
לוח ערלה קיץ תשפ״א
מאת הד"ר משה זקס הי"ו

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

]דונם[
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. הרבה ערלה 200702000.120אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
בגלל סורים 
היוצאים מן 

האדמה ומניבים 
פרי. ב. יש יבוא 

מחו"ל

750500250.25אוג. - פבר.1.00אנונה

באבאקו - ראה 
פאפיה

יתכן סורים 2,3005,8001300.452ספט. - דצמ.0.90גואיבה 
המניבים פרי

282010.40.4ספט. - דצמ.2.00גויאבה תותית 

חלק מהיבול 2505002100יוני - יולי0.00דובדבן - חמוץ
גדל אצל נכרים 

]ספק ערלה 
מנכרי[

חלק מהיבול 5,2004,00020000יוני - יולי0.00גודגדן - מתוק
גדל אצל נכרים 

]ספק ערלה 
מנכרי[

דומדמניות ]דומה 
לאוכמניה[

חשש ערלה 
גדול

0.9297,00057,5002,640528זית - סך הכל 

שימורים - כל 16,00012,000400.28ספט. - דצמ.0.07זית למאכל
השנה

69,00036,0001,7000.2340ספט. - דצמ.0.94זית לשמן 

זית גדול - דו 
שימושי

שימורים - כל 12,0009,5009000.2180ספט. - דצמ.1.89
השנה

5001,40050.52.5ספט. - דצמ.0.18חבוש

אין פרי ערלה0ספט. - דצמ.חרוב

מאי - 0.41ליצ'י
אוגוסט

250015001550.046.2

לונגן ]דומה לליצ'י 
רק בצבע חום[

כמעט ואין 0
ערלה

הרבה תחת 270008100018000.5900אפר. - נובמ.1.11לימון
השגחה

לימה ]ליים[ קטן, 
ירוק, מעט רחב - 

פחוס

100025001000.220יולי - נובמ0.80

30075050.21ינו - נובמ0.13לימטה

כללי

1

 
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



לוח ערלה קיץ תשפ״א

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

]דונם[
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

לימקווט, צורת 
לימון קטן ומאורך, 

ירוק צהוב

6020010.20.2ספט. - דצמ.0.10

 משמש -
סך הכל 

1.5011,00022,0001,100330

3,0006,0006000.3180אפר - יוני3.00זנים בכירים

7,00014,0004000.3120יוני0.86רעננה

1,0002,0001000.330סוף יוני1.50אפילים

20,00040,0001,4000.0570 יולי - נובמ.0.18מנגו

252500נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

10.40600604161063פיטאיה - סך הכל

פיטאיה ]זוחלת, 
צהובה עם ציפה 

לבנה[

303000מרץ - דצמ.0.00

פיטאיה עמודית 
]קובו[ - פרי בהיר 

חלק

1202440.010.04יוני - ספטמ.0.17

פרי  עדן - צורת 
ביצה מגוון, 

בליטות בפרי

4505501570.462.8מאי - דצמ.11.42

80.00130150פפאיה

3,0004,50000ספט. - דצמ.0.00פקאן

יש השתרשות 4,8005,3001700.234כל השנהצבר
של עלים 

חדשים 
המניבים פרי - 
יש לרכוש צבר 
רק תחת פיקוח 

נפוליטוס ]כמין 
צבר שעליו 

נאכלים[ - אין 
מידע ברור, מרבית 

החלקות הם כבר 
אחרי שנות ערלה, 
קיים ספק אם נוהג 

בו דין ערלה

4001,000120.33.6מאי - דצמ.0.36קומקוואט

קיוי- צורת ביצה, 
חום-אדום

הרוב בפיקוח1,8604,000870.217.4אוגוס - ינו.0.44

קרמבולה - פרי 
מצולע

אפר.  - 15.00
ספט.

ערלה משנה 6820010330
2-3

30016010.080.08אוג.- אוקט.0.05שיזף

כללי

2

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



לוח ערלה קיץ תשפ״א

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

]דונם[
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

קיים גם מיבול 2,8004,000700.17מרץ - מאי0.18שסק
נכרים

שעונית - 
פסיפלורה, 

יולי - 40.25
פברואר

ערלה משנים 1,2002,0002303.5805
2-3

יש גם הרבה 75,0007,0003,426137.04ספט.- דצמ.1.96שקד  - סך הכל
יבוא

55,0005,1802,5210.04100.84ספט.- דצמ.1.95שקד גדול א.א.פ. 

שקד בינוני ]54, 
גלעד, שפע, 2200[

13,0001,3006480.0425.92ספט.- דצמ.1.99

7,0005202570.0410.28ספט.- דצמ.1.98קטן ]53[

1,7001,350100.11מאי - דצמ.0.07תאנה ארגמנית

1,300700500.15מאי  - אוקט.0.71תאנים אחרות

מעט מטעים, תות עץ
אין יבול ערלה

תמר יבש - משווק 
כל השנה

משווק כל 20,00010,0003000.039ספט.- נובמ.0.09
השנה

משווק כל 50,00040,0004,2000.03126ספט.- נובמ.0.32תמר מג'הול
השנה

קפוא, כולל 4,2004,500400.031.2ספט.- דצמ.0.03תמר לח
המשווק כל 

השנה 

0.2546,950160,700801405תפוח עץ סך הכל

זנים בכירים

4,05015,40010110יולי0.06ענה

בכירים שונים ]א 
52, א 60[

6002,000613יולי - אוג.0.15

תפוח עץ רגיל 
]ללא בכירים[ סך 

הכל

0.2742,300143,300785392

עד ינואר 20060050.31.50.7%יולי - ספט.0.25גרנד

10020000.50אוגוס.0.00אין כמוהו

1,5004,50000.50אוג.-אוקט.0.00אורליאן

גלה, פחוס ירוק 
פסים אדומים 

עד ינואר 4,00012,000800.5400.7%אוגו - אוקט.0.33

מולינג דלישס, 
פחוס צבעוני 

אוגוס. - 0.00
אוקט.

4001,00000.50

יונתן, קטן,אדום 
קשה 

אוגוס. - 0.67
אוקט.

עד ינואר 1,6006,000800.5400.8%

כללי

1

 
ה  

שד
ת 

כו
לי

ה
 



לוח ערלה קיץ תשפ״א

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ט 

]דונם[
יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

דלישס אדום= 
חרמון

אוגוס.- 0.03
אוקט.

עד ינואר 10,00036,000200.5100.6%

אוגוס. - 0.10זהוב, נקודות
אוקט.

עד ינואר 10,00040,000800.540
0.14%. חלק 
מהיבול גדל 

אצל נכרים

גרני סמית, ירוק 
גדול 

עד פברואר 10,00030,0001200.560ספט. - נוב.0.20
0.3%

פינק ליידי, ורוד-
צהוב 

יש הרבה יבוא.4,00012,0002000.5100ספט. - נובמ.0.83

זנים חדשים - 
הערכה כללית

50010002000.5100כל העונה10.00

כללי
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לוח ערלה קיץ תשפ״א

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

0.0017,44034,86014723.6אגס - סך הכל

10020000.10יוני0.00ג'נטיל - קטן צהוב.

אטרוסקה - - גדול, מארך, ירוק, 
לחי אדום”

28558050.21יוני - יולי.0.17

קוסטיה - מארך, צהוב, לחי 
אדומה

2,7005,400550.15.5יולי.0.10

ספדונה )וספדוצ'ינה( ירוק בהיר, 
צואר קצר

14,00028,000420.28.4יולי. - אוג.0.03

ברטלט -ירוק או אדום, גדול, רוב 
ייבוא

5010000.10אוג.0.00

טי פי, עדן ירוק זהוב ורוד  בין 
אירופי לאסיאתי, הרבה בפיקוח

4570410.28.2אוג. ספט.11.71

22045020.150.3אוג.0.07נאשי )אסיאתי( דומה לתפוח

406020.10.2אוג.0.33אוסוי )אסיאתי( חום

אגס

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

חלק מהיבול 5501,80020.501.00אוגוס.- אוקט.0.06חלוואני - אדום
גדל אצל 

נכרים ]ספק 
ערלה מנכרי[

רד גלוב +לוש -אדום סגול, 
עגול

3,0009,000720.5036.00אוגוס.- אוקט.0.40

40120100.505.00אוגוס.- אוקט.4.17אוטם בלאק, שחור

ענבים
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לוח ערלה קיץ תשפ״א

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

ענבים ללא חרצנים - סך 
הכל

0.6537,57099,6001,309644

]s.b.s .125[ 1,0001,600350.207אפר. - מאי0.44מחממות

5010000.500מאי - יולי0.00פרלט באיזור מקדים

670 אדום שחור קטן - 
בינוני

5010000.500מאי - יולי0.00

125 פריים s.b.s. ארלי 
סוויט. אשכול לא צפוף, 

ענב ירוק

8,00020,0002500.50125מאי - יולי0.63

108 ]מסטרי[ ו 6090. דומה 
קצת ל125 אך מאורך

1,7003,400100.505מאי - יולי0.15

5,50016,000230.5011.5יוני - אוג.0.07סופריור 

1,1002,600200.5010יוני - אוג.0.38פליים

5010000.000יוני - יולי6370.00 ]ספרינג פלאש[

10020050.502.5יוני - יולי1.25אדומיניק

1,5003,0001000.5050יוני - אוג.1.67סייבל, יערה ודומיהם

27070060.503יוני - יולי0.43מידנייט

1,5003,0001000.5050יוני - אוג.1.67ביג פרל ]7050[

6501,300800.5040יולי3.08רוקי ]253[

נטיעה 10020050.502.5יולי - ספט.1.25מליסה ]ענב לבן מאורך[ 
נסיונית 
בפיקוח

2,8008,400750.5037.5אוגוס.- ספט.0.45קרימסון- אדום, ענב בינוני

סולטנינה –תומפסון + זנים 
חדשים דומים

9,00027,0001500.5075אוגוס.- ספט.0.28

1,4004,2002500.50125אוגוס.- ספט.6642.98   אוטם קריספ

אוטם רויאל, בלק פינגר 
ודומיהם

1,6003,500600.5030ספט. - נוב.0.86

1,2004,2001400.5070ספט. - נוב.1.67סקרלוטה

0.258,74024,93012562.00ענבים עם חרצנים - סך הכל

50100000.00מאי - יוני0.00קרדינל, שחור

10011000.300.00יולי0.00ורד

10015000.300.00יולי0.00בונייר

6001,500100.505.00יוני - אוגוס.0.33מוסקט המבורגני, אדמדם.

20030000.500.00יולי - אוגוס.0.00דבוקי, צהוב

10015000.500.00יולי - אוגוס.0.00איטליה, ירוק גדול מוסקטי

זאני – כולל הזן אלול - ירוק 
בהיר, גדול, אליפטי

3,70011,000300.5015.00אוגוס.- אוקט.0.14

ענביםענבים
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לוח ערלה קיץ תשפ״א

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

1.3138,94084,6701,6711112אפרסק -  סך הכל

ארלי ספרינג ]1334[ טקסס,  ציפה 
צהובה גדול, צהוב-אדום

4,5006,500620.531אפר. - מאי.0.48

450675300.412אפר. - מאי.1.78"עומר, צהוב, ציפה צהובה”

406000.20אפר. - מאי.0.00אלמוג. ציפה לבנה 

"ווייט ספרינג )1270( ציפה לבנה, 
דומה לאלמוג” 

50075030.62אפר. - מאי.0.24

"פלורדגלו)9-82( דמוי סוולינג, ציפה 
לבנה, גדול”

7014050.63אפר. - מאי.2.14

"עודד , ספרינג סנו, 355 ציפה לבנה, 
כמו סוולינג, אך עם פיטם”

6,00012,0003510.6211מאי1.76

250562540.738מאי. - יוני.4846.73 אדום כהה,ציפה צהובה

60150100.77מאי. - יוני.4.67פיתה שטוח

5,20011,7001060.774יוני0.63סוולינג )רודס( ציפה לבנה,  גדול

בבקוק דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה 
חד

20040000.70יוני0.00

70158170.712יולי7.53ווייט ליידי ציפה לבנה, אדמדם

3,0008,000100.77יולי. - אוג.0.09הרמוזה ציפה לבנה, מארך, גדול

-12 198 ורובידו דמוי סמרסט, צהוב 
עם לחי אדום

5010000.70יולי. - אוג.0.00

שוגר לידי, סמרסנואו אדום, ציפה 
לבנה, גדול

7,00015,7503260.7228יולי. - אוג.1.45

2,1004,7001200.784יולי. - אוג.1.79שלב ציפה לבנה, לחי אדום ורוד

1,3503,0003400.7238ספט.18817.93 אדום, ציפה לבנה, גדול

סמרסט ופיירטיים אדום, ציפה צהובה, 
גדול מאוד

5012500.70ספט.0.00

סוויט ספט- מבר, )580( צבע וציפה 
צהוב

250650320.722ספט. - אוק.3.45

ספטמבר וסקרלט סנואו אדום כהה, 
ציפה לבנה עם מעט אדום

6,50016,000200.714ספט. 0.09

1880 )452 ( אדום, ציפה לבנה,  חריץ 
בולט, חמצמץ

300750820.757ספט. - אוק.7.65

   1952 )סנואו פול, 440 (  גדול, 
צבעוני בהיר, ציפה לבנה           

1,0002,5001030.772ספט. - אוק.2.88

אפרסק
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לוח ערלה קיץ תשפ״א

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

1.9418,02040,340980784נקטרינה ס"ה 

6501,00050.42אפר. 0.20עומר - ציפה צהובה

45090060.53אפר. - מאי.1880.33)אפריל גלואו( - צבע וציפה אדום

15030000.50אפר. - מאי.0.00רדגלו - ציפה צהובה, קטן עד בינוני

20040030.52אפר. - מאי.0.38ארטיק סטאר - ציפה לבנה

מאיגלו, זינכל )586 ( - ציפה צהובה, 
קטן  עד בינוני, אדום מבריק

7301,4601000.550מאי.3.42

פיאסטרד, וכן 1 ג'יסי 100 - ציפה 
צהובה

5010000.60מאי0.00

5010000.60מאי.11-90.00 וכן סנרד - ציפה צהובה, בינוני

2,3004,6002750.6165מאי. 3.59גלי, בנימינה,ארטיקסטאר - ציפה לבנה

סן סנואו,147 ארטיק ק. אס. - לבן, גם 
מנוקד אדום, ציפה לבנה

2,2004,400300.618מאי -יוני0.41

1,7003,40020.82יוני.0.05סן לייט,15-5, - ציפה צהובה, בינוני

5001,250300.824יוני.1.92מי ורדים - ציפה לבנה, ורוד

סנואו קווין, קריסטל - ציפה לבנה, 
בינוני

6001,500200.816יוני.1.07

140280300.824יוני. - יולי.8.57אדומה - הכל אדום

ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי,דורינה,  
ווייט ליידי וזנים דומים - ציפה לבנה, 

בינוני

3,5008,7501611.0161יולי1.84

אינדפנדנס, נקטרד, ארלי סנגרנד, 
פלברטופ - ציפה צהובה

7001,40061.06יולי0.43

1,0002,5001821.0182יולי. - אוג.2227.28, זד60 - ציפה לבנה, אדום

2,6006,5001001.0100יולי. - אוג.1.54פנטזיה,לייט פייר - ציפה צהובה, גדול

5015001.00אוג..0.00פליימקיס -ציפה צהובה, גדול

4501,350301.030אוג. - ספט.2.22פרליין, אוטםפרי - ציפה צהובה, גדול

5010001.00ספט. 0.00הונייגולד - ציפה צהובה, קטן, צהוב

 ארטיק פרייד ודומיו - ציפה לבנה, 
גדול

9,00027,000161.016אוג. - אוק.0.06

5501,6501371.0137אוג. - ספט.3208.30, - ציפה לבנה, צבע אדום כהה

ארטיק אם, אר סי 338 - ציפה לבנה, 
אדום

5501,6502601.0260ספט. - אוק.15.76

נקטרינה
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לוח ערלה קיץ תשפ״א

שם הפרי
אחוז 
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
בתשע"ח 

]דונם[

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

הרוב 1,8005,500340.310.2אוג. - נובמ.0.2שזיף אירופי ]מיובש[
מייבוא

0.424,20048,925702201.8שזיף -  סך הכל

507580.21.6אפר. - מאי.2.1תומר ]370[ סגול בהיר

3,2006,400300.26.0מאי.0.1רויאלזי, 1200, בנדורה, רוזי

3,2006,400500.210.0מאי0.2מטלי. קטן אדמדם, עגול 

250500500.315.0מאי3.0גולד רוז - גולד פרוסט

30060000.30.0מאי - יוני0.0רד ביוט. בינוני, אדום, פחוס

28056050.31.5מאי - יוני0.3אודם. בינוני, אדום

80160300.39.0מאי. - יוני.5.6בלק ספנדר. שחור,ציפה אדומה

1,4003,000750.322.5יוני.0.8אוגדן צהוב, עגול

50150160.34.8יוני3.2מריפוזה ציפה אדומה, אליפטי

ביצה שחורה. שחור, ציפה צהוב 
כתום

5010080.32.4אוגוסט2.4

6001,200200.36.0יוני - יולי0.5ויקסון ירוק צהוב, קצת מאורך

300600230.36.9יולי1.2קלסי ירוק, חלל בקצה גלעין.

לרודה, נוביאנק, אמברה, בלק אמבר 
סגול

1,0002,000100.33.0יולי0.2

בלק דיימונד, שחור, גדול, ציפה 
אדומה

3,5007,000600.318.0יולי0.3

30050000.30.0יולי0.0קוין רוזה ארגמן, גדול

8002,00000.30.0יולי0.0פרייר גדול, פחוס, כהה 

2,5005,000300.39.0יולי0.2סנגולד צהוב, עגול.

5010000.30.0יולי0.0קסלמן אדום קצת מאורך

5001,000200.36.0יולי0.6ניו יורקר שחור

5001,000620.318.6יולי - אוג.1.9לריאן, לטיציה סגול, ציפה צהובה

200400250.37.5ספט. - אוק.1.9גולדן קינג  צהוב קטן           

40080000.30.0אוג.0.0אנג'לנו  פחוס, סגול.

5010000.30.0אוג. 0.0רדרוזה ארגמן, עגול, גדול יחסית

10020000.30.0ספט. 0.0ורדית שושן ורוד כולו

408000.30.0ספט.0.0טרטל דמוי צב

4,5009,0001800.354.0ספט. .0.6בלק ג'ם שחור, ציפה בהירה, גדול          

שזיף
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