארת בקצרה הביולוגיה והאקולוגיה של המזיקים ושל 
אויביהם הטבעיים. לאחר כתיבת הטיוטות של הפרקים השונים, 
הם נשלחו ליועצים מומחים  לבדיקה וקבלת הערות ותוספות. 
הספר אינו מכיל המלצות הדברה ספציפיות, שכן המלצות אלו 
משתנות ומתעדכנות חדשות לבקרים. המלצות להדברה ורשימת 
התכשירים הכימיים המותרים לשימוש )המתעדכנת אחת לשנה( 
ניתן למצוא בדפוני תחום ההדרים בשה"מ, משרד החקלאות 
http://shaham.moag.gov. :ופיתוח הכפר, באתר האינטרנט

 .il/Unit/perot/hadarim/Pages/default.aspx
ניתן לרכוש את הספר בעלות של 80 ₪ במחלקת הפרסומים 

בשה"מ, משרד החקלאות )03-9485342    -9485330 03 (. 

"מזיקי ההדרים
ואויביהם הטבעיים בישראל" 

 

 

 

 

 כריכת הספר 

 

 

רועי כספי, יואל דריישפון, שמואל גרוס, ניצן רוטמן

כריכת הספר 
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 והמקצוע ההדרכהשירות 

 אגף הפירות, תחום הדרים
 2017אוקטובר -ספטמבר 

 בפרדסבפרדס
 : הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים

  ניצן רוטמן; עינת גרזון, דניאל קלוסקי, יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ',
 התחום שירות שד -יורם אייזנשטדט 

 
י היה החם ביותר מאז החלו המדידות המטאורולוגיות לבר עוד קיץ שאופיין במזג אוויר קיצוני. חודש יוע

 , גם חודש אוגוסט היה חם מאוד עד לכתיבת דפון זה. בעשרות השנים האחרונות
בתקופה זו אנו מצויים בתחילתו של קטיף האשכוליות בעמקים הפנימיים. לאשכולית האדומה הנקטפת 

ר בפרי בשווקים, בעיקר בשוקי אירופה; אך וחסמים הראשונים צפוי מחיר גבוה ביותר בשל בשבועי
טורקיה, יורד בדרך כלל  -בהמשך, עם התגברות הקטיף מהארץ, ובעיקר הקטיף של המתחרה העיקרית 

ות הודבעיקר  ,אשכולית אדומה בהמשך העונה תמשיך להיות טובהעבור התמורה כי וים והמחיר. אנו מק
סין ודרום קוריאה. השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי. פירות  :שווקים החדשים יחסיתל

"בררה". הצטברות כרים גדקטנים או נגועים במזיקים ובפטריות )אלטרנריה, פייחת( נפסלים ליצוא ומו
ול, לכן המתבטאים בנשירת עלים ובפגיעה ביב ,נזקי המלחה הסבמלחים באזור בית השורשים עלולה ל

יש לשטוף את הקרקע במנות מים גדולות, בהתאם לסוג הקרקע ולצורת ההשקיה. גשמים מוקדמים 
אוקטובר ונובמבר, עלולים לגרום להתפרצות מחלת האלטרנריה ולפגיעה בפרי  -בחודשים החמימים 

וד על בזנים הרגישים, ומשום כך יש לרסס נגד אלטרנריה לפני הגשם. בתקופה זו נתמקד בפיקוח צמ
המזיקים והאלטרנריה, בדילול פרי ידני ובהשקיה נכונה. בחלקות עם עודף פרי מומלץ לבצע דילול ידני, 

, מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה. נאחל לעצמנו שהשנה הקרובה, שנת מעודף פריובכך להימנע 
פרי ההדר עבור מורה מחירי התשתשע"ז, תאיר פניה אלינו, שמזג האוויר יהיה נטול סערות ונזקי טבע ו

 קד.תשאלה שהיו איהיו גבוהים מ
 

 
  נזק מאקרית חלודה                                                

 
 השקיה

מונטיס. -להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים המבוססות על התאדות מחושבת לפי פנמן
בינוני עד גבוה. אם  ,עם יבול ממוצע ,בריא ,יש לזכור שטבלאות אלו מבוססות על פרדס נורמטיבי

 

בפרדס
2 0 1 7 ר  ב ו ט ק ו א - ר ב מ ט פ ס ה  נ ו ע ל ת  ו צ ל מ ה

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 
 יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, עינת גרזון וניצן רוטמן; 

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה

חלף עוד קיץ שאופיין במזג אוויר קיצוני. חודש יולי היה החם 
ביותר מאז החלו המדידות המטאורולוגיות בעשרות השנים 
אוגוסט היה חם מאוד עד לכתיבת  וגם חודש  האחרונות, 

שורות אלה. 
בתקופה זו אנו מצויים בתחילתו של קטיף האשכוליות בעמקים 
הפנימיים. עבור האשכולית האדומה הנקטפת בשבועיים 
גבוה  הראשונים של חודש ספטמבר צפוי להתקבל מחיר 
ביותר בשל המחסור בפרי בשווקים, בעיקר בשוקי אירופה; 
אך בהמשך, עם התגברות הקטיף בארץ, ובעיקר הקטיף של 
יורד בדרך כלל המחיר. אנו  המתחרה העיקרית - טורקיה, 
מקווים כי התמורה עבור האשכולית האדומה תמשיך להיות 
טובה גם במהלך העונה, בעיקר הודות לפתיחת שווקים חדשים 
יחסית, כמו סין ודרום קוריאה. עם זאת, אל לנו לשכוח כי 
השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי. פירות קטנים או 
נגועים במזיקים ובפטריות )אלטרנריה, פייחת( נפסלים ליצוא 
ומוגדרים כ"בררה". הצטברות מלחים באזור בית השורשים 
עלולה להסב נזקי המלחה, המתבטאים בנשירת עלים ובפגיעה 
ביבול, לכן יש לשטוף את הקרקע במנות מים גדולות, בהתאם 
לסוג הקרקע ולצורת ההשקיה. גשמים מוקדמים בחודשים 
ונובמבר, עלולים לגרום להתפרצות  החמימים - אוקטובר 
מחלת האלטרנריה ולפגיעה בפרי בזנים הרגישים, ומשום כך 
יש לרסס נגד אלטרנריה לפני הגשם. בתקופה זו נתמקד, אם 
כן, בפיקוח צמוד על המזיקים והאלטרנריה, בדילול פרי ידני 
ובהשקיה נכונה. בחלקות עם עודף פרי מומלץ לבצע דילול 
ידני, ובכך להימנע מעודף פרי, מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה 
הבאה. ולסיכום, נאחל לעצמנו שהשנה הקרובה, שנת תשע"ח, 
תאיר פניה אלינו, שמזג האוויר יהיה נטול סערות ונזקי טבע 

ושהתמורה עבור פירות ההדר תהיה גבוהה מאשתקד.

השקיה
להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים, המבוססות על 
התאדות מחושבת לפי פנמן-מונטיס. יש לזכור שטבלאות אלה 
מתבססות על נתונים מפרדס נורמטיבי ובריא, אשר היבול בו 

ממוצע, בינוני עד גבוה. אם צפוי בפרדס יבול גבוה - יש להגדיל 
את מנת המים בכ-15%-20%. כמות המים תותאם לכמות היבול.

מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן-מונטיס* 
חלקה שבה עצים בוגרים - מעל 5 שנים, בחודשים ספטמבר 

ואוקטובר

טבלה 1. תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש

קבוצה א’ -
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה 
ב’ -

חשש 
לקבלת 

 פרי גדול, 
יבול נמוך

הזו אורי -
יבול גבוה

הזן אורי - 
 יבול בינוני

או נמוך

0.900.750.650.60ספטמבר

0.950.800.600.55אוקטובר

נזק מאקרית חלודה
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טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש

קבוצה 
א’ -

 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב’ -
חשש 

לקבלת פרי 
 גדול, 

יבול נמוך

הזו אורי -
יבול גבוה

הזן אורי - 
 יבול בינוני 

או נמוך

0.900.750.650.60ספטמבר

0.950.800.600.55אוקטובר

טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפונים(

חודש

קבוצה א’ -
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב’ -
חשש 

לקבלת פרי 
 גדול, 

יבול נמוך

הזו אורי -
יבול גבוה

הזן אורי - 
 יבול בינוני 

או נמוך

0.900.750.600.55ספטמבר

0.950.800.550.50אוקטובר

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש

קבוצה א’ -
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב’ -
חשש 

לקבלת פרי 
 גדול, 

יבול נמוך

הזו אורי -
יבול גבוה

הזן אורי - 
 יבול בינוני 

או נמוך

0.900.750.700.65ספטמבר

0.950.800.650.60אוקטובר

ערכי מקדמי ההשקיה עבור הזן 'אורי' נמוכים, ולעתים נמוכים 
באופן משמעותי, מזני התפוזים והאשכוליות. כדאי להיוועץ 
במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים באזורים השונים כדי 
להתאים את מקדם ההשקיה לצריכת המים של זן זה, כתלות 

באזורי האקלים השונים, באיכויות המים ובסוגי הקרקעות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים, תחנות 
התאדות וזני הדרים שונים - ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת: 

.http://www.shaham.moag.gov.il
את נתוני ההתאדות המחושבת בזמן אמת ניתן למצוא באתר 
http://www. :שימור קרקע של משרד החקלאות בכתובת
meteo.co.il/Default.he.il.htm וכן באפליקציה מותאמת 

הקרויה אגרומטאו או Agrometeo, הניתנת להורדה בטלפון 
הנייד.

דוגמה לשימוש בטבלאות ההשקיה:
בדקתי  מונד.  תל  באזור  גבוה  יבול  עם  אורי  לי חלקת  יש 
באגרומטאו. מצאתי: התאדות יומית בתחנת תל מונד בספטמבר 
6 מ"מ. מסתכל בטבלה: מקדם ההשקיה בחלקה הנ"ל בספטמבר 
 x 0.65 = 6 : הוא 0.65. מכפיל התאדות יומית במקדם השקיה

3.9. לכן אשקה 3.9 קוב לדונם ליום.

השקיית פרדס צעיר לאחר הנטיעה
השקיה נכונה וטיפול מתאים בשתילים לאחר נטיעתם, במיוחד 
בנטיעה סתווית, יאפשרו להם להצמיח שורשים חדשים, ולאחר 
מכן להצמיח ענפים חדשים ולהתבסס היטב בקרקע. התבססות 
השתילים חשובה מאוד לפני עונת החורף, המלווה ברוחות עזות 
שבעטיין נגרם נזק להתפתחות העצים. כמויות המים ותדירות 

ההשקיה לאחר הנטיעה ישתנו בהתאם לשתי תקופות: 
התקופה הראשונה: כ-4-3 שבועות מהנטיעה - טרם פריצת . 1

שורשונים מחוץ לגוש. בתקופה זו יש להשקות מדי 3-2 
ימים )למעט קרקעות חוליות, שבהן יש להשקות מדי יום( 
ולהקפיד שהטפטפת תהיה על גוש השורשים. כמות המים 
המומלצת להשקיה היא 2-0.5 ליטרים לעץ ליום, בהתאם 
לגודל השתיל ולאזור הגידול. במקרה שמנת המים נמוכה 
ונוצר גירעון או עודף, יש להתאים את כמות  או גבוהה 
המים לשתילים. שתילים על מצע טוף יושקו פעמיים ביום 
עד פריצת השורשים מהגוש. בקרקעות חרסיתיות כבדות 
הגורם המגביל את התפתחות השתיל הוא לרוב עודף מים. 
במקרים אלו יש חשיבות רבה לבדיקה פיזית של רטיבות 
הקרקע באמצעות חפירה מסביב לגוש ומישוש הקרקע כדי 
לאבחן עודפי מים. בנטיעות סתוויות בקרקעות כבדות, 
אם יש ספק, עדיף שההשקיה תהיה חסרה מאשר עודפת. 
נזקים שנגרמים לשתיל כתוצאה מעודפי מים בשלבים אלו 
הם קשים יותר לתיקון מגירעון במים, הניתן לתיקון ביתר 

קלות בהשקיה העוקבת. 
התקופה השנייה היא לאחר פריצת השורשונים בכמות . 2

משמעותית )לפחות עד הכפלת כמותם( אל מחוץ לגוש. 
בתקופה זו יש להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע: בקרקעות 
חול - פעם עד פעמיים ביום; בקרקעות קלות ובינוניות 
פעמיים עד 3 פעמים בשבוע; בקרקעות כבדות אחת לשבוע. 
מנת המים תיקבע בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול 

)כ-3-2 ליטרים לעץ ליום(.

השקיה לפי גודל פרי
התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים 
בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך 
העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל 
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הפרי הרצוי בזמן הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן 
מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה המומלצת 
בטבלת מנות ההשקיה; ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש 
בתקופה מסוימת - יש להפחיתה. טווח השינוי יהיה עד 20% 

מהמנה המומלצת.
ראה פירוט על פי זנים  בדפון "השקיית הדרים לפי גודל פרי", 

שפורסם ע"י ניצן רוטמן במאי 2017. 

יבושת סתווית
בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות, שעלולות לגרום 
ליבושת סתווית המאופיינת בנשירת עלים ובהתייבשות ענפים. 

שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

בדיקות עלים
בדיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת יסודות ההזנה בעץ וצורכי 
הדישון של פרדס מניב. מועד הדיגום הוא ספטמבר-אוקטובר 
)באזור המרכז: החל מתחילת אוקטובר(. דוגמים מכ-50 עצים 
בכל החלקה 100 עלים שלמים ובריאים ללא סימני מחסור או 

עודף מצמיחה אביבית, הצמודים 
לפרי או שמצויים פרק או שניים 
מעל העלים הצמודים לפרי )ראה 

באיור עלים הצבועים בשחור(.
אופן הבדיקה:

הנמצאים 	  בעלים  בוחרים 
בגובה של 2.0-1.5 מ' מעל פני 
הקרקע. יש לדגום מספר שווה 
של עלים משני צדי השורה. 

יש לארוז את הדגימות בשקית 	 
נייר ולהעבירן מיד למעבדה. 

יש לבדוק בעלים את רמת היסודות: חנקן, זרחן, אשלגן, 	 
סידן, מגניון, אבץ ומנגן.

בחלקות שרוססו באבץ ובמנגן במהלך האביב - תוצאות 	 
הבדיקות חסרות משמעות, ולכן אין סיבה לבדיקת אבץ 

ומנגן בעלים בשנה זו.
בחלקות המושקות במי קולחין, במים מושבים או במים 	 

מליחים - הכרחי לדגום את הכלור, הנתרן והבורון בעלים. 
יש להמשיך  גבוהות,  בורון  הידועות ברמות  בקרקעות 
ולמדוד את רמת הבורון בעלים, גם אם ריכוז הבורון במי 

ההשקיה נמוך.
בדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם 	 

ולאיכות הדגימה כולה. כאשר העלה הנדגם צעיר מדי - 
ריכוז הסידן נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה. 
רמת הסידן בעלה מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד 
הדגימה או על סוג העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה. במקרה 
שהערכים חריגים יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת גם 

עבור שאר היסודות.
4 

 

 

 
 

 בדיקות עלים
דיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת יסודות ההזנה בעץ ב

-מועד הדיגום הוא ספטמבר וצורכי הדישון של פרדס מניב.
-. דוגמים מכ)באזור המרכז: החל מתחילת אוקטובר( אוקטובר

עלים שלמים ובריאים ללא סימני  100עצים בכל החלקה  50
מצויים שמחסור או עודף מצמיחה אביבית, הצמודים לפרי או 

עלים  איורבפרק או שניים מעל העלים הצמודים לפרי )ראה 
 צבועים בשחור(.ה

 דיקה:אופן הב
מ' מעל פני  2.0-1.5בוחרים בעלים הנמצאים בגובה של  •

 מספר שווה של עלים משני צדי השורה.  םהקרקע. יש לדגו
 יש לארוז את הדגימות בשקית נייר ולהעבירן מיד למעבדה.  •
 חנקן, זרחן, אשלגן, סידן, מגניון, אבץ ומנגן. :יש לבדוק בעלים את רמת היסודות •
תוצאות הבדיקות חסרות משמעות, ולכן אין  -נגן במהלך האביב בחלקות שרוססו באבץ ובמ •

 טעם בבדיקת אבץ ומנגן בעלים בשנה זו.
הכרחי לדגום את הכלור,  -בחלקות המושקות במי קולחין, במים מושבים או במים מליחים  •

את רמת  מדודיש להמשיך ול ,הנתרן והבורון בעלים. בקרקעות הידועות ברמות בורון גבוהות
 ן בעלים, גם אם ריכוז הבורון במי ההשקיה נמוך.הבורו

איכות הדגימה כולה. כאשר העלה לבדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם ו •
ריכוז הסידן נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה. רמת הסידן בעלה  -הנדגם צעיר מדי 

ג העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה. מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד הדגימה או על סו
 .עבור שאר היסודותגם במקרה שהערכים חריגים יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת 

 :הערה
יכולים לדשן בהתאם  ,מגדלים שמסרו את בדיקות העלים מוקדם וקיבלו תוצאות לפני החורף

מהמנה  1/3ל להנחיות שנמסרו בהמלצות עוד לפני החורף. בכל מקרה, מנת הדשן לא תעלה ע
 יש לדשן לאחר שבירת צבע הפרי. המומלצת.

 
 בהן ניתן לבצע את בדיקות העלים:ששדה המספרי הטלפון של מעבדות שירות 

 04-9531334, פקס: 04-9830214 :נווה יער -
 04-6303411 :חדרה -
 08-9928681, 08-9928680 :חוות גילת -
 6773210-04 :צמח -
 

 דישון
הדישון בחודש יוני, יש לחדשו עם שבירת בהם הופסק שבזנים המבכירים,  -דישון חנקני סתווי 

הצבע או בסיום הקטיף, תוך התחשבות בחנקן )אמוניקלי וחנקתי( שבמי ההשקיה. בזנים שבהם 
מומלץ  -מעוניינים לדחות את שבירת הצבע ובזנים שבהם לא קיימת בעיה של צבע ירוק בקטיף 

תום ההשקיה, תוך התחשבות בכמות החנקן האמוניקלי והחנקתי להמשיך בדישון חנקני רצוף עד 
 חנקן למנה השנתית המתוכננת. 20%מומלץ להוסיף  ,במי ההשקיה. בחלקות שיבולן גבוה

אוקטובר( קל להבחין בעלים בסימני המחסור של יסודות בחודש בעונה זו ) -מגנזיום, אבץ ומנגן 
 קל ובינוני במגנזיום ולטפל באביב. מחסור  ןאלה. יש לסמן את החלקות שבהן אובח

מגנזיום רצוי לרסס גם בסתיו )רק אם יש עלים צעירים שיקלטו את המגנזיום(. קשה בבמחסור 
 .לטפל גם בסתיו מומלץמנגן באבץ וקשה בבמחסור 

הערה:
מגדלים שימסרו את בדיקות העלים מוקדם ויקבלו תוצאות לפני 
החורף, יכולים לדשן בהתאם לתוצאות שיקבלו לפני הגשמים. 
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, פקס: 04-9531334
- חדרה: 04-6303411

- חוות גילת: 08-9928680, 08-9928681
- צמח: 04-6773210

דישון
דישון חנקני סתווי, בזנים המבכירים, שהופסק בהם הדישון 
בחודש יוני, יש לחדש עם שבירת הצבע או בסיום הקטיף, תוך 
התחשבות בכמות החנקן )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, תוך התחשבות בכמות החנקן 
האמוניקלי והחנקתי במי ההשקיה. בחלקות שיבולן גבוה, מומלץ 

להוסיף 20% חנקן למנה השנתית המתוכננת.
בעונה זו, ובעיקר בחודש אוקטובר, קל להבחין בעלים בסימני 
מחסור ביסודות מגנזיום, אבץ ומנגן. 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.
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 20 סמ"ק של תמיסת גופרת ברזל בריכוז 20%.
אזהרה: הזרקת ברזל במועד אחר, כאשר יש לבלוב צעיר בעצים, 

תשרוף את הלבלוב. 
יש להזכיר כי שיטה זו של הזרקת הברזל לגזע פותחה בשנים 
האחרונות על ידי מדריך ההדרים יאיר אורן בשיתוף משפחת 

עפרוני.

הזרקת ברזל לגזע
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כאשר לא מצליחים לתקן מחסורי ברזל חמורים באמצעים הרגילים ניתן לבצע זאת  – הזרקת ברזל

פרת ברזל לגזע. בתקופת הסתיו המאוחרת, כאשר אין לבלוב צעיר בעצים יש להזריק ע"י הזרקת גו
 .20%סמ"ק של תמיסת גופרת ברזל בריכוז  20של עצים מבוגרים לגזע 

אזהרה: הזרקת ברזל בתקופה אחרת כאשר יש לבלוב צעיר, תשרוף את הלבלוב הזה. שיטה זו 
 אורן בשיתוף עם משפחת עפרוני.פותחה בשנים האחרונות ע"י מדריך ההדרים יאיר 

 

 
 הזרקת ברזל

 
 מחסור ברזל בעלי הדרים              
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 מחסור ברזל בעלי הדרים              

 

מחסור ברזל בעלי הדרים

סיום הצמאת לימון
אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים ניכרת, יש 
להמתין שבוע נוסף, ולאחר מכן להשקות בקרקעות קלות במנת 
מים גדושה של 30-25 מ"מ )מ"מ = מ"ק/דונם( ללא דשן; 
ובקרקעות כבדות - במנת מים של 60-50 מ"מ. מטרת ההשקיה 
במנה גדושה תסייע להדחת מלחים שנצברו בשכבות העליונות 
של הקרקע אל השכבות התחתונות מתחת לבית השורשים 

מחסור חריף באבץ בזן אורי

מחסור במגנזיום
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 מחסור חריף באבץ בזן אורי                                          

 

 
 מחסור במגנזיום

 
 סיום הצמאת לימון

ולאחר מכן  ,יש להמתין שבוע נוסף ,אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים ניכרת
מ"מ )מ"מ = מ"ק/דונם( ללא דשן;  30-25להשקות בקרקעות קלות במנת מים גדושה של 

מ"מ. מטרת ההשקיה במנה גדושה תסייע להדחת מלחים  60-50במנת מים של בקרקעות כבדות ו
שנצברו בשכבות העליונות של הקרקע אל השכבות התחתונות מתחת לבית השורשים הפעיל. לאחר 

דישון מרבי )עד  תוספתיותר מהמנה המומלצת לעונה ב 25%-שבועות ב 5שקים במשך שבוע נוסף מ
ק"ג  0.5מ"ק מים או /21%ליטר אמון חנקתי נוזלי  0.8ק"ג גופרת אמון למ"ק מים או  1ריכוז של 

 אוריאה/מ"ק מים(. 
 מומלץ ליישם גם זרחן לאחר סיום ההצמאה.

באמצעות מלכודות או באופן ויזואלי ולרסס  עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר את עש הפריחה
 בהתאם.

 
 

 הדברת מזיקים 
רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת "יש לטפל אך ורק על פי בפרי המיועד ליצוא 

 2017/18" שפורסמה ע"י חברת "יתרולאב". הרשימה המעודכנת לעונת חקלאית המיועדת ליצוא
 . http://www.itrolab.comמופיעה באתר
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 הדברת מזיקים 
רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת "יש לטפל אך ורק על פי בפרי המיועד ליצוא 

 2017/18" שפורסמה ע"י חברת "יתרולאב". הרשימה המעודכנת לעונת חקלאית המיועדת ליצוא
 . http://www.itrolab.comמופיעה באתר

הפעיל. לאחר שבוע נוסף משקים במשך 5 שבועות ב-25% 
יותר מהמנה המומלצת לעונה, בתוספת דישון מרבי )עד ריכוז 
של 1 ק"ג גופרת אמון למ"ק מים; 0.8 ליטר אמון חנקתי נוזלי 

21% למ"ק מים; 0.5 ק"ג אוריאה למ"ק מים(. 
מומלץ ליישם גם זרחן בתום ההצמאה.

עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר לגילוי עש הפריחה באמצעות 
מלכודות או באופן ויזואלי ולרסס בהתאם.

הדברת מזיקים 
בפרי המיועד ליצוא יש לטפל אך ורק על פי "רשימת תכשירי 
ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא", 
שפורסמה ע"י חברת "יתרולאב". הרשימה המעודכנת לעונת 

. http://www.itrolab.com2017/18 מופיעה באתר
יש קניינים ורשתות בחו"ל שדרישותיהם מחמירות יותר, וכדי 
לשווק להם, הטילו היצואנים מגבלות נוספות לשימוש בתכשירים, 
כך שהמגדלים חייבים לטפל רק בחומרים המורשים על ידם. 
גם לרשימת החומרים המותרים  המגדלים צריכים להיצמד 
ייתכנו הבדלים  לשימוש בחברת השיווק שעמה הם עובדים. 
בין חברות השיווק השונות ביחס לחלק מהתכשירים. בבחירת 
התכשירים לריסוס יש לדייק בנושא מספר הימים המותר לפני 
הקטיף, ובעת ביצוע הריסוס נדרשת הקפדה על נסיעה איטית 

שלא תעלה על 1.5 קמ"ש.

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 
נובעים  זה  מזיק  והפומלית. מתברר שהכישלונות בהדברת 
זו ניתן להשתמש  בעיקר מיישום לקוי של הריסוס. בתקופה 
בכל התכשירים המומלצים, בהתאם למינונים ועל פי המועד 
מהקטיף. רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר ברצף 

אלא לבחור לסירוגין תכשיר מקבוצה שונה. 
אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות ברמה 
גבוהה באקריות אלה עלולה להסב נזק לעלווה עד כדי התייבשות 

ונשירת עלים. 
כנימה אדומה - יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי. במרבית 
המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים. אם 

קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 
פייחת - מהווה סיבה 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 
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לנקוט בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.
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 וקבלת הסכמה מהמכון להדברה 
ביולוגית של ענף ההדרים. לתיאום יש לפנות לגלעד גפן מהמכון 
להדברה ביולוגית. הוראות מפורטות בנושא מתקני הקטילה 

והלכידה פורסמו בדפון "בפרדס, יולי-אוגוסט 2017".
תריפס הקיקיון - התריפס פוגע בחנטים ובצימוח צעיר 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. 

כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( - מזיקים הגורמים 
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 

במשך שנים אחדות.
יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה הטבעית, 
בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות עש בשנה שעברה. לעתים 

ניתן להסתפק בטיפול בפייחת באמצעות ריסוס בשמן.

נזק מתריפס הקיקיון בעלי לימון
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 מתריפס הקיקיון בעלי לימוןנזק 

 

 
 

מזיקים הגורמים בשנים האחרונות להיווצרות רבה של  - צמרית וגדילנית )מקננת( - כנימות עש
על עלווה צעירה שהגיעה לגודלה  ,במרבית המקרים הכנימה מתפתחת בסתיו,טל דבש ופייחת. 

 הדברה טבעית טובה בקיץ. בחלק מהשניםהחלקות הייתה מ חלקהסופי. ב
יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה הטבעית, בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות 

 ת ריסוס בשמן.אמצעוניתן להסתפק בטיפול בפייחת ב, ולעתים עש בשנה שעברה
 
 

  – ) עת"מ( עש התפוח המדומה
 :וחשודיםאבחון חיצוני של פירות נגועים 

 א. שינוי צבע הפרי מצהוב לכתום בפירות הנגועים  )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(. 
במקום חדירת הזחל על רקע צבע כתום של הקליפה. בתוך ההילה  -ב. התפתחות הילה צהובה  

 סימפטום לתמותת תאי הקליפה.  –הצהובה נוצרת נקודה חומה 
בתוך הציפה מבחינים במחילה/מחילות  הנוצרות מכירסום  –ג. מחילות בתוך הפרי: בחיתוך הפרי  

 של זחלי העש.
הפירות הנגועים בחלקם אינם נושרים לקרקע, והם עלולים להיקטף עם יתר הפרי ולהגיע למערך 

 האריזה.
 
 

עש התפוח המדומה 
אבחון חיצוני של פירות נגועים וחשודים:

א. שינוי צבע פירות נגועים מצהוב לכתום )בדומה לעקיצה 
של זבוב הפירות(.

ב. התפתחות הילה צהובה במקום חדירת הזחל, על רקע צבעה 
הכתום של הקליפה. בתוך ההילה הצהובה מופיעה נקודה חומה, 

שהיא בעצם סימפטום לתמותת תאי הקליפה. 
ג. מחילות בתוך הפרי - בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה 
במחילה אחת או בכמה מחילות, הנוצרות מכרסום של זחלי העש.
חלק מהפירות הנגועים אינם נושרים לקרקע, ולכן הם עלולים 

להיקטף עם הפרי הנקי מהמזיק ולהגיע למערך האריזה.

דרכים למניעה ולהדברה של עש התפוח בפרדס
סניטציה: ראשית, יש להשמיד באופן מוחלט את כל שיחי הקיקיון 
בפרדס עצמו, בסביבתו ובשטחי בור סמוכים, מכיוון שפירות 
הקיקיון מהווים מוקד להתפתחות העש ולהפצתו לחלקות הדרים.
 אם התגלו פירות הדר הנגועים בזחלי העש או בביצים – יש 

לאספם ולהשמידם.
פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים: בחלקות שבהן לא נמצא 
עש התפוח המדומה, יש לנטר אחת לשבועיים; בחלקות שבהן 
ובחלקות שבהן שבירת צבע הפרי  זחלים  או  ביצים  התגלו 

מתקדמת - יש לנטר אחת לשבוע. 
יש לערוך בקרה קפדנית בקטיף. על חלקות נגועות יש לדווח 
לבית האריזה ובאריזה והפרי מהן יעבור בקרה מוקפדת נוספת.

עש התפוח המדומה - ביצים בדרגות הבשלה שונות; הזחל לקראת בקיעתו 
נראה דרך קליפת הביצה )צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה - זחל צעיר בדרגה שנייה )למטה( וזחל בדרגה חמישית 
)למעלה( )צילום: ר. כספי(

עש התפוח המדומה - זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי )צילום: ר. כספי(
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זכרים של עש התפוח המדומה  התקנת מלכודות ללכידת 
בחלקות 

אף שאין בהכרח קשר ישיר בין כמות הלכידות של פרפרי העש 
לבין הנגיעות בפרי, מוצע להתקין מלכודות המכילות פרומון מין, 
שמושך את זכרי העש ולוכד אותם. באמצעות לכידות הזכרים 

ניתן להסיק באופן כללי על נוכחות מזיק בפרדס. 
בחלקה שגודלה עד 50 דונם יש להציב שתי מלכודות.

קיימות בשוק שני סוגים של מלכודות:
1. מלכודות דבק של חברת "ביו-יום". זכרי העש נמשכים   
למלכודת זו ונדבקים לדבק המרוח על המשטח. לאחר ספירת 
העשים שנלכדו משטחים את הדבק עם לוחית הפח, כדי להשתמש 
שוב במלכודת ולאפשר ספירה מחודשת של המפרטים שיילכדו 

בבדיקה הבאה. 
2. מלכודותIPS  של חברת "אורגני שלי".

הדברת עש התפוח המדומה 
הדברת העש מבוססת על בלבול בעזרת תכשירי פרומון ועל 
טיפול תכשירים המכילים וירוס הקוטל את הזחלים על קליפת 

הפרי ) קריפטקס(.
הדברה על ידי בלבול : מומלץ להתחיל בזנים השונים כחודשיים 

לפני היות הזן אטרקטיבי למזיק.
בחלקות נובה יש להתחיל בפעולת הבלבול בחודש ספטמבר; 

בחלקות אורי יש להתחיל בבלבול בחודש אוקטובר. 
תכשירי בלבול: התכשיר צ'קמייט במינון של 11 סמ"ק לדונם 
הזדווגותם עם הנקבות.  ולשיבוש  זכרי העש  גורם לבלבול 
מרססים את הצ'קמייט בנפח נמוך של כ-40 ליטר לדונם, והוא 

שומר על יעילותו במשך 21 יום מהיישום.
הגיע לארץ תכשיר הבלבול ספלאט, מיישמים  לפני שבוע 
100 גרם לדונם על השליש העליון של העץ. התכשיר מוכן 
ואין למהול אותו במים.  הספלאט שומר על יעילותו במשך 3 

חודשים מהיישום.

חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול עש התפוח המדומה:
1. חלקות הסמוכות לחלקות של רימונים, גואיבות ואפרסמונים, 

שהתגלתה בהן נגיעות במזיק. 
2. חלקות הדרים שהיו נגועות אשתקד.

3. חלקות הדרים שנצפית בהן עלייה בלכידות של בוגרי העש 
במלכודות הפרומון.

חלקות שבהן יש לבצע ריסוס בקריפטקס להדברת העש:
יש לרסס בחלקות שבהן התגלתה נגיעות בזחלי העש; סף הריסוס 

הוא זחל אחד לפרי בחלקה.
מרססים בתכשיר קריפטקס במינון של 20 סמ"ק לדונם + כל 

פיקס. התכשיר שומר על יעילותו במשך 8 ימים מהיישום.

איתור פירות נגועים שהסתננו למכלי הקטיף ולמערך האריזה
בעת הקטיף ובעת שפיכת הפרי למכלים יעמוד נטר בסמוך 

למכל. תפקיד הנטר לזהות פירות נגועים )ראה לעיל על פי 
תמונות מצורפות(, להוציאם מהמכל ולהשמידם.

לאיתור פירות נגועים שהצליחו להסתנן ולהגיע למערך האריזה 
יש להפעיל את כל האמצעים שבנמצא: מצלמות חכמות, מבררות 

אנושיות ועוד.

פרי מחלקות שבהן התגלתה נגיעות רבה בכמות של עשרות 
פירות ויותר, ייפסל ליצוא וישווק לשוק המקומי בלבד.

השלמת דילול ידני בזני קליפים
בעצים שנותר עליהם פרי רב מדי לאחר הטיפולים במווסתי 
ידני שנעשה מוקדם העונה, מומלץ  צמיחה או לאחר דילול 

לדלל שוב מוקדם ככל האפשר.
וייפגע  בחלקות שבהן יש עודף פרי, יתקבל פרי קטן השנה 
יבול השנה העוקבת. שואפים לקבל כ-300 פירות לעץ מבוגר 
בנטיעת 2X5; וכ-600 פירות לעץ בנטיעת 4X5. הדילול ייעשה 
כך שהמרחק בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ מפרי 
לפרי. נוסף לכך, מומלץ לעתים לחתוך קצות ענפים הנושאים 

פרי רב מדי.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
מומלץ להמשיך ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במהלך עונת 

ההשקיה כולה. 
בתקופה זו בוצע כבר לרוב הריסוס הראשון בג'יברלין לשמירת 
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 .1 בריכוז 5 ח"מ + משטח L-77  בריכוז 0.04%
GA3 .2 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח 
או  BB5 בריכוז 0.05%  או  1956B בריכוז 0.025%  )טריטון 

טיבולין בריכוז 0.025%(
GA3 .3 בריכוז 5 ח"מ + משטח  BB5 בריכוז 0.15% 

הערה: אם מרססים נגד מזיקים בשמן בריכוז 1.75%-1%, מומלץ 
לשלבו ב-GA3 בריכוז 5 ח"מ. 

יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

ריסוסים להארכת עונת הקטיף
הריסוסים מיועדים לשמור על מוצקות הפרי ועל צבע קליפתו 
גם לאחר עונת הקטיף הרגילה. הטיפולים בזנים מינאולה ונובה 
מומלצים בחודש אוקטובר. 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:

 2,4-D + 0.1% בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז GA3 .1
1956B בריכוז 0.025% או  בריכוז 18 ח"מ + משטח )טריטון 
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קריפטקס - תכשיר ביולוגי חדש המכיל וירוס שפוגע בזחלים של עש התפוח המדומה וקוטל אותם 
ביעילות. ידידותי לסביבה ואינו פוגע באויבים טבעיים. ללא שאריות ומורשה לייצוא. 

יש לרסס בשילוב כל-פיקס )דבק מסנן קרינה(. 

 ספלאט עש התפוח המדומה – שיטה חדשה ויעילה לבלבול זכרי עש התפוח המדומה. 
תכשיר הבלבול היחיד המורשה להדרים, רימון ואבוקדו.

הדברת עש התפוח המדומה ברימון - 2016
)לאחר שלושה יישומים רצופים בהפרש של 14-10 ימים(
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 הוספת כל-פיקס שיפרה ב-31% את יעילות הקטילה 
)ממוצע מ-4 ניסויים ברימון, אבוקדו והדרים(. 
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ספלאט עת"מ

תצפית בלבול עש התפוח המדומה 
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 ב-12 תצפיות שבוצעו בשנת 2016 ירדו הלכידות 
בשטח המבולבל לאפס עד 3 חודשים מישום.
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BB5 בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(
GA3 .2 בריכוז 5 ח"מ + D-2,4 בריכוז 18 ח"מ + BB5 בריכוז 

 0.15%
יש להשתמש רק בתכשירים המורשים על פי הרשום בתווית.

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 של 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, בהשוואה 
לפירות האחרים. אם מתגלית מוטציה בענף בודד או בכל העץ, 
יש לסמנה בבירור בסרט סימון ולפנות בהקדם ליעקב הרצנו 

במחוז חדרה, טל': 04-6303411, 050-6241436. 

הדברת עשבים
ופריסת מערכת  לפני נטיעה סתווית - לאחר הכנת השטח 
ההשקיה משקים במנת מים של כ-25 מ"ק/ד', מחכים לנביטת 
)בסטה,  אמוניום  גליפוסינאט  ומרססים בתכשיר  העשבייה 
פאסטר, בסט ביי, בומבה( 2% או בדו-קטלון בריכוז 1% עם 
שטח 90 בריכוז 0.03%. ריסוס זה מיועד להדברת הנבטים. אם 
השטח משובש בינבוט, בהגה או בשברק קוצני - מומלץ לשלב 

.2,4-D בריסוס אחד מתכשירי

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס בתכשיר גליפוסינאט אמוניום בריכוז -2.0%
1.5%. בפרדסים שאינם מניבים ניתן לרסס גם בטרגט בריכוז 
3% )מומלץ לריסוס בטמפרטורה הגבוהה מ-°25C(. יש להגן 

על הגזעים מפני הרטבה בתרסיס.

הדברה בעצים צעירים בני שנתיים עד שלוש שנים 
מומלץ לרסס לאחר נביטת עשבי החורף בגלייפוסט 1% + אחד 
ממונעי הנביטה: דיפלופניקן )לגאטו, פאלקון( 50 ג' לדונם או 
גלייפוסט 1% + מגלן 200 סמ"ק לדונם )המגלן יעיל למניעת 

הצצה של דגניים(. 
בריסוסים שיבוצעו מאוחר יותר, לאחר ירידת הטמפרטורות, 
ניתן לרסס בגלייפוסט 1% בשילוב תכשיר אוקסיפלורפן )גול 

ודומיו( 0.1%. 

זהירות: 
* בכמה פרדסים צעירים פסק הצימוח והתפתחותם נעצרה עקב 
שימוש לא נכון 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 שלא להגדיל את כמות 
החומר ליחידת שטח, גם אם מרססים בריכוז נמוך. כאשר כמות 
התרסיס גדולה, יש סכנה מריסוס כמות רבה של חומר ליחידת 

שטח, העלולה להסב נזקים לעץ. 

הדברת עשבייה בפרדסים בוגרים
ההדברה תבוצע לאחר נביטת עשבי החורף. נוסחאות הריסוס 
בתכשירי  הריסוס  כי  מזכירים  אנו  הבא.  בדפון  יפורסמו 
אוקסיפלורפן יבוצע רק לאחר ירידת הטמפרטורות, ואין לרסס 

בתכשירי אוקסיפלורפן בימים חמים. 

ינבוט והגה - חלקות המשובשות בינבוט והגה מומלץ לרסס 
D-2,4 )בר, שרדול,  לפני כניסתם לתרדמת החורף בתכשירי  
אמינובר, אלבר סופר או אמינופיליק( 0.3%; ובשולי החלקות 
)טומהוק, סטרן, פלאטון,    FLUROXYPYR לרסס  בתכשיר 

טנדוס( 0.5%.
זהירות! בכל ריסוס להדברת עשבייה בפרדס, ובעיקר כאשר 
משתמשים לכך בתכשירים שנדיפותם גבוהה, יש לוודא שלא 
ייגרם נזק לגידולים הסמוכים. מפעם לפעם אנו עדים לנזקים 
קשים שנגרמו כתוצאה מכך לגידולים רגישים אשר נמצאו ליד 

חלקות הדרים.

מחלות
עלעלת

תקופת הסתיו היא הטובה ביותר לזיהוי עצים הנגועים במחלת 
העלעלת. בתקופה זו נראים היטב סימני העלעלת האופייניים: 
מעוותים  קטנים,  ופירות  קטנים  עלים  יותר,  קטנים  עצים 

ואסימטריים.
יש לסמן את העצים הנגועים, ובנגיעות קשה - לעקור אותם. 

ריקבון צוואר השורש והשורשים
פטריית הפיתופטורה שוכנת בקרקע ומתפתחת בתנאי רטיבות, 
עודפי מים וטמפרטורות נמוכות יחסית. הפטרייה גורמת לריקבון 
שורשונים ושורשים בקרקע בתנאים של עודף מים, במיוחד 
בשתילים צעירים. תופעה זו קיימת גם בקרקעות קלות, כאשר 

משקים בטפטוף לעתים קרובות מדי ובמנות מים גדולות.
בשתילים שנפגעו יש להקטין את מנת המים, להגדיל את מרווחי 
ההשקיה ולהרחיק את הטפטפת מהגזע. ניתן להדביר את הפטרייה 
על ידי הגמעה ברידומיל גולד 480 ת"נ )48% חומר פעיל( בריכוז 

0.04% בכמות של 500-200 סמ"ק לשתיל, בהתאם לגודלו. 
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עץ נגוע בעלעלת
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בחלקות המשובשות בעשבים הללו מומלץ לרסס לפני כניסתם לתרדמת החורף  - ינבוט והגה
 בתכשירי

 2,4-D ,ובשולי החלקות 0.3%( או אמינופיליק אלבר סופר ,אמינובר שרדול, )בר ;- 
 .0.5% פלאטון, טנדוס( סטרן, ,וקטומה) FLUROXYPYRתכשירב

בכל ריסוס עשבייה ובעיקר בתכשירים בעלי נדיפות גבוהה, יש לוודא שהריסוס בפרדס  –זהירות 
לא יגרום נזק לגידולים שכנים. אנו עדים מדי פעם, לנזקים קשים שנגרמו לגידולים רגישים 

 הנמצאים בסמיכות לחלקת הדרים.
 
 

 מחלות
 עלעלת

ראים היטב נהטובה ביותר לזיהוי עצים הנגועים במחלת העלעלת. בתקופה זו תקופת הסתיו היא 
 מעוותים ואסימטריים. ,עלים קטנים, פירות קטניםעצים קטנים יותר,  סימני העלעלת האופייניים:

 לעקור אותם.  -ובנגיעות קשה  ,יש לסמן את העצים הנגועים
 

 
 עץ נגוע בעלעלת

 
 ריקבון צוואר השורש והשורשים

ופטורה שוכנת בקרקע ומתפתחת בתנאי רטיבות, עודפי מים וטמפרטורות נמוכות תטריית הפיפ
יחסית. הפטרייה גורמת לריקבון שורשונים ושורשים בקרקע בתנאים של עודף מים, במיוחד 

כאשר משקים בטפטוף לעתים קרובות מדי  ,בשתילים צעירים. תופעה זו קיימת גם בקרקעות קלות
 ות.ובמנות מים גדול

בשתילים שנפגעו יש להקטין את מנת המים, להגדיל את מרווחי ההשקיה ולהרחיק את הטפטפת 
חומר פעיל( בריכוז  48%ת"נ ) 480מהגזע. ניתן להדביר את הפטרייה על ידי הגמעה ברידומיל גולד 

 סמ"ק לשתיל, בהתאם לגודלו.  500-200בכמות של  0.04%
 

 אלטרנריה 
המתאימים לעונה זו.  ,לחות גבוהה וטמפרטורה נוחהשל  םנאיהמחלה מתפתחת במהירות בת

גורמת לאילוח קשה מאוד של  ,אף גשם קל, בחודשי הסתיווה כי ירידת גשם, עולניסיון העבר מ
הפטרייה על הפרי. הנביטה של נבגי המחלה וחדירת התפטיר לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות 

אלטרנריה 
המחלה מתפתחת במהירות בתנאים של לחות גבוהה וטמפרטורה 
נוחה, המתאימים לעונה זו. מניסיון העבר עולה כי ירידת גשם, 
ואף גשם קל, בחודשי הסתיו, גורמת לאילוח קשה מאוד של 
הפטרייה על הפרי. הנביטה של נבגי המחלה וחדירת התפטיר 
לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות ספורות. לאחר שלב החדירה 
של הנבגים לעלה או לקליפת הפרי, יעילות הריסוסים להדברת 
הפטרייה ומניעת הנזק הנגרם בעטיה נמוכות מאוד, ולכן מומלץ 
ניטור לגילוי הדבקות  לרסס לפני הגשם. בינתיים יש לבצע 
חדשות בעלים צעירים ובפרי שבפנים נוף העץ ובפרי שבחוץ.

הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה, מנדרינה דייזי, נובה, 
ינוב, מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. אשכולית אדומה 
ואשכולית לבנה רגישות אף הן, אך במידה פחותה. התכשירים 
הניתנים לריסוס הם הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 
0.25% )בעדיפות ראשונה בסמוך לאירועי גשם ומיד לאחריהם(, 
אנטראקול 0.25%, קנון, קיפ, קורדון, פוספירון 0.25%. מומלץ 
לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן הטיפול לפני 

הקטיף בכל תכשיר ותכשיר.

מכתב מחאה חריף נשלח ערב "תשעה באב" לשר החקלאות, 
אורי אריאל, לאחר שנודע על החלטת משרד החקלאות לסגור 
את מועצת הצמחים: "צר לנו כי דווקא הערב שבו אנו נזכרים 
מה עוללה שנאת חינם לעם היהודי, אנו מקבלים מכתב שכל 
עיקרו זריעת ריב ומדון, ופגיעה בקודשה של העשייה הציונית 
בעת החדשה . וזאת ללא כל הידברות וגיבוש הסכמות כמקובל"
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל  חתומים  המחאה  מכתב  על 
התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור, מזכ"ל התאחדות חקלאי 

ישראל אבשלום וילן, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר, יו"ר 
ארגוני הקניות הכלכליים הקיבוציים יאיר ריינמן, מזכ"ל האיחוד 
החקלאי דודו קוכמן, מזכ"ל איגוד מושבי הפועמ"ז יצחק אליה, 
מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון, מזכ"ל העובד הציוני צבי 
מרום,  מזכ"ל ארגון מגדלי ירקות מאיר יפרח, מזכ"ל ארגון 
מגדלי הדרים  חי בנימיני , מזכ"ל ארגון מגדלי פירות יצחק 

כהן וחיים חדד מזכ"ל ארגון מגדלי פרחים. 

מחאה חריפה על החלטת שר  החקלאות 
עם סגירת הגליון

ריקבון חום
יש לרסס למניעת הדבקת הפרי, במיוחד פרי המיועד ליצוא, 
לפחות שבועיים מיום הגעתו לבית האריזה. מרססים את שמלת 
העץ עד לגובה של 1 מטר באחד מהתכשירים: מרק בורדו, תכשירי 
הידרוקסיד הנחושת )בלושילד, קוצייד, פונגורן(, תכשירי זרחית 
)קנון, קורדון, קיפ, קנונחושת( או נחושת גפרתית  אשלגנית 

)נחושתן 0.3%(.

מלסקו
זו, עד כדי עקירת חלקות  אנו עדים להתפשטות מחלה קשה 
לימון, בעיקר בזנים יוריקה, קוק ואינטרדונטו ובחלקות אתרוג 
וליים. המחלה מופיעה לעתים גם בקליפים. כדי למנוע הידבקות 
במחלה, חשוב לרסס בנחושת את כל הנוף של הזנים הרגישים. 
הריסוס ייעשה לקראת תחילת הגשמים. החומרים המומלצים 
לריסוס למניעת הידבקות בנבגי המלסקו הם מרק בורדו 1% 
וקוצייד 0.25%. בחלקות הנגועות כבר במחלה מומלץ לרסס 
כמה פעמים במהלך החורף. כל פעם לאחר ירידת 150 – 200  

מ"מ גשם.
יש לנקוט בפעולות סניטציה מוקפדות, כמו טיפול בכל עץ נגוע, 
מיד כשמבחינים בסימני המחלה: הצהבת עלים ונשירתם ללא 
פטוטרת והתייבשות ענפונים. כדי לנקות את הפטרייה מהעץ יש 
לבצע גיזום מסיבי. אם נראית התייבשות קלה של ענפון עליון 
או צדדי - יש להסיר את הזרוע או את הענף כולו; אם העצים 
נגועים ברמה בינונית או קשה, יש לעקור את העצים; יש לאסוף 
את הגזם הנגוע או החשוד כנגוע במחלה, להרחיקו מהחלקה 
ולשרוף אותו. חשוב לסמן עצים אלו ולעקוב אחר מצבם מדי 
15-10 יום. אם המחלה תוקפת שוב, כדאי לעקור את העצים.

נבגי המחלה מתפתחים על הגזם הנגוע והיבש ומתפזרים ברוח. 
יש להדגיש כי לאחר הגיזום חובה לשרוף את כל הענפים הנגועים 
שנגזמו. זני ההדר העמידים להדבקה במלסקו מהעלווה עלולים 
להידבק במחלה דרך סורים של הכנה הרגישה למחלה, ולכן יש 
להקפיד להסיר את הסורים בכנות הרגישות )בעיקר חושחש 

וכנות לימוניות(.
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לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה, שנת שלום,
שפע וברכהשנת לבלוב, צמיחה,


