
 פגישת מגדלים

 נען

 2020ינואר 

 



 ארצי - 2019חמניות 

   (מתחת לממוצע 20%כ)בינוניים  –יבולים נמוכים 

  בחלקות שלחין' ד/ג"ק 320 - 170: שונות גדולה 

  גרעינים ריקים או קליםגבוה והרבה פחת 



 אקלים במהלך העונה

 חורף 

גשום מאוד  
טמפרטורות 

 נמוכות

 אביב
גשום  
 וקריר

  מאי
מספר  
 שרבים

 קיץ
טמפרטורות 

 נוחות
 לא קיצוני



 באביבאקלים 

 מרץ אפריל   מאי  



 אקלים במאי

 חם במידה ניכרת מהממוצע ואחד החמים מאז תחילת המדידות•

 (תלוי במיקום)צ "מ 30ימים מעל  10 – 15•

 שרב ארועי 5•

 !צ "מ 42-45שמגיעה ל ' טמפימי שרב רצופים מתוכם יומיים  3•

 

 

 



מופע  •

מזיקים 

ומחלות  

רגיל 

 לעונה



 ? 20%מה גרם לירידת יבולים של כ 
ירידת היבולים מאפיינת את כל  
הארץ מלבד משקים בודדים או  

 חלקות בודדות

 גם חלקות בעומד מלא נפלו ביבול

תנאי השרב חלו על כל האזורים  
 בעוצמות דומות

כ החמניות בשיא פריחה  "בד
 בעשרת האחרונה של מאי

יתכן והאקלים השפיע לרעה  
 הדבורים על פעילות





 בחירת השטח
 

 שנים מגידול חמניות קודם 4מרווח של לפחות •

 :מזריעה בחלקות עם סיכון לפגעים הבאים להמנערצוי •

 
 עלקת חמנית ומצרית

 בקרקע כשותיתשאריות 

 בעצמה גבוהה מקרופומינה

:  שארית קוטלי עשבים
 אוריאה ועוד סולפוניל,טריאזינים



 דרישות הזנה של הגידול

 :רמה רצויה בבדיקות קרקע •

o מ"ח 10: זרחן 

o מ"ח 50: אשלגן 

o אין צורך לדשן למעט במקרים חריגים של שדה  : חנקן

 דל ביותר  



 (המשך)דרישות הזנה 

בפרט , כ אינן מגיבות לדישון למרות הכמויות הגדולות של המינרלים"החמניות בד•
הסיבה לכך נעוצה בעומק ובגודל של בית השורשים וכן  . שהן צורכות מהקרקע, אשלגן

המאפשר לחמניות לקלוט מינרלים שזמינותם לצמחים , בכושר הקליטה הגבוה שלהם
כחודש לפני הזריעה יש לבצע בדיקות קרקע לזרחן ולאשלגן בשכבת . אחרים מעטה

 .מ"ס 0 -20 הקרקע 

• 
 .מספיקה לצורכי הגידול אולסןחלקי מיליון ומעלה בשיטת 8רמה של  -זרחן 

• 
בקרקעות  F-  4000או דלתה CaCl2( -במיצוי ב)ג ומעלה "לק ג"מ40רמה של  -אשלגן 
 .מספקת לגידול -בקרקעות בינוניות 3600- -ו, כבדות

• 
,  בניסויים ובתצפיות שנערכו בעבר לא נמצאה תרומה לדישון חנקני בחמניות -חנקן 

למעט  , לכן אין צורך בדישון חנקני, אלא אם הכרב היה מנצל והשדה דל ביותר
 במקרים חריגים שבהם יש להיוועץ במדריכי הגידול

 

 
יש , במקרה שהתוצאות המתקבלות בבדיקת הקרקע שהוזכרה לעיל נמוכות מכך•

 .להיוועץ במדריך הגידול
 



 הכנת מצע זרעים

תוך   -קילטורתיחוח או –מומלץ לסיים עיבודים •

עד סוף ינואר כדי לאפשר זריעה  סטומפהצנעת 

 לאחר קבלת גשם על העיבוד, ברטוב 

 :יתרונות •

oחיסכון של השקיית הנבטה 

oמניעת יצירת קרום לשלב הנביטה 

o בזמן מיטבי הסטומפהפעלת 

 

 

 



 2020זנים למזרע 

 :זנים פתוחים •

oנביטה   80%   -  3. י.ד 

o  נביטה 83%    -שמש 

oנביטה 82%   – סופרימו 

 : מיכלואזני •

o סבילות גנטית לעלקת, נביטה  73%   – 5עמק 

o צבע אחיד ומובהק  ,יבול טוב מהזנים הפתוחים, נביטה  90%   – 6עמק

 לתוצרת

o אין זרעים   – 7עמק 

 יש לרכוש זרעים אך ורק מחברות הזרעים•
 

 
 

   



 זריעה
 עומד צמחים סופי•

 

o שורה' למצמחים  3 – 3.5: בזנים פתוחים 

o שורה' למצמחים  2.5 – 3:     מיכלואבזני 
 

 (לעומד סופי)שעור זריעה •
 

 עומד נבטים רצוי למטר שורה                                             
מספר זרעים למטר שורה                                                              =     ---------------------------------               Xמקדם ביטחון   

 (  כשבר עשרוני)אחוז נביטה(           'וכואקלים ,מצע זרעים)
 

 

o  למזרעים  4 - 4.5בזנים הפתוחים כ' 

o למזרעים  3.5כ   6בזן עמק' 

 

o עלים אמיתיים 4בגיל : אם יש צורך בדילול 
 

 
  



 תזכורת מניסוי עומדים

 2016זרעי שער העמקים 

 'אחוז סוג  א ('ד/ג"ק)יבול נטו  אומד

'  יבול סוג א

 ('ד/'ג"ק)

2 256 97 249 

2.5 265 97 257 

3 283 93 264 

3.5 316 93 294 

4 305 92 284 

 3י .תוצאות הזן ד



 (המשך)זריעה 

 :מועד זריעה •
o  מ  "ס 5מעלות בעומק  10-12הקרקע מגיעה ל ' טמפכאשר

                                                             ימים' בבוקר במשך מס 8בשעה 
 (עולה אחוז ההצצה –' הטמפככל שעולה )

 :עומק זריעה •

o 4 במידה וצפוי  . מ תוך הבטחת רטיבות טובה סביב הזרע"ס

 מ"ס 3גשם או הנבטה עדיף לעלות ל 

 :מהירות זריעה •
o  5 – 4 ש"קמ 



 הדברת עשבים
 מונעי הצצה•

oקלטור עד סוף ינואר\בהצנעת תיחוח:  סטומפ 

oעלול לפגוע בחיטה, שאריתי : דקוטה \רייסר 

oפעילות קצרה:  טרבוטרקס 

oפעילות קצרה:  אלאנקס 

o גולדדואל   

 .אפשרי ורצוי לשלב בין החומרים•
o  לכל החומרים פעילות על טווח עשבים רחב אך לא מושלם

 מייעל את מניעת העשבים בינהםושילוב 

o מ"מ 60עד  30הפעלה טובה תתקבל בתחום של 

   

 

 



 (המשך)הדברת עשבים 

לקטילת דגניים חד ורב שנתיים לאחר הצצת  •

החמניות אפשר להשתמש במגוון קוטלי דגניים  

 :סלקטיביים 

oחץ סופר \סופר  סלקט 

oפוקוס אולטרא 

oגלנט סופר 

oלאופרד 

oפנטרה 

 

 



 מניעת עלקת

שימוש בקדרה עדיין ללא רישוי והאחריות על •

 המגדל

 :בשני שלבים מדוייקיישום •

 .מ"ס 4-5באורך  5-6כאשר עלים ' ד\'גר 1.5 עלוותיריסוס ( 1   

 העלוותייום בדיוק לאחר הריסוס  21' ד\'גר 3 כימיגציה(  2   

 

 



 תכנון השקיה

וזאת במידה ' ד \קוב  250 – 300יש לתכנן השקיה של •

 מ ביום הזריעה"ס 100ויש עומק הרטבה של 

 

 50מ כדאי לתכנן תוספת של  כ "ס 100אם יש פחות מ •

 'ד \קוב 



 
 

 

          


