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 מבוא 

גידול זרעי ירקות  ל שדה על ביקורת  אחראי החקלאותבמשרד  שתלנות וחומר ריבויהאגף ל

    ליצוא.

  

 מהות .  1

 בשדה הפתוח.  או בחממה –בזמן הגידול  והפריכללים אחידים לביקורת הצמחים  קביעת

 

  

  ישימים . מסמכים 2

 1956 –הזרעים תשט"ז  חוק 2.1

 1964-תקנות הזרעים )גידול שתילים ומכירתם(, תשכ"ד 2.2

 בדבר יצוא זרעים  תקנות 1954  –לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו תשי"ד  חוק 2.3

 של המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים. 1.07.05דיגום זרעים מס'  נוהל 2.4

2.5 OECD SEED SCHEMES 

  

 אחריות . 3

 .המנהלאו מי שהוסמך על ידי וחומר ריבוי  שתלנותל האגף מפקחי 3.1

  

 הגדרות .  4

ממוגדרת של זרעים שניתן לזהותה ואשר ניתן להוציא ביחס אליה   כמות  (Lot)  מכסה .4.1

, או בתעודה   (International – analysis certificate)אנליזה בין לאומית  תעודת

 בעברית לשוק המקומי.

 חתימה תאריך / תפקיד מחלקה שם  

האגף לשתלנות וחומר  יוסי חדד  מעדכן: 

 ריבוי 

30/06/20

20 

 י.חדד 

יוסי חדד, אלכס  מעדכן: 

 פרדיז 

תחום לשתלנות וחומר 

 ריבוי 

30/05/20

19 

י.חדד,  

 א.פרדיז 

מנהל תחום בכיר  יגאל הרמתי מאשר:

 שתלנות וחומרי ריבוי 

03/07/20

19 

 י. הרמתי 

ס.מנהל השירותים   שלומית ציוני  מאשר:

 להגה"צ ולביקורת

03/07/20

19 

 ש.ציוני 

פרופסור עבד   מאשר:

 גרה

מנהל השירותים 

 להגה"צ ולביקורת

03/07/20

19 

 ע.גרה
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וולקני לחקר החקלאות  מכון של –זרעים  לבדיקת המעבדה –הרשמית  המעבדה .4.2

 בבית דגן. 

הכרה על ידי היחידה להכרת מעבדות בשירותים  שקיבלה מעבדה –מוכרת  מעבדה .4.3

 חודיות. יי  בדיקותלהגנת הצומח ולביקורת לצורך ביצוע 

  לרבות עשבים רעים,   בתוך חלקת הגידול שאינם צמחי הגידול,צמחים    –צמחים זרים   .4.4

 סבילות לנוכחותם היא אפסית. , ועלקתכשות 

 

 שיטה .  5

המחופה או    -הזרעים תגיש תוך שבוע ימים מסיום שתילה או זריעת השטח  חברת .5.1

 ים ושתילים בו תפרט את שם החקלאילביקורת זרע  שרות, בקשה ללזרעים   –  הפתוח

תוגש ע"ג הרשימה   .סימון זרעים שנזרעו ,, גודל החלקההזןמקום הגידול,  המגדל,

ניתן לשלוח את הטופס  טופס " בקשה לביקורת מחלות בשדות ליצור זרעים ליצוא".

 שם החברה וח.פ.  יש להקפיד למלא בטופס את שם מגיש הבקשה, במייל/פקס.

 עותק מטופס הבקשה לביקורת יוגש למנהל התחום לצורך בקרה ומעקב.  .5.2

 כדלקמן: הביקורת תיערך  .5.3

 בדלועיים:

 בתחילת הגידול, בזמן פריחה/הפריות.  -  1ביקורת 

 .י הקטיף )לפני או בעת הקטיף(נכשבועיים לפ - 2ביקורת 

בציפה ובקליפת  בזמן ההפקה )הוירוסים נצפים טוב יותר בשלב זה, –  3ביקורת 

 הפרי(.

 בשאר הגידולים:

 חודש וחצי אחרי שתילה( -בשלב הפריות)חודש  - 1ביקורת 

 שבירת צבעלפני קטיף אחרי  - 2ביקורת 

ם יש לבצע ביקורת נוספות  יבמידה והשתילות נעשו במספר מחזור, בכל הגידולים*

החברה תהיה אחראית להודעה על תחילת בהתאם להתקדמות הבשלת הפרי. 

על החברה להקפיד על זימון הביקורת לפני קטיף   .ולתיאום מועד הביקורת הקטיף

ויים  בטווח זמן שיאפשר למפקח להגיע ויאפשר לחברה פרק זמן בו תוכל לתקן ליק

דגימות למעבדה  למפקח יש סמכות לקחת .ויזואליתהינה . הבדיקה שצצו בביקורת

כמו כן המפקח יוכל להביא עימו  ם למצב הצמחים בשטח ולשיקול דעתו.בהתא

לרבות אנשי שה"מ לצורך  רת אנשי מקצוע מומחים ממשרד החקלאות,לביקו

 התייעצות וסיוע בביקורת.

 : יבדקו  בביקורות .5.4

אי הדברת צמחי טפיל מסוג    לרבות כשות ועלקת.  ,מצמחים זרים מקום הגידול    קיון ינ    .א

 כשות/עלקת יוביל לפסילת החלקה לזרעים.

דקים, וירוסים או  יע"י פטריות, חי הנגרמיםהשתילים והפירות מנגעים  בריאות   .ב

 הבדיקה ויזואלית או מעבדתית בהתאם לצורך. נמטודות.
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צמחים  מעשבים ו המחופה  לשטחבמרחק של שני מטר מסביב לשדה או  ןניקיו   .ג

 אחרים. 

 אין קרעים ברשתות המבנה, עמדת חיטוי ידים, רגליים וחלוקים-ד. תקינות המבנה

ה. שילוט בתחילת כל שורה על מנת לזהות את הזנים השונים. על מנת לא לפגוע  

 ם הזן במפורש.בסודיות החברה,ניתן לציין על השלט קוד מסויים,ללא ש

 בצמחי הנקבה. ךתיער הביקורת .5.5

 ראשון  עותק  –  (2)ראה נספח    ביקור ירשום המפקח הערותיו בדף הערות ביקורת  בכל .5.6

וחומר   האגף לשתלנותהלקוח במשרדי עותק שני ישמר בתיק ונתן לחברת הזרעים יי

 ריבוי 

 לוודא את ביצוע ההוראות על מנת ,ת, במקרה הצורךות נוספויערוך ביקור המפקח .5.7

 בדרישותחלקה שלא תעמוד  שעלו מהביקורת הראשונה וכן בהתאם למצב בשטח.

 לזרעים. תפסל

של כל   ן ולניקיוהפקת הזרעים וטיפולם ידגום המפקח דגימת זרעים לנביטה  לאחר .5.8

   (. 2.4שומים י לנוהל דיגום זרעים )ראה מסמכים י בהתאםמכסה, 

ידגום המפקח דוגמה רשמית של זרעים  לאחר הפקת הזרעים, יה,פלפל ועגבנ בייצור זרעי

  אשר יועברו עפ"י פרוטוקול השירותים להגה"צ ולביקורת ווירואידים  םווירוסיבדיקות ל

 למעבדות מוכרות לבדיקה.

  נספחים . 6

 בקשה לביקורת מחלות בשדות ליצור זרעים ליצוא  - 1נספח   6.1

עותקים   2)מורכב מחלק מקור שנשאר אצל המגדל ודף הערות ביקורת – 2נספח  6.2

 שנשארים למעקב אצל המפקח. 
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בקשה לביקורת מחלות בשדות ליצור זרעים  - 1נספח 

 ליצוא

 מדינת  ישראל

 השרותים להגנת הצומח ולביקורת  –משרד החקלאות 

 שתלנות וחומר ריבויהאגף ל

 03-9681513פקס   03-9681510/1טל.    50250, בית דגן 78הקריה החקלאית ת.ד.  

*ניתן לשלוח את הטופס גם לכתובת הדואר האלקטרוני של המפקח באזורך 

                                                            

בדיקה מבוצעת  ה-  יצוא ילבקשה לביקורת מחלות בשדות ליצור זרעים 

 בלבד חזותי באופן 

:   שם חברת הזרעים

 _____________________________________________________ 

 שם המשק
 תאריך

 / שתילה

 זריעה

 

 מקום השדה

 

 סוג

 

 זן

 גודל

 השטח

 בדונמים

סימון זרעים 

 שנזרעו

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

 לשימוש משרדי בלבד: 

 __________________ נספח לחשבון מס':

 __________________ מתאריך:
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 סלולרי:______________טל:   :________________ שם אחראי על הגידול

 ___________ 

 

 

מגיש  שם        ______________ תאריך: 

                                         _____________  ח.פ:    :__________________ הבקשה
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 הערות ביקורת טופס  – 2נספח 

 

 


