
לוח ערלה חורף תשפ״ב
מאת הד"ר משה זקס הי"ו

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ניטע יבול ארציארצי
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

א. משווק מקירור. 14,04228084.00420.28.4יולי. - אוג.0.03אגס ספדונה 
ב. יש יבוא מחו"ל

א. הרבה ערלה 11441.452000.120אוג. - אוק.30.00אוכמניות 
בגלל סורים 

היוצאים מן האדמה 
ומניבים פרי. ב. יש 

יבוא מחו"ל

775516.67250.25אוג. - פבר.0.97אנונה

18,24037493.33420.28.4ספט. - דצמ.0.02אפרסמון

אפרסק אפיל 
- ספטמבר 

וסקרלט סנואו

7,68027879.45200.510ספטמבר0.04

נקטרינה 
אפילה, הבשר 
לבן אך יש גם 

צהוב

10,98223423.560.50אוג. - ספט.0.00

יתכן סורים 2,4246112.701300.452ספט. - דצמ.0.85גואיבה 
המניבים פרי

2820.0010.40.4ספט. - דצמ.2.00גויאבה תותית 

זית מאכל - 
בעיקר גדול

19,02020021.05400.28ספט. - דצמ.0.04

70,12536586.961,7000.1170ספט. - דצמ.0.46זית לשמן

5051414.0050.52.5ספט. - דצמ.0.18חבוש

אין פרי ערלה00ספט. - דצמ.0.00חרוב

21,14542290.001,4000.0228 יולי - נובמ.0.07מנגו

2525.0000נוב - דצמ.0.00פיג'ואה

4545.0000.40דצמ. - מרץ0.00פיטאיה צהובה

פרי  עדן - צורת 
ביצה מגוון, 

בליטות בפרי

642695.501570.462.8יוני - דצמ.9.03

פיטאיה עמודית 
- פרי בהיר חלק

13026.0040.010.04יוני - דצמ.0.15

80.0000פפאיה

3,0004500.0000ספט. - דצמ.0.00פקאן

צבר- ערלה 
גם מעלים 
משתרשים

יש השתרשות 4,0645080.001700.234כל השנה0.67
של עלים חדשים 

המניבים פרי - יש 
לרכוש צבר רק 

תחת פיקוח 

כללי
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אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ניטע יבול ארציארצי
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

קיוי- צורת 
ביצה, חום-אדום

הרוב בפיקוח2,1354591.40870.18.7אוגוס - ינו.0.19

קרמבולה - פרי 
מצולע

ערלה משנה 88258.82103.5352-3אפר.  - ספט.13.52

יש סורים המניבים 26,16438239.691700.351אוגוס. - ינו.0.13רימון 
פרי והם ערלה

4,10410260.001100.333אוגוס. - אוקט.0.32שזיף בלק ג'ם

שזף אירופי - 
כהה

המיובש רובו יבוא 1,8315594.72350.310.5אוג. -אוקט.0.19
מחו"ל

311160.5210.080.08אוג.- אוקט.0.05שיזף

שעונית - 
פסיפלורה, 

ערלה משנים 1,4302383.332303.58052-3יולי - פברואר33.78

שקד - יבול ללא 
קליפה, יש גם 

ייבוא

יש גם הרבה יבוא49,52214636.504,6000.05230ספט.- דצמ.1.57

1,7471387.32100.11מאי - דצמ.0.07תאנה ארגמנית

1,223743.99500.15מאי  - אוקט.0.67תאנים אחרות

תמר יבש - 
משווק כל 

השנה

כולל המשווק כל 70,43048759.233000.039ספט.- נובמ.0.02
השנה

קפוא, כולל 4,2404542.86400.031.2ספט.- דצמ.0.03תמר לח
המשווק כל השנה 

0.2041,604144745.125800.50290תפוח עץ אפיל

גלה, פחוס ירוק 
פסים אדומים 

עד ינואר 4,62016426.67800.5401.5%אוגו - אוקט.0.24

מולינג דלישס, 
פחוס צבעוני 

אוגוס. - 0.00
אוקט.

עד ינואר 4001000.0000.501%

יונתן, קטן, 
אדום קשה 

אוגוס. - 0.63
אוקט.

1,6806300.00800.540

דלישס אדום = 
חרמון

עד ינואר 10,12036432.00200.5104%אוגוס.- אוקט.0.03

עד ינואר 10,12440496.00800.5402%אוגוס. - אוקט.0.10זהוב, נקודות

גרני סמית, ירוק 
גדול 

עד פברואר 10,18030540.001200.5600.5%ספט. - נוב.0.20

פינק ליידי, 
ורוד-צהוב 

יש הרבה יבוא. עד 4,48013440.002000.5100ספט. - נובמ.0.74
פברואר 1.5%
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אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

יבול ארציארצי
ניטע 

בתשע"ח 
]דונם[

ניטע 
תשעט

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

1.01177,16011,5100.131,781.3אבוקדו - סך הכל

1,2001,600600540.15.4אוג - אוקט.0.34דיי - דמוי גליל דק

גליל - דמוי אטינגר, 
קטן, 

3,3104,2712101370.113.7אוג. - אוקט.0.32

אטינגר - אגסי, ירוק 
בהיר, קליפה דקה

20,20030,8321,2001,3190.12158.2אוקט. - דצמ.0.51

פוארטה וחורשים 
- אגסי ירוק, קליפה 

דקה

8,0608,06060780.1511.7נוב. - מרץ0.14

פינקרטון - אגסי ירוק, 
מחוספס )מעט חלק(

13,97020,1794704120.1249.4נוב. - מרץ0.24

ארד - מעט אגסי, ירוק 
מחוספס, קליפה עבה

2,4803,1822202300.1227.6דצמ. - מרץ0.87

מלומה - דמוי ארד אך 
בהיר ובכיר מארד

9501,4257507050.1284.6נוב. - מרץ5.94

האס - שחור אובלי 
מחוספס, קליפה עבה

42,44663,0955,4462,3610.12283.3נוב. - יולי0.45

דמויי האס ירוקים )בי 
אל, ג'ם והרווסט(

9,45414,1811,4547,0580.12847.0נוב. - יולי5.97

נבאל - ירוק עגול 
קליפה עבה

7001,000000.120.0דצמ. - מאי0.00

ארדיט - כמו פוארטה, 
קצר יותר

6,34210,0423425400.1264.8דצמ. - מרץ0.65

44660180.122.2ינו. - אפריל3.33מוטי - דומה לאטינגר

וורץ - כמו פוארטה 
אך קצת מבריק

300390000.120.0ינו. - אפריל0.00

ריד - ירוק חלק מעוגל 
וגדול

10,54818,9867487790.1293.5מרץ - יולי0.49

אבוקדו
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ענבים

אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי
 יבול 
ארצי

ניטע 
תשעט

יבול 
לדונם

ס"ה יבול 
מנטיעה 

חדשה

0.6529,87558,3717550.50377.5ענבים ללא חרצנים - סך הכל

2,8758,625750.5037.5אוגוס.- ספט.0.43קרימסון- אדום, ענב בינוני

סולטנינה –תומפסון + זנים חדשים 
דומים

9,30027,9001500.5075אוגוס.- ספט.0.27

1,6504,9502500.50125אוגוס.- ספט.6642.53   אוטם קריספי

1,2003,996600.5030ספט. - נוב.0.75אוטם רויאל ודומיו, שחור

11036000.500אוגוס. - ספט.0.00בלק פינגר - שחור גדול וארוך

4,18012,5402200.50110ספט. - נוב.0.88סקרלוטה וקרימסון, אדום

0.286,84020,5201140.5057ענבים עם חרצנים - סך הכל

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

3,72011,160300.5015אוגוס.- אוקט.0.13

5501,65020.501אוגוס.- אוקט.0.06חילוואני - אדום

2,5207,560720.5036אוגוס.- אוקט.0.48רד גלוב +לוש -אדום סגול, עגול

50150100.505אוגוס.- אוקט.3.33אוטם בלאק, שחור
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אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי 
יבול 
ארצי

ניטע 
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

הדרים ]תפוז אשכולית 
ופומלה[ - סך הכל

0.598,0230.30

1,7637,052750.3018.9ספט. - דצ.0.27תפוז : טבורי וושינגטון

ניוהול )עם טבור קטן, דומה 
לשמוטי(

34,5781,2000.30249.0אוקט. - פבר.0.72

תפוזי דם - קרה קרה, ציפי, 
מורו

2,1405,3506700.2028.0אוקט. - ינ.0.52

טבורי-אפיל: )סמי, גילנברג, 
ראוסטנברג, סאמרגולד(

30,1105220.30136.2ינ. - אפריל0.45

3001,50000.0ינ. - מרץ0.00המלין )לתעשיה(

30,337130.3039.0נוב. - מרץ0.13שמוטי

7,46510,3683500.3079.5פב. - מאי0.77ולנסיה רגילה

ולנסיה בכירה- מידנייט, נבלייט, 
קמבריה, ליינלייט, נבלייט

7401,850250.3012.0נוב. - מרץ0.65

8,27659,7711,2000.30322.8ספט. - מאי0.54אשכולית לבנה

7,25098,8643,0000.30525.0ספט. - מאי0.53אשכולית אדומה

4,66620,9978340.30199.8ספט. - מאי0.95פומלית

פומלה אדומה כולל פומלית 
אדומה

2891,1561100.3011.7ספט. - מאי1.01

1,5634,689250.20112.6ספט. - מאי2.40פומלה לבנה )גולית(

0.1176,7452200.4088.2קליפים קטנים - סך הכל

155300.0ספט. - אוקט.0.00אדמוני

5091,782610.4024.4ספט. דצמ.0.04קלמנטינה )ירוק/כתום(

65,9891590.4063.8אוקט. - ינו.0.73מיכל

2,5098,78200.400.0ספט. - ינו.0.00מירב ומירבית )כמו מיכל גדול(

4014000.400.0דצמ. - מרץ0.00וינולה

0.053080.40123.3קליפים בינונים - סך הכל

3501,22500.400.0ספט. - נוב.0.00ראשון

207000.400.0ספט. - נוב.0.00קרוולהייס ומריסול

207000.400.0נוב. - פבר.0.00אלנדייל

1,8686,538720.4027.2ספט. - דצמ.0.42סצומה 

101354360.400.4אוקט. - ינו.0.11עידית

3001,05000.400.0אוקט. - ינו.0.00נובה )כולל סנטינה, ינוב(

2010.4048.0דצמ. - מרץ0.02אור )כולל אורה ושני(

5017500.400.0דצמ. - ינו.0.00נקטר

הדרים
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אחוז שם הפרי
דונם חודשי קטיףערלה

ארצי 
יבול 
ארצי

ניטע 
תשע"ט

יבול 
לדונם

ס"ה 
יבול 

מנטיעה 
חדשה

הערות

1,9006,65000.400.0דצמ. - מרץ0.00מורקוט

6002,10000.400.0דצמ. - מרץ0.00מור

1,4204,97000.400.0ינו. - מרץ0.00הדס

אודם )כולל יפעת, דנה, מאמה, 
קדם(

5,00317,51100.401.2ינו. - מרץ0.01

0.00250.4010.0קליפים גדולים - סך הכל

2,6309,205250.4012.0דצמ. - מרץ0.13מינאולה

18063000.400.0נוב. - ינו.0.00תמי

5017500.400.0דצמ. - מרץ0.00טמפל

3,50012,25000.400.0מרץ - מאי0.00טופז

0.2996,1595590.50279.7לימוניים - סך הכל

הרבה 90,5525580.50436.0כל השנה0.48לימון
תחת 

השגחה

9003,15000.200.0יולי - נוב.0.00לימה )ליים(

3001,05000.100.0נוב. -פבר.0.00לימטה )לימה מתוקה(

5017500.200.0נוב. -פבר.0.00לימקואט

3521,23210.300.6נוב. - מרץ0.05קומקואט

הדרים
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