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  מג"ב

משב הישג  מציינים  הגבול  ־משמר 
בפשיעה  המתמשך  במאבק  מעותי 
־החקלאית. בחודש הרמדאן שהסת
31 אירועי פשי־  יים לפני מספר ימים נרשמו
עה חקלאית בכל הארץ. בתקופה המקבילה 
אשתקד (רמדאן 2013) נרשמו 72 אירועים. 

ירידה של למעלה מ־56%! 
שמבצ ומגוונות  רבות  ממשימות  ־כחלק 

עים לוחמי משמר הגבול בכל הארץ, במהלך 
כל ימות השנה, הפשיעה החקלאית נמצאת 
במוקד העשייה גם במהלך חודש הרמדאן 
ומבצע ״צוק איתן״ שהחל בחלקו הראשון 
מג״ב  ומתנדבי  לוחמי  הרמדאן.  חודש  של 

סיכול  שתכליתן  רבות  פעילויות  מקיימים 
ומניעה של פשיעה חקלאית על כל גווניה. 
אדירים  נזקים  למנוע  אחת  במטרה  הכל 
החקלאי  והיבול  הבקר  ולמגדלי  לחקלאים 

במדינת ישראל. 
־בבחינה קצרה של נתוני הפשיעה החקל

אית בחתך נושאי (רמדאן 2013 מול רמדאן 
ובכל  תחום  בכל  ירידה  למצוא  ניתן   (2014
־אזור בארץ. בתחום גניבות הבקר, הצאן וב

עלי חיים אחרים, נרשמה הירידה הדרמטית 
ביותר, בשיעור של 76%. ששה אירועים של 
גניבות בעלי חיים בלבד נרשמו בכל הארץ 
בחודש הרמדאן האחרון לעומת 25 ברמדאן 

בי לידי  באה  זו,  דרמטית  ירידה  ־אשתקד. 
שנגנבו. 5  וצאן  בקר  ראשי  במספר  גם  טוי 
ראשים ברמדאן 2014 לעומת 144 בראשים 

ברמדאן 2013, ירידה של למעלה מ־ 96%!
־באספקט נוסף של פשיעה חקלאית - גנ

בות ציוד חקלאי, נרשמה ירידה משמעותיות 
בשנת 2013  הרמדאן  חודש  במהלך  כן.  גם 
זאת  לעומת  זה.  מסוג  אירועים   20 נרשמו 
2014 חלה ירידה של 55% , 9 אירו־  ברמדאן
עים בלבד. ירידות בשיעור דומה נרשמו גם 
13 אי־  לגבי אירועי גרימת נזק (״היזקים״).

רועים בחודש הרמדאן בשנת 2013 לעומת 6 
אירועים בחודש הרמדאן של שנת 2014.

 ירידה דרמטית בנפח הפשיעה החקלאית
בחודש הרמדאן השנה לעומת אשתקד
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ם מתנדבים במשמר הגבול ולוחמים ה
בפשיעה החקלאית באזור מגוריהם. 
אם צריך הם גם יתנו מענה ראשוני 
לאירועי פח''ע וטרור. כבר 26 שנים שמערך 
המתנדבים קיים במג''ב. משנה לשנה המערך 
גדל ומסייע לכוחות משמר הגבול בכל הארץ 
הצ החקלאית.  בפשיעה  בלחימה  ־בייחוד 

טרפנו לצוות המתנדבים "שגב 811", העובד 
יחד עם שוטרי תחנת משגב שבצפון לשמוע 
על מספר אירועים שהיו במהלך המשמרת 

שלהם בסוף השבוע האחרון.

15.08.14, משמר לילה, איי־  ביום שישי ה־
שו את הצוות המתנדבים: סמ''ש ענאן חאיק 
יחד עם סמ''ש מג'ד מועלם וסמ''ש ואסים 
שופאני. בתחילת המשמרת (21:00), הבחין 
הצוות ברכב שנוסע בצורה מוזרה, מסוכנת, 
וש העוברים  לאזרחים  סכנה  מהווה  ־אשר 

בים. הצוות עצר ובדק את הרכב ואכן נמצא 
הצוות  הנהג.  ליד  פתוח  וודקה  של  בקבוק 
־הבין שהנהג היה שתוי ובעקבות זאת הוזמ

טיפול. "נהג  להמשך  מתנ''א  של  ניידת  נה 
שתוי בכביש זה סכנת חיים", הם אומרים.

הצוות  למקום,  מתנ"א  שוטרי  הגעת  עם 
מבחין ברכב מסחרי שרוצה לפנות לכיוונם, 
אך כאשר הבחין בניידת שלהם, בחר לנסוע 
־לכיוון השני. מבלי לחשוב פעמיים הם מח

מדובר.  במה  ולבדוק  לכיוונו  לנסוע  ליטים 
שנערך  בחיפוש  אנשים.  שני  היו  במכונית 
40 ארגזי רי־ ־בתוך הרכב, נמצאו למעלה מ
הזמן  היה  בדיוק  זה  מסמכים.  ללא  מונים, 
לבדוק תעודות זהות, ולמצוא את נהג הרכב 
כמי שמחזיק בעבר פלילי עשיר. החשודים 

עוכבו להמשך טיפול משטרתי. 
כמה דקות עוברות, מתקבל דיווח בקשר 
של  לשער  מחוץ  שעומד  חשוד  רכב  על 
אחד הכפרים באזור. מיד השלושה ניגשים 
בצורה  וחונה  בציוד  עמוס  הרכב,  למקום. 
בדיקה  המתנדבים  ערכו  מיד  מחשידה. 
אל מול החברה שאליה הרכב שייך. לאחר 
־שאיתרו את הנהג, התברר שהוא הלך למש

פחה ביישוב והשאיר את הרכב מחוץ לשער. 
־"אזעקת שווא", כך הם קוראים לזה ומוסי

פים: "חייבים לבדוק כל אירוע לעומק". 
דיווח  מקבל  והצוות  עוברת,  קלה  שעה 
הבתים.  באחד  שהופעלה  אזעקה  על  נוסף 
"חשש לפורצים" הם אומרים, ומיד נוסעים 
תוך  אליו  הגיע  הצוות  הבית.  אותו  לכיוון 
"זה  תקין.  שהכל  וראה  סרק  דקות,  מספר 
בדיוק הזמן להעביר דיווח ולהרגיע", אומר 

ואסים. 
 ,27 בן  שופאני,  ואסים  סמ''ש  המתנדב 
תושב דיר חנא, סיים לפני פחות מחודש את 
קורס המתנדבים. זוהי הפעילות הראשונה 

בה הוא נוטל חלק. בסיום המשמרת, בשעת 
לילה מאוחרת בה רוב אזרחי מדינת ישראל 
מרתקת  החוק  אכיפת   " אמר:  הוא  ישנים, 
עבודת  את  אוהב  מאוד  אני  בכלל  אותי. 
המשטרה. לפני גיוסי לצבא רציתי להתגייס 
למשמר הגבול אבל הורי לא הסכימו. כיוון 
שהיו כבר שני לוחמים במשפחה. היום אני 
במערך  חלק  לקחת  לי  שהתאפשר  שמח 

המתנדבים של משמר הגבול". 
הגבול  משמר  של  המתנדבים  מערך 
הוקם בשנת 1988 כחלק מהרחבת פעילות 
מתנדבי המשמר האזרחי גם לאזור הכפרי. 
כיום, פועלים כ־ 7500 מתנדבים ומתנדבות 
הפעלה.  בסיסי  כ־70  של  ארצית  בפריסה 
בימי שגרה מתנדבי מג"ב מסייעים לכוחות 
במגזר  פשיעה  בעבירות  בטיפול  הסדירים 
בישובים  ביטחון  תחושת  הקניית  הכפרי, 

ומתן מענה ראשוני באירועי פח"ע וטרור. 
נצ"מ  במג"ב,  ומתנדבים  ישובים  רמ"ח 
־מאיר דדון, מציין כי: "במשמר הגבול מתנד

בים אזרחים בני כל העדות והדתות. נשים 
ומוסלמים  נוצרים  דרוזים  יהודים  וגברים, 
שמגיעים  טובים  אזרחים  כתף.  אל  כתף 
למש ומסייעים  החופשי  בזמנם  ־להתנדב 

טרת ישראל ומשמר הגבול באכיפת החוק 
והגברת תחושת הביטחון של אזרחי מדינת 

ישראל". 

להתנדב מכל הלב

־״הסיבה לירידה הדרמטית בנתוני הפשי
השנה  של  הרמדאן  בחודש  החקלאית  עה 
היציאה  האחת,  נחלקת.  אשתקד  לעומת 
טבעי  שבאופן  מה  איתן״,  ״צוק  למבצע 
הזה  מהסוג  הפשיעה  כמות  את  מפחית 
נוכח האיום הרקטי בחלק גדול מהאזורים 
פעי היא  השנייה  הסיבה  ישראל.  ־במדינת 

לות הכוחות בשטח ויצירת ההרתעה כלפי 
אותם כנופיות״, מסבירה סנ״צ מירה קליין, 

קצינת האח״מ של משמר הגבול. 
בעיקר  אופיינית  החקלאית  הפשיעה 
המה ישראל,  מדינת  של  הכפרי  ־במרחב 

למאמץ  הטריטוריאלי.  שטחה  רוב  את  ווה 
חשוב  פחות  ולא  מניעה,  סיכול,  שתכליתו 
־הרתעה, שותפים שוטרי משטרת ישראל וב

עיקר לוחמי משמר הגבול, ומתנדבים רבים. 
אליהם מצטרפים גורמי שותפויות נוספים, 

כגון: רשות הטבע והגנים, יחידות הפיצו״ח 
החקלאי, קק״ל ועוד. הכנופיות משתמשות 
־בטכניקות מתוחכמות לביצוע העבירות, וה

לוחמים נאלצים ללמוד כל הזמן את דרכי 
הפעולה ולהשתדרג בהתאם. 

־״הפעילות כנגד הפשיעה החקלאית מת
המודיעיני/ בציר  תחילתה  לשניים.  חלקת 

חקירתי וסיומה בציר המבצעי וחוזר חלילה. 
בהת מתמקדת  המודיעיני  בציר  ־הפעילות 

יעדי  הגדרת  הפשיעה,  מחוללי  אחר  חקות 
אדם וכנופיות פשיעה, והכנת תכנית עבודה 
סדורה עד למעצרם והבאתם לדין. הפעילות 
שמתבצעת בשטח כוללת סיורים, מחסומים 
־יזומים, מארבים על צירים וכד׳. רוב הפעי
קו מודיעיני  מידע  עפ״י  מתבצעות  ־לויות 

נקרטי, חלקם על בסיס מודיעין מצטבר. כל 
את  מקטינה  הרתעה,  מייצרת  הזו  העשייה 

כמות מחוללי הפשיעה בשטח, מפחיתה את 
כמות הפשיעה, ובסופו של דבר מגבירה את 
תחושת הביטחון של האזרח", מציין מפקד 
משמר הגבול, ניצב עמוס יעקב, שהגדיר את 
כיעד  החקלאית  הפשיעה  עם  ההתמודדות 

מרכזי.
הפעילות המגוונת בשטח ובמקביל בציר 
בשנת  רב.  זמן  מזה  פרי  מניבה  המודיעיני 
2013 חלה ירידה של כרבע בהיקף הפשיעה 
ניתן  מכאן  בישראל.  המדווחת  החקלאית 
להסיק גם על ירידה בפשיעה הלא מדווחת, 
כי  זה מכבר נמצא  שכן בבדיקה שנעשתה 
המשטרה  של   100 למוקד  הפניות  מספר 
מצוי בעלייה. המשמעות הגדולה ביותר של 
תעסוקתי  ביטחון  הקניית  היא  אלו  נתונים 
העוסקים  לכל  משמעותי  נזקים  וצמצום 

בחקלאות על כל היבטיה. 
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בעים וחמש שנים מאז היווסדה ש
שנים  ושבע  יוחנן,  רמת  בקיבוץ 
לימה הצרפתי  שהתאגיד  ־אחרי 

גריין רכש את הבעלות המלאה על החברה 
- "הזרע ג'נטיקס" משנה לוגו, ממתגת את 
ואילך  מכאן  למקור.  וחוזרת  מחדש  עצמה 

היא תיקרא - ה ז ר ע .
שהישראליות  למסקנה  הגיעו  בחברה 
"המרכז  אחרת.  מוכרת  תווית  מכל  חזקה 
לבן  כחול  מותגים  מתמיד.  חזק  הישראלי 
חזקים שנמכרים בעולם נמצאים בקו עליה 
מתמיד" מגלה לנו רמי דר (בצילום), מנכ"ל 

החברה ב - 12 השנים האחרונות.
הרבה  לשנה.  משנה  משתדרגת  "הזרע" 
המחקר  ביחידת  מבריקים  מוחות  בזכות 
שם  בברורים,  החברה  במתחם  והפיתוח. 
ממוקמים משרדי ההנהלה, בונים במרץ רב 
את מה שעתיד להיות בתוך חודשים אחדים 
מרכז המחקר והפיתוח החדש. "מאז שנת 

במבחור  מו"פ  מרכז  מחזיקים  אנחנו   1998
שבקרית גת" מספר המנכ"ל דר ומוסיף: "70 
דונם של מטה ומעבדות ולצידם עוד 500־600 
הזה  השטח  בשכירות.  גידול.  שטחי  דונם 
מיועד לבניה ואנחנו מוותרים ומעבירים את 
היחידה אלינו לברורים. במבנה החדש של 
מטר  של 5500  שטח  על  שמשתרע  המו"פ 
רבוע יעבדו 140־150 אנשי מקצוע מיומנים. 
כולם יגיעו מקריית גת, נסיעה של 20 דקות. 

בשלב זה לא נקלוט עובדים חדשים".
בשלבי  שנראה  החדש  במתחם  סיירתי 
שב הבטיח  הקבלן  אחרונים.  ועיצוב  ־בניה 

חודש ספטמבר תסתיים העבודה. הבעלים 
הצרפתים של החברה יוזמנו לטקס השקה 
חגיגי שמיועד להתקיים בחודש ינואר 2015. 
הבניין החדש במבנה אליפסי נראה מרשים. 
"השקענו כאן 70 מיליון שקלים" מגלה רמי 
דר. "לפני שנתיים החלה הבניה. היא נעשית 
כשהכל  לראות  מה  הרבה  ויהיה  רב  במרץ 

יהיה מוכן".
מנכ"ל "הזרע" מגלה לנו כי בשנת 2015 
מתקד מעבדה  ברורים  במתחם  ־תוקם 

פרויקט  "זה  צמחים.  במחלות  לטיפול  מת 
שנתיים  לפני  משמעותית.  אותנו  שמשדרג 
השקענו 750 אלף דולרים ברובוט מתקדם 
עובד  הרובוט  זרעים.  של   DNA לבדיקות
כרגע בקרית גת ויגיע עד סוף השנה למבנה 
המו"פ החדש. זה ציוד מתקדם מאד. אם עד 
היום אנחנו מבצעים בשנה 600 אלף בדיקות, 
נגיע לנתון מדהים של עשרה מיליון בדיקות 
DNA בצמחים. נעקוב אחרי מח־  של סמני
לות, צבע פרי או תכונות אחרות של הצמח. 

זה פי 20 ביכולות לבדיקות שנתיות".
רמי דר מדגיש בפנינו כי אין מיתון בתחום 
זרעי  "שוק  החברה.  של  המרכזי  הפעילות 
הירקות בעולם מוערך בכ־4 עד 5 מיליארד 
מכירות  של  השנתי  הגידול  בשנה.  אירו 
זרעים בעולם הוא של שלושה עד חמישה 

 מיתוג חדש - "הזרע"
כחול לבן

| שמעון וילנאי

ר 
7
6
ה 
ת 
ל 
ר 
 .
 .

י
־

ם 
ה 
 .
 .
י 
ת 
ל 

ה
ם
־
ה 
ת 
ך 

ת 
ז 
בן 
ה 
ל 

ה 
ר 
ם 
ב 
ם 
ת 



31 אוגוסט 2014

צומחת.  חברה  אנחנו  שנה.  מדי  אחוזים 
שבעה עד עשרה אחוזי צמיחה שנה אחרי 
פתוח  בשטח  מגידולים  עובר  העולם  שנה. 
אבל  מגדלים  פחות  יש  אמנם  לחממות. 
הרבה  התנובה  יותר.  גדולים  הגידול  שטחי 
הטכנולוגיות  בזכות  מבעבר,  גבוהה  יותר 
המתקדמות. כל גידול באוכלוסייה ובצריכה 

משחק לידינו" מציין רמי דר.
־בשוקי העולם יש שלושה שחקנים מרכ
־זיים: מונסנטו האמריקנית; לימהגריין הצר

עובר  העולם  השווייצרית.  סינג'נטה  פתית; 
מגידולים של זנים פתוחים למכלואים, שם 
־התמורה הכספית גבוהה פי כמה, ובמכלו
־אים "הזרע" יודעת היטב את המלאכה ומ

שיגה יבולים הרבה יותר גבוהים.
בקנה  מציגה  "הזרע"  שחברת  הקבלות 
מידה בין לאומי מרשימות. "אנחנו מובילים 
50 אחוז מהשוק האמריק־  באבטיח "מיני".

ני זה אבטיח שלנו" מדגיש מנכ"ל החברה. 
"זרעים שמגודלים במכסיקו, קוסטה ריקה, 
גוואטמלה מגיעים לשוק האמריקני. אנחנו 

חתומים על הזרעים האלה".
של  חדש  זן  החברה  מציגה  אלה  בימים 
אננס  המלון  עוד:  ויש  "פומה".  אבטיח 
המאורך להיט בעולם כולו, הוא פרי פיתוח 
של "הזרע". החברה שלטת גם במלפפונים, 
אנו  האחרונות  "בשנים  בבצל.  בצנוניות, 
של  טעם  עם  עגבניות  חדש:  כיוון  מציגים 
מותגים:  שני  לנו  דר. "יש  רמי  מציין  פעם" 
חצב  במושב  הן  הגידול  חוות  וויטני.  מגי 
ובחוות  בברורים  החברה  למתחם  הסמוך 

הבשור".
מוצרי  הם  מכלוא  מזרעי  ובצל  עגבניות 
הדגל של "הזרע". מפעל הזרעים של גידולי 
ממוקם  בשדרות  בברורים.  ממוקם  השדה 
בשנת  מחיפה  שעבר  הזרעים  עיבוד  מפעל 

במבצע  תדיר.  באורח  המופגזת  לעיר   2000
"צוק איתן" ההתייצבות לעבודה, כך מספרים 

לנו, היתה מלאה עם הרבה רצון ואהבה.
"היו  ברורים.  על  גם  וירו  ירו  שדרות  על 
כאן הרבה אזעקות אולם איש לא עזב את 
או  מטילים  נפגע  לא  המתחם  משמרתו. 
רקטות אבל באזורנו היו נפילות. אנחנו לא 

נפגענו". דברי המנכ"ל דר.
עובדים   350 מועסקים  "הזרע"  בחברת 
ועוד  גת  וקריית  שדרות  בברורים,   - בארץ 

760 מחוץ לישראל.
החדש  במיתוג  כי "הזרע"  קובע  דר  רמי 
תהיה ישראלית הרבה יותר מבעבר. "אנחנו 
לחברה  גם  לבן.  כחול  המותג  את  מחזקים 
ניקרסון־זוואן  אתנו  ששותפה  ההולנדית 
־יהיה משקל כבד בקבוצה, תחת כנפי הת

אגיד הצרפתי. הכל יהיה תחת מותג ישראלי 
עם נפח הרבה יותר גדול". 

בשלן מצוין
בקיבוץ  והקימו  קיבוצים  מספר  התאגדו   1939 בשנת 
רמת יוחנן את "הזרע" במטרה לייצר זרעי ירקות "כדי לא 
והשבעים  השישים  בשנות  זרים".  בגורמים  תלויים  להיות 
לחקלאות  והפקולטה  וולקני  מרכז  של  פיתוחים  סמך  על 
ברחובות יצאה החברה לפעילות עולמית עם מלפפוני בית 

אלפא ומלוני גליה.
בשנת 1998 הפכה "הזרע" לחברה ציבורית. בשנת 2007 
אותן  מכרו  החברה  ממניות  אחוז   50 שהחזיקו  הקיבוצים 
רכשו  שנה  אותה  ובסוף  "לימהגריין"  הצרפתי  לתאגיד 
הצרפתים גם את מניות הציבור שהיו בידי המשביר המרכזי. 
חיי  עם  עגבניות  של  חדש  זן  החברה  הציגה  ימים  באותם 
העולם.  בשוקי  דרמטית  פריצה  לה  שהעניק  ארוכים  מדף 
של  בתו  שם  על  "דניאלה"  העגבניה  הוצגה   1992 בשנת 
אחד המפתחים והיא הביאה לקפיצה הגדולה של החברה. 
ואולם בשנת 2000 "דניאלה" קרסה לפתע במכירות בשוקי 
העולם, והחברה הבורסאית עברה טלטלה של ממש. עם 
רכישה מלאה של מניות החברה על ידי התאגיד הצרפתי, 
והיא  בתל־אביב  בבורסה  מהמסחר  יצאה  "הזרע"  מניית 

נסחרת רק על ידי התאגיד הצרפתי בבורסות העולם.
נולד  הוא   .2002 משנת  "הזרע"  מנכ"ל  דר(דרסלר)  רמי 
פעיל  היה  בנערותו  נורדיה.  הבית"רי  במושב  שנה  לפני 58 
במעוז בית"ר ואולם כשבגר השתתף בהפגנות של "שלום 
לאורנה,  נשוי  נגדו.  נזעמות  לתגובות  שגרם  מה  עכשיו" 
סדיר  בשירות   19 בן  לאייל  ואב  למבוגרים  לאנגלית  מורה 
וכעת בקורס מפקדי טנקים. "הולך בדרכי אביו השריונר", 
המשפחה  דצמבר.  בחודש  לצה"ל  שתתגייס  בת 18  ולטל 

מתגוררת בהוד השרון.

לרמי דר תואר בוגר בכלכלה ופילוסופיה ותואר מאסטר 
בכלכלה, שני התארים באוניברסיטה העברית בירושלים.

התרופות  בענקית  כלכלן  היה   2002 עד   1988 בשנים 
הישראלית "טבע". היה מנהל יחידה כלכלית, מנהל שיווק 

תרופות מרשם ומנכ"ל חברת הבת "מדיקל" באשדוד.
רמי דר מגדיר עצמו "שריונר גאה". סגן אלוף במילואים. 
היה מג"ד שריון וסמח"ט שריון. היה מג"ד מילואים שעשה 

הסבה לטנקי "מרכבה סימן 3".
רמי דר מנצל כל הזדמנות לתור בעולם. אתרים אקזוטיים 
הם היעדים שלו: ווייטנאם, טיבט, אינדונזיה ועוד משהו: הוא 

בשלן מצוין.
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צילום: יח"צ הפקולטה לחקלאות

| שמעון וילנאי

לפועלו מ כהוקרה  מיוחד  פרק  מקדישה  שיא"  "יבול  ערכת 
רב השנים של פרופסור יקיר פלסנר, וביקשה בנוסף מחברו 
לספסל הלימודים וההוראה בפקולטה יואב כסלו להעלות 
זיכרונות מעבודתם המשותפת, ומהסטודנטית עידית גניש לכתוב על 

המורה שלה.
מטו אחד  את  החודש  איבד  הכלכלי-חקלאי  האקדמי  ־העולם 

בי המקצוענים שלו. פרופסור יקיר פלסנר, שנמנה קרוב לחמישים 
שנה עם סגל ההוראה הבכיר של הפקולטה לחקלאות, נכנע למחלת 
הסרטן שקיננה בו זמן רב. הוא נפטר במרכז הרפואי איכילוב בתל-

אביב, בן 79.
הכלכלה  תורת  את  תלמידים  של  רבות  מאות  לימד  פלסנר  יקיר 
בנ מצטיינים  סטודנטים  וליווה  הנחה  הוא  שלה.  החקלאי  ־בהיבט 

פתולי הכלכלה וראה ברכה בעמלו - תלמידיו הממשיכים בלימודים 
ומגיעים לדרגת פרופסור בתחום המקצועי הזה.

בפקול ראשון  תואר  למצטייני  "אמירים"  בתכנית  הינחה  ־השנה 
טה את הסטודנטית עידית גניש, תלמידה מצטיינת גם בלימודים וגם 
־בחשיבה הכלכלית שלה. עבודת הגמר שלה עסקה בתחום התעסו

קה על פי מדדים כלכליים מהארץ ומהעולם.
בפקולטה  וניהול  חקלאית  לכלכלה  במחלקה  לימד  פלסנר  יקיר 
ברחובות. בשנות השבעים של המאה העשרים היה יועץ כלכלי לבנק 
־העולמי. בתחילת שנות השמונים מונה ליועץ הכלכלי של שר האו

צר יורם ארידור. ב-1982 מינה השר ארידור את יקיר פלסנר למשנה 
דעות  בעל  שהיה  פלסנר,  התעמת  שנים  באותן  ישראל.  בנק  לנגיד 
מוצקות וחד לשון, עם כמה מעמיתיו הכלכלנים באקדמיה שלא ראו 
בעין יפה את לכתו למשרד האוצר ונאמנותו לשר האוצר איש הליכוד. 

גם התקשורת הכלכלית בקרה לא אחת את פעילותו של פלסנר.
פלסנר התפטר מתפקידו כמשנה לנגיד הבנק המרכזי בשנת 1985 
והיה פרשן פופולרי בתקשורת. עמדותיו חרגו לא פעם מהקונסנזוס 

יקיר לא לימד כלכלה של הספרים, הוא הבין אותה כל כך עמוק וידע 
והמודלים  שהספרים  שכזו,  על  ראיית  במין  זווית  מכל  עליה  להסתכל 
הביעו לדעתו תמונה שטחית מדי של הכלכלה האמיתית. האיש שהיה 
איך  מאוד  טוב  הכיר  הפוליטית,  בכלכלה  משפיע  גורם  שנים  במשך 
־באמת עובדת המערכת וזה מה שהוא רצה להעביר לנו. השאלה הרא

שונית כל כך של מה זה בכלל הנייר חסר הערך הזה שמסובב את העולם 
ואיך הנייר הזה שינה את חוקי המשחק, לא נלמדת באף קורס בשלוש 
שנים של תואר ראשון בכלכלה, כי היא קשורה להיסטוריה שלנו. יקיר 
האמין שהכלכלה והתפיסה הכלכלית הרווחת הן תולדה של ההיסטוריה 
שלנו. הכלכלה הלכה אצלו יד ביד עם מלחמות ועם החלפות ממשל, עם 
תפיסות חברתיות ועם ארגוני עובדים, עם לחצים פוליטיים ועם החלטות 

מטופשות של פקידים. יקיר לא רק אמר לנו את זה, יקיר הראה לנו את 
זה בפועל, תוך שהוא עומד באמצע הכיתה ומנפנף בידיו, מקווה שנענה 
הפעם נכון על למה, למה עשו אלף ולא בית? ואנחנו עם הרצון להשיב 
מנסים לפשפש במודלים שלמדנו לחפש סיבה כלכלית והוא שוב שב 
וצועק לנו, מנסה שנבין, איך ההחלטות החשובות שנלקחו אינן קשורות 
־במודל או בספר או במה נכון כלכלית לעשות אלא מתקשרות לפולי

טיקה, אינטריגות ואינטרסים אישיים. לפעמים היה קשה לנו לקבל את 
זה, הרי הוא זרק הרבה ממה שלמדנו ושיננו למבחנים דרך החלון, פתח 
את עיננו ולא הסכים להשאיר אותנו נאיביים, אבל אף אחד מאתנו לא 
רצה לפספס מילה מדבריו כי הוא חיבר לנו את ההגדרות התלושות ואת 

התואר לתמונה עמוקה ולמציאות.

יקיר פלסנר - המורה שלי
| עידית גניש, סטודנטית

פרופ' יקיר פלסנר ז"ל

הכלכלי-פוליטי. באחרונה התבטא בחריפות נגד תכנית שר האוצר 
יאיר לפיד להנהיג מע"מ של % 0 ברכישת דירות חדשות מקבלן.

זכרו  יהי  ונכדים.  ובת  בן  אורה,  אשה,  אחריו  הניח  פלסנר  יקיר 
ברוך.
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1955 כששני־  הכרתי את יקיר מאז שנת
חק לכלכלה  במחלקה  תלמידים  היינו  ־נו 

שלו  הגמר  עבודת  את  בפקולטה.  לאית 
שהיה  ז"ל  ירון  דן  פרופסור  בהדרכת  כתב 
בעיות  חשפה  העבודה  יקיר.  של  מדריך  אז 
בתכנון ענף המטעים הנשירים עם תשומת 
־לב מיוחדת להשקיה. יקיר הדגיש כי בשי

טות התכנון המתמטי היה מכשול גרוע ולפיו 
אם יש גידול ריווחי אחד, זה יכול להקיש על 
התחום כולו. בעבודה ניסה יקיר להתגבר על 
הקושי. הקושי לא הירפה ממנו וכאשר נסע 
ללמוד בארצות הברית הוא התעמק בעבודת 
־הדוקטורט שלו במציאת שיטת תכנון מתמ

שהחקלאים  מה  את  בחשבון  שלוקחת  טי 
־מגדלים ומה שהצרכנים מבקשים בעת וב

עונה אחת. כשחזר לארץ עשה שימוש נרחב 
בשיטה החדשה וזו נקלטה ובאה לידי ביטוי 

של ממש גם באקדמיה בארצות הברית.
־יקיר יישם את התכנית לפי בקשת המו

צוות  בראש  ועמד  הדר  פרי  לשיווק  עצה 
שהכין תכנית שעיקרה המלצה לארגון יצוא 

פרופסור  פלסנר,  יקיר  היו  בצוות  הדרים. 
־איתן הוכמן, היום גימלאי המחלקה וקבו

מאד  שהצטיין  אחד  ובהם  סטודנטים  צת 
במתמטיקה. יקיר קיים אז כלל שאדם לא 
מקנא בתלמידו ונתן לסטודנט להוביל את 
הסטודנט  שלה.  הקשות  בסוגיות  התכנית 
נסע  מאנגליה,  לישראל  שעלה  כהן  מאיר 
שם  והיה  הברית  לארצות  לימודיו  בתום 

לפרופסור לכלכלה.
יקיר פלסנר היה מוביל דרך של כלכלה 
־מוניטרית שהיתה אז חשובה למשק היש

ראלי בהיותו נתון במגיפת האינפלציה של 
שנות השבעים. יקיר למד היטב את הנושא 
וכך הגיע לעמדת יועץ לבנק העולמי ואח"כ 

למשרת משנה לנגיד בנק ישראל.
בכלכלה  שעסק  ספר  בשעתו  כתב  יקיר 
ומקור  לימוד  ספר  זה  היום  ישראל.  של 
למידע בהתפתחות הכלכלית של המדינה. 
מתעניין  שהוא  גילה  הספר  כתיבת  אחרי 
בנושאים שונים ומגוונים. בין השאר הדריך 
שעסקה  סטודנטית  של  דוקטורט  עבודת 

באכיפת החוק על ידי המשטרה. הוא כתב 
עבו יחד  עשינו  קרקע.  שאלות  על  ־הרבה 

דה על מים, ממש אנציקלופדיה על משק 
־המים, ועבודה אחרונה שעשה היתה בהיס
־טוריה כלכלית ומדיניות כלכלית של ממש

לת תורכיה בתקופת האימפריה העותומנית 
- כיצד נקבעו מסים בארץ ישראל באותה 

תקופה.
־זו למעשה עבודת דוקטורט של סטודנ

טית בפקולטה שעוד לא הגיעה לכלל סיום. 
התלמידה הודיעה לנו שהיא קרובה לסיים 
אותה. יקיר הביא את הרעיון לעבודה ואני 

סקרן לראות את הממצאים הסופיים.
ומחקר  להוראה  לפקולטה  הגיע  יקיר 
בשנת 1966 ונשאר כאן עד יום מותו. בשעתו 

היה שנים יועץ כלכלי של משרד הביטחון.
־לדבר על יקיר בלשון עבר? היה איש מיו

חד. עמד על דעתו, מוכן להסביר לכל אחד 
־את דעותיו. עצמאי בדעותיו, בעל חוש הו

מור מפותח ומספר בדיחות נפלא.
איבדתי אדם ערכי וחבר טוב.

על יקיר פלסנר - חבר ומורה
| פרופסור אמריטוס יואב כסלו, המחלקה לכלכלה חקלאית בפקולטה לחקלאות
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 תכשירים להדברת פגעים
בעגבניות בבתי צמיחה 

| ערכו: נטע מור - מדריכת הגנת הצומח ושלי גנץ - מדריכה ארצית לעגבניות, שה"מ

צ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בעגבניות לשנת 2014. כאשר נוהגים בתחלופה בין תכשירים שונים או כשמשלבים מ
IRAC- למזיקים, מסומן לעיתים גם במספר). הכ־ (שני תכשירים כנגד אותו הפגע, יש להתייחס לקבוצה/אופן פעולה של התכשירים 

תוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה 
ושאר הפרטים שבתווית. לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי הבומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה. הנתונים 

נלקחו ממאגר המידע של השירותים להגנת הצומח. 

ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

מחלות שוכנות 
קרקע

חיטוי 36-47 ליטראדיגן סופר/אדוכם סופר/מתמור
קרקע קדם 

שתילה

METAM SODIUM למניעת דוררת, פיתיום, קשיון רולפסי, עשבים
חד שנתיים. פגע/מינון/שיטת יישום בהתאם 

לתוויות
חיטוי 500 - 400 ליטרפור-דור 37

קרקע קדם 
שתילה

FORMALDEHYDE ,לכיב בקטרי, נמק הליבה וארויניה. ליישום
להתייעץ עם חב' דור כימיקלים

נמטודות יוצרות 
עפצים

קדם 15-20 ליטרקונדור/אגרוצלון/טלון
שתילה

1,3 DICHLOROPROPENE הוראות יישום ומינונים בהתאם לתוויות. פוגע
גם בעלקת

קדם 40-60 ליטרפלדין
שתילה

DIMETHYL DISULFIDE פוגע חלקית גם בפטריות קרקע ובעשבים כולל
עלקת. ראה תווית 

יישום בהגמעה, ב-4 טיפולים סה"כ 4 ליטרקרבמט121OXAMYL ליטרויידט

יישום לפני שתילה ובמהלך הגידול. ראה תוויתביולוגי43BACILLUS FIRMUS ק"גביונם

במשתלה: אחרי הצצה או שבוע לפני הוצאת HYMEXAZOL---0.2%טאצ'יגרןריקבון הכתר
השתילים

קרבמט, למניעה2507PROPINEB גרםאנטרקולכימשון

־בראבו / בארבי / ברק/ נוגל דאקו
ניל/דקופל/אודאון/תפוגן סופר

150-350 סמ"ק/
גר'

3CHLOROTHALONIL.מינון בהתאם לתכשיר

2505MANEB גרם/סמ"קמנבגן/טרימנגול/מנקס
מנצידן/מנקודי/מנקוזן/מנקוטל/

טרידקס/ סנקוזב
2505-7MANCOZEB גרם

קרבמט/ חדירות 3003PROPAMOCARB HCL סמ"קדותן
ממברנות

מרפא, סיסטמי

1503FAMOXADONE+ MANCOZEB - 100 גרםקליפמן

נחושת100-2007COPPER HYDROXIDE גרםקוציד 2000

למניעה. בעיקר באורגני
*קופרופיקס- נחושת בתוספת מנצידן

4007Tri- Basic copper sulphate גרםמרק בורדו אולטרא

3007Tri- Basic copper sulphate סמ"קנחושתן

2507COPPER HYDROXIDE+ MANCOZEB גרםקופרופיקס*
מומלץ בשילוב עם קוציד, בעיקר באורגני שמן1%3NEEM OILנימטול
מעכבי סינטזת 2253DIMETHOMORPH+MANCOZEB גרםאקרובט

צלולוז

למניעה, טרנסלמינרי
*אצן מומלץ בתוספת דרגופיקס

**רבוס אינו מכיל מנקוזב

3507DIMETHOMORPH+ CHLOROTHALONIL גרםספינקס סופרא

2003DIMETHOMORPH+PYRACLOSTROBIN סמ"קקאבריו

40-507DIMETHOMORPH גרםאתלט/ דיימונד/ספינקס/ אצן*

35014IPROVALICARB+PROPINEB גרםמלודי דואו

200-2503MANDIPROPAMID+ MANCOZEB גרםקריאל MZ/ רבוס**

-BENTHIAVALICARB 1604 גרםולבון
ISOPROPYL+MANCOZEB



 שנה טובה
 בברכת

 לקוחותינו
 שנה טובהלקהל
 בברכת

 לקוחותינו
לקהל
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

כימשון

מעכבי 3005METALAXYL+MANCOZEBRNA גרםסנדומיל/מילור

מונע ומרפא, סיסטמי  MZ 3003 גרםרידומיל גולדMEFENOXAM+MANCOZEB

2505MEFENOXAM+ CHLOROTHALONIL סמ"קפוליו גולד

מונע, לא סיסטמימעכב חלוקת התא2007ZOXAMIDE+ MANCOZEB - 150 גרםרוקסם

מנקור/דרגופיקס/צימוקלין/
סימוקס טופ*

350 גרם/600 
גרם*

5CYMOXANIL+MANCOZEBמנגנון לא ידוע

מרפא, סיסטמי, מינונים ושילובים ראה תוויות X/ קור־ קויטן/סיימון/סיימו
זייט 60

60-1105CYMOXANIL גרם

3003CYMOXANIL+ CHLOROTHALONIL סמ"קזטניל

גם לקימחונית וקמחוןמעכב נשימה15010AZOXYSTROBIN+ CHLOROTHALONIL סמ"קקומודור

קימחונית/ 
קמחון

50-1003PENCONAZOLE סמ"קאופיר /אורון/טופנקו/עומר

מעכבי ייצור 
ארגוסטרולים

מינון ראה תוויות

1007FENBUCONAZOLE סמ"קאינדר

753TRIADIMENOL סמ"קבאיפידן/ שביט

253TRIADIMEFON גרםבאילטון

60-753TETRACONAZOLE סמ"קדומארק

מכיל גם גופרית4003TETRACONAZOLE+ SULPHUR סמ"קדומארק קומבי

1007DIFENOCONAZOLE סמ"קסקור/סקוטר/סקיפר/בוגירון

פוליקור/טבוקול/טולדו/אוריוס/
פולירון

7521TEBUCONAZOLE סמ"ק

403CYPROCONAZOLE סמ"קאטמי אקסטרה/צפריר

807BROMUCONAZOLE סמ"קוקטרה

507MYCLOBUTANIL סמ"קסיסטאן 24

1007DINOCAP+ FENBUCONAZOLE סמ"קקרמט

EW 20 607 סמ"קראליMYCLOBUTANIL

3014FENARIMOL סמ"קרוביגן

1003TRIFORINE סמ"קספרול

NOP 1%3מור C. SULPHATE+ POTASSIUM HYDROGEN
CARBONATE

שמן1%3NEEM OILנימגארד

הליוגפרית/גופריתר/גפרביק/
גפרטיב/סופה/

מיקרוטיול/סולפו לי/סולפוזול/
סולפרון/ קומולוס/תיוביט

יישום ומינון ראה תוויותתכשירי גופרית3SULPHURראה תוית

למניעת תנגודת יש לשלב שביט במינון 203CYFLUFENAMID סמ"קנץ
המורשה

50/15010/7AZOXYSTROBIN סמ"קעמיסטר/עמיעוז/מירדור/זאוס

סטרובילורינים

בהגמעה ובריסוס. מינון ויישום ראה תוויות 
התכשירים

203TRIFLOXYSTROBIN גרםפלינט

מכילים ריכוזים שונים של אותם חומרים 753/7BOSCALID+PYRACLOSTROBIN גרםסיגנום/ בליס
פעילים. ימים מקטיף ראה תוויות

בהגמעה. יישום ראה תווית1003AZOXYSTROBIN+ CYPROCONAZOLE סמ"קפריורי אקסטרה

10AZOXYSTROBIN+CHLOROTHALONIL 150סמ"קקומודור

353METOMINOSTROBIN סמ"קרינגו

4030QUINOXYFEN - 30 סמ"קאביר

ביולוגי5003BACILLUS SUBTILIS סמ"קסרנייד 

בתוספת ביופילם 0.05%פוליאוקסינים253POLYOXIN AL גרםפולאר

20/1003POLYOXIN B גרםפרלין/פרלין סופר
1503FAMOXADONE+ MANCOZEB - 100 גרםקליפמן

1003POTASSIUM BICARBONATE גרםקליגרין

עובש אפור 
(בוטריטיס)

מכילים ריכוזים שונים של אותם חומרים סטרובילורינים756BOSCALID+PYRACLOSTROBIN גרםסיגנום/ בליס
פעילים. ימים מקטיף ראה תוויות



 

09-8303525
09-8303500 mtr.ruppin.ac.il

מתקין / בודק מז"ח מוסמך (40 שעות לימוד)

דוגם מי שתייה א' / ב' (54 ש"ל)

דוגם מי נופש ומקוואות (40 ש"ל)

תברואת מי שתיה רמה א', ב, ג (56-96 ש"ל)

דוגם מי ביוב שפכים וקולחין (54 ש"ל)

משאבות ומערכות שאיבה (80 ש"ל)

טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה (56 ש"ל)

טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים (40 ש"ל)

תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה (80 ש"ל)

מפעיל בריכה (222 ש"ל)

ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך (60 ש"ל)

תחזוקת מערכות מים וביוב (100 ש"ל)
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

עובש אפור 
(בוטריטיס)

־מעכב ייצור ארגוס1503FENHEXAMID סמ"קטלדור 500 תר
טרולים

יש לרסס לסרוגין עם תכשירים אחרים.0.15%7FENBUCONAZOLEאינדר

F '3007 גרםמיראזFOLPET+PROCHLORAZ ZINIC

מעכב הפרשת 200-2503PYRIMETHANIL סמ"קמיתוס/ פירוס
אנזימים הדרושים 
להדבקת הפתוגן

מכיל חומר נוסף בעל מנגנון פעולה אחר. גם 0.06%4CYPRODINIL+FLUDIOXONIL/ 60 סמ"קסוויץ'/סוואנה
לקישיונייה גדולה

12514MEPANIPYRIM סמ"קפרופיקה תר

ישנה התפתחות עמידות1003IPRODIONE גרםרובראל / רודיון

ישנה התפתחות עמידותבנזאמידאזולים10014CARBENDAZIM+DIETHOFENCARB - 50 סמ"קרסק

החומר הופך בצמח לקרבנדזים 1003THIOPHANATE METHYL גרםטופז

ביולגי1%3BACILLUS SUBTILISסרנייד 

סבון0.5%3MIXTURE OF DETERGENTSנאט 35

קישיונה גדולה

אין להשתמש בתכשיר ברציפות - למניעת 1003IPRODIONE- 50 גר'/סמ"קרובראל אר/תר
עמידות.

יישום בהגמעה. יעיל חלקית למניעת ריקבון בנזאמידאזולים40-807CARBENDAZIM גרםבויסטין/דלסן
הכתר. המינון בהתייעצות עם המדריכים

בלו שילד/פונגורן/פרסול/צ'מפיון/ניקוד בקטרי
קוציד

0.25-0.5%3COPPER HYDROXIDE
תכשירי נחושת

מינון ראה הרשום בתוית

בתוספת אנטרקול3003COPPER OXYCHLORIDE+PROPINEB גרםקופרואנטרקול

־חלפת וסטמ
פיליום

2507PROPINEB גרםאנטרקול

קרבמט, למניעה
בראבו / בארבי / ברק/ דאקוניל/

דקופל/אודאון/נוגל
150-200 סמ"ק/

גרם
3CHLOROTHALONIL מינון בהתאם לתכשיר. מפחית גם אקרית

חלודה
2505MANEB גרם/סמ"קמנבגן/טרימנגול

מנצידן/מנקודי/מנקוזן/מנקוטל/
טרידקס/ סנקוזב/מנקוסטר

2505MANCOZEB גרם

DF 2505 גרםפולירםMETIRAM

1503FAMOXADONE+MANCOZEB - 100 גרםקליפמן
1003IPRODIONE גר'/סמ"קרובראל אר/תר

פוליאוקסינים253POLYOXIN B גרםפופאי

מעכב סינטזת 35014IPROVALICARB+PROPINEB גרםמלודי דואו
צלולוז

מיועד גם להדברת כימשון

־מעכב ייצור ארגוס1507BROMUCONAZOLE - 100 סמ"קוקטרה
טרולים 7521TEBUCONAZOLE סמ"קפוליקור/טבוקול/ טולדו

507DIFENOCONAZOLE סמ"קסקור/סקוטר/סקיפר/בוגירון

עובש עלים

־מעכב ייצור ארגוס1007DIFENOCONAZOLE סמ"קסקור/ סקיפר/בוגירון/סקוטר
טרולים 7521TEBUCONAZOLE סמ"קפוליקור/פולירון/ טולדו/ אוריוס

1003TETRACONAZOLE סמ"קדומארק

100-1507BROMUCONAZOLE סמ"קוקטרה

1503FENHEXAMID סמ"קטלדור 500 תר

סטרובילורינים5010AZOXYSTROBIN סמ"קעמיסטר/ מירדור/זאוס

203TRIFLOXYSTROBIN גרםפלינט

מכילים ריכוזים שונים של אותם חומרים 756/3BOSCALID+PYRACLOSTROBIN גרםסיגנום/ בליס
פעילים. ימים מקטיף ראה תוויות.

סבון0.5%3MIXTURE OF DETERGENTSנאט 35

אקרית אדומה
מצויה

ורטימק/ אגרירון/ אקרימקטין/ 
־ביומקטין/ בקטין/ ורטיגו/ ורקו

טל/ רומקטין

בשילוב שמן או משטח בהתאם לתווית של כל (6) מקור חיידקיABAMECTIN 503 סמ"ק
תכשיר. בעיית עמידות

לדרגות צעירות, מומלץ בשילוב עם קוטל 403CLOFENTEZINE10A סמ"קאפולו
בוגרים

1503ACEQUINOCYL20B סמ"קאקסמייט
לביצים ודרגות צעירות. גם לכ. עש טבק603SPIROMESIFEN23 סמ"קאוברון
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

א. אדומה 
מצויה (המשך)

1007FENAZAQUIN21A - 75 סמ"קמגיסטר
757TEBUFENPYRAD21A גרםמסאי
1254PYRIDABEN21A סמ"קנקסטר
1007FENPYROXIMATE21A סמ"קמטאור

503PYRIMIDIFEN21A - 40 סמ"קמייטקלין
בעיית עמידותמנגנון לא ידוע3503DICOFOL+ TETRADIFON סמ"קמיטיון משולב

מומלץ בשילוב אפולו3003AMITRAZ19 סמ"קמיטק/סמבה

בשילוב שמן אולטרה פיין 0.5% או 6EOS 1%) מקור חיידקי(1003MILBEMECTIN סמ"קמילבנוק

לדרגות צעירות, מומלץ בשילוב עם קוטל  10Bמג"ח253ETOXAZOLE סמ"קספיידר
בוגרות

ידביר גם תריפס, פלוסיה וטוטה403CHLORFENAPYR13 סמ"קפיראט

אין לרסס יותר מפעמיים בעונהמנגנון לא ידוע503BIFENAZATE סמ"קפלורמייט/פרדיסו

־נגזרת של תיו75-1507DIAFENTHIURON סמ"קפגסוס 250/פניקס 250 /בוננזה
אוריאה

בשדה גלוי. ידביר גם כ. עלה וכ.ע.ט. מינונים- 
ראה תוויות

מנגנון לא ידוע1003CYFLUMETOFEN סמ"קדיפנדר

657CYHEXATIN12B סמ"קפליקטרן/ לינטקס סופר
 12Cפחמימן כלורי1003PROPARGITE סמ"קאומייט 57
S.TERPENES EXTRACT OF 5003 סמ"קמטרונום

CHENOPODIUM
תמצית צמחים

בשילוב ורקוטל 50 סמ"ק/ד'שמן1%3PARAFFINIC OILדימול

EOS1%3MINERAL OILבשילוב מילבנוק בהתאם לתווית התכשיר

בשילוב עם תכשירים נוספים1%PETROLEUM OILשמן סיטול
בעיקר לאורגני1%3NEEM OILנימגארד

בנפח תרסיס של 40-80 ליטר/ד' תערובת שמנים צמחיים 3%3תמר- טק

ורטימק/ אגרירון/ אקרימקטין/ אקרית חלודה
ביומקטין/בקטין/ ורטיגו/ ורקוטל/ 

רומקטין

בשילוב שמן או משטח בהתאם לתווית של מקור חיידקי503ABAMECTIN סמ"ק
כל תכשיר

בשילוב עם שמן EOS 1%מנגנון לא ידוע0.1%3CYFLUMETOFENדיפנדר

לביצים ודרגות צעירות. גם לכנימת עש טבק603SPIROMESIFEN23 סמ"קאוברון

בעיית עמידותפחמימן כלורי3503DICOFOL+ TETRADIFON סמ"קמיטיון משולב

503PYRIMIDIFEN21A - 40 סמ"קמייטקלין
657CYHEXATIN12B סמ"קפליקטרן/ לינטקס סופר

1007FENAZAQUIN21A - 75 סמ"קמגיסטר
ידביר גם תריפס, פלוסיה וטוטה403CHLORFENAPYR13 סמ"קפיראט

־נגזרת של תיו100-1507DIAFENTHIURON סמ"קפגסוס 250/פניקס 250
אוריאה

בשדה גלוי. ידביר גם כנימות עלה וכ. עש

מקור חיידקי407EMAMECTIN BENZOATE סמ"קפרוקליים/ פרפקט

גם למניעת מחלות עליםקרבמט2507PROPINEB גרםאנטרקול

2003CHLOROTHALONIL סמ"קבראבו, ברבי, ברק

־מנצידן/ מנקו די/ מנקוזן/ מנקו
טל, סנקוזב/ טרידקס

2505MANCOZEB גרם

גם לקימחוניתגופרית43SULPHUR - 3 ק"גגפרביק 70

300-4003SULPHUR גרםקומולוס/תיוביט

בשילוב שמן דימול 1%מקור צמחי603AZADIRACHTIN - 30 סמ"קאיזידור

כנימת עש 
הטבק

לבוגרים. עלול לצרוב. ידביר גם מנהרנים10014THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE14 - 70 גרםאויסקט

קונפידור/אימקסי/ווארנט/סייפן/
קודקוד/ קונפידנס/קוהינור

 נאוניקוטינואידים1003IMIDACLOPRID סמ"ק
4A

בהגמעה. פוגע בבומבוס

753DINOTEFURAN סמ"קאיפון

603THIAMETHOXAM סמ"קאקטרה
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

כנימת עש 
הטבק
המשך

נאוניקוטינואידים307ACETAMIPRID סמ"קמוספילן לרסוס/מפיסטו
4A 40 סמ"ק/80 קליפסו/ קלימרה/ביסקיה*

סמ"ק*
3THIACLOPRID

מכיל גם פירתרואיד2504ACETAMIPRID+BIFENTHRIN סמ"קאצטאסטאָר

־נגזרת של תיו75-1507DIAFENTHIURON סמ"קפגסוס 250/פניקס 250/בוננזה
אוריאה

בשדה גלוי. ידביר גם אקריות. מינונים ראה 
תויות.

EOS 1% בשילוב עםמג"ח1503BUPROFEZINE סמ"קאפלורד
503SPIROTETRAMAT23 סמ"קמובנטו

לדרגות הנימפות וגלמים. בעיקר באורגנישמן0.1%3AZADIRACHTINנימיקס 45 תמ/א.ק.

כלליחומר סינטטי מבוסס על מיצוי כף אווז5003 סמ"קמטרונום

כנימות עלה

מלתיון 25 אר/מלתיון 50/מלתיון 
תחליב

200-300 סמ"ק/
גרם

3MALATHIONפוגע בבומבוסזרחן אורגני

קרבמט20014BENFURACARB סמ"קנקר

הטיפול בשילוב פריתרימי אורגני % 0.2שמן0.1%3AZADIRACHTINנימיקס 45 תמ

פוגע בבומבוספריתרואיד0.15%7BIFENTHRIN/ 75 סמ"קטלסטאר/אטלס

קרבמט603PIRIMICARB גרם/דונםפירימור

־קונפידור/אימקסי/ווארנט/קוהי
נור/קונפידנס/ קודקוד/סיפן

הטיפול בהגמעה. פוגע בבומבוסנאוניקוטינואיד403IMIDACLOPRID סמ"ק/דונם

207ACETAMIPRID סמ"קמוספילן לרסוס/מפיסטו

תריפסים

פוגע בבומבוסזרחן אורגני200-3003MALATHION ג'/סמ"קמלתיון 25/50

קרבמט2507CARBOSULFAN סמ"קמרשל/קרבולן

קרבמט1004FORMETANATE גרםדיקרזול

פירתרואיד50-10014DELTAMETHRIN סמ"קדסיס

זבובי מנהרות

ידביר גם כנימת עש. עלול לצרוב10014THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE14 - 70 גרםאויסקט

ורטימק/ אגרירון/ אקרימקטין/ 
ביומקטין/ ורטיגו/ ורקוטל/ 

רומקטין

בשילוב שמן או משטח בהתאם לתווית של מקור חיידקי 603ABAMECTIN(6) סמ"ק
כל תכשיר

מג"ח 253CYROMAZINE(17) גרםטריגרד/ טופגארד/ טרופר

בתוספת שמן וירותר. ידביר גם תריפסמקור חיידקי 803SPINOSAD(5) סמ"קטרייסר אולטרה

בתוספת EOS 1% ידביר גם אקריותמקור חיידקי 0.1%3MILBEMECTIN(6)מילבנוק
+ CHLORANTRANILIPROLE 100 203 סמ"קאמפליגו

LAMBADA CYHALOTHRIN
מכיל קרטה. פוגע בדבוריםדיאמידים (28)

פיתיון גרגרי לפזור על הקרקע1.5-2SODIUM FLUOSILICATE ק"גספסןאגרוטיס

טוטה
אבסולוטה

מג"ח (15)+מקור 103EMAMECTIN BENZOATE+LUFENURON גרםדנים
חיידקי (6)

מכיל 2 חומרים- ח"פ מץ +ח"פ פרוקליים. 
מומלץ בשילוב שמן סיטול 0.5%

בשילוב שמן EOS 1%מקור חיידקי 0.1%3MILBEMECTIN.(6)מילבנוק

היישום רק במבנים סגורים503CHLORFENAPYR13 סמ"קפיראט

הריסוס יפחית נגיעות בזבובי מנהרות מקור חיידקי 407EMAMECTIN BENZOATE.(6) סמ"קפרוקליים/ פרפקט/ נוקאווט

מומלץ בשילוב EOS 1%מג"ח 1004NOVALURON(15) סמ"קרימון 10

מקור חיידקי 303SPINETORAM(5) סמ"קספרטה

פוגע בתעלות 30-457INDOXACARB סמ"קאוונט
הנתרן בתאי העצב 

מומלץ בשילוב ביופילם 0.05%דיאמידים 203CHLORANTRANILIPROLE 200(28) סמ"קקורגן

+ CHLORANTRANILIPROLE 100 303 סמ"קדוריבו
THIAMETHOXAM

מכיל גם אקטרה

+ CHLORANTRANILIPROLE 100 203 סמ"קאמפליגו
LAMBADA CYHALOTHRIN

מכיל גם קרטה. מומלץ בשילוב 0.5%
או מטרונום  EOSשמן

255ELUBENDIAMIDE גרםטאקומי

מנגנון לא ידוע303PYRIDALYL סמ"קבז
פוגע בבומבוספירתרואיד757BIFENTHRIN סמ"קטלסטאר/ סטרטרעש הפקעות
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

עש הפקעות

פוגע בתעלות 457INDOXACARB - 30 סמ"קאוונט
הנתרן בתאי 

העצב
מג"ח5014TEFLUBENZURON סמ"קמוליט/ שונית

יפחית ז. מנהרות וא. אדומה. קוטל גם מקור חיידקי. 407EMAMECTIN BENZOATE סמ"קפרוקליים
זחלי עשים אחרים

הליוטיס

־היישום בגידול שרוע. המינון בהדדיאמידים203CHLORANTRANILIPROLE 200 סמ"קקורגן
ליה-0.02%. ראה הנחיות בתווית.

+ CHLORANTRANILIPROLE 100 203 סמ"קאמפליגו
LAMBADA CYHALOTHRIN

מכיל גם קרטה

+ CHLORANTRANILIPROLE 100 303 סמ"קדוריבו
THIAMETHOXAM

מכיל גם אקטרה

457INDOXACARB22A - 30 סמ"קאוונט 
מנגנון לא ידוע203PYRIDALYL סמ"קבז

מג"ח 103EMAMECTIN BENZOATE+LUFENURON גרםדנים
(15)+מקור 
חיידקי (6)

2 חומרים- ח"פ מץ +ח"פ פרו־  מכיל
קליים

טלסטאר/ סטרטר/ אטלס/
סטארגארד

507BIFENTHRIN סמ"ק
פירתרואידים

הליוטיס עד 15 מ"מ. פוגע בבומבוס

ידביר גם פלוסיה ופרודניה. פוגע 10014CYFLUTHRIN סמ"קבאיטרואיד
בבומבוס

פוגע בבומבוס10014DELTAMETHRIN - 50 סמ"קדסיס
מכיל גם ניאוניקוטינואיד20014DELTAMETHRIN+THIACLOPRID סמ"קפרותיאוס
מקור חיידקי 253SPINETORAM סמ"קספרטה

(5)
פוגע גם בתריפס

מקור חיידקי 407EMAMECTIN BENZOATE סמ"קפרוקליים
 .(6)

יפחית נגיעות ז. מנהרות וא.אדומה

גם להדברת תריפס וכ.עלה. פוגע קרבמט2507CARBOSULFAN סמ"קמרשל 25
בבומבוס

תכשירי בצילוס3003BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI גרםסנטארי

1503BACILLUS THURINGIENSIS – 100 גרםפרוביט

פיתיון גרגרי לפזור על הקרקע1.5-2SODIUM FLUOSILICATE ק"גספסן

פוגע בתעלות 457INDOXACARB – 30 סמ"קאוונטלפיגמה
הנתרן בתאי 

העצב
מנגנון לא ידוע203PYRIDALYL סמ"קבז

מג"ח+ מקור 103EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON גרםדנים
חיידקי

2 חומרים- ח"פ מץ +ח"פ פרו־  מכיל
קליים.

מג"ח4014LUFENURON סמ"קמץ/ צבר
504NOVALURON סמ"קרימון 10/ רימון סופרא

+ CHLORANTRANILIPROLE 100 3014 סמ"קדוריבו
THIAMETHOXAM

מכיל גם אקטרהדיאמידים

פוגע בבומבוספירתרואיד507BIFENTHRIN סמ"קסטרטר
פיתיון גרגרי לפזור על הקרקע1.5-2SODIUM FLUOSILICATE ק"גספסן

מנגנון לא ידוע203PYRIDALYL סמ"קבזפרודניה
דיאמידים203CHLORANTRANILIPROLE 200 סמ"קקורגן

מג"ח5014TEFLUBENZURON סמ"קמוליט/ שונית
מג"ח

ידביר גם עש הפקעות.
4014LUFENURON סמ"קמץ/ צבר

504NOVALURON סמ"קרימון 10, רימון ספרא

753METHOXYFENOZIDE - 50 סמ"קראנר
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ימים ריכוז/מינון לדונםשם תכשירשם פגע
לקטיף

קבוצה/אופן שם גנרי
פעילות

הערות

פרודניה
המשך

350 - 200 לאנט 20/מתוניט 20
סמ"ק

3METHOMYLיודברו גם זחלי הליוטיס קרבמט
ופלוסיה,ציקדות וכ. עלה. מינונים ראה 

תויות. פוגע בבומבוס
90/רו סטופ/ מתו־  לאנט

מקס 90/ מתוניט 90
מינון ראה תויות. פוגע בבומבוס753- 50 גרם

10014DELTAMETHRIN - 50 סמ"קדסיס

פוגע בבומבוספירתרואידים

5014CYPERMETHRIN - 30 סמ"קטיטאן 20

150 - 100 מוסטנג
סמ"ק

10ESFENVALERATE

200 - 150 סמש
סמ"ק

3FENPROPATHRIN

סיפרין 10/ סיפרין 20/ 
שרפז/ תרסיפ / טיטאן 20

10014CYPERMETHRIN - 30 סמ"ק

150 - 100 קרטה
סמ"ק

14LAMBDA CYHALOTHRIN

תכשיר בצילוס3003BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI גרםסנטארי
2003BACILLUS THURINGIENSIS - 100 גרםפרוביט

פיתיון גרגרי לפזור על הקרקע1.5-2SODIUM FLUOSILICATE ק"גספסן

פלוסיה

פוגע בתעלות 457INDOXACARB - 30 סמ"קאוונט
הנתרן בתאי 

העצב
מג"ח10015CHLORFLUAZURON - 75 סמ"קאטברון

3014TEFLUBENZURON סמ"קמוליט/ שונית

מג"ח+ מקור 103EMAMECTIN BENZOATE +LUFENURON גרםדנים
חיידקי

2 חומרים- ח"פ מץ +ח"פ פרו־  מכיל
קליים.

מקור חיידקי. 407EMAMECTIN BENZOATE סמ"קפרוקליים/ פרפקט
פוגע במע' 
עצבים של 
החרק (6)

הריסוס יפחית נגיעות בזבובי מנהרות 
ואקרית אדומה מצויה

דיאמידים203CHLORANTRANILIPROLE 200 סמ"קקורגן

דיאמידים + CHLORANTRANILIPROLE 100 303 סמ"קדוריבו
THIAMETHOXAM

מכיל גם אקטרה

+ CHLORANTRANILIPROLE 100 203 סמ"קאמפליגו
LAMBADA CYHALOTHRIN

מכיל גם קרטה

מנגנון לא ידוע303PYRIDALYL - 20 סמ"קבז
מקור חיידקי 203SPINETORAM סמ"קספרטה

(5)
מורשה רק במבנים סגורים403CHLORFENAPYR13 סמ"קפיראט

פוגע בבומבוספירתרואיד507BIFENTHRIN סמ"קטלסטאר/אטלס/ סטרטר

מכיל גם ניאוניקוטינואיד*
10014DELTAMETHRIN - 50 סמ"קבסיס

20014THIACLOPRID+ DELTAMETHRIN סמ"קפרותיאוס*

תכשירי בצילוס2503BACILLUS THURINGIENSIS סמ"קביו טי/ ביוטי פלוס
3003BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI גרםסנטארי

200 - 150 ביוביט
סמ"ק

3BACILLUS THURINGIENSIS

753BACILLUS THURINGIENSIS גרםדלפין

1003BACILLUS THURINGIENSIS - 50 גרםפרוביט

פיתיון גרגרי לפזור על הקרקע1.5-2SODIUM FLUOSILICATE ק"גספסן





EL

X

 PVC

E




