
2020-חימצההנחיות לקראת זריעת 



כללי

 שנתי4במחזור חימצהנזרע  .

 בפוזריוםנמנע מזריעה בחלקות הידועות או חשודות בנגיעות

 בעלקת מצרית וחרוקההמאולחותנמנע מזריעה בחלקות

נמנע מזריעת חלקות עם בעיות ניקוז משמעותיות



פוזריוםמפת יבול בחלקה עם 



עיבודי הכנה 

רגישה מאוד לעודפי מים ובעיות ניקוזחימצה.

 מ"ס30פתיחת הקרקע בעיבוד יסוד ל

יתרון לתיחוח שטחי, חשוב לזרוע על ערוגות נמוכות .

  בקרקע כבדה ולא מנוקזת ניתן להכין גדודיות

גדודית למניעת רביצת  \שורה יטשטש את מבנה הערוגהקילטור

.קצירבהצמחים לשוליים ופחת 



זריעה

ניתן לזרוע מאמצע דצמבר עד סוף ינואר                     .
(                    צימוח יתר, מחלות עלים, תנאי קרקע לזריעה, שלחין\בעל:שיקולים)

תתקבל בהתאם לעומק , בבעלחימצהההחלטה לזריעת , בנגב
(.מ"ס50רצוי )הרטיבות בקרקע באמצע דצמבר 

בחלקות פוריות מומלץ לאחר את הזריעה למניעת צימוח מיותר.

 12-14זרעים למטר שורה כדי לקבל 16נזרע -בהשקייהבחלקות
.צמחים למטר

 צמחים  11-13זרעים על מנת לקבל 14ניתן לזרוע -בחלקות בעל
.למטר שורה



המשך-זריעה 

4בשנים האחרונות נזרעו חלקות עם . שורות על ערוגה2כ נזרע "בד

.  שורות לערוגה עם תוצאות יבול לא אחידות ביחס  לזריעה הרגילה

 מ"ס96או 75( שורות2ל )מרווח בין השורות

 מ בין השורות בתוך הערוגה"ס75יתרונות למרווח של:

התרחקות מפסי הדריכה המהודקים

 השקייהיעילות

מניעת עשבים



נתוני הזנים במזרע

רגישות יבול גרעיניםזן
עליםלמחלות

רגישות למחלת 
הפוזריום

רגישות 
לרביצה

גבוההגבוההבינוניתגבוהזהבית

גבוההגבוההגבוההגבוהירדן

נמוכהנמוכהגבוההבינוניבר

של דליה  " נריה"ושני זנים חדשים של חברת הזרע " ברעם"ו" יאיר"

:התכונות שלהם" בר"לבדיקה כתחליף למישקיתמוצעים לזריעה 
"בר"יבול דומה ל, לפוזריוםעמידות טובה 

מול זהבית מישקיתשל הזרע מוצעים לבדיקה " פלג"ו " יניר"הזנים 



המשך-זריעה

 להגנה מפני רימת " טופסלסט"בחשוב לרכוש זרעים עטויים
הרימות אוכלות את הבקטריות קושרות , המיקרופזהזבוב 

.החנקן

  לא מומלץ לזרוע באותה חלקה שני זנים בגלל אופי צימוח שונה
.להשקייהותגובה שונה 

כל !! חובה לרכוש אך ורק מחברות הזרעים: מקור הזרעים
רכישה מסוחר או משווק אחר מגבירה את הסכנה להעברת  

.און צימוח נמוך ופגיעה ביבול, מחלות בזרעים



חימצההסכנה בייצור עצמי של זרעי 

זרעים מחברת  
"הזרע"

זרעים מייצור  
עצמי



דישון\הזנה

אלא אם הקרקעות דלות בחיידקי , לרוב אין צורך בדישון חנקני
או אם פקעיות החנקן ניזוקו במהלך הגידול בשל ריזוביום

.  מזיקים ועודפי מים
יום לאחר ההצצה יש לבדוק את חיוניות הבקטריות30-כ  ,

במידה והן לבנות יש  , במידה וצבעם הפנימי ורוד הן פעילות
.לבחון אפשרות לדישון חנקן

 החימצהאין לרסס תמיסת דשן חנקני על נוף                           !!
או פיזור , סיכותבקילטורתוספת חנקן תעשה בהצנעת דשן נוזלי 

או דרך מערכת  . שורות או גשםבקילטוראוראה מגורען והצנעה 
המים בטפטוף

 מ היא  "ס0-30רמת הזרחן הנדרשת בקרקע בבדיקות לעומק
מ      "ח10לפחות    



2006כיסופים –חלקת בעל 

ח חנקן "י5אוראן
בין השורותבקילטור

היקש ללא  דישון  
חנקן



הדברת עשבים

שילובים נפוצים ומומלצים: תכשירים מונעי הצצה

תכשיר המדביר קשת רחבה של עשבים ושאריתי לטווח ארוך–דקוטה/רייסר  ,
.החימצהמתאים ביותר לגידול , משתלב טוב עם תכשירים נוספים

להדברה טובה של מגוון עשבים–טרבוטרקס+ דקוטה /רייסר.

בסעיידה"לשטחים המשובשים –בוראל+דקוטה/רייסר."

דגניים"ועשביית , לשטחים עם כשות–קרב+ דקוטה/רייסר."

ונירית הקמהירבוזים"לשטחים עם –פלקס+דקוטה/רייסר."

 יש לעיין  ! בקרקע ועלולים לפגוע בגידול העוקבשאריתייםהתכשירים כולם
.ולהתייעץ עם המדריך, לפני השימושבתויות

 בשילוב בלאנס או  )סאקורהנערכו תצפיות משקיות עם החומר 2019ב
בהשוואה לטיפולים המקובלים( טרבוטרקס

 במהלך תחילת הגידול בהצנעת גשם כתוספת  גולדבדואל ניתן להשתמש
להדברת רחבי עלים וכשות



7/2/18שרוסס     ב 150מפלקספגיעות בחיטה 
(באדיבות איתי מאגן)



תודה על  
ההקשבה


