
 



 זריעה (עיבוד הקרקע) חרישה



 (למטרת הצמחה)זמירה  שתילה

   (באופן מסחרי)בצירה    (באופן מסחרי)קצירה 



   -עץ פרי בגוש 
 
 
 
 
 
 
 

 :התנאים הבאים כלעד ערב ראש השנה בתנאי שהתקיימו 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   שבועיים לפחות כמישה סימני ללא להתקיים מסוגל הצמח 

 .בקרקע שהשתרשו השורשים ניתוק לאחר   

 

 .הגוש להתפוררות חשש אין 

 

     חור) בתחתיתה מחוררת השקית 

   על ומונחת   (לפחות מ"ס 2 בקוטר   

 .באב ו"ט מלפני חציצה ללא הקרקע   

 



  לגזום את מרבית הנוף לפני השתילה 

 .ולהלבין גזע וענפים    



  לנתק את השורשים מהקרקע

 .באביב

 
 

 כשיש חשש להתפוררות הגוש-  

 .להסיר רק את תחתית השקית
 

  לייבש מעט את גוש השורשים לפני השתילה למניעת

 .התפוררותו בהתאם להרכב פיסיקלי של המצע



 עץ פרי חשוף שורשים  
 :או גוש העלול להתפורר  

           
         

 

 . ו באב"טעד     
 
 
 

 ('זיתים וכו, חרובים, תמריםהעתקת : כגון)



 עץ פרי בגוש בעציץ שאינו נקוב 
 :  או המונח על יריעה חוצצת

 

         
 .ט באב"כעד       

 
 
 .שהגוש לא מתפורר בתנאי 



 –עץ סרק בגוש 
 :עד ערב ראש השנה      

 
       
 .ט באב"כעד      

 
 .שהגוש לא מתפורר בתנאי



 עץ סרק חשוף שורש  
 או                

 :כשיש חשש להתפוררות הגוש
 
 

 .ו באלול"עד ט    



חשש   איןאם 
 להתפוררות הגוש

עד ערב  
 ראש השנה

 חשש ישאם 
להתפוררות הגוש או  

 חשופי שורש

ו "עד ט
 באלול



 (מיד להשקות יש) - באלול ו"כ



 יש לשתול מספר שבועות לפני השמיטה

 כדי לקבל כיסוי מלא לפני השמיטה



יש לשתול באביב ובתחילת הקיץ כדי  
.להגיע לכיסוי מלא לפני השמיטה  



 שתילת פקעות ובצלים
 ניתן לשתול ולהנביט לפני השמיטה 

   או
 י הגשם"לשתול בקרקע יבשה ולהמתין לנביטה ע



 -עצים נשירים אמיתיים 
 .גיזום יסודי בחורף ותיקוני גיזום בסוף הקיץ    

 



 –" מאולצים"עצים נשירים 
 .יש לגזום בתחילת הקיץ או בסוף הקיץ לאחר שוך החום

 

 המשך



 –" מאולצים"עצים נשירים 
 .יש לגזום בתחילת הקיץ או בסוף הקיץ לאחר שוך החום

 



 –" מאולצים"עצים נשירים 
 .יש לגזום בתחילת הקיץ או בסוף הקיץ לאחר שוך החום

 

 וכן תדירי ירק



 –עצים מחטניים 
 .יש לגזום בסתיו לפני השמיטה            

 



 תדירי ירק

 באביב ובסתיו  ייגזמו 

 לפני השמיטה

 נשירים

 בחורףייגזמו 



 (.פ בדיקות"מומלץ ע) לפני השמיטהלדשן היטב יש 

 

 

 

 
 

 

 

 

 סמוך לראש השנהאיטי לדשן גם בדשנים בשחרור ! מומלץ



מ להיכנס  "במהלך הקיץ עבאופן יסודי  לטפליש 

 .לשמיטה עם שטחים נקיים מעשבים
 



:  את כל הטיפולים המקצועייםיש לבצע לפני השמיטה 

 .'וכודישון , אוורור, דילול



 התארגנות תקציבית
                            לצורך והשביעית השישית של התקציבים ייעוד •

 .בשישית הנטיעות ביצוע  

 

   ולמתקנים לדומם המיועדים התקציבים העברת •

   .השמיטה לשנת בגן  

 "והחכם עיניו בראשו"


