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לכב'
בתי אריזה לפרי הדר
יצואני פרי הדר

הנדון  :חידוד ועדכון הנחיות לאריזת "אורי" וזנים נוספים
לקראת חידוש האריזה בזנים "אורי" ו "אודם" בעונת  ,2015/16להלן עדכון הנחיות לאריזת
הפרי ליעדים השונים .הנחיות אלו הן בתיאום עם צוות בקרת הפרי של השרותים להגנה"צ
ובקרת הפרי ,שיקפידו על ביצוען.
 .1א .מדדי האיכות הפנימית נשארים כפי שהיו בזנים "אורי" ו " -אודם" .תהיה הקפדה
יתירה בנושא מדדי המינימום לחומצה !
ב .מדד צבע ל"אורי" יהיה עפ"י תמונות  1 -4באלבום הצבע .תהיה סבילות של עד
 20%לרמת צבע .5
ג .זרעים  -תהיה הקפדה על מדדי הזרעים כפי שנקבעו בעונה שעברה.
 .2אריזות ליצוא
א .לא יהיה יותר יצוא עם סימון טנג'ריפיק.
תינתן הקלה ואפשרות לארוז בכ"ז בקרטון טנג'ריפיק ליצוא עד לסוף ינואר 2016
וזאת בתנאי שעל הקרטון יהיה גם שם הזן " "ORRIוכן סימון  ClassIIעל האריזה.
מומלץ להשתמש בקרטונים אלו לשוק מקומי  -עד לגמר המלאי.
ב .חל איסור מוחלט על יצוא "אורי" קלאס  IIליעדים שאינם אוקראינה ורוסיה
בקרטון עם סימון .Jaffa
ג .חל איסור על פיתוק  Jaffaעל פרי באריזות קלאס  .IIיחד עם זאת ,בשל מגבלות
טכניות של מיכון בבתי אריזה ,תותר סבילות של עד  20%פרי מפותק.
ד .ליעדים אוקראינה ורוסיה תהיינה הקלות ופרי קלאס  IIניתן יהיה לארוז בקרטון
עם סימון  ,Jaffaכאשר סוג האיכות יסומן כקלאס  Ru Iאו קלאס  ukr Iבהתאם.
ה .כללים אלו יחולו גם על זני ההדרים האחרים.
ו .לגבי זנים חדשים וניסיוניים יש להתעדכן לגבי כל זן כיצד לכנותו ע"ג האריזה.
יש לברר זאת ישירות מול טל עמית .050-5537143 -
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 .3ניתן להשתמש באריזות יצוא לשווק בשוק המקומי בתנאים הללו :
א .התוצרת היא אכן באיכות יצוא )עודפים(.
ב .קיים הסכם בין בתי האריזה למנהלי האזורים של שירות הבקורת על סימון מוסכם
על קרטונים אלו ,שניתן לזיהוי ויזואלי.

שתהיה עונה מוצלחת ופוריה לכולנו
בברכה,
טל עמית
מנהל ענף הדרים
מועצת הצמחים
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