
60 מושב מבקיעים משק 

כבל התאורה אותו אנו
מייצרים פותח במיוחד

לשימוש חקלאי ולתנאים
קשים של מזג אויר חיצוני,

עמידות לכימיכלים,
זעזועים או כיפופים

כתוצאה מרוחות, או תהליך
שטיפה בלולים וחממות. מנועי גיר לדמפרים בלולים וחממות
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בלגאפ . פלאש מומלץ לריסוס בריכוז של 
.0.03%

כנימת מוץ ופסיק
יש להדביר את הכנימה כאשר מבחינים 
הצעירות  הדרגות  של  התחלתית  בנוכחות 
על הפרי. ההדברה תיעשה באמצעות ריסוס 
בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, קוברה או 

טריגון בריכוז 0.15%.

כנימת פסיק

כנימה פלורידית

גיחת הזחלנים מתרחשת בדרך כלל החל 
מהמחצית השנייה של חודש מאי עד אמצע 
הריסוס  כאשר  יעילה  ההדברה  יוני.  חודש 

־מבוצע על הזחלנים, לפני שהדרגות המוק
שלוש.  זחל  לדרגת  עוברות  ביותר  דמות 

־תכשירי ההדברה כנגד הכנימה הם תכשי
רי PYRIPROXYFEN: טייגר, קוברה או טריגון 
400־300  של  תרסיס  בנפח   0.1% בריכוז 
ליטר לדונם, או שמן קיצי בריכוז 2% בנפח 

גבוה של 1000 ליטר לדונם לפחות.

קמחית כדורית
כדורית  בקמחית  נגועות  שהיו  בחלקות 
יש  כלכלי,  היה  בהן  והנזק  שעברה  בשנה 
להגמיע בתכשירי IMIDACLOPRID: קונפידור 
או קודקוד, 750 סמ"ק לדונם בכל טפטפות 
החלקה. מועד ההגמעה: סוף פריחה. טיפול 
טיפול  יעיל.  בקונפידור פחות  יותר  מאוחר 

מוקדם מדי עלול לפגוע בדבורים.

קמחית כדורית

האימידקלופריד  הגמעת  של  הטיפול 
נגי בנוסף לקמחית הכדורית  ־עשוי למנוע 

האדומה,  בכנימה  ההדר,  בקמחית  עות 
בכנימת מוץ ובכנימה הפלורידית.

קמחית ההדר
בחלקות שבהן נתגלתה רמה גבוהה של 
את  להגמיע  יש  האחרונה  בשנה  הקמחית 
 .IMIDACLOPRIDה־ סייפן מקבוצת  התכשיר 

האימידק מקבוצת  היחיד  התכשיר  ־זהו 
לופריד המורשה להדברת קמחית ההדר.

קמחית  להדברת  חדש  תכשיר  פלאש: 
בשוק  רק  לשימוש  כה  עד  מורשה  ההדר, 
 . לגלובלגאפ  אישור  קיבל  וטרם  המקומי 

פלאש מומלץ לריסוס בריכוז של 0.03%.

קמחית ההדר

קמחית חבויה

 :CHLORPYRIFOS מומלץ לטפל בתכשירי
או  בריכוז 0.3%,  דוראון  או  דורסבן  דורסן, 

במוספילן בריכוז 0.075%.

קמחית חבויה

אקרית חלודה

עם הופעת האקריות הראשונות על גבי 
־החנטים, יש לטפל בתכשירי אבמקטין ברי

כוז של 0.05% + שמן קיצי 0.5%. הריסוס 
־יבוצע עם רדת החשכה בשל התפרקות תכ

שירי האבמקטין בקרינת השמש. יש לבצע 
רמת האקרית  כאשר  הטיפול הראשון  את 

־נמוכה ביותר. ריסוס ברמות גבוהות של הא
קרית, יהיה יעיל רק בחלקו וידרוש טיפולים 

רבים נוספים במהלך העונה.

־שחורה. כמו כן, יש לרסס בתכשירים נחו
גובה 1 מטר  שתיים פצעים המופיעים עד 
נכונה  בצורה  לגזום  יש  בנוסף,  מהקרקע. 
של  מלאה  להגלדה  זיזים  השארת  וללא 
תרכובות  מכילה  שחורה  משחה  הפציעה. 
ויצירת  תאים  חלוקת  המעודדות  פנוליות 

קאלוס להגלדת הפצעים.

ריקבון ספוגי באור

מזיקי הדרים

כנימה אדומה

החל  מתבצע  החנטים  על  קפדני  ניטור 
יש  אפריל.  חודש  של  השנייה  מהמחצית 

זחל של  בנוכחות  מבחינים  כאשר  ־לרסס 
־נים או בכיפות לבנות על החנטים. תכשי

בוגרות.  דרגות  קוטלים  אינם  ההדברה  רי 
להשתמש  יש  שנה,  מדי  ריסוס  דרוש  אם 
התכשירים  לסירוגין.  שונים  בתכשירים 

תכשי הם:  הכנימה  להדברת  ־המשמשים 
וטריגון  קוברה  טייגר,   :PYRIPROXYFEN רי 
בריכוז 0.1% או מובנטו בריכוז של 0.09%, 
בנפח תרסיס של 400־300 ליטר לדונם, או 
שמן קיצי בריכוז 2% בנפח גבוה של 1000 
חודש  מסוף  הריסוס:  מועד  לפחות.  ליטר 

אפריל עד סוף מאי.

כנימה אדומה

הכנימה  להדברת  חדש  תכשיר  פלאש: 
האדומה, אשר מורשה עד כה לשימוש רק 

לגלו אישור  קיבל  וטרם  המקומי  ־בשוק 
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טיפול קרקע בתכשירי 
:IMIDACLOPRID

יש למהול במים, ליישם באזור ההרטבה 
ובית השורשים ולהשקות כלהלן:

עם הנטיעה: 1 סמ"ק לשתיל
עצים צעירים: 4־2 סמ"ק בהתאם לגודל 

העץ
משך ההגנה: 8־4 שבועות

טיפול גזע במוספילן
)תרכיז  גזע בהברשה במוספילן  טיפולי 

נוזלי כחול( מומלצים בעצים צעירים ובעצי 
החלפת זן על רקמה משועמת בלבד.

־אין לטפל ברוכבים ירוקים של עצי החל
פת זן שאינם משועמים.

־אין לטפל בעצים צעירים מיד לאחר הנטי
עה, אלא להמתין לפריצת גל הלבלוב הבא.

הגזע  על  היישום  יתבצע  הצעיר  בעץ 
מתחת להסתעפות הענפים הראשיים.

רוכב  בכל  לטפל  יש  זן  החלפת  בעצי 
באופן נפרד במינון מתאים על פי קוטרו.

ניתן ליישם בפרדס נושא פרי עד 120 יום 
לקטיף.

הערותמשך ההגנהתכשיר וריכוז

מוספילן או מפיסטו בריכוז 
 0.025%

מומלץ טיפול יחיד בעונה; מדביר עד 20 יום
גם כנימות עלה

תכשירי אבאמקטין 0.03% + 
שמן קיצי 0.5%

מדביר גם את אקרית החלודה; אינו עד 14 יום
מדביר כנימות עלה

ריסוס חיפוי

־בכל תכשירי ההדברה יש לפעול על פי התווית ביחס לריכוז, לטיפול בחומר ולימים המו
תרים לטיפול לפני קטיף. בנוסף לכך, יש לבקש מחברות היצוא שעמן עובדים את רשימת 
החומרים המותרים אצלן, כיוון שבמרבית המקרים הרשימות הללו מחמירות יותר מהתווית, 

ויש לנהוג על פיהן בכל הנוגע לפרי המיועד ליצוא.

קוטר הגזע 
)מ"מ(

מינון תכשיר לעץ 
)סמ"ק(

הערותמשך ההגנה

גמר פעילות התכשיר יתאפיין 8־4 שבועות0.3־200.1־10
בנוכחות זחלים צעירים 
פעילים בקצה הצימוח

1.0־450.4־21

2.0־651.1־46
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אקרית החלודה

אקרית  אוכלוסיית  אם  העונה,  בהמשך 
החלודה מתרבה שוב, יש לטפל בתכשירים 

מקבוצות אחרות, כלהלן:
SPIRODICLOFEN - אנווידור ברי־  תכשיר

כוז 0.03%;
תכשירי FENBUTATIN OXIDE - אקרימייט, 

בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז 0.1%;
בריכוז  בשימוש  רובם   - גפרית  תכשירי 
0.75%. יש לנהוג בשימוש בהם על פי הר־

שום בתווית. תכשירים אלו מדבירים לרוב 
גם אקרית מזרחית.

אקרית מזרחית
עם הופעת האקריות הראשונות על גבי 
יש לרסס בתכשיר אנווידור בריכוז  העלים 

.0.02%

אקרית מזרחית

בהמשך העונה, אם אוכלוסיית האקרית 
המזרחית מתרבה, יש להשתמש בתכשירים 
 :FENBUTATIN OXIDE מקבוצת ה־
אקרימייט, בוטרקס או טורק )טונטו( בריכוז 

.0.1%

תריפס הסחלב
המערבי  בגליל  בפרדסים  בעיקר  הופיע 
השימוש  אושר  האחרונה  בעונה  והמזרחי. 

בתכשיר ספרטה בריכוז של 0.4%.
בחיבור  התריפס  את  ולמצוא  לנטר  יש 
שבין הפירות או בין העלים לפרי. עד עתה 
באשכוליות  הסחלב  תריפס  של  נזקו  ניכר 

ובפומלית.

נזק של תריפס הסחלב בפירות האשכולית

נימפות צעירות של תריפס הסחלב

תריפס הסחלב - בוגר

עש מנהרות ההדר

רצוי  זן  החלפת  ובעצי  צעירים  בעצים 
להגן על הלבלוב ממזיק זה, התוקף ופוגע 
בתחילת  לטפל  יש  בלבד.  הצעיר  בלבלוב 
גל הלבלוב, מיד כאשר רואים את הנגיעות 
בעש. אין צורך לטפל כאשר אין לבלוב צעיר. 

־רצוי להשתמש במהלך העונה בקבוצת תכ
שירים אחת ובצורת יישום שונה.

Pioneering the Future

חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע 
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: שחר דיין 054-5616260, דרום: יוסי סופר 054-5616122

עם דשני חיפה אתה יכול להיות בטוח שהגידולים שלך מקבלים רק דשנים המבוססים על חנקת אשלגן, ונהנים מכל היתרונות של 
הזנה מדוייקת המותאמת לתנאי הגידול בארץ. הדשנים מבוססי חנקת אשלגן מספקים כל מה שהצמח צריך: 100% יסודות הזנה 
ללא כלור או נתרן. הודות ליתרונות היחודיים של חנקת האשלגן, הדשנים נקלטים במהירות, מזינים את הצמח ביעילות, ואינם מותירים 

שאריות בקרקע.

www.haifa-group.com    info@haifa-group.com :חיפה כימיקלים בע”מ    טל: 074-7373737    מייל
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יאיר אורן, אגף הפירות, תחום הדרים, 
ממ"ר )גמלאי שה"מ( להדברת מחלות 

ועשבייה בפרדס

החסרונות והיתרונות לנוכחות עשבים 
בפרדס

־עשבייה מתחרה בעצים על מים, דשה
־נים ואור; המטפסים חונקים את הע

צמח  כל  כידוע,  הצללה.  ידי  על  צים 
צורך מים, חנקן, זרחן, אשלגן ויסודות נוספים; 
אם יש עשבייה סביב העצים, שבעטייה עלולים 

־להיגרם להם סבל ופחיתה ביבולים - יש להו
סיף יסודות אלה לקרקע. יתר על כן, העשבייה 
מושכת נברנים הגורמים בסופו של דבר נזקים 
התנועה  על  מקשה  גבוהה  עשבייה  לעצים. 

־בפרדס ועל בקרה אחר הופעת מזיקים. באו
פן מוחלט אין להותיר עשבייה בפרדסים בפס 
רוחב של מטר מכל צד של העץ כדי לא לעכב 

את התפתחות העצים.
עם זאת, לעשבייה יתרון חשוב במניעת סחף, 
במיוחד כאשר הנטיעה במדרון. בעונת הגשמים 
של  התייבשות  כבדות  בקרקעות  העשב  יזרז 

הקרקע ויקל על תנועת כלים ועובדים.

שיטות להדברת עשבים
מכנית - פליחה של הקרקע: קלטור, דיסוק,   .1
של  עמידות  פיתוח  לאור  וכיסוח.  תיחוח 

־עשבים רבים לקוטלי עשבים מורשים, הית
רון של השיטה המכנית מתבטא בכך שאין 
פעולת  על  חוזרים  ואם  חמקנית,  עשבייה 

־הקלטור, דיסוק או תיחוח, ניתן לבסוף להד
ביר גם עשבייה רב־שנתית כמו יבלית, דורה, 
פספלון  )קוסב(,  צובא  ארם  דורת  רוטמית, 

דו־טורי ועוד.
עשבים  בקוטלי  השימוש   - כימית  הדברה   .2
מחייב ידע נרחב כדי להשיג תוצאות טובות, 
למנוע נזקים, בזבוז מיותר של כסף וזיהום 
סביבה, וכן כדי שלא לתת לעשבים חמקניים 
וכדי שלא לרסס עשבייה בקוטל  להתבסס 
עשבים שאינו מתאים או בסוף עונת גידולה. 
מומלץ להדביר נבטים בגובה של 10־5 ס"מ 

ולא לרסס על עשבייה גבוהה.
נובטת באביב   - חד־שנתית  קיצית  עשבייה 
ושורדת עד הסתיו. מיותר להדבירה ע"י ריסוס 

בסתיו )הערה: קייצת נובטת בסתיו(.
עשבייה חורפית חד־שנתית - נובטת בסתיו 

־ושורדת עד יוני־יולי. אין טעם לרסס נגדה בא
מצע הקיץ. אם היא גבוהה מכסחים אותה.

,עשבים רב־שנתיים הפעילים בקיץ כמו ינב־
וט והגה, אין מרססים בסתיו.

כמו  בחורף,  הפעילים  רב־שנתיים  עשבים 
חמציץ, לוף ולופית, אין מרססים בקיץ.

לכל קוטלי העשבים יש גם עשבייה חמקנית, 
־ושימוש באותו חומר ברציפות יגרום להתבס

סותה בשטח. לא מומלץ לפתור את הבעיה על 
ידי העלאת המינונים אלא בשילובם של קוטלי 

ירחיב את קשת העשבים המו ־עשבים, אשר 
דברים, כך לדוגמה גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, 
טורנדו,  גלייפון,  גלייפוס,  גלייפוגן,  רונדומור, 

־טייפון( בשילוב דיפלופניקן )קוורץ, לגטו, פא
־לקון( או קרפנטרזון אתיל )אורורה( או גלופו

וכן  ביי(,  בסט  פאסטר,  )בסטה,  אמוניום  סיט 
הנטר(  אורגן,   ,X )הייבר  ברומסיל  של  שילוב 
טווח  את  יגדילו   - דיאורון  של  נמוך  במינון 
 2,4-D העשבים המודברים. שילוב של תכשירי
עם גלייפוסט או בסטה ידביר או ידכא עשבייה 
אורגיה  ינבוט,  הגה,  חבלבל,  כמו  רב־שנתית 
משינית, סולנום זיתני, פטל, אספרגוס, ומתאים 
גם להדברת נבטים של עשבייה חמקנית נוספת 

כמו קייצת, ירבוז עדין וירבוז שרוע.
לק המיועדים  חומרים  הם  עלווה  ־קוטלי 

טול עשבייה קיימת. יש הנקלטים בצמח דרך 
העלווה, יש הנקלטים דרך השורשים, ויש - הן 
מהעלווה והן מהשורשים. קוטלי העלווה לרוב 
מלא  אור  בתנאי  מדו־קטלון  חוץ  סיסטמיים, 
ושמנים. בקבוצה זו נכללים: תכשירי גלייפוסט 
)גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, 
ברומסיל  תכשירי  טייפון(,  טורנדו,  גלייפון, 
)הייבר־X, הנטר, אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר־
־סופר, אמינובר, סאנפאן־סופר( ותכשירי גליפו
סינת אמוניום )בסטה, פאסטר בסט ביי( ועוד.

מונעי הצצה הם חומרים הפוגעים בזרעים 
וטפיח בזרע  המים  )קליטת  הנביטה  ־בשלב 

בנבט  פוגעים  או  הצצתם  את  ומונעים  תו( 
מיד לאחר הצצתו. בקבוצה זו נכללים דיאורון 

־)דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, אוקסי
פלורופן )אוקסיגל, גול, גליגן, גליל, גלאון( ועוד. 
החומרים הללו יפעלו כנדרש אם ייושמו כראוי 

ובמינונים המומלצים.
חומרים משולבים הם קוטלי עשבים מונעי 
וקוטלי עלווה כמו טריאזינים: קורוגרד  הצצה 
נוהגות  הכימיקלים  חברות  ועוד.  טרבוטרקס 
לשלב מונעי הצצה בקוטלי עלווה, כמו למשל, 

הגלידר של חברת "אגן", אך גם החקלאי יכול 
לשלבם במכל.

יש  עשבים  קוטלי  מריסוס  המרב  להשגת 
לזכור כי:

)ל־1000  לדונם  מינון  לפי  הן  ההמלצות   .1
מ"ר(.

לה־ יש  היא באחוזים  גם כאשר ההמלצה   .2
קפיד על המינון לדונם. לדוגמה: ההמלצה 
2% חומר בנפח של 35 ליטר/ד'; אם רו־  היא

ססו 2% בנפח 70 ליטר/דונם – יושמה בעצם 
מנה כפולה של קוטל עשבים, והדבר יגרום 

נזק לעצים.
3. החשיבות של נפח התרסיס:

הנקלטים  עשבים  וקוטלי  הצצה  מונעי  א. 
ע"י השורשים - יש להצניע בהשקיה או 

בגשם, לכן אין חשיבות לנפח התרסיס.
יש   - קוטלי עשבים הנקלטים מהעלווה  ב. 
שאם  כך  התרסיס,  לנפח  רבה  חשיבות 
ההמלצה היא לרסס 30 ל'/ד' אך רוססו 
בפועל 60 ל'/ד', אזי דולל החומר שנשאר 
50%, והכמות שהגיעה לקר־ ־על הצמח ב

קע בוזבזה לריק.
קוטלי עשבים הנקלטים הן מהעלווה והן  ג. 

מהשורש - כדאי לרסס בנפח המומלץ.

תכונות נוספות שיש להתחשב בהן
לחץ האדים של החומר - אם הוא גבוה, אין   .1
להשתמש בו בטמפרטורות גבוהות במיוחד 
ולא במינונים הגבוהים, כמו באוקסיפלורופן 
)גול ודומיו(, או שיש להצניעו בקרקע מיד, 

כמו הטריפלורלין )טרפלן(.
לאור  גבוהה  או  נמוכה  בחשיפה  עמידות   .2
השמש - דיאורון והיבר X, לדוגמה, פעילים 
הריסוס,  לאחר  יום  40־30  הוצנעו  אם  גם 
מאבד  ודומיו(  )גול  שאוקסיפלורופן  בעוד 

־מיעילותו אם מצניעים אותו שבועיים־שלו
שה לאחר הריסוס.

3. מידת המסיסות של החומר - אוקסיפלורופן 
בערך אחד חלקי  ודומיו( מסיס במים  )גול 
מליון, והיבר X - 480 ח"מ במים. הנושא צריך 

להילקח בחשבון בשיקולי השטיפה.
הקר־ של  הסופח  לתצמיד  הספיחה  מידת   .4

קע.
מיקרואורגניזמים  ידי  על  לפירוק  עמידות   .5

שבקרקע.
מידת הרעילות לבעלי דם חם ולדגים.  .6

סכנת רחף לגידולים בסביבה.  .7

הדברת עשבים בפרדס
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Diflufenican )קוורץ, לגטו, פאלקון(
־קוטל עשבים הנקלט בצמח מהעלווה ומה

וגורם  הפוטוסינתזה  במערכת  פוגע  שורשים. 
להל גורם  החומר  רחף   - הצמחים  ־להלבנת 

בנת עלי ההדר. נראה שהקייצת רגישה לחומר. 
דבקה,  הדגניים,  מיני  מרבית  חמקנים:  צמחים 
חרדל, חלמית, גזר, גדלן, ברקן, סוככיים, עשנן, 
מקור החסידה. רצוי לשלבו במונע הצצה נוסף, 

־מומלץ בגלייפוסט. אינו מדביר קייצת, כפי שח
שבנו בעבר.

Carfentazone ethyl )אורורה(
־קוטל עלווה של צמחים רחבי עלים. אינו מד

ביר דגניים. מומלץ לשלבו בגלייפוסט. יעיל נגד 
ירבוזים בשלב הנביטה.

Bromacil )הייבר X, אורגן, הנטר(
עצי ההדר, חוץ מפומלו ומסטאר רובי, עמידים 
לחומר גם במינונים גבוהים. בעל מסיסות גבוהה 
400 ח"מ במים. נקלט בצמח דרך השור־  - מעל
־שים בלבד )יש מעט צמחים חריגים(. מומלץ בפ

רדסים בשנה השלישית. בהשקיה במים מושבים 
ניתן ליישמו דרך מי ההשקיה, בתנאי שלמערכת 
ההשקיה אין כל קשר לגידולים אחרים )מטעים 

לסוגיהם, ירקות, חממות, צמחי נוי ועוד(.
או  גשם  ע"י  מופעלים   Bromacil תכשירי 
צמחים  להדברת  ג'/ד'   100 מינונים:  השקיה. 
חד־שנתיים; 400־300 ג'/ד' להדברת רב־שנתיים 
בעלי ציצת שורשים; 1000 ג'/ד' להדברת יבלית. 
לתכשירי Bromacil אין צורך להוסיף גול ודומיו, 
טיארה, אורורה או קוורץ, כיוון שתכשירים אלה 
קטילת  טווח  את  מגדילים  או  משפרים  אינם 
הצצה  במונע  לשלב  מומלץ  שלהם.  העשבים 
לתכשירי  טרבוטרקס.  או  סימזין  דיאורון,  כמו 
 - חמקנים  עשבים  של  רב  מספר   Bromacil

ראה רשימה בהמשך.
־אם בחלקה יש עשבייה רב־שנתית, כמו חל
־בלב וסולנום מכסיף, מומלץ לשלב אחד מתכ

.D2,4שירי ה־־

Bromacil עשבייה החומקת מתכשירי
פספלון מורחב  .1
פספלון דו־טורי  .2

דורון גדול  .3
רודוס  .4

דורת ארם צובא )קוסב(  .5
משיין גלילי  .6

חילף החולות  .7
קנה מצוי ואב קנה  .8

זקנן שעיר  .9
זקנונית הטבעות  .10

חבלבל  .11
פטל  .12

לנטנה  .13
אספרגוס  .14

לפופית  .15
קיסוסית  .16

חנק  .17
אורגיה משנית  .18
ויתניה משכרת  .19

טיון  .20
סולנום מכסיף  .21

ינבוט  .22
הגה  .23

כותלית יהודה  .24
פרע מסולסל  .25

ירבוז עדין  .26
לחך  .27

סביון  .28
Glyphosate isopropy amine salt

קוטל עלווה. נקלט בצמח במהלך שש שעות 
־מהריסוס. יתרונו מתבטא בכך שאין צורך להפעי

לו בהשקיה. הגלייפוסט מתפרק יחסית מהר ע"י 
להשתמש  רצוי  לא  בקרקע.  מיקרואורגניזמים 
במים מושבים בדרגה 1 או 2 במכל הריסוס. אין 
במיוחד  מהריסוס,  שעות   24 לפחות  להשקות 
בשתילים צעירים ובקרקעות קלות. יש להקפיד 
שלא להעלות את המינון מעל המומלץ. במינונים 
גבוהים ובקרקעות קלות ובינוניות החומר נקלט 
בשורשים ופוגע בעצי ההדר, במיוחד בשתילים 
הפקעים  לשכפול  גורמים  הנזקים  הצעירים. 
 Glyphosate ולעלים צרים וארוכים. לתכשירי

עשבים חמקניים רבים; ראה רשימה להלן.

עשבייה החומקת מגלייפוסט
ינבוט  .1

ויתניה משכרת  .2
פטל קדוש  .3

אספרגוס  .4
חנק  .5

אורגיה משינית  .6
חלמית ומעוג*  .7

כרוב החוף*  .8
יהודי נודד*  .9

קייצת גבוהה  .10
סרפד*  .11

מרקולית*  .12
זון משכר*  .13

הגה  .14
דבקה  .15

כותלית יהודה  .16
* מדביר בשילוב אוקסיפלורופן 0.1%.

D-2,4 )אלבר סופר, אמינו בר, בר(

קוטל עלווה סיסטמי. החומר נקלט מהעלים. 
מהנטיעה.  וחצי  שנה  לאחר  לשימוש  מאושר 
סינתטיים  צמיחה  חומרי  הם   D2,4־ תכשירי 
העשב  ולתמותת  בצמחים  לפגיעה  הגורמים 
הרגיש. לתכשירי ־D2,4 יש פורמולציות בעלות 
משתמשים  בפרדס  נמוך;  או  גבוה  אדים  לחץ 

בתכשירים בעלי לחץ אדים נמוך.
לגידולים  מסוכן  אלה  חומרים  של  הרחף 
ולכן מרססים  צעירים,  הדרים  ולשתילי  שכנים 
בהתאם  ייקבע  המינון  רוחות.  אין  כאשר  רק 
המינון  יהיה  בכתמים  בריסוס  בתווית.  לרשום 

0.3%־0.25%.
תכשירי  D-2,4 ניתן לשלב עם גלייפוסט או 
ברומסיל. שילוב של אוקסיפלורופן מרחיב את 

היקף העשבים המודברים.
בהדברת  רבה  חשיבות  יש   2,4-D לתכשירי 
וביניהם עשבים רב־שנתיים כמו  עשבים רבים, 

־חבלבל, נבטי אורגיה משינית ונבטי אסתר מר
צעני. הם משמשים גם להדברת קייצת צעירה 

ולדיכוי של הגה, ינבוט, שוש ואמברוזיה.
D-2,4 מספר לא מבוטל של עש־ ־לתכשירי ה
בים חמקניים, כולל רחבי עלים שבעבר הודברו 

בקלות באמצעותם.

 2,4-D עשבייה החומקת מתכשירי
יהודי נודד  .1

כותלית יהודה  .2
חלמית ומעוג  .3

ירבוז עדין  .4
פטל  .5

לנטנה  .6
חנק מחודד  .7

אספרגוס  .8
אורגיה מישנית בוגרת  .9

שרביטן  .10
חלבלוב שרוע )שלוחית קרחת(  .11

קייצת בגובה 40 ס"מ ומעלה  .12
סרפד  .13

Fluroxypyr )טומוהוק, סטרן, פלאטון(
חומר צמיחה סיסטמי. מניסיוני, הרחף גורם 
לפגיעה בלבלוב צעיר בזן אור ובפומלית. החומר 

־מאושר לריסוס בפרדס מהשנה השלישית לנטי
עה. מומלץ להדברת כתמי עשבים קשי הדברה.

Glufosinate ammonium )בסטה, 
פאסטר, בסט ביי(

מותר  בלבד.  מהעלים  נקלט  עלווה.  קוטל 
קשת  להגדלת  הנטיעה.  לאחר  מיד  לשימוש 

רו לבסטה  להוסיף  ניתן  המודברים  ־העשבים 
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מתקדמת חקלאית  טכנולוגיה 
מרססי רז מרססי כרמים

פיתוח חדשני של חברת "מרססי רז" 
לריסוס כרם יין

ריסוס 2 שורות בו זמנית �
פתיחה וסגירה הידראולית של הזרועות �
 משאבת בוכנות/דיאפרגמה בספיקה של  �

120-180 ליטר/דקה ולחץ עד 40 אטמ'
ברזים חשמליים/ידניים להפעלה �
4 זרועות ריסוס עם פומיות קרמיות מתכווננות -  �

תוצרת "בראליה"
2-3 פומיות אופקיות תחתונות לכל זרוע �
כיוון רוחב זרועות הריסוס בהתאם למבנה הכרם �
מנגנון קפיצי לקצה הזרוע, זווית קיפול 30 מעלות  �

למניעת שבר במגע עם הקרקע או מכשול אחר
מגן נירוסטה לכל הפומיות �
מיכל נירוסטה נגרר בנפח של 1000-2500 ליטר �

מרסס כרם דו שורתי 
לריסוס בלחץ גבוה - 

קיפול טלסקופי 



־נסטאר. את הבאסטר אין לשלב בקוטלי עש
בים, אלא רק בהתאם לרשום בתווית.

Glufosinate ammonium לתכשירי
־מספר לא קטן של עשבים חמקנים, כלה

לן.

עשבים החומקים מבסטה
הגה )בכרמים משתמשים נגדו(  .1

ויתניה משכרת  .2
פטל קדוש  .3

אספרגוס  .4
ינבוט  .5
חנק  .6

אורגיה משינית  .7
חלמית ומעוג  .8

כרוב החוף  .9
יהודי נודד  .10

קייצת גבוהה  .11
סרפד  .12

מרקולית  .13
זון משכר  .14

דיאורון )דוריאן, דיאורקס, דיוקרון, 
סאנדורון(

הדיאורון הינו מונע הצצה מקבוצת הדימתיל 
אוראה. הוא מותר לשימוש בפרדס מגיל שלוש 
בהשקיה.  להצניעו  יש  הריסוס  לאחר  שנים. 

־מונע נביטה גם של הדגניים החומקים מהטרי
אזינם )שיבולת שועל חומקת ממינונים נמוכים 
של דיאורקס(. ניתן לשלבו בקוטלי עלווה כמו 
ברומסיל וגלייפוסט. לדיאורון מספר לא מבוטל 

של עשבים חמקנים.

עשבייה החומקת מדיאורון
שיבולת שועל  .1

זיפן  .2
עשנן  .3

לכיד הנחלים  .4
חלבלוב קעור  .5

דטורה  .6
קוטב מצוי  .7
ירבוז עדין  .8

סביון  .9
שלשי רגילני  .10

המלצות להדברת עשבייה באביב
הריסוס  לפני  גבוהה  עשבייה  לכסח  מומלץ 

בקוטלי עשבים.
־בהדברת העשבייה הקיימת יש לערוך הבח

נה בין חלקות המושקות בטפטוף לבין חלקות 
בחלקות  בממטירונים.  או  במתזים  המושקות 

המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל עלווה 
הצנעה.  מחייבים  ההצצה  שמונעי  כיוון  בלבד, 
בממטירונים  או  במתזים  המושקות  בחלקות 
מומלץ לרסס בשילוב של קוטלי עלווה ומונעי 

הצצה.
־מונעי ההצצה המורשים לשימוש באביב וב

קיץ )גם לפרדסים שהפרי שלהם מיועד ליצוא( 
הם: תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, 
סאנדורון( ותכשירי דיפלופניקן )פאלקון, לגטו, 

קוורץ(.
גלייפוסט  תכשירי  הם  עלווה  קוטלי 
גלייפוגן,  רונדומור,  ראונדאפ,  )גאלופ, 
תכשירי  טייפון(,  טורנדו,  גלייפון,  גלייפוס, 
ואורגן(, תכשירי  X, הנטר  )הייבר  ברומסיל 
D-2,4 )אלבר־סופר, אמינובר, בר( ותכשירי 
גלייפוסימת אמוניום )בסטה, פאסטר, בסט 
ביי(. את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, 

הקיי הרב־שנתית  העשבייה  ולהרכב  ־לזן 
ההדר  פירות  שמרבית  משום  בשטח.  מת 
על  מסתמכות  המלצותינו  ליצוא,  מיועדים 
פי  על  ליצוא  המורשים  החומרים  רשימת 
דרישות הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש 

רק בתכשירים המורשים לפי התווית.
־נמצאים בשוק גם תכשירים משולבים לה

דברת עשבייה. תכשירים אלה מורכבים מכמה 
־חומרים המיועדים הן למניעת הצצה והן לה

בהם  להשתמש  וניתן  קיימת,  עשבייה  דברת 
בהתאם להרכב העשבייה הקיימת בפרדס ולפי 

התכשי בתוויות  הרשומות  השימוש  ־הוראות 
רים.

־חשוב להדגיש, כי קנייני הפרי השונים מג
ההדברה.  בתכשירי  השימוש  את  מאוד  בילים 
קרובות,  לעתים  משתנות  התכשירים  רשימות 
עד כדי כך שחלים שינויים גם ממועד כתיבת 
החומר המקצועי עד למועד היישום. לפני כל 
התכשיר  אם  המשווק,  עם  לבדוק  יש  טיפול 
המיועד ליישום מאושר לשימוש ע"י המשווקים 

והקניינים.

נוסחאות הריסוס בהתאם לגיל הפרדס

פרדסים צעירים

־אם יש צמחי קייצת שנבטו בסתיו, מומלץ לעק
רם בעודם קטנים.

לרסס  מומלץ  בטפטוף  המושקות  בחלקות 
בקוטל עלווה בלבד. בחלקות המושקות במתזים 
או בממטירונים מומלץ לשלב במונע ההצצה, 

בתנאי שהשילוב אפשרי על פי התווית.

פרדסים בשנה הראשונה
)בסטה,  גלייפוסימת אמוניום  מומלץ לרסס 

-2.0% 1.5%. יש להגן על הג־  פאסטר( בריכוז
זעים מהרטבה של תרסיס הריסוס.

למניעת הצצה מומלץ לרסס:
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50   .1

סמ"ק/ד'
פרדסים בני שנתיים

 50 קוורץ(  לגטו,  )פאלקון,  דיפלופניקן   .1
סמ"ק/ד' + גלייפוסט 1.5%־1%

בסטה בריכוז 2%־1.5%  .2

פרדסים בני שלוש שנים
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50   .1

סמ"ק/ד' + גלייפוסט 1.5%־1%
בסטה בריכוז 2%־1.5%  .2

סטרן או טומהוק או פלאטון בריכוז 0.5% נגד   .3
עשבים קשי־הדברה - בכתמים

4. תכשירי דיאורון )דוריאן, דיואורקס, דיוקרון, 
סאנדורון(

פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים(
לרסס  מומלץ  בטפטוף  המושקות  בחלקות 
המושקות  בחלקות  בלבד.  העלווה  בקוטל 
את  גם  לשלב  כדאי  בממטירונים  או  במתזים 

מונע ההצצה לפי הטיפולים כלהלן:
תכשיר דיאורון 250־200 ג'/ד' כמונע נביטה +   .1

תכשיר גלייפוסט 1.5%־1%
תכשיר דיאורון 250־200 ג'/ד' כמונע נביטה +   .2

היבר X או הנטר או אורגן )100 ג'/ד'(
לגטו  או  סמ"ק/ד'   50 פאלקון  או  קווארץ   .3
+ גלייפוסט  ג'/ד'  50 סמ"ק/ד' + טיארה 50 

1.5%־1%
סטרן או טומהוק או פלאטון בריכוז 0.5% נגד   .4

עשבים קשי־הדברה - בכתמים
נבטים של קייצת מדבירים על ידי ריסוס של   .5

.2,4-D גלייפוסט + תכשירי

עשבים קשי־הדברה
ישנם עשבים קשי־הדברה, במיוחד שיחים 

־מטפסים כמו ויתניה משכרת, אספרגוס למי
ניו, חנק, אורגיה משינית, בלוטנית אפריקאית, 
יש  ובהם  ושבטן,  חבלבל, היפומאה, שרביטן 
וזרעים  פירות  הנבת  ולמנוע  נקודתית  לטפל 
הצמחים  את  התפשטותם.  את  למנוע  כדי 
 - שיתחדשו  אימת  וכל  לעקור,  יש  הבוגרים 

־לחזור ולרסס. מדבירים עשבים אלה באמצ
בשילוב  גלייפוסט  בתכשיר  ריסוסים  עות 

.2,4-D התכשיר
מומלץ  שונים  מטפסים  נביטת  למנוע  כדי 
לרסס דיאורון מתחת לנוף העצים לפני הגשם 

או לפני ההשקיה במתזים או בממטירונים.
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  נשים בחקלאות

 צילומים: טומי יונגר

ולדתי ברעננה לפני 38 שנה. גרתי תקופה מסוימת בירושלים נ
־ובבאר שבע. החיים הובילו אותי לעולם החקלאי, לא לפני שס

יימתי תואר ראשון ביחסים בין לאומיים, שפה וספרות איטלקית 
MBA במינהל עסקים באוניברסי־  באוניברסיטה העברית, ותואר שני

טת תל-אביב בהתמחות שיווק.
אמא מדריכת טיולים, ואחרי הצבא עשיתי שנה מסביב לעולם: חצי 

־שנה גרתי במלבורן, אוסטרליה, שלושה חודשים בניו-זילנד וחודש
יים באלסקה. אחר-כך גרתי שנה בברגן שבנורבגיה במסגרת חילופי 
סטודנטים ושנתיים באירלנד, שם התקבלתי ל"גוגל", ומאוחר יותר 

עבדתי בחברה שנה בישראל.
  )"WWOOF"(בשנת 2000 נמניתי עם העובדים בשתי חוות חקלאיות
באיטליה באזור אמילי ליד סיינה. הייתי אחראית על 100 כבשים שלא 
דיברו אתי ולא שיפרו לי את השפה. חווייה שניה שם היתה כשעזרתי 

בגידול ירקות בחווה אורגנית: עגבניות, קישואים, תפוחי אדמה.
פרק זמן מעניין, 
מרתק, מיוחד היה 

לח ־כשהתקבלתי 
"חי של  בת  ־ברה 

כמנהלת  שתיל" 
העסקי  הפיתוח 

ובד זנים  ־בטיפוח 
־גש על נושא השו

 ROOTILITY  - רש 
טיפוח  -שמשמעו 

השור ־מערכות 
במהלך  שים. 
השנתיים שעבדתי 
לגייס  סייעתי  שם 

־חמישה וחצי מיל
ממספר  דולר  יון 
שהשקיעו  קרנות 
הזנים.  בטיפוח 

־אחרי הניסיון שר
בחברות  כשתי 
מסחריים  ובגופים 
בארץ ובעולם חשתי די בטוחה בעצמי להמשיך כעצמאית וכיום אני 
מלווה חברות בהיבטים של שיווק ופיתוח עסקי בתעשיות הביוטק, 

הקלינטק והחקלאות.

־אני בדעה ברורה לחלוטין שעל נשים לקחת חלק בתעשייה החק
להציע,  מה  הרבה  יש  לנשים  בכלל.  העסקי  ובעולם  בפרט  לאית 

לפחות כמו לגברים.
אני גאה שהגעתי למעמדי הנוכחי בזכות, ולא הייתי צריכה לעשות 
שימוש בשום שלב בחיי בתכונה נשית כזו או אחרת כדי להתקדם 
מקצועית. יופי? את היופי אני שומרת לעצמי. אני יודעת להציע הרבה 

יותר מהעיניים היפות שלי.

מילי פלד
ביוטק, קלינטק וחקלאות
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יואב וזאנה

־אחר המטח האחרון אותו נאלצו לסל
־פוג תושבי הערים והישובים הסמו

כים לעזה, חזרנו אל אותם אנשים 
אשר מרגמות ורקטות הינן שגרת חייהם, גם 

אם לא תמיד מדווח על כך בתקשורת.
צפריר חיימי הוא מנכ"ל שותפות גידולי 
השדה של הקיבוצים כרם שלום וניר יצחק 
וחבר קיבוץ ניר יצחק בעצמו. חיימי מספר 
מקבלים  חודש  מדי  שבה  חיים  שגרת  על 
שלא  מהצבא  הוראה  עזה  עוטף  חקלאי 
שלהם  החקלאיים  השטחים  אל  להיכנס 
בגלל מטח או התראה ספציפית, "זה יכול 

להימשך חצי יום או יממה שלמה".
־חיימי מספר על מבצע "עמוד ענן", המב

צע הגדול האחרון באזור אשר גרם לחקלאי 
הסביבה לנזקים רבים, בעיקר בגלל אורכו 

־ועצימותו: "במהלך מבצע עמוד ענן לא יכו
לנו להיכנס לשדות שלנו לכל אורך המבצע 

־בגלל קירבתם לגדר. זה גרם לנזקים לגידו
לים שהיו לנו באותו זמן – תפוח אדמה, גזר, 
הייתה משמעותית  הפגיעה  וחיטה,  צנונית 

־אך למזלנו לא נאלצנו להפוך שדות והצלח
נו להציל את חלקם". 

־חיימי ממשיך: "אני חושב שעיקר הבע
מהר הראשוני  הזמן  משך  הוא  פה  ־יה 

שיוצאות  לרגע  ועד  האירוע  שמתחיל  גע 
מאוד  היקשה  זה  שלנו  במקרה  תקנות. 

־על הגשת תביעות נקודתיות לנזקים ספ
ציפיים, אם התגובות היו מהירות יותר אז 
כנראה שהיינו יכולים להיות ממוקדים יותר 
ולקבל אולי פיצוי הוגן. מיד לאחר שיצאו 
הנהלים שבהם הוגדר מי זכאי לפיצוי, איך 

להגיש תביעה ושאר הנחיות - הגשנו את 
בידיהם  אשר  רכוש  מס  לאנשי  התביעות 
הטבלאות שקבעו מהם רמות הנזק לגידול 
התהליך  מסוימת.  תקופה  לאורך  מסוים 
הזה לכל אורכו לקח משהו כמו חצי שנה 

־או שמונה חודשים מסוף המבצע ועד לק
בלת הפיצויים, אצלנו זה עוד היה תהליך 
יחסית קצר לעומת מקומות אחרים. אחת 
הייתה  הזה  אורך התהליך  ההשלכות של 
שחלק גדול מהנזקים היו קשים להוכחה 
בדיעבד וכשהחקלאי עומד מול השמאים 
הוא לא תמיד נופל על אוזן קשבת. מהרגע 
שנגמר המבצע דרך ההכרזה על התקנות 
היה  כבר  לשדות  הגיעו  שהשמאים  ועד 
קשה להתרשם מרמת הנזק. המדינה יצרה 
'מסלול ירוק' הקובע תקן של פיצוי קבוע 
לדונם עבור כל גידול ספציפי, והיה 'מסלול 
ספציפית  לתבוע  יכול  החקלאי  בו  אדום' 
עבור חלקה מסוימת או גידול מסוים ואז 
המסלול  שנגרם.  הנזק  את  להוכיח  עליו 

להו אפשרי  בלתי  עד  קשה  היה  ־האדום 
כחה, אנחנו הלכנו מראש למסלול הירוק 
שעבור  טבלה  מראש  יצרה  המדינה  שבו 
קיבלנו  ספציפיים  וימים  ספציפי  גידול 
את  מלכסות  רחוק  היה  זה  מסוים.  פיצוי 
הנזקים בפועל אך גם זה משהו. בהערכה 
גסה אני סובר כי הנזק היה בסדר גודל של 
נתחשב  ואם  לדונם,  שקלים  מאות  כמה 
בכך שיש לנו, החקלאים, אלפי דונמים זה 
גידולי  על  פה  מדובר  למזלנו  המון.  יוצא 

־שדה ולא חממות שהן עסק יקר יותר. הצ
לחנו לספוג את הזעזוע הזה הודות לניסיון 
שלנו ולאיתנות שלנו, אך כמו כל עסק אחר 
כאלו.  מנזקים  להימנע  מעדיפים  אנחנו 

ניתן לסכם כי הצלחנו לספוג את הפגיעה 
ולהמשיך הלאה".

האחרון שאירע  על המטח  חיימי מספר 
עלינו  נאסר  האחרון  "במטח  מרץ:  בחודש 
לאלו  בעיקר  יומיים,  בערך  לשדות  לצאת 
כאשר  אלו  כמו  במצבים  לגדר.  הקרובים 
אין מבצע גדול והצבא אוסר עליך להיכנס 

־לחלקות, התהליך לקבלת פיצוי הוא מסו
ונגרם נזק. קשה להוכיח  בך וארוך במידה 
למשל כי בגלל שפספסת ריסוס מסוים אז 
התפרצה או התגברה מחלה שעלולה לגרום 
אנו  כאלו  מקרים  גם  ליבולים,  כבד  לנזק 

נאלצים לספוג".
־בנוסף לאירועים עוינים מצד הפלשתי

נאים בעזה, לעיתים דווקא כוחות צה"ל הם 
־שגורמים לפגיעה בשדות, כמובן שלא בכ

וונה אך טעות לעולם חוזרת. חיימי מספר: 
טנק  נסע  הלילות  באחד  החולף,  "ביולי 
נמצא  הוא  איפה  זיהה  לא  הנראה  שככל 

־ודרס לי שדה של בוטנים. תוך שבוע העב
הרלוונטיים  לגורמים  החומר  כל  את  רתי 

־ביניהם דו"ח הקצין האחראי. רק לפני שבו
־עיים הגיע אליי שמאי מטעם משרד הביט

כמובן שלאחר תקופה  בנושא.  לטפל  חון 
כה ארוכה לא ניתן להבחין בנזק שבשטח 
- גדל שם כבר גידול אחר! נאלצתי בזמנו 
להביא שמאי מטעמי ועתה התברר לי כי 
הם לא מתכוונים לכסות אותו. מדובר פה 
10,000 ₪, הטיפול טרם הסתי־  על נזק של
ים אך כבר הודיעו לי כי את רוב העלויות לא 
אקבל חזרה. חשוב לי לציין כי אין לי שום 
טענות לצה"ל על פעילותו בגזרה, ההיפך. 
אך טעויות קורות וחשוב שיהיה מי שיפצה 

עליהן במקרה הצורך".

זמן תגובה: בינוני
עקבות טנק בדריסת שדה בוטניםפגיעת טיל באחת החלקות בניר יצחק
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נטע מור, יעקב גוטליב, סבטלנה דוברינין ותמר אלון 
מדריכי הגנה"צ – שה"מ

מבוא

־קב יציאתו משימוש של התכשיר היעיל מתיל ברומיד, נבחע
־נות ומיושמות בשנים האחרונות שיטות רבות כחלופות למ

תיל ברומיד. לחלק מהחלופות טווח פעולה צר והן ספציפיות 
יותר לפגעים השונים לכן כדי לבחור בטיפול המתאים חשוב לרכוש 
ורמת  הגידול, הפגעים הקיימים בקרקע  רגישות  לגבי  ידע מעמיק 
להשתמש  וניתן  סלקטיביים  הם  מהתחליפים  חלק  בהם.  האילוח 

־בהם גם בזמן הגידול, עם גילויו וזיהויו של גורם הפגע. חשוב להק
פיד על הוצאת שאריות הגידול הקודם, על הכנה טובה של הקרקע 
לפני החיטוי ועל מניעת אילוח מחדש באמצעות חומר ריבוי נגוע או 

כלי עיבוד מזוהמים. להלן מוצגות שיטות שונות שניתן להיעזר בהן 
ובאנשי  במדריכים  להיוועץ  יש  מקרה,  בכל  קרקע.  פגעי  להדברת 

־התשומות לפני השימוש בתכשירי ההדברה השונים ובשיטות המוצ
גות. אין הרשום בדפון זה מהווה תחליף לעיון קפדני בתווית התכשיר 

ויישום התכשיר ייעשה אך ורק על פי האמור בה. 

טבלה 1. סניטציה כימית
חיסול הגידול עם תומו במינון מופחת של התכשירים השונים 

־ימנע מגורמי מחלות שונים לעבור לשלב קיימא העמיד יותר לתכ
שירי חיטוי הקרקע. כמו כן, בקרקע נגועה קשה מפחיתה הסניטציה 
יעילות החיטוי  ומשפרת את  רמת הפתוגנים בקרקע  הכימית את 
בהמשך. שיטה זו אינה מעוגנת בתוויות התכשירים )למעט מתמור 
בפלפל(, אך נבחנה ע"י המחקר וההדרכה ונמצאה יעילה. יש לזכור 

שהסניטציה הכימית מבוצעת בנוסף לחיטוי הקרקע ולא במקומו.

 הדברת פגעי קרקע
בירקות ובפרחים 

הערותנבדק בגידוליםפגעים מודבריםתכשיר/שיטה

תכשירי מתאם סודיום 
)אדיגן סופר, אדוכם 

סופר, מתמור*( 

פטריות קרקע, 
נמטודות 
חופשיות 

עגבנייה, מלפפון, 
מלון, פלפל, תות 

שדה

ניתנים בסוף הגידול דרך הטפטוף במינון של 15-10 ליטר לדונם. ניתן 
 במלון אביבי בערבה כנגד מונוספורסקוס, ובעגבנייה כנגד קראון רוט. 

מורשה בפלפל להקמלת הנוף.

1,3 די כלורופרופן 
)קונדור(

היפריקום, גרברה, נמטודות עפצים
מלפפון, עגבנייה

אפשרי בחלקות נגועות קשה או בגידולים רב-שנתיים הרגישים לנמטודות 
עפצים, במינון של 12-10 ליטר לדונם דרך הטפטוף.

טבלה 2. תכשירים ושיטות לחיטוי קרקע קדם-זריעה/שתילה

הערותמורשה בגידוליםפגעים מודבריםתכשיר/שיטה

תכשירי מתאם סודיום 
)אדיגן סופר, אדוכם סופר, 

מתמור( 

פטריות קרקע, נמטודות 
 חופשיות בלבד ועשבייה 

חד-שנתית

אבטיח, בצל, תפוחי אדמה, אגוזי 
אדמה, חציל, עגבניות, מלפפון, 

מלון, חסה, פלפל, תות שדה, 
כרוביים, ציפורן, סיפנים, חרציות, 
עדעד, גיבסנית ועוד. ראה תווית 

לגבי כל תכשיר בנפרד

יישום באמצעות המטרה או בטפטוף מתחת 
לפלסטיק במערכת מנותקת. 

כמות המים ליישום - בהתאם לעומק 
ההרטבה המיועד ולסוג הקרקע. ביישום 

בהמטרה יש להימנע מפגיעה ישירה 
בגידולים קיימים או מרחף של התרסיס. 
מינונים בהתאם לפגעים השונים - ראה 

תווית.

פטריות קרקע, עשבייה חד-חיטוי סולרי
שנתית ועלקת

פעולת חיטוי בקיץ - יוני עד אוגוסט, בשטח לכל הגידולים
פתוח ללא רשת מעל למבנה. השטח חייב 

להיות מחופה 5-4 שבועות. מצב לחות 
הקרקע כמו לזריעה ברטוב. יכול להיעשות 

גם בשילוב תכשירים כימיים במינון רגיל 
או מופחת. מומלץ להשתמש ביריעת אנטי 

דריפ.



הערותמורשה בגידוליםפגעים מודבריםתכשיר/שיטה

קונדור - 1,3 די כלורופרופן, 
תרכיז מתחלב, משווק ע"י 

חב' סוילטק

נמטודות יוצרות עפצים 
וחופשיות; פוגע גם במזיקי 

קרקע

מלפפון, פלפל, עגבנייה, תות 
שדה, גיבסנית, שושן, אקוניטום, 

כלנית, טרכליום, סולידגו, גרברה, 
ליזיאנטוס, לוע ארי, ציפורן, 

היפריקום, פרחים רב-שנתיים, 
צמחי תבלין

יבוצע ע"י חקלאים שעברו הסמכה בחברה. 
היישום דרך מערכת הטפטוף במערכות 

מנותקות, מתחת ליריעות פלסטיק. המרחק 
בין הטפטפות לא יעלה על 0.5 מטר. הוספת 

שלוחות טפטוף תשפר את התוצאות. כמויות 
 המים ביישום: 

35-25 מ"ק/מים לדונם, תלוי בסוג הקרקע.

אגרוצלון - 1,3 די 
כלורופרופן,

תרכיז מתחלב - משווק ע"י 
חב' אפעל

מלפפון, פלפל, עגבנייה, תות 
שדה, צמחי תבלין, פרחים שונים 

- לפי התווית

טלון Π - 1,3 די כלורופרופן, 
תכשיר נוזלי - משווק ע"י 

חב' סוילטק

נמטודות יוצרות עפצים 
וחופשיות; פוגע גם במזיקי 

קרקע

אבטיח שתול בשדה גלוי, גזר, 
מלפפון זרוע ושתול בשדה 

פתוח, עגבנייה שתולה, תפוחי 
אדמה, גרברה, בטטה

לשימוש בעיקר באדמות קלות ובינוניות. 
יישום התכשיר ייעשה בהזרקה ואיטום 

הקרקע באמצעות מעגלה ו/או השקיה קלה. 
אין צורך בחיפוי קרקע. ביצוע החיטוי ע"י 

קבלן מוסמך.

 ,EC פלדין
תרכיז מתחלב -משווק ע"י 

חברת רימי

נמטודות יוצרות עפצים 
ועשבייה, בהתאם למינון

מלפפון, פלפל, חציל, עגבנייה, 
מלון, ריחן, עירית, פלוקס, נץ 

חלב, פרח שעווה, גיבסנית

לשימוש בטפטוף במערכת מנותקת מתחת 
ליריעה חוסמת. מיושם ע"י חב' רימי בלבד.

פורדור 37 -משווק ע"י חב' 
דור כימיקלים

מחלות קרקע הנגרמות על 
ידי חיידקים

עגבנייה, תפוחי אדמה, אגוזי 
אדמה

מחייב יישום ע"י קבלן מוסמך.

טבלה 3. שילובי תכשירים ואמצעים אגרוטכניים

הערה כללית: השילוב של חיטוי סולרי ותכשירי מתאם סודיום מעלה את טמפרטורת הקרקע ומשפר את תוצאות החיטוי. בנוסף, החיטוי 
הסולרי מצמצם את בעיית הפירוק המואץ* של תכשירי מתאם סודיום המצויה בקרקעות רבות בארץ. 

*פירוק מואץ: תופעה שבה חיידקים המצויים בקרקע גורמים לפרוק מהיר של התכשיר ובכך פוגעים ביעילותו.

הערותגידולים מורשיםפגעים מודבריםהשיטה

תכ' מתאם סודיום + 1,3 
די כלורופרופן )קונדור, 

אגרוצלון(

פטריות קרקע, נמטודות יוצרות 
עפצים וחופשיות, עשבייה חד-

שנתית

בכל הגידולים המורשים 
בתכשירים השונים בהתאם 

לתוויות

שילוב יעיל למחלות שונות + נמטודות 
יוצרות עפצים. יש להמתין 5 ימים 

לפחות בין יישום תכ' מתאם סודיום 
ליישום קונדור.

חיטוי סולרי + 1,3 די 
כלורופרופן )קונדור, 

אגרוצלון(

פטריות קרקע, נמטודות יוצרות 
עפצים וחופשיות, עשבייה חד-

שנתית

בכל הגידולים בהם מורשים 
התכשירים השונים בהתאם 

לתוויות

שילוב יעיל למחלות שונות + נמטודות 
יוצרות עפצים.

חיטוי סולרי+ תכ' מתאם 
סודיום + 1,3 די כלורופרופן 

)קונדור, אגרוצלון(

פטריות קרקע, נמטודות יוצרות 
עפצים וחופשיות, עשבייה חד-

שנתית

בכל הגידולים המורשים 
בתכשירים השונים בהתאם 

לתוויות

בחודשים יולי-אוגוסט, חיטוי סולרי 
קצר )3-2 שבועות( שבמהלכו 

מיישמים תכ' מתאם סודיום וקונדור/ 
אגרוצלון ביישום במערכת הטפטוף, 

)בהפרש של 5 ימים לפחות(. השילוב 
עם חיטוי סולרי משפר את התוצאות. 

חיטוי סולרי + תכ' מתאם 
סודיום 

פטריות קרקע, נמטודות 
חופשיות, עשבייה חד-שנתית

בכל הגידולים המורשים בתכ' 
מתאם סודיום בהתאם לתוויות

שילוב חיטוי סולרי עם תכ' מתאם 
סודיום ביישום במערכת הטפטוף 

משפר את יעילות החיטוי ומאפשר 
הפחתת מינון. השילוב יעיל במקרה 

שאין בקרקע נמטודות יוצרות עפצים.
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הערותגידולים מורשיםפגעים מודבריםהשיטה

 תכ' מתאם סודיום + 
פורדור 37

מחייב יישום ע"י קבלן מוסמך. מומלץ מונוספורסקוס במלוןפטריות קרקע וחיידקים
לשלב חיטוי סולרי.

בגידולים הרגישים למחלה כמו חיידקים )בעיקר ארוויניה(ייבוש קרקע
נץ חלב -דוביום

ייבוש קרקע בחודשי הקיץ, תוך עיבוד 
מספר פעמים במהלך הייבוש, ללא 

חיפוי בפלסטיק.

שימוש בזנים עמידים 
וסבילים

סבילות לנמטודות עפצים, ריקבון 
הכתר, דוררת ופוזריום הנבילה, 

וירוסים המועברים בקרקע

שימוש בזנים עמידים או סבילים עגבנייה, פלפל, מלפפון
ייעשה בנוסף לחיטוי קרקע כלשהו.

הרכבות על זנים סבילים או 
עמידים

להפחתת נגיעות בנמטודות 
עפצים, פטריות קרקע ווירוסים

אבטיח, עגבנייה, מלון, מלפפון, 
חציל, גרווילאה

מיושם ברוב שטחי האבטיח; בהיקף 
קטן בעגבנייה; נלמד כעת בהיקף 

מסחרי במלון ובמלפפון. 

טבלה 4. טיפולים תגובתיים סמוך לשתילה ובמהלך הגידול

בטבלה זו מוצגים תכשירים וטיפולים להשלמה או בנוסף לחיטויים, כנגד פגעי קרקע שונים.

הערותפגעתכשיר

יישום בהגמעה לפני הגידול ובמהלכו בירקות פיתיוםדיינון/דותן
ובפרחים שונים. טבילת שתילים לפני שתילה.

ריזוקטוניה וגרב מצוי בתפוחי אדמה; קשיון טרכלור
רולפסי וריזוקטוניה בגידולים שונים

מיועד לטיפולי קרקע ולחיטוי פקעות בירקות 
ובפרחים. 

X ליישום לפני שתילה או בהגמעה בשדה.פיתיום וריזוקטוניה בכף קנגורוטרכלור סופר

בפרחים לפני שתילה או במהלך הגידול.ריזוקטוניהריזולקס

ליישום בריסוס בפס הזריעה ולחיטוי זרעים.ריזוקטוניה סולני בתפוחי אדמהמונסרן ודומיו

כתמים שקועים )פיתיום( בגזר; פיטופטורה רידומיל גולד נוזלי
בתות שדה; פיתיום בפלפל

בגזר בריסוס ובהמטרה; בתות שדה ובפלפל בהגמעה 
בבסיס הצמחים.

תכ' פרוכלורז )אוקטב, מיראז', 
ספורטק(

פוזריום ריקבון הגבעול והשורש במלפפון. 
מורשה גם למונוספורסקוס ופוזריום במלון

5-3 הגמעות החל מ-10-7 ימים מהשתילה, אחת 
לשבועיים.

2 הגמעות החל מ-10-7 ימים מהשתילה, אחת פוזריום ריקבון הגבעול והשורש במלפפוןסקולר
לעשרה ימים.

מקרופומינה ומונוספורסקוס במלון; כתמים עמיסטר, עמיעוז
שקועים )פיתיום( בגזר; ריזוקטוניה בתפו"א

במלון שתי הגמעות במרווח של חודש ביניהן. ראה 
תוויות.

יישומים - ראה תווית.מונוספורסקוס במלון וריזוקטוניה בתפו"אקומודור

יישומים - ראה תווית.מונוספורסקוס במלון וריזוקטוניה בתפו"אאוהיו

תכשיר סיסטמי עם פעילות חלקית. צמצום תווית קוטל נמטודות חופשיות ויוצרות עפציםנמקור
לבצל, שום, גזר, בננות, פרחים ומטעים שונים. 

תכשיר ליישום בהגמעה במהלך הגידול 4-3 פעמים נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיותויידט
 pH-אחת לשבועיים. מומלץ להחמיץ את התמיסה ל

.=6.0-5.5

תכשיר ביולוגי, מיושם בהגמעה בפס השתילה/נמטודות יוצרות עפציםביונם
הזריעה.

מזיקי קרקע, נמלים, זחלי שחרוריות, מלדרה טלסטאר
וכו'

קיים כתכשיר גרגרי וכנוזלי.

כלורפיריפוס )דורסן, דורסבן, 
פירינקס(

מזיקי קרקע, נמלים, זחלי שחרוריות, מלדרה 
וכו'

קיים כתכשיר גרגרי וכנוזלי.

מאי 562014
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יעקב גוטליב, תחום הגנת הצומח, שה"מ

מתונות, ע בטמפרטורות  כלל  בדרך  האביב שחלפה התאפיינה  ונת 
והדבר בא לידי ביטוי בכניסתם האיטית של מזיקי ומחלות הקיץ, 
אך גם בהתארכות פעילותם של המזיקים והמחלות של סוף החורף 

והאביב, כמו כנימות עלה וחלזונות.
בחודשים הקרובים אנו צופים עלייה משמעותית בפעילותם של מזיקי 

הקיץ, ובפרט של האקריות וכנימות עש הטבק, כפי שיפורט להלן.
לתשומת לב המגדלים: לאחרונה התקבל בישראל מכתב מרשויות הגנת 
גבסנית  של  משלוח  המשך  כי  ישראל  הוזהרה  ובה  האירופאיות  הצומח 
וכנימת עש  רימות של מנהרנים  )בעיקר  )ובזיל( מאולחים במזיקי הסגר 

הטבק( יגרום פגיעה קשה ביצוא הישראלי.
כדי להגיע להדברה יעילה חשוב מאוד להקפיד על יישום נכון של תכשירי 

ההדברה )כלי ריסוס, נפח תרסיס, גודל הטיפה ותחלופת תכשירי הדברה(.
הערה כללית: לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לוודא כי הוא מורשה 

לשימוש בגידול.

מזיקים
אקריות

אקרית צהובה/אדומה מצויה 

בעונה זו צפויה התגברות פעילותן כמעט בכל גידולי הפרחים. יש "לפקוח 
עין" ולאתר את המזיק לפני שיגרום לפגיעה בעלים. עם התגלות המזיק 
בשטח יש לרסס באחד מהתכשירים: ורטימק ודומיו )רומקטין, אקרימקטין, 

־בקטין, ורטיגו, ורקוטל, ביומקטין, אגרירון(, מגיסטר, מיטיון משולב, אפו
לו, מייטק/סמבה, לינטקס/אקריטל )לא בוורדים(, פליקטרן )לא בוורדים(, 
מייטקלין,  בוורדים(,  )לא  מסאי  ספיידר,  פגסוס,  בוורדים(,  )לא  פרופאל 

פלורמייט, אוברון, אקסמייט, מטרונום.
חשוב מאוד לרסס מלמטה כלפי מעלה בטיפות קטנות ככל האפשר. 
בגידולים בעלי עלעלים צרים וקטנים כמו אספרגוס וירגטוס קשה להבחין 

־באקריות, והנזק עלול להיות חמור. בוורדים "מכופפים" מומלץ לרסס במר
סס מפוח.

חשוב מאוד למנוע מחסור במים או המלחה המעודדים הופעת אקריות.
־בעונת הקיץ ניתן ליישם את שיטת ההמטרה היעילה מאוד להדברת אק

ריות )מדובר בהמטרות קצרות של 3־2 דקות, אחת לשעה, בשעות אחר 
הצהריים, מהשעה 13:00 עד 17:00(.

־יישום שיטה זו מותנה בכך שהמבנה מאוורר מאוד, והצמחים אינם נכנ
סים רטובים לשעות הלילה. בכל מקרה יש לנקוט משנה זהירות כדי שלא 

לפתח מחלות אוהדות לחות כמו כשותית ובוטריטיס.
אקרית אדומה שטוחה

־בפיטוספורום, ארליה ומגינית מופיעה לעתים האקרית האדומה השטו
חה. להדברה מרססים מיטיון משולב או אקרימייט/טורק )ניסיוני(. הערה: 

האקרית עלולה לתקוף גם ברוסקוס, אך זה נדיר.
אקרית העיוותים

אקריות זעירות שקופות המוצצות בקדקודי הצמיחה, בניצנים, בקיפולי 
־עלים ובפרחים של גידולים שונים, כמו: פיטוספורום, ארליה, גרברה ואח

רים. האקריות הפועלות בקיץ ובסתיו גורמות לעיוות ולכיווץ פרחים ועלים 
ולחספוס בגוון ברונזה. העלים הנוצרים הם קטנים וגלדניים יותר.

להדברה מרססים, בהתאם לרישוי, באחד מהתכשירים: ורטימק )ודומיו(, 
תיונקס, אקרין, מיטיון משולב, פרוקליים, פגסוס.

תריפס קליפורני
לעשות  יש  גורמות.  שהן  הנזק  גם  ועמן  וגדלות,  הולכות  אוכלוסיותיו 

־מאמץ ולמנוע את הימצאותו של התריפס גם בחודשים שבהם מחירי הפר
חים נמוכים. חשוב לזכור כי בחלקה שבה התריפס אינו מטופל כראוי בקיץ, 

־יהיה קשה מאוד להדבירו בסתיו ובחורף. עם התגלות המזיק בשטח, מר
ססים חליפות ובהתאם לרישוי באחד התכשירים: מסורול, דורסן/פירינקס 
)לא בוורדים(, דיויפאן )הדיויפאן אינו מורשה לשימוש בוורדים בשום צורת 

יישום(, מרשל )לא בוורדים(, ורטימק, רופסט, טרייסר אולטרה, דיקרזול.
חשוב לרסס גם את קרקע הערוגות ובשבילים ולהימנע מהשארת פרחים 
פתוחים בחלקה. בגידולים השונים )למעט ורדים( מומלץ לאדות דיויפאן 

במקרר.
כיסוי החממה ברשת נגד חרקים )50 מש(, גם אם אינו מונע חדירה באופן 
מוחלט, מצמצם מאוד את האוכלוסיות ומאפשר להדביר ביתר קלות את 

המזיק המצוי בחממה.
תריפס הקיקיון

־פוגע בעיקר בעלים של גידולים שונים כמו ארליה, פיטוספורום, ליזיאנ
טוס ואחרים. נזקו מתבטא בהשתעמות מסיבית בצד התחתון של העלים. 

הדברתו דומה להדברת התריפס הקליפורני. 
לתשומת לבכם: גם תריפסים אחרים עלולים להופיע בתקופה זו, כדוגמת 

תריפס הבננה ברוסקוס ובמגינית.
כנימת עש הטבק

־בעונה זו מתחילות האוכלוסיות להיבנות, והמזיק מצוי בחלקות ובגידו
לים רבים. 

־נזקו של המזיק מורכב מכמה גורמים: נזקי מציצה; הפרשת רעלנים לרק
־מת הצמח; פטריות פייחת שחורות המתפתחות על הפרשות הכנימה; הכני

מה משמשת וקטור לכמה מחלות וירוס כמו וירוס צהבון האמיר בעגבניות 
ובליזיאנתוס; הנזק המשמעותי ביותר הוא זה הנובע מהיות הכנימה מזיק 

הסגר בשוקי היצוא של הפרחים מישראל.
סימשופר,  סימבוש,  אוויסקט,  מהתכשירים:  באחד  מרססים  להדברה 
קרטה )קוטלי־בוגרים(, קונפידור, אקטרה, מוספילאן, פגסוס, LQ ־215, 

מטרונום )חדש(, מובנטו )חדש(. 
התכשיר אוברון, המורשה בכמה גידולים כנגד אקריות, יעיל למדי גם 
כנגד כנימת עש הטבק. טייגר ואפלורד, הפעילים כנגד דרגות צעירות, 

בחלקות רבות לא הניבו הדברה מספקת.
הערה כללית: מכיוון שיעילותם של מרבית התכשירים פחתה מאוד, 
חשוב להשתמש לסירוגין בתכשירים השונים. בנוסף, יש לבצע פיקוח 
מתמיד בחלקות ולשקול סגירה של החלקה ברשת נגד חרקים. בעבר 

בחזית ההדברה בפרחים - 
לקראת עונת הקיץ
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־בוצע בשני אזורים בארץ ניסוי גידול סולידאגו ברשת נגד חרקים, והתו
צאות במניעת הכנימה היו טובות מאוד.

מנהרנים )מנהרן העורקים ומנהרן החממות(
בעונה זו פעילותם גוברת מאוד, והם עלולים להסב נזק רב. יש לזכור 
כי מנהרן העורקים יוצר את מנהרותיו בעיקר ב 1/3־התחתון של הצמח, 
ולכן חשוב לבדוק גם שם. תפוצתו של מנהרן העורקים בגידולי הפרחים 

מצומצמת מאוד, והוא נמצא בעיקר בכמה חלקות בדרום הארץ. 
בגידולים הרגישים )אסתר, סולידאגו, חרצית, גבסנית, גרברה ועוד( 
מרססים לסירוגין אחת ל5־ ימים באחד התכשירים: ורטימק, רומקטין, 

־אקרימקטין, טרייסר אולטרה, ספרטה, אפוגן, טריגרד/טופגארד )בהגמ
עה(, אויסקט, פרודקס )בגרברה(, קרטה )להדברת בוגרים(. גם במקרה 

זה רישות החלקה )מספיקה רשת 30 מש( מפחית מאוד את הנגיעות.
כנימות עלה

קבוצה זו כוללת סוגים ומינים שונים, חלקם רב־פונדקאים וחלקם 
תוקפים צמחים מסוימים בלבד. בעונה זו עדיין ישנה פעילות מקומית 
להדברתן,  לרסס  יש  הצורך  ובמידת  השונים,  בגידולים  הכנימות  של 

־בהתאם לרישוי בגידול, באחד מהתכשירים: פירימור, מרשל )לא בוו
רדים(, פגסוס, דיויפאן )לא בוורדים(, נקר, קרטה, קונפידור ומוספילאן 
)חדש(,  טיפיקי  לקונפידור/מוספילאן(,  דומה  פעולה  )מנגנון  אקטרה 

מובנטו )חדש(.
ציקדות

והדרגות  הבוגר  ובמטעים.  שדה  בגידולי  הפוגע  רב־פונדקאי  מזיק 
הצעירות דומות מאוד )גלגול חסר(. צבען של הציקדות צהוב־ירקרק, 

בגידו להן.  האופיינית  האלכסונית  ההליכה  צורת  ע"פ  לזהותן  ־וניתן 
לי הפרחים נפגעים בעיקר שיחים כפרח שעווה ארליה ופיטוספורום. 
רופאסט,  התכשירים:  באחד  לרישוי  בהתאם  מרססים  הצורך  במידת 
פוגע  ואינו  הצעירות  הדרגות  כנגד  בהצלחה  )פועל  אפלורד  סימבוש, 

־באקריות טורפות(, אקטרה, קונפידור ומוספילאן. התכשיר פגסוס מד
ביר בין היתר גם ציקדות ואקריות )אדומה ועיוותים(. התכשיר החדש 
טיפיקי יעיל גם כנגד ציקדות ואינו פוגע באויבים טבעיים )יש לנהוג אך 

ורק על פי התווית(.
פרודניה/לפיגמה 

זו ועלולים לגרום נזק.  מזיקים אלו מתחילים את פעילותם בעונה 
במידת הצורך מרססים בהתאם לרישוי בגידול באחד מהתכשירים: מ'ץ, 
ראנר )מג"ח בעל מנגנון פעולה חדש(, פרוקליים, מוליט, אטברון, קרטה, 
לאנט, דורסן/פירינקס, בז, אמפליגו )חדש(. חלק מהתכשירים הנ"ל הם 
צורבניים ויש להקפיד על שימוש בהם אך ורק בהתאם לרשום בתווית. 
הטיפול במזיקים אלו - מומלץ שייעשה בריסוס במוקדי הנגיעות בלבד 
ובאמצעות רישות השטח )אפילו ברשת 4 מ"מ קוטר חורים( ובהפעלת 

קטלן )רק בחלקות מרושתות(, העשויים לצמצם מאוד את הבעיה.
מלדרה מטרידה

פעילה בתקופה זו ותוקפת סוגים ומינים שונים של פרחים, ירקות, 
־צמחי נוי, שיחים )כגון פרח שעווה( ועצי פרי. הבוגרים מכרסמים בע

לים ובפרחים, והדרנים )הזחלים( מכרסמים בשורשים. פעילות הזחלים 
עלולה לגרום לתמותת שיחים ושתילים, בעיקר בחלקות לאחר גיזום. 
בשעות  הקרקע  את  ל"הגמיע"  מומלץ  המזיק,  מתגלה  שבה  בחלקה 
גם הבוגרים בקרקע( בסימבוש. תכשירים  )בשעות אלו מצויים  היום 

נוספים שניתן לנסות הם: אויסקט, טלסטאר ואמפליגו.
ערצבים

מזיק תת־קרקעי זה, המכרסם בשורשים ובאיברי ריבוי תת־קרקעיים, 
־עלול לגרום נזק לצמחים, ולעתים )בעיקר בשתילים צעירים( אף לתמו

ייצור ושיווק

 רחוב הסוללה 1 א.ת. מערבי בית שמש
טל. 02-9926040, פקס. 02-9926050

www.tapazol.co.il

עוד מוצרי איכות מבית תפזול

קוטלי חרקים 
המומלצים לעונה 

מבית תפזול

קלימרה
Thiacloprid מכיל: 480 גרם 

 להדברת מגוון מזיקים בירקות,
גפן, מטעים ותבלינים.

מפיסטו

 Acetamiprid מכיל: 200 גרם בליטר
להדברת מגוון מזיקים במטעים, הדרים, 

גפן, ירקות, פרחים ותבלינים

פרפקט
 מכיל: 19.2 גרם בליטר

Emamectin benzoate 
להדברת זחלי עשים, אקריות ותריפסים 

בירקות, גד"ש, תבלינים ופרחים

 הרחבת תווית בקפנודיס,
חיפושית הקליפה במטעים, ועוד

~~~~~~~~

~~~~~~~~
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־תה. יש לעקוב אחר פעילותו של המזיק בחלקות, ומיד עם הופעת סי
מני נזק או החריצים האופייניים הנוצרים בקרקע מעל המקומות שבהם 

הוא נע, מומלץ לפזר גרגרי ספסן.
הערה: האספרגוס רגיש במיוחד לנזקי הערצבים.

נמטודות יוצרות עפצים
מזיק קשה ורב־פונדקאים זה פעיל בעונה העכשווית ופוגע בגידולי 

־פרחים שונים כמו: גרברה, ציפורן, ליזיאנתוס, לימוניום, אספרגוס, קו
כיה, היפריקום, מגינית, פרח האורז, סולידאגו, אסתר ועוד. הנמטודות 
תוקפות את השורשים הצעירים של הצמח וגורמות להפרעות חמורות 
במעבר המים והמינרלים מהקרקע אל נוף הצמח. בגידול קיים אפשר 
לטפל בנמקור או בראגבי סופר )התכשיר אינו משווק עוד(, אך יש לדעת 

־כי אלה אינם מדבירים לגמרי את המזיק, ולרוב יש צורך בטיפולים חוז
 pH רים )העיתוי האופטימלי לטיפול הוא סתיו או אביב(. שמירה על

־חומצי מסייעת לצמח לקלוט את הברזל הנחוץ לו ולצמצם במידה מסו
ימת את הנזק. התכשיר ויידט גם הוא יעיל כנגד הנמטודות, אך אינו 

־מורשה להדברתן בפרחים. התכשיר הביולוגי ביונם מורשה במגוון גידו
לים ואף הוא עשוי לסייע בהפחתת הנגיעות.

נמטודות עלים ברוסקוס
נמטודה זו פעילה אמנם רק בעונת החורף, אך בעונת הקיץ חשוב 

־מאוד לבצע סניטציה קפדנית, כלומר סילוק של הענפים והעלים המר
אים את הסימנים האופיניים לנגיעות בנמטודות )כתמים עם שוליים 
בצבע אדום־ארגמן(. עלים וענפים אלו מהווים את מקור המידבק לעונה 

הבאה, ולכן סילוקם יצמצם מאוד את הנגיעות בחורף הבא.
תופעת הניוון ברוסקוס

בשנים האחרונות אנו נתקלים בחלקות רבות שבהן נוצרים מוקדים 
של צימוח מדוכא ואף קרחות ממש. בסקר שנערך בשנתיים האחרונות 
נמצא כי במקרים רבים מתגלות בבדיקה נמטודות חופשיות )בעיקר 

וכן פטריות התוקפות בשורשים ובצ ־הנמטודה מהסוג רוטילנכולוס( 
וואר השורש )פוזריום, ריזוקטוניה וצילינדרוקלאדיום(. במעקב שבוצע 
בשנתיים האחרונות התברר כי טיפולים מסודרים בנמטוצידים במהלך 

הקיץ להדברת הנמטודה משפרים מאוד את המצב בחלקה.
קמחית ארוכת הזנב

גם  )ולעתים  בפיטוספורום  בעיקר  רבות,  בחלקות  מופיע  זה  מזיק 
ומוספילן.  ברוסקוס(. התכשירים היעילים כנגד מזיק זה הם אקטרה 

ניתן גם לבדוק את התכשיר מובנטו.
חיפושית האספרגוס

־מזיק זה מצוי בתקופה זו בשיא פעילותו וגורם נזק משמעותי בעל
גודלה   - וירגטוס. החיפושית הבוגרת  ובגבעולים של אספרגוס  עלים 
פחות מסנטימטר אחד, צבעה בגוני שחור ואדום ולה מחושים ארוכים. 
6־5 ביצים על כל עלעל )ביצים שחורות(, ומתוכן בו־  החיפושית מטילה

קעים זחלים בגודל ס"מ בצבע אפור וקופסית ראש שחורה. מכיוון שאין 
תכשירים המורשים להדברת המזיק בגידול זה, רצוי לבדוק בזהירות 

לפני השימוש תכשירים כמו: סימבוש וקרטה.
דופונצ'ליה )עש הרקפת(

הנקבה הבוגרת הינה עש הפעיל במשך היום. מהביצים בוקעים זחלים 
הנוברים בעלווה, בגבעול )בעיקר קרוב לקרקע( ובצוואר השורש. נבירה 
זו עלולה לגרום לתמותת חלקי צמח שלמים. מזיק זה מרחיב כל הזמן 
את רשימת הפונדקאים שלו. למניעה יש לסגור את המבנה ברשתות. 
הדברה תיעשה בתכשירי ראנר ואמפליגו, כמו: ביו־טי פלוס ת"ר. אפשר 
לנסות טריסר אולטרה, פרוקלים, אוונט, BT. צריך להקפיד ולכסות את 

כל חלקי הצמח עד נגירה. אפשר לנסות גם פיזור של תכשיר ספסן.

מחלות
קימחון/קמחונית

־מחלת הקימחון תוקפת גידולים רבים כמו: ורדים, גבסנית, אסתר, סולי
דאסטר, גרברה, ליאטריס, פלוקס, דלפיניום, פרח שעווה )קמחונית( ועוד. 
בעונה זו מחלות אלו פעילות מאוד, אך בדרך כלל מגיעות לשיא פעילותן 

לקראת הסתיו.
בדיקת  על  להקפיד  יש  לילה.  בכל  ולאייד  להמשיך  חשוב  בוורדים 
תקינותם של המאיידים ועל תלייה נכונה שלהם בגובה 1 מ' מעל קומת 
פיזור טוב של אדי הגופרית. עם הופעת המחלה  כדי לקבל  הפרחים, 
התכשירים:  באחד  לרישוי  ובהתאם  לסירוגין  לרסס  מומלץ  בחלקה 
סטרובי, סיגנום, סיסטאן  )לא בוורדים(, אופיר )ודומיו(, מילפאן )יעיל 
בוט־ נגד  גם  )יעיל  פולאר   ,200 דוראדו באילטון,  בוטריטיס(,  נגד   גם 
נימגארד )לא בוורדים(, דומארק, אביר )לא בוורדים(, פלינט,  ריטיס(, 
הליוגפרית )תכשירי גפרית אינם יעילים בטמפרטורות  הנמוכות מ־18 
בפרח  מעלות(.  מ־30  הגבוהות  בטמפרטורות  לצרוב  ועלולים  מעלות 
שעווה מטפלים נגד קמחונית בסקור, אביר, הליוגפרית, סיסטאן, אופיר, 

באילטון, חוסן, פולאר.
חשוב: בחממות הוורדים מומלץ להקפיד על כך שפתחי הווילונות 
יהיו למטה מגובה קומת הפרחים או למעלה מכך, כדי למנוע זרימת 
)נבגי הקימחון עפים  ביותר לקימחון  ישירה על האזור הרגיש  אוויר 
שבהם  ובגידולים,  בחלקות  הערה:  צעירים(.  ופקעים  עלים  ומנגעים 
מיישמים את שיטת ההמטרה כנגד אקריות, יודבר גם הקימחון )ראה 

התייחסות לעניין בסעיף "אקריות" במאמר זה(. 
חלפת )אלטרנריה(

־בגידולים הרגישים, כמו: ציפורן, גבסנית, גרברה, פרח שעווה, עדעד ואח
רים, מומלץ לרסס פעם בשבוע ובהתאם לרישוי באחד מהתכשירים: מנבגן, 
פוליקור  וקטרה,  סקור,  בראבו/דאקוניל,  רובראל,  סיגנום,  מנקס,  מנצידן, 

־)שלושת התכשירים האחרונים הם סיסטמיים, ויש לרווח את הריסוס שלא
חריהם לפעם בשבועיים ומומלץ שלא להשתמש בהם יותר מאשר פעמיים 

בעונה(. יש חשיבות רבה לאוורור טוב ולתברואה בחלקה ובבית האריזה.
חלפת בארליה

בארליה תוקפת החלפת )אלטרנריה פנקס( בעוצמה רבה וגורמת נזקים 
כי הע ושותפיה נמצא  בניסויים שנערכו ע"י נטע מור  ובמשלוח.  ־בשטח 

מיסטאר והרוברל היו יעילים יותר מהתכשיר האחרים שנבחנו, אך יש צורך 
להמשיך ולבדוק זאת. בחלקות נגועות חשוב מאוד לבצע ניקוי של מוקדי 

הנגיעות ולסלק ענפים נגועים מהשטח )סניטציה קפדנית(.
ריזוקטוניה

־מחלה זו תוקפת בעיקר שתילים צעירים בעונת הקיץ והסתיו. בג
למועד  בריזולקס בסמוך  לרסס  ציפורן מומלץ  כמו  הרגישים  ידולים 
עודפת  חודש בשלושת החודשים שלאחריה. השקיה  ומדי  השתילה 

)בפרט באדמות לא מנוקזות( מעודדת מאוד את המחלה . 
התכשיר טרכלור סופר x מורשה להדברת ריזוקטוניה ופיתיום בשתילים 
של כף הקנגורו. בארליה נתקפים ע"י הפטרייה גם צמחים מבוגרים, בעיקר 

במצבים של עודפי מים. 
פיתיום

ריקבון שורשים התוקף בעיקר צמחים צעירים מאוד במשתלה או בחממה. 
להדברה יש לטפל בדיינון )ראה הערה לגבי כף הקנגורו ב"ריזוקטוניה"(.

פיטופטורה
מחלה הפוגעת, בין השאר, בפרח שעווה ובפרוטאות וגורמת לתמותת 
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צמחים. בחלקות נגועות מומלץ לרסס אחת לחודש באלייט או ברידומיל 
גולד. בשנטוע צמחים בודדים יש לחטא את השטח באדיגן לפי 150 סמ"ק 
לצלחת נטיעה. שטח המיועד לנטיעה מומלץ לחטא. יש לזכור כי המחלה 

פוגעת בעוצמה רבה בחלקות שבהן הניקוז איננו תקין.
ארוויניה )פקטובקטריום(

מחלה בקטריאלית זו עלולה לפגוע בצמחים כדלפיניום, קאלות, נץ חלב, 
קסנדו ומינים נוספים. למניעתה יש לדאוג להתייבשות טבעית של הנוף ואין 
לכסח נוף ירוק. כמו כן, מומלץ לרסס שני ריסוסים בקוציד )בנץ חלב התכשיר 

־עלול לצרוב(. ניתן לבחון בזהירות גם שימוש בתכשיר נתרן תת־כלורי )"אקונו

2%־0.5%(. הערה: התכשיר סטרנר )שאינו מורשה לשי־  מיקה" ודומיו בריכוז
מוש בגידולי פרחים( משמש בהצלחה להדברת ארוויניה באגס.

מירותציום רורידום
לנבילה. הפטרייה  וגורמת  בצוואר השורש  פטרייה התוקפת בעיקר 
תוקפת גידולים כמו אסתר, סולידאגו, ליזיאנתוס, לימוניום יפאני, כלנית 

־וצמחי בית. הסימן האופייני לפטרייה הוא יצירת גופי פרי )כתמים( בא
זור צוואר השורש בגוונים של ירוק כהה־שחור. בחלקות שבהן אובחנה 

־המחלה, יש לסלק את הצמחים הנגועים ולרסס פעמיים באחד מהתכ
שירים: בויסטין/דלסן, רובראל, מנצידן.

יעקב גוטליב, ממ"ר הגנת הצומח בפרחים, שה"מ 

עם יציאתו משימוש של המתיל ברומיד החריפה מאד בע־  מבוא:
יית העשבים הרעים בחלקות הפרחים וענפי הקישוט.

־להלן מספר כללים שהקפדה עליהם יכולה לסייע בשיפור הה
דברה וגם בהימנעות מנזקים מיותרים.

הנחיות כלליות 
הערה: בטיחות בשימוש בקוטלי עשבים ויעילותם מותנות בטיפול 

זהיר, קפדני ומדויק.
הוא  שבהם  בגידולים  רק  עשבים  בקוטל  להשתמש  מומלץ   .1

־מורשה ומומלץ במפורש, וכשתוצאות הטיפול הצפויות תוא
מות לדרישות.

קרא בעיון את הוראות השימוש המודפסות בתווית האריזה של   .2
התכשיר, ומלא אחריהן בקפידה.

אם בדעתך להשתמש בקוטל עשבים מורשה, שטרם השתמ־  .3
רסס בעונה הראשונה רק חלק מהגידול וב־  שת בו במשקך -
דוק את השפעת קוטל העשבים בתנאי הקרקע והביצוע שלך. 
יש לבחון ולעקוב אחר תוצאות הריסוס במהלך  במקרה כזה 

עונת הגידול כולה.
לכל  הדרושה  התכשיר,  כמות  ובחישוב  המרסס  בכיול  דייק   .4
ייפג־ בכמות התכשיר - פן  אל תפריז   מרסס בהתאם לכיול.
עו גידוליך. שאריות חומר בקרקע, הנובעות משימוש בכמות 
רבה מדי, עלולות לסכן את הגידול הבא ואת הסביבה, בעיקר 
בגידולים קצרים ובמשתלות. שים לב: גם כאשר מחשבים את 
מינון קוטלי העשבים מונעי ההצצה על פי ריכוז, חשוב ביותר 
להקפיד על נפח תרסיס סביר )בד"כ 50־30 ליטר לדונם( כדי 

להימנע מהצטברות כמויות גדולות מדי של התכשיר בקרקע.
הקפד על פיזור אחיד של תרסיס על פני השטח המרוסס. ברי־  .5
סוס כל השטח - הקפד על גובה מתאים של מוט הריסוס מעל 

בין פסי המוט. ברי ומנע חפיפה  או מעל העשבייה,  ־הקרקע 
סוס שטח קדם־הצצה או קדם־שתילה מומלץ לפצל את כמות 

התכשיר לשניים ולחזור על הריסוס כדי למנוע "פספוסים". 
השתמש רק במרסס המיועד והמותאם לריסוס קוטלי עשבים   .6
-בלבד  לא במרסס גב מוטורי - מפוח )פן ייפגעו גידולי תר־

בות או תיפגע הסביבה מהרחף הרב שנוצר(. ניתן להשתמש 
גם בפומיות מניפה, שמייצרות טיפות גדולות המונעות רחף. 
להדברת עשבייה קיימת השתמש בפומיות קוניות. כל קוטלי 

העשבים זקוקים לערבול מתמיד.
הקפד לרסס תמיד בנחירי פומיות תקינות ובלתי שחוקות )הרי־  .7

סוס באבקות רחיפות גורם שחיקה מהירה(. מומלץ להשתמש 
בפומיות קרמיות, העמידות יותר לשחיקה. בדוק את תפוקת 
הפומיות לאחר שימושים חוזרים. נחיר שתפוקתו גדלה ב־10% 

מתפוקת נחיר חדש - פסול לשימוש.
הכנת  על  - הקפד  פתוחים  גידולים  בריסוס קדם־הצצה של   .8

מצע זרעים מעולה.
בריסוס למניעת הצצה ממטירים )כ־20 מ"ק/ד'( לאחר הריסוס.   .9
לקטילת עשבייה קיימת יש לדחות את מתן ההשקיה עד חלוף 

יממה לפחות ממתן הריסוס.
שככל  הוא  הכלל  ופקעות,  בצלים  של  קדם־הצצה  בריסוס   .10
שהבצל או הפקעת קטנים יותר והקרקע חולית - המנה של 

קוטל העשבים תהיה קטנה יותר )בתחום טווח ההמלצות(.
בשיחים רצוי לרסס נמוך ככל האפשר אל מתחת לנוף השי־  .11

חים )ריסוס מכוון(. למטרה זו רצוי להשתמש בפומיות מסוג 
פלאד־ג'ט.

חשוב לדעת כי צמחים הגדלים בתנאי הצללה )בתי רשת וכד'(   .12
רגישים יותר לנזק מקוטלי עשבים. 

הדברת  את  מאוד  לשפר  יכול  במשטחים  שימוש  משטחים:   .13
העשבייה, אך יכול גם לתרום מאוד לפגיעה בגידול. לא מומלץ 

להשתמש במשטח לפני ביצוע בדיקה מתאימה. 
בעת הריסוס יש להימנע ככל האפשר מחפיפת יתר, מעצירות,   .14

מהאטות, מנזילות וכו'.
אחסן את קוטלי העשבים במקום סגור ובנפרד מחומרי הדברה   .15

אחרים וסמן את מיקומם בצורה ברורה שתמנע טעויות.
את  מיד  עשבים שטוף  בקוטל  ריסוס  לאחר   - המרסס  ניקוי   .16
המרסס על כל חלקיו במים בתוספת דטרגנט )סבון נוזלי(. את 

האריזות הריקות השמד על פי ההנחיות המופיעות בתווית.
חובה לייחד מרסס, שישמש אך ורק להדברת עשבים.

כללים להדברת עשבים בגידולי פרחים
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 מראיינים: שמעון וילנאי
ויצחק בר־זכאי צילומים: טומי יונגר

יוסף ח בכרמי  בביתו  אותנו  ארח  נן 
במשקו  היכרות  סיור  לנו  וערך 

המשפחתי. 
לחקלאות,  הפקולטה  בוגר  בזק,  חנן 

החקל למשרד  התקבל  המטעים.  ־בתחום 
אות בשנת 1977 והיה מדריך מטעים מחוזי 
השאיר  הגפן  "ענף  לכיש.  הדרכה  בלשכת 
ואחרי תקופת הדרכה של  בי חותם עמוק 
ארצי  למדריך  מוניתי  בגפן  שנים  מספר 
לגפן, גפן מאכל ובעיקר בגפן ליין. זה היה 
בשנות התשעים. ענף היין הגיע ל־70 אחוז 
ענבי כמות ורק 30 אחוזי ענבי איכות. ביצענו 
היקבים  ובסיוע  איכות,  לזני  עברנו  מהפך, 
הגענו ל־70 אחוזי ענבי איכות. שה"מ הוביל 
גפן  ומועצת  היקבים  עם  יחד  המהפך  את 
היין והכורמים, ואין ספק שזאת דוגמא לענף 

שעובר מהפך ושה"מ מוביל אותו.
למטעים  המחלקה  מנהל  היה  בזק  חנן 
בשנים 1994־2000 ומאוחר יותר מנהל אגף 

וה המטעים  מחלקות  את  שכלל  ־פירות 
הדרים.

חנן החל בתפקידו הנוכחי כמנהל שה"מ 
2009 , בתקופה לא קלה שלוותה בפ־  בסוף
רישה רבה של עובדים. מתוך 250 עובדים 
ב – 2009 הצטמצם כוח האדם בשנה אחת 

בלבד ל־150 איש. 

מה עשית כדי לייצב את המערכת?

ומאז  איש  כ־650  בשה"מ  עבדו  ב־1965 
ירידה לינארית של מספר העובדים.  היתה 
פרישה  של  נדיבה  תכנית  הוצעה  ב־2008 
לצאת  רבים  עובדים  שעודד  ,דבר  מרצון 

מהמערכת הממשלתית.
החלנו  לתפקיד  כניסתי  עם  במקביל, 
בהטמעה מעשית של ניהול מרכזי מהמטה 
על פי חלק מהמלצות וועדת לבנון בשלהי 
תקופתו של משה גורן. משמעותו המעשית 
באפשרות  בעיקרה  התבטאה  זה  צעד  של 
פי  על  השונים  לאזורים  מדריכים  לניוד 
הצרכים בשטח, ומתוך הראייה הרוחבית של 

המקצו האגפים  ומנהלי  השונים  ־הענפים 
עיים בשה"מ ומעבר לניהול מרכזי מהמטה.
על אף המאבק של מנהלי המחוזות וחוסר 

שיתופם ביישום התכנית - הצלחתי ליצור 
מחדש סביבת עבודה עם חדוות יצירה תוך 
מתן כלים מתאימים ותנאי עבודה משופרים 
לעובדים. היחידה התגבשה והגיעה לדפוסי 
עבודה גבוהים ויכולת מתן תשובות בגיבוש 
שיטות ההדרכה. הנוסחה הייתה להיות שוב 

השדרה המרכזית של המשרד.

חסר כוח אדם בהדרכה 
חקלאית

האם כיום אתה נותן מענה הדרכה 
לכל דורש?

לתו זקוקים  אנו  מספיק.  שאינו  ־מענה 
של  חלקית  היענות  ולמרות  הדרכה  ספת 
המשרד והבנתו את צרכינו, היישום בשטח 
איטי ומעט בעייתי. עם זאת כאמור, עשינו 
לא מעט בתחום. יוסי ישי, המנכ"ל הקודם, 
איפשר לנו להקים מאגר של יועצים פרטיים 
לתגבור ההדרכה וכמענה למחסורי הדרכה 
40 יועצים ובאי־ ־ייחודיים. התכנית כללה כ
שור האוצר צלחה רק לשנה אחת ב־2011. 
בחינה  לצרכי  הופסקה  התכנית  ב־2012 
מחדש. בשנה שעברה, עם כניסת ההנהלה 
חוץ  מיקור  שיטת  הנהגת  נבחנה  החדשה 
המכרז  חקלאית.  הדרכה  תוספת  לצרכי 

־שהוכן לכך היה קשה ומסובך ולבסוף הת
מסיימים  אלו  יועצים שבימים   4 רק  קבלו 

את קליטתם.

מאי 642014

חנן בזק
מנהל שה"מ )שרות ההדרכה והמקצוע( במשרד החקלאות ופיתוח הכפר:

"אני מאמין שלחקלאות תהיה עדנה. לשורדים יהיה אופק. 
החקלאות תהפוך יותר ויותר לענף היי טק יצרני, לשוק המקומי 

ולייצוא, שלא יכול להרשות טעויות לעצמו"

  ריאיון החודש

הנוף הנשקף ממרפסת ביתו של חנן

מבט אוהב



כלומר, המכרז נכשל, כלשון המנכ"ל?
־אכן כך, מה גם שעדיין לא הצלחנו להע

שניגשו  איש   8 הנבחרים)מתוך   4 את  סיק 
 , חוץ  למיקור  התנגדתי  עקרונית,  למכרז(. 

־ויתר על כן, היתה דרישה מוקדמת של מנ
הלי המחוזות שהם ינהלו את אותם יועצים 
שייבחרו. לשמחתי, המנכ"ל הכריע שהנושא 
יישאר בידי שה"מ, כגוף שאמון על ההדרכה 

ויוכל לתפעל את הנושא טוב יותר. 
שיתג חדש  מכרז  להוציא  עומדים  ־אנו 

בר על בעיותיו הקודמות ויקבל פרסום רב 
יותר, דבר שכנראה לא קרה במכרז הראשון. 
המשרד הקצה לכך תקציב מיוחד של 7.5 
מיליון ₪ לשנה, מתוך תקוה לקליטה של 
25 מדריכים ו־5 יועצים ארגוניים על פי צרכי 

־האזורים השונים, כהשלמה להדרכה השו
טפת של שה"מ.

איך אתה עומד בסתירה שבין מיקור 
חוץ לקליטה של מדריכי תקן חדשים?

אין סתירה. מיקור חוץ הוא זמני לתקופת 
ביניים ונוגע רק בתחומים נקודתיים. מדריכי 
תקן נדרשים למענה רחב יותר, ואנו נזקקים 
להם גם כדי לשמר את שה"מ כגוף אורגני 
עובדים,   150 מ  לפחות  לרדת  יכול  שאינו 
ותתקבל  במידה  המשרד.  הבטחת  פי  על 
החלטה לייצב את שה"מ ב־180 עובדים לא 

נזדקק לתגבור הדרכה חיצונית.
ומ בהבטחתו  לעמוד  משתדל  ־המשרד 

חדשים.  מדריכים  בקליטת  הצורך  את  בין 
ואכן בשנתיים האחרונות קלטנו 15 עובדים 
חדשים וצעירים שהורידו את ממוצע הגיל 
הגבוה יחסית של עובדי שה"מ. הראשונים 
שבהם כבר מוכיחים את עצמם ומבוקשים 

וכמר כמדריכים  החקלאים  בקרב  ־מאד 
צים. חלק ניכר מהצעירים החלו את דרכם 
הקיים  נוסף  במסלול  כסטודנטים  בשה"מ 

להכשרת מדריכים תוך לימודם לתואר.

נוכח כל הקשיים, אולי בכלל לא צריך 
את שה"מ ורצוי להפריטו?

שונות  וועדות  היו  כבר  שנים  במשך 
שעסקו בנושא כולל וועדות בכנסת ולכולם 
מסקנה אחת. הדרכה ע"י גוף פרטי כלכלי 

־ואינטרסנטי, לא ייתן תשובות בתחום התו
עלות הציבוריות, לא יעסוק הרבה בפיתוח 
מקצועי ויהיה נתון להשפעה מסחרית. כדי 

־להוביל להצלחות ולחדשנות צריך גוף ממ
שלתי־ציבורי כמו שה"מ שמוכיח את עצמו 
חקלאות  את  ומוביל  שנים  עשרות  במשך 

ישראל להישגים גבוהים.

־שה"מ הוא השדרה המקצו
עית של המשרד

האם שה"מ היום הוא אכן ברמה 
האיכותית המתאימה?

מצוינת  איכותית  נבחרת  יש  בשה"מ 
והמטלות הנדרשות  היעדים  העומדת בכל 
ממנה ומקבלת מהנהלת המשרד גיבוי מלא 

לפעולותיה.

ואוגרים  אוספים  ידע,  מייצרים  אנחנו 
ידע מהארץ ומהעולם ומטמיעים ידע זה 
החקלאים  יכולים  כך  ועל  גבוהה  ברמה 

להעיד.
כהערת ביניים אומר עם זאת, לצערי, כי 
צרכני  שאינם  חקלאים  מעט  גם  יש  עדיין 

הדרכה ואף אינם יודעים דבר עלינו.
הנחוצים להצ היום את הכלים  לנו  ־יש 

האזניים  העיניים,  אנחנו  החקלאי.  לחת 
הנהלת  והמשרד.  החקלאים  והרגליים של 
המשרד מכירה בשה"מ כשדרה המקצועית 
שלו ודרך סיוריה בכל הארץ היא אף עומדת 
על כך מקרוב. אני עצמי שותף לכך ישירות 
כחבר בהנהלה. ככל שהרמה של החקלאות 

עולה כך נדרשת תוספת הדרכה.

אם זה כך, מדוע המנכ"ל עוצר את 
נסיעות ההשתלמות של המדריכים 

בחו"ל?
כנראה  שמקורה  כואבת  נקודה  אכן  זו 

ורוח עקרוני  קיצוץ  על  האוצר  ־בהחלטת 
בי בתקציב הנסיעות של המשרד, כמו גם 
מיובש  שה"ם  הממשלה.  משרדי  בשאר 
של  נסיעות  מתקציב  זה.  בתחום  לגמרי 
לכמעט  ירדנו  לשה"מ,  בשנה   ₪  300,000
אפס ואין לי ספק שיש צורך מיידי לתקצב 

־נסיעות לצבירה ועדכון ידע בכנסים בין לאו

65 מאי 2014

צבא וחקלאות
להורים  התחתון  בגליל  שרונה  במושב  נולד   .63 בן  )ביז'ינסקי(  בזק  חנן 
תקופת  ואת  "כדורי"  היסודי  הספר  בבית  למד  חקלאי.  משק  שם  שניהלו 
התיכון עשה בגימנסיה ביאליק בחיפה. התגייס לצה"ל ושירת בגדוד 890 של 
"הייתי המ"מ  כיפור כסגן צעיר.  יום  הצנחנים. הצטרף למילואים במלחמת 
הכי צעיר בגדוד, רק בן 22. בשירות המילואים עליתי בסולם הדרגות, סיימתי 
סגן־אלוף  בדרגת  השירות  את  וחתמתי  הצנחנים.  בחטיבת  מג"ד  בתפקיד 

כסמח"ט חטיבת הנח"ל". 
חנן בזק נשוי למלכה, בוגרת הפקולטה לחקלאות בתחום הגנת הצומח. 
לימים היתה עוזרת מחקר בוולקני. בשלב מסוים החליטה על שינוי ועברה 
יוסף  בכרמי  בביתה  קליניקות  מחזיקה  היא  וכיום  אלטרנטיבית  לרפואה 

וברחובות.
בכור  נכדים.  ו־עשרה  בנים,  וחמישה  בנות  שתי  ילדים:  שבעה  הזוג  לבני 
הבנים נועם)37( נשוי+6 ילדים. בעל תואר שני במכשור רפואי. גר בקרית גת. 
נעמה)33( נשואה+4, למדה אף היא מכשור רפואי. מועסקת בבית החולים 
"ברזילי" באשקלון. רעות)31(נשואה ומתגוררת במושב שרונה בגליל התחתון 
במשק המשפחה ענבי יין, מעצבת של החברות "ורדינון" ו"נעמן". אלעד)28(, 
רווק, מנהל את המשק החקלאי של המשפחה בכרמי יוסף משק מטעים. 
עמית)26(, רווק, מסיים שנה שלישית הנדסת מכונות באוניברסיטת אריאל. 

עמוס)22(, רווק, קצין בצה"ל. עמיחי)19( לפני גיוס לצה"ל.

ביצענו מהפך, עברנו 
לזני איכות, ובסיוע 

היקבים הגענו ל־70 
אחוזי ענבי איכות. 

שה"מ הוביל את 
המהפך יחד עם 

היקבים ומועצת גפן 
היין והכורמים, ואין 
ספק שזאת דוגמא 
לענף שעובר מהפך 
ושה"מ מוביל אותו.



מיים כחלק בלתי נפרד מהכשרת המערכת 
המקצועית בשה"מ.

מינוף המו"פ החקלאי בשה"מ

איך שה"מ נערך מול משבר המזון 
בעולם?

שה"מ פועל על פי יעדי המשרד ועל פי 
חזון המשרד. הפעולה המרכזית היא ביטחון 
המזון לאוכלוסיית המדינה. אנחנו בארץ לא 

־נפתור את משבר המזון בעולם ולא נגדל גי
דולי גרעינים כשאין לנו יתרון יחסי. אך בכל 
הנוגע לאספקת המזון בארץ, אנו מחפשים 

־כל הזמן חדשנות וגידולים חדשים, וזה מו
כל  לאוכלוסייה  מזון  לאבטחת  אותנו  ביל 

־השנה. מה שחשוב הוא שיש לנו על המד
פים כל השנה תוצרת מגוונת , הן זו הצמחית 

והן זו של בעלי חיים.
־חלק ניכר מזמנו של כל מדריך הוא הע

מגיעים  אנו  ובכך  מקצועי  בפיתוח  שייה 
להצלחות וחדשנות בפיתוח מקצועי מעשי 
מידיים  יצירתיים  מעשיים,  פתרונות  הנותן 

לחקלאים.
השגתי  הנוכחי  לתפקידי  כניסתי  עם 
לשה"מ תקציב ייחודי להקמת קרן לעריכת 

־מחקרים וניסויי שדה על בסיס שנתי מתמ
שך בסך 8 מיליון ₪ ל־6 שנים.

60 מחק־ ־אנו מתקצבים בממוצע כל שנה כ
רים וניסויים העוסקים בפיתוח מקצועי יישומי 

־ועומדים בכל הפרמטרים הנדרשים לכך. בנו
תצפיות  לרוב  גם  עורכים  שה"מ  מדריכי  סף, 
שדה שאינם מתוקצבות מקרן זו. שה"מ שותף 
הענפים,  מהנהלות  המתוקצבים  למחקרים 

־ומחקרים הנעשים במו"פים האזוריים תוך שי
לוב מערכת המחקר של המינהל.

מה חדש עם ה"בייבי" שלך - מרכז 
ההדרכה והמו"פ בלכיש? 

מו"פ לכיש הוא מו"פ ייחודי שיש לו חזון 
לקשר עם מרכז הדרכה ופעילות מקצועית 
בפעילותו  ממשיך  המו"פ  הקמפוס.  בתוך 
המחקר  וחלקות  שנים  כ־3  מזה  המואצת 
כה  עד  הוקמו  לפוריות.  נכנסו  הראשונות 
של  נטיעות  ומתוכננות  מטעים  חלקות   12
נוספים,  נוספות בגידולי מטע  ניסוי  חלקות 
יורחב לענפי  - המו"פ  יותר  ובטווח הרחוק 
גידולי שדה, הירקות והפרחים. המו"פ כולו 
מתקן  במו"פ  שה"מ.  עובדי  ידי  על  מנוהל 
מי  איכויות מים שונות של  לבדיקת  ייחודי 
כאמור  שפירים,  למים  בהשוואה  קולחין 

חלקות המטעים נבחנות במתכונת זו.

במקביל, ועל פי החזון הראשוני, המשרד 
ישפץ את המבנה הישן של לשכת ההדרכה 
המקומית כדי להופכו למרכז הדרכה אזורי 

המשולב באופן סינרגטי עם המו"פ הקיים.
במיקומו  ייחודי  הינו  בלכיש  הקמפוס 

יי ־הפיזי, בפוטנציאל לפיתוח החברתי של 
14 ישובים חקלאיים ב־4 מו־ )שובי האזור 
עצות אזוריות( עם העיר קריית גת, בשילובו 
בשימור  המקומית)אינטל(,  התעשייה  עם 
המורשת ההיסטורית של אזור לכיש – מרכז 
לחקלאי  משולבת־מו"פ  חקלאית  הדרכה 

־האזור, ולהדרכה בינלאומית במסגרת תוכ
המרכז  מחו"ל.  למשתלמים  החונכות  נית 
רב־תחומית,  לפעילות  שואבת  אבן  ישמש 

מהאזור  ספר  בתי  של  חינוכית  לפעילות 
ולהכרת החקלאות ושיפור תדמיתה. ובנוסף 

־חיבור לעמותת התיירות של המועצות הא
זוריות לקידום פעולות לפיתוח הכפר.

תהליך הבנייה והשיפוץ מתקדם 
בעצלתיים, או שמא יש פריצת דרך?

הדברים  ממשלתית  תכנית  בכל  כרגיל 
־מתבצעים לאט, אך התהליך מתקדם באו

פן חיובי. יש אישור לתרומה של קרן הנגב 
לשיפוץ המבנה, ולאחרונה הוגשו הבקשות 

הראשונות להיתר לוועדה המקומית.

ומה הלאה?

מערכת יבול שיא משלבת בעתון 
מאמרים מקצועיים. מה ניתן לעשות 

כדי שמדריכי שה"מ יתנו הד רחב 
הרבה יותר לפעילותם זו דרך פרסומו 
בעיתוננו, שלו התפוצה הגדולה ביותר 

בין כל עיתוני החקלאות?

בקרב  להטמיע  רבה  חשיבות  רואה  אני 
לפרסום  המשותף  הצורך  את  המדריכים 

אמצ בכל  המחקרים  ותוצאות  ־החידושים 
בעלי התפוצה  באלו  ובעיקר  עי התקשורת 
העיתונים המקצועיים.  בכל  ביותר,  הרחבה 
הוא באתר שה"מ ששודרג  עיקר הפירסום 
והפעילות  הידע  כל  לקבלת  מקור  ומהווה 

של שה"מ.

־איך שה"מ משתלב בתכנית השר לה
קמת פארק אגרוטק בקמפוס בית דגן 

לפיתוח גידולים חדשים מסחריים?
המשרד  הנהלת  של  מהחזון  חלק  זהו 
בינתיים  החקלאי.  המו"פ  למינוף  החדשה 
אנו רק בשלב של הצהרות ודיבורים, וכשזה 
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יקרום עור וגידים אנחנו נהיה שם.
כאיש מקצוע וכחקלאי – איך אתה רואה 

את עתיד החקלאות?
במשק  בעיקר  קושי  מזהה  אני  כרגע 
המשפחתי הנמצא במצב קשה עם רווחיות 

־נמוכה, התשומות החקלאיות הן בלתי הגיו
עוסק  המשרד  גדולים.  התיווך  ופערי  ניות 

־בנושא ומחפש דרכים לסיוע לחקלאות בג
יוס הון ובסיוע לניהול עסקי וארגוני, כמו גם 

בטיפול בפער המחירים.
תהיה  שלחקלאות  מאמין  אני  זאת,  עם 

־עדנה. לשורדים יהיה אופק. החקלאות תה
יצרני, לשוק  היי טק  לענף  ויותר  יותר  פוך 
המקומי ולייצוא, שלא יכול להרשות טעויות 
לעצמו. שיפור איכות הפרי, ייעול השימוש 

־במים ושיפור המיכון תוך הורדת עלויות יי
צור יביאו לשגשוג בחקלאות ישראל.

האם אין ניגוד עניינים בין תפקידך 
במשרד להחזקה של משק מטעים 

גדול?
לתפ כניסתי  עם  היטב  נבחן  זה  ־נושא 

הייעוץ המשפטי  ידי  על  מנהל שה"מ  קיד 

במשרד. על פי הנחייתם העברתי את ניהול 
המשק לידי בני אלעד ואת תפקידי כחבר 
זידאן.  לידי סגני עומר  מינהלת ההשקעות 
וקידום  בניהול שה"מ  זמני  אני עוסק בכל 

החקלאות.

על  הנמנה  בר־זכאי  יצחק  נאות:  גילוי 
כמדריך  בעבר  שימש  שיא"  "יבול  מערכת 

וכמנהל אגף בשה"מ.

אנו עומדים להוציא 
מכרז חדש למיקור חוץ 

שיתגבר על בעיותיו 
הקודמות ויקבל פרסום 

רב יותר, דבר שכנראה 
לא קרה במכרז הראשון. 

המשרד הקצה לכך 
תקציב מיוחד של 7.5 
מיליון ₪ לשנה, מתוך 
תקוה לקליטה של 25 

מדריכים ו־ 5 יועצים 
ארגוניים על פי צרכי 

האזורים השונים, 
כהשלמה להדרכה 

השוטפת של שה"מ.

משרד: 02-5324053 אלי סלע – 052-3766744
 biofarm10@gmail.com :מייל

לציבור החקלאים!
איכות החיים  ביולוגית" שואפת לשפר את  "חקלאות 
והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.

להקטנת  תורמים  שלנו  האורגנים  הדשנים 
בסביבה  הפוגעים  פטרוכימיים  בדשנים  השימוש 
הקרקע. של  האקולוגית  המערכת  את  ואוטמים 

 לאחרונה נכנסו לשימוש 2 חומרים חדשים:
 11 שבח   =  44 שבח  )בהגמעה(-   44  א.  שבח 

בתוספת ברזל.
מתאים לגידולים: אבטיח, מלון, פלפל, עגבנייה, 

כרם ומנגו.
בתוספת  שבח  אמינו   = עלווה(  )בריסוס   ב.  גולן 

ברזל, מנגן ואבץ.
 מתאים לגידולים: פרחים, אבטיח, מנגו ומלון

למגדלי ענבים:
גמרנו עם מו"פ בקעת הירדן, 4 שנים של ניסיונות 

באמינו שבח.
החומר נמצא משפיע על רמת הסוכר.

"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה, ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע. יישום 
"חקלאות  והטבע. מוצרי  מזון למען האדם, הסביבה  לגדל  הנכונה  המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך 
"חקלאות  ידי  על  המשווקים  הדשנים  ואורגנית.  אקולוגית  וחקלאות  לסביבה  ידידותיות  חקלאות  לשיטות  במעבר  ומסייעים  מקלים  ביולוגית" 
ביולוגית", מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים. מאיצים את קצב גידול הצמחים, מזרזים תהליכים אנזימטיים, לשיפור היבולים. 

ומאוזן. מעשירים את טעם  בריא  ונוף  היטב  ומפותחת  בריאה  בבניית מערכת  עוזרים  ביולוגיות"  "חקלאות  והאיכותיים של  הייחודיים  המוצרים 
הירקות, הפירות וצמחי התבלין, ותורמים לקרקע בריאה ונקייה. מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה 

ומזינים כל סוג קרקע: חולית, כבדה, מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום. 

המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים. מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף. מוצרי 
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי. חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים 
המשווקים על ידה. פיתוח מבוקר של המוצרים, עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים - מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה 

ואת יעילותם.  

biofarm@netvision.net.il :שילה, ת.ד. 9306 ד.נ. אפרים 44830 טלפון: 04-6762111 פקס : 02-9401195 נייד:0523766744 מייל
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שמעון וילנאי

עשרים ושמונה באוקטובר 1928 ירד ב
הגשם הראשון בעונה על קיבוץ עין 
חרוד. באותו יום נולד לשמחה וחיה 
ארצי בנם בכורם. ללא היסוס החליטו ששמו 
הגשם  על שם  יורה,  יהיה  הנולד  הרך  של 
ארצי  ליורה  הידוע  ככל  בעונה.  הראשון 
שמורה זכות הראשונים והיחידים בישראל 

־עד עצם היום הזה. תפקידים מרתקים ומג
וונים רבים ליוו את יורה ארצי שיהיה בחודש 
אוקטובר השנה בן 86.בהיותו 23 שנה קצין 
מטה חקלאות ביהודה ושומרון הוא נחשב 
שר החקלאות באזור כולו. פרק אחר בחייו 
לשאה  מיוחד  חקלאי  יועץ  כששימש  היה 

הפרסי רייזה פאלאווי.
במסלול חייו עוד אירוע יוצא דופן שיורה 

־לא הרבה לדבר עליו. אחרי מלחמת הקומ
מיות נפל בשבי המצרי והיה אחרון השבויים 
מצרים  בין  בעסקה  ששוחררו  הישראליים 

וישראל.
"הייתי בחבורה של חיילים צעירים שבאו 

־לעזור לקיבוצים ולמושבים בגבול עם מצ
רים". נזכר יורה ומוסיף: "בקרב על משלט 
86 נפצעתי ונפלתי בשבי. הייתי בן 19,חייל 
היה  הסמג"ד  גולני.  של   13 בגדוד  סדיר 
יפה.  אברהם  היה  המג"ד  בראשי,  עמנואל 
שבויים.  חילופי  על  הוחלט  רודוס  בהסכם 
על הגשר שבין עזה לסעד בוצעה החלפת 
השבויים. 4000 מצרים תמורת 150 שבויים 
ישראליים. על כל 35 שבויים מצריים שוחרר 
השבויים".  אחרון  הייתי  אני  אחד.  ישראלי 

־אחרי השחרור מהשבי חזר יורה ארצי לקי
בוצו עין חרוד.

חברת  כאשר  החל  שלו  הפרסי  הפרק 
זכתה  לישראל־ש.ו.(  המים  תה"ל)תכנון 

 .1964 בשנת  היה  "זה  האו"ם.  של  במכרז 
לשאה  חקלאי  כיועץ  לפרס)איראן(  יצאתי 
הפרסי. עובד של משרד החקלאות. זה קרה 
שהחריב  אדיר  אדמה  רעש  אחרי  שנתיים 
אזור שלם. בלילה אחד נהרגו 32 אלף בני 
לים  בכזוין, בדרך  נהרסו  אדם. 270 כפרים 
בשיקום  לסייע  כדי  לשם  באתי  הפרסי. 
החקלאות המקומית שנחרבה ברובה ברעש 
האדמה. הקשרים עם השאה היו מצוינים. 
ותקופת  ישראל  של  גדול  אוהד  היה  הוא 
בחינה  מכל  חיובית  היתה  בפרס  שהותי 

שהיא".
־קודם יציאתו לפרס, יורה ארצי היה מתכ

נן חקלאי של אזור רחובות, השפלה וההר. 
מונה  מפרס  כששב  בתפקיד.  שנים  חמש 

־לקצין מטה חקלאות מטעם משרד החק
לאות במתקן של הממשל הצבאי בבית אל 

ולאחר שנים הפך המקום למינהל האזרחי 
ביהודה ושומרון. כדי להיות קמ"ט היה על 
המועמד לעבור קורס מיוחד שנמשך שנה 
לנו  היו  העבודה  "בשיא  רופין.  במדרשת 
טי־ באיו"ש.  ביחידה  ישראלים  עובדים   28
כפרים.  ב־300  שהתגוררו  בחקלאים  פלנו 
אני קורא ומדבר ערבית וכך יצרתי קשרים 

־מצוינים עם השטח הפלסטיני. מאות חק
־לאים מקומיים קיבלו מאתנו הדרכה מק

צועית וסיוע בכל דבר ועניין. בתחום הירקות 
־ החקלאים המקומיים גידלו ירקות ביריחו. 

־הענקנו להם את כל הדרוש להשקיה בטפ
־טוף. היו להם חממות של עגבניות. הם גי

דלו קטניות ומלון בהדליה בחממות. גידלו 
פלפל, גידלו חצילים".

־"היחסים עם עובדי משרד החקלאות הפ
לסטיני היו מצוינים. היו להם מדריכי ירקות, 

מאי 682014

  היכן הם היום?

יורה 
ארצי

23 שנה קצין מטה 
חקלאות באיו"ש

צילום: טומי יונגר



ותוצרת חלב. הם  לול, בקר  ענבים,  זיתים, 
גידלו יונים ושלווים. היתה הרמוניה. אנחנו 

עזרנו להם בחינם".
"באינתי התשעים.  בשנות  היה  כך  ־לא 

פאדה הראשונה הדרך לבית אל היתה מאד 
־בעייתית. עברנו דרך רמאללה והשליכו עלי

נו אבנים. כך גם בביתוניה. המכוניות שלנו 
נפגעו הרבה פעמים".

ואולם ארצי מבקש להדגיש את הפעילות 
־החיובית מול החקלאים הפלסטינים.  "ער
־כנו כנסים שנפגשו בהם ישראלים ופלסטי

נים. הסענו חקלאים מהכפרים הפלסטינים 
ויתקין, לכפר מנחם. הם שוחחו בי ־לכפר 

ניהם בנושאים מקצועיים. הכל בשקט, בלי 
אולפן  הדדי.  אמון  בנינו  תקשורתי.  רעש 

כצנל שולמית  ד"ר  של  בניהולה  ־עקיבא 
סון לימד עשרות פלסטינים עברית. הבאנו 
"אגריטך". לתערוכות  פלסטינים  חקלאים 

היכרנו להם את ישראל היפה, הידידותית. 
ערכנו תערוכות חקלאיות גם בשטחי יהודה 

ושומרון והצגנו בהם את התוצרת שלהם".
אגרונום  "לא  עצמו  מגדיר  ארצי  יורה 

מהאוניברסיטה. אני אגרונום מהשטח".
שעבד  אחרי  גימלאי  ארצי  יורה  היום 

השנים  ב־45  הממשלתי.  בשירות  שנה   30
במו ארצי  משפחת  מתגוררת  ־האחרונות 

שב בית עובד בתחום המועצה האזורית גן 
רווה. בתחום המועצה עוד ארבעה מושבים: 

־בית חנן, גאליה, כפר הנגיד, גן שורק  וקי

בוץ פלמחים. בבעלותו של יורה ארצי ארבע 
חלקה  פקאן.  דונם  חמישה  ובהן  חלקות 
הממוקמת ליד נחל שורק, שמונה דונם גת 
דונם  חמישה  ועוד  זיתים  דונם  שני  אדום, 
תפוזי ולנסיה ושלושה דונם נחלה למגורים.
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מכירה ישירה של פרחים
יורה ארצי נשוי לרחל. בשעתו עבדה כמרפאה בעיסוק בבית החולים לחולי 
נינים.  וחמישה  נכדים  בנות,14  ושתי  בנים  שני  הזוג  לבני  "אברבנאל".  נפש 
 60 בן  רמון  ־  הזוג  בני  של  בכורם  שנה.  בן  הקטן  הנין   ,3 בת  הבכורה  הנינה 
לו  יש  שדה.  ספר  בית  מפעיל  חקלאי,  רות,  כפר  מושב  חבר  ילדים,  נשוי+3 
חלקות גידול של תבלינים, בית בד, מאהל בדואי. סמדר בת 56 נשואה+3 בנות. 
מתגוררת בבולטימור, ארצות הברית, אמנית בעלת שם בתחום הציור ובעלת 
גלריה ב־JCC. אורנה בת 54 נשואה+5 חזרה בתשובה, מתגוררת בביתר עילית. 
מרצה לחילונים על טהרת המשפחה. יפרח בן 42 נשוי+3 מסעדן, בעלים של 
עם  שנה  כחצי  זה  מתגורר  וסגולה.  בתימורים  ו"כדיתא"  "כרמים"  מסעדות 
רעייתו בראסין,ליד שיקגו. בני הזוג נסעו לשם מפני שהרעיה מועסקת במטה 

חברת "ג'ונסון אנד ג'ונסון".
עוד משהו: ליורה ארצי גם חלקה גדולה לגידול פרחים. מדי יום ו' בשבוע, 
לאיצטדיון  סמוך  עובד,  בית  מושב  של  השני  מעברו  שמוצב  מיוחד  באוהל 

הכדורגל של נס ציונה ־ סטודנטיות מוכרות פרחים לכל דיכפין.

א שירות שדה וחלפים
     בכל הארץ למסנני
     סנומט – עמיעד.

א מערכות בקרה ופיקוד
    למסננים אוטומטיים.

א ידע ומומחיות לשדרוג
    מסננים ופתרונות

     יצירתייםבמחירים ללא תחרות.

אלי –סינון בע"מ, מושב שער אפרים 

sani@yamit-f.com
 www.yamit-f.com

09-8781758
054-6620627

צילום: טומי יונגר
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  מג"ב

־וטרי ומתנדבי מג״ב של תחנת מטה יהודה, פועלים בתחוש
מי המועצה האזורית ״מטה יהודה״, ומתמודדים מדי יום 
עם גנבים מסוגים שונים ומשונים.  מפקד התחנה, סנ״צ 
נתנאל, הורה בהערכת המצב האחרונה לשים דגש בפעילות  אילן 
השוטפת על גניבות זעתר, שכן זאת עונת הגידול.  בהתאם לכך נערכו 
פעילויות רבות ואפילו רכזי המודיעין והמתנדבים של התחנה נרתמו 

לסייע.
במהלך פעילות של מתנדבי מג״ב מחבל עדולם עליון, נתפס חשוד 
עם לא פחות מטון זעתר החשוד כגנוב.  המתנדבים הקימו בשעות 
הלילה מחסום יזום באזור חבל עדולם.  בשעה 23:30, הגיע למחסום 
רכב אשר ניסה להימלט אך ללא הצלחה.  אקט זה עורר עוד יותר את 

חשדם של המתנדבים.
לאחר חיפוש שערכו בתוך הרכב, נמצאו 50 שקים מלאים בזעתר, 

שמשקלם המוערך: 1 טון.
־החשוד בגניבת הזעתר מאחד השדות באזור, גבר בשנות השלו

שים לחייו תושב מזרח ירושלים, נלקח לחקירה ע״י נציג רשות הטבע 
והגנים והסחורה הוחרמה. השווי המוערך של הגניבה הוא 100,000 

ש״ח לערך.
מפקד חבל עדולם עליון, פקד חיים קראט מציין: ״ מדי יום אנו 

־מבצעים פעילות רבה כנגד פשיעה, עבירות חקלאיות ומניעת פעי
לות חבלנית עוינת.  פעילות המתנדבים תורמת רבות לביטחון אישי 
של התושבים בתחום המועצה.  במקרה הזה מדובר בשני מתנדבים 
וותיקים אשר גילו ערנות ומקצועיות במהלך המשמרת, מה שהובל 

לבסוף לסיכול ניסיון הגניבה ״.

זעתר מבוקש

יורם תמרי

לספקים  אפשרות  למתן  שעה  הוראת   .1
נוספות  מים  כמויות  לספק  מסוימים 

לצרכנים חקלאיים בשנת רישוי 2014
מאי  חודש  מאמצע  האחרונה  בישיבתה   
2014, מבקשת רשות המים מציבור צרכני 

־המים החקלאיים להביא את עמדתם בנו
גע לטיוטת כללים חדשה במסגרת הוראת 

שעה שתקפה עד יום 31 בדצמבר 2014.
המערכת  לאזור  מתייחסת  ההוראה   •

הארצית בלבד.
ההיתר הוא לאספקת כמות מים נחרגת   •

לזו שהוקצתה לחקלאות.
ההתייחסות היא למים שפירים וקולחין,   •

־כאשר הייחוס למים שפירים הינו בכ
המים  כמויות  מעל  עד 30%  של  מות 
השפירים המוקצות למטרה זו ברישיונו 

של הצרכן.
שני תנאים הכרחיים:  

לכמות  תעריפים  המים  לגבי  קבועים   •
שמעל זו המוקצית.

•קבועים לגבי המים שהוא מפיק - היטל 
הפקה לכמות שמעל לזו המוקצית.

מגבלת אספקה - אספקת מים לכמות   •
ההנד ליכולות  בהתאם  תהיה  ־נחרגת 

סית בתשתיותיו של הספק.
יש  זאת  מים  לתוספת  ההתייחסות  את   
03- שמספרו  פקס  באמצעות  להגיש 
יום 27 במאי 2014, ולוודא  6369750 עד 

קבלת עמדתו בטלפון 03-6369600-5. 
חשוב לציין בפתיח את מי העמדה מייצגת.  

הערה, אנו רואים בהוראות שעה זו דבר   
חיובי ונראה שיש בה משום סיוע לאותם 
תוספת  לבקש  הספיקו  שלא  חקלאים 

מים במועד הקודם שנקבע )ה-9/5(.
הזמנה להשמעת עמדה בדבר הכוונה לק־  .2
ביעת כללים ותנאים ברישיון של חברת 

מקורות
מועצת  של  לעיל,  האמורה  בישיבתה, 

־רשות המים התקיים גם דיון בסוגיית קבי
עת התנאים ברישיון של חברת מקורות, בו 
מבקשת רשות המים גם את מעורבותם של 

צרכני המים של החברה.
־בשל ההצעה המורכבת והמפורטת החלט

נו לצרף אותה כלשונה, ואנו מציעים לעיין 
שכן נראה שיש בה לא מעט שינו־  בה היטב,

יים לעומת המצב הקיים, כולל ההתייחסות 
לכל סוגי הצריכה: חקלאות, בית ותעשייה, 
כמו גם חובתה של מקורות לעמוד במטלות, 
כגון: אספקת מים לפי תוכנית, קביעת חיבור 

־צרכן, לחץ המים בחיבור צרכן )חשוב ביו
־תר!(, זמינות אספקה, הפסקת מים מתוכנ

נת, חריגות מהוראות וכללים ועוד.
המועד  נקבע  ההצעה  מורכבות  בשל 
להגשת עמדות והתייחסות הצרכנים ליום 
10 ביוני 2014 בשעה 10, כאשר את העמ־
דות יש להעביר בכתב לפקס 03-6369750 
גם   .03-6369600 בטלפון  הגעתם  ולוודא 
הוא  מי  את  לציין  המגיש  על  חובה  כאן 

מייצג.
רשות המים רשאית להזמין חלק ממגישי 

־העמדות להציג עמדתם בפני הצוות המק
צועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.

עדכונים בתחום המים
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שמעון וילנאי

תואר י השנה  מסיימת  איברקלייד  ונית 
וביולוגיה  נמטולוגיה  בלימודי  שלישי 

־מולקולרית. הדוקטורנטית רשמה החו
הפוסטר  במיוחד.  מרשים  אישי  הישג  דש 
זיכה אותה במדליית  של הדוקטורט שלה 
 ONTA של  לאומי  הבין  בקונגרס  זהב 
לנמטולוגיה שהתקיים בשבוע הראשון של 

החודש בקייפטאון, דרום אפריקה.
"הזכייה היתה בקטגוריה של סטודנטים. 
מרחבי  פוסטרים  של  רבות  עשרות  הוצגו 
מערכות  על  הוא  שלי  הדוקטורט  העולם. 

בתגו המעורבים  ליפידים)שומנים(  ־גנים 
בה הצמחית נגד נמטודה שיוצרת עפצים" 
מספרת יונית. נפגשנו במעבדה לנמטולוגיה 
של מינהל המחקר החקלאי בבית דגן, שם 
שוקדת יונית על עבודתה לקראת הגנה על 

התיזה שלה.
"חמש  כספי.  היה  ליונית  שניתן  הפרס 

למה  במעטפה.  במזומן  דולרים  מאות 
־ישמש הכסף? יממן מקצת מהפוסט דוק

סטודנט  זכה  הכסף  במדליית  שלי.  טורט 
סטודנ הארד  ובמדליית  אמריקה  ־מדרום 

טית מאירופה".
בכינוס הבין לאומי בקייפטאון השתתפו 
מדינות.  מעשרות  ומדענים  חוקרים  כ־400 
מצפון  מאירופה,  "מאסיה,  היבשות  מכל 
ודרום אמריקה, אפריקה, אוסטרליה והיו גם 
מאזורנו, ממדינות ערב. לא היו לי פגישות 
אבל  הערבי  מהעולם  נציגים  עם  אישיות 

ראיתי שלטים של איראן ושל ירדן".
־הקונגרס הבין לאומי לנמטולוגיה מתק

יים אחת ל־6 שנים.
־את המחקר לדוקטורט עורכת יונית במר
־כז וולקני בבית דגן זו השנה הרביעית ומע

טירה שבחים רבים על המנחה שלה. "אני 
חייבת לומר מילים טובות רבות על המנחה 
צעירה  חוקרת  בראון־הורוביץ,  סיגל  ד"ר 

שעומדת בראש המעבדה לנמטולוגיה."

בהתפתחות  עוסק  יונית  של  המחקר 
תאים ואותות של צמח־חרק והאורגניזמים 

המתייחסים אחד לשני.
ואולם  בישראל  נולדה  איברקלייד  יונית 
אמריקה  במדינות  לשליחות  יצאו  הוריה 

־ואת שנות הילדות והבגרות עשתה בבולי
 .2009 בשנת  לישראל  עלייה  "עשיתי  ביה. 
ללימודי  הראשונות  השנים  שלוש  את 
הקליטה  משרד  מימן  בוולקני  הדוקטורט 
"קליטה  חדשים  לעולים  ייחודית  בתכנית 
במדע". את שנת הלימודים הרביעית מימנו 
במשותף )חצי־חצי( האוניברסיטה העברית 

ומינהל המחקר החקלאי.
יונית)30( האם היא שואפת  שאלתי את 
שלי  "הרצון  בוולקני?  חוקר  משרת  לקבל 

־לעבוד באקדמיה. ללמד זה מאד חשוב בעי
ני, כדי למשוך עוד צעירים לתחום המדע. זה 
מסקרן, זה מרתק ואני מקווה שאמצא את 

עצמי באוניברסיטה".
מה שלא יהיה, יונית, בהצלחה.

מדלית זהב
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בגליל
"טיפול בפסולת אורגנית 
במרחב החקלאי־תיירותי"
במעמד לארס פאבורג 
אנדרסן שגריר האיחוד 

האירופי בישראל 
מפיקי הכנס: מכון המחקר מיגל 

של החברה לפיתוח הגליל בשיתוף 
המועצה האזורית גליל־עליון 

ועמותת "אדם, טבע ודין" מועד 
הכנס: יום חמישי, 12 ביוני 2014

הפרויקט ה במסגרת  יתקיים  כנס 
למחזור   -  SCOW החדש  האירופי 
תיירות  באזורי  קומפוסט  וייצור 

־חקלאיים, בו משתתפות מספר מדינות ומ
טרתו לקדם נושאי איכות הסביבה באזורים 

תיירותיים־חקלאיים. 
כחלק ממהפכת המחזור שמוביל המשרד 
להגנת הסביבה הצטרפו מכון המחקר מיגל 
לפרויקט  עליון  גליל  האזורית  והמועצה 
מאי־ מחקר  מכון  בשיתוף  הפועל   SCOW
לרשו המייעצת  מברצלונה  סוכנות  ־טליה, 

במילנו־ המקומית  הרשות  בקטלוניה,  יות 
־איטליה, רשויות מקומיות במלטה, קורסי
הפרו במסגרת  והרשות הפלשתינית.  ־קה, 

יקט יוקמו במועצה האזורית גליל עליון 15 
מערכות של קומפוסטרים לטיפול בפסולת 
אורגנית, כאשר התוצר - הקומפוסט יועבר 

בגינות הקהיל ביישובים,  ־לשימוש מקומי 
תיות ולחקלאים. 

בכנס הבינלאומי, בו צפוי קהל של מאות 
־אנשים, ייחשפו מחקרים חדשים מכל העו
־לם, תוצאות והישגי הפרויקט ותכניות עתי

מודל  יוצג  בין השאר  כאשר  ליישום,  דיות 
־הקומפוסטר ביישובי הגליל העליון, הפעל

לאוכלוסייה, הפרדת  תו, תפוקתו, השירות 
־הפסולת במקור , והצלחת הקומפוסט בע
מידה בסטנדרטים איכותניים בינלאומיים.

כמו כן, יעסוק הכנס בתנאים הייחודיים 
האופייניים לאזורי פריפריה בהם מתקיימת 

־פעילות תיירותית וחקלאית ויעסוק בהפר
דה במקור ומתקני טיפול מקומיים באזורי 

־פריפריה, במועצות אזוריות ובמועצות מקו
־מיות, שילוב המרחב החקלאי בטיפול בפ

סולת ובקליטת הקומפוסט, שילוב אתרים 
מסחרית  בפסולת  טיפול  תיירות,  ומתקני 
מאזורים  ייחודיים  מודלים  והצגת  אורגנית 

בעלי מאפיינים דומים באגן הים התיכון. 
בנושא,  והרצאות  מושבים  יכלול  הכנס 
תערוכת חברות בתחום הסביבה, יריד יזמות 
ירוקה וטקס הענקת אות הצטיינות לרשויות 

של תאגיד אל"ה. 
באזור  מודרכים  סיורים  יתקיימו  כן  כמו 
הגליל העליון: פיקניק "אפס פסולת" בחיק 
הטבע, סיור בקיבוץ עמיר ליישום עקרונות 
סיור  בקהילה,  בפסולת  והטיפול  הקיימות 
בחוות המחקר של מו"פ צפון בו יוצג מיזם 

־לחקלאות ידידותית לסביבה המתנהל בא
וי־ לטיפול חכם   MISSTOW ומערכת ה ־זור 
דידותי לסביבה, בשפכים חקלאיים מיקבים 

ובתי בד ועוד. 
אירופאיים  שותפים  ישתתפו,  בכנס 
אירו־ ממדינות  שיגיעו   ,SCOW  בפרויקט

ביניהן:  התיכון  הים  לחוף  השוכנות  פיות 
מילנו־איטליה, מלטה, קורסיקה, ברצלונה־
יריחו,  )שכם,  הפלשתינית  הרשות  ספרד, 
רמאללה(, מומחים בתחום, אנשי השלטון 

חקל תיירנים,  המחזור,  תעשיית  ־המקומי, 
אים, ארגונים ירוקים, יזמים ואנשי עסקים, 
פעילי סביבה ועוד, מכל רחבי הארץ. הכנס 

פתוח לקהל הרחב.
הכנס יתקיים ביום חמישי, 12 ביוני 2014, 

־באולם זרנגין, קמפוס מזרחי במכללה הא
קדמית תל חי. מחיר לאדם: 150 ₪. לפרטים 

www.galil-elion.org.il :והרשמה

חקלאות חברתית
הקניות לשבת מכבידות 

לכם על הכיס? קנו ישירות 
מהחקלאים!

ח"כ כלפה, יו"ר הלובי 
החקלאי: "פערי התיווך בין 

החקלאי לצרכן גבוהים 
מתמיד, במכירה ישירה יש 
אמירה של ערבות הדדית"

יו"ר הלובי החקח ־"כ זבולון כלפה 
החברתי  למיזם  חבר  בכנסת,  לאי 
החקלאי החדש "חקלאות חברתית 
חקלאית  תוצרת  נמכרת  במסגרתו  ישירה" 

־ישירות מהחקלאי לצרכן, ללא תלות ברש
תות השיווק. חקלאים העמידו שוק ירקות 
ומכרו  ספיר  במכללת  המרכזית  בכיכר 
למעלה מטון וחצי ירקות ללא עלות תיווך. 
מסחורה  נהנו  האזור  ותושבי  הסטודנטים 
החקלאים,  ממשקי  הישר  עלות  במחירי 
רש־ ממרבית   50% בכ הנמוכים  ־במחירים 

תות השיווק. עגבניות שרי נמכרו ב־6 ש"ח 
קולרבי  לק"ג,  ש"ח  ב־4.5  פלפלים  לק"ג, 
נמכר ב־4 ש"ח לק"ג וחציל ב־ 3 ש"ח לק"ג. 
ח"כ כלפה שהגיע לעזור במכירה הסביר 
כי פערי התיווך בין החקלאי לצרכן גבוהים 
מתמיד ובמכירה ישירה החקלאים עוקפים 

לצר ישירות  ומגיעים  התיווך  עמלת  ־את 
כן, שנהנה מהמחירים הזולים ביותר.  ח"כ 
כלפה אמר באירוע  "מאז שהגעתי לכנסת 
הרגשתי שיש פער אדיר בין המציאות לבין 

מימין- פרופ דן לבנון ממכון המחקר מיגל,
שגריר האיחוד האירופי בישראל לארס פאבורג-אנדרסן

ופרופ אורי מר חיים ממכון המחקר מיגל
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ח"כ כלפה

דימוי  יש  לחקלאים  חושב.  שהציבור  מה 
להצגת  פועל  ואני  תואם  שאינו  מסוים 
המציאות האמיתית יותר. באתי לפה היום 
ואני מאוד נהנה. יש פה התארגנות מדהימה 
של אגודת הסטודנטים של מכללת ספיר. 
יש פה תושבים, עובדי מכללה וסטודנטים 
שכולם הבינו שיש פה משהו מיוחד ושונה. 
יושב ראש האגודה  ישבתי עם מורן ברנס, 
זה  את  להפוך  כיצד  פעולות  על  וחשבנו 
מקווים  ואנו  פעמי  חד  לא  שהוא  למשהו 

־שנצליח לשנות את הדברים. יש פה אמי
רה של ערבות הדדית וכולנו פה ביחד. אני 
מאוד מאמין ביוזמה וחושב שיש פה משהו 

גדול".
הסטודנטים  אגודת  יו"ר  ברנס,  מורן 
כי  ואומר  למחאה  מתייחס  ספיר  במכללת 
"החקלאים בערבה פתחו במחאה שלדעתנו 
כאגודה מוצדקת. כשהציבור הישראלי מגיע 
הוא  ירקות,  לעצמו  ורוכש  המזון  לרשתות 

החק פרופורציות.  חסרי  במחירים  ־נתקל 
הטובה  בדרך  מחאה  לעשות  בחרו  לאים 
ביותר לטעמנו־ לא מחאה שתפגע בציבור־

אלא ההפך־ מחאה שתוכיח לנו, האזרחים, 
כי אנחנו מנוצלים ואף תקל על הוצאותינו. 
כאגודת סטודנטים בכלל, וכאגודה שפועלת 

־בפריפריה הישראלית, אנו מכירים ומתמו
דדים באופן יום יומי עם יוקר המחיה כאן, 
כנגד  לצאת  ליכולת  נחשפים  וכשאנחנו 

הסטודנ עם  שייטיב  מהלך  לעשות  ־או 

להצטרף  מתפקידנו  האזור,  ותושבי  טים 
היום  שהתחלנו  המחאה  במהלך.  ולתמוך 

משח יותר  הרבה  גדולה,  להצלחה  ־זכתה 
מדהים,  היה  החקלאים  עם  החיבור  שבנו. 
וגם התושבים המקומיים  וגם הסטודנטים 

־הגיעו בהתלהבות והשתמשו בכוחם הצר
כני, והפעם על מנת לעודד את החקלאים 
במאבקם הצודק על אחוזי התיווך ובמאבק 
יוקר המחייה. אנחנו עובדים  של כולנו על 
כעת על הגדלת המחאה והפיכתו למאבק 
ארצי בו ייקחו חלק אגודות סטודנטים מכל 
הארץ. הדרך היחידה לשנות את המציאות 
היא סולידריות חברתית - בין כל פלחי העם, 

החקל שכנינו  לבין  בינינו  הזה־  ־ובמקרה 
אים".

בית המשפט 
העליון דחה 

עתירה שיזם "מטה 
המאבק" נגד 

מועצת הצמחים
להלן מכתבה של מועצת 

הצמחים בנושא
כזכור לפני כשנה וחצי פסק בית משפט 
פועלת  הצמחים  שמועצת  בפ"ת  המחוזי 

־כחוק ובסמכות, ולמעשה השמיט את הב

סיס לכל הטענות של דוגי ישראלי ועמיתיו 
על פעילותה הבלתי חוקית של המועצה.

חבורה זו ועורכת דינם דפנה הולץ לכנר 
ערערו על כך לבית המשפט העליון.

בשביעות רצון גלויה נעדכן שבפסק דין 
מנומק שניתן ביום ב' - 12/05/14, דחה בית 
משפט העליון את הערעור וקבע כי מועצת 

הצמחים גובה היטלים בסמכות וכחוק.
בכך נדחתה מכל וכל טענתם, כי מזה 7 
היטלים  מהמגדלים  המועצה  גובה  שנים 

־בחוסר סמכות, ואושרה החלטת בית המש
פט המחוזי בפ"ת מתאריך 30/10/12 באותו 

עניין.
יתר על כן, בהחלטה מדגיש בית המשפט 
בגביית  עצמה  הגבילה  המועצה  כי  העליון 
הקבועים  מאלה  נמוכים  לסכומים  היטלים 

בחוק וזאת באופן המקל עם המגדלים.
מרים  לנשיא,  המשנה  כבוד  ישבו  בדין 
ואורי  דנציגר  יורם  השופטים  וכבוד  נאור 

שהם.
זה  להליך  כי  לציין  ראה  המשפט  בית 
קדמו שתי עתירות בעניין גביית ההיטלים. 
בשם  לכנר  הולץ  עו"ד  הגישה  אותן  שגם 
ושתיהן,  החוק",  "סרבני  המגדלים  קבוצת 

נדחו בזמנו גם הן !
את מועצת הצמחים יצג היועץ המשפטי 

שלה , עו"ד שאול פלס.
שניתן  הדין  בפסק  שעוד  להדגיש  ראוי 
ידי כבוד השופ־ 2009, נאמר על   ב־אוגוסט
טת עדנה ארבל, בעת שדחתה את העתירה 
הראשונה: "בעבודת האדמה, במאמץ הבלתי 
נדלה וקרבתו הבלתי אמצעית לטבע, שומר 
החקלאי על הערכים הראשוניים החשובים 
ביותר עליהם קמה מדינת ישראל ומועצת 
־הצמחים קמה על מנת לחזק את ענפי החק

ערכים  על  גם  בעקיפין  מגינה  והיא  לאות, 
אלה".

נראה שעתה על כולנו להתרכז במשימות 
המקצועיות, ולשלב כוחות להמשך העלאת 

רמת החקלאות בישראל. 
להניח  למגדלים  וקוראים  שבים  אנו 
למחלוקות הפנימיות, לקחת חלק בפעילות 
החשובה של כלל הסקטור ולפעול במסגרת 

המועצה על מוסדותיה השונים.
יש לשוב ולהדגיש שנעשה על ידינו מאמץ 
בשירותים  לפגוע  מבלי  הוצאות  לצמצם 
למגדל ובמשימות המחקר והפיתוח. נזכיר 
בכל  הנבחרים  המגדלים  החלטות  שעפ"י 

• ידיעות   • ידיעות   • ידיעות   • ידיעות   • ידיעות   •
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ק.נ.ט(  )למעט  נטל ההיטל השנתי  שולחן, 
הוא כ־2-3 א"ג לק"ג במרבית הפירות.

שמכהן  חקלאי  לאחרונה  שכתב  כפי  או 
המועצה  של  קיומה  "עלות  שולחן:  כיו"ר 
23 ₪ - פחות מע־  לדונם לשנה שלמה היא

לות שעת עבודה אחת של פועל".
והחקלאים  המועצה  עובדי  מקרב  איש 

־נציגי הציבור אינו שוכח עד כמה קשה ומ
תישה היא עבודת האדמה, עד כמה מתוחה 

־הרווחיות בענפים השונים ולכן אנו משתד
־לים להיות צנועים, יעילים וממוקדים בפי

תוח וקידום משקי החקלאים.
המג כלל  עם  הידברות  לקיים  ־נמשיך 

דלים, נפעל לגלות הבנה כלפי בעלי החוב 
בכדי להביא למציאות חדשה בה הנשיאה 

והתועלת המקצועית מפעילות המו ־בעול 
עצה תהייה נחלת הכלל.

קנט: הסערה 
הקיצונית בתחילת 

מאי גרמה לנזק 
של כ־15 מליון ₪ 

לחקלאים 

הקימ והגשמים  הסוער  האוויר  ־זג 
8.5.14 גרמו לחק־ ־צוניים שירדו ב

בהיקף  המוערכים  לנזקים  לאים 
כולל של כ־15 מליון ₪. כך עולה מסיכום 

בחק טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  קנט,  ־נתוני 
הגשמים  כי  עולה  החברה  מנתוני  לאות. 
והברד שירדו בשבוע שעבר פגעו בלמעלה 

מ־500 משקים חקלאיים בכל רחבי הארץ.
מהנתונים עולה כי הגשמים, כמותם לא 
100 השנים הא־ ־היו באזורנו בחודש מאי ב
־חרונות,  גרמו נזק רב לגידולי השחת השו

נים, בכל רחבי הארץ,  המשמשים למאכל 
לייבוש.   בשדות  הונחו  ואשר  חיים  לבעלי 

גרמו לנזקים כבדים לגי כן הגשמים  ־כמו 
דולי הדובדבנים בגליל העליון וברמת הגולן 

וגרמו לסדקים בפירות.
־הברד שירד, בעיקר באזור לכיש, פגע בג
־ידולי פירות ובכללם ענבים, משמש, אפר

סקים ונקטרינות. 
מזג  קנט,   מנכ"ל  גינזבורג,  דודי  לדברי 
את  שפקד  הדופן  ויוצא  הקיצוני  האוויר 

נוספת  עדות  מהווה  שעבר  בשבוע  אזורנו 
החקלאות  במקצוע  הכרוכים  לסיכונים 
ולחוסר היכולת לתת מענה ממשי לאיתני 
הטבע  נזקי  כנגד  הביטוח  לדבריו,  הטבע. 
מבטיח כי החקלאים יקבלו פיצוי כספי על 
הנזקים שנגרמו להם, גם במקרים קיצוניים 

שכאלה. 

 קנט שילמה
כ־27 מיליון ₪ 

למגדלי המדגה
בגין נזקים בחמש שנים 
האחרונות. קנט מחדשת 
את ביטוח המדגה לעונת 

 2014/15

־נט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלק
־אות, מחדשת בימים אלו את הבי

על   .2014/15 לשנת  המדגה  טוח 
פי נתונים החברה שילמה קנט כ־ 27 מיליון 

־₪ למגדלי המדגה בגין נזקים בחמש הש
נים האחרונות. מרבית הנזקים נגרמו עקב 
מחלות שונות. יצוין כי ביטוח המדגה, אותו 

־מחדשת קנט, נערך בשיתוף עם ארגון מגד
לי דגים ורכישתו תעשה ישירות בקנט. 

המגדלים  על  הביטוח  חידוש  במסגרת 
לבטח את כל הבריכות המשמשות לגידול 

בב הצפוי  המירבי  הפוטנציאל  לפי  ־דגים 
ריכה. כמו כן, המגדל יכול לבחור את רמת 
סכומי  לפי  ביותר  לו  המתאימה  הביטוח 
הפיצוי המירביים לטון הנעים בין 3,000 ₪ 

לטון לבין 16,000 ₪ לטון. 
על פי נתוני משרד החקלאות, בשנת 2012 
דגים,  טון  כ־ 75,000  צרך  הישראלי  הצרכן 

נזקי ברד מאי 2014
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מהם 25,000 טון דגים טריים מייצור מקומי 
50,000 טון מייבוא, ברובו קפוא. מהנתו־  ו־
נים עולה כי הדג האהוב ביותר על הישראלי 
עוד  והבורי.  ולאחריו האמנון  הוא הקרפיון 
עולה כי הצרכן הישראלי צורך כ־ 900 גרם 

־דגים בחודש ממוצע, כאשר הצריכה המקו
מית לנפש נמוכה יחסית לצריכה במדינות 

־אחרות: במדינות הים התיכון צורכים התו
שבים לשנה 20־40 ק"ג לנפש, ביפן צורכים 
60 ק"ג לנפש והאמריקאים צורכים 6־7 ק"ג 
של  המקומי  הייצור  בנוסף,  לשנה.  לנפש 
הענף כ־ 25,000 טון נחלק לשלושה מקורות: 
חקלאות מים )מדגה( כ־ 19,000 טון, דייג כ־ 

4,000 טון וחקלאות ימית כ־ 2,000 טון. 
לביטוח  להצטרפות  האחרון  המועד 
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ידע ירוק
סטוקטון הישראלית חתמה 
עם חברת "ידע" של מכון 
ויצמן על הסכם לפיתוח 

חומרים ירוקים להגנת 
הצומח

הישראלית, המתק ־בוצת סטוקטון 
בתחום  חדשניים  בפתרונות  מחה 
הידידותיים  הצומח  הגנת  חומרי 
למחקר  חברה  ידע  עם  חתמה  לסביבה, 
מכון  של  המסחרית  הזרוע  בע"מ,  ופיתוח 
ויצמן למדע, על הסכם למחקר משותף עם 
המעבדה של פרופ' אסף אהרוני במחלקה 
למדעי הצמח במכון ויצמן למדע ברחובות. 
ההסכם כולל אופציה לקבלת רישיון נושא 

תמלוגים לפתח חומרים חדשים.
סטוקטון   תשקיע  מוצר  כל  בפיתוח 
10מיליון דולר. צפי המכירות בעקבות הפי־

תוח הוא עשרות מיליוני דולרים בשנה.
־במסגרת ההסכם יחקרו פרופ' אהרוני וס

טוקטון מולקולות מן הטבע, במטרה לפתח 
־חומרים פעילים חדישים ממקור צמחי לה

גנת הצומח – קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, 
וקוטלי בקטריות. 

לחלו חדשים  מוצרים  בפיתוח  ־מדובר 
טין, תוך שימוש בכלי מחקר בסיסי בתחום 
הגנום לטובת הגנת הצומח - גישה שהנה 
בוצע  ראשון  בשלב  בעולם.  בחיתוליה 
שו־ מולקולות   3000 מ יותר  על  ־המחקר 

נות מן הטבע. מולקולות אלו משמשות הן 

ויצמן,  במכון  חדשות  לתרופות  לסריקות 
והן בשיתוף הפעולה עם סטוקטון למציאת 

חומרים ירוקים חדשים להגנת הצומח.
מחקר זה, מתבצע במקביל למחקר אחר 
של  מחקר  בתקציב  סטוקטון  זכתה  עבורו 
כמיליון יורו מטעם האיחוד האירופאי, לגילוי 

־משפחה של מולקולות הנקראות טיריטרפי
־נים הנלקחות ממקורות שונים, גם כאן לפי
־תוח מוצרי ביו חדשים לקטילת חרקים ופט

ריות להגנת הצומח על בסיס חומרי טבע. 
"המטרה הנה גם הגנת צומח ירוקה יותר 

־וגם תהליכי ייצור נקיים יותר", מציין זיו תי
רוש מנכ"ל סטוקטון. "זאת במסגרת מטרת 

־העל של התעשייה לשימוש מופחת בחומ
רים כימיים בהגנה על הצומח".

60 חו־  תהליך הפיתוח בסטוקטון יימשך
36 חודשים לחלק המח־  דשים, מתוכם כ־
קרי. בעקבותיו ייצאו לשוק מוצרים מוגנים 
בפטנטים, חלקם יכנסו לסל המוצרים של 

־סטוקטון וחלקם ימכרו ע"י סטוקטון לחב
רות שירצו למסחר מוצרים אלה. 

מידע על הקבוצה:

 ,)Stockton( קבוצת סטוקטון הישראלית
־מתמחה  בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי הדב

רה ידידותיים לסביבה בתחום הגנת הצומח. 
חד חומרים  בפיתוח  מתמקדת  ־סטוקטון 

שניים המבוססים על חומרים טבעיים ועל 
הקלאסיים  ההדברה  חומרי  לצד  שילובם 

בחקלאות המודרנית. 
־לקבוצה מרכז מחקר ופיתוח יחודי ביש

משאבים  משקיעה  והיא  זה,  בתחום  ראל 
רבים בפיתוח מוצרים ירוקים ושילובם עם 
לפתח  במטרה   , נבחרים  כימיים  מוצרים 
סביבה חקלאית מאוזנת, נקיה ובריאה יותר. 
אזורית  מגוון מוצרים בהתאמה  לסטוקטון 
– על פי צורכי האזור, פרמטרים ביולוגיים 
והנחיות רגולטוריות והיא פעילה בלמעלה 

מ־ 35 מדינות ברחבי העולם.
 Timorex Gold ,מוצר הדגל של סטוקטון
מיועד לטיפול בספקטרום רחב של מחלות 
בגידולים רבים. המוצר מוכיח יעילות דומה 
ומתאים  כימיים  פטריות  קוטלי  של  לזו 
ואורגניים  קונבנציונליים  בגידולים  לטיפול 
Timorex Gold משווק ע"י החב־  כאחד. 
רה במדינות רבות, בחלקן ישירות לחקלאי 
ובחלקן בשיתוף פעולה עם זרועות ההפצה 

של ענקי התעשייה.

סטוקטון היא חברה בינ"ל. נוסדה ב־ 1994 
בבעלות פרטית ומעסיקה 35 עובדים בישראל 
100 עובדים ברחבי העולם. לחברה משר־  וכ־

דים ב־ 20 מדינות ופעילות בכ־ 40  מדינות.
לאתר החברה ומידע נוסף:

ag.com־www.stockton
לפרטים נוספים: רני רוגל, אולמדיה־דורן, 

050-5267706

 משבר המים
בגליל ובגולן

וועדת הכספים מינתה וועדת 
משנה בראשות יו"ר הלובי 
החקלאי ח"כ זבולון כלפה 

שתדאג לפיצוי החקלאים
יו"ר הוועדה ח"כ ניסן 

סלומינסקי: "החקלאים הם 
מלח הארץ, נגרם להם נזק 

והמדינה צריכה לסייע לפצות 
אותם על הנזקים שנגרמו"

התכנסה  הכנסת  של  הכספים  וועדת 
בגליל  המים  משבר  בנושא  מיוחד  לדיון 
ובגולן עקב מיעוט הגשמים בחורף האחרון. 
את הדיון המיוחד יזם ח"כ זבולון כלפה יו"ר 

הלובי החקלאי בכנסת. 
במשרד האוצר צפויים להכריז על שנת 
פי תקנות הבצורת  על  ב־31 למאי.  בצורת 

בעיקר בא מוכרזת  בצורת  רכוש,  ־של מס 
זור הנגב שם מועטים הגשמים, או לחלופין 
בעל'־  'גידולי  גדלים  בו  בארץ  אחר  באזור 

הנסמכים על גשמים. 
בגליל ובגו־  עם זאת, הגידולים העיקריים
'שטחי שלחין' התלויים  או  לן הם מטעים 
בהשקיה בלבד ואינם עומדים בקריטריונים 
בעיה  בצורת.  לפיצויי  המיסים  רשות  של 
נוספת היא שהגליל והגולן אינם מחוברים 

־למוביל הארצי ונסמכים בעיקר על מי מע
כלל  השנה  התמלאו  שלא  ומאגרים  יינות 

־בשל מיעוט הגשמים. בשל המצב, התבק
שו החקלאים בצפון לצמצם את השימוש 

במים ב־25 אחוזים.
יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי שפתח 
"כשהממשלה  הסביר:  המיוחד  הדיון  את 
לא מסייעת, החקלאים פונים אלינו לעזרה. 
אנחנו לא יכולים להכריז על בצורת או על 
פיצוי מיוחד אבל כן יכולים להפעיל לחץ על 
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מנת לסייע לחקלאים".
החקלאי:  הלובי  יו"ר  כלפה,  זבולון  ח"כ 
"בגליל ובגולן יש עשרות רבות של יישובים 
שעיקר עיסוקם הוא גידול מטעים. מבחינת 

ומח מוגדר  לא  שם  המצב  בצורת,  ־פיצויי 
המים,  רשות  של  מיוחדת  התייחסות  ייב 
משרד החקלאות ומשרד האוצר. החקלאים 
לעשות  אפשר  אי  מדוע  במים.  מצמצמים 

־שימוש בתקנות רשות המיסים על מנת לס
ייע להם? לא יעלה על הדעת שמשאירים 

את החקלאים להתמודד לבד עם הבעיה".
־דוד רוטנברג, מנהל מחלקה ברשות המי

ועדה  יש  רכוש  מס  תקנות  פי  "על  סים: 
מקצועית שכל שנה בודקת מי נפגע. השנה 
הוועדה בדקה באזור הצפון ביחד עם אנשי 
מקצוע ממשרד החקלאות, ורמת הגולן היא 
לא אזור פגיע לפי התקנות. לא ניתן לפצות 

מטעים".
הרשות  למנהל  בכירה  ס.  רופא,  תניב 
הבצורת  "חוק  החקלאות:  במשרד  לתכנון 
מאפשר מתן פיצויים מעבר לאזור הנגב רק 
ל'גידולי בעל' שלא נזקקים בד"כ להשקיה. 
הבעיה שאנו נתקלים בה כרגע בגליל היא 

בינמש ועדה  הוקמה  ולכן  ־באמת חמורה. 
רדית. אנחנו עושים פעולות על מנת למזער 
את הנזק. לעניין הפיצויים, חודשי המשבר 
נדע מה  ורק אחרי הקיץ  הם חודשי הקיץ 

יהיה".
ברשות  תפעול  אגף  מנהל  אחיפז,  זאב 
:המים "מקורות המים בגולן אלו מי מעיי־
־נות. מעיין הדן מביא את עיקר המים לא

מאז  שהכרנו  קיצוני  הכי  היה  החורף  זור. 
2008. הבעיה העיקרית היא שמקורות המים 
נותנים מענה.  ובגולן לא  המקומיים בגליל 
מכמות  אחוז   75 רק  לספק  יכולים  אנחנו 
בעלויות  כרוך  וזה  ב־2013  המים שסופקה 

־מאוד גבוהות. אנחנו נוקטים בפעולות פי
מנת  על  קידוחים  ביצוע  כמו  פיזיות  תוח 

לפתור את הבעיה".
במשרד  וחקלאות  מים  רכז  מסר,  אלון 
"השנה מאוד חריגה מבחינת משק־  האוצר:
עים וזה דבר קיצוני שלא היה, יחד עם זאת 
מצב החקלאות והמים מצוין ביחס לשנות 
בצורת אחרות. יש בעיות נקודתיות בצפון, 
ולכן קיבלנו החלטת ממשלה בנושא פיתוח 
מאה  תקצה  המדינה  בגולן.  מים  תשתיות 

ועדת הכס על  זה. אבל  ־מיליון ₪ לטובת 
לוקחת  מים  להבין שהקמת תשתיות  פים 

שנים".
היא  הזו  השנה  המים:  רשות  שור  תמי 

־שנת בצורת החריפה ביותר מאז נעשו מדי
דות בא"י. ישנם 62 אחוז גשם ממוצע ארצי 
, אז היה 70 אחוז. באגן  בהשוואה ל־2009 
הכינרת ירדו רק 45 אחוז גשם. לא היה דבר 

־כזה. אז למה אף אחד לא מתלונן? נתנו תו
ספות עצומות של מים לחקלאים. לא היה 
מצב כזה שהיתה בצורת ולחקלאות הוסיפו 
המדינה  אם  בסיוע  להשתתף  נשמח  מים. 
תקצה תקציב לטובת פיתוח מקורות מים 

בגליל ובגולן".
:יגאל חן יו"ר אגודת המים מי גולן "הנו־

לגולן.  רלבנטי  לא  הבצורת  חוק  של  שא 
בגולן יש מאגרים בנפח של 40 מיליון קוב. 
בכ־36  משתמשים  אנחנו  נורמלית  בשנה 
ומשאירים 4 קוב לשנה הבאה.  מילון קוב 
השנה כל מה שיש בנפח איגום זה 4 קוב 

מתחי המאגרים  קודמת.  מהשנה  ־שנותרו 
לים להתמלא רק כשיש 150 מילימטר וכיוון 
שלא היה מספיק, גשם לא זרם למאגרים. 
השנה  מקידוחים  ושאבנו  ראש  הגדלנו 
מים בעייתים בטמפרטורה גבוהה. כל קוב 
ששאבנו הועבר לגולן. הנזקים הם עלויות 
שעברה.  בשנה  שהיה  למה  מעבר  נוספות 
150 מיליון על העלות הא־  הוצאנו לפחות
־נרגטית. החקלאים דחו נטיעות, קידמו עק

ירות של מטעים וצמצמו במים. הממשלה 
לגלות  חייבת  היא  מנגד  לעמוד  יכולה  לא 

קצת רגישות".
האיכרים:  התאחדות  נשיא  אמיתי,  דובי 

יכו לנו  ואין  מים  מספיק  לנו  אין  ־"השנה 
גייסנו  המצב.  עם  להתמודד  כלכלית  לת 
עוזר,  לא  זה  אבל  הבנקים  דרך  עצמי  הון 
אנחנו צריכים סיוע מהמדינה. דרוש לגליל 
100 מיליון שקלים כדי להיערך נכון ל2015, 
לפיתוח תשתיות כדי שלא יהיה אותו סרט 

בשנה הבאה".
ונחלים  מים  רכזת  סקוטלסקי,  אורית 
:בחברה להגנת הטבע "דרושה חשיבה לט־
ווח ארוך, משאבי מים הם נכסים ציבוריים. 

־מתקני התפלת המים לא מגיעים לגולן ול
־גליל העליון, המים שיש בגולן זורמים לכי

משרד  ודועכים.  שהולכים  ולמעיינות  נרת 
להגביל  צריכים  המים  ורשות  החקלאות 
את הפיתוח החקלאי באזור כדי שהמים לא 

יגמרו"
שנאמרו  "מהדברים  כלפה:  זבולון  ח"כ 

שנת  מדוע  להבין  מתקשה  אני  בדיון  כאן 
גרוע,  פחות  הרבה  היה  בה  שהמצב   2009
ואילו השנה  פיצוי לחקלאים  הוחלט לתת 
כשברור שהמצב חריג וחמור הרבה יותר לא 
כדי שחקלאות תתפתח  דבר.  שום  נותנים 
היא צריכה מים. המחסור במתקני התפלה 
על  בעיות.  יוצר שרשרת של  ובגולן  בגליל 
המדינה להשקיע חשיבה נקודתית באזורים 

אלה ולהשקיע בפיתוח תשתיות מים"
ניסן סלומינסקי סיכם  יו"ר הוועדה ח"כ 
:את הדיון "הדיון היה חשוב להכרת המצי־
אות בשטח. אני מתרשם שיש פה רוח טובה 

־ורצון טוב מצד כלל הגורמים לסייע לחקל
אים. אני ממנה וועדת משנה בראשות חבר 
החקלאי,  הלובי  יו"ר  כלפה  זבולון  הכנסת 

ות הרלבנטים  הגורמים  עם  תשב  ־הועדה 
דון בנושא פיתוח תשתיות כדי שבעתיד לא 
ניקלע למצבים דומים. החקלאים הם מלח 

־הארץ, נגרם להם נזק והמדינה צריכה להש
תתף ולפצות אותם הנזקים שנגרמו"

חוק הדבש 
עבר בקריאה 

ראשונה בכנסת
החוק, שיזם שר החקלאות 

ופיתוח הכפר, יאיר 
שמיר, יסדיר את רעיית 
הדבורים וייצור הדבש 

בישראל, במטרה לפשט 
את הביורוקרטיה, לעודד 

את התחרות בענף ולהביא 
להורדת מחירי הדבש לצרכן

־רגולציה בענף הדבש במדינת ישה
ראל עוגנה עד כה בצווים מיושנים 
המבוססים על הכרזת מצב חירום 
)צו הדבש משנת 1977 ותקנות משנת 1968( 
שתוקפם פג. בהתאם להנחיות בית המשפט 

־העליון והכנסת בדבר החלפת צווים המבו
ססים על מצב חירום בענפי המשק השונים 
החקלאות  משרד  יזם  מודרנית,  בחקיקה 
ופיתוח הכפר את חוק הדבש החדש, לטובת 
גיבוש מדיניות חדשה בענף הדבש. הצעת 

־החוק שעברה אמש בקריאה ראשונה בכנ
סת מאמצת מדיניות חדשה שתאפשר את 
העומס  הפחתת  תוך  הדבש  ענף  השבחת 
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הביורוקרטי ועידוד כניסת דבוראים חדשים 
־לענף. החוק צפוי להגביר את התחרות ולה

ביא להפחתת המחירים לצרכן. 
־ענף הדבש הוא ענף בעל תועלות סביב
בה היא  המרכזית  וחשיבותו  ניכרות  ־תיות 

כיום,  בר.  וצמחי  חקלאיים  גידולים  אבקת 
רובה המכריע של האבקה בטבע מבוצע על 
ידי דבורת הדבש אותה מגדלים הדבוראים. 
יכולות  לא  וטפילים,  מחלות  מזיקים,  בשל 
כיום להתקיים דבורי הדבש בטבע, לא ניתן 
לגדל דבורים ללא הסדרת שטחי רעייה ולא 
ניתן להזין את הדבורה במזון מוכן )שאינו 

־צוף טבעי( לצורך ייצור הדבש. היקף השט
במדינת  הדבורים  לרעיית  המתאימים  חים 
והמטעים  הפרדסים  היקפי  מוגבל.  ישראל 
חקלאיים  גידולים  גם  כמו  כיום,  הנטועים 
אחרים, פחתו מאוד במרוצת השנים ובשילוב 
עם האצת הבנייה בשטחים פתוחים, שטחי 
הרעייה לדבורים הצטמצמו משמעותית. לכן, 
עיקר הרגולציה בענף הדבש במדינת ישראל 
כיום מתבטאת בהקצאת היתרים ורישיונות 

להצבת כוורות ולייצור דבש. 
על  נעשתה  בענף  הרגולציה  היום,  עד 
פרטית שחברים  חברה  הדבש,  מועצת  ידי 
בה נציגי הממשלה, הדבוראים, המשווקים 
החוק  הצעת  פי  על  המיישבות.  והתנועות 
לרבות  בענף,  ההסדרה  סמכויות  החדשה, 

־הקצאת ההיתרים להצבת כוורות במקרק
עי ציבור יועברו למשרד החקלאות ופיתוח 
החשש  את  למנוע  יהיה  ניתן  ובכך  הכפר, 
לניגוד העניינים שבקיום רגולציה בענף על 

־ידי גוף פרטי שאינו חלק מהמערכת השל
־טונית. בחוק גובשו עקרונות שוויוניים וש

חדשים  דבוראים  כניסת  שיאפשרו  קופים 
לענף ובכך יגדילו את התחרות בו, וזאת תוך 
שמירה על עקרונות יסוד של חופש עיסוק 

ושוויון. 
בהם  ציבור,  במקרקעי  כי  נקבע  בחוק 
הצבת  הכוורות,  של  המכריע  הרוב  מוצב 
מוועדת  בהיתר  תיעשה  מאוכלסות  כוורות 

־ההיתרים. מתן ההיתרים ייעשה באופן שוו
יוני, ובהתחשב בכושר הנשיאה של הצומח 

יוב כן  כמו  ההיתר.  מתבקש  לגביו  ־באזור 
לציבור  לגרימת מטרד  או בחשבון החשש 
עקב  משמעותיות  סביבתיות  השפעות  או 
הצבת כוורות. החוק אף ישנה את המדיניות 
שהייתה נהוגה בענף הדבש עד כה להצבת 

כוורות על קרקע פרטית.

דבורים  הזנת  איסור  מעגן  החוק  בנוסף, 
־בסוכר לסוגיו בכדי להבטיח שהדבש המו

יהיה  לצרכן,  ומשווק  דבורים  מרעיית  פק 
דבש אמיתי שיוצר על ידי הדבורים מאגירת 

צוף מהצומח. 

"הממשלה 
מפקירה אותנו"
זועקים חקלאי הבקעה 

לשר המודיעין, ד"ר יובל 
שטייניץ שהגיע למועצה 

האזורית בקעת הירדן * ראש 
המועצה, דוד אלחייני הביע 
באוזניו את אכזבתו הקשה 

מהתנהלות הדרג המדיני 
בנושא הבנייה בבקעת 

הירדן: "יש בי כעס על ראש 
הממשלה" * החקלאים 

הוסיפו ומחו: "רשתות גדולות 
באירופה מחרימות את 

התוצרת שלנו והממשלה 
מתנערת מאיתנו"

שטייניץ ש יובל  ד"ר  המודיעין,  ר 
קיים סיור בבקעת הירדן בליווית 

־ראש המועצה דוד אלחייני. במה
לך הביקור נפגש השר עם חקלאים שסיפרו 
לו אודות הקשיים העומדים בפניהם בייצוא 
בקעת  תוצרת  על  החרם  בשל  לאירופה 

״החרם  הירדן. 
האירופי מורגש 
רשתות  היטב. 

באירו ־גדולות 
מחרימות  פה 
התוצרת  את 
אמרו  שלנו", 

החק ־לשר. 
הביעו  לאים 

־אכזבה מהממ
שלה על אזלת 
זה:  בעניין  היד 

מצו ־"בעוד 
מהמדינה  פה 
לצידנו  לעמוד 

מנגנ ־ולגבש 
שיסייעו  ונים 
את  לייצא  לנו 

התוצרת החקלאית הנהדרת שלנו, ממשלת 
ישראל מתנערת מאתנו ואינה מגישה סיוע״, 

הוסיפו. 
על הק בפני השר  ־ראש המועצה מחה 

פאת תכניות הפיתוח בבקעה. ״מעולם לא 
היתה ממשלה שפגעה בבקעת הירדן כפי 
שזו עושה היום״, אמר ראש המועצה לשר. 
"יש בי כעס על ראש הממשלה שכן במודע 

־או שלא במעשיו יש פגיעה בהתיישבות בב
־קעת הירדן המסכנת את האינטרסים הלאו

מיים של מדינת ישראל", סיכם אלחייני. 
המודיעין  לשר  הוענקה  הביקור  בסיום 
המועצה  של  כבוד  אזרחות  שטייניץ  יובל 
תוך  חגיגי  בטקס  הירדן,  בקעת  האזורית 
תחת  השר  של  המשמעותית  תרומתו  ציון 
תפקידיו הציבוריים השונים, לבקעת הירדן. 
בקעת  של  אמת  ידיד  הוא  שטייניץ  "השר 
כאן  להתיישבות  ואהבתו  תרומתו  הירדן. 
מוערכת עד מאד ועל כן אנו מבקשים היום 

־להעניק לו אזרחות כבוד", ברך ראש המו
עצה אלחייני. השר ברך את ראש המועצה 
ועמד על חשיבותה האסטרטגית של בקעת 
הירדן: ״מי שיצא מבקעת הירדן יפקיר את 

אסור שקו הבלימה ההת ישראל.  ־ביטחון 
יישבותי והביטחוני של מדינת ישראל יעבור 

הי הדרך  החוף.  ומישור  אביב  תל  ־בפאתי 
וחיזבאללה, מחמאס  חידה למנוע מאיראן 
ואל קאעידה להגיע לפאתי תל אביב היא 

והנוכחות הישרא ־לשמור על ההתיישבות 
לית בבקעת הירדן", אמר השר
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עיתון הרפתניםעיתון החקלאיםעיתון המושביםעיתון הקיבוצים

למכירה

עגלה הייבר  .1

פרגיזון 135  .2

טרקטור פיאט 640   .3

רומני מודל 87

מחרשה מתהפכת  .4

טרקטור פורד 5,000 +  .5 

כף

מרסס מפוח 500 ל' +  .6 

 1,000 ליטר +

1,500 ליטר

מרסס עשביה 500 ל' +  .7 

 1,000 ליטר +

1,500 ליטר

מכונת מיון לפירות +  .8 

מברשות + מסועים 

מלגזה ייל מודל 85 +  .9 

מודל 95

דיסקוס 8 צלחות +  .10 

24

מיכל מים 10,000 ליטר  .11

קומפרסור אוויר  .12

מוט משכיב למטעים  .13

משאית דאבל קבינה   .14

להובלת פירות 

מכסחת שרשרת  .15

מרסקת גזם   .16

מתחחת 1.60 + 1.80   .17

עצי זית במחיר מיוחד   .18

עצי רימונים  .19

הובלות טרקטורים   .20

לכל חלקי הארץ

 לפרטים:
054-4917064

למכירה/להשכרה

 מכולות וקרוואנים.

 הובלות בכל חלקי הארץ +

 מנוף 100 טון.

קונה מכולות ומבנים.

052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

שתילים למכירה

עצי דקל תמר ונוי  * 

בגובה 2-4 מטרים.

שתילי ועצי אתרוגים  * 

 בני 1-4 מזן חזון איש

ותימני בכשרות 

והשגחה.

כל הקודם זוכה!
052-8451618
052-5214288

________________

משתלת נאמן שתילי 

אננס מתרבית רקמה פרי 

גדול ומתוק ללא קוצים. 

 אספקה בחודש

יוני 2014.

054-7688039  טל': 
03-9698326 פקס: 

עמודי צינור

עמודי צינור 2 צול באורך 

5 מטר כל אחד להקמת 

משנה רשת. העמודים 

מאובזרים לחיבור 

לכבלים ובסיס ברזל עם 

דקר לקרקע.

052-2454581 גדי: 

אביזרים לחממות

פרופילי אלומיניום   •

לחממות - קנו ישירות 

אצל היצרן

ברגים + קפיצי   •

אבטחה.

פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + 

מיוחדים.

קליפסים לכל סוגי   •

החממות במחירים 

אטרקטיבים.

ייעוץ מקצועי ואמין.  •

052-2343290  יגאל: 
08-6341503 פקס: 
eet@bezeqint.net 

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

שירותי שדה

שירות שדה וחלפים 

בכל הארץ למסנני 

סנומט-עמיעד, 

מערכות בקרה ופיקוד 

למסננים אוטומטיים 

ידע ומומחיות לשדרוג 

מסננים ופתרונות 

יצירתיים במחירים ללא 

תחרות.

אלי סינון בע"מ, 
מושב שער אפרים.

 sani@yamit-f.com
 www.yamit-f.com

09-8781758 טל': 
נייד: 054-6620627

מעוניין לפרסם בעיתוננו?
התקשר עוד היום! 073-2369146

  ||  223.4.14    

מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             להוצאת  אופציה 

הארץ. בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

073-2369146
 

טיולים בחו”ללמכירה/להשכרה היכרויות

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

מעוניין לרכוש

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב

עיתוני המרחב הכפרי

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 

נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

נאה  גבוה  רווק,   ,40

ואיכותי,  יצוגי  מאוד, 

מגבלת  עם  מבוסס 

מקיבוץ  שמיעה 

להכיר  מעוניין  בדרום. 

נתונים  עם  בחורה 

לפנות  לפרטים  דומים. 

היכרויות":  ל"רעות 

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ליד  ממושב  נכה   ,52

כלכלית,  מבוסס  חיפה 

עורך  אנימטור,  נאה, 

כתיבה  צייר,  וידיאו, 

סרטים  יוצרת, 

משכיל  הומור,  קצרים, 

ואיש  רומנטי  ועצמאי. 

בת  מחפש  שרמנטי. 

משמעותי  לקשר  זוג 

מגיל 60-45 למתאימות 

לירון: לפנות 

 0 5 3 - 6 2 0 7 9 7 8
0 7 7 - 7 8 0 1 1 8 1

ג'יפים  טיול   .1

לאדאק   - הודו  לצפון 

ההודית.  וההימלאיה 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 

ג'יפים  טיול   .2

בצפון  רגלי  וטרק 

לאדאק   - הודו 

ההודית.  וההימלאיה 

טרק  ימים   8 [ ימים   18

4.8.14 יציאה:  רגלי[, 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

w w w . a w t . c o . i l
בע"ח למסירה

כלב  ואוהב  חם  לבית   .1

שנה  בן  גדול  מעורב  זאב 

ידידותי  וארבעה חודשים 

וטריטוראלי.  למכריו 

2. כלבת זאב בלגי מעורב 

מעוקרת  חודשים   7 בת 

מחפשת  ומחוסנת 

בינוני[.  ]גודל  חם  בית 

: ה נ א י ל א

0 5 2 - 4 7 7 0 5 4 8

שירות שדה

וחלפים  שדה  שירות 

למסנני  הארץ  בכל 

, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ופיקוד  בקרה  מערכות 

אוטומטיים למסננים 

ומומחיות  ידע 

מסננים  לשדרוג 

יצירתיים  ופתרונות 

תחרות.   ללא  במחירים 

בע”מ,  סינון  אלי 

אפרים. שער  מושב 

 sani@yamit-f.com

 www.yamit-f.com

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8

0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

מקום
זה

יכול
להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146
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רומני מודל 87

מחרשה מתהפכת  .4

טרקטור פורד 5,000 +  .5 

כף

מרסס מפוח 500 ל' +  .6 

 1,000 ליטר +

1,500 ליטר

מרסס עשביה 500 ל' +  .7 

 1,000 ליטר +

1,500 ליטר
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מיכל מים 10,000 ליטר  .11

קומפרסור אוויר  .12

מוט משכיב למטעים  .13

משאית דאבל קבינה   .14

להובלת פירות 
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עצי זית במחיר מיוחד   .18

עצי רימונים  .19

הובלות טרקטורים   .20

לכל חלקי הארץ

 לפרטים:
054-4917064

למכירה/להשכרה

 מכולות וקרוואנים.

 הובלות בכל חלקי הארץ +

 מנוף 100 טון.

קונה מכולות ומבנים.

052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

שתילים למכירה

עצי דקל תמר ונוי  * 

בגובה 2-4 מטרים.

שתילי ועצי אתרוגים  * 

 בני 1-4 מזן חזון איש

ותימני בכשרות 

והשגחה.

כל הקודם זוכה!
052-8451618
052-5214288

________________

משתלת נאמן שתילי 

אננס מתרבית רקמה פרי 

גדול ומתוק ללא קוצים. 

 אספקה בחודש

יוני 2014.

054-7688039  טל': 
03-9698326 פקס: 

עמודי צינור

עמודי צינור 2 צול באורך 

5 מטר כל אחד להקמת 

משנה רשת. העמודים 

מאובזרים לחיבור 

לכבלים ובסיס ברזל עם 

דקר לקרקע.

052-2454581 גדי: 

אביזרים לחממות

פרופילי אלומיניום   •

לחממות - קנו ישירות 

אצל היצרן

ברגים + קפיצי   •

אבטחה.

פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + 

מיוחדים.

קליפסים לכל סוגי   •

החממות במחירים 

אטרקטיבים.

ייעוץ מקצועי ואמין.  •

052-2343290  יגאל: 
08-6341503 פקס: 
eet@bezeqint.net 

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

שירותי שדה

שירות שדה וחלפים 

בכל הארץ למסנני 

סנומט-עמיעד, 

מערכות בקרה ופיקוד 

למסננים אוטומטיים 

ידע ומומחיות לשדרוג 

מסננים ופתרונות 

יצירתיים במחירים ללא 

תחרות.

אלי סינון בע"מ, 
מושב שער אפרים.

 sani@yamit-f.com
 www.yamit-f.com

09-8781758 טל': 
נייד: 054-6620627

מעוניין לפרסם בעיתוננו?
התקשר עוד היום! 073-2369146

  ||  223.4.14    

מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             להוצאת  אופציה 

הארץ. בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

073-2369146
 

טיולים בחו”ללמכירה/להשכרה היכרויות

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

מעוניין לרכוש

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב

עיתוני המרחב הכפרי

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 

נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

נאה  גבוה  רווק,   ,40

ואיכותי,  יצוגי  מאוד, 

מגבלת  עם  מבוסס 

מקיבוץ  שמיעה 

להכיר  מעוניין  בדרום. 

נתונים  עם  בחורה 

לפנות  לפרטים  דומים. 

היכרויות":  ל"רעות 

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ליד  ממושב  נכה   ,52

כלכלית,  מבוסס  חיפה 

עורך  אנימטור,  נאה, 

כתיבה  צייר,  וידיאו, 

סרטים  יוצרת, 

משכיל  הומור,  קצרים, 

ואיש  רומנטי  ועצמאי. 

בת  מחפש  שרמנטי. 

משמעותי  לקשר  זוג 

מגיל 60-45 למתאימות 

לירון: לפנות 

 0 5 3 - 6 2 0 7 9 7 8
0 7 7 - 7 8 0 1 1 8 1

ג'יפים  טיול   .1

לאדאק   - הודו  לצפון 

ההודית.  וההימלאיה 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 

ג'יפים  טיול   .2

בצפון  רגלי  וטרק 

לאדאק   - הודו 

ההודית.  וההימלאיה 

טרק  ימים   8 [ ימים   18

4.8.14 יציאה:  רגלי[, 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

w w w . a w t . c o . i l
בע"ח למסירה

כלב  ואוהב  חם  לבית   .1

שנה  בן  גדול  מעורב  זאב 

ידידותי  וארבעה חודשים 

וטריטוראלי.  למכריו 

2. כלבת זאב בלגי מעורב 

מעוקרת  חודשים   7 בת 

מחפשת  ומחוסנת 

בינוני[.  ]גודל  חם  בית 

: ה נ א י ל א

0 5 2 - 4 7 7 0 5 4 8

שירות שדה

וחלפים  שדה  שירות 

למסנני  הארץ  בכל 

, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ופיקוד  בקרה  מערכות 

אוטומטיים למסננים 

ומומחיות  ידע 

מסננים  לשדרוג 

יצירתיים  ופתרונות 

תחרות.   ללא  במחירים 

בע”מ,  סינון  אלי 

אפרים. שער  מושב 

 sani@yamit-f.com

 www.yamit-f.com

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8

0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

מקום
זה

יכול
להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146

נייד - דוד: 052-3259696




