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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הפירות, תחום הדרים

 

  22002200  --  לפי גודל הפרילפי גודל הפרי  השקיית הדריםהשקיית הדרים
  אגף הפירות, שה"מאגף הפירות, שה"מ  ,,, מנהל תחום הדרים, מנהל תחום הדריםניצן רוטמןניצן רוטמן

 

התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת השיווק הרצויה. באמצעות 

לך העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל מעקב אחר קוטר הפרי במה

יש להעלות את מנת  ,הפרי לעת הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן מהנדרש

ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש  ;ההשקיה מעל המנה המומלצת בטבלת מנות ההשקיה

ומלצת. עד כה נערך מעקב אחר מהמנה המ 20%יש להפחיתה. תחום השינוי הנו עד  -לתקופה 

קוטר הפרי שנמצא רצוי לגבי זנים אלה על פי מועד הבדיקה מופיע  משךהב .זנים תשעה

  והקטיף.

 
 בכיר לקטיף  - אדומהויסות גודל פרי באשכולית 

 מ"מ 110עד מ"מ  90-קוטר פרי מבוקש: מ
 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 

 .ןאו להפחית המים מנות

 
 אוקטוברבחודשים יוני עד  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף

 77-97 73-93 68-88 61-81 51-71 36-56 קטיף בכיר
 

 

 

 קטוברבאו 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף

 90-110 87-107 84-104 81-101 קטיף בכיר
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  אדומהויסות גודל פרי באשכולית 
  סלקטיבי בסתיו וקטיף משלים בסוף העונהלקטיף  

 
 מ"מ 105עד מ"מ  90-קוטר פרי מבוקש: מ

 
את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 

 .ןלהפחיתאו  המים מנות

 

 בחודשים יוני עד מאי -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף
 61-91 57-87 52-82 45-75 35-65 25-50 סמר-פברואר

 

 

 בנובמבר 15 בנובמבר 1 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף
 78-108 76-106 74-104 71-101 68-98 65-95 סמר-ארפברו

 
 

 לאחר קטיף סלקטיבי
 באפריל 1 סמרב 1 פברואר 1 בינואר 1 בדצמבר 1 חודש קטיף

 90- 105 88-103 86-101 83-98 80-95 רסמ-פברואר
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 ויסות גודל פרי בפומלית ירוקה
 מ"מ 120עד מ"מ  98-קוטר פרי מבוקש: מ

 
את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודופת הגשמים, יש לעד תקומחודש יוני 

 .ןאו להפחית המים מנות

 
 אוקטוברבחודשים יוני עד  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 

 

 ביולי 15 יוליב 1 ינביו 15 ביוני 1 חודש קטיף

 76-96 69-89 59-79 44-64 ספטמבר

 72-92 65-85 55-75 40-60 אוקטובר

 

 בספטמבר 15 בספטמבר 1 באוגוסט 15 אוגוסטב 1 טיףחודש ק

 92-112 89-109 85-105 81-101 ספטמבר

 89-109 86-106 82-101 77-97 אוקטובר

 

 באוקטובר 15 באוקטובר 1 חודש קטיף

 ---- 95-115 ספטמבר

 95-115 91-111 אוקטובר

 
 שוק מקומי -צהובה ויסות גודל פרי בפומלית 
 מ"מ ומעלה 110קוטר פרי מבוקש: 

 

ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 

 .ןאו להפחית המים את מנות

 
 ינוארבחודשים יוני עד  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 

 

 ביולי 15 יוליב 1 ינביו 15 ביוני 1 חודש קטיף

 81-102 74-95 64-85 49-70 ינואר

 

 בספטמבר 15 בספטמבר 1 באוגוסט 15 אוגוסטב 1 חודש קטיף

 97-118 94-115 90-112 86-108 ינואר

 

 בנובמבר 15 בנובמבר 1 באוקטובר 15 באוקטובר 1 חודש קטיף

 107-128 105-126 103-124 100-121 ינואר

      

 בינואר 15 בינואר 1 בדצמבר 15 בדצמבר 1 חודש קטיף

 111-132 110-131 109-130 108-129 ינואר
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 ויסות גודל פרי בפומלו אדום
 מ"מ 160עד  מ"מ 120-קוטר פרי מבוקש: מ

 
ל את גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 

 בהן יש בעיהשמחודש יולי יש להפחית את מנות המים בחלקות כמו כן,  .ןהמים או להפחית מנות
 ך בפרי.של אחוז סוכר נמו

 
 

 אוקטוברבחודשים יוני עד   -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 סטובאוג 1 יוליב 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף
 117-149 112-144 105-137 95-127 80-112 ספטמבר
 114-146 109-141 102-134 92-124 77-109 אוקטובר

 

 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 באוגוסט 15 חודש קטיף
 131-163 128-160 125-157 121-153 ספטמבר
 128-160 125-157 122-154 118-150 אוקטובר

____________________________________________ 
 

 במינאולהויסות גודל פרי 
 מ"מ 85עד מ"מ  65-קוטר פרי מבוקש: מ

 

את ל גדילה ותתוצאל תאםבהו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 
 י עד ינוארנבחודשים יו -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 

 
 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף

 41-61 37-57 33-53 28-48 23-43 18-38 דצמבר
 
 

 בנובמבר 1 קטוברבאו 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף
 58-78 55-75 52-72 49-69 45-65 דצמבר

 
 

 

 
 בינואר 1 בדצמבר 15 בדצמבר 1 בנובמבר 15 חודש קטיף

 67-87 65-85 63-83 61-81 דצמבר
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 באוריויסות גודל פרי 
 מ"מ 80עד מ"מ  60-קוטר פרי מבוקש: מ

 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 

 
 פברוארי עד לבחודשים יו  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 בספטמבר 1 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 חודש קטיף
 37-57 32-52 27-47 21-41 14-34 פברואר

 
 

 בנובמבר 1 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 חודש קטיף
 53-73 49-69 45-65 41-61 פברואר

 

 

____________________________________________ 
 
  בטבורי ניוהולויסות גודל פרי 

 מ"מ 100 עדמ"מ  80-קוטר פרי מבוקש: מ
 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 

 
 ינוארי עד נבחודשים יו  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף
 53-83 48-78 43-73 36-66 29-59 21-51 נובמבר

 
 

 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף
 69-99 65-95 61-91 57-87 נובמבר

                                                                                                 
 

 לאחר קטיף סלקטיבי    

 בינואר 1 רבדצמב 15 רדצמבב 1 נובמברב 15 בנובמבר 1 חודש קטיף
 80-90 78-88 76-86 74-84 72-82 ינואר

 

 בפברואר 1 בינואר 1 בדצמבר 15 בדצמבר 1 בנובמבר 15 חודש קטיף
 60-80 59-79 58-78 57-77 56-76 פברואר
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  מיכלקלמנטינה בויסות גודל פרי 
 מ"מ 80עד מ"מ  60-קוטר פרי מבוקש: מ

 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 

 
 י עד ינוארנשים יובחוד  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף
 38-58 34-54 30-50 26-46 21-41 16-36 נובמבר

 
 

 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף
 50-70 47-67 44-64 41-61 נובמבר

                                                                                   
 לאחר קטיף סלקטיבי

 

____________________________________________ 
   

 הדסמנדרינה בויסות גודל פרי 
 מ"מ 80עד מ"מ  60-קוטר פרי מבוקש: מ

 

 
את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 

 .ןאו להפחית המים מנות
 

 
 אפרילי עד לבחודשים יו  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 בספטמבר 1 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 חודש קטיף
 37-57 33-53 29-49 24-44 19-39 אפריל-סמר

 
 

 בנובמבר 15 בנובמבר 1 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 חודש קטיף
 52-72 49-69 46-66 43-63 40-60 אפריל-סמר

 

 
 

 בינואר 1 בדצמבר 15 בדצמבר 1 בנובמבר 15 בנובמבר 1 חודש קטיף
 61-71 60-70 58-68 56-66 53-63 ינואר

 באפריל 1 סבמר 1 בפברואר 1 בינואר 1 בדצמבר 1 חודש קטיף
 60-80 59-79 58-78 56-76 54-74 אפריל-סמר
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 בליים ויסות גודל פרי 
 

 מ"מ 70עד מ"מ  50-רי מבוקש: מקוטר פ
 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 
 אוגוסטעד  יוניבחודשים  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 חודש קטיף
 ור הכינרתאז ,אמצע יולי

 ובית שאן
36-56 41-61 46-66 50-70  

 ,סוף יולי וחודש אוגוסט
 עמק החולה

33-53 38-58 43-63 47-67 50-70 
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 שוק מקומי בטבורי קרה קרהויסות גודל פרי 

 מ"מ 100 עדמ"מ  85-קוטר פרי מבוקש: מ
 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,ירותקוטר הפאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 
 פברוארי עד נבחודשים יו  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף
 63-78 59-74 54-69 49-64 44-59 39-54 פברואר-ינואר

 

 בנובמבר 1 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף
 79-94 77-92 74-89 71-86 67-82 פברואר-ינואר

 

 פברוארב 1 ינוארב 1 רדצמבב 1 נובמברב 15 חודש קטיף
 85-100 84-99 83-98 81-96 פברואר-ינואר

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 יצואבטבורי קרה קרה ויסות גודל פרי 
 מ"מ 90 עדמ"מ  70-קוטר פרי מבוקש: מ

 

את ל גדילה ותתוצאל בהתאםו ,קוטר הפירותאת  מדודעד תקופת הגשמים, יש לומחודש יוני 
 .ןאו להפחית המים מנות

 
 פברוארי עד נבחודשים יו  -קוטר פרי ממוצע רצוי )במ"מ( 
 

 באוגוסט 15 באוגוסט 1 ביולי 15 ביולי 1 ביוני 15 ביוני 1 חודש קטיף
 48-68 44-64 39-59 34-54 29-49 24-44 פברואר-ינואר

 

 בנובמבר 1 באוקטובר 15 באוקטובר 1 בספטמבר 15 בספטמבר 1 חודש קטיף
 64-84 62-82 59-79 56-76 52-72 פברואר-ינואר

 

 בפברואר 1 ינוארב 1 רדצמבב 1 במברנוב 15 חודש קטיף
 70-90 69-89 68-88 66-86 פברואר-ינואר

 

 

 

 
 

 

 

 


