
פ צפון"מו

נשירים חדשים בגולן



רקע

תכנית"עלממשלההחלטתולקראת2014בשנת•
פ"במומקיפהחשיבהביצענו"בגולןנחלותהרחבת

.לאתגריםשיענהחקלאיפיתוחכיווניעלצפון

סףעלשנמצאמוכרגידוליםוסלידועיםהשוקנתוני•
אלטרנטיבותלחיפושכיוונו,תמידיבאופןרווישוק

חשיפהוהקטנתמחדיחסייםיתרונותלניצולרווחיות
.מאידךהחקלאיהיצורבמערךמבנייםלחסרונות

למצבשיפורשחלקםוטכנולוגיותגידוליםמספרבחנו•
בענביפלסטיקוכיסוי,בגלעינייםעיצוביםדוגמתקיים

.דרכןבתחילתחלקותעל"התלבשנו"בהםמאכל



רקע

"קיימים"3וסימנונוספיםגידוליםסרקנובמקביל•

:"חדש"ואחד

בזניםהגולןבדרוםגדלבהיקףנטוע–שקד•

.הגידולאזורילשאריחסייתרוןהמראיםמקומיים

.וגדליםהולכיםבהיקפיםמיובא–אירופיאגס•

.חקלאיתובתיירותבשוקנישה–אוכמניות•

בשלוכשלמסחריתשנוסהגידול–פיסטוק•

.ייחודיותאקלימיותדרישות



מבוא

הואהארץבצפוןהנשיריםענףמכירותמחזור•

.בשנהח"ש1,300,000,000-כ

נשיריםמטעידונם133,000-כנטועיםכ"סה•

.בשנהפירותטוןאלף305-כונקטפים

78%-כהמהווים,הגדוליםהגידולענפי•

:הםהנשיריםענפימכלל

,13%נקטרינה\אפרסק,28.5%תפוח

.10%ואגס15%ייןכרם,12%שזיף



לפירותהצרכניתהדרישהאתתואמיםהיבולנתוני•
ענפיםבהיקףנוסףשגידולכך,המקומיבשוקטריים

ולאובדןבמחיריםחדהלירידה,יבוללעודפייובילאלו
.המטעיםברווחיות

בגולןהמעובדיםבשטחים30%שלהצפויהגידול•
.ממששלאיוםמהווההנחלותהרחבתעקב

אתהמאפיינתהרווחיותירידתלמגמתבנוסףזאת•
בהיקףגם,האחרונותבשניםהמסורתייםהענפים

.הקייםהשטחים

התשומותהתייקרותב,ביבואמקורהזוירידה•
.אדםבכוחוהמחסור

.הגידולענפיסלבהרחבתצורךקייםלכן•



מטרת המחקר

האדםבכוחהמתהווהוהמחסורהתשומותהתייקרות•

סוגישנישלבבחינהלהתרכזלהחלטהאותנוהובילו

:מטעיםענפי

יקרהתשתיתיתהשקעהנדרשתבהםמטעיםענפי–1•

.גבוהלפדיוןצפיבעליהםאך

,נמוכההאדםלכוחהדרישהבהםמטעיםענפי–2•

גידוללאזוריביחסיתרוןלהוותעשויבהרוגידולם

.בישראלאחרים

מספרהאחרונותהשניםבשלושבחנואלוענפיםמבין•

הבטנהואלתשקד,אוכמניות:ביניהם,גידולים

.האירופאיהאגסאתמובילה"בראשית"כש,(פיסטוק)



הפיסטוק



היסטוריה ישראלית
הבטנה"הספראתכתב)נבועמרםידיעלבישראלנחקרהפיסטוק•

,"שופרה",מהםאחד.זניםשניופיתחפיסטוקהשביחשגם"(ואני

.אפריקהבדרוםהיוםעדנמצא



.בישראלפיסטוקלגדלניסיונותמספרנעשובעבר•

פיסטוקזני.מאכליערותלנטועל"קקשלניסיוןנעשה50הבשנות•

אלוועצים,ישראליתוארץאטלנטיתאלהעלהורכבו(קרמןכנראה)

ביריהביער,כנעןבהראלועציםלמצואניתן.מקומותבמספרניטעו

.יתירוביער

הקמת.בוקרבשדהמניבמטעהקמתהואביותרהבולטהניסיון•

ופיטרס,פריכנושאיולרנקהקרמןהזניםהבאתכללההמטע

מאירןשיובאפיסטוקשלהנמוכיםהמחיריםבשל.כמפריםונצרתי

.המטעחוסל-נמוךויבולקורבמנותמחסורובשל

משדהלחבריםותודות,הפיסטוקמעציחלקבונשארו,זאתעםיחד•

.בישראלעתידיותלהרכבותזני"בנק"מהוויםהםבוקר

כשאנו,בסכנהכרגענמצאהזניםובנקחיסולבתהליכיזהמטע•
.בגולןאלטרנטיבהמכינים



ל בכנען"קקחקלאי של ייעור –פיסטוק 

ביריהל ביער "קקחקלאי של ייעור –פיסטוק 

בוקרחלקה מסחרית מוזנחת שנכרתה לאחרונה בשדה גן רפי בכרך בשדה בוקר



Pistacia-הפיסטוק• vera(אמיתיתאלהאוהבטנהאלת),

האלתייםלמשפחתהשייךמטרים10לגובההמתנשאעץהינו
(Anacardiaceae)ולמיןPistacia.

נצרכיםשפירותיוהיחידוהוא,אסיהבמערבהעץשלמקורו•
.השוניםPistaciaהמיני11מביןהאדםבידילמאכל

היאההפריהכאשר,ביתי-ודומיני-חדהואהפיסטוקעץ•

.רוחבהאבקת

לעציבנוסףזכרעציבנטיעתצורךישהמסחריבמטע,בהתאם•

.הנקבה



בההעירש"ע)'קרמן'הזןהוא(ובעולם)בקליפורניההעיקריהזן•

ב"לארהשיובאנקביזן.(ירחמואללה,סולימאניקאסםהשהידנקבר
,דונם6,800-כבקליפורניהנטועיםהיו1977-ב.1929-ב

העיקריהמפרה.דונם680,000-כנטועים2008-לונכון
.'פיטרס'הזןהואלקרמן

מספקותקורמנותנדרשות,נשירוהפיסטוקהיות•
,הזכרי'פיטרס'והנקבי'קרמן'הזנים.חורפיתלהתעוררות

כאשר,גבוהצינוןדורשיזניםהינם,בקליפורניההנפוצים
שלוחופפתתקינהלהתעוררותקורשעות900-כדרושות

.הזנים

להתפתחותכאשר,חוםדורשהפריהבשלתתהליך,בנוסף•
.חוםמנות2,800–2,200נדרשות'קרמן'הפרישלתקינה



נושא יבול משמעותי בשנה : בקליפורניהקרמןהזן 
.ג לדונם"ק390–240ממוצע יבול בין . השישית

:שני זנים נוספים פותחו לאחרונה בקליפורניה

Golden Hills and Lost Hills were released by U.C. to the
pistachio industry in July 2005.

.מלקרמןלזנים אלו דרישות צינון נמוכות 



Kerman

Golden Hills



האלהכאשר,בכנותהשימושנפוץמסחרייםבמטעים•
.P)האטלנטית atlantica)הסיניתוהאלה(P. integerrima)

.ביותרכטובותנמצאו

.Pה• atlanticaוה,קורנזקיבפניעמידותמקנה-P.
integerrimaמוקדםיבולקבלתומאפשרתצימוחמעודדת.

הןבקליפורניהנרחבבשימושהנמצאותנוספותכנות•
PG-וUCB1הכנות II,הביןבמכלואשמקורן-P. atlantica

.P-ל(כנקבה) integerrima(כזכר).

,גבוההלקורוסבילותןמאחרכעדיפותנמצאואלוכנות•
המוביל,צימוחולעידודלדוררתלעמידותבמקבילוזאת
.מוקדםליבול

למריםתודות)מקליפורניהידנועליובאהUCB1-הכנת•
בחלקתונטועיםמורכביםזומכנהועצים,(זילברשטיין

.המבחן



1UCBכנת 

פרוטוקוליישמנולמחקרהראשונותבשנתיים•
.המיובאיםUCB1הלזרעיקליפורניהנבטה

ידיעל,הפיסטוקבזניהכנותהורכבושנהלאחר•

.שלומי

צלחהלאשבהןובאלו,במשתלההורכבוהכנותכל•

הנטיעהלאחרבשטחלהרכיבחזרנו-ההרכבה

.2018וקיץבאביב



במשתלה ושטחUCB1כנת 
ט"חומ2017מאי 

חממה עציץ ראשון
ט"חומ2018סתיו 

ט"חומ2017קיץ 

שניעציץ 

2018אביב -בשטח 

פריצת הרכבה

קליפורניהנבטהפרוטוקול

.פלסשושיבסיועשבוצע
1UCBהמקובלתבכנה

שתילים60%קיבלנו

(500-מ)הזרעיםממספר
"PGII"0השנייהובכנה

.1.5$זרעכל.(100-מ)



חלקת המבחן בגולן

פיסטוקחוקריעםקשריצרנושניםמספרלפני•

לואיזפרופסורהיאבהםשהבולטת,מקליפורניה

'לדרתודותנוצרלואיזעםהקשר.מדיוויספרגסון

.בגולןהמבחןחלקתאתמלווהוהיא,דגארנון

מקצועיתלהשתלמותואנישלומינסענו,בנוסף•

'פארמונט'חברתאנשיעםקשרויצרנו,בקליפורניה

.פיסטוקלגידולבעולםהגדולההחברהשהיא

כיועץבחברהשעבדראבידלנדבתודותנוצרהקשר•

.לאחרונהעד



חלקת המבחן
אטלנטית.אשתיליבסיסעל2016בהוקמהלפיסטוקמודלחלקת•

.מגשימיםרמתבמטעמטר710בגובה,פארסתלבאזור,ל"מקק

ביחס',פיטרס'הזכרובזן,היבולכנושא'קרמן'בזןהורכבוהכנותרוב•

להבטיחמנתעל,בקליפורניהמהמומלץגבוהיחס)15-ל1של

.(יבול

,אלפורד,לרנקה:נקבהבזני1UCBכנותבהמשךהורכבו,בנוסף•

.בוקרשדהממטע504-ויקו'צ',נצרתי'זכרוזניוספקסאגינה

חוסרבשל,גידולבעיותבמספרנתקלנוהראשונותוחציבשנתיים•

לתנאינדרשגידוללממשקקליפורניגידולפרוטוקולביןהתאמה

.הגולן

המליצושניהם.דוילודיוידפרגסוןלואיז:בחלקהביקרומומחיםשני•

.במיםמחסורהיהבפועלכאשר,השקיהצמצוםעל

זילברשטייןמריםבעזרתהצומחהגנתבבעיותטיפלנו,בנוסף•

ריסוסיםפרוטוקוליישמנו.מיכאלידסטמיס.דרעםבהתייעצות

.בירגרראובןבמעורבות,האחרונהבשנהבהצלחההצומחלהגנת



1UCB2019ג "גידול ע
2019בשלכת 3-2עצים בני 



הרכבה

.ההרכבהבעייתהיא,נתקלנובהןהמרכזיותהבעיותאחת•

.מיומנותודורשטריוויאליאינובפיסטוקההרכבהפרוטוקול•

,חוזריםצימוחגליבתקופתרקלהיעשותיכולההעץהרכבת•
.אדומיםהצעיריםוהעליםבצימוחנמצאתהכנהכאשר

,צעירצמחיבחומרשמקורוברוכבלהשתמשרצוי,בנוסף•
.(בוקרשדהשלהזקןמהמטעהמקור)ברשותנוהיהשלא

.צומחלאפורחשפקעכך,טרמינליתפריחהנושאהפיסטוק•
הווגטטיביהפקעביןלהבדילכדינרכשתבמיומנותצורךיש

.הרפרודוקטיבילפקע

בעלותלחסוךמנתעל,במטענעשותהרכבות,בקליפורניה•
,פריחהפקעיללאיובנילימעץהעינייםכשמקור,השתילים

.רפרודוקטיביתלעיןאפיוןמהםלקבלהיהניתןולא



תמונות מטע בהקמה בקליפורניה

הרכבה חוזרת  

.בעץ בן שנתיים

אירוע של עד

מהעצים5%

.  מטע עלה ראשון בקליפורניה

.הרכבות נעשות במטע לחיסכון בעלות העצים



רווחיות הענף
והמזרחלאירופההפיסטוקיבואעיקר,2003שנתעד•

במפתתמורותחלוזומשנההחל.מאירןהיההתיכון
כיוםוהאירופיהעולמיהיבואועיקר,העולמיהשיווק
.בקליפורניהמקורו

216,900-בכנאמדהבריתמארצותהעולמיהיצוא•
בלבד30%-כהמהוויםטון63,000-כמתוכם,טון

.לאירופהמיוצאים

3,000עלעומדלישראלאמריקאיפיסטוקשלהיבוא•
שלהיאבישראלהממוצעתוהצריכה,בשנהטון

ביחספיסטוקהרבהצורכיםהישראלים)טון4,000-כ
.(לעולם

מקוראבל,מטורקיהבעיקרמיובאיםטון1,000-כ•
.אירניבחלקוהואהטורקיהפיסטוק



פוטנציאל רווח לדונם

,פארמונטחברתלפי

פיסטוקלדונםהרווח

למגדל3,000₪עלעומד

,לאקרדולרלפיהנתונים)

כמויותראופחותשזה

.(לדונם₪

ואגוזישקדיםלפניהרבה

.מלך



בשניםלעלותצפויהפיסטוקיםייצור

הפיסטוקיםשיווקכאשר,הקרובות

אחוזמהווההתיכוןלמזרחהקליפורניים

.בעולםמהשווקיםקטן

.מקומיליצוריתרוןשמקנהמה



ג ויבול לדונם"רווח לק

. שנתי-רב, ג לדונם"ק300והיבול הוא סביב , ג"לק₪ 30הרווח היום הוא 

תלוי במאמרים, יכול להיות גם יותר

2312*3.4=7860$
Lbs (pound) = 452 g

1$ = 4 N.S
1Kg = 7.5$ = 30 N.S

300= ג לדונם "ק
גרם 200פיסטוק 

'מחיר ליח24.90₪



יתרונות בגידול מקומי

.הפיסטוקלמיתוגהובילהאיכותעלההקפדהבקליפורניה•

:מקומיבפריאיכותעללהשפיעיכולותנקודותשלוש•

מהפיסטוקים98%בקליפורניה.סגוריםפיסטוקיםללאפרישיווק–1

.לאבארץ.פתוחיםבחבילה

(Aspergillus)מפטריותהמופרש,זהטוקסין.מאפלטוקסיןנקיפרי–2

עשויהרמתובפיסטוק.ודגנייםאגוזיםבמגווןהמצוימסרטןחומרהוא

וארצותבאירופהלאפלטוקסיןהתקן.הפרימבנהעקבגבוההלהיות

.בתקןלעמודמתקשהמאירןוהפרי,האחרונותבשניםהחמירהברית

ההחמרהעקב,בלבדבשנהטון46,000-בכיוםנאמדמאירןהיצוא

.אירןעלבסנקציותמהחמרהכתוצאהולא,אפלטוקסיןלרעלןבתקן

כפריהואהפיסטוקשיווק,שבאזורנוהיצרניותברוב.טריפרישיווק–3

ניתןלאכאשרהביקושאתלהעלותצפויזהשוק.כמיובשכ"ואחטרי

.טריפרילייבא





.קוב לדונם1,000הפיסטוק צורך בערך •

ויתכן  , שעות24האמריקאים משקים באינטרוולים של , יחד עם זאת•

.שהשקיה מושכלת תאפשר השקיה בכמות נמוכה יותר

.שנים6וקטיף מתחיל רק אחרי , ארוךהיובניליהזמן •

בהשקיה  , שנים4לפי נדב ניתן להגיע ליבול גם אחרי , יחד עם זאת•

.נכונה

מנערות  . ונעשה בעזרת מנערות כמו בשקדים, הקטיף מכני•

.השקדים בארץ מתאימות לפיסטוק



השקד



שקד אורחה

כדאיוהוא,מושקיםדונם65,000-כמקיףבישראלשקדגידול•
.עובדותבידייםוחסכוןיציבפדיוןבגלל

וצפוןשפלה,עמקים)יחסיתחמיםבאזוריםמתרכזהשקדענף•
משתניםשהיבוליםכך,לשקדמיטבייםאינםאלואזורים.(הנגב

.(לחורףבהתאמהסירוגיות)לשנהשנהביןמשמעותית

מוביליםגידולבאזורימהיבוליםנמוךבישראלהממוצעהיבול•
.(בקליפורני300לעומתבישראללדונםג"ק150-200)בעולם

והואבישראלהעיקריהגידולזןהוא'פחםאלאום'המקומיהזן•
לאיבוליואולם,טעמוובאיכותבמראהו,הגלעיןבגודלמצטיין

.מספקים



חלקת הניסוי באורחה

לעומתיחסייתרוןמראההגולןבדרוםהגדלהשקד•
.הגידולאזורישאר

(וחדר'ג)אורחהבאזורמבחןחלקתנטענו2016ב•
,מטר630בגובהנטועההחלקה.בגולןפארסתלליד
אבניממושבקידרוןגדישלמוכשרתמשבצתעל

.איתן

ואקלוםהשבחהעבודתממצאיעלמתבססתהחלקה•
דורון'דרשלצוותוי"עיערבנווהשנעשתה,שקדזני

.בירגרראובןשלצמודהוהדרכה,הולנד

GF)כנות2עלזנים7נטועיםבחלקה• ,(והנסן677
.זןמכלעצים31



שקד אורחה

.שלומי צרף תמונה אם יש לך•

.ידני, 8/2019קטיף סוף 

משמאלוכוכבאאום אל פאחם מימין 



חלקת הניסוי באורחה

:הםשנבחרוהזנים•

.גוארה-ו1049,מתן–עצמיתפוריותבעליזניםשלושה•

.בארץאחריםובמקומותהנמוךבגולןמצליחמתןהזן•

פורחוהואקריםבחורפיםהיטבהמתפקדצרפתיזןהוא1049•
.הגבוההגולןלתנאימאודמתאיםלהיותיכולכזהזן.מאוחר

שלא,עצמיתפוריותובעל,מאודפורהזןהואגוארההזן•
.יחסיתגבוהותקורדרישותבגללכנראה,יערבנווההצליח

:ניטעואלולזניםנוסף•

.גבוהיםויבוליובעולםהמרכזיהזןהואזה.פרייל-נוןהזן•
היעדרבגלליתכן,בארץהצליחלאזהזן,יתרונותיולמרות
אללאוםיחסיתגבוהותקורדרישותאו,מתאימיםמפרים
.פאחם

ביקורתכזניהנטועים,שפעוכוכבא,פאחםאלאוםוהזנים•
.הפריחהלמשךומפרים



תוצאות החלקה בשתי שנות היבול הראשונות

2018השלישיתבשנהלראשונהנקטפההחלקה•

.השנהשניוקטיף

משך,הפריחהמועדיאחרפנולוגימעקבנעשה•

.הפריחהועוצמתהפריחה

מכלויבשרטוביבולונתוניגזעקוטרנתונינאספו•

.וכנהזן



הערותהתחלת פריחהשנהכנהזן

67720188.2אום אל פחם

20188.2הנסןאום אל פחם

67720188.2(53)כוכבא 

20188.2הנסן(53)כוכבא 

67720188.2שפע

20189.2הנסןשפע

עצמיתפוריות201815.2הנסןמתן

עצמיתפוריות677201816.2מתן

R1049677201825.2עצמיתפוריות

R1049עצמיתפוריות201825.2הנסן

עצמיתפוריות201825.2הנסןגוארה

201825.2הנסן18נונפרייל

18677201825.2נונפרייל

שנים והורכב3לא פרח 677201828.2כרמל

ל"כנ201828.2הנסןכרמל

פריחה



משך פריחה ארוך בשל אביב רטוב2019פריחה 

שנהכנהזן

התחלת  

פריחה

עוצמת  

פריחה  

זמן פריחה  

הערותבימים

67720194.2825אום אל פחם

20194.2825הנסןאום אל פחם

67720194.2825שפע

20194.2825הנסןשפע

67720198.2821(53)כוכבא 

20198.2821הנסן(53)כוכבא 

פוריות עצמית677201922.2710מתן

פוריות עצמית201922.2710הנסןמתן

פוריות עצמית67720194.3821גוארה

פוריות עצמית20194.3816הנסןגוארה

1867720196.3814נונפרייל

20196.3814הנסן18נונפרייל
R104967720197.3310פוריות עצמית

R1049פוריות עצמית20197.3310הנסן



המבחןבחלקתהשקדעצי

והעץהקרובהעץ.18.2.19

פרייהנוןהםאחריוהבא

.בהתאמה,והגוארה

הרחוקיםהעצים.פריחהלפני

.ושפעפאחםאלאוםהם

.פורחיםאלועצים

.(לשורותבניצבצילום)

המבחןבחלקתהשקדעצי

18.2.19.

אלאוםמשמאל,שפעמימין

.(השורהלאורךצילום)פאחם



(  נווה יער, יעקב-י עירית בר"נערכו ע)2018והיקף גזע , גלעין, נתוני קטיף

.  120-ד ובשנה הרביעית מגיע ל/ג"ק60יבול השקד הממוצע בשנה השלישית הוא 

תאריך קטיףכנההזן
יבול מלוכלך  

±S.E.עץ   /ג"ק

הערכה  

ג גלעין "ק

*לדונם

משקל גלעין  

2018הקף גזע (גרם)בודד 

(±S.E.מ     "ס)

17-18גדילה 

±S.E.מ     "ס

GF.67710/86.025.41.3136.511.3מתן

HANSEN 53610/83.013.21.4937.211.0

GF.67710/824.8107.81.2536.210.3שפע

HANSEN 53610/814.763.91.4231.010.6

GF.67710/8אום אל פחם
6.730.21.7637.78.6

HANSEN 53610/86.327.61.3036.59.7

GF.67728/8כוכבא
-

י "נאכל ע

1.0434.410.1דררות

HANSEN 53628/8
-

י "נאכל ע

35.311.2דררות

GF.67728/89.644.51.4827.89.0גוארה

HANSEN 53628/812.654.81.1727.510.0

GF.67710/80.72.80.9737.911.6נונפריי

HANSEN 53610/81.87.60.9136.611.7

GF.67710/80.93.91.0834.111.8כרמל

HANSEN 53610/81.04.20.8333.510.5

1049GF.677לא הניב
0.00.0-31.110.6

HANSEN 536לא הניב
0.00.0-31.710.3



25/8/2019קטיף 

זן

GF.677Hansen 536

יבול גלעין  

עץ/ג"ק
±S.E.

יבול גלעין  

'ד/ג"ק

יבול גלעין  

עץ/ג"ק
±S.E.

יבול גלעין  

'ד/ג"ק

2.470.1571.70.540.0415.7מתן

1.660.148.20.380.0711שפע

2.290.1266.50.660.0819.2אום אל פחם

2.410.1169.81.760.2251.1(53)כוכבא 

0.790.09230.210.046.2גוארה

0.770.0622.40.360.110.4נונפרייל

R10490.350.0610.20.170.064.9



2019לקטיף הערות 

הבטיח אבל לא  )"ניעור בשל העדר יכולת להביא קבלן בוצע ידנית •

"(הבטיח לקיים

יותר בזני  וקשה , פגעה בכל הזניםימים 10הצמאה לקראת ניעור של •

1049, הנונפריי

באחרים  , בכוכבאופחות 1049-ונונפריי, בגוארהבלט -נשירת עלים •

בולטתלא נראתה שונות 

אך יתכן שצד מזרח  , הזניםבכל להצמאהנראה שהנסן רגיש יותר •

בחלקה מחלחל יותר

הנזק . הדררותלהערכת נזקי , הקרקעעל " שומר"בוצעה ספירת •

.באחוזים קטנים

עדיף לא  2018ניסיון אך לאור , מוקדםנקטפו מעט וגוארהכוכבא •

הגוארה)בהמתנה דררותי "ע2018בעונת שחוסל , לכוכבאלהמתין 

(.מהדררותבעל קליפה קשה ולא סובל 

.שהעביר דרכו את הפרי לפיצוחארויה-תודה לאבי בן•



סיכום
בפיסטוק

בתהליךבהתחשבאך,(מנטיעה)בשטחשנים4אחריאנו
והגנתהשקיהמשטריובלימוד,1UCBכנותבשנטוע:שעברנו

מהעציםבחלקכאשר,שנתייםלגילשמתאיםבשלבאנו,הצומח

תוךראשוניםיבוללנתונילצפותניתןהאטלנטיתהאלהגבישעל

.שנתיים

:המשימות
הקליפורניהפרוטוקולפ"עחוזרגיזום–גידולמשטריישום.1

.(5*6מרווח)גדולעץלפיתוח
ישבפיסטוק–הצומחוהגנתדישון,השקיהפרוטוקוליישום.2

מחלותכנגדריסוסיםמשטרעלובהקפדה,בבורוןבדישוןצורך

.עלים



סיכום
בשקד

הראשוןבקטיף.בקירובהסטנדרטתואםהעציםנוף•
,(16יונינטיעת)בקרקעחודש26בניהעציםהיו

.מעודדכיווןוהראו

פריחה,(חריג)רטובמאביבסבלנוהאחרונהבשנה•
בומבוסיםהכנסנו)דבוריםפעילותשמנעהממושכת

.מאדנמוךוהיבול,(עונהבכל

אםלוודאכדי,נוספיםקטיפים2לפחותנדרשים•
.זניםובאילושנתי-רביחסייתרוןבעלהאתר

לשניכיווןישאםלבחוןניתןבולשלבהגענו–והעיקר•
.אלוגידולים

.חסרבתקציבאנחנוכרגע,לצערנו



תודות
בפיסטוק

ל גולני"משתלת קק–הירוי 

לדוגמא" פים"משת"–מטע רמת מגשימים 

דייוויס קליפורניה' אונ–מיכאילדסטמיס' דר, דולדיוויד , פרגוסוןלואיז' דר

שדה בוקר–צורגילאלישע 

ראבידנדב 
צפוןפ "מואז –שושי פלס 

מועצת הצמחים–מרים זילברשטיין 

פ צפון"מו–שמעון אנטמן 

מרכז חקלאי עמק–בירגרראובן 

בשקד

אבני איתן-קידרוןגדי 
מרכז חקלאי עמק–בירגרראובן 

נווה יער–דורון הולנד ' צוותו של דר

מגדל שקדים–ארויהאבי בן 

.אספקת מיכון–מטע רמת מגשימים 


