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תאנים

ההמלצות נכתבו על ידי צוות תאנים בשה"מ:
יצחק קוסטו ,יונס מוגירה ,חיים אורן ,אפרים צפילביץ
ההמלצות המופיעות בדפון זה מתייחסות לזני התאנים :ברזילאית ),(brown turkey
קפריסאית )סתווית הדבש( ,נצרתית וחמאדי .לקבלת המלצות בזנים אחרים יש לפנות
למדריך האזורי.

גיזום
ברזילאית )(brown turkey

הגיזום יחל בראשית חודש ינואר .על הענפים
הראשיים בעץ מותירים סעיפים שאורכם
 2-1עיניים .מספר הסעיפים הרצוי לעץ:
בנטיעה  6X4מ' 40 :סעיפים; בנטיעה צפופה -
 3X2מ' 20 :סעיפים לעץ .לאחר הגיזום יש
לרסס באלזודף או בדורסי בריכוז + 4%-3%
שטח טריטון  100Xבריכוז של  0.025%או
 BB5בריכוז של  .0.15%נפח התרסיס:
 100-50ליטר לדונם; יש לוודא הרטבה של
הבדים הראשיים ושל כל סעיפי המשנה.
אין לרסס ברוח )יפחית מיעילות החומר( ואין לשתות אלכוהול  3ימים לאחר הריסוס!
נצרתית וזני בכורות אחרים
הגיזום יחל בתחילת ינואר .יש להשאיר את כל הענפים הקצרים שנושאים בכורות
מהשנה שעברה ולהסיר ענפים ארוכים .תכשיר הריסוס :אלזודף או דורסי + 4%-3%
משטח כנ"ל.
כאשר מופיעות הפגות ומגיעות לגודל כפתור )קוטר  8-6מ"מ( ,יש לבצע ריסוס
בג'יברלין  +שטח בריכוז  40ח"מ; וריסוס נוסף שבוע לאחר מכן באותו המינון.

קפריסאית
הגיזום יחל בסוף חודש ינואר .על הענפים
הראשיים בעץ משאירים סעיפים שאורכם 2-1
עיניים ,כ 80-60-סעיפים לעץ במטעים הנטועים
במרווחים של  4X6מ' .מסלקים ענפים גבוהים
ומסירים ענפים דקים .אין צורך בריסוסי
התעוררות.
חמאדי ודומיו
הגיזום יחל בחודש פברואר .גוזמים ל4-3-
עיניים .יש להשאיר מרחק של  10ס"מ בין כל
ענף פרי למשנהו .במרכז העץ יש לגזום ענפים מרכזיים ולהשתדל להשאיר מבנה עץ
גביעי וסימטרי .חודש לפני ההתעוררות מומלץ לדשן במנה של  3יחידות חנקן לדונם.
בהמשך הגידול מומלץ להוסיף דישון 22 :יחידות חנקן 12 ,יחידות זרחן ו 36-יחידות
אשלגן לכל דונם במהלך השנה.

השקיה
מתחילים להשקות רק לאחר הופעת הפגות בזני הבכורות; ועם הופעת הפגה הראשונה
בזנים האחרים )לרוב לאחר הופעת העלה ה 5-על הענף(.
התאנה מגיבה באופן נמרץ להשקיה ,המתבטא בגודל הפרי ובכמות היבול ,אולם יש
להקפיד על השקיה נכונה ולווסת את כמויות המים בהתאם לגידול ,לאזור ולזן.
עם הופעת הפגות הראשונות מקדם ההשקיה צריך להיות  0.7-0.3מהתאיידות
מחושבת ,כאשר מרווח ההשקיה יהיה בין  7-1ימים ,בהתאם לסוג הקרקע ולאזור
הגידול .לוח השקיה יפורסם בקרוב באתר שה"מ באינטרנט ויישלח למגדלים.

דישון
מנות הדישון המומלצות הן 22 :יחידות חנקן 12 ,יחידות זרחן ו 36-יחידות אשלגן לכל
דונם במהלך השנה )החל מהשנה הרביעית(.

הדברת מזיקים ומחלות
ריסוסים להדברת תריפס הבצל )(Thrips tabaci

יפחיתו במידה ניכרת ואף ימנעו את הופעת פטריות
אספרגילוס בפרי .חוץ מריסוסים נגד המזיק )עד 3
בעונה( ,אפשר לתלות מלכודות צהובות דביקות
בשטח שיפחיתו את רמת האוכלוסייה של המזיק.
ניתן להתחיל בריסוסים כאשר הפגות מגיעות
לקוטר של כ 16-מ"מ.
באזורים לחים ,עם הופעות הפגות הראשונות ,יש
לטפל טיפולי מניעה נגד חילדון )כמובן ,לפני הופעתו( בשילוב קרטה מקס נגד זבוב
התאנה השחור .יש לחזור על הטיפול במידת הצורך ולהקפיד על מועד הפסקת
הריסוס " -ימי המתנה"  -לפי ההנחיה הרשומה בתווית.
טיפולי הדברה נגד יקרונית התאנה ,דונגית התאנה ומזיקים אחרים יינתנו לאחר גילוי
מזיקים אלה בהיוועצות במדריכי הגנת הצומח.

