העץ שלך

כשר?

בקניות מקפיד לחפש את החותמת
במסעדה את התעודה

והעץ שקנית  -מה הכשרות שלו?
>> אז למה צריך כשרות לעץ שקונים? <<

כלאים
רבים לא יודעים שכמעט כל עצי הפרי שנמכרים במשתלות – עברו
תהליך הרכבה.
מהי הרכבה? לוקחים גזע בעל מערכת שורשים טובה (כנה) ומרכיבים
עליו ענף מסוג אחר שעליו יצמחו הפירות (רוכב).
הרכבה איננה אסורה בהכרח .התורה התירה לבצע הרכבות כאלה
כאשר הכנה והרוכב בני אותו המין ,וישנם עצים שמקובל להרכיב
בהיתר (כגון :תאנה ,ענבים ,וכדומה) ,אך במשתלות – לא תמיד
מקפידים על כך!
עצי פרי מסוגים שונים מורכבים באיסור ,השותל אותם בגינתו עובר גם
הוא על איסור כלאים (לדעת פוסקים רבים) וברכישתם ישנה לעיתים
שותפות לדבר עבירה.
אז מה עושים? קונים עץ כשר!
במשתלות מפוקחות מוודאים שכל ההרכבות מתבצעות בהיתר,
והעץ כשר למהדרין!

ערלה
התורה אוסרת לאכול מפירות העץ בשלש השנים הראשונות.
אבל מה קורה אם קונים כבר עץ בוגר?
לפי ההלכה ,רק אם העץ עמד בתנאים מסוימים במשתלה במשך כל
זמן גידולו -לא יצטרכו למנות את שנות הערלה מחדש מעת הנטיעה
בגינה.
במשתלות רבות לא מקפידים על התנאים ההלכתיים הנדרשים,
וצרכנים שקונים את העץ הבוגר לא יודעים שהם בעצם צריכים
להמתין עוד שלש שנים עד שיוכלו לאכול מן הפירות.
במשתלות המפוקחות מוודאים שהעצים מונחים על הקרקע באופן
שמאפשר למנות את שנות הערלה ,על העץ שאתם קונים מסומן מה
גילו ,וכך אתם יודעים אם אתם צריכים להמתין רק עוד שנה ,שנתיים,
או יכולים לאכול את הפירות מיד!

אז מה עושים?
בעלי גינות

מקפידים לקנות דווקא במשתלה מפוקחת .לרשימת
המשתלות המפוקחות:

(או חפשו בגוגל 'משתלות מפוקחות')

גננים

מפנים את הלקוחות הרלוונטיים למשתלות מפוקחות,
ומעודדים גם את המשתלות לקבל פיקוח.

בעלי משתלות

מצטרפים למשפחת המשתלות המפוקחות ,ונהנים
מחשיפה לקהל שומר המצוות .להצטרפות למשתלות
המפוקחות:

לכל בעלי הגינות והעוסקים בגינון די בכל אתר ואתר
זכות נתגלגלה לידנו לטעת באדמת ארץ ישראל ,אך
את נטיעות אלו יש להקפיד לבצע כהלכה.
לצערנו ,רבים אינם מודעים לאיסור הכלאים שנפוץ
בעצי הפרי ,וכן רבים רוכשים עצים בוגרים ואוכלים
את פירותיהם ,בעוד שלפי ההלכה האילנות נחשבים
בשנות הערלה ופירותיהם אסורים.
יוזמה נאה נטל מכון התורה והארץ ,המפקח על
משתלות ומבטיח שהאילנות הנמכרים בהם אינם
אסורים באיסור כלאים ,ושנות הערלה מנויות כדין.
אנו קוראים לבעלי המשתלות לקבל על עצמם את
פיקוח המכון ,ולציבור לקנות את העצים במשתלות
הללו.
ובעז"ה זכות הנטיעות בארץ כהלכה תחזק את
האחזותנו במרחבי ארצנו.
הרב דב ליאור

רב העיר קרית ארבע לשעבר

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן לשעבר

* רשימת רבנים מפורטת תפורסם בהמשך

