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מטרה:
פגשת הכנה לקראת יבוא זנים וכנות של גפן ליין מדרום צרפת לעונת .2010
עיקרי הדברים:
א .יבוא חומר ריבוי של גפן לא מתוכנן להיות יבוא קבוע .התכנית היא לאשר את היבוא למשך כשלוש
עונות .וירוס ה –  leaf rollמתפשט בקצב מהיר מהצפוי .בעוד כשנה יקבי רמת הגולן יהיו מוכנים עם
חומר משלהם .אח"כ גם חוות יזרעם.
ב .יבוא עונה שעברה ):(2009
היבוא הסתכם ב 170,000 -זנים ו 129,000-כנות .בסך הכל יוצרו כ –  2מליון שתילים.
בחודשים ספט'-אוקט'  2010ניתן יהיה לבצע פיקוח בשטחי הגידול עם חומר הריבוי המיובא מעונת
 .2009קיים מיקום מדויק של אזורי השתילה אצל ראול.
ג.

דרישות יבוא:
לדברי מלכי הצרפתים אישרו את דרישות היבוא למעט התייחסות למחלת ה –  .ESCAהוחלט
להשאיר את סעיף מס'  5בדרישות היבוא ללא שינוי .בנוסף:
 להוסיף בהנחיות עבודה פנימיות שהדיגום למחלות שלא נבדקות בתחילת התהליך
)מיד לאחר היבוא( נעשה על פי הופעת סימפטומים בלבד .באחריות דניאלה.
 להכין הנחיות פיקוח למפקחים בשלב הפיקוח אצל המגדלים )לאחר הוצאת
השתילים מההסגר( .באחריות ?PRA/PEQ
 לשלוח להגנת הצומח של צרפת מכתב לגבי היבוא הצפוי בעונה הקרובה ודף דרישות
מעודכן .באחריות מלכי ושלומית.

ד .כמות יבוא צפויה לעונת :2010
הכמות תעלה על זו של השנה שעברה .גם מס' היבואנים יעלה )צפויים שני יבואנים חדשים( .תהיה
תוספת של כ 100,000 -עד  200,000מטר.
ה .ברשיון היבוא הכמות שתופיע היא של מס' ענפי רכב/כנה ולא מטר או עין.
המפתח הוא  1מטר זן = יחדה 2 .מטר כנה = יחידה.
ו.

נסיעת המפקחים לביקורת מוקדמת:
 המפקחים יקבלו לפני צאתם צילום של רשיונות היבוא ,סיכום הכמויות ,שם איש
הקשר בפריז.
 מועד הנסיעה המשוער הוא –  29/11/09לשהייה של שבוע.
 שיטת הדיגום בחו"ל – הדיגום יתבצע מהכרם עצמה ולא מהאחסון )כפי שדוגמים
בארץ( .גודל המדגם הוא  5%מהעצים בכרם – כל גפן  20נגדמת .לוקחים זמורה אחת באורך
של  20ס"מ מגפן מעוצה) .זנים וכנות(.
 כרם = זןXמיקוםXקלון.

ז.

בדיקות מעבדה לדוגמאות המוקדמות ) 100%מהדגימות(:
 קבוצת ה – .nepovirus
 .Flavescence Doree phytoplasma


)III

וירוסי איכות (grapevine Virus A, Grapevine Virus B, Grapevine Leaf Roll Virus

ח .טיפול במים חמים – יעשה בחו"ל בלבד.
ט .רשיון יבוא לדוגמאות – נאשר שימוש בצילום הרשיון המסחרי.
י.

היבואנים יודיעו על מועד הגעתם לארץ מראש על מנת שניתן יהיה לתאם את העברת המשלוח לממ"ן
עם המפקחים בטרמינל.

יא .פיקוח




בארץ:
יש להגביל את סיום מועד הקמת הקרנטינה.
יש לצרף את מפרט הקרנטינה לרשיון היבוא.
יש להגדיר את זמן השהיה בקרנטינה מחדש –  10שבועות.

יב .יש להודיע לעדנה על מועד הגעת הדוגמאות לארץ וכמותן.
יג .יש לתאם ישיבה עם היבואנים והשתלנים )באמצעות צחי דותן(.
יד .מגיש הבקשה לרשיון יציין בטופס הבקשה את הפרטים הבאים:
 שם הזן וכמותו )ביחידות – מס' ענפים(.
 שם הספק ,כולל איזור/ים מוגדר/ים.
 למי מיועד החומר ע"פ טבלת נתונים של שנה שעברה.

סוכם ע"י שלומית ציוני
22/11/09
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