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 "המידע במאמר זה באחריות החברה".

בגיליון הבא: הפתעות

מה בגיליון
בטאון ארגון מגדלי הפירות בישראל

ALON HANOTEA שנת75
ה-

התמונות בחוברת:   
פרופ׳ אמנון ארז
מארק ניימן לע״מ
משרד החקלאות
דוברות משטרת ישראל
אשר איזנקוט
ליאור גור
אילה ברקן
ראובן קסטרו
תמונות ארכיון

עורכת: אסתי אשכול
   estieshkol123@gmail.com  052-3214152 ’טל

אקטואלי
דבר העורכת  6

אינטרנט E-pree / המדור של א. צורגיל  
אז איפה אתם בשמיטה? הנה מגיעה שנת שבתון לאמא אדמה / מ. דגן  7

לאונרדו 19 קומה 1 / י. בלחסן  8
לזכר חברים: עזרא מאיר, יחזקאל זכאי, יהא זכרם ברוך  10

משולחנו של חוקר ותיק: עיצוב וגיזום - בקרת צמיחה עודפת באמצעות   12
שבירת ענפים  / א. ארז

המון רימון / ד. רימון   13
יום חג: תנועת המושבים ציינה 100 שנות התיישבות  14

החסיד חסידים והבננה המתפללת: זן בננה חדש מתאקלם בארץ  15
מניעה והתמודדות עם מינים פולשים המזיקים לחקלאות: תקצירי הרצאות  16

פינת האדווקט: להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות - נטל  העובדים הזרים:    18
להחריג או לא  להחריג? / ע״ד ש. גלנץ

תשלובת מילואות: קבלת פנים למנכ״ל החדש  19
המו"פ  למינוף  היחידה  על  הרביעית:  התעשייתית  המהפכה  במסגרת   20

החקלאי והחדשנות במשרד החקלאות
הפשיעה חקלאית בעלייה - האמון ברשויות החוק בירידה: דוח הטרור   22

החקלאי חושף נתונים מדאיגים
לוהט מהשטח: נקמת הטרקטור  24

למרות הכל ואף על פי כן: הדרך לאליפות רצופה אקוסיסטמים, אימפפ  26
קטים וחדי קרן

מה במו״פ
ננו-ליזימטר: אמצעי חדש לבקרת דישון / א. איזנקוט   29

ברוקר,  ג.  גור,  ל.   / בדובדבן  העלים  נקודות  בישראל:  חדשה  מחלה   32 
 א. משולם, כ. סופר-ארד, מ. סמארה, ש. נסראללה, י. מלר-הראל, ג. אלקינד, 

י.ה שפיר, נ. עזרא, ד. יחילצ'יק א. ברקן, מ. ראובני
הדברה ביולוגית: עטלפים במשמרת לילה  35

צרפ בדובדבן:  עלים  מחלות  שתי  כנגד  ההדברה  תכשירי  סל  הרחבת   36
מלר-הראל,  י.  הזה,  י.  ארד,  סופר  כ.  ברקן,  א.   / ובלומריאלה   קוספורה 

ל.ש. חאדג׳-יחיא, ש. אנטמן
הכנס הבינלאומי התשיעי לדישון והזנה של עצי פרי / א. דג, א. ירמיהו  42

מוסף פירות
הנחיות לעונה – והפעם על תכשירי הדברה מורשים לייצוא:   43

- תמרים, מנגו, אבוקדו, ליצ׳י, רימון, הדרים /  מ. מזעקי ומדריכי הגידולים  
הליך רישום תכשירי הדברה  49

לעונה במכוורת / א. אפיק, ש. זרחין  50
צרות של אחרים: כל בננה זהב  52

התערוכה למוצרים אורגניים בדובאי / ט. ברנר  53
מילון מונחים מטאורולוגיים: שעור רביעי   54

להשכלה כללית - שעור שני: ראשי תיבות וקיצורים בענייני חקלאות  55

בשער: לא נכנעים לטרור החקלאי!



‘עלון הנוטע’ שנה ע”ה, 62021  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021

שנת75דבר העורכת
ה-

שלום לקוראינו,
n מה תפקידו של משרד האוצר?

בתבונה,  האוצר  את  ולחלק  להגדילה  לטפחה,  המדינה,  קופת  על  לשמור   -
ביושר וללא משוא פנים.

n מה תפקידו של משרד החינוך? 
החינוך  שיטות  את  וליעל  לשכלל  לפתח,  בארץ,  החינוך  מוסדות  את  לחזק   -

הקיימות ולוודא שבסופו של יום ילדינו כולם ירבו תבונה ודעת. 
n ומשרד התרבות מה תפקידו?

- לטפח, לשמר ולשפר את התרבות על מוסדותיה השונים.
n ומה תפקידו של משרד החקלאות?

החקלאות  מערך  ולהפחית  להפריע  להקשות,  לצמצם,  לטלטל,  להחליש,   -
הישראלית.

תחת  הליכוד  בממשלת  והאוצר  החקלאות  משרדי  חתרו  האחרון  בעשור 
ביותר שלנו, החקלאות הישראלית. בשנים אלו, ללא לאות  האושייה הקיומית 
ומנכ״לי  החקלאות  שרי  כרו  ונחישות,  עורמה  ציניות,  פנים,  משוא  הרבה  ועם 
מנהרה תת קרקעית תחת  לרשותם,  העומדים  הבולדוזרים  בכל  משרדיהם, 
יסודות חיינו. אני לא הייתי בונה על מי שבא לכרות את העץ שנותן לו פרי וצל, 
את הענף עליו הוא יושב או את היד המאכילה אותו. אין ספק שאדמת נדל״ן 
מניבה הרבה יותר מאדמה חקלאית, אבל מזון טרי הוא מצרך יסוד ונדל״ן אי 
כי קרקעות חקלאיות  נכון שהמחוקק קבע לפני מספר שנים  אפשר לאכול. 
יושבים הקיבוצים שייכות גם  וכי האדמות עליהן  שיופשרו נתונות למשא ומתן 
לעיירות הפיתוח )שאפשר כבר לתת להן למען השם שם עם קונוטציה אחרת 
ולהשאיר את ה׳פיתוח׳ להרצליה(. לא אמרנו שהניסיון לפרוק את החקלאות 
מנשקה הוא עבירה על החוק. אבל כן אמרנו שזאת עבירה שיש בה זדון. יש בה 
התכוונות גסה לפגוע-מבית באחד מערכי היסוד של מדינת ישראל - ועל כך 

ב׳לאונרדו׳, עמ׳ 8(.  
הרעיון המעונב לאכלס את משרד החקלאות בעסקני ציבור שלא הריחו רגב, לא 
שתו טל, לא הלכו בתלם ומן הסתם לא יודעים מהו שטוצר, ובכן, הרעיון הזה יכול 
-להיחשב מקסימום כבדיחה לא מוצלחת. למזלנו, מכל סצינת הבחירות המלוכ

לכת האחרונה יצא דבר אחד מוצלח: גנץ שמר על עירנות ועל זכותו וברגע הנכון 
-בחר את שוסטר, שבחר את ד״ר איצקוביץ שבחרו יחד לשמור ולהגן, לפתח ולט

פח, לחזק ולעודד את החקלאות הישראלית ולהביא אותה חזרה למקום אליו היא 
שייכת. היום מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק להכניס את החקלאות לספר 

ערכי היסוד הלאומיים שלנו. הם לא רבים, אבל אין עליהם עוררין.
שוסטר ואיצקוביץ, אנחנו מאחוריכם!

קריאה מעניינת ומועילה,
 אסתי

E-pree אינטרנט
ל י ג ר ו צ ע  ש י ל ל א ר ש ו ד מ ה

https://www.i-garden.co.il
- אתר ׳איי-גרדן׳ של נמרוד עורף, המטפל במחלות 
ומזיקים בגינה הביתית: כנגד מציצת כנימות ופייחת 
הכנימות  על  משפריץ  הוא  העלים  על  שמתיישבת 
כף חומץ הדרים או תפוחים, מה שיש בבית. ממה 
של  עלים  גם   – בשמש  העלים  מצריבת  להיזהר? 

-צמחים אחרים בסביבה )אם אפשר להזיז את הצ
מח לצל – מה טוב(; מומלץ לרסס מוקדם בבוקר 
ולהימנע מרוח )למניעת רחף(. אין צורך לשטוף את 
הצמח לאחר הריסוס. יש לחזור על מקלחת החומץ 

אחת לשלושה ימים. השפה: עברית.

https://www.kolbogan.co.il/blog/
-- אתר ׳כלבו לגן׳ המציע בין השאר טיפול כנגד חי
-לדון, מחלת עלים שהגורם לה הוא פטריה והמתא

ונשירת העלים.  או כתומים  פיינת בכתמים אדומים 
סיסטן, תרכיז  אקוגן  לגן׳ הוא  ׳כלבו  שמציע  הפתרון 

-סיסטמי לדילול במים המיועד למניעה והדברת פט
ריות ומחלות עלים בעצי פרי. באתר נושאים מגוונים 

-אודות תכנון השתילות והנטיעות, דישון והשקיה. הש
פה: עברית.

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%AA
- אתר ויקיפדיה המביא מידע על תריפסים למיניהם 
מדעיים  ברישומים  הנשירים.  ולעלי  לפירות  ונזקיהם 
תועדו למעלה מ-5,000 מינים שונים של תריפס ומבין 
נמנים התריפס הקליפורני, תרי -המוכרים לנו בארץ 

פס הקיקיון, תריפס הפרחים המערבי, תריפס סורי, 
תריפס הפיקוס ותריפס הטבק. השפה: עברית.

 
https://m.ynet.co.il/Articles/4580147
- אתר Ynet אודות פירות גוג'י ברי, תותים קטנים עם 
את  המאטים  חמצון  נוגדי  המכילים  גדולה  עוצמה 

-תסמיני ההזדקנות, משפרים את הראייה ואת התפ
-קוד המיני. מה שנקרא ׳פרי-על׳. כתבה ראשונה בע

בגיליון הבא  ניינם של פירות היער תתפרסם אצלנו 
אלה.  שבמזונות  הבריאות  סודות  את  חושפת  והיא 

השפה: עברית. 



‘עלון הנוטע’ שנה ע”ה, 72021  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021

הזנה עלוותית ברגע הנכון

SC 
פולייסטים®סידן

להזנת סידן עלוותית לאחר הופעת החנטים 
בתפוח, דובדבן משמש ועוד

info@bar-hadas.com│יבואן רשמי: בר-הדס דשנים והגנת הצומח

miki@bar-hadas.com│054-7935734 :אשת שטח: מיקי

www.vaniperen.com │ www.bar-hadas.com

הזנת סידן ללא חנקן או כלוריד.

תורם משמעותית לעיבוי דפנות התא.

משפר את מוצקות הפרי ומשך חיי המדף.

אקטואלי

הנה מגיעה שנת שבתון לאדמה החקלאית

אז איפה אתם בשמיטה?

תשפ"ב, מספטמבר 2021 עד ספטמבר 2022, תהיה שנת שמיטה,  השנה השביעית במחזור של 
שבע שנים והיא מונהגת אך ורק בארץ ישראל. שנת השמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014

-עקבות קבלת האחריות לת
פעול מערך השמיטה, החלה 

-הרבנות הראשית להיערך בה
תאם לקראת שנת השמיטה תשפ"ב. שימו לב: 

-במהלך שנת השמיטה בכוונת הרבנות הרא
-שית לתת דגש על פתרונות הלכתיים המו

תאמים לכל חקלאי לפי בחירתו תוך שמירה 
על כללי ההלכה היהודית, ומאידך הגנה על 

פרנסתו ועל רמת המחירים לצרכן הפרטי.
-ועדת השמיטה ההלכתית תיתן את המלצו

תיה למועצת הרבנות הראשית במגוון דרכים לקבלת היתרי שיווק 
-לתוצרת חקלאית ופעולות פיקוח ובקרה בשטח בשנת השמי

טה ובשנה השמינית שלאחריה, הכוללות בין 
השאר פיקוח הלכתי על חקלאים, שווקים 
סיטוניים, מרכזים לוגיסטיים ורשתות השיווק, 

בתי אריזה, משווקים ברחבי הארץ ועוד.
לשאלות,  מענה  נוספים,  פרטים  לקבלת 
טלפוני,  קשר  ליצירת  בקשה  או  הבהרות 
 ניתן לעשות באמצעות פנייה אלינו לדוא"ל
shmita@rab.gov.il או לפקס 02-5377873. 

נשמח לענות לכל פנייה. 

 בברכת שמיטת טובה,
 משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל
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לאונרדו 19 קומה 1
שנת75עם ירון בלחסן, מנכ”ל ארגון מגדלי הפירות בישראל

ה-
perot@org.il

שלום חברים,
שבוע האחרון של אפריל ערכנו ביקור היכרות במכון 
שמיר למחקר בקצרין בירת הגולן. פגשנו במקום בין 
השאר את צוות המחקר הייחודי שמלווה אותנו מגדלי הפירות ונותן 

פתרונות חדשניים ויצירתיים למעשה החקלאי.  
יאיר גולן, מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות, יודע לספר כי המכון, 

-המחובר אקדמית לאוניברסיטת חיפה, מהווה עוגן מחקר לחק
חידושים טכנולוגיים  עוסק בין השאר בפיתוח  והגליל,  הגולן  לאות 

הייחו היחסיים  היתרונות  את  ומנצל  האגרו-טק  בתחום  -עדכניים 
דיים של האזור, כמו אקלים וקרקע. במסגרת הביקור ליווה אותנו 
השונות, התרשמנו מרצינות  ביחידות המכון  בסיור  צוות המחקר 

החוקרים ומרמת המחקר. 
בשיחה שקיימנו בהמשך דובר בין השאר בקידום שיתופי פעולה 
בין הארגון ומכון שמיר וזאת כחלק מהמטרה המשותפת - קידום 

-החקלאים והחקלאות באזור. כיום על הפרק סיור מורחב של חב
רי מזכירות הארגון במכון ובחלקות המודל.

-מגוון המחקרים המתבצעים במכון ללא ספק מרשים. מינוף יכו
-לות המחקר, הרחבת הידע החקלאי  ופיתוח טכנולוגיות מתקד

מות מהווים נדבך משמעותי ביותר להתפתחות חקלאות איכותית 
-ויעילה שתאפשר את בטחון המזון של אזרחי ישראל ושימורה לע
-תיד. חשיבותה של פעילות המכון עולה במיוחד בעת הזו, בה הח

קלאות בארץ נתונה תחת איומים של ייבוא פרוע ופגיעה במחירי 
המים, מחסור קבוע בידיים עובדת ואקלים משתנה. 

על  והדינמי  ולצוות המכון הצעיר  גולן  ליאיר  להודות  וכאן המקום 
האירוח ועל העשייה המבורכת ותרומתה לענף המטעים. יצוין כי 

-׳עלון הנוטע׳ עובד בשיתוף פעולה מבורך עם מספר חוקרים במ
כון וזוכה לפרסם ממחקריהם.

ומעניין לעניין באותו עניין:
מחזקים את מועצת הצמחים

כוחה  בעשור האחרון, כחלק מהמדיניות הממשלתית להחלשת 
במשרד  הוחלט  מערכה,  ולהפחתה  הישראלית  החקלאות  של 

-החקלאות לבטל את פעילותה של מועצת הצמחים, נציגתם החו
-קית של חקלאים רבים וענפים מהחשובים במשק - ובמקביל לפ

רוק מנשקו בתואנות שונות את מעוז המחקר החקלאי מכון וולקני.
)כחול- החקלאות  משרד  אנשי  מסתובבים:  כידוע  הכסאות  אך 

העומדת  הלאומית  המשימה  את  בעין  עין  רואים  היום  של  לבן( 
כוחם  מועצת הצמחים, באה  וכוחה של  חיזוק מעמדה  בפניהם: 

-של החקלאים. במסמך שיצא בימים אלה ממשרד החקלאות נכ
תב: ״לאחר מחשבה נוספת התחוור לנו כי כדי לקדם פעילות יצוא 
פעיל,  מנוסה,  )גוף  גוף מתכלל  עם  ליצור התקשרות  יש  רוחבית 
להחלטה  כנימוק  הצמחים״.  מועצת  דוגמת  ומשתלם(  משוכלל 
לחבור למועצת הצמחים ולהגן עליה מזכירים אנשי המשרד את 
פירוק ׳אגרקסקו׳, שהוביל לתחרות עזה בין הייצואנים על המחיר 

בשוקי אירופה ולצמצום רווחיהם. 
-וכך, במסגרת תוכנית הסיוע למועצת הצמחים יקצה משרד הח

וייצוא תוצרת  לשיווק  מיליון ש״ח   2 קלאות, ללא תחרות, לפחות 
דומה.  סכום  כך  לשם  תשקיע  עצמה  המועצה  כאשר  חקלאית 
עליו  וחתומים   2022 ועד סוף  בינואר האחרון  ההסדר תקף מ-1 

-מנכ"ל משרד החקלאות ד״ר נחום איצקוביץ, היועמ"ש של המש
רד עו"ד אפרת אביאני וחשב המשרד עפר זיו.

בהפיכת  מכריע  ״למועצה תפקיד  נמסר:  הצמחים  ממועצת   -
-החקלאות והחקלאים הישראלים לשם דבר בארץ ובעולם. המו

וכל  עצה שותפה לדאגה לפרנסתן של אלפי משפחות חקלאים 
עונת  להארכת  הייצור,  להגברת  תורמות  המקצועיות  פעולותיה 
הניבה, לגיוון המוצרים ומועילות  מאוד לצרכן הישראלי. מטרתה 
של פעילות המועצה בין השאר היא פתיחת שווקים חדשים לייצוא 

והחקלאים המקומיים. כל פרשנות אחרת חו -וקידום החקלאות 
טאת לאמת״.

בנוסף חשוב להדגיש כי מועצת הצמחים אינה קובעת את מחיר 
הסוחרים,  אלה  העיקריים  המרוויחים  לצרכן.  הסופי  התוצרת 
הפירות  את  שמוכרים  והקמעונאים,  השיווק  רשתות  הייבואנים, 
ו-3 מהמחיר שהם משלמים   2 פי  לצרכן במחירים של  והירקות 

-עבורם לחקלאי. כל בר-דעת יודע שבמהלך משבר הקורונה הוכי
-חה החקלאות פעם נוספת את חשיבותה ותרומתה לבטחון הת

זונתי של אזרחי המדינה וכי חיזוק והרחבת החקלאות הישראלית 
הם כיום משימה לאומית. 

לזכרו של דני ברונר
באמצע ינואר 2009 נפרד ענף הפירות מדני ברונר, ז״ל, מי שכיהן 
היום  ועד  מאז  הפירות.  מועצת  מנכ"ל  בתפקיד  השאר  בין  בחייו 
מקיימת משפחת ברונר יחד עם ענף הפירות את המסורת לזכרו 
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אקטואלי
שני  לתואר  הלומדים  לסטודנטים  מלגות  חלוקת  בטקס  דני  של 
בתחום המטעים. בימים אלה נבחרו 11 הסטודנטים שיהנו ממלגה 

-בשנת הלימודים הקרובה. הרחבה בנושא זה בגיליון הבא, בו נח
שוף את הנבחרים.

היה קר החורף? 
מסתבר שלא מספיק

לשלב  ואנו מתקדמים  סופה  לקראת  הנשירים במטעים  פריחת 
הערכות היבול. השאלה הגדולה והמדאיגה היא עד כמה השפיע 
מאמין  אני  הפרי.  וכמויות  איכות  על  השנה  קור  במנות  המחסור 

שבגיליון הבא נהיה יותר חכמים בעניין.

מעמד החקלאות כערך יסוד
בימים אלה נתבשרנו כי שר החקלאות אלון שוסטר וח״כ יעל רון 
בן-משה )כחול-לבן( החליטו להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק 
המטרה  ייחודי.  לאומי  יסוד  כערך  החקלאות  מעמד  את  שתעגן 
ולהבטיח  בארץ  החקלאות  ענפי  את  ולבסס  לעודד  לפתח,  היא 
אספקה זמינה של תוצרת חקלאית ככלי לחיזוק בטחון המזון של 
הייצור החקלאי לשוק המקומי  כושר  ישראל; להגדיל את  תושבי 
הפיתוח  המחקר,  את  לקדם  הייצור;  מגוון  את  ולהרחיב  ולייצוא 
את  להעצים  הכפרי;  המרחב  את  ולפתח  בחקלאות  והחדשנות 

-הערך הכלכלי שמייצרת החקלאות למשק ולקדם את החינוך הח
קלאי והתעסוקה החקלאית; לשמר את משאבי הטבע והסביבה 
המשמשים לחקלאות לטובת הדורות הבאים ולהגן על ערכי נוף, 

תרבות, מורשת וסביבה.
 טוב לראות את משרד החקלאות והעומדים בראשו מתנהלים 

החקלאים  על  להגן  להתנהל:  אמור  חקלאות  שמשרד   כמו 
ולטפח את החקלאות. יישר כוח!

מהו חוק יסוד?
ומה ההבדל בין חוק יסוד לחוק רגיל?

1. ובכן, חוק יסוד מבטא ערכי יסוד. לדוגמה, חוק יסוד כבוד האדם 
וחירותו נועד להגן על זכויות האדם בהן חיים, קניין, חירות אישית, 

-תנועה, פרטיות וצנעת הפרט. בחוק יש פסקה שמגבילה את המ
מותר  מה  קובע  רגיל  חוק  )לעומתו,  סותר  חוק  מלחוקק  חוקק 

ואסור במדינה בתחומים שונים(.
2. בכותרת של חוק יסוד מצוינות המילים חוק יסוד. החוק תמיד 
מנוסח בכלליות ומשאיר את הפרטים לחקיקה רגילה. לא מצוינת 
בו  מצוינת  לסעיפים,  מפורט  רגיל  חוק  )לעומתו,  החקיקה  שנת 
שנת החקיקה, כאשר חקיקה מאוחרת מבטלת חקיקה קודמת 

באותו נושא(.
לשנות  כדי  כלומר  ׳משוריינים׳,  וחלקם  מעמד-על  יסוד  לחוקי   .3
סעיף נדרש רוב ח״כים מוחלט, או שיש בהם פסקת הגבלה. ניתן 

-לחוקק חוק סותר רק אם הוא הולם את ערכי המדינה, נחקק לת
כלית ראויה ואינו פוגע בחוק היסוד שלא לצורך )להבדיל, חוקים 
רגילים לרוב אינם משוריינים וכל חוק חדש יכול לבטל את החוק 
של  מוחלט  ברוב  אלא  לשנותם  שאין  חוקים  כמה  ישנם  הקודם. 

ח״כים, לדוגמה חוק להגנה על השקעות הציבור.
13 חוקי יסוד. חוק יסוד החקלאות כע- -- בישראל עד היום חוקקו כ
רך ייחודי העומד לאישור הכנסת יהיה בבוא היום ה-14 במספר.                                                  

 )https://campus.ort.org.il מתוך(

אנשי קשר
אדמה אגן

מנהל מכירות דרום

ינון גוזובסקי

אופיר יואל

שקד ישראלי

נתב גרזון

אסף קופל

מתניה אהרוני
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דני לביא

משרדים

זיו דגןמנהל שוק מקומי

נדב דוד

052-6080-306

052-3350-654יעל גולני שגיבמנהלת רישוי

052-6056-047רפי חפץמנהל תברואה

מנהלת קשרי לקוחות
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טלי זרי

נטלי אלקרייף
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052-6080-302

052-6080-387
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052-6080-380

08-8515-203

עמק בית שאן וגליל 
תחתון

חדרה ועמק יזרעאל

חוף הכרמל, עמק
הירדן וגליל מערבי

רחובות, השרון
ובקעת הירדן

ערבה רמת נגב
ופיתוח

052-6080-042מוראד מסארווה מנהל אזור מרכז 
ומגזר ערבי

נגב צפוני ומערבי

לכיש, נגב מזרחי

גליל עליון ורמת 
הגולן

052-6056-107צביקה זיידמן מנהל פיתוח



‘עלון הנוטע’ שנה ע”ה, 102021  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021

לזכר חברים

עזרא מאיר, ז״ל

מאייר  לאנולה  בכור  בן  ב-1929,  בפולין  נולד  זרא 
1930 והמשפ- -ואהרון ראובן. ארצה עלה עם הוריו ב
-חה הצעירה התיישבה בקבוצת שילר. את ילדותו ונ

עוריו, כמו כל קיבוצניק, העביר בלימודים ועבודה ואת שנות לימודיו 
-האחרונות, י״א-י״ב, סיים במקווה ישראל ובכיסו ׳דרכון ירוק׳ לחק

לאות. בשנים 1948 עד סוף 1950 שירת בחיל התותחנים בצה״ל 
ועם שחרורו חזר הביתה – ישר לרפת.

עזרא ללא הפסקה
חל היא  ופעילותו  חייו  בשנות  עזרא  שמילא  התפקידים  -רשימת 

קית בלבד: כחבר בקבוצה החל את דרכו כרפתן והיה ממכניסי 
ל׳שליחות׳  יצא  משק,  כמרכז  שימש  לרפת;  הממוכנת  החליבה 
בין  וחיבוק לקיבוץ צאלים שבנגב, היה  ייעוץ  וסיוע,  - הגשת עזרה 
מקימי ענף הנשירים וריכוזו כולל הקמת בית אריזה וקירור. עזרא 
שימש במהלך השנים כמא״ז ופעיל היה בוועדות שונות, בהן ועדת 

-קליטה, תכנון, תרבות, סיעוד, ועדת חינוך, הוועדה הכלכלית וכמו
בן בחב׳ ׳שילטקס׳, מפעל הטקסטיל של קבוצת שילר. במהלך 

חמש שנים )לא ברצף( שימש בתפקיד מזכיר הקבוצה.
-בהמשך ניהל עזרא את אגף שיווק הפירות בתנובה, היה חבר בה

נהלת אגרסקו, חבר מזכירות פעיל במיוחד בארגון מגדלי הפירות, 

ניהל את פרויקט נטיעות ההדרים במס -מנכ"ל מועצת הפירות, 
גרת ׳נגב של צמיחה׳, בעל תואר ׳חקלאי מצטיין׳ ואות יקיר ארגון 

מגדלי הפירות לשנת 2016. 
ניחן  ״הוא  ועמיתיו,  עליו חבריו  אומרים  נבוכים״,  מורה  היה  "עזרא 
בשכל ישר, חוכמת חיים ואינטואיציה, כריזמה וסמכות, כנות ויושר״.
במטע,  לעבודה  במקביל  עזרא,  המשיך  לשילר  הביתה  שובו  עם 
בפעילות בקרן נזקי טבע, בארגון מגדלי הפירות ומועצת הפירות ובין 

השאר במשהו מיוחד: בוררויות וגישורים בין גופים חקלאיים שונים.
)דברים אלה נכתבו על ידי אורה ערמוני ב-2004,
 לרגל ציון יום הולדתו ה-75 של עזרא(

עזרא שלנו:
יקיר ארגון מגדלי הפירות 2016

עזרא הגיע למערכת הפעילה של ענף הפירות אחרי הרבה שנות 
את  ניהל  האינסופית  עשייתו  בתוך  שילר.  קבוצת  בקיבוצו,  מטע 
היה  הפירות,  מועצת  במליאת  ישב  בתנובה,  הפירות  שיווק  אגף 
חבר מזכירות ופעיל בולט בשטח. בעזרא התגלמו הלכה למעשה 

-שתי תכונות חשובות, סמכות וחברות, שרק לעתים נדירות מצלי
חות ללכת יד ביד. אצל עזרא השילוב הזה זה עבד טוב.

עזרא בקיא היה בכל רזי המטע, מגידול העץ ועד ניהול השיווק של 
-הפרי. הוא חי את השטח ובזמנו חרש את הארץ מצפון לדרום בק

חיים  סם  היה  והמטעים  המגדלים  עם  הישיר  המגע  מסחרר.  צב 
עבורו והוא הכיר כל עץ וכל מגדל על בעיותיו המקצועיות והאישיות. 
הענף בימי הזוהר של פעילותו ידע ימים קשים בוויכוחים ומאבקים 
עם המוסדות לשמירת הנוטע, המטע ורווחיות הענף. עזרא פיתח 
יחסי עבודה עם משרדי החקלאות והאוצר למען קידום הנושאים 

-הדורשים טיפול, טיפול בעניינים הדורשים קידום ושמירה על הת
ויחסיו הטו -חומים הדורשים שמירה על הקיים. קשריו העמוקים 

והמוסדות  בים עם המערכות הסיטוניות, התעשיינים, המשווקים 
להבין שלפניהם  מולו  והעובדים  כל מכריו  הביאו את  החקלאיים 

אדם משכמו ומעלה, מסור לענף, לתפקידיו.
נטיעות  פרויקט  את  עזרא  ניהל  הפירות  מועצת  את  עזיבתו  עם 
ההדרים בחבל הבשור והקדיש לכך את כל מרצו. גם שנים אחרי 
שובו לשילר היה חבר בוועדת ביקורת של מועצת הצמחים ושימש 

כבורר בלא מעט פרשיות.
על כל אלה ועל הרבה מעבר לכך הוענק לעזרא מאיר אות יקיר 

ארגון מגדלי הפירות לשנת 2016.

ולך עזרא, איש העשייה הרגיש, המוכשר והבלתי נלאה -
נוח בשלום על משכבך ויהא זכרך ברוך. 

תנחומים למשפחה ולבית שילר.

28.3.2021-25.5.1929

תזכורת:

שימו כובע על הראש
- ושתו מים.
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יחזקאל זכאי, מוותיקי מושב אורה, 
עלה ארצה מכורדיסטן ב-1950 
והיה ממקימי מושב אורה שבהרי 
ירושלים. כבר בשנים 1952/53 כיהן 
-כמזכיר מושב עזריה, המשיך כמד

ריך בישובי ההר ובשנת 1963 מונה 
-למנהל ארגון מושבי מבואות ירוש

לים. בין השנים 1974 ל-1977 שימש כמשנה למזכ"ל תנועת המושבים 
ובו זמנית נבחר לתפקיד מזכיר מחוז המושבים של מפלגת העבודה.
1977 מטעם המפלגה לכנסת התשיעית ובה-  זכאי נבחר בשנת
משך לעשירית, במהלכן כיהן כחבר ועדת הכספים. לאחר סיום 
כהונתו בכנסת, בשנת 1984, מונה למנכ"ל חב׳ ׳מקורות׳ ובינואר 
בנוסף לכך, עמד בראש  1989 מונה למנכ"ל משרד החקלאות. 

הפדרציה הספרדית בישראל. 
יחזקאל זכאי נפטר והוא בן 88 במותו. ניחומים למשפחה.

יהא זכרו ברוך. 
מרכינים ראש,       
המזכירות וההנהלה, ארגון מגדלי הפירות

אקטואלי
יחזקאל זכאי, ז”ל   

31.3.21 - 24.4.32

סמוכות לתמיכת העצים

 050-5530643 יוסי

yosi.emanuel@gmail.com

לנוטעי אבוקדו
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שתילי עצי פרי נשירים, סובטרופיים, 
הדרים, זיתים, גפן ועצי נוי שונים במבחר זנים וכנות:

אלנם מבורר, GF677, הנסן, בלאדי, כלאבי ועוד.
Global G.A.P  המשתלות בעלות תקן

שתילים נקיים

(V.F( מוירוס

וחיטוי קרקע

shutan@zahav.net.il     www.shutan-nurseries.co.il
מושב יד נתן 79,  נייד: 052-2599343,  פקס: 08-6896094

(erezamn@gmail.com)משולחנו של חוקר ותיק / 
הפינה של פרופ׳ אמנון ארז

עיצוב וגיזום:
בקרת צמיחה עודפת 

באמצעות שבירת ענפים

רז
 א

נון
אמ

פ׳ 
רו

 פ
ם:

יל
צ

בתמונה: ביל ניבלד ממדינת מישיגן, מגדל תפוח, במהלך הסיור 
באוגוסט. היה טוב לראות את  ההתעוררות באפריל-מאי...

ומתח פעיל  תחום  תמיד  היו  וגיזומם  עצים  -יצוב 
הרב  המספר  כך  על  יעידו   נשירים.  פרי  בעצי  דש 
במגמה  לבקרים  חדשות  המופיעות  השונות  העיצוב  צורות  של 
צורות  בכל  מהמטע.  המשתנות  לדרישות  העץ  את  להתאים 

גי של  קבועות  עבודה  טכניקות  באותן  משתמשים  אנו  -העיצוב 
המרחבי  מצבם  שינוי  וכן  וסילוקם  ענפים  פיסוג  הקצרה,  זום 
האמריקני המגזין  של  האחרון  בגיליון  וקשירה.  כיפוף   באמצעות 
נוספת  שיטה  על  דווח  מה-24.12.20,  ׳Good Fruit Grower׳ 

שהת נוטעים  סיור  על  מדווח  מקובלת.  שאינה  הגיזום  -בתחום 
קיים באוגוסט אותה שנה, במסגרתו ביקרו במטע של ביל ניבלד 
ממדינת מישיגן. ביל מגדל עצי תפוח מהזן ׳פוג'י׳, הסובל מצימוח 
יתר, כפי שבדרך כלל קורה על כנות חזקות יחסית. למניעה של 
מוקדמת,  לפוריות  ובכניסה  בהתמיינות  שתפגע  היתר  צמיחת 

ההת ראשית  עם  חלקית  ענפים  שבירת  של  שיטה  נוקט  -הוא 
עניין. בו  נראה שיש  פניו הרעיון פראי, אך במבט שני   עוררות. על 
היא  הפעולה  ומטרת  השלישית  לשנתו  הנכנס  במטע  המדובר 

לפוריות. הש הכניסה  את  ולהקדים  הענפים  צמיחת  -להאט את 
בירה החלקית יכולה להשפיע בשתי דרכים: היא מתאחה ומציגה 
צמיחה חלשה על ענף אופקי, או שהיא מתייבשת עם הזמן ובכך 
לחיתוך  בניגוד  סמוכים.  מפקעים  צמיחה  של  חידוש  מאפשרת 

יש לשבירה השפעה ארוכת טווח על עצירת הצמי -מלא בגיזום, 
50 ל-70% מענפי העץ  חה. מדובר בשבירת ענפים מסיבית, בין 
החזקים והיא מתבצעת 40-30 ס"מ מתחת לקודקוד. בכך משנה 

הנוטע את אופי העץ ומכניס אותו לפוריות מוקדם ממש. 
נראה לי שבמטעי תפוח צעירים עם צמיחה חזקה ראוי לבחון גישה זו.

בנוסף, יתכן כי כדאי לבחון את ההשפעה של שבירת ענפים על 
ענפים מתפרצים במינים השונים. בדרך כלל אנו מסלקים צמיחת 
ענפי מים וענפים מתפרצים המאיימים על צורת עיצוב העץ. יתכן כי 
באמצעות שבירת ענפים ניתן יהיה לנצלם ולהופכם לפוריים. סילוק 
ענף מתפרץ מתעל את עוצמת הצמיחה לפחות ענפים ולכן לא 

-ישיג את מלוא מטרתו. לעומת זאת שבירת אותו ענף תשיג את המ
 טרה הכפולה של צמצום צימוח והשארת יותר ענפים לנשיאת פרי.

בלימוד גיזום העץ אנו מתייחסים בדרך כלל לשתי אפשרויות: הקצרת 
הענף או סילוקו המלא. כאן מוצעת דרך שלישית מעניינת שראויה 
לבחינה לא רק בתפוח אלא בכלל עצי הפרי הנשירים והאחרים. זו 
אכן שיטה רדיקלית, אך ראויה לבחינה לדעתי גם אצלנו, במיוחד 

בעצים צעירים במינים הנושאים פרי על דרבנות. 
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המדור של דן רימון, מנכ"ל 'פומג-טק'
(dan@pomeg-tech.com) המון רימון /

ניתוח שוק שמן זרעי הרימון  
בריבוי  משתבח  רימונים  זרעי  לשמן  הגלובלי  שוק 
יצרנים ומשווקים, מצב שיוצר תחרות עזה. המידע 
יזמים  שוק  חוקרי  הביא  כזה  שוק תחרותי  בתנאי  שנצבר  החלקי 
לערוך מחקר גלובלי בנושא זה במטרה להציע מצע נתונים לכל 
של  הגלובלי  השוק  שצמיחת  סבורים  החוקרים  בענף.  העוסקים 
שמן זרעי רימון מהירה והם מציינים שהגידול בביקוש מתפרש על 
פני כל היבשות שנכללו במחקר. משקל רב יחסית יש לתעשייה 
קרי:  גלם להפקת השמן,  חומר  בזכות שפע  בין השאר  ההודית, 

פירות שאינם ראויים לשיווק.
הצרכנים הגדולים והחשובים של שמן זרעי רימון מייחסים חשיבות 
הטכנולוגיה  כאשר  התוצרת,  לטיב  כגורם  ההפקה  לשיטת  רבה 
להפקת השמן נחלקת לשתי קטגוריות: מיצוי באמצעות כימיקלים 

-לעומת סחיטה פיזית. הדו"ח המפורט מתאר את יצרני השמן הר
בים בהודו ומציין את הטכנולוגיות בהן משתמש כל מפעל. השמן 

-מבוקש בכמה ענפי תעשייה: תעשיית המזון, המשקאות, הקוסמ
טיקה ותעשיית התרופות, המקיפה וכוללת שימושים רבים ושונים.

שיווק הרימונים מפרו 
פרו משווקת תוצרת חקלאית מגוונת לשווקים הבינלאומיים ובכלל 
זה רימונים, ששיווקם מתחיל בסוף פברואר. נתונים אלה ואחרים 
(׳Athos׳), שאת הידע, הת-  מספקת חברה פרואנית בשם ׳אתוס׳
שומות, הטכנולוגיות ורזי השיווק, במיוחד בתחום תמרים ורימונים, 
חומר  למשל,  כך  מישראל.  מספקים  עשורים  כמה  לפני  רכשה 
פעולה  שיתוף  בעקבות  התקבלו  ׳ברהי׳  מטע  בגידול  וידע  צמחי 

עם יצואנים מישראל. 
זני הרימון הבכירים נקטפים ומשווקים כבר בסוף פברואר, כאשר 
המסע שלהם מפרו לשוקי אירופה בדרך הים הוא עניין של כמה 
116' של- 'שבועות. מבין הזנים המוקדמים במגוון הפרואני בולט ה-
נו, זן בעל יתרונות שיווקיים משמעותיים ומצטיין בצבעו האדום העז 
ובפירותיו הגדולים. הם מדגישים כי חשוב ביותר לדייק בו במדדי 
הקטיף והשיווק המקצועיים: מראהו היפה וגודלו עלולים להטעות 
ונמסר שמגדלים שהקדימו לקטוף ולשווק זן זה קיבלו משוב שיווקי 

חמוץ...
-בהמשך העונה ישווק הזן ׳וונדרפול׳, גם הוא שלנו, ולפי המידע שמ

ספקים הפרואנים צפויה השנה שנת שפל באספקתו – 10-20% 

FO
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פחות מהממוצע הרב שנתי. המגדלים מצפים לפרי איכותי, שיחד 
עם הכמויות הקטנות יתמוך במחירי שוק גבוהים.

זו השנה השנייה שהפרואנים ישווקו לארה"ב והם מצפים לעניין רב, 
תגובות טובות ותמורות גבוהות, מה שיעזור בביסוס המוניטין. לנתון 

זה צפויה להיות השפעה על ייצוא הרימונים מישראל.

 )Ellagic( שוק החומצה האלג'ית
חמצון,  כנוגדת  הטובות  בתכונותיה  ידועה  האלג'ית  החומצה 
אחרים(.  וגרגריים  שדה  תות  באוכמניות,  )גם  ברימונים  במיוחד 
נוספות כמו הלבנת העור,  מיוחדות  זו מצטיינת בתכונות  חומצה 
תמיכה בעיכוב הזדקנות, מאבק בדלקות ולוחמה בסרטן, על כן 
וכולל מוצרי  והולך  ביותר, השוק שלה מתרחב  כן היא מבוקשת 

רבות תומ ותרופות. בשנים האחרונות מדינות מפותחות  -טיפוח 
-כות במחקר העוסק בחומצה האלג'ית, כאשר התעשייה הקוסמ

טית היא הגדולה מבין התעשיות הכוללות את החומצה במוצריהן. 
פיתוח  מורכבות המחקר, השימושים בחומצה במסגרת  למרות 
יזמויות פרסום  מוצרי הטיפוח מהירה ביותר וכבר אפשר לראות 

לכיוון השוק ׳הירוק׳, כמו ״100% אורגני״.

והנה חזרנו לשמן זרעי רימונים
-מחקר שוק גלובלי נוסף על זה המתואר בתחילת הרשימה מסת

כם בהערכה אופטימית ביותר לענף זה. המחקר מביא הערכות 
2027, מה  2021 עד  לצמיחה הצפויה ולביקוש למוצר זה בשנים 
שמצדיק התייחסות מצד תעשיית הרימונים כולה: גידול, סחיטת 

מיצים ולבסוף הפקת השמן מהזרעים.
החוקרים מפרטים בעבודתם את השוק כבסיס לניתוח כדאיות 
מציגים  השוק,  פלחי  את  מתארים  השמן,  בתעשיית  ההשקעה 

מתפת למדינות  מפותחות  מדינות  בין  הממצאים  חלוקת  -את 
-חות והכל במטרה למקד את תשומת לבם של משקיעים פוט

נציאליים.

אקטואלי
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תנועת המושבים ציינה 100 שנות התיישבות
יום חג:

נשיא ראובן )רובי( ריבלין נשא דברים ואמר: "כפי 
שרבים מכם יודעים, רעייתי נחמה ז"ל, הייתה בת 

ילדת הט -מושב חרות, מישובי תנועת המושבים. 
בע, מושבניקית, אשת אדמה. אמא שלה החזיקה 
את  הנשיא  הדגיש  בדבריו  בנותיה״.  עם  יחד  לבדה,  המשק  את 

המוש בני  עליהם  שלקחו  והאישית  הלאומית  המשימה  -חשיבות 
האחרו "השנה  המדינה.  בתולדות  -בים 

ולא  חשובה  כמה  עד  אותנו  לימדה  נה 
ול ליהנות  היכולת שלנו  היא  -טריוויאלית 

חגוג את הסביבה הטבעית בה התברכה 
מדינת ישראל. לאלה מאיתנו שלא זוכים 
והירוק  הכפרי  במרחב  כמותכם  לגור 
הללו  המרחבים  חשיבות  בדבר  ההבנה  שאת  ביתר  התחדדה 
אבל  ונופש,  פנאי  למטרות   - כולנו  לחיי  מביאים  שהם  והיתרונות 
לא פחות מזה לשמירת הגבולות שלנו ולקיום חקלאות ישראלית 
חרשו  אותו  בתלם  ימשיכו  העתיד  דור  בני  קיימא.  ובת  מבוססת 
מתוך  בישראל  ויגדלו  שנים,  מאה  לפני  המושבים  תנועת  ותיקי 
חיבור עמוק להיסטוריה של המקום, לטבע, לעבודה החקלאית 

ולתנובת הארץ''.
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אירוע מרגש, פעם ב-100 שנה... נשף מסכות

ביום כ"ד באדר, 8 במרץ 2021, חגגה תנועת המושבים 100 שנות התיישבות. במפגש בבית נשיא 
 המדינה השתתפו מזכ"ל תנועת המושבים עמית יפרח ונציגי מושבים מרחבי המדינה

-מזכ"ל תנועת המושבים, עמית יפרח, שנב
במ אמר  אלה,  בימים  ממש  לתפקיד  -חר 

ואת  ישראל  היום את עם  "אני מברך  פגש: 
254 המושבים במרחב הכפרי כולו, מכפר 
יובל שבצפון ועד פארן שבערבה התיכונה – 
ומציין בברכתי היסטוריה שלמה של ערכים, 

-ציונות, אהבת הארץ, קדושת אדמת המדינה והחקלאות ובשם הז
כות להיות, להקים ולהתיישב. שנת ה-100 להתיישבות המושבית 
נותנת לנו כוח להמשיך ליישב את גבולות המדינה ולספק לתושבי 
ישראל חקלאות כחול לבן. זו המשימה שלנו, זו המורשת שלנו, בכל 
ולמדינה  לחברה  ומשמעותי  מכריע  תפקיד  למושב  עתידי  תכנון 

בישראל. כך היה וכך יהיה!״

היר שבבקעת  נעמה  ממושב  חסון  -ליאורה 
דן סיפרה על המשק אותו היא מנהלת מאז 
עלייתו של המושב על הקרקע. וביקשה לציין, 
יום,  יום האישה הבינלאומי שחל באותו  לרגל 
את פועלן של החקלאיות בישראל שעובדות 

את האדמה בנחישות כבר 100 שנה. 
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זן בננה חדש מתאקלם בארץ

החסיד חסידים והבננה המתפללת:

מועצת  של  הראשונה  ישיבה 
השאר  בין  הוצג  הנבחרת  הארגון 
זן בננה חדש שמקורו באסיה, שם 
Praying Hands Bananas, ובעב-  הוא מכונה
-רית ׳הבננה המתפללת׳. אברהם חסידים )בת

מונה(, מנהל ׳בוסתן הכרמל לפירות אקזוטיים׳ 
-ואבי אלמוגי, חבר בכיר בעמותת הפירות האק
-זוטיים בישראל, הציגו את הבננה החדשה, המ

ניסיוניים  גידול  תאקלמת כיום בבוסתן בשטחי 
לצד זני בננה נוספים.

כוחה של המתפללת בריכוזים גבוהים ביותר של 
וסידן, טעמה מתאפיין בח -עמילן, אשלגן, ברזל 

מצמצות עם נגיעת וניל, בשונה מטעם ה׳גרנד ניין׳ 
הוותיקה אליה רגיל החיך הישראלי. כמו כן אורכה 
ומשקלה של המתפללת עולה פי 2 על ה׳גרנד׳, 
במועד הקטיף היא מוצקה יותר ובמדינות אסיה 
נוהגים להשתמש בה בעיקר לטיגון. חברי מועצת 

מט גם  ליהנות  זכו  הקבועים  והמוזמנים  -הארגון 
עמיה המיוחדים - ואנחנו מבטיחים לעקוב אחר 

התאקלמותה בארץ.                  )-( מתפללים

א. ימיני יבוא ושיווק ציוד חקלאי וחלפים
דרילים, קלטרות שטח, מכסחות, מרסקות גזם ועוד

 מרסקת גזם 
תוצרת איטליה

מרסקת פטישים עם אפשרות 
ריתום קידמי ואחורי

 דריל אפס עיבוד למטעים 
תוצרת ארה"ב

רוחב 1.90 מ', מערכת פליחה, 
גלגלי הידוק ועומק

 מכסחת מתקפלת וצפה 
תוצרת ארה"ב
רוחב 3.60 מ' 

מצויינת למטעים ולגדודיות 

 מכסחת חוטים חזקה 
תוצרת איטליה

מערכת הידראולית עצמאית,
מתאימה למטעים אורגניים

רח' התמר 74 נווה ימין, 09-7656842, אהרון: 054-4235171, אביחי: 054-3991860 
ayaminiltd@gmail.com        חפשו אותנו בפייסבוק - א. ימיני יבוא ושיווק בע"מ

אקטואלי
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מניעה והתמודדות עם מינים פולשים המזיקים לחקלאות

יום עיון – תקצירים בהמשכים: 

להלן שני תקצירי הרצאות נוספים שהוצגו ביום העיון בנושא מינים 
פולשים המזיקים לחקלאות. גם מי שלא היה שם יכול ליהנות

פתוגנים פטרייתיים כמינים פולשים
- במקרה זה מחלת פנמה בבננות

סטנלי פרימן, מרסל מימון, נועה סלע, אורי שפאץ / המחלקה 
לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים, מרכז וולקני

אורי שפאץ, נבות גלפז / מו"פ צפון 

 (Fusarium  Foc מהפטריה  הנגרמת  פנמה,  חלת 
היא  קרקע,  השוכנת   oxysporum f. sp. cubense)
אחת המחלות ההרסניות בגידול הבננה בעולם. גזע 1 
של Foc הסב נזק חמור לזן 'גרו מישל' שהוחלף עד 1960 בזני בננה 
מקבוצת הקוונדיש, העמידים לגזע זה. למרות זאת, גזע חדש של 
Foc, המכונה Tropical race 4( TR4(, שייך לאוכלוסיה קלונלית וגו-
רם לנזק חמור לזני קוונדיש ואחרים, זוהה בשנות ה-90 של המאה 
ה-20 בדרום-מזרח אסיה )אינדונזיה, מלזיה וטאיואן(. מאז התפשט 
TR4 לאוסטרליה )1997( לפיליפינים )2003( ולרוב המדינות המ-

סין,  בהן  באזור,  בננה  גדלות 
קאמבודיה  וייטנאם,  לאוס, 

ומיינמאר. 
במו-  TR4 התגלה  לאחרונה 
בעומן,  שבאפריקה,  זמביק 
בירדן  בהודו,  בפקיסטאן, 
 TR4 ולבנון. בקיץ 2016 זוהה
בצמחי בננה בוגרים מזן 'גנד 

במ הקוונדיש  מקבוצת  -ניין' 
טע בשפיה שבחוף הכרמל 

מו באנליזה  גב.  עין  -ובמטע 
 PCR-ה בשיטת  לקולרית 
עם פריימרים ספציפיים וריצוף מספר גנים, זוהתה הפטריה כגזע 
TR4 של F.o.f. sp. cubense. הגנומים של חמש פטריות ייצוגיות: 

רוצפו  ומאינדונזיה,  מירדן, מהפיליפינים  )שני תבדידים(,  מישראל 
 SNPs-במטרה לקבוע את מקור התבדידים מהארץ. מאנליזת ה
12 גנומים של תבדידי TR4 ייצוגיים מהעולם עלה כי מקור המ-  של

חלה בארץ מגיע מירדן. לאור המצב, נעשים מאמצים למנוע את 
התפשטות גורם המחלה מהמדינה השכנה ובתוך הארץ. 

התפרצות גורם המחלה החיידקי
Xylella fastidiosa במטעי שקד בארץ

אופיר בהר / מינהל המחקר החקלאי 

 Xylella fastidiosa החיידק
מגוון  מאכלס  )קסיללה( 
רחב מאוד של מיני צמחים 

בכ קשות  למחלות  -וגורם 
כגון  מרכזיים,  גידולים  מה 
במשך  ושקד.  הדרים  גפן, 
החיידק  נותר  רבות  שנים 
שלו  המוצא  ליבשת  מוגבל 

אך בעשור האח -אמריקה, 
אחדות  במדינות  זוהה  רון 
באירופה  אסיה,  במערב 

ובמזרח התיכון. 
הסברה הרווחת לדילוג הטרנס-אטלנטי של החיידק היא שייבוא 
ליבשת  אותו  שהביא  הוא  אמריקה  ממרכז  נגוע  צמחי  חומר  של 

אירופה שבה החל להתממש פוטנ -אירופה. הראשונה במדינות 
-ציאל הנזק של הקסיללה הייתה איטליה, שבה זוהה החיידק לרא

וענפים.  זית עם תסמיני התייבשות של עלים  שונה ב-2013 בעצי 
-כניסתו של החיידק קסיללה לאיטליה מהווה דוגמה מצוינת להמ

חשת האיום הנשקף לצומח בכלל ולגידולים חקלאיים בפרט על 
ידי מינים פולשים. 

עד לאותו הזמן לא הוכר כלל חיידק זה כמזיק משמעותי בגידול זיתים, 
-אולם התנאים הספציפיים שהתקיימו באיטליה טרם בואו היוו כר נר

חב ונוח להתפרצות מהירה ואגרסיבית מאוד של המחלה שהובילה 
להשמדת אלפי דונמים של עצי זית עתיקים בדרום איטליה. 

שקד  במטעי  בישראל  לראשונה  קסיללה  החיידק  זוהה  ב-2016 

מופע הנזק, להמחשה
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אקטואלי
)ראה תמונה( באזור עמק החולה. סקרים שנעשו על ידי השירותים להגנת 
הצומח הראו שגבול התפוצה הדרומי של החיידק הוא אזור צומת מגידו, וכי 
הנגיעות המשמעותית ביותר היא במטעי שקד בעמק החולה. מקור החיידק 
טרם הוברר, אך תוצאות ראשוניות מעידות על כך שלאור השונות הגנטית 

-המצומצמת של החיידק הנמצא בישראל מדובר ככל הנראה באירועי חדי
-רה בודדים. עד כה נפגעו בישראל ׳רק׳ מטעי שקד, אך מבחני הדבקה שנ

גפן  גם  לתקוף  עלול  המקומי  הטיפוס  כי  מוכיחים  מבוקרים  בתנאים  עשו 
מאכל ויין. 

בניגוד לגורמי מחלות אחרים, הפצת החיידק קסיללה תלויה לחלוטין בקיום 
של וקטור חרקי מתאים, ובהיעדרו לא צפויה להתרחש הפצה של המחלה 
בתוך המטע. עם זאת, עדיין יכולה להתקיים הפצה באמצעות חומר ריבוי, כגון 
שתילים שמקורם בחומר צמחי נגוע, מה שעלול להוביל לנזקים גבוהים בהרבה 
ואולי אף להתפרצות בגידולים נוספים. על כן קיימת חשיבות רבה להקפדה 

על שימוש בחומר ריבוי נקי. 
-התנהגותם של מינים פולשים קשה מאוד לצפייה וכל שינוי עלול להוביל להתפ

רצות קשה ולהדבקה של גידול נוסף. אי לכך נדרש מעקב צמוד ומתמיד אחר 
מצב המין הפולש, המלווה במחקר הביולוגיה של גורם המחלה, ויחד יאפשרו 
זיהוי מהיר של שינויים שיובילו להתפשטות המין הפולש - ותגובה מהירה ויעילה 

לסיכול ההתפשטות. 

Email: info@agronet.co.ilעד כאן. 

www.agronet.co.il
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08-8610212  |  נייד gl_law@walla.com  |  050-5244171פינת האדווקט / 
עו"ד שמואל גלנץ, עו״ד ומגשר 

להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות:
נטל העובדים הזרים: 

להחריג או לא להחריג?

אל מדור ׳המדורים׳ שלנו צורפה היום ׳פינת האדווקט׳, הלוא היא 
ועובדים  חקלאות  בענייני  ומגשר  עו״ד  גלנץ,  שמואל  של  פינתו 
זו מדבר גלנץ על עלויות העסקת עובד  זרים. ברשימה ראשונה 

זר בחקלאות ומדוע לדעתו מן הראוי להחריגם משאר העובדים

נכון לב יוקר המחיה  הוזלת  על  -אשר מדברים 
הח התוצרת  של  הייצור  תשומות  הן  מה  -דוק 

בה.  ורכיב  רכיב  כל  של  משקלו  ומה  קלאית 
בדיקה שכזו מעלה כי בייצור מוצרי הצומח בחקלאות למרכיב 
העבודה  המשקל המשמעותי ביותר. עפ״י המחלקה לכלכלת 
העבודה  מרכיב  ל-2018(  )מעודכן  החקלאות  במשרד  הייצור 
הצומח.  בענפי  הייצור  הוצאות  כל  מסך   39% מהווה  הממוצע 
בפועל בגידולי הצומח האינטנסיביים מגיע מרכיב זה לכדי 50% 

מסך הוצאות הייצור.
הפעם נעסוק רק בעלויות העובדים הזרים, באשר לאלה משקל 
רב ומשמעות ניכרת בענפי החקלאות - וכאמור אין להקיש מכך 

לגבי עובדים ישראלים.

רכיבי תשומות הייצור
מקורות,  מכמה  נובעות  זר  עובד  בהעסקת  הכרוכות  העלויות 
פיצויי  מינימום, חוק  )כגון חוק שכר  מקצתם מכוח החוק הצרוף 

-פיטורים, חוק שעות עבודה ומנוחה( ומקצתם מכוח הסכמים קי
בוציים וצווי הרחבה )דמי הבראה, ענף החקלאות, ביטוח פנסיוני 

-מקיף במשק(. אלה משליכים ישירות על השכר ממנו נהנים העו
בדים הזרים, וזאת בנוסף לעלויות מכוח חוק עובדים זרים ותקנותיו 
- להלן ׳התשלומים העודפים׳  המקנות להם פריווילגיות מיוחדות 

שאותם נכון לטעמי )ש.ג.( לבטל ולהחריג.
-משמעות הנתונים שלעיל היא כי העלות העודפת של כלל העוב

700 מיליון ש״ח לש- -דים הזרים בענפי החקלאות מגיעה ליותר מ
נה! לסכום נכבד זה יש ללא ספק השפעה על רווחיות הייצור ועל 

מחירי התוצרת החקלאית. 

להחריג?
כדי לבסס את הטענה האומרת להחריג את תנאי השכר של 
כמה  לעוד  לב  לשים  עלינו  הישראלים  מתנאי  הזרים  העובדים 

נתונים:
n העובדים הזרים בחקלאות מגיעים אלינו מממלכת תאילנד, בה 

שכר המינימום עומד על כ-900 ש״ח לחודש;
זרים בחקלאות בישראל  n העלות הכוללת של העסקת עובדים 
מגיעה לכדי 8,000 ש״ח לחודש. למעט האגרות, כל שאר רכיבי 

העלות הם תשלומים מהם נהנה העובד הזר;
n היחס בין השתכרות העובד התאילנדי בישראל לעומת השכר 
1 ל-8! לא במקרה העובדים התאילנדים השבים לא-  בארצו הוא
רצם נחשבים שם לעשירי הכפר עד סוף ימיהם, לא מקרה הוא 

-שתור המועמדים לעבודה בישראל הוא הארוך ביותר לעומת מו
עמדים לעבודה בארצות אחרות.

-אם כן, השוואה זו מייתרת את השאלות האתיות בדבר פגיעה בעו
-בדים התאילנדים ככל שאלה יוחרגו מכלל העובדים בענף החק

לאות לעניין שכרם ותנאיהם.

ויש טענות שכנגד 
על  אוסרות  בינלאומיות,  אמנות  על  הנשענות  הנגד,  טענות 

עו ניתן להפלותם לעומת  ולא  זרים  -התייחסות שונה לעובדים 
ועם זאת, אין הן עומדות במבחן  בדים ישראלים לעניין שכרם. 

המציאות.

להלן החישוב המתייחס לעובד זר במשרה מלאה, ללא שעות נוספות 
במשך חמש שנים באותו מקום עבודה ועל פי כל המתחייב מהדין: 

סכום לשנה )ש״ח(סכום לחודש )ש״ח(הרכיב

3494,188פנסיה

4475,364פיצויי פיטורים

1892,268דמי הבראה )הצו הכללי(

7178,604צו ההרחבה בחקלאות

1682,020אגרות 

4805,760מגורים ונלוות )הפרש(

800   67ביטוח בריאות )הפרש(

29,004 2,417סה”כ
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שימו לב: 
n בבג"צ שעסק בחלות החוק לעניין שעות עבודה נוספות של עובדי 
סיעוד זרים נקבע שהחוק אמנם חל, אך החלתו לעניין חובת תשלום 
שעות נוספות למטפל סיעודי ״תייקר את שירותי הסיעוד במידה שלא 
תאפשר דווקא למטופלים חסרי האמצעים להסתייע בעובדי סיעוד״. 
כן,  כי  נוספות. הנה  אין בדרך כלל חובת תשלום בעד שעות  כן  על 
בית המשפט הגבוה לצדק החריג, מטעמים פרקטיים, את העובדים 

הזרים העוסקים כמטפלים מהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.
ועוד: המדינה החריגה את העובדים הזרים בעניין נקודות  n  זאת 
הזיכוי והיא זו ששללה )ולו חלקית( את נקודות הזיכוי שלהם באופן 

הפוגע בשכרם הנקי, והפעם לטובת קופת המדינה.
גם  למערבה  אירופה  ממזרח  שנודדים  העובדים  המוני  כי  יצוין   n
הם לא נהנים שם מאותם תנאים המוקנים לעובדים המקומיים, כך 

לעניין שכר מינימום, פנסיה ועוד.

תובנות
1. עלות העבודה בייצור תוצרת צמחית ככלל משפיעה על מחירי 

התוצרת ותורמת ליוקר המחיה;
2. לעלות העסקת עובד זר בחקלאות, לאור משקלה בענף, השל-
כה משמעותית על סך ההוצאות בייצור תוצרת חקלאית מהצומח;
3. העובדים התאילנדים נהנים בישראל מתנאים מפליגים לעומת 

השכר בארצם.

מכאן יוצאת קריאה לפעולה!
-האמור לעיל מונח לפתחם של מקבלי ההחלטות שנקראים לפ
-עול להחרגת העובדים הזרים לעניין שכרם, לביטול האגרות המ

חויבות בגין העסקתם ולביטול הפריווילגיות המוקנות להם - ויפה 
שעה אחת קודם. 

אקטואלי

תשלובת מילואות:
קבלת פנים למנכ״ל החדש 

בתחילת אפריל, לאחר תקופת אבל ופרדה 
ממנכ״ל החברה און ברזילי ז״ל, נבחר לתפקיד 

אלון אריאל )55(, חבר קיבוץ בית העמק 

-11 באפריל 2021 אושר 
של  המנהלים  באסיפת 

מי מילואות  -תשלובת 
אלון  של  החברה  מנכ״ל  לתפקיד  נויו 
אריאל, חבר קיבוץ בית העמק. אריאל 
בהנדסת  תואר  עם  זה  לתפקיד  הגיע 
תואר  וניהול,  בכימיה  מכונות, תואר 
תחומי  רב  פלסטיקה וניסיון  הנדסאי 
בניהול, בעיקר במגזר הקיבוצי והעסקי. 

בוגר מכללת ׳צור׳ בגן התעשייה תפן, בניהולו של סטף ורטהיימר, 
שם הוכשר לתפקידי מפתח בתעשייה. אריאל כיהן בעבר כמנהל 
2000׳ ועדיין מכהן שם בת-  עסקי של ׳החברה לפיתוח בית העמק

יו"ר של קיבוץ כפר רופין ובעשור האחרון  פקיד דירקטור, שימש 
ביולוגיות  ׳תעשיות  בחברת  עסקי  ופיתוח  תפעול  כסמנכ"ל  כיהן 

-ישראל בית העמק בע"מ׳. בנוסף מכהן אריאל כדירקטור גם בח
ברה הציבורית 'בונוס ביוגרופ' ובחב׳ 'חקלאות גשר הזיו'. תפיסתו 

-הניהולית של אלון אריאל הובילה אותו בהצלחה בתפקידים הבכי
רים בחברות השונות אותן ניהל.

אריאל נכנס לתפקיד בימים אלה, כחצי שנה לאחר פטירתו של 
לתפקיד  הקורונה. כניסתו  מנגיף  ז"ל,  ברזילי  און  הקודם  המנכ"ל 

תוסיף יציבות בחברה ותהווה נדבך של המשכיות והתחדשות.
יהודה בכר, יו"ר מילואות: "אני מברך את אלון אריאל על כניסתו 

-לתפקיד מנכ"ל החברה. לאחר שנה לא פשוטה עם שלל התמו
-דדויות אנו נרגשים להתחיל לצעוד יחד ולהמשיך להוביל את מי

לואות בהצלחה ובציפייה לבאות״. 

ברכת הצלחה גם מאיתנו במערכת ׳עלון הנוטע׳.          )-(
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הבהרה חשובה
בגיליון ינואר 2021 )שנה ע״ה, גיליון 1, 2021( פורסמה אצלנו כתבה 
בנושא ׳הדרך הירוקה להדברת מזיקים וגורמי מחלה בחקלאות׳. 
 - ׳רימי  חב׳  מרשימת השותפים למחקר נפלה בטעות שמה של 
להגנת הצומח והסביבה׳ ועל כך אנו מצרים. מאמר זה מהווה חלק 
מפרויקט לאומי שמטרתו הפחתת השימוש בחומרי הדברה לא 

ספציפיים, החלפתם במדבירים מיקרוביאליים.

בברכה, 
ד״ר דנה מנט,
)danam@volcani.agri.gov.il( 
המכון להגנת הצומח, מכון וולקני, משרד החקלאות
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היחידה למינוף המו״פ החקלאי והחדשנות בפעולה

במסגרת המהפכה התעשייתית הרביעית:

ד״ר מיכל לוי, סמנכ״לית בכירה ביחידה למינוף וחדשנות במשרד החקלאות: 
״אנו מאמינים כי איחוד כוחות בעולם הוא הנוסחה הנכונה לפתרון 

האתגרים החקלאיים העומדים לפנינו״

למינוף  יחידה 
החק -במשרד 

עוסקת  לאות 
תע לקידום  כלים  -בפיתוח 

ובת-קיימא  ידע  עתירת  שייה 
הטכנולוגיות  בתחום  בישראל 

ההח הנחת  החקלאי.  -והידע 
שה הייתה  מקימיה  של  -לטה 

לתעשייה  המחקר  בין  חיבור 
המ היכולות  מינוף  -באמצעות 

טכנולוגיות  לפיתוח  חקריות 
וידע חקלאי יסייע להתפתחות 

-חקלאות איכותית, יעילה, עתי
-רת יבול ותאפשר המשך הית

כמו  ישראל.  חקלאות  של  רון 
מעמ לחיזוק  תורם  הדבר  -כן, 

דה של ישראל בעולם כמדינה 
גלובליים  באתגרים  התומכת 

-ומושכת אליה פעילות של חב
רות רב לאומיות.

הוצבה  היחידה  בראש 
היא  שלנו  הבחירה  לדבריה,  לוי.  מיכל  ד״ר  בכירה  כסמנ״כלית 
המשלבת  יכול׳,  ׳אני  בגישת  לפתחנו  המגיע  אתגר  כל  להתקיל 

אומ היא  ״החקלאות הישראלית״,  שונות.  -כוחות מדיסציפלינות 
הקמתה  מאז  פיתחה  בפחות,  יותר  לגדול  הצורך  גם  ״כמו  רת, 

רו נתוני עתק, חישה מרחוק,  וטכנולוגיות חדשניות, בהן  -שיטות 
כמובילה  מוכרת  ישראל  שבהם  תחומים  וכן  ואינטרנט  בוטיקה 
איחוד  כי  אנו מאמינים  בחזית החדשנות.  כיום  ועומדים  עולמית 
כוחות בעולם הוא הנוסחה הנכונה לפתרון האתגרים החקלאיים 

העומדים לפנינו״.
בת יזמות  קידום  עיקריות:  מטרות  במספר  מתמקדת  -היחידה 
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על  שמירה  החקלאות,  חומי 
מיצוב מדינת ישראל כחדשנית 

בש לחברות  סיוע  -בחקלאות, 
 )Seed( לבי גיוס ההון הראשוני

הצו פי  על  נוספים  -ובשלבים 
וחיבור  קהילה  יצירת  תוך  רך, 
במגרש,  השונים  השחקנים  בין 
חברות  משקיעים,  יזמים,  בהם 
חקלאים,  וגלובליות,  גדולות 
וזאת  ואחרים,  אקדמיה  אנשי 
היזמויות  את  להעצים  מנת  על 

בתחום.
בשיתוף  חקלאות  מסלול   n
המסלול  החדשנות:  רשות 
המו"פ  חוק  פי  על  הופעל 

-בתעשייה ומיועד לחברות ולי
ולנהל  ליזום  המעוניינים  זמים 
מוצר  לפיתוח  יישומי  מחקר 
המקומי  לשוק  טכנולוגיה  או 

המפו הרוחני  הקניין  -ולייצוא. 
החברות  בבעלות  נמצא  תח 
תמלוגים  משולמים  הטכנולוגיה  או  המוצר  ממכירות  והיזמים. 
על  יעלה  שלא  סכום  ועד  המכירות  להיקף  בהתאם  למדינה 

היקף התמיכה שניתנה.
במסלול זה שלושה תת-מסלולים עם יעדים שונים וקהל יעד שונה:
לתמוך  המטרה  הזנק:  בחברות  תעשייתי  במו"פ  תמיכה   .1
שלב  הוא  הדרך  בתחילת  מימון  גיוס  דרכה.  בתחילת  ביזמות 
מורכב וקשה המאופיין בסיכון גבוה ולכן המגזר הפרטי ממעט 

להשקיע בו.
2. שיתופי פעולה בין חברות לבין מו"פים אזוריים על מנת לסייע 
לאלה האחרונים לייצר הכנסות באפיק נוסף, מה שמאפשר להם 
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שתראה  התעשייה  בפני  חשיפה 
לתהליכי  רלוונטי  כשותף  אותם 
של  וההוכחה  האפיון  הפיתוח, 

פרויקטים.
אבטי- של  בהתקנה  צורך  יש   .3
על  פוטנציאלי  לקוח  אצל  פוס 

-מנת לקבל מידע על בעיות לצו
במערכת.  נדרשים  שיפורים  רך 

וסיוע כדי להביא חק זה נדרש מימון  -כדי לסייע לחברות בשלב 
לאים להתנסות במערכות חדשות.

של  נתונים  מסד  יצירת  )סטארט-אפ(:  הזנק  חברות  תחרות   n
-חברות הזנק בתחום החקלאות על מנת להציגן כחברות המומל
-צות על ידי המשרד בפני משקיעים פוטנציאליים, או ייצור פלטפו

רמות לקידומן בהזדמנויות שונות דוגמת ביקורי משלחות מחו"ל, 
תחרויות ארציות וכיו"ב. 

2019 ביוזמתם  Agrisrael 0.4, אירוע שהתקיים בישראל ביוני   n
הכלכלה  משרד  הייצוא,  מכון  החקלאות,  משרד  של  ובהפקתם 
והתעשייה ומשרד החוץ. האירוע הוקדש לטכנולוגיות מתקדמות 
בו הפתרונות  והוצגו  המניעות את המהפכה החקלאית הרביעית 
פורצי הדרך שמציעה התעשייה הישראלית. מטרות האירוע כללו 
העדכני  הידע  הצגת  בחקלאות,  כחדשנית  ישראל  מדינת  מיצוב 

יצירת ערך מוסף לחברות הישרא -ביותר הנצבר בארץ בתחום, 
-ליות ולחקלאי ישראל, לעודד קשרים, ליצור שיתופי פעולה אסטר

טגיים לפיתוחים משותפים בתחומי החקלאות בעולם לבין חברות 
הזנק חדשניות בתחום החקלאות בישראל.

הפיתוחים החקלאיים 
החדשניים מרימים להנחתה
הרבי החקלאית  -"המהפכה 

ישראלוביץ',  נועה  אומרת  עית״, 
האג ענף  של  בפועל  -המנהלת 
״תא הייצוא,  במכון  -רוטכנולוגיה 

פשר לנו להתמודד עם אתגרים 
כמו השאיפה לתשואה ולקיימות 
ישראל  מייצרת  הקמתה  מאז  מועטים.  במשאבים  שימוש  תוך 
ללא הרף פתרונות חכמים ויעילים, למרות התנאים הסביבתיים 
מדי  קוו  הסטטוס  את  מאתגרות  הישראליות  החברות  הקשים. 
אופי  את  המשנים  חדשניים  תחרותיים  פתרונות  ומספקות  יום 
הפיתוח בימינו. בין מגוון הפתרונות החדשניים אנו רואים אמצעים 
ידידותיים לסביבה לטיפול במזיקים, חיישני IoT לכוורות דבורים 

-באיכות הטובה ביותר; חיישן כיס מולקולרי למדידת לחות, חל
-בון, שומן, פחמימות ומאפיינים כימיים אחרים בזמן אמת; מער

כות רובוטיקה לחממות ולמטעים; חיישנים למדידה מתמשכת 
-של שינויים פיזיולוגיים וסביבתיים וטכנולוגיות חדשניות רבות אח
-רות. במהלך השנים הוכיחה המנהיגות הישראלית בתחום החד

שנות והטכנולוגיה החקלאית את יכולתה להתמודד עם אתגרים 
׳אומת הסטארט-אפ׳, מובילה את המהפכה  ישראל,  גלובליים. 

-החקלאית הדיגיטלית, ולנו הזכות והכבוד לעבוד עם המוחות הג
דולים האלו". 

)מתוך מאמר שפורסם ביוני 2019 באתר משרד החקלאות(

בהשראת המהפכה התעשייתית החקלאית הרביעית

www.zivm.co.il

אקטואלי
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האמון ברשויות החוק בירידה: 
דוח הטרור החקלאי חושף נתונים מדאיגים

הפשיעה החקלאית בעלייה -

דוח של ארגון 'השומר החדש' חשף נתונים קשים: במהלך 2020 נרשמה עלייה של 46.6% באירועי הפשיעה.
שר החקלאות אלון שוסטר: ''עצירת הטרור החקלאי היא משימה לאומית ומחייבת 

שיתוף פעולה רב זרועי בין כל רשויות האכיפה במדינה''

מרץ  באמצע  שהתקיים  כנס 
בפ במאבק  ועסק  -האחרון 

בישראל  החקלאית  שיעה 
החול- בשנה  מדאיגים:  נתונים  עלו   ,2020 -ב
פת התרחשו בישראל 2,172 אירועי פשיעה 
אירועים  ל-1,481  בהשוואה  וזאת  חקלאית, 
חדה  עלייה  משקפים  המספרים  ב-2019. 
המאבק  בכנס  נחשפו  הנתונים   !46.6% של 
היום׳,  ׳ישראל  שמובילים  בישראל  בפשיעה 
האיכרים,  והתאחדות  החדש  ׳השומר  ארגון 
שוסטר. אלון  החקלאות  שר   ובהשתתפות 

עסק  האלימות  במקרי  ההידרדרות  נוכח 
דיון  לייצר  וביקש  הבוערים  בנושאים  הכנס 
מעמיק עם מובילי דעה, אנשי ציבור, חוקרים, 

-ראשי רשויות ותושבים ולמצוא פתרונות ויצי
רת מדיניות למיגור התופעה.

משימה  היא  החקלאי  הטרור  "עצירת 
שוס החקלאות  שר  בכנס  אמר  -לאומית״, 

שיתוף  מחייבת  בפשיעה  ״המלחמה  טר. 
האכיפה  רשויות  כל  בין  זרועי  רב  פעולה 
את  מסכן  חקלאים  כלפי  הטרור  במדינה. 
אזרחי  של  התזונתי  הביטחון  ואת  פרנסתם 
ישראל ויש לעקור אותה מן השורש. אמשיך 
לפעול למען חיזוק השיטור והסיור במרחב 

-הכפרי ואקדם את החקיקה שתאפשר מי
גור ארגוני הפשע״.

הפשיעה בעלייה, 
האמון במשטרה בירידה

-דוח הפשיעה החקלאית של ׳השומר הח
על  קשים  נתונים  חושף   2020 לשנת  דש׳ 
תמונת  ומציג  בישראל  החקלאות  מצב 

הול הפשיעה  כמות  לפיה  מדאיגה,  -מצב 
ולגורמי  למשטרה  הפניות  אך  ועולה  כת 
טיפול  בשל  ומתמעטות  הולכות  האכיפה 

לא מספק בבעיה.

מהדוח עולה עוד כי מרבית אירועי הפשיעה 
)59%( הם גניבות של תוצרת חקלאית וציוד 
חקלאי, וכי 58% מהחקלאים העידו כי סבלו 
השנה מאירועי פשיעה. בנוסף לנזק הכלכלי 
העצום )נאמד ב-23.5 מיליון ש״ח, עלייה של 
מעי- החקלאים  ל-2019(  בהשוואה   10%

הכנס עסק בנושאים הבוערים

ללא מילים                   צילום: דוברות המשטרה

שירה הרפז, 
דור שני לחקלאים בארץ:

 ״בשנה האחרונה זה נהיה גיהינום. שלוש 
פעמים ביום אנחנו מוצאים גנבים בשטח, 
חלקם בורחים אבל חלקם פשוט לא 
סופרים אותך. שברו את החלונות של 
הטרקטור, גונבים לנו פירות על בסיס יומי, 
חתכו את הניילונים של החממות. אנחנו 
מגיעים לנזקים של מאות אלפי שקלים 

בשנה ומרגישים שאין מה לעשות״.
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אנחנו נותנים שרות לכל הארץ,
יש לנו ניסיון בבדיקת פקעי גפן יין

)רמת הגולן, הגליל ואזור ירושלים(, 
 ופקעי גפן מאכל )לכיש ואזור

בקעת הירדן(.

לעונת 2022בדיקות פקעי גפן
אל מגדל גפן היין או גפן המאכל לעונה 2021.
מעבדה לבדיקת פקעי הגפן -בדיקת פוריות 

)מספר אשכולות בפקע( ובדיקת אקרית
הפקע של הגפן.

צור אתנו קשר: 
פלאפון 050-2329144 

רותי. טל/פקס 04-6850703
greenroot.ltd@gmail.com מייל

סיפרו  מהחקלאים   68%( ואלימות  לסכנות  חשופים  הם  כי  דים 
לא  אך  פגיעה בתחושת הביטחון האישי שלהם(,  שהם מרגישים 
ממהרים לדווח למשטרה - בשל חוסר אמון, היעדר טיפול ואוזלת 
כי הם עושים  היד של החוק. החקלאים שבוחרים לדווח מציינים 

זאת בשביל הביטוח בלבד.
אכן, הנתונים מראים כי כ-60% מתיקי הפשיעה החקלאית בארץ 
נסגרו בגלל "חוסר עניין לציבור", בעוד שרק ב-3% מהמקרים הוגש 
81% מהחקלאים מעידים כי הם מרגי-  כתב אישום. כתוצאה מכך,

שים שהם לבד בחזית המאבק כנגד העבריינים והטרור.

דמי פרוטקשן לעבריינים
להציף  למטרה  לו  שם  החדש׳  ׳השומר  ארגון 
אזרחי  תופעת הפשיעה החקלאית בקרב  את 
ההחלטות,  ומקבלי  המדיניות  מעצבי  ישראל, 

-כפי שאנו מכירים אותה מהעשייה היומיות בש
עם  מעמיקה  להיכרות  כלי  מהווה  הדוח  טח. 

-היקף תופעת הפשיעה וזאת לצד השפעותיה על החקלאות והח
קלאים בישראל, הנמצאים בחזית המאבק.

מנכ"ל ומייסד ארגון ׳השומר החדש׳ יואל זילברמן )בתמונה( התייחס 
-בכנס לפשיעה החקלאית כחלק מתופעה הולכת וגוברת של אלי
-מות וחוסר שליטה שמתבטאים בכל התחומים: "אלפי עסקים נד

רשים, בשגרת החיים שלהם, לשלם פרוטקשן לעבריינים, רציחות 
יומיומיות בחברה הערבית ורצח נשים, בנייה בלתי חוקית בהיקפים 
-של מאות אלפי מבנים, כמות בלתי נתפסת של נשק לא חוקי, הש

וגניבות חקלאיות  טרור  דונמים,  אלפי  מאות  על  פיראטית  תלטות 
-בכמויות אדירות. בפועל, באזורים רבים כמעט שאין נוכחות משטר

תית או אכיפה כלשהי. הציבור החקלאי מצפה שהמנהיגות תמציא 
-את עצמה מחדש ותפעל ללא לאות כדי למנוע את קריסת המשי

לות ואובדן הביטחון האישי במדינה״. 
)באדיבות פורטל טבע וסביבה(

אקטואלי
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נקמת הטרקטור

לוהט מהשטח:

״לקום באמצע הלילה ולראות מפעל חיים עולה באש זה בלתי נתפס. 
כשהילדים שלך מתעוררים אל תוך המהומה הזאת, אמבולנס, 
כבאיות וניידות משטרה... חייבים להילחם בטירוף הזה ויהי מה!

קלו  ועודד  רור 
מג -מהמושבה 

הם  בצפון  דל 
חקלאים  למשפחת  שלישי  דור 
ליצ׳י  מנגו,  במשקם  ומגדלים 
נותנים  הם  במקביל  ואבוקדו. 
חקלאי  וציוד  טרקטורים  שירותי 

ובג הירדן  בעמק  -לחקלאים 
קור נפל  וחצי  כשנה  לפני  -ליל. 

לטרור  לראשונה  קלו  משק  בן 
החקלאי: בשטח הסמוך לכנרת 
פושעים  קבוצת  באש  העלתה 

גי מכונת  עם  טרקטור  -מהאזור 
מטעים  טרקטור  מיוחדת,  זום 
וחצי  כחודש  לפני  צד.  ומכסחת 

-במהלך הלילה חדרה אותה כנו
חלון  ומתחת  ביתם  לחצר  פיה 
חדר השינה הציתו עוד טרקטור 
מיצובישי  טנדר  גיום,  מכונת  עם 

וטרקטור לנדיני.

״לקום  משתפת:  קלו  ליאת 
מפעל  ולראות  הלילה  באמצע 
חיים עולה באש זה בלתי נתפס. 
אל  מתעוררים  שלך  כשהילדים 
אמבולנס,  הזאת,  המהומה  תוך 

-כבאיות וניידות משטרה, את מבי
נה שאין לך את הלוקסוס להיכנע. 
הזה  בטירוף  להילחם  חייבת  את 

ויהי מה!״

-מארגון מגדלי הפירות נמסר: אירו
הפכו  החקלאי  והטרור  הפשע  עי 
החקלאים  מתפשטת.  למגפה 

לקור הפכרו  בפריפריה  -ובעיקר 
סיוע  וללא  הגנה  ללא  טרור  בנות 
ולא מרשויות  לא מהמדינה  הולם 
להתעשת  הממשלה  על  החוק. 
הרצינות  במלוא  בנושא  ולטפל 
הדין  החמרת  תוך  הלב,  ותשומת 
יראו  למען  הפשיעה,  מבצעי  עם 
יחידה  ולהכשיר  להקים  יש  וייראו. 
העוצמה  במלוא  שתטפל  ייעודית 
הזאת.  למיגור התופעה המדאיגה 
כתוצאה ממעשי הפשיעה והטרור 

-חקלאים מאבדים את רכושם ופ
עולים באש  חיים  רנסתם, מפעלי 

ויורדים לטמיון.
ארגון מגדלי הפירות, בראשותו של 

הנו ירון בלחסן, שם את  -המנכ״ל 
שא הכאוב הזה כאחת המשימות 
החשובות בראש סדר העדיפויות, 

-בהן יהיה מעורב ויטפל למען המ
גזר החקלאי בהתישבות העובדת.

יצוין כי במשק קלו בחרו להילחם 
ולא למצמץ. עכשיו זאת שליחות, 

הם אומרים.

פר לעזור.  מתגייסים  פוכולנו 
 www.perot.org.il  טים בעניין: 

או בפייסבוק של הארגון. 

לא עוד!
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הדרך לאליפות רצופה 
אקוסיסטמים, אימפקטים וחדי קרן 

ולמרות הכל ואף על פי כן:

כוחות השוק חזקים ממצוקת החקלאים והמדיניות הכלכלית אינה מאפשרת להם להרים ראש. 
הצרת צעדיהם ועידוד הייבוא גם כשלא צריך לא משאירות לתוצרת הישראלית מקום על המדף. 

החקלאי שלנו מייצר כל השנה - ויש לו שבוע אחד לקטוף פרי שיעמוד, ירקיב ויושמד

-שרות אלפי טונות של תו
מושמדים  חקלאית  צרת 
מהיקף   33% שנה,  בכל 
נזרק לאשפה. לא  ייצור המזון המקומי 
החקלאות  של  במפלתה  לחזות  קל 
שלנו  הגאווה  מסמלי  אחד  הישראלית, 
שעל  ביותר  החזקים  האתוסים  ואחד 

-בסיסם הוקמה המדינה. בשנים האח
רונות, ולא זה הזמן להטיל את האחרויות על קובעי מדיניות אלה או 
אחרים, הפכה החקלאות לענף חבול ומצומק, כאשר הקורונה רק 

החריפה את מצבו.

קבלו עדכונים: ישראל בחמישיה הפותחת!
וככה, מתחת לרדאר, התפתחה כאן בשנים האחרונות חדשנות 
טכנולוגית חקלאית. דוח של ׳אג פאנדר׳ )AgFunder(, חב׳ המידע 
ובמזון,  המובילה בעולם בתחום הפיתוחים החדשניים בחקלאות 

ביז בין חמש המדינות המובילות בעולם  ישראל  -מנה השנה את 
מות, חדשנות ופריצות דרך בתחום.

-במערכת הגומלין האקולוגית הישראלית, או בשמה המפוצץ ׳אקו
800 חברות, מחציתן מסווגות כח- -סיסטם׳, אפשר למצוא כיום כ
דשניות בתחום החקלאות והשאר עוסקות בחדשנות בתחום המזון. 
אצלנו  שהתפתחו  השפה  חידושי  במסגרת  ׳אגרו-פודטק׳,  המונח 
בשנים האחרונות, מכיל את האקוסיסטם ושאר מונחי הרצף שבין 
׳סטארט-אפים׳  והחלב.  הביצים  הבשר,  תחליפי  ועד  החקלאות 
מ׳אנג’לים׳,   - המשקיעים  של  עינם  את  צדים  זה  בתחום  ישראלים 
דרך קרנות השקעה ייעודיות לחקלאות ועד קרנות ׳פרייבט אקוויטי׳ 
)ראה בהמשך את הדיקשנרי של מחרתיים(, כמו גם קרן  השקעות 
פרטית שהוקמה על ידי גופים או אנשים במטרה לרכוש חברות 

פוטנ להן  שיש  חברות  של  נכסים  -או 
נמצאות במצוקה, לשפר את  או  ציאל 
הרווחיות ולממש את ההשקעה כעבור 

תקופה מסוימת,

היה בום?
לא ממש שמענו, אולי משום שהדברים 
מאחורי  מתרחשים  באמת  החשובים 
דלתיים סגורות. עד לפני זמן לא רב השחקנים בתחום היו מעטים, 
נוסדו  השתנתה:  התמונה  האחרונות  השנים  בשלוש-ארבע  אולם 
בשדה  בתחום.  התמחויות  פיתחו  השקעה  וגופי  חדשות  קרנות 
הפודטק שתי חברות המזון הגדולות ׳שטראוס׳ ו׳תנובה׳ שותפות 
יחד  שותפה  ו׳תנובה׳  קיטשן׳,  ב׳דה  שותפה  )שטראוס  בחממות 

עם טמפו ב׳ספארקס׳(.
-סמנכ"ל רשות החדשנות ומנהל המערך הטכנולוגי שלה, צחי שנ
-רך, אומר כי ״אפשר בהחלט לדרג את ישראל בין המדינות המו

נמנית עם  ישראל  בילות בעולם בקשר שבין האגריטק לפודטק. 
המובילות בעולם בתחום החלבון האלטרנטיבי ומהווה כבר כמה 

-שנים חממה לחדשנות. לישראל״, הוסיף, ״פוטנציאל להיות מובי
לה בעולם בתחום זה״.

קפיצת דרך אל העתיד
הכירו את ד"ר ניצה קרדיש )בתמונה מימין(, מנכ"לית קרן הון-סיכון 
׳טרנד נשיא  וסגנית  אגריפוד׳  -׳טרנדליינס 

ליינס אגטק גלובלי׳ )ראה לעיל מילון לחידושי 
ישראל  השנים  כל  ״לאורך  לדבריה,  השפה(. 
הביאה בשורות ברמת החקלאות המסורתית, 
הקלאסית, בשיטות עבודה, בזרעים ובהשקיה. 
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נדרש להפחתת  ובעולם  ״כאשר המצב בארץ  היא אומרת,  היום״ 
אחרים  מעולמות  טכנולוגיות  אצלנו  גם  להתפתח  החלו  משאבים, 
בהשקעות עתק. ברחבי העולם פועלות כיום כ-35 חברות פרטיות 
-בתחום הפודטק ששוות כל אחת מיליארד דולר ומעלה )אלו נק

ראות ׳חד קרן׳, אם שאלתם( ובשווי כולל של 169 מיליארד יורו!״
אגב, ׳טרנדליינס אגטק גלובל׳ )׳Trendlines Agtech Global׳( היא 

החק והטכנולוגיות  הרפואי  המכשור  בתחומי  השקעות  -חברת 
)Trendlines׳  ׳טרנדליינס אגריפוד׳  לאיות בישראל; קרן הון-סיכון 
׳Agrifoof( היא חברת השקעות בינלאומית בתחומי המכשור הר-
פואי והאגריפוד, הפועלת מישראל ונסחרת בבורסה של סינגפור.

אתגר ה-66
ומה יהא על החקלאי עצמו? האם הוא יישאר מאחור? 

"החקלאי של היום״, אומרת קרדיש, ״לא צריך ללכת לכרם לספור 
הנתו את  שמעביר  אלגוריתם  ויש  רחפן  מטיסים  צהובים.  -עלים 

נים למרכז מידע שמעביר לחקלאי את התוצאה". יש גם חקלאים 
הוא  כזה  בעצמם.  ליזמים  והופכים  קדימה  צעד  עוד  שהולכים 

-למשל שלומי קדוש, מיזמי הסטארט-אפ ׳ונילה וידה׳. לפנינו חק
לאי דור רביעי שעבר מגידול ירקות למטעים, ממטעים לשתלנות 
וטכנולוגיים.  חקלאיים  באמצעים  משודרג  טבעי  וניל  לגדל  ושואף 
"היום אנחנו כבר מארגנים בעצמנו את הטמפרטורה, המים, האור, 
הלחות וכל דבר אחר ובעצם ׳עובדים׳ על הצמח" )תרתי משמע(, 
הוא אומר. "הרבה שנים אני בפיתוחים, אבל הפעם אני עושה את 

זה בצורה כל כך אינטנסיבית. בגיל 66 זה נותן אתגר ועניין". בקיצור, 
החקלאים נולדו מחדש.

בוגרת  עצמה  שהיא  מספרת  קרדיש 
שהייתה  הימים  את  וזוכרת  ישראל  מקווה 

-יוצאת בארבע בבוקר לשדה לספור פרו
מימין,  הקטנה  בתמונה  נציגה  )ראה  דניות 
היו מחליטים  ובהתאם  ׳הגרעין׳(  באדיבות 

-לגבי הריסוס. כיום יש חיישנים שיודעים לג
לות פרודניה בודדת בחלקה ג’ – מה שמאפשר לרסס בדיוק שם 
ולא להציף את כל השדה בכמויות של חומרי הדברה. "זהו חלק 

ממה שנקרא חקלאות מדייקת.
הקורונה,  בימי  כואב  לביטוי  שבאה  אדם,  בכוח  המחסור  בעיית 

-ממחישה את הצורך באוטומציה. ״אנו מתמודדים כיום עם תופ
עות שלא התמודדנו איתן קודם״ אומרת קרדיש, ״וללא טכנולוגיות 
חקלאיות ספק אם נוכל לייצר מספיק אוכל מספיק בריא תוך כדי 

שמירה על כדור הארץ".

משבר האקלים
-מה שהאיץ את ההתפתחות הטכנולוגית בחקלאות הוא המחש

וגדלה לצד שינויי האקלים  בה על האוכלוסיה העולמית ההולכת 
יחיו  30 שנה  שיפגעו בגידולים החקלאיים ובאספקת המזון. בעוד 
פיות  יותר  הרבה   - אדם  בני  מיליארד   10 שלנו  הלכת  כוכב  על 

-להאכיל בפחות משאבי קרקע לגידול מזון ומערכת אקלימית בל
תי יציבה שתפגע בשטחי חקלאות ברחבי העולם.

לפי נתוני האו"ם, 40% מהקרקעות על פני כדור הארץ משמשות 
מגזי  לכ-30%  אחראית  המזון  שתעשיית  בעוד   - מזון  לגידול  כיום 
החממה הנפלטים וצורכת כ-70% מהמים הראויים לשתייה. כך, 
האופן שבו אנו מגדלים מזון מסב פגיעה אקולוגית חסרת תקדים, 

ומנגד משבר האקלים יפגע בעתיד עוד ועוד ביכולת לייצר מזון.
באו"ם  הבצורות.  גם  וכך  יותר  ורבים  ממושכים  הופכים  החום  גלי 
2050 הזנת העולם תדרוש עבור החקלאות תוס-  צופים שעד שנת
פת מים של 20%, אך כבר עכשיו האקוויפרים נעלמים, הנהרות לא 
-מצליחים להגיע לים, הקרחונים נסוגים במהירות וההתחממות הגלו
-בלית עלולה להפחית את כמות הג

שמים באזורים שבהם מגדלים מזון 
לאגני  פוריים  מישורים  ולהפוך  רב, 
-אבק. שטחי חקלאות אחרים מאב

וזיהום  דים את פוריותם בשל סחף 
החיוני  הפוספט  שאספקת  בזמן 

לחקלאות הולכת ופוחתת.

הדיקשנרי של מחרתיים
n אקוסיסטם )Ecosystem( - מערכת גומלין אקולוגית;

n אנג’לים )Angels( – דרכים לגיוס ההון להשקעות הייטק;
n פודטק )FoodTech( - חדשנות במזון;

n אגרו-פודטק )Agro-Podtech( - כל הטכנולוגיות, היישו-
מים, המוצרים והשירותים שיש להם נגיעה למזון לאורך כל 

-שרשרת הערך - מגידול חומרי הגלם החקלאיים דרך העי
בוד והאריזה ועד המשלוח וההפצה, במטרה להגביר את 

החדשנות, היעילות והקיימות בתחום המזון;
n סטארט-אפ )Start up( - ארגון שזמנו קצוב; הוקם לצו-
רך פיתוח חדשני של רעיון במטרה להפוך לחברה גדולה;
n ׳חד קרן׳ )Unicorn( - הכוונה לחברת הזנק, צעירה בד-

רך כלל, פרטית, ששוויה מוערך ביותר ממיליארד דולר;
- קרן הש-  )Private equity funds( פרייבט אקוויטי   n

קעות פרטית שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים 
בעלי פוטנציאל;

n ִאיְמַּפְקט )Impact( - השפעה חזקה, משמעותית.
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לה במהירות,  להשתנות  חייב  המזון  ייצור  אופן  הנסיבות,  -לאור 
יותר כדי להמשיך להזין את כולנו. תעשייה  יותר ומקיים  יעיל  פוך 
המזון,  בזבוז  לצמצום  טכנולוגיים  לפיתוחים  השאר  בין  דוחפת  זו 
ייעול שרשראות האספקה, צמצום השימוש במשאבים, אתגרים 

בריאותיים, יצירת אריזות ידידותיות לסביבה ועוד. 
אך  פרטיות,  הן  הסטארט-אפ  בתחום  ההשקעות  רוב  בישראל 

-יש גם תמיכה ממשלתית המגיעה מרשות החדשנות ומשרד הח
חדש,  תפקיד  שנים  כארבע  לפני  יצרו  אף  האחרון  בזה  קלאות. 
סמנכ"ל מינוף המו"פ, תפקיד שאותו ממלאת היום ד"ר מיכל לוי 

שתכף נציג אותה.
לתחום נכנסו יזמים מ-8200, יחידת המחשבים של צה״ל, שכבר 

עשו את זה בהייטק ורוצים לעשות משהו מעניין ומועיל.

-הפעילות של ד״ר מיכל לוי )בתמונה( מתרכ
זת לדבריה ביזמות בשלביה הראשוניים, כמו 
לתעשייה,  מהאקדמיה  טכנולוגיה  העברת 
לחברות  צעירות  חברות  בין  פעולה  שיתוף 
אחרות.  ממשלות  מול  בעבודה  וגם  גדולות 
מתרכז  החקלאות  משרד  הדברים  מטבע 
כיום יותר בחדשנות חקלאית ופחות בפודטק, היא אומרת. ״יש קו 

דק מאוד בין חקלאות ומזון וייתכן שבהמשך נרחיב את הפעילות".
הוקמו בש- 400 הסטארט-אפים בתחום החדשנות החקלאית 
-לוש השנים האחרונות, אומרת לוי. ״יצרתי קשר עם רשות החד

שנות והתחלנו להסתכל יחד מה קורה בעולם החקלאות - משום 
נזנחה״.  והחקלאות  לסוגיו  בהייטק  השנים  במשך  התרכזו  שהם 
לדבריה, לרשות יש קריטריונים נוקשים לגבי חדשנות, שאמורה 
להיות טכנולוגית והרבה מהחידושים החקלאיים, כמו פיתוח זנים 
או תכשירי הדברה ידידותיים חדשים, שלא בהכרח נופלים תחת 

הגדרה זו. 

וכאן נכנס לתמונה האימפקט
-״וכך״ היא אומרת, "קבענו יחד הגדרת איכות חדשה שנקראת ִאיְמ

או  ההמצאה  השפעת  ומשמעותית  חזקה  כמה  עד  כלומר  ַּפְקט. 
המוצר לפיתוח התחום. הדבר פתח פתח להרבה חברות בתחום 
החקלאות להגיש בקשות ולקבל מימון מהרשות, מה שעד אז לא 
היה. התקציב משותף לרשות ולמשרד החקלאות, חצי-חצי ובסך 
הכל מדובר ב-20-10 מיליון ש״ח לשנה – 50% מהתקציב הנדרש״. 

וכאן נכנסים לתמונה חדי הקרן, המשקיעים הצעירים. 

)מעובד מתוך כתבה של גלובס מאוקטובר 2020( 

לפרטים נוספיםפירות ומשתלות טסלר
וייעוץ פרטני צרו קשר
שלמה 052-3954695
איתמר 050-5444322

מקבלים הזמנות לקיץ 2021
ולאחרי השמיטה

זני תפוח חדשים*: גאלה ואל, צ'לנג'ר

זני אפרסק נקטרינה חדשים*:

קריסטל, אורין, זפיר, אמזונייט

PI80*, Pajam 2 :מגוון כנות תפוח כולל

אגס: בטלפולילטה מבוררת מאונ' דיוויס*

דובדבן: מהלב, MM102, מקסימה

אפרסק, נקטרינה, שקד: 677, הנסן

שזיף: מריאנה מבוררת, סטיישן

זני משמש חדשים*: וורטיג', פריזון

*זני פטנט
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ננו-ליזימטר:
אמצעי חדש

לבקרת דישון 

אשר איזנקוט

תמיסת  של  פסיבית  קליטה  מאפשר  הננו-ליזימטר.  למעלה:   בתמונה 
הקרקע ללא פגיעה בהרכבה או באיכותה

וט
נק

איז
ר 

אש
ם: 

מי
לו

צי

אשר איזנקוט / גמלאי משרד החקלאות

המצוי בקצה צינור סגור )משאב( דומה לפקק חצי חדיר 
-בקצה צינור סגור. כך, שחדירת אוויר למשאב נמנעת בא

בתוך  לחץ,  תת  ואקום,  הפעלת  בעקבות  החרס  מצעות 
דרך  לצינור  להיכנס  יכולים  נוזלים  מאידך,  הסגור.  הצינור 

החרס כתוצאה מהפעלת הוואקום.

ננו-ליזימטר
-האמצעי החדש לדיגום תמיסת קרקע, הננו-ליזימטר, מא

ואקום(  כגון  חיצונית  הפעלה  )ללא  פסיבית  קליטה  פשר 
באיכותה.  או  פגיעה בהרכבה  וללא  של תמיסת הקרקע 
המתקן מורכב מצינור PVC באורך 1.0-0.5 מ' ובקוטר -50
הנבחר,  לעומק  לקרקע  המוחדר  הצינור,  בקצה  מ"מ.   40
קיים פתח, קולטן, באורך 15-10 ס"מ וברוחב חצי מקוטר 
הזורמים  המים  בהבא(.  בעמוד  איור  )ראה  הנבחר  הצינור 
פסיבית  בצורה  הקולטן  דרך  בליזימטר  נקלטים  בקרקע 
הקולטן,  את  הממלאים  החומרים  הצינור.  בקצה  ונאגרים 
אינר- שניהם   ,)Geotechnical גיאוטכני  ובד  זכוכית  )כדורי 
טיים )פסיביים(, מסננים את התמיסה הזורמת ומאפשרים 

מבוא
קרקע   בתמיסת  ומליחות  דישון  קרת 
היסטוריות  שיטות  שתי  על  נשענת 
מקובלות: בדיקות המבוססות על לקיחת דוגמה מקרקע 
המטע וביצוע אנליזה במעבדה; בשיטה זו ניתן לבדוק את 
כל מרכיבי הקרקע, כימיים ופיסיים. משאב קרקע נוסף, 
 ,)Briggs and McCall, 1904( שפותח על ידי האמריקנים

-מאפשר, לאחר הפעלת ואקום, לקלוט את תמיסת הקר
קע הנמצאת בסמיכות לכלי חרס המותקן בקצה הצינור. 

ניתן בדרך כלל לבדוק את תכולת כלל המל זו  -בשיטה 
חים והחנקות בתמיסת הקרקע. השיפורים שחלו ברבות 
השנים בייצור המשאבים באו לביטוי בשיפור איכות החרס 
שמאפשר  מה  קרקעות,  של  יותר  רחב  למגוון  והתאמתו 

יעי -את הגברת עוצמת הוואקום בתוך המשאב לקליטה 
לה יותר של תמיסת הקרקע בקרקעות חרסיתיות. החרס 

מה במו״פ
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זרימת המים לתוך הננו-ליזימטר ללא הפרעה או שינויים כי -את 
מיים. למעשה, בכל אירוע השקיה או גשם זורמת תמיסת קרקע 
-דרך הקולטן ונקלטת בקצה הצינור. כל שנותר זה לשאוב את הת

מיסה בעזרת מזרק )תמונה 1(.

 

התקנת הננו-ליזימטר קלה ומהירה ומתבצעת באמצעות קידוח 
50-40 מ"מ )כקוטר הצינור הש-  קרקע במקדח הולנדי בקוטר

פסיבית  קליטה  מאפשר  ה׳ננו׳  הנבחר.  לעומק  והחדרתו  חור( 
-)ללא הפעלה חיצונית כגון ואקום( של תמיסת הקרקע, ללא פגי

עה בהרכבה או באיכותה. ההתקנה מתבצעת בזווית של  כ-45 
עד 65 מעלות  ביחס לפני הקרקע )איור(. חשיבות זווית ההתקנה 
לא פחות  אך  יכולת קליטת המים,  את  למישור משפרת  ביחס 
-מכך מונעת קליטה של תמיסת קרקע הזורמת לאורך הצינור בה

צבה בניצב למישור.
לאחרונה הותקנו בהצלחה מתקני ננו-ליזימטרים במספר רב של 
משקים, לפחות שני מתקנים בכל אתר, ובכל שיטות ההשקיה: 
בחלקת תמרים במושב עידן, בבננות בנחשולים, בחלקת תירס 
הני בחוות  באלונים,  אבוקדו  במטעי  בקונוע,  המושקית  -בהזורע 

סויים בעכו ובמעגן, בשקדים ברמת מגשימים ובחלקות גזר ושום 
בעין חרוד המושקות בהמטרה.

ריכוז  של  הבדיקה  שיטות  והרכבם:  המלחים  איכות   n
כלל המלחים והדשנים במי הנקז באמצעות הננו-ליזימטר 
)המבוססות  קרקע  מבדיקות  להבדיל  ומהירה,  פשוטה 
כאמור על דיגום מקרקע המטע וביצוע אנליזה במעבדה(. 
הבדיקות באמצעות הננו מתבצעות בערכות המתאימות 
לתנאי שדה )׳קיטים׳( או במעבדות המתמחות בבדיקות 

מים )שרות שדה(. 
נבדקה מליחות תמי באלונים  אבוקדו  -בתצפית במטע 

סת קרקע בבדיקות קרקע מקובלות בהשוואה לבדיקות 
-מתמיסה של ננו-ליזימטרים סמוכים. בדיקות הקרקע בו
-צעו במיצוי בעיסה רוויה כמקובל )ראה טבלה(. ההבד
-לים בין שיטות הדיגום בכל המינרלים כולל בורון, היו קט

נים וזניחים )למעט סידן ומגנזיום(, כך שאפשר לבדוק את 
הרכב ואיכות מליחות הקרקע ובמיוחד ניטרט מתמיסת 

ננו-ליזימטר כתחליף טוב לבדיקות קרקע מקובלות. 
מטרות  קרקע:  למליחות  ביחס  השקיה  ממשק   n

גירעון המים בק ׳להחזיר למוטב׳ את  -ממשק ההשקיה 
רקע בין שני מחזורי השקיה עוקבים, ולהבטיח שמליחות 
חריגה  גידול.  לכל  הרצוי  בתחום  יישמר  השורשים  בית 

הרגי מסף  גבוהים  לערכים  הקרקע  תמיסת  -במליחות 
שות של הגידול תוביל לפגיעה ביבול או באיכות. מאידך, 
שעלולה  יתר  להשקיית  מובילים  נמוכים  מליחות  ערכי 

תמונה 2: ננו-ליזימטרים משני צדי השורה, צמוד לטפטפות

תמונה 1: 
אפשר לראות 
את המזרק 
בעזרתו ניתן 
לשאוב את 

-תמיסה הקר
קע הנקלטת 
בקצה הצינור

באיור מוצגת 
סכימת 
ההתקנה של 
הננו-ליזימטר 
בקרקע
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הערת המערכת:
כותב  של  יצירתו  פרי  הוא  הננו-ליזימטר  פיתוח 
בין החקלאים  זו, שגם הפיץ את המכשיר  רשימה 
שהוזכרו במאמר והוא נמצא עובד בהצלחה. הננו-
ליזימטר רשום כפטנט זמני בארץ ובארה"ב, כאשר 

בתוכנית להשלים את התהליך לפטנט קבוע.

לפגוע בקרקעות כבדות בתנאי אוורור לא מיטביים בבית 
השורשים.

ההשקיה  במקדמי  לביטוי  שבאה  כפי  ההשקיה,  מנת 
בכל גידול, כוללת את החזר המים שהגידול צרך בין שני 

בטבלה על שני חלקיה מוצג ריכוז המינרלים בקרקע במיצוי עיסה רוויה ובננו-
ליזימטר בהשקיה בטפטוף באבוקדו, מטע אלונים

SPמדגם
%

  pH EC
dS/m

  K
meq/l

   Na
meq/l

   Ca+Mg
meq/l

  Cl
 mg/l

8.11.541.139.58254 מי השקיה
118.57.61.910.618.511.3250קרקע

7.851.770.769.037.3280 ננו-ליזימטר
0.971.080.810.941.550.89 יחס

P  מדגם
mg/l

 N-NO4
 mg/kg

 N-NO3
mg/l

 N-NH4
mg/kg

  N-NH4
mg/l

SAR  F
דלתא 

 B
mg/l

0.54 4.24.94 0.6 2.4מי השקיה
2,8550.47-    3.58 18.627.9 קרקע

2,5910.60- 4.73  5.1 1.6ננו-ליזימטר
0.761.100.78     יחס

-מחזורי השקיה ואת כמות מי השטיפה הרצויה לכל גי
-דול. לעומת זאת, חיישני רטיבות קרקע באשר הם בד

רך כלל מתארים גרפית את מצב המים בבית השורשים 
לא  לכן,  השטיפה.  מקדם  ללא  השקיה  מחזורי  שני  בין 
אחת מנת השטיפה, אם בכלל, היא בחסר או בעודף, 

-תלוי בניסיון של המגדל, כאשר אין כלים מדויקים ואובי
לכן,  הגידול.  התפתחות  למעט  זו,  להערכה  קטיביים 

-ניטור מליחות תמיסת הקרקע, בדומה לממשק ההש
קיה במצעים מנותקים, יכול לקבוע בצורה אמינה יותר 

את החזר המים כולל אחוז מי השטיפה.

מה במו״פ
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מחלה חדשה 
בישראל: נקודות 
העלים בדובדבן 

)שם זמני(
ליאור גור, גל ברוקר, אלון משולם / מכון שמיר למחקר, 

אונ’ חיפה, קצרין
כרמית סופר-ארד / שה”מ, משרד החקלאות

מוניר סמארה, שחאדי נסראללה / גולן הדרכה ומחקר 
חקלאי

יעל מלר-הראל, גניה אלקינד, יוליה שפיר, נדב עזרא, דנה 
יחילצ’יק / השירותים להגנ״צ ולביקורת, מש׳ החקלאות

אילה ברקן / יועצת חקלאית
משה ראובני / מכון שמיר למחקר, אונ’ חיפה, קצרין; ‘סטוקטון 

 )mreuveni@research.haifa.ac.il( בע”מ’, פתח תקוה

ליאור גור

בתמונה למעלה: נקודות עלים בדובדבן

ור
ר ג

או
לי

ם: 
יל

צ

פרופ׳ משה ראובני 

שיטות
זיהוי גורם המחלה: תסמיני המחלה ותצפיות מיקרוסקו-  n
פיות ראשוניות בוצעו על ידי צוות ׳גולן הדרכה ומחקר חקלאי׳. 
-לצורך זיהוי הפתוגן נאספו דוגמאות עלים, עוקצים ופירות נגו

עים והובאו למעבדה במכון שמיר למחקר בקצרין ולמעבדת 
ולביקורת.  הצומח  להגנת  בשירותים  לפיטופתולוגיה  אבחון 
מיקרוסקופ  תחת  הפתוגן  איברי  נבחנו  מורפולוגי  זיהוי  לשם 
ובנוסף בודדו מקטעי רקמה נגועה מעלים ועוקצי פרי, חוטאו 
בסודיום היפוכלוריט, נשטפו במים מזוקקים סטריליים והונחו 
על גבי מצע מזון המכיל PDA בצלחות פטרי. לאחר הדגרה 

באינקובטור נבחנו התבדידים ואיברי הפתוגן שהתפתחו.
זיהוי גנטי של הפתוגן בוצע באמצעות הגברת מקטע ספציפי 
של הגן CYP51 בריאקציית PCR על פי המדווח בספרות )1(. 
כמו כן בוצעה הגברה של מקטע נוסף בגן CYP51 הקשור 
הדה-מתילציה  מעכבי  מקבוצת  פטריות  לקוטלי  לעמידות 

תקציר
צפון  באזור  דובדבן  בעצי   ,2020 מאי 

-הגולן והגליל העליון, נצפו כתמים קט
נים חומים ונקרוטיים על גבי עלים, עוקצים ופירות )תמונה 
לפ- עלים  ונשירת  הצהבה  נראתה  מהחלקות  בחלק   .)1
והבשלת  הצבע  בקבלת  שפגע  מה   ,)2 )תמונה  קטיף  ני 
הנגועות  בחלקות  נצפו  הסתיו,  בתקופת  בהמשך,  הפרי. 

ההת על  הנראה  ככל  שישפיעו  סתוויות  ופריחות  -לבלוב 
תסמינים  הראה  מרחבי  סקר   .2021 של  והיבול  עוררות 
ועד  ובגולן, מנטועה במערב  דומים בחלקות רבות בגליל 
אורטל, אלרום ומטעי הדרוזים בצפון הגולן. זיהוי מורפולוגי 
Blumeri�  וגנטי של גורם המחלה הראה כי מדובר בפטריה
ella jaapii, המוכרת בעולם, נפוצה בצפון אמריקה, אסיה 
ואירופה )כולל תורכיה ויוון( והיא הגורמת למחלה המכונה 
Cherry leaf spot, נקודות העלים בדובדבן, שנחשבה עד 

כה כנגע הסגר בישראל ולא דווחה אצלנו בעבר.
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מה במו״פ
הגן  וריצוף  הגברה  וכן   )DMI - DeMethylation Inhibitors(
Boscalid מקבו- sdhBB הקשור לעמידות לקוטל הפטריות 
צת Succinate Dehydrogenase Inhibitors( SDHI(, על פי 

המדווח בספרות )2(.
n תפוצת המחלה: בחודשים מאי-יוני 2020 נערך סקר מר-

חבי לבחינת תפוצת המחלה בחלקות דובדבן באזורי הגליל 
העליון והגולן. בכל חלקה נבדקה הופעת תסמינים על העלים, 

הפירות והעוקצים ותועדו הזנים שנתקפו. 

תוצאות ודיון 
n זיהוי גורם המחלה: בבחינה מיקרוסקופית של איברי הפ-
טריה על העלים הנגועים וכן בתפטיר שהתפתח על המצע, 
היוצאים  קרן  בצורת  ובהירים  מאורכים  פטריה  נבגי  נצפו 
acervuli )תמונה 4(. בנו-  מתוך גופי פרי אל-מיניים הקרויים
סף לאבחון זה הושלם מבחן קוך, באילוח מלאכותי של עלי 
נבגים מתב ובריאים באמצעות תרחיפי  מנותקים  -דובדבן 

דידי הפטריה, וקבלת תסמינים דומים לאלה שנצפו במטע 
5(. תוצאות הזיהוי הגנטי הראו שמדובר כאמור בפ-  )תמונה
טריה Blumeriella jaapii. בנוסף, שלושה תבדידים שנבדקו 
ועמידים   DMI-ה מקבוצת  פטריות  לקוטלי  רגישים  נמצאו 

.SDHI מקבוצת Boscalid לקוטל הפטריות
Blumeriella jaapii, המוכרת בעולם כגורמת למ-  הפטריה
Cherry leaf spot ונפוצה כאמור בצפון אמריקה, אירו-  חלה
פה ואסיה )3(, תוקפת מינים מהסוג פרונוס )Prunus(, בהם 
עצי דובדבן חמוץ ומתוק, שקד, שזיף, אפרסק )4(. הפטריה 
)Ascomycota(, מתרבה  שייכת למערכת פטריות השק 
 במטע במהלך העונה באמצעות הפצת נבגים אל-מיניים 
מי- פרי  גופי  באמצעות  החורף  את  ושורדת   )conidia(
המיניים  הנבגים  מתפתחים  בהם   )apothecia(  ניים 
)ascospores(, המשתחררים עם גשמי האביב ומדביקים 
את אברי הצמח )5(. בישראל עדיין לא זוהה השלב המיני 
של הפטריה, שכאמור נחשבה עד כה כנגע הסגר בישראל 

ולא דווחה כאן בעבר.
n תפוצת המחלה: בסקר המרחבי נמצא כי המחלה נפוצה 
-בחלקות רבות בגליל ובגולן, מנטועה במערב ועד אורטל, אל

רום ומטעי הדרוזים בצפון הגולן  )תמונה 3, מפה(. בחלקות 
חזקה  עלים  נשירת  כולל  נזקים משמעותיים,  נצפו  מסוימות 
ופגיעה קשה ביבול. הזנים שנתקפו ברמות חומרה שונות הם 
׳סוויט-הארט׳,  ׳סטלה׳,  ׳ואן׳,  ׳בינג׳,  ׳בורלא׳,  ׳רנייר׳,  ׳לאפינס׳, 
׳מיני-רויאל׳, ׳רויאל-דון׳, ׳הידל-פינדל׳. כרגע לא ידוע על הופעת 

המחלה באזור גוש עציון, מעוז דובדבן אף הוא.

תמונה 2: א - עץ דובדבן לפני קטיף עם עלווה חסרה, ב, ג - עלים נגועים שנשרו 
על קרקע המטע

תמונה 3: מפת התפוצה של המחלה באזורי הגידול גליל-גולן. מטע דובדבן בו 
נצפתה המחלה מסומן בכוכב

תמונה 1: תסמיני המחלה על א - עלים, ב - עוקצים )מסומן בחצים אדומים(, 
ג - פירות דובדבן )מסומן בחצים אדומים(
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n נזקי המחלה: במצב של אפידמיה קשה תוקפת המחלה פירות ועוק-
גורמת  צי פירות, בדומה להדבקות שנצפו במטעים בצפון הגולן. בנוסף 
המחלה להצהבה ונשירת עלים מוקדמת שעלולה לפגוע בהבשלת הפרי 

-וצבירת סוכר, לפגוע בתרדמת העץ באותה שנה וכן לפגוע בפקעים ופ
בחל- נצפו  הסתיו,  בתקופת  העונה,  בהמשך   .)6 העוקבת  בעונה  )ריחה 
קות הנגועות לבלוב ופריחות סתוויות )תמונה 6( שישפיעו ככל הנראה על 

ההתעוררות והיבול של 2021.
n הדברת המחלה: מחלת נקודות העלים בדובדבן חדשה בישראל ועל כן 
לא קיים עדיין ממשק הדברה מסודר כנגדה ואין מידע על תזמון הריסוסים, 

העול אוויר. מהספרות  ולמזג  פנולוגיים  לשלבים  הריסוס, הקשר  -מרווחי 
יעילותם של קוטלי פטריות מקבוצת מעכבי דה-מתילציה  ידוע על  מית 
וכן  ואחרים(  בוסקליד  )כמו   SDHI תכשירי  סטרובילורינים,  )טריאזולים(, 
 .)6( כלורותלוניל  נחושת,  תכשירים בעלי פעילות רב-אתרית כמו קפטן, 
ניסויים הקדמיים הראו כי ריסוס חלק מהתכשירים הנ"ל על ענפונים ועלים 
נגועים היה יעיל ומנע התפתחות המחלה על עלים חדשים )ראה מאמר 
נפרד בגיליון זה העוסק בבחינת יעילות של קוטלי פטריות למחלות העלים 

בדובדבן צרקוספורה ובלומריאלה, מאת אילה ברקן, עמ׳ 36(.

כיווני מחקר להמשך
השנה עוסק המחקר בפיתוח ממשק הדברה יעיל כנגד המחלה, שיכלול 

-מציאת המועד המיטבי לריסוס על-פי פנולוגיה ותנאי מזג אוויר תוך שי

תמונה 4: א - צברי נבגים )acervuli( על עלה דובדבן, ב - צבר נבגים על 
-עלה לפני הפצה, ג - צברי נבגים על עוקץ פרי, ד - נבגי הפטריה במיקרו

סקופ )הגדלה פי 1,000(

א - כתמים על עלי דובדבן המאולחים באופן מלאכותי בנבגי  תמונה 5: 
הפטריה )מסומן בעיגולים צהובים(; ב - כתם נקרוטי שהתפתח בעקבות 
אילוח מלאכותי; ג - צברי נבגים שהתפתחו על גבי עלים מאולחים; ד - נבגי 

הפטריה מכתמי אילוח מלאכותי )הגדלה פי 400(

6: א - לבלוב סתווי, ב - פריחה סתווית. מטע דוב-  תמונה
דבן ביראון, 18.10.20

כיום  RIMpro )משמשת  מוש במערכת תומכת החלטה 
איפיון מקורות  גרב בתפוח(,  לייעול ממשק הדברה של 

-המדבק של הפטריה בארץ ומציאת קוטלי פטריות יעי
בהם  סניטציה,  אמצעי  ייבחנו  בנוסף  המחלה.  כנגד  לים 

זירוז פירוק העלים שנשרו וסילוקם מהמטע.

תודות
בוק באזור  המטע  לצוותי  להודות  מבקש  המחקר  -צוות 

באיתור  והסיוע  הפעולה  שיתוף  על  ויראון,  אלרום  עתא, 
חלקות נגועות; תודה למשתלת טסלר על אספקת שתילי 

דובדבן לניסויי המעבדה.
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אזימוט
יעיל בהדברת חילדון

 לרשותכם בכל שאלה:
 צוות אדמה מכתשים
03-6577577

 אדמה מכתשיםוגם בפייסבוק:
Adama 

Makhteshim

Azoxystrobin 
120 גרם בליטר

 Tebuconazole
200 גרם בליטר 

מכיל:

יעיל בהדברת ומניעת חילדון

מכיל שני חומרים פעילים סיסטמיים

ריסוס בתערובת להפחתת הסיכוי לעמידות

מה במו״פ

עטלפים טורפי חרקים במטעי תמר בערבה הדרומית

הדברה ביולוגית:

פטלפים טורפי חרקים ידועים ביכולתם לספק שירותי הדברה ביולוגית של מזיקים בגידולים חק
לאיים. הם טורפים מדי לילה כ-4 ג׳ של חרקים, כמות מזון שיכולה להגיע לכדי 60% ממשקל גופם. 
פעילות זו עשויה לדכא את אוכלוסיות המזיקים בשדה ובמטע והיא בעלת ערך כלכלי רב. בכוונתנו להביא 

בהקדם מאמר מעמיק יותר בנושא מרתק זה. 
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הרחבת סל תכשירי 
ההדברה כנגד שתי 

מחלות עלים בדובדבן:
צרקוספורה ובלומריאלה

אילה ברקן

בתמונה למעלה: עלה דובדבן נגוע בבלומריאלה, עמוס קונידיות

קן
בר

ה 
יל

 א
ם:

לו
צי

אילה ברקן / יועצת חקלאית
כרמית סופר ארד / שה"מ, משרד החקלאות

 / חאדג׳-יחיא  שיני  לילא  מלר-הראל,  יעל  הזה,  יעל 
השירותים להגנת הצומח

שמעון אנטמן / ענף הפירות, מועצת הצמחים

רקע
הפירות  ענף  של  התכנית  מסגרת 

-במועצת הצמחים להרחבת סל תכ
תקציב  ב-2018  אושר  זעירים,  בגידולים  ההדברה  שירי 

-לשנתיים לבחינת תכשירי הדברה לפטריית הצרקוספו
לפטריה  וכן   (Cercospora circumscissa )כתמת,  רה 
נוספת שנתגלתה אשתקד במטעי דובדבן ברמת הגולן 
על ידי מוניר סמארה ושחאדי נסראללה מ׳גולן הדרכה׳. 
הצומח  להגנת  לשירותים  הועברה  ׳החדשה׳  הפטריה 

בלו בשמה:  והוגדרה  למחקר  שמיר  ולמכון  -ולביקורת 
בשנה  הנסיבות,  מכורח   .(Blumeriella jaapii) מריאלה 

בה הן  התכשירים  של  יעילותם  נבחנה  לניסויים  -השנייה 
דברת כתמת והן בהדברת הבלומריאלה, שתיהן גורמות 
לכתמי עלים בדובדבן. בעבודה זו מוצגות תוצאות בחינת 

יעילות התכשירים כנגד שני הנגעים.

מבוא
המאופיינת  עלים  למחלת  גורמת  צרקוספורה  הפטריה 
וגודלם  חום-אדמדם  שצבעם  העלה  על  עגולים  בכתמים 
הכתמים  מתאחדים  קרובות  לעתים  מ"מ.   3-2 הממוצע 
במ רגולריים.  ולא  נקרוטיים  יותר,  גדולים  שטחים  -ויוצרים 

ירי׳  ׳חורי  ונוצרים  הנקרוטית  הרקמה  נושרת  רבים  קרים 
ולחות גבוהה מעודדים את התפתחות  אופייניים. גשם, טל 
המחלה ומביאים לנשירה מוקדמת של העלים, המאפשרת 
-את חשיפת העצים למכות שמש, לניוון מוקדם, ללבלוב ול

פריחה בסתיו וכן לפחיתה ביבול בשנה העוקבת )ראה את 
מופע הכתמת בעמוד הבא, תמונה 1(.

ל׳מחלת הנקודות של  n הפטריה בלומריאלה היא הגורמת 
ונחשבת למחלת הע הנפוצה בעולם  זמני(,  )שם  -הדובדבן׳ 

לים המזיקה ביותר למגדלים ברמה הכלכלית, במיוחד בזנים 
חמוצים. בארץ היא נתגלתה במאי 2020, אחרי ארוע שרב, 
בחלקות רבות בגליל ובגולן. הפטריה תוקפת בעיקר עלים אך 
גם את הפרי והפטוטרות ומופע המחלה על העלה מאופיין 
בכתמים שחורים-סגולים קטנים עם פיזור לא אחיד. המחלה 
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גורמת להצהבת העלים ולנשירה מוקדמת. תקיפה אביבית קשה עלולה 
לגרום לנשירת נרחבת ובעקבותיה להתרככות הפרי, עצירת ההבשלה 
וצבירת הצבע והסוכר. היא פוגעת ישירות באיכות הפרי ובשיווקו עד כדי 
השמדת יבול. חלקות נגועות עלולות במהלך הקיץ להמשיך ולצבור עוד 
רצויה שהשלכותיה  ופריחה סתווית לא  נשירה מלאה  כתמי עלים עד 
-נראות על ההתמיינות לפריחה בעונה העוקבת. בתקופות הלחות במה
נבגים( הנ )צברי  -לך הקיץ מתפתחות על הנקודות הקיימות קונידיות 

ראים לעין. גופי פרי אלה חורפים על העלים שנשרו בשלכת ומהווים את 
מקור הההדבקה הראשוני של העונה הבאה )מידע רחב יותר במאמר 

של ליאור גור, פרופ׳ משה ראובני וחוב׳ בגליון זה, עמ׳ 32( )תמונה 2(.

צרקו כנגד  ניסויים  שני  במקביל  נערכו  הראשונה  -בעונה 
)במ נטועה  במושב  מניב  ׳קוסרא׳  במטע  אחד  -ספורה, 

שק עמוס כהן( בגליל המערבי העליון, והניסוי השני הוצב 
הגולן.  רמת  בדרום  יונתן  במושב  צעירה  ׳בורלא׳  בחלקת 

-הניסויים הועמדו במתכונת זהה: כל תכשיר נבחן בשני רי
ויונ )נטועה  באקראי  בלוקים  חמישה  או  בארבעה  -כוזים, 

תן, בהתאמה(, שלושה עצים לטיפול כאשר העץ המרכזי 
משמש לבחינה והערכה. 

שיטות וחומרים, 2019
n מגוון תכשירי ההדברה בשנה הראשונה: ב-2019 נבדק 
כנגד הצרקוספורה מגוון תכשירי הדברה תוך שימת דגש 
על תכשירים משולבים עם מנגנוני פעולה שונים, למניעת 

-עמידות. התוכנית נבנתה במטרה לאפשר רישוי מהיר יח
-סית הכולל הקלות שונות לחברות ההדברה על מנת לת

מרץ אותן לקחת חלק בפרויקט.
-לאחר הקטיף רוססה כל חלקה פעמיים בהפרש של חו

דש, על ידי אנשי השטח של חברות ההדברה באמצעות 
תרסיס  בנפח  הצעירה  יונתן  בחלקת  נייד:  רובים  מרסס 
 200 של  בנפח  הבוגרת  נטועה  ובחלקת  ליטר/ד׳   50 של 
סמך  על  שונות  ממשפחות  נבחרו  התכשירים  ליטר/ד׳. 

-מידע מהספרות העולמית ויושמו במקביל לממשק ההד
וראובני,  )אופנהיים  קודמות  בשנים  בענף  המקובל  ברה 
וקופרו- אנטרקול  התכשירים  על  שנשען  ממשק   ,)2003

אנטרקול של ׳לידור אלמנטס׳.
-בכל עץ מרכזי נקשרו סרטים לחמישה ענפים מצפון-מז

רח, בהם כאמור בוצעה ההערכה. בהערכות  נבדקו רמות 
החומרה )שעור כיסוי הפגע על העלה(, השכיחות )שעור 

-עלים נגועים ללא קשר לרמת האילוח( והשפעת התכשי
רים על שעורי הנשירה - פועל יוצא של העונה והפגע. 

ב-2019 נבדקו כנגד הצרקוספורה שבעה תכשירים:
1. לונה סנסיישן בריכוזים של 0.035 ו-0.07%, ׳לידור אל-

מנטס׳;
2. אקנטו פלוס בריכוזים של 0.02 ו-0.04%, ׳גדות אגרו׳;

3. אזימוט 0.3 ו-0.6%, 'אדמה מכתשים';
4. טופז 0.1 ו-0.2%, 'אדמה מכתשים';

5. בלו-שילד 0.3 ו-0.6%, 'גדות אגרו';
6. מאסטר קופ 0.25 ו-0.5%, 'אדמה מכתשים';

7. אנטרקול שימש לטיפול המשקי המקובל.

תמונה 1: 
מופע נגיעות 
בצרקוספורה. 
׳חורי ירי׳ 
אופיינים. העלה 
מוותר על 
חלקים למען 
הישרדותו

ור
ר ג

או
לי

ם: 
יל

צ

תמונה 2: 
מופע 
נגיעות של 
הבלומריאלה

מה במו״פ
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תוצאות ניסויי 2019
- בחלקת ה'קוסרא' בנטועה נבדלו לטובה מהביקורת התכשירים 
באופן  הנשירה  את  והפחיתו  ואזימוט  פלוס  אקנטו  סנסיישן,  לונה 
מובהק ונראה לעין. את התכשיר אקנטו פלוס הוחלט לבחון בעונה 

השניה בריכוזים מדורגים, לבחינה חוזרת של מינון המטרה. 
מהביקורת,  נבדל  הוא  אף  נמצא  קופ  מאסטר  הנחושת  תכשיר 
הנחושת  שתכשיר  בעוד  הצרקוספורה,  נגד  ויעיל  לשימוש  בטוח 
בלו שילד )Copper hydroxide( נמצא צורבני )פיטוטוקסי(: מופע 
הפגיעה כלל צריבות בקצות העלים כבר מהיישום הראשון בשתי 

חלקות הניסוי. 
בעקבות זאת הוחלט לקדם לעונה שניה גם המאסטר קופ, שאינו 
יעילות יקרה, רמת השאריות המותרת בו בעולם  נדרש לעקומת 
גבוהה מאוד )5 ח״מ( והוא נדרש לטיפול בבעיות נוספות בדובדבן, 
Pseudomonas(. התכשיר טופז לא נמ- )כמו למשל פסאודומונס 

צא יעיל ולא קודם לעונה שניה.
- בחלקת ה׳בורלא׳ הצעירה במושב יונתן, שסבלה מיובש ורוחות 
עזות, לא התפתחה נגיעות בצרקוספורה. נראה שבחירת החלקה לא 

-הייתה נכונה: אופי הכתמים ופיזורם על העלה לא התאימו לצרקוספו
רה ועל כן הועברו דגימות מהשטח אל ליאור גור וד"ר יעל מלר-הראל. 
 כצפוי, נמצאה בחלקה מחלת עלים נוספת, אלטרנריה אלטרנטה
)Alternaria alternata(, שעל אף שהיא חלק מקומפלקס כתמי 

העלים של הדובדבן, הנזק שלה משני.

עונת הניסויים השניה, 2020
התכנית המקורית לעונת הניסויים השניה כללה בדיקה של עקומות 
הדעיכה לצורך בחינת שאריות באביב, אך מגפת הקורונה טירפדה 
ניסויי צרקו כן, לעונה השניה הוכנה תכנית לשני  -את התוכנית. אם 

ייבחנו  בהם  הראשונה,  העונה  של  לאלה  בדומה  מקבילים  ספורה 
התכשירים שהראו הצלחה ועלו כיתה. 

2020 נתקלו מגדלים בצפון רמת  במאי  אופס! שתיים במכה:   n
הגולן ובגליל העליון בתופעה חדשה: פטריה לא מוכרת שתקפה 

-את העלים במהלך הבשלת הפירות, גרמה להצהבה ולנשירה נר
הסו צבירת  של  עצירה  כדי  עד  בעצים  שפגעה  ומוקדמת  -חבת 

לנגע  מהיר  מענה  נדרש  ועוצמתו  הנזק  היקף  בגין  וההבשלה.  כר 
חדש זה. הוחלט בצוות המחקר לעשות שימוש במערכת הניסויים 

-הקיימת ולעבות אותה. הנחת הבסיס הייתה שיש כבר מספר תכ
פלוס  אקנטו  אזימוט,  סנסיישן,  )לונה  ברישוי  שמתקדמים  שירים 
ומאסטר קופ( ואם תימצא להם יעילות גם לפגע החדש ניתן יהיה 

להגיש למגדלים פתרון זריז עם אופק לטווח ארוך.  
המל החוקרים  עם  והתייעצות  העולמית  בספרות  עיון  תוך  -וכך, 

ותכשירים  פעולה  מנגנוני  עמידויות,  פוטנציאל  כמו  בעניינים  ווים 

משולבים, הוכנה תוכנית נוספת, מורחבת, להכרת הפגע 
המ תכשירים  שולבו  בפרויקט  הרלוונטיים.  -והטיפולים 

ושידו,  דודין  כגון  זו,  פטריה  כנגד  בעולם  בשימוש  קובלים 
בין תנאי ההדבקה של הב דמיון מסוים  -ומאחר שנמצא 

הגרב  מחלת  של  ההדבקה  לאופן  בדובדבן  לומריאלה 
הניסויים  למערך  הוכנסו   ,)Venturia inaequalis( בתפוח 

-תכשירים המורשים בשימוש בארץ נגד גרב, כמו דלן וש
מיר )קפטן+טבוקונזול(. 

שיטות וחומרים, 2020
כנגד  ניסויים מקבילים,  שני  זו  הועמדו בשנה  יראון  במטע 
צרקוספורה וכנגד בלומריאלה )תמונה 3(. גם כאן מתכונת 
הניסוי הייתה בלוקים באקראי, אחד עד שלושה עצים לכל 
טיפול כאשר ההערכות בוצעו על העץ המרכזי - חמישה 
ענפים מכל כיוון. חמשת העלים העליונים בכל ענף הופרדו 
בכל  העלה  על  הכתמים  כיסוי  לרמת  ציון  וקיבלו  בסרט 

-הספירות. כן נקשרו וסומנו עשרה עלים נוספים, בהם התי
מתוצאות  חלק   -  1 איור  )ראה  לשכיחות  הבדיקות  חסו 
2020, אינן מוצגות כאן( של שתי הפטריות, מה שאיפשר 
השלמת מידע על רמת הנשירה בפועל. הריסוסים יושמו 
במרסס רובים נייד בנפח תרסיס של כ-280 ליטר/ד׳ עד 
 26-30.6 היו  ביראון  החלקות  בשתי  היישום  מועדי  נגירה. 
ו-22-23.7, כאשר את היישום הראשון ביצעו אנשי החברות 
רולף  רמי  של  העבודה  קבוצת  ביצעה  השני  היישום  ואת 

וראיד חוסיין, קבלני הניסוי.

מימין  ביראון. בחלקה  אל שתי החלקות  מבט   :3 תמונה 
הבלומ ניסוי  ומשמאל  הצרקוספורה  ניסוי  נערך  -לדרך 

צולם  לסירוגין.  ו׳רנייר׳,  דון׳  ׳רויאל  בזנים  שניהם  ריאלה, 
ב-28.6.20 במועד ספירת ה-0
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ב-2020 במטע יראון נבדקה יעילותם של 11 תכשירים:
ו-0.07%;  1. לונה סנסיישן נבדק בחלקת הצרקוספורה בריכוזים 0.035 

בחלקת הבלומריאלה ריכוז 0.035%;
2. אקנטו פלוס נבדק בצרקוספורה בשלושה ריכוזים, 0.03, 0.04 ו-0.08%; 

בבלומריאלה בריכוז של 0.04%;
3. אזימוט נבדק בצרקוספורה בריכוזים 0.03 ו-0.06%; 

4. מאסטר קופ נבדק בצרקוספורה בריכוזים 0.25 ו-0.5%; 
 0.04 של  בריכוזים  משולבים  נבדקו  בצרקוספורה  דומארק   + דודין   .5
 0.08 וכן  ו-0.06%   0.04 של  בריכוזים  הבלומריאלה  ובחלקת  ו-0.06% 

ו-0.12% )'לוכסמבורג'(;
6. שידו בצרקוספורה נבדק בריכוז 0.1% ובבלומריאלה בשני ריכוזים, 0.1 

ו-0.2% )׳רימי׳(;
7. דלן נבדק בשתי החלקות בריכוז מטרה של 0.1% )'כצט אגריקה'(;

 0.3 בריכוזים  ובבלומריאלה   0.3% בריכוז  בצרקוספורה  נבדק  שמיר   .8
ו-0.6% )׳אדמה אגן׳(;

9. קופר פורס נבדק רק בחלקת הבלומריאלה בריכוזים של 0.15 ו-0.3%, 
לנשירת  וגרם  הנמוך  בריכוז  גם  היישום הראשון  לאחר  מיד  צורבני  נמצא 

עלים מסיבית ולפריחה סתווית, מה גם שלא הועיל להדברת המחלה;
10. דודין נבדק בחלקת הבלומריאלה בריכוז 0.06% )'לוכסמבורג'(;

11. דומארק נבדק בחלקת הבלומריאלה בריכוז 0.04% )'לוכסמבורג'(;

הספירות  כן  ועל  העין  את  מבלבלת  נמצאה  לעתים  המעורבת  הנגיעות 
-ביראון בכל חלקה נערכו בימים נפרדים על מנת להקל על הסופרים. בת

חילת אוקטובר נערכה ספירה הפוכה בכל אחת מהחלקות וכך התקבל 

-מידע מלא על נגיעות העצים במחלות בהשפעת התכשי
רים השונים ופוטנציאל השימוש בהם לשני הפגעים. בכל 
גם  נרשמו  ולשכיחות,   )2 )איור  לחומרה  בנוסף  ספירה, 
ופריחה   )4 נשירה )תמונה  ציון כללי לעץ,  פרמטרים כמו 

סתווית לא רצויה.

תמונה 4: נגיעות כפולה על אותם עלים. לך תבדיל...

5: מטע יראון. עץ ביקורת )משמאל( מול עץ שרו-  תמונה
סס בלונה סנסנשיין

תמונה 6: מטע יראון. עץ ביקורת )מימין( מול עץ שרוסס 
באקנטו פלוס

איור 1: השוואת השכיחות )%( של שתי הפטריות בין שתי החלקות, 
אוקטובר 2020, מטע יראון

הערה: איור זה מציג חלק מתוצאות 2020, שאינן מובאות כאן במלואן.

מה במו״פ
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n מטע אלרום, 2020: הניסוי השני ב-2020 נערך במטע אלרום, בחלקת 
כנגד הבלומ נוספת  ניסויים  הועמדה מערכת  כאן  גם  ׳בינג׳.  מזן  -דובדבן 
-ריאלה וסומנו מראש עשרה עלים על חמישה ענפונים מכל צד ומהם נא
-ספו כל הנתונים. התכשירים והמינונים בניסוי זה יושמו בדגם ניסוי הבלומ

ריאלה במטע יראון, כאשר במקום קופר פורס נבדקו התכשירים מאסטר 
קופ בריכוזים של 0.25 ו-0.5%, אזימוט 0.03 ו-0.06% ורגב במינון 0.025% 
)'תרסיס אגריכם'(. בחלקה זו נבדקו 16 תכשירים וריכוזים שחולקו לשני 
תתי ניסוי על מנת להקל על הרסס, כאשר לכל תת חלקה ביקורת משלה 

)תוצאות לא מוצגות כאן(. 

2: השוואת החומרה )%( של כיסוי העלה בנגיעות בין שתי המ-  איור
חלות, יראון ניסוי ראשון

4.8 ו-31.8. הטיפולים בוצ-  מועדי היישום במטע אלרום היו
עו על ידי רמי רולף וצוותו.

בניסוי האחרון ב-2020 הועמדה  ניסוי בחוות מתתיהו:   n
שוב סדרת התכשירים כאמור לעיל, בשני תת-ניסויים, בזן 

׳צ'יינוק׳. מחלת הצרקוספורה בחל -׳בורלא׳ עם המפרה 
קה זו לא התנהגה לפי התכנית. מסתבר שעלים עם נגיעות 
גבוהה באקריות אינם אטרקטיבים לפטריות אלו וכן שהזן 

-׳צ'יינוק׳ אינו רגיש להן כלל. על אף שחלקה זו סבלה מר
ניתן היה להוציא  טיבות עד שעות הבוקר המאוחרות לא 

-ממנה תוצאות ראויות, כי הנשירה נגרמה ממתקפת אק
ריות קשה והשונות בין העצים לא איפשרה בחינה והערכה. 
בחלקה זו  נערכה גם תצפית משקית לתכשיר רגב בריכוז 
0.025% שלא נשאה תוצאות. מועדי היישום במתתיהו היו 

20.7 ו-19.8. הטיפולים בוצעו על ידי רמי רולף וצוותו.

תוצאות ודיון
-רוב התכשירים שנבדקו בפרויקט זה נמצאו יעילים בהח
-לט ונבדלו סטטיסטית מטיפולי הביקורת. יעילותם התב
-טאה הן במניעת הדבקה חדשה והן במניעת החמרת הנ

גיעות, וכפועל יוצא השפיעו על הפחתת הנשירה הטבעית 
הוותיקה  צרקוספורה  אלו,  עלים  מחלות  בשתי  הכרוכה 

-ובלומריאלה החברה החדשה בשכונה. התכשירים שהצ
טיינו היו לונה סנסיישן, אקנטו פלוס, אזימוט, דודין+דומארק 
משולבים )כל אחד לחוד נמצאו פחות יעיל(, שידו ושמיר. 
התכשיר דלן ותכשיר הנחושת מאסטר קופ נמצאו בעלי 
יעילות בינונית נגד בלומריאלה וסבירה כנגד צרקוספורה. 
)פיטוטוקסי(  צורבני  נמצא  פורס  קופר  הנחושת  תכשיר 

-כבר מהיישום הראשון בזנים ׳רנייר׳ ו׳רויאל דון׳, בדומה לת
-כשיר הנחושת בלו שילד שהשתתף בעונה הראשונה. הת

נגד צרקוספורה לא  כשיר טופז שנבדק בעונה הראשונה 
הבדלים  נמצאו  לא  המצטיינים  הטיפולים  בין  יעיל.  נמצא 
נצפתה  ובמהלך אוקטובר  מובהקים. מאמצע ספטמבר 
מהטיפולים.  ובחלק  בביקורות  המחלה  בשכיחות  עלייה 
ניתן  את ההבדלים המינוריים ביעילות התכשירים השונים 
לראשונה  נוצרו  בהן  ספטמבר,  של  מההערכות  להסיק 

-פערים במובהקות. נמצא כי לתכשירים השונים משך פעי
לות ארוך מהמצופה, מה שיכול להשפיע על תכנון ממשק 

ההדברה העתידי. 
סמוכות  חלקות  כי  העבודה  במהלך  נמצא  יראון  בניסוי 
שרחף  נראה  מהשאר.  בהרבה  נקיות  היו  תפוח  למטעי 
חומרת  את  הפחית  הגרב  מחלת  כנגד  הריסוס  תכשירי  תמונה 7: פריחה במטע נגוע אלרום )משמאל, בקושי רואים...(

הערה: איור זה מציג גם הוא חלק מתוצאות 2020, שאינן מובאות כאן.
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התפוח,  קטיף  לקראת  בספטמבר,  הניסוי.  בחלקת  הבלומריאלה 
כאשר הופסקו הטיפולים כנגד הגרב, החלה להצטבר נגיעות חדשה 

גם בטיפולים הסמוכים לחלקה.
ולא  את ההדברה  לאמוד  ניתן  בה  הצרקוספורה,  להבדיל ממחלת 

-להמשיך לספור את הנגעים )׳חורי ירי׳(, בבלומריאלה נמשכת ההתי
חסות גם לנגיעות קודמת, כך שיש הגיון בעובדה שאין ירידה בשכיחות. 
מאחר שגם הצרקוספורה התפתחה בניסוי ביראון ניתן היה ללמוד על 
בניסויי אלרום  גם  פעילות התכשירים המקבילה על שתי הפטריות. 
נרשמה  שלא  מאחר  אך  הצרקוספורה,  שכיחות  אחר  מעקב  נערך 

כאן התפתחות בפגע זה הנתונים אינם מוצגים.
-מידע רב נאסף במהלך הניסויים, כמו ציוני נראות וצבע של העצים, הנב
-גה, השראת פריחה מוקדמת וההשלכות על ההתעוררות, כיווני התקד

מות המחלה בחלקה ועוד. מידע זה ישמש להשלמת מחקרו של ליאור 
גור, וירחיב את הידע של המדריכים והמגדלים בהתמודדות עם המחלות.

סיכום
כבר בעונה זו, 2021, צפוי התכשיר לונה סנסיישן לקבל רישוי קבע כנגד 
צרקוספורה ורישוי חירום כנגד בלומריאלה )ממתינים לאישור הרגולטור(, 
כולל קביעת שאריות לתכשירים היעילים הנוספים בפרויקט. הכוונה היא 
2022 לרשות מגדלי הדובדבן מגוון פונגיצידים ולה-  להעמיד עד תחילת
סדיר תוויות לשלושה-ארבעה תכשירים שונים. על סמך התוצאות של 

פרויקט זה ניתן יהיה לבנות פרוטוקול טיפול למגדלים. 
במסגרת המחקר על הפנולוגיה של הפטריה בארץ וממשק ההדברה 
המיטבי הועמד בתחילת העונה הנוכחית על ידי ליאור גור וכרמית סופר-
-ארד משה"מ, ניסוי תזמונים ליישומי מניעה ובחינת מערכת תומכת הח
לטה RIMpro )משמשת כיום לייעול ממשק הדברה של גרב בתפוח(.

תודות
תודה לבנימין לב, ליאורה קנטר וזהבה דשל-רחמים, טכנאי הניסויים; 

תודה מיוחדת למוניר סמארה שזיהה ראשון את הבלומריאלה בארץ 
וכן לשחאדי נסראללה, שניהם מ׳גולן הדרכה׳,  ואת פוטנציאל הנזק, 

-על שיתוף הפעולה. תודות לצוותי הדובדבן במטעי אלרום, יראון, נטו
והליווי  וכן התמיכה  הניסויים  ויונתן על העמדת החלקות לטובת  עה 

לאורך כל הדרך; 
-לפרופ׳ משה ראובני וליאור גור ממכון שמיר למחקר, תודות על השו

תפות במחקר.
ליוליה טויטוניק שפיר מהשירותים להגנה״צ ולד״ר ענת זיסוביץ-חריט 
משה"מ, תודות על סיעורי המוחות בנושאי קומפלקס מחלות עלים 
הימן  ומיכל  עובדיה  שמוליק  לד"ר  אפשריים.  וממשקים  בדובדבן 
ניסוי  של  הסטטיסטי  והניתוח  הייעוץ  על  תודות  בע"מ  ש.ח.ף  מחב׳ 

נטועה 2019.

הק- לאחר  שבוצעה  לתכשירים  ראשונית  בחינה  זוהי   אזהרה: 
סדרת  גמר  לאחר  אלא  לטיפול,  המלצה  בה  לראות  ואין  טיף 
הניסיונות והסדרת הרישוי. אם חלקתך סובלת ממחלות העלים 
הללו יש להיוועץ  במדריכי הגידול של שה"מ  לגבי פתרון פרטני.
סטטוס הרישוי של התכשירים השונים בתוכנית פורסמו ב׳עלון 
הנוטע׳ בהנחיות לעונה לחודש מרץ מאת ד״ר ענת זיסוביץ וניתן 

.www.moag.gov.il  ,למצוא אותו כמובן באתר שה״מ

מוזמנים ליצור קשר:

משתלת
שני העצים

בית זרע

משתלת שני העצים
מייצרת את כל זני האבוקדו

החלה בקבלת הזמנות ל-2023-2022

dan.kap@walla.co.il

דן קפשוק
054-6769167

לקבלן הניסויים רמי רולף, ראיד חוסיין וצוותו ישר כוח על היישום 
המק והמנהלים  השדה  לאנשי  גדולה  תודה  בחלקות.  -המקצועי 

צועיים של חברות ההדברה: ׳אדמה מכתשים׳, ׳לידור אלמנטס׳, 
׳אדמה  אגריקה׳,  ׳כצט  ׳רימי׳,  תעשיות׳,  ׳לוכסמבורג  אגרו׳,  ׳גדות 

אגן', ׳ביו-יום׳ ו׳תרסיס אגריכם׳.
במועצת  הפירות  ענף  דובדבן,  שולחן  במימון  בוצעה  העבודה   -
הצמחים, ובליווי צמוד של השירותים להגנת הצומח ושה"מ. תודה 

מקרב לבֿ! 

מה במו״פ
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מיובא ומשווק ע"י

הפתרון המקיף למזיקי האגס: עש התפוח ופסילת האגס
ידביר גם את עש האשכול ואת עש התפוח המדומה בהדרים

ת.ר.ארמדה

הכנס הבינלאומי ה-9 לדישון והזנה של עצי פרי
Mineral Nutrition of Fruit Crops

שריינו ביומן:

יתקיים בישראל ב-30-28 ביוני 1202 ויועבר במתכונת וירטואלית

בישראל  ייערך   2021 יוני  סוף 
בנושא  ה-9  הבינלאומי  הכנס 

הכ פרי.  עצי  של  והזנה  -דישון 
נס מתקיים פעם בארבע שנים מזה 40 שנה 

-והפעם נבחרה ישראל לארח אותו. בשל מש
בר הקורונה יתקיים האירוע השנה במתכונת 

.on-line וירטואלית ויועבר בשידור
זהו למעשה האירוע המקצועי-מדעי החשוב ביותר בעולם בנושא 
120 תקצירי הרצאות ופו- -דישון והשקיה של עצי פרי. למעלה מ

רבות  ממדינות  בתחום  המובילים  החוקרים  מאת  הוגשו  סטרים 
-בנושאים הנמצאים בחזית המחקר והמעשה ובמגוון הגידולים  בי

שראל. בנוסף יתקיימו דיונים בנושאים מרכזיים כמו דיאגנוסטיקה, 

דישון וסביבה, רגולוציה ועוד. לנרשמים לכנס 
-תהיה אפשרות לראות את ההרצאות והפוס
-טרים גם מספר חודשים לאחר מכן. להרש

מה, אנא היכנסו לקישור הבא:
https://www.ortra.com/events
/mnutrition2021/Registration.aspx
המחיר  במאי  ה-3  עד  לנרשמים  לב:  שימו 
למש- המחיר  מכן  ש״ח(.לאחר   1,100 )לסטודנטים  ש״ח   1,750

תתף יהיה 1,950 ש״ח )1,200 ש״ח לסטודנטים(. 
להתראות,
פרופ׳ ארנון דג, ד״ר אורי ירמיהו, מינהל המחקר החקלאי
)uri4@agri.gov.il;arnondag@agri.gov.il( מרכזי הכנס
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מדריכי שה״מ שימו לב:

הנכם מוזמנים לשלוח למערכת 
את המלצותיכם לעונה בענפים 
החו את  לפרסם  רצוי  פהשונים. 
מו מבעוד  זאת  במה  מעל  פמר 

היישום בשטח.  לפני מועדי  עד, 
באיחור  המתפרסמות  המלצות 

כאילו לא התפרסמו.
בתודה, המערכת  

דפי מידע לנוטע
אפריל 2021, אייר תשפ״א

פירות

הנחיות לעונה / והפעם על תכשירי הדברה מורשים לייצוא

שימו לב,
לתכ החודש  מוקדש  לעונה  הנחיות  פפרק 

בפירות  לשימוש  המורשים  ההדברה  שירי 
2020/21. אנו מפרספ  המיועדים לייצוא לשנים
מים, בשל קוצר היריעה, רק את המבוא לכל 
 טבלה וטבלה - אותן ניתן למצוא באתר שה״מ 

.www.moag.gov.il
טבלאות התכשירים עצמן הוכנו על ידי מיכל 
פמזעקי )יועצת בתחומי בטיחות מזון ותקינה בינ

לאומית של תוצרת חקלאית( תוך שיתוף פעולה 
עם מדריכי הגידול בכל ענף וענף. 

למרות הנסח הדומה בכל המבואות מומלץ 
לשים לב לניואנסים ביניהם - כל ענף עם יעדי 
הייצוא והנהלים הפנימיים שלו. מומלץ ואף רצוי 
להתעדכן. בטבלאות באתר מפורטים נתונים על 
הפגע, שם גנרי, מינון, ימי המתנה ופרטים על יעדי 
פהשיווק השונים. יש חשיבות לימי ההמתנה והשא

ריות המקסימלית המותרת בכל גידול וגידול.
בהמשך אנו מפרסמים את תהליך הרישוי לאותם 
תכשירי הדברה ולאחרים, מסוג אותם ׳הליכי אין 
ברירה׳: מלאי טפסים, אגרות, ועדות, אישורים, 
הרבה סבלנות - אך רק בסופם, כשיש לך נייר 

ביד, אתה יכול להתחיל לעבוד.
במסגרת ההנחיות תמצאו בסוף כמה מילים 
על הנעשה בעונה זו בענף הדבורים. הפריחה 
במטעים חלקה בעיצומה, חלקה לקראת סיום 
והדבורים עובדות במלוא עוזן. אנא תנו דעתכם.

תמרים
 

מאת מיכל מזעקי וסבטלנה דוברינין, שה״מ 

הנתונים המובאים בטבלאות תכשירי ההדברה 
בגידול תמרים לייצוא מבוססים על המידע המצוי 
בידי משרד החקלאות, יצרנים ומשווקי חומרי 
ההדברה וכן על פרסומים רשמיים ולא רשמיים 
של תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. 

-מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו ׳עקומות הד
עיכה׳ שמכינים משווקי חומרי ההדברה בישראל 
על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, וזאת כחלק 

-מהליך רישוי התכשירים. עקומות דעיכה אלו מש
-קפות את תנאי האקלים והמיקרו-אקלים השו

ררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום 
ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה.  התוצאות 
בפועל יכולות אם כן להיות שונות מאלו המצוינות 
בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת 
בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים המובאים 
בטבלאות אינם חד משמעיים ובפועל התנהגות 

תכשירי ההדברה יכולה לסטות מהמודל המוצג 
בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-
כן מובהר, כי גם לשיטות היישום הנהוגות על ידי 
המגדל יכולות להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי 

מראש על התנהגות התכשירים. 

מנגו
מאת מיכל מזעקי ומיקי נוי, ממ״ר סובטרופים

רשימת התכשירים, המופיעה כאמור בטבלאות 
 ,)www.moag.gov.il( מפורטות באתר שה״מ
מביאה את תכשירי ההדברה המורשים לשימוש 
במנגו על-פי הרישוי שלהם בישראל. ימי ההמתנה 

-של התכשירים הם ימי ההמתנה הנהוגים ביש
ראל. השימוש בתכשירים עלול להוביל לחריגה 

-ברמת השאריות בתוצרת ביעדים בהם השא
רית המותרת נמוכה מזו של ישראל. כל יצואן 
רשאי להאריך את ימי ההמתנה של תכשירים 
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אבוקדו
מאת מיכל מזעקי ומיקי נוי

להלן דברי הסבר לטבלאות )עבור לאתר שה״מ 
www.moag.gov.il( המציגות את  תכשירי ההד-
ברה המורשים לשימוש באבוקדו על-פי הרישוי 
שלהם בישראל. ימי ההמתנה של התכשירים הינם 
ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלה 
עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת 

אלה כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת 
ביעדי הייצוא, אך התאמה זו תהיה על אחריותו 
הבלעדית. בטבלאות מפורטים עבור כל תכשיר 
שמות היעדים בהם השארית המותרת נמוכה 
מזו של ישראל, וכן הערות כלליות לגבי מגבלות 
שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירופיות, 
כאשר על הייצואן לבדוק את סטטוס התכשירים 
שבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול לקוחותיו. 
יצוין כי רשימה זו נבדקה כנגד תקנות האיחוד 
האירופי, שוויץ, רוסיה וקנדה. כן חובה לקרוא את 
תוויות התכשירים לפני השימוש, כאשר תכשירים 

המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק.
גליון ׳קוטלי עשבים מורשים לשימוש במנגו המיועד 
לייצוא׳ מהווה חלק בלתי נפרד מרשימת תכשירים זו. 
הנתונים המובאים בטבלה - כאמור באתר שה״מ 
www.moag.gov.il,  מבוססים על המידע המצוי 
בידי משרד החקלאות, יצרנים ומשווקי חומרי 
ההדברה וכן על פרסומים רשמיים ולא רשמיים 

הנחיות לעונה
של תקנות השאריות המותרת במדינות היעד. 
מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו ׳עקומות 

-הדעיכה׳ שמכינים משווקי חומרי ההדברה ביש
ראל על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק 
מהליך רישוי התכשירים. עקומות דעיכה אלו 
משקפות את תנאי האקלים והמיקרו-אקלים 
השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות 

-היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות. לפי
כך, התוצאות בפועל יכולות להיות שונות מאלו 
המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, 
יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים 
המובאים ברשימה זו אינם בגדר נתון חד משמעי, 
וכי בפועל התנהגות תכשירי ההדברה יכולה 
לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב 

שוני בתנאים הנ"ל.
כמו-כן מובהר, כי גם לשיטות היישום הנהוגות על 
ידי המגדל עשויות להיות השפעות בלתי ניתנות 

לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים. 

אומי
יעיל להדברת כנימת המנגו 

 לרשותכם בכל שאלה:
 צוות אדמה מכתשים
03-6577577

 אדמה מכתשיםוגם בפייסבוק:
Adama 

Makhteshim

Tolfenpyrad 15% :מכיל
E.C תרכיז מתחלב

חומר חדשני
פועל כרעל קיבה ומגע

קצב התפרקות החומר  לא מושפע על ידי החום
פוגע בדרגות הבוגרות  והצעירות
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רופאסט

 יעיל להדברת תריפס קליפורני, חיפושית קליפה וציקדות בגלעיניים.

 התכשיר היחיד המורשה בשקד להדברת אנרסיה, עש החרוב, 

   ציקדות וחיפושיות קליפה.

תוצרת

19
4 

-

התכשיר היעיל ביותר להדברת ציקדות במטע הנשיר ובגפןהתכשיר היעיל ביותר להדברת ציקדות במטע הנשיר ובגפן

מודעת רופאסט לעלון הנוטע 12 ס״מ גובה 18ס״מ רוחב - קוד 194 אפריל 2021

שה"מ משרד החקלאות

ביעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של 
ישראל. כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של 
תכשירים אלה כך שיתאימו לעמידה בשארית 
המותרת ביעדי הייצוא אך התאמה זו תהיה על 
אחריותו הבלעדית. בטבלה )עבור לאתר שה״מ( 
מפורטים עבור כל תכשיר שמות היעדים בהם 

השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל. 
-בטבלאות מופיעות גם הערות כלליות לגבי מג
-בלות שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירו

פיות ועל הייצואן לבדוק ישירות מול לקוחותיו את 
סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם. 
רשימה זו נבדקה כנגד תקנות האיחוד האירופי, 
רוסיה, דרום-אפריקה, טורקיה והונג-קונג. חובה 

-לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש. תכ
שירים המאושרים לחקלאות אורגנית מסומנים 

-בירוק. גליון קוטלי עשבים מורשים לשימוש בא
בוקדו לייצוא מהווה חלק בלתי נפרד מרשימה זו. 
הנתונים המובאים בטבלה מבוססים על המידע 

שבידי משרד החקלאות, יצרנים ומשווקי חומרי 
ההדברה וכן על פרסומים רשמיים ולא רשמיים של 
תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. מובהר 
כי מקור עיקרי למידע זה הינו עקומות הדעיכה 
שמכינים משווקי חומרי ההדברה בישראל על-פי 
פרוטוקול משרד החקלאות כחלק מהליך הרישוי. 
עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים 
והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, 
את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות 
-ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל יכולות להיות שו

נות מאלו המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. 
בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים 
הנתונים המובאים ברשימה זו אינם חד משמעיים וכי 
בפועל התנהגות התכשירים יכולה לסטות מהמודל 
המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. 
כמו-כן מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות על 
ידי המגדל יכולות להיות השפעות בלתי ניתנות 

לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים. 

ליצ׳י
מיכל מזעקי ומיקי נוי

להלן דברי הסבר לטבלאות )עבור לאתר שה״מ 
www.moag.gov.il( המציגות את  תכשירי ההדב-

רה המורשים לשימוש בליצ׳י על-פי הרישוי שלהם 
בישראל. ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי 
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הנחיות לעונה
ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלה עלול להוביל לחריגה ברמת 
השאריות בתוצרת ביעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל. 
כל יצואן רשאי להאריך את ימי ההמתנה של תכשירים אלה כך שיתאימו 
לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו 
הבלעדית. ברשימה מפורטים עבור כל תכשיר שמות היעדים בהם השארית 
המותרת נמוכה מזו של ישראל. בטבלאות מופיעות גם הערות כלליות לגבי 
מגבלות שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירופיות ועל היצואן לבדוק 

ישירות מול לקוחותיו את סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם. 
פרשימה זו נבדקה כנגד תקנות האיחוד האירופי, רוסיה, קנדה ודרום אפרי

קה. חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש. תכשירים המאושרים 
לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק. גליון קוטלי עשבים מורשים לשימוש בליצ'י 

לייצוא מהווה חלק בלתי נפרד מרשימה זו. 
-הנתונים המובאים בטבלאות מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החק

לאות, יצרנים ומשווקי חומרי ההדברה וכן על פרסומים רשמיים ולא רשמיים 
של תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. מובהר כי מקור עיקרי למידע 
זה הוא עקומות הדעיכה שמכינים משווקי חומרי ההדברה בישראל על-פי 
פרוטוקול משרד החקלאות וזאת כחלק מהליך רישוי תכשירי ההדברה. 
עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים והמיקרו-אקלים השוררים 
בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות 
ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל יכולות להיות שונות מאלו המצוינות בעקומות 
הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים 
המובאים בטבלאות אינם חד משמעיים וכי בפועל, התנהגות תכשירי ההדברה 
יכולה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. 
כמו-כן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות על ידי המגדל יכולות להיות 

השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים. 

לצוות מדריכי שה״מ, שימו לב:

אנחנו במערכת ׳עלון הנוטע׳ מזמינים אתכם 
לחזור למסורת החשובה של הגשת הנחיות לעונה 

בענפי הגידול - גלעיניים וגרעינייים, רימון,
סובטרופים, פירות יער, זית ושקד, 

אפרסמון, בננה, גפן וכל השאר.
n  n  n

מסקר שערכנו עולה כי לפרסום ההנחיות בעלון 
יש ערך מוסף עבור החקלאי בשטח: 

הגיליון מונח לידו ברכב וניתן לעיין בו בכל רגע נתון.
n  n  n

כמו כן יש חשיבות רבה לפרסום ההנחיות מבעוד מועד:
קבלת החומרים בתחילת כל חודש תאפשר 

להם להתפרסם בסופו - לקראת החודש הבא. 
אנא הקדימו במשלוח ההנחיות למערכת. 

תודה!!
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שה"מ משרד החקלאות

רימון
מאת מיכל מזעקי, אופיר אטינגר, לאה סלע 

ויהודית ורדי

להלן דברי הסבר לטבלאות )עבור לאתר שה״מ 
www.moag.gov.il( המציגות את  תכשירי ההד-
ברה המורשים לשימוש ברימון על-פי הרישוי 
שלהם בישראל. ימי ההמתנה של התכשירים 

הינם ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים 
-אלה עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתו

צרת ביעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו 
של ישראל. כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה 
של התכשירים כך שיתאימו לעמידה בשארית 
המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על 
אחריותו הבלעדית. ברשימה מפורטים עבור כל 
תכשיר, שמות היעדים בהם השאריות המותרת 

נמוכה מזו של ישראל. 
בטבלאות, שאינן מתפרסמות כאן, מופיעות גם 
הערות כלליות לגבי מגבלות שימוש בתכשירים 
לרשתות השיווק האירופיות ועל הייצואן לבדוק 
ישירות מול לקוחותיו את סטטוס התכשירים 
הרשימה נבדקה  שבכוונתו להשתמש בהם. 
כנגד תקנות האיחוד האירופי, רוסיה, ארה"ב, 
קנדה, סינגפור, דרום אפריקה, הונג-קונג, תאילנד 
וויטנאם. חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני 
השימוש. תכשירים המאושרים לחקלאות אורגנית 

-מסומנים בירוק. יצוין כי גליון ׳קוטלי עשבים מור
שים לשימוש לרימון המיועד לייצוא׳ מהווה חלק 

בלתי נפרד מרשימה זו. 
הנתונים המובאים ברשימה זו, אותה ניתן למצוא 
www.moag.gov.il, מבו-  כאמור באתר שה״מ
ססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, 

-יצרנים ומשווקי חומרי ההדברה וכן על פרסו
מים רשמיים ולא רשמיים של תקנות השאריות 
המותרות במדינות היעד. מובהר כי מקור עיקרי 
למידע זה הינו עקומות הדעיכה שמכינים משווקי 

-חומרי ההדברה בישראל על-פי פרוטוקול מש
רד החקלאות, כחלק מהליך רישוי התכשירים. 
עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים 
והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, 
את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות 
ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל יכולות להיות 

-שונות מאלו המצוינות בעקומות הדעיכה שפו
רסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים 

 יעיל ביותר על זחלים צעירים לאחר בקיעתם והזנתם מחלקיקי הווירוס 
אינו פוגע באויבים טבעיים, ללא שאריות בתוצרת החקלאית. 

בעל השפעה רב דורית בצמצום אוכלוסיית עש התפוח 

50
2 

-

תכשיר וירוס ידידותי וספציפי להדברת
זחלי עש התפוח בתפוח ואגס

מאדקס-טופמאדקס-טופ

 3x103 GV/liter Cydia pomonella granulovirus (CpGV-M(  :חומר פעיל
מינון: 10 סמ"ק/דונם בריסוס עד נגירה.

 עיתוי היישום: משלב הטלת ביצים החל מדור ראשון, 
במרווח ריסוסים של 8 ימי שמש מלאים )שני ימים מעוננים = יום שמש אחד(. 

 מופע של זחל צעיר "נמס" 
הפגוע מהתכשיר

הוירוס נאכל ע״י הזחל הצעיר לאחר בקיעתו, חודר לתאי הזחל, מתרבה וגורם לתחלואה 
ולמות הזחל. לאחר מכן הזחל מפיץ את הוירוס במרחב וגורם להידבקויות חדשות.

2mm

דודין - למניעת גרב. יעיל גם 
בטמפרטורות נמוכות.

 פוטורה - למניעת גרב. תכשיר 
 המשלב דיתיאנון + קנון 

)חומצה זרחיתית(.
ספלאט עש תפוח - פרומון מין. 

לבלבול זחלי עש התפוח.

מוצרינו החדשים בתפוח

שנתיים3 חודשים
אחסון בהקפאה 

ללא הגבלה

-18 C° <+5 C° <+20 C°

התכשיר נמצא במצב נוזל גם בהקפאה = תמיד מוכן לשימוש!  

מאדקס טופ, ל”עלון הנוטע”, חצי עמוד, 18 ס”מ רוחב, 12 ס”מ גובה, קוד 502 מרץ 2020
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הנחיות לעונה
מסוימים הנתונים המובאים בטבלאות שבאתר 
שה״מ אינם חד משמעיים וכי בפועל התנהגותם 
יכולה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה 
עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן מובהר כי גם 
לשיטות היישום הנהוגות על ידי המגדל יכולות 
להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על 

התנהגות התכשירים. 

הדרים
מיכל מזעקי, דניאל קלוסקי, יוסף גרינברג, 
יעקב הרצנו, נווה הרצנו, ניצן רוטמן, שוקי 

קנוניץ, עמירם לוי שקד / מדריכי ההדרים

-הנתונים המובאים בטבלת תכשירי ההדברה בה
דרים לייצוא, שגם היא אינה מתפרסמת כאן וניתן 
 למצוא אותן באתר שה״מwww.moag.gov.il, מבו-

ססים על מירב הידע המצוי בידי משרד החקלאות, 
יצרנים ומשווקי חומרי ההדברה ועל ניסיון עורכת 
הרשימה בתחום. מובהר כי מקור עיקרי למידע זה 
הינו עקומות הדעיכה אותן מכינים משווקי חומרי 
-ההדברה בישראל על-פי פרוטוקול משרד הח

קלאות, כחלק מהליך רישוי התכשירים. עקומות 
דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים והמיקרו-

אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות 
היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה. כמו 
-כן, לעתים לא קיים פרסום פומבי של עקומות דעי

כה לגבי המוצר או הזן הקונקרטי או שלא קיימות 
עקומות דעיכה המציגות את ימי ההמתנה הדרושים 
-לשם עמידה בתקינה הזרה. לפיכך, התוצאות בפו

על יכולות להיות שונות מאלו המצוינות בעקומות 
הדעיכה שפורסמו. 

בהתאם, יש לקחת בחשבון כי מקרים מסוימים 
-המובאים בטבלאות אינם מהווים נתון חד משמ

עי וכי בפועל, התנהגות תכשירי ההדברה יכולה 

לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב 
-שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן מובהר, כי גם לשי

טות היישום הנהוגות על ידי המגדל יכולות להיות 
השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות 
התכשירים. על-כן, אחריותה של עורכת רשימה זו 
אינה מכסה כל נזק שהוא, ישיר או עקיף שעלול 
להיגרם כתוצאה מהמלצותיה למעט נזק בגין 

רשלנות רבתי.  

סוליסט

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

www.bioyome.com
ביו-יום בע"מ   072-2223280

קוטל פטריות ומזיקים 
המבוסס על גופרית 

להדברת מחלות ואקרית החלודה

חדש!

מורשה

מורשה גם בחקלאות אורגנית

אקרית חלודה               קימחון הגפן                        קמחונית  
הדרים                        גפן                                  עגבנייה 

ביוטי פלוס

קרא בעיון את 
התווית לפני השימוש

www.bioyome.com
ביו-יום בע"מ   072-2223280

קוטל מזיקים להדברת עשים

עש התפוח המדומה עש החרוב, פירודרסיס

מודד האבוקדו

כחליל הרימון

פלוסיה

עש אשכול

עש הקליפה

עש התמר הקטן

עש התפוח

אנרסיה

הדרים

אבוקדו

רימון

עגבניה

כרם

אפרסמון

תמר

תפוח

שקד

מורשה

בתוארית 
נוזלית נוחה 

לשימוש!

מורשה גם בחקלאות אורגנית

אינו פוגע בדבורים ובאוייבים טבעיים 

חדש!
עש התפוח

אנרסיה
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שה"מ משרד החקלאות

הליך רישום תכשירי הדברה
הליך הרישום כולל את השלבים הבאים:

1. עריכת ניסויים בתכשיר: לעריכת ניסויים בתכשיר חדש יש לקבל 
אישור מינהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת. קבלת ההיתר מותנית 
בהגשת טופס בקשה לעריכת ניסויים, הגשת מסמכים כנדרש בטופס 
הבקשה ובתשלום אגרה. החומר יוגש למחלקה לתכשירי הדברה למרכז 

ניסויי השדה.
2. דיון בוועדה ביולוגית )ועדת תכשירים(: ועדת מומחים המייעצת למינהל 
השרותים להגנת הצומח ולביקורת דנה בראיות המבוססות על ניסויי שדה 
והמוכיחות את יעילות ההדברה ובטיחות התכשיר בכל צירוף של נגע גידול. 
המעוניין להירשם לדיון בוועדה הביולוגית יגיש טופס בקשה בצירוף תשלום 

אגרת בקשה.
3. ועדה טוקסיקולוגית בינמשרדית: ועדה הדנה בבטיחות התכשיר לאדם, 
לחי ולסביבה. דיון בוועדה זו מותנה בהמלצת הוועדה הביולוגית לשימוש 

בתכשיר. לדיון בועדה יש להגיש טופס בקשה.
4. קביעת ימי המתנה ושאריות מקסימלית מותרת בגידולים אכילים 
המתבססת על נתונים מתוך עקומות הדעיכה של התכשירים. אלו ניתנות 
לביצוע במעבדות השרותים להגנת הצומח ולביקורת או במעבדה מוכרת 
אחרת; ביצוע עקומות הדעיכה מותנה באישור ותאום מוקדם של תוכנית 

ניסויי השדה עם אגף א׳ כימיה. נוהל הגשת בקשה לקביעת ימי המתנה 
ושאריות מרביות מותרות של חומרי הדברה בתוצרת חקלאית יכלול תקנות 
בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי הדברה( התשע"ח-2017; הבהרות 

והדגשים לביצוע אימות ימי המתנה בתכשירים. 
תק- ידי  על  מוגדרים  התווית  ומבנה  תוכן  התכשיר:  תווית  אישור   .5
נות הגנת הצומח )יבוא ומכירה של תכשירים כימיים( התשנ"ה-1994. 
התכשיר. את  המאשרות  הוועדות  המלצות  את  משקפת   התווית 

התווית מאושרת על ידי תחום תכשירי הדברה, תחום כימיה.
6. רישום תכשיר והנפקת תעודת רישום: עבור תכשיר שאושר על ידי 
הוועדות תונפק תעודת רישום וזאת לאחר תשלום אגרת רישום תכשיר. 
 התכשיר יזוהה עם מספר הרישום של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
7. הרחבת תווית של תכשיר רשום: על מנת להוסיף גידולים או נגעים 
חדשים לתווית של תכשיר רשום יש לבצע את המפורט בסעיפים 2, 3, 4.

8. חידוש רישום תכשיר: מתבצע פעם בשש שנים, כפי שמוגדר בתקנות. 
יש להגיש טופס בקשה לחידוש רישום תכשיר )ראה טפסים( בצירוף תווית 
מעודכנת, דוגמאות תכשיר, חומר טכני וסטנדרד אנליטי מלווה במסמכים 

המתאימים – ולשלם אגרה.
9. ביטול תעודת רישום תכשיר: על מנת לבטל תעודת רישום של תכשיר 
הנמצא ברשימת התכשירים המאושרים, על החברה בעלת תעודת הרישום 

לפנות למחלקה לתכשירי הדברה לקבלת הנחיות. 

קלימרה 
 להדברת מגוון מזיקים בירקות, 

מטעים, גפן ותבלינים 

Thiacloprid 'מכיל: 480 ג'/ל

טורבו 
מווסת צמיחה חדשני

להגדלת פרי באפרסק 
נקטרינה, דילול חנטים

ומניעת היסדקות בתפוח, 
דילול חנטים והגדלת 

פרי בגפן ואגס

Thidiazuron 'מכיל: 25 ג'/ל
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XP בוליקל
כלאט ברזל חדשני בצורת גרגירים מסיסים במים

 למניעה ותיקון של מחסורי ברזל
 בגידולים שונים.

האיכות מתחילה מהשורש.

סרקו למידע נוסף 

D
IS

EA
SE
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O
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O
L

הנחיות טיפול
בכוורות הדבורים

מאת אהד אפיק ושלומי זרחין, תחום גידול 
דבורים, שה״מ

שלום חברים,
זו של השנה מצי -הדיווחים מהשטח בתקופה 

ואף  בינונית  דבש  אגירת  של  מצב  תמונת  גים 
ההתנחלות  תופעת  שגם  ונראה  מכך  פחות 
מוגבלת בהיקפה, לפחות עד עתה. ייתכן שיש 
לכך קשר לעובדה שבתקופה האחרונה, מאז 

הטמפרטורות  בפרדסים,  הפריחה  תחילת 
לאיטה.  התקדמה  והאגירה  נמוכות  מעט  היו 
כמו כן חשוב לזכור שחג הפסח, שמועד סיומו 
מסמן את תחילת הרדייה, חל השנה שבועיים 
מעט  השתבש  זה  ׳חג׳  גם  מאשתקד,  מוקדם 
של  באיחור  היא  גם  למעשה  החלה  והרדייה 
שבועיים, עם תחילת ימי השרב וסוף הפריחה 

-האביבית. השרב, המסמן את סוף האביב ות
חילת הקיץ מזכיר למגדלים לשוב ולמלא את 
ולמנוע מטרדי   - לדבורים  במי שתיה  החביות 

דבורים לסביבה.
-במצב שנוצר - כוורות עם אוכלוסיה גדולה של דבו
-רים וולד אך אגירת מזון בינונית, מלאי הדבש בקו

להידרדר  עלולות  והכוורות  מועט מאוד  מת הקן 
-במהירות למצב של מחסור במזון ולפגיעה בדבו

רים. על הדבוראים להיערך לאפשרות של האכלת 
הדבורים בתמיסת סוכר מיד לאחר הורדת קומות 

הדבש ובטרם תחל האגירה הקיצית.
יום  לאחר  השנה  החלה  הרדייה  עונת  רדייה:   n
בין  מאוד  משתנה  בכוורות  האגירה  העצמאות, 

האזורים וחשוב לבחון את מצב הדבש בקומות 
שטרם  דבש  לרדות  אין  הרדייה.  תחילת  לפני 

הבשיל, וזאת במטרה למנוע תסיסה שלו.
הר- לאחר  מיד  סוכר:  בתמיסת  האכלה   n

דייה, כתלות במלאי המזון הזמין בקומת הקן, 
-יהיה לעתים צורך להאכיל את הדבורים בת
-מיסת סוכר. מומלץ להיערך למצב של הור

דת קומות.
n מניעת התנחלות: תופעת ההתנחלות השנה 
מזג  התחממות  אולם  מוגבלת,  הייתה  כה  עד 

נטיית הדבורים להת -האוויר הגבירה מעט את 
הרדייה המתכונן  למועד  מומלץ, בהתאם  נחל. 
שעוויות  להוסיף  בכוורת,  האוכלוסיה  ולצפיפות 
הכוורת  את  לרווח  כדי  לאגירה  וקומות  לבנייה 

ולמנוע התנחלויות.
בימי השרב צורכות הד- מי שתיה לדבורים:   n
להציב  מומלץ  מים.  של  גדולות  כמויות  בורים 
בסמוך לכוורות חביות עם מים נקיים זמינים, מה 

-שיכול להפחית תלונות מצד האוכלוסייה הסמו
כה על מטרדי דבורים.
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Pחוטי עש אשכול פלוס
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האיכות מתחילה מהשורש.

החוט שמבטיח איכות!         

 

כל היתרונות בחוט אחד: 
 ללא שאריות בגידול 

 יישום קל ופשוט שאינו דורש תשתית או הכשרה

 פעילות לאורך כל תקופת הגידול

 לא פוגע בפעילות חרקים מועילים

 חוסך עלויות הדברה

סרקו למידע נוסף 

טכנולוגיה מתקדמת
 להפחתת אוכלוסיית עש אשכול

בשנים   :)Porter( ׳פורטר׳  באמצעות  רדייה   n
האחרונות עברו מגדלים לרדיית דבש באמצעות 
את  להוריד  שתפקידם  )ַמְסֵלקים(,  ׳פורטרים׳ 
הדבורים קומה אחת מתחת לקומת הדבש, כדי 
לשיטה  מדבורים.  פנויה  זו  תהיה  הרדייה  שביום 
ויותר ביקורים   ‘bee-go’-זו חסרונות, כמו ריח ה
-בכוורות, וכן יתרונות כמו רדייה שקטה יותר, חוס

כת עימותים עם הדבורים וייתכן שגם מצמצמת 
למגדלים  מומלץ  ברדייה.  המלכות  אובדן  את 

שטרם התנסו בפורטר לבחון אפשרות זו.

מצב הוורואה
לקראת טיפולי הקיץ מומלץ להפסיק לפי שעה 

-את השימוש הלא יעיל באפיסטן ולהיערך לטי
יעילים  שנמצאו  אפירז,  ומקלות  באמיטרז  פול 
ביותר. אלה האחרונים גם הם ורסיה של אמיטרז 
ומחליפים את תכשיר הגלביטרז ששימש בשנים 
האחרונות. את הטיפולים יש לבצע בקיץ לאחר 
והנחיות  תזכורת  כאשר  האגירה,  תקופת  סיום 

לטיפול יפורסמו בסמוך למועד.

האבקה וריסוסים
האבקה  לצורך  לכוורות  במטעים  הדרישה 

-הולכת וגדלה בשנים האחרונות, בעיקר באבו
וכן בשקד ובשאר נשירים ואחרים. במק -קדו, 

כוורות  על  תלונות  פעם  לא  אלינו  מגיעות  ביל 
הנדרש להאבקה. באופן  עומדות בתקן  שאינן 

המאכל תקינות  לכוורות  היא  הדרישה  -כללי 
למעט  לפחות,  חלות  קן של עשר  קומת  סות 

בהאבקת שקד בחורף, אז התקן נמוך יותר.
ניתן למצוא באתר מועצת הד -פרטים בנושא 

המגדלים  על   http://www.honey.org.il בש 
איכו שירותי האבקה  להגשת  להיערך  כן,  -אם 

שינוע  בכוורות,  הטיפול  יכולת  מבחינת  תיים 
שלהן ועמידה בתקן הנדרש. אפשר מדי פעם 
של  כוורות  בעיקר,  אבוקדו  במטעי  לראות, 
יעילותן  את  לבחון  כדי  בעיקר  בומבוס,  דבורי 

בשטח. שימו לב.
זה,  נוהל  הפריחה:  בזמן  בפרדסים  ריסוס   n
כנגד  לריסוס  המותרות  השעות  את  שהגביל 
זבוב הים התיכון, נמצא בבחינה מחודשת לגבי 

לריסוס  המעבר  בעקבות  עתה,  וכבר  חיוניותו 
השעות  טווח  הורחב  סקסס(  )במקום  מלתיון 
המותרות לריסוס - ועד כה לא התקבלו דיווחים 
מנזקים  השנה  שסבלו  כוורנים  נזק.  על  חריגים 

טוב אם יעדכנו אותנו בנושא.
כן חשוב להבחין בין ריסוס כנגד זבוב הים התיכון 

וכפוף למגב ידי מועצת ההדרים  על  -שמבוצע 
-לות הנוהל לבין ריסוס כנגד מזיקים אחרים בפ

רדס בזמן הפריחה שמתבצע על ידי הפרדסנים 
עצמם. 

אוי, שרקרקים
-בעונת הנדידה גם השרקרקים עפים צפונה וב

דרך עוצרים ׳במזנון הכוורת׳ )רשת בינלאומית( 
גורמות לא מפ -לתדלוק. הנזק שציפורים אלו 

והווירטואוזיות  האווירובטיות  מיכולותיהן  חית 
ומצבעיהן הססגוניים ואי אפשר שלא להתפעל 

מהן... 

שה"מ משרד החקלאות
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סיפרו

תרסיס חברה לכימיקלים חקלאים ותעשייתיים בע"מ 03-9223785
מיובא ומשווק ע"י

היעיל ביותר נגד חילדון הגלעיניים

ההוריקן  סערות  עקבות 
בנו שפגעו  ו׳לוטה׳  -׳אטה׳ 

בהונדורס  אחרון  במבר 
העיקריות  הבננות  ספקיות  וגואטמלה, 
בכדי  הבננות  אספקת  שובשה  לארה״ב, 
מצומצ- להיות  ממשיכה  והיא   15-20%
מת. את החסר ממלאים היום, במחירים 

ומק קולומביה  אקוודור,  ריקה,  מקוסטה  פירות  במיוחד,  -גבוהים 
אספקה  יכולת  בשל  במיוחד  מבוקשת  האחרונה  זו  כאשר  סיקו, 
לשוק.  מהמטעים  וקרבה  יחסית  נמוכות  לוגיסטיות  עלויות  גבוהה, 

כי הונדו יצוין  גם פרי אורגני.  -העיסקאות, רצוי לטווח ארוך, כוללות 
פי  על  אך  לארה״ב,  בננות  לספק  אמנם  ממשיכות  וגואטמלה  רס 
ההערכות מדובר על טווח התאוששות של שנתיים ויותר, בעיקר בגין 

-עלויות השיקום הגבוהות שיכולות להגיע לרמה של מאות מיליוני דו
לרים – ומחירי הפרי עולים.

-אחת הבעיות הגדולות של הענף היא חשי
המסחר  כאשר  הקמעוני,  המסחר  בות 
הסיטוני מסבסד אותו ועובד על הפסדים. 
אפשר  שאי  הסוחרים  יבינו  מסוים  בשלב 
להמשיך ולנצל את המגדלים - מה שעלול 

להוות נושא רגיש ומוקד לבעיות.
בעוד צריכת הבננות בארה״ב וקנדה ממשיכה 
להיות גבוהה ועמה גם המחירים, במקסיקו עצמה הצריכה מאוד נמוכה. 
יודעי דבר מעריכים שהשוק המקסיקני יחשב את עצמו מחדש: משרד 
-הבריאות שם מצביע על עלייה בהשמנה בקרב ילדים, מה שמעודד צרי

כה מוגברת של פירות וירקות. השינוי, אם כן, יכול להיות מהיר.
בסופו של דבר הכל עניין של היצע וביקוש: אם המחירים בצד המייבא 
ימשיכו להיות גבוהים והצריכה תוסיף ותעלה – אך הגיוני הוא שהצד 
המגדל והמייצא ירים את הכפפה, ירחיב את שטחי הגידול וכולם יהנו. 
ימים יגידו.                                                                                                               )-(

כל בננה זהב
צרות של אחרים:
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תיאדור

תרסיס חברה לכימיקלים חקלאים ותעשייתיים בע"מ 03-9223785
משווק ע"י

להדברת זבוב 
הים התיכון 

וציקדות במטעים
ידביר גם את
עש התפוח
כנימות עלה

התערוכה למוצרים אורגניים בדובאי
معرض المنتجات العضوية في دبي:

למוצרים  תערוכה 
וטבעיים  אורגניים 
 The Middle ,בדובאי
 east organic and natural product
expo dubai, המתקיימת שם זו הש-
18, היא ההזדמנות השנתית לי- -נה ה
צרני המזון האורגני בעולם לפגוש את 
מאפריקה  המפרץ,  מאזור  קנייניהם 
והמזרח הרחוק. לאמירויות שוק מזון 

ליצירת  שער  משמשת  והתערוכה  יבוא  על  כולו  כמעט  המבוסס 
קשרים עסקיים ומכירות. השנה לראשונה התאפשר לנושאי דרכון 

ישראלי להגיע, לקחת חלק באירוע וליצור הזדמנויות עסקיות. 
׳ערוגות׳ מתחום הקו ישראליות:  -בתערוכה הציגו שלוש חברות 

יפים ואורגניים בדובאי

לייצוא  ׳FC.L׳  האורגנית,  סמטיקה 
פרחי מאכל, תבלינים וירקות טריים 
ניקוי  חומרי  יצרנית  ו-׳Ecofriend׳, 

אקולוגיים.
הביקוש  את  משקפת  התערוכה 
אורגניים, הנתפסים  בעולם למוצרים 
ara- ובריאים. בפורטל הסחר  נקיים 
של  עלייה  רואים   bianorganic.com
120% בעיסקאות. לבסוף, ראוי לציין 

את קבלת הפנים המכבדת מצד המארגנים. 

ביקרה וכתבה טלי ברנר, 
מרכזת תחום תעשייה בארגון לחקלאות אורגנית
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מה החזאים יודעים שאנחנו לא

מילון מונחים מטאורולוגי - שעור רביעי:

מהי התכנסות? והתמוככות? על גשם שמעתם? שמעתם על התבדרות? קבלו שעור רביעי בהבנת מזג האוויר

 :)Nucleus ice( קיפאון  גרעיני  ענן   n
גבישי  גלעין של  חלקיקים המשמשים 

-קרח בתוך מסת מים המקוררים בי
תר בענן;

למשקעים  כללי  שם   :)Rain( גשם   n
בכלל או למשקעים נוזליים וכן סוג של 
משקעים נוזליים בצורת טיפות בקוטר 

העולה על 5.0 מ"מ;
בו  מצב   :)Divergence( התבדרות   n

-כמות האוויר היוצאת מאזור מסוים עולה על זו הנכנסת אליו. ההת
בדרות בעיקרה אופקית;

כמות  בו  מצב  אנכית,  התבדרות   :)Convergence( התכנסות   n
האוויר הנכנסת לאזור מסוים עולה על זו היוצאת ממנו;

n התמוככות )Subsidence(: האוויר 
בתה ומתחמם  מתכווץ  -המתמוכך 

של  איטית  שקיעה  אדיאבטי.  ליך 
-מסות אוויר המלווה בהתבדרות אופ

קית של שכבות האוויר הסמוכות;
n התעבות )Condensation(: מעבר 
חומר ממצב צבירה גזי למצב צבירה 
חום  בפליטת  המלווה  תהליך  נוזלי. 

אל הסביבה;
n זוהר )Aurora(: אור זוהר המופיע בשמי הלילה על ידי אלקטרו-
נים במצב מעורר בגזי האטמוספירה העליונה הפולטים אור )הזוהר 

הצפוני והזוהר הדרומי(;
n רסס )Drizzle(: גשם שקוטר טיפותיו קטן מ-0.5 מ״מ.
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ראשי תיבות וקיצורים בענייני חקלאות ומסחר

להשכלה כללית: שעור שני

הנחיות להגשת מאמרים ל׳עלון הנוטע׳פק״ל
1. המאמר כולו יכלול עד 2,500 מילה.

מילה,   250 עד  מבוא של  יהיה תקציר קצר,  זאת  2. במסגרת 
ורשימת  תודות  ומסקנות,  סיכום  תוצאות,  וחומרים,  שיטות 

ספרות בת מקסימום עשר )10( הפניות.
3. את הטקסט יש להגיש בנפרד כקובץ ׳וורד׳ 97 )עם סיומת 

.)docx לא -  doc
4. את כיתובי התמונות, כיתובי האיורים והטבלאות יש להכניס 

במקומם ברצף המאמר.
5. ניתן לשלב במאמר מקסימום חמישה אייטמים גרפיים – טב-

לאות / איורים / תמונות. לשיקולכם.
6. ההפניות לספרות המופיעות בגוף הטקסט יסומנו במספר 

בלבד, לדוגמה: )1(, )2( וכו׳.
הופעתן  סדר  לפי  ההפניות  את  לסדר  יש  הספרות  ובפרק   -

במאמר.

7. האיורים יישלחו בנפרד כקבצי pdf, ממוספרים. על הכיתובים 
הפנימיים באיורים להיות בפונט אריאל בגודל שניתן לקריאה גם 

כאשר האיור יוקטן לרוחב 7 ס״מ )אפשר לנסות אריאל 14(.
באיכות  ממוספרות,   ,jpg כקבצי  בנפרד  יישלחו  התמונות   .8

גבוהה וראויה לפרסום.
9. יש לצרף תמונה פותחת למאמר המשקפת את המחקר – 

תמונת גובה איכותית, כולל כיתוב ומי צילם.
- יש לצרף תמונה אישית של הכותב הראשי.

-זה בגדול. חשוב להיצמד להנחיות, זה יקל עלינו את המשך הע
בודה על המאמר.

בכל שאלה אפשר לפנות אלי במייל – אני משתדלת להגיב מיד.

תודה וברכות ובשורת טובות,
אסתי




