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אחוז הפתיחה גבוה יותר 
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זמן לקטיף∫ ∏±≠¥± ימים
באקלפי ¥± יום

זמן לקטיף∫ ≥≥≠∏± ימים

™ בהתאם לעלייה בלחות בסוף היום ובהתאם לאזור הגיאוגרפי

∞≤≠µ≥ דונם ליום

כ≠∞∏ דונם ליום

כ≠∞∞≥ דונם ליום

∞µ±≠∞¥± דונם ליום

אמצע אוקטובר 
©ממוצע רב שנתי®

שילוך מעל •∞∑ פתיחה
באקלפי ≠ •∞∏≠∑∑

™ שילוך ראשון במצב 
של •∞∑≠∞∂ פתיחה

™ תנאי∫ כל ההלקטים הנחוצים לקטיף קשים
באקלפי ≠ קטיף יחיד ≠ שילוך ראשון במצב של •∞∏≠∑∑

שילוך מוקדם מדי יכול להוביל 
לפגיעה בעדינות ובחוזק

• הלקטים 
פתוחים

מספר קטיפים 
מתוכנן

זמן משילוך 
ראשון לקטיף

מועד סיום 
הקטיף 
המשוער

כושר קטיף 
משקי ™

• הלקטים פתוחים
הלקטים פוטנציאליים

• הלקטים פתוחים
הלקטים פוטנציאליים

שני קטיפים
©בחלקות פימה®

™ תנאי

שני קטיפים
©בחלקות פימה®

מועד משוער של גשם 
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מועד משוער של גשם 
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שילוכים ראשונים
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שילוכים ראשונים
מאוחרים יותר

שילוכים ראשונים
מאוחרים יותר

שילוכים ראשונים
בטמפרטורות נמוכות
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