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 2020מאי  –לעונה בפרדס באזור גליל גולן  המלצות


נת הגשמים באמצע חודש אפריל אנחנו מתחילים את ההשקיה רק ובזכות הגשמים המרובים העונה וסיום ע

ימים3 Xמ"קלדונםליום3מיםשלבמחציתהראשונהשלמאינתחילבמנת. בשבועיים הקרובים
באדמותהכבדות.

בעליםובחנטים,ישלהמשיךגיעתהפהמאודבזניםהרגישיםורואיםאתהשנההאלטרנריהשכיח
ולטפל.הוראותההדברהרשומיםבדפוןמרץהאזורישנשלחאליכםלפניכחודשוחצי.

 
 באור למניעת נשירת חנטים שניחיגור 

 
. מטרת החיגור השני היא מניעת יש לבצע את החיגור השני בזן אור בשבועיים הראשונים של חודש מאי

 רועי חום כבדים בדרך כלל.ינשירת חנטים חזקה בחודש מאי המשופע בא
 והלאה נבצע חיגור גזע. 2015בעצים בוגרים מנטיעת 

 מהזרועות. 80%והלאה נבצע חיגור שני ב  2016בעצים צעירים יחסית מנטיעת 
יש חשיבות רבה בביצוע ע"י אנשים מיומנים. בעצים צעירים הקליפה דקה ויש להזהר מחיגור חזק מידי 

שיחדור לעצה ויפגע בהגלדה. בעצים מבוגרים בעלי קליפה עבה הבעיה הפוכה, יש לבדוק שהחיגור חתך 
 , יש לבדוק היטב את החיגוריםאת כל הקליפה והגיע עד העצה

 

  
 

הצהבתעליםכתוצאהמחיגורגזעפגיעהבעצהכתוצאהמחיגורגזעחזקמידי
 

 הלבנה למניעת נזקי קרינה וחום
+40%חשףאתהגזעוזרועותהעץלקרינתשמשישלהלביןבסידכבויבריכוזבעציםבהםהגיזום

.ההלבנהתעשהבמריחהבמברשתעלהאזוריםהחשופיםלשמש.1%דבקפלסטי
עם3ל1ביחסשל,בעקבותנסיוןטובשלחלקמהפרדסניםמומלצתגםהלבנהבתכשירהיפרסיד

יסוסהנוףוהעלווה.מים,ניתןלרססעלהגזעיםוהזרועות,לאלר


 גיזום
אפרילמאיאיןלגזוםהדריםבפעולותמסיביות:גיזוםצמרת,שדירה,מעבריםושמלה.נמצאבחודש

שגיזוםזהמעודדלבלובמלאכותיבתקופהזוומתחרהבחנטיםהצעיריםומפילאותם.
שכוליותותפוזיםהחלגיזוםזהניתןלביצוערקבסיוםנשירתהחנטיםהטבעיתשלכלזן:א

מהמחציתהשניהשלחודשמאי.הדס,מיכל,מינאולה,אורהומירבהחלמתחילתיוניובזןאורהחל
לתחודשיולימתחי

המשךאיןלגזוםצמרתבחלקותהאשכוליותסטאררוביהחלמאמצעחודשאפרילמחששלפגיעהב

בחודשים הקיץ לאחר זה גיזום לבצע יש השחורה. הפטריה מחלת והתפתחות וקרינה מחום

 אוקטובר.–ספטמבר

זרועותוגזעמצמוחיםוהסרתענפיםמבסיסםמותרים ניקוי גיזוםיבש, לבלוב: מעודד גיזוםשאינו

 בכלהתקופות.

 
ראו הוראות  ריסוסי ההגדלה.את יש לבצע בימים אלה  ת ותפוזיםבזנים ליים, אשכוליו - הגדלת פרי

 בדפון אפריל האזורי שפורסם לפני מספר שבועות.

 
 

 



 בזני המנדרינות הגדלת פרי
 

 קלמנטינה מיכל בעודף חנטים

 
ח"מ = אלפנול סופר, או  NAA   300מ"מ  10-15בקוטר חנטים ריסוס להגדלה ודילול חנטים  .1

 4%+ בונוס   0.075%, או אלפטין 0.15%אלפרון 
 נוסףביצוע ריסוס במידה ועדיין רוצים לבצע דילול נוסף, מהריסוס הראשון, ימים  7לאחר  .2

NAA   300  3%+ בונוס   0.075%, או אלפטין 0.15%ח"מ = אלפנול סופר, או אלפרון 
 ריסוס שלמ"מ  30 – 20במידה ויש רצון לדלל עדיין פרי בגודל גדול יש לבצע בקוטר חנטים  .3

 3-5-6 TPA    10  2%+ בונוס  0.03%ליטר מים, או טופס  1000 –טבליות ל  10ח"מ = מקסים. 
יש לבצע ריסוסי  , או לאחר ריסוס הדילול הראשון בחלקות מיכל בהן רמת החנטה בינונית ומטה

 4%+ בונוס  0.1%מגדילון מ"מ  15-20בקוטר חנטים   -הגדלת פרי בלבד 



 
 בעודף חנטיםואורה מנדרינה מירב 

 4%+ בונוס   0.1%מגדילון  מ"מ  10-15בקוטר חנטים  .1
, או אלפטין 0.15%ח"מ = אלפנול סופר, או אלפרון  NAA   300מ"מ  15-20בקוטר חנטים  .2

 3%+ בונוס   0.075%
 2%+ בונוס  0.1%מגדילון או פריגן  שני יש לרססמהריסוס הימים  7לאחר  .3

בקוטר   -בהן רמת החנטה בינונית ומטה יש לבצע ריסוסי הגדלת פרי בלבד ואורה בחלקות מירב 
 4%+ בונוס  0.1%מגדילון מ"מ  15-20חנטים 

 

 
 מנדרינה אודם בעודף חנטים 

 4%+ בונוס  0.1%פריגן מ"מ  10-15בקוטר חנטים  .1
 NAAבמידה ויש עדיין עודף חנטים לאחר הריסוס הראשון יש לרסס רסוס שני לדילול עם 

, או אלפטין 0.15%ח"מ = אלפנול סופר, או אלפרון  NAA   300 מ"מ 15-20בקוטר חנטים  .2
 3%+ בונוס   0.075%

 2%+ בונוס  0.1% מגדילוןמ"מ  20-25בקוטר חנטים  .3
מ"מ ומעלה, פרי קטן לא מבוקש  70בזן אודם מבוקש בשוק המקומי רק פרי מגודל 

 כלל או שנמכר במחירים נמוכים מאוד.
 

 לאחר הריסוס הראשון יש לרסס רסוס שני להגדלה בלבדבאודם במידה ואין עודף חנטים 
 3%+ בונוס  0.1%מהריסוס הראשון מגדילון או פריגן ימים  7לאחר 


 בלילה ולא בזמן אירוע חמסין כבד . ריסוסי חומרי הצמיחהיש לבצע את 
 דילול יתר. התבצעאין לבצע לפני ימים חמים מאוד, עלול ל ,ריסוסים במטרה לדלל פרי

יש להקפיד על רישום מדויק של הטיפולים, על מנת לאפשר משלוח פרי לשווקים שלא מתירים בהם 
 DP-2-4 –שימוש ב 

 
 הוראות הגדלה ודילול בזן אור יפורסמו בדפון יוני.

 

 ,התייעץ בטלפון או במיילבכל מקרה של התלבטות בנושא דילול פרי באחד הזנים יש ל

 איתי או עם אנשי השדה של בתי האריזה



 
 

 
 
 
 
 



הדברת מזיקים


יש לבצע ניטור קפדני על החנטים החל מהמחצית השניה  -כנימה אדומה  – כנימות ממוגנות

או כיפות לבנות על החנטים יש  של חודש אפריל וכאשר מבחינים בנוכחות של זחלנים
ריסוס מאוחר יותר לא יהיה יעיל. יש לתאם את מועד הריסוס עם הפקחים. במידה ויש   לרסס.

צורך לרסס מידי שנה צריך לרסס בתכשירים שונים לסירוגין. טייגר, קוברה וטריגון בקבוצה 

או שמן , 0.09%של  ליטר לדונם, או מובנטו בריכוז 300-400בנפח תרסיס  0.1%אחת בריכוז 
 במיוחד בנפח גבוה 2%קיצי בריכוז 

 

 
 ר רועי כספי("ד :כנימה אדומה )צילום

 
בתקופה הקרובה עם הופעת האקריות הראשונות על גבי החנטים יש לטפל  – אקרית חלודה

בתחילת יש לבצע את הריסוס ,  0.5%+ שמן קייצי  0.075%בתכשירי אבמקטין בריכוז של 
 בגלל התפרקות תכשירי האבמקטין בקרינת השמש. הלילה,



 
 ר רועי כספי("ד :)צילום אקרית החלודה 

 
 

 
בתכשיר מטאור עם הופעת האקריות הראשונות על גבי העלים יש לרסס  –אקרית מזרחית 

במספר רב של אתרים והדביר את האקרית  בשנתיים האחרונות, תכשיר זה נוסה 0.1%בריכוז 

בצורה טובה ולמשך זמן ארוך. אין להשתמש במטאור ביותר מפעם אחת בעונה מחשש 
 לשבירת התכשיר. 

 התכשיר אנווידור הדביר בשנים האחרונות אקרית מזרחית ברמה נמוכה ביותר.
 ליצוא.הדר יצאו משימוש לפרי ין אוכסיד )אקרימייט, בוטרקס וטורק( תכשירי פנבוטט



 



בשנה האחרונה,  עודכנההתכשירים המופיעים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה ש

 רשימת תכשירים מותרים מעודכנת תשלח בימים הקרובים.

 

. עם שאריות תכשירים לעדים השונים יש חברות יצוא המחמירות יותר

המותרים לשימוש מהיצואן על הפרדסן לקבל את רשימת החומרים 

 שישווק את הפרי בעונה הקרובה, ורק בהתאם לרשימה זו יש לנהוג.
 
 

 בברכה
 ניצן רוטמן 





