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  תאניםתאנים
  : מ"ההמלצות נכתבו על ידי צוות תאנים בשה

  אפרים צפילביץ, חיים אורן, יונס מוגירה, יצחק קוסטו
  

 ,)brown turkey(ברזילאית : התאניםמתייחסות לזני המופיעות בדפון זה מלצות הה

בזנים אחרים יש לפנות לקבלת המלצות  .חמאדיו תנצרתי, )ית הדבשסתוו(קפריסאית 

  .למדריך האזורי

  

  גיזוםגיזום

  )brown turkey(ברזילאית 

על הענפים  .ינוארבראשית חודש חל יגיזום ה

   כםאורשירים סעיפים ותמהראשיים בעץ 

 : מספר הסעיפים הרצוי לעץ. עיניים2-1

 -  בנטיעה צפופה; סעיפים40 :' מ4X6בנטיעה 

2X3לאחר הגיזום יש .  סעיפים לעץ20 :' מ

  + 3%-4% דורסי בריכוזבלרסס באלזודף או 

 או 0.025% בריכוז של X100שטח טריטון 

BB5 נפח התרסיס. 0.15% בריכוז של:  

 יש לוודא הרטבה של ; ליטר לדונם100-50

  .כל סעיפי המשנהשל הבדים הראשיים ו

  !אחר הריסוסל ימים 3 לשתות אלכוהול יןאו) יפחית מיעילות החומר(אין לרסס ברוח 

  נצרתית וזני בכורות אחרים

 יש להשאיר את כל הענפים הקצרים שנושאים בכורות .תחילת ינוארבחל יגיזום ה

+  3%-4% אלזודף או דורסי :ריסוסתכשיר ה. סיר ענפים ארוכיםלהשנה שעברה והמ

  .ל"משטח כנ

 יש לבצע ריסוס ,)מ" מ8-6וטר ק( ומגיעות לגודל כפתור אשר מופיעות הפגותכ

  .  באותו המינון מכןאחרל שבוע וסף וריסוס נ;מ" ח40שטח בריכוז  + יברלין'בג

  

  

  

 

 



 

  קפריסאית
על הענפים  .ינוארחודש סוף בחל יגיזום ה

 2-1 כםאורשמשאירים סעיפים  הראשיים בעץ
 סעיפים לעץ במטעים הנטועים 80-60-כ ,עיניים

 ם ענפים גבוהים מסלקי.' מ6X4במרווחים של 
 אין צורך בריסוסי  .ומסירים ענפים דקים

  .התעוררות

  חמאדי ודומיו
 4-3-ם למיזו ג.חודש פברוארבחל יגיזום ה

מ בין כל " ס10 יש להשאיר מרחק של .עיניים
במרכז העץ יש לגזום ענפים מרכזיים ולהשתדל להשאיר מבנה עץ . ענף פרי למשנהו
 .לדונם  יחידות חנקן3מנה של ב לפני ההתעוררות מומלץ לדשן חודש .גביעי וסימטרי

 יחידות 36- יחידות זרחן ו12, יחידות חנקן 22: בהמשך הגידול מומלץ להוסיף דישון
  .אשלגן לכל דונם במהלך השנה

  
  השקיה השקיה 

הופעת הפגה הראשונה עם  ו; רק לאחר הופעת הפגות בזני הבכורותותהשקמתחילים ל
  .) על הענף5-  לאחר הופעת העלה הבורל( האחרים םבזני

 שאולם י, בוליהכמות בוהפרי בגודל המתבטא  , באופן נמרץ להשקיהההתאנה מגיב
  .לזןולאזור , ולווסת את כמויות המים בהתאם לגידולעל השקיה נכונה להקפיד 

 מהתאיידות 0.7-0.3מקדם ההשקיה צריך להיות עם הופעת הפגות הראשונות 
אזור לסוג הקרקע והתאם לב , ימים7-1ח ההשקיה יהיה בין כאשר מרוו, מחושבת
  .ישלח למגדליםימ באינטרנט ו"לוח השקיה יפורסם בקרוב באתר שה .הגידול

  
  דישוןדישון

 יחידות אשלגן לכל 36- יחידות זרחן ו12,  יחידות חנקן22: מנות הדישון המומלצות הן
  .)החל מהשנה הרביעית(דונם במהלך השנה 

  
  חלותחלותהדברת מזיקים ומהדברת מזיקים ומ

 Thrips tabaci)(ריסוסים להדברת תריפס הבצל 
יפחיתו במידה ניכרת ואף ימנעו את הופעת פטריות 

 3עד (ריסוסים נגד המזיק חוץ מ .אספרגילוס בפרי
אפשר לתלות מלכודות צהובות דביקות , )בעונה

 . את רמת האוכלוסייה של המזיקבשטח שיפחיתו
ות כאשר הפגות מגיעניתן להתחיל בריסוסים 

  .מ" מ16-לקוטר של כ

יש  ,עם הופעות הפגות הראשונות ,באזורים לחים

בשילוב קרטה מקס נגד זבוב ) לפני הופעתו, כמובן( לטפל טיפולי מניעה נגד חילדון

 תפסקלהקפיד על מועד הלחזור על הטיפול במידת הצורך ויש . התאנה השחור

  .הנחיה הרשומה בתוויתהלפי  - "ימי המתנה "-ס וסירה

 דונגית התאנה ומזיקים אחרים יינתנו לאחר גילוי, יפולי הדברה נגד יקרונית התאנהט

 .מדריכי הגנת הצומחבעצות וו בהי אלהםמזיקי

 


