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 מטעיםותחום הגנת הצומח , שה"מ, תחום משרד החקלאות

 
 2017 נובמבר

 

  קטיףסיום עד  רימון חלקותבפעולות הסדר  -עש תפוח מדומה 

 

 

 הערות סוג הפעולה תאריך

תליית מלכודות ניטור לזכרים. שתי מלכודות לחלקות  .1 אפריל
 דונם. 50ל  – 5מטע בין 

 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .2
סניטציה של שיחי קיקיון ופירות פונדקאים אחרים  .3

 וכד'. בסביבה,כגון הדרים

מלכודות לכל  2מומלץ לתלות 
 דונם 50 – 5חלקת דיגום שבין 

 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .1 מאי
 .התחלת פיקוח בחנטים .2
סניטציה של שיחי קיקיון ופירות פונדקאים אחרים  .3

 '.וכד בסביבת המטע,כגון הדרים
יישום טיפולי בלבול בסוף החודש לאחר החנטה  .4

 .בזנים המוקדמים

ניתן ליישם בלבול בכל אחד 
חוטי  –מהתכשירים המורשים 

 עת"מ, ספלאט, צ'קמייט עת"מ

 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .1 יוני
 .פיקוח בפירות הצעירים  .2
המשך פעולות סניטציה של שיחי קיקיון ופירות פונדקאים  .3

כגון הדרים, בוסתנים, פונדקאים  ם בסביבת המטע,אחרי
 .בסביבת בתים סמוכים

 .חודשהבתחילת  יישום טיפול בלבול בוונדרפול .4
טיפול הדברה  –בהתאמה לממצאי הפיקוח והצורך  .5

באחד מהתכשירים המורשים לאחר התיעצות עם 
 המלווים המקצועיים.

ביקור ראשון של הפקח האחראי מבית האריזה בחלקות  .6
הזנים המוקדמים, וקביעת מצב הנגיעות )הניקיון( עם 

 בעת"מ, לצורך המשך הטיפולים בהתאמה ליעדי השיווק. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .1 יולי
והגדלת מספר הפירות הנבדקים לנוכחות הגברת פיקוח  .2

  .של זנים מוקדמים בפירותביצים וזחלים של העש 
במטע. המשך  (או חשודים)ועים סניטציה של פירות נג .3

פעולות סניטציה של שיחי קיקיון ופירות פונדקאים 
אחרים בסביבת המטע,כגון הדרים בוסתנים, פונדקאים 

 .בסביבת בתים סמוכים
בהתאמה לממצאי הפיקוח ולצורך ובהתאמה לדירוג מצב  .4

המשך  –הנגיעות עם הפקח האחראי מבית האריזה  
ם המורשים לאחר טיפול)י( הדברה עם התכשירי

 .התיעצות עם המלווים המקצועיים

 

 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .1 אוגוסט
לקראת הקטיף,  ,הגברת הפיקוח בפרי בזנים המוקדמים .2

  .במהלכו ועד סיומו
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סניטציה של פירות נגועים או חשודים במטע. המשך  .3
פעולות סניטציה של שיחי קיקיון ופירות פונדקאים 

בוסתנים, פונדקאים  ,כגון הדרים יבת המטע,אחרים בסב
בסביבת בתים סמוכים. קטיף מלא ולאחר מכן סניטציה 

 של כל הפירות שנשארו על העצים בזנים המוקדמים.
קטיף הביקור שני של הפקח האחראי מבית האריזה ערב  .4

של הזנים המוקדמים, קביעת מצב הנגיעות ואישור או 
ון של פקח בית השהיית היצוא מהחלקה. ביקור ראש

 .האריזה בוונדרפול
בהתאמה לממצאי הפיקוח ולצורך ובהתאמה לדירוג מצב  .5

המשך  –הנגיעות עם הפקח האחראי מבית האריזה  
טיפול)י( הדברה עם התכשירים המורשים לאחר 

 התיעצות עם המלווים המקצועיים.
  .חידוש טיפול הבילבול בוונדרפול –בסוף אוגוסט  .6

 
 
 
 
 
 

יצוא ע"י אריזה לר לחלקה תאוש
פקח האחראי מבית האריזה 

ופקח מהשירותים להגנת 
נגיעות 'במצב של הצומח רק 

ביצה בודדת  או זחל ) 'מזערית
 1-2בדרגה צעירה  בודד

  .לחלקה

 

החלקה תיפסל ליצוא במצב של 
ביצים  5נגיעות קלה או יותר )

 לחלקה, חלקן בקועות,

( 1-2זחלים )בדרגה  5עד 
  .לחלקה

 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .1 ברספטמ
הגברת הפיקוח בפירות וונדרפול לקראת הקטיף עם  .2

 העליה ברגישות הפירות לעש. 
סניטציה של פירות נגועים או חשודים במטע. המשך  .3

פעולות סניטציה של שיחי קיקיון ופירות פונדקאים 
אחרים בסביבת המטע,כגון הדרים בוסתנים, פונדקאים 
בסביבת בתים סמוכים. קטיף מלא ולאחר מכן סניטציה 

 של כל הפירות שנשארו על העצים בזנים המוקדמים.
 .פולהשלמת חידוש הבילבול בוונדר .4
בהתאמה לממצאי הפיקוח ולצורך ובהתאמה לדירוג מצב  .5

 –הנגיעות בשיתוף הפקח האחראי מבית האריזה  
המשך טיפול)י( הדברה עם התכשירים המורשים לאחר 

 התיעצות עם המלווים המקצועיים.

 

                    

 

 

 

 

 

 כנ"ל               

 וע.מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשב .1 אוקטובר
הגברת הפיקוח בפירות וונדרפול לקראת הקטיף  .2

 עם העליה ברגישות הפירות לעש.  ,ובמהלכו
ביקור שני של הפקח האחראי מבית האריזה ערב קטיף  .3

ואישור או השעיית נגיעות הלקביעת מצב  ,הוונדרפול
 החלקה ליצוא.

סניטציה של פירות נגועים או חשודים במטע. המשך  .4
י קיקיון ופירות פונדקאים פעולות סניטציה של שיח

אחרים בסביבת המטע,כגון הדרים בוסתנים, פונדקאים 
בסביבת בתים סמוכים. קטיף מלא וסניטציה של פירות 

  .שנשארו על העצים בעת הקטיף
בהתאמה לממצאי הפיקוח ולצורך ובהתאמה לדירוג מצב  .5

 –הנגיעות בשיתוף הפקח האחראי מבית האריזה  
עם התכשירים המורשים לאחר המשך טיפול)י( הדברה 

 התיעצות עם המלווים המקצועיים.

             

 

 

 

 

 

 

 

 כנ"ל                   
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 מעקב ורישום נתוני הלכידה פעם בשבוע. .1 נובמבר 
 .הקטיף עד לסיוםהפיקוח בפירות וונדרפול  משךה .2
סניטציה של פירות נגועים או חשודים במטע. המשך  .3

קיקיון ופירות פונדקאים פעולות סניטציה של שיחי 
אחרים בסביבת המטע,כגון הדרים בוסתנים, פונדקאים 
בסביבת בתים סמוכים. קטיף מלא וסניטציה של פירות 

  .שנשארו על העצים בעת הקטיף
המשך טיפול)י( הדברה עם  ,בהתאמה לממצאי הפיקוח .4

 .התכשירים המורשים

 

 

 

 

 

 כנ"ל

 
  

     עש תפוח מדומהב צוא של פירות נגועיםילבקרת הנגיעות ומניעת  התנהלות סדר
 

 .נת הגידול פעם בשבועובדיקת נגיעות בפרי לאורך כל ע -  החלקה/פקח המגדל .1

: חודשיים לפני ביקור ראשוןא. מחוייב לשני ביקורים לפחות:  פקח אחראי מבית האריזה .2

אמה אישור קביעת מצב הנגיעות ובהתלצורך ערב הקטיף  :ביקור שניב. קטיף בהתאמה לזן, 

 החלקה ליצוא.או פסילת 

, לצורך הגנת הצומחמנהל בית האריזה וללערב הקטיף מידע על מצב החלקה ההעברת  .3

שלוח פרי לבית האריזה קטוף ולהגנת הצומח לאפשרות לאישור בית האריזה ואישור 

על פיו בערב הקטיף, אין במטע/בחלקה נגיעות  בית האריזה )ית(דיווח של פקחלבהתאמה 

 וה מ'נגיעות מזערית'.הגב

' בעת שפיכת הפרי בדיקת שער'א.  בית האריזה עם הגעת הפרי:באחריות בדיקות  .4

מיון,  ב. בדיקת נגיעות במהלך במיון, ג. בדיקות נגיעות של בית האריזה מהמיכלים למערך ה

 בתוצרת הארוזה בקרטון.

 .2%של בשיעור דגימה  בדיקת נגיעות של הגנת הצומח בתוצרת הארוזה ליצוא .5

(, יינתן אישור נגיעות 0%תימצא נגיעות כלל )לא במידה ולאחר כל הפעולות הנ"ל רק  .6

 .ליצוא מבית האריזה סופי של השירותים להגנת הצומח


