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 אגס לגידול עונתיות הנחיות
 לקראת הקטיףהכנות 

התנהלות נכונה לקראת הקטיף ובמהלכו עשויה למנוע את הפגיעה באיכות הפרי, העלולה להיגרם בפעולת 

הקטיף עצמה, ולתרום להתאמת הפרי לדרישות השיווק הרצויות. אל לנו לשכוח כי בקטיף באה לידי ביטוי 

ביתר תשומת  לשם שמירה על איכות הפרי, יש להקפיד, ולכן כולה העונה במהלךהעבודה הרבה שהושקעה 

 על הפעולות שלהלן: לב

. בזן ספדונה המונעים זאתיש לרסס את הפרי בחומרים  ,ן באחסוןקבויעקב בעיית ר - ריסוסים נגד ריקבון .1

 ביצע ריסוס לאאשר  ,. מגדלבהתאם לימי ההמתנה מקטיף ,קטיףה לפניניתן עדיין לרסס כנגד ריקבון 

 את בית האריזה.בכך ליידע  צריך ,פרי לקירורהת א סיהכנלבמטע ומתכנן 

יש לדאוג להכנת הדרכים לפני תחילת עונת הקטיף. זכרו, כל בור, תלולית או  - סלילה ויישור של הדרכים .2

 דרך משובשת עלולים לגרום לפגיעה בפרי שבמכל.

 יש לוודא את תקינותם ואת ניקיונםלפני השימוש  עץ. מכליש ומילש ציםבאגס מומל - מכלי הקטיף .3

 . םלחטאו

השקיה בעודף תגרום לירידה מהירה ביותר בקשיות ותקשה על כושר האחסון של  - איכות הפרי בקטיף .4

 .הקטיףלפני ימים  7-5 הדרגתי, לכן מומלץ להפחית את כמות המים באופן הפרי

'ימי המתנה   משאריות חומרי הדברה, בהתאם לדרישות שלשהפרי נקי וודא ליש  - שאריות חומרי הדברה .5

 לקטיף'.

את הפרי יש לקטוף בזהירות, להקפיד על העברתו המתונה למכלים ולנסוע עמם  - קטיף והובלת הפרי .6

 באיטיות. 

 יש לכסות את המכלים המלאים בפרי בכיסוי מתאים.  - כיסוי מכלים .7

מומלץ לצנן את הפרי  .יש לדאוג להצללת משטחי ההעמסה במשך כל שעות היום - משטחי העמסת הפרי .8

 עםצינון ללהתקין מערכות  ניתן יה(.יבמים שפירים )מי שת תוהרטב באמצעותטרם הגעתו לבית האריזה 

  מי שתייה.

הפרי למקום את  רצוי לשנע .יש לדאוג להובלה מהירה של הפרי לבית הקירור עוד באותו היום - הובלה .9

  אין להשאיר פרי קטוף בשטח ליום המחרת. .קטיףהשעות מ 3האחסון תוך 

 

 קטיףהתנהלות ב

בשנים האחרונות  מ"מ. 55מעל גודל  -וספדונה  ,מ"מ 50רצוי לקטוף קוסציה מעל גודל  - גודל פרי .1

השווקים מושפעים מאוד מהפירות המיובאים, ומכיוון שהפרי המגיע ארצה גדול, יש לשאוף לפרי 

 מקומי שיעמוד בתחרות הנדרשת. 

 לנוטע בצפון
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שירות ההדרכה והמקצוע
 גולן-מחוז גליל
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עוקץ כיוון שמ ,םהעוקצי תאלשבור  יןא .יש להקפיד במיוחד על קטיף עם עוקצים שלמים - עוקצים .2

התפתחות לגורם משמעותי  מהוויםהללו החורים  .במכללו חורים בפרי הסמוך  יצורל שבור עלול

 במכל.קבון יר

 דורבנות על העץ. ושבריילא על כך שיש להקפיד  - דורבנות .3

 יקבוןרלמנוע כדי  קרקע,פרי פגוע, עלים ופרי שנפל ל ה למכל שליש להימנע מהכנס - מניעת ריקבון .4

 במיכל.

אשר נקטף מתחת לערך קשיות  ,לא מומלץ לאחסן פרי מזן קוסציה - שיווקלקשיות לאחסון והמדד  .5

לשווק  ץה מומלכאל ותריליברות. פ 12אשר נקטף מתחת לערך של  ,ופרי מזן ספדונה ,ליברות  10של 

 .או לאחר קירור קצרלאחר הקטיף מיד 

 

 טיפולים לאחר הקטיף

 השקיה

 ,. עץ אגס שאינו בעקהעקה מבוקרתמטע יוצרים בולכן  ,אחר הקטיףלד למצב המים והאגס רגיש מאגידול 

, עץ בעקה קשה יגיב בהצהבת ךדאי. מצימוח ענפי להפוך לפרי ממוינים לדורבנותמיותר ויגרום יגיב בצימוח 

 מטעי את נכון להשקות חובה ך,כפי. לפקעים לקראת השנה הבאהה עקבות זאת ייחלשווב ,עלים ובנשירתם

 . הקטיף לאחר האגס

ניתן  תא לחץ בעבודה עם. לייבש את הקרקעאחדים, כדי ימים משך הקטיף רצוי לסגור את המים לום בת

 ימים 7 -למשך כהמים ת א רוסגיעובד ללא בקרת תא לחץ, האטמוספרות. מגדל  15-17 להגיע לערכים של

 ,לדונם ליוםקוב  2.5 -כ לאחר מכן יש לחזור להשקות במנה שלימים בקרקע קלה.  3-כ למשךו ,בקרקע כבדה

אם  .הצהבת עלים כתוצאה ממחסור במיםתופעה של יש לשים לב ל. קוב לדונם( 5) םיפעם ביומי הניתנת

 ממנות מים גבוהות מדי. ימנעהולמים המנת את במתינות  גדיליש להית הצהבת עלים, ראנ

 
 דישון

 רךלתוצאות. מגדל אשר אינו עוזה הזמן לבצע בדיקות עלים ולאחר מכן להשלים את תוכנית הדישון בהתאם 

לפחות חצי בכמות של מנת דישון סתווית בקביעות בדיקות, ישלים את מנת הדישון שהוחלט עליה. יש לתת 

להכין את הפקע לעונה הבאה. הנחיות נוספות להשלמת הדישון בחודשי הסתיו המוקדמים כדי  ,יחידה בשבוע

 לקראת הסתיו. פורסמוי

 
 נשירת עלים

לים לגרום לנשירת עלים. יש עלוה ,(חלות )אקריות, ציקדות ופסילהמממזיקים ומעל המטע נקי יש לשמור 

 נשירת עלים טבעית.לעל עלווה בריאה עד  הקפידל

 
 ריסון צמיחה 

 עשויממשיכים בצמיחה נמרצת לאחר הקטיף. מניסיוננו בעבר, ריסון צמיחה ה ,עצי אגסב C.C.C-ביש לטפל 

ארוויניה, מחוללי . פריחה זו רגישה מאוד לחיידקי הצמיחההכתוצאה מהמשך המתרחשת למנוע את הפריחה 

ליטר מים.  1000-סמ"ק ל 250בתוספת טריטון  ,2%עד של בריכוז  C.C.C לרסס אנו ממליציםמחלת החירכון. 

 .לכן הריסוס יכוון לאזור זהו ,בדרך כלל הצימוח מתרחש בעיקר בצמרות

 

 צוות תא מטעים צפון.דפון זה נכתב על ידי 

 כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד, 
 ואין על הכותבים אחריות בגין נזקים כלשהם.
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