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 זרים בחקלאותחלוקת צמחי קאפיר ליים לעובדים 

העץ שייך למשפחת ההדרים.  ,(kaffir limeהידוע בשמו העממי קאפיר ליים ) ,Citrus hystrix העץ

ובעיקר בתאילנד.  ,המשמשים כתבלין במאכלים שמקורם במזרח הרחוק ,ובעל עלים ארומטיים קוצני

בשל  המיובאים ממדינות המזרח הרחוק. ,עלים מיובשים באריזהעד כה שווק תבלין זה בישראל רק כ

בעיקר  ,תדיר לארץ ים באופןתבלין פופולרי, ענפים להרכבה וזרעים של הקאפיר ליים מוברחו היות

 בהגעת נגעים חקלאיים יאר לישראל השואמתי לבחומר ריבוי  הסכנה הטמונה בהבאת .מתאילנד

מחלת יא ה ד מנגעים אלה, העלולים להגיע ביבוא כזה של קאפיר ליים,. אחבחומר הצמחי וסביבתיים

 Candidatusידי החיידק  ביותר הנגרמת על שהיא מחלת הדרים קשה (,Greeningהגרינינג )

Liberibacter, או באמצעות שני וקטורים: באמצעות חומר ריבוי מועברורבה בשיפה של העץ המת 

אין מכיוון ש (.Trioza erytreae( והפסילה האפריקאית )Diaphorina citriהפסילה האסיאתית )

החל מאובדן יבול  -נזקים אדירים לענף ההדרים בעולם , המחלה מסבה נגד החיידקכטיפול מוגדר 

 ולעתים אף גורמת לחיסולו של הענף כולו באזורים מסוימים.וכלה בתמותת עצים, 

אכלים בסגנון תאילנדי, פועלים בשירותים עלים טריים של קאפיר ליים כתבלין במלביקוש של הב

  ת.ונקי ממחל של קאפיר ליים  להגנת הצומח לריבויו ולהפצתו

חלות הדרים נוספות מג ומאנו שמחים להעניק לך שתיל זה לאחר שנבדק ונמצא נקי ממחלת הגרינינ

מאחלים לך הנאה מרובה מהשימוש בצמח החדש. אנו מבקשים כי והינו בטוח לגידול בישראל. 

 תמשיך לשמור על חקלאות ישראל ותימנע מהכנסת חומר צמחי לא מאושר לארץ. 

 תודה,

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מצורפת למכתב זה* רשימת נקודות החלוקה 

 **  כל הקודם זוכה
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 רשימת נקודות חלוקה לצמחי קאפיר ליים 

 

 כתובת נקודת החלוקהשם  אזור חלוקה

 טסלרת ומשתל צפון
מושב נוב, רמת 

 הגולן

 יסוד המעלה בן דורת ומשתל צפון

 ברגנגלעד רייכ מרכז
, ניר 1הרימון 

 צבי

 כפר ויתקין משתלת חסקלברג מרכז

 מושב בני דרור בני דרורמשתלות  מרכז

 (נגב מערבידרום )מופ  דרום

חוות הבשור 
מטר לפני  50)

הכניסה לישובי 
 צוחר(

 קיבוץ יטבתה מופ ערבה דרומית ערבה

 חצבה מופ ערבה תיכונה ערבה

 


