
2020אבטיח מללי לעונת 

הנחיות לקראת ותחילת העונה



-בחירה והכנת השטח

עקב הסיכון ממחלות  . רצוי אף יותר, שנים לפחות לגידול עוקב4: מחזור•
.קרקע

כדאי להימנע מזריעה בחלקות הידועות כמאולחות בעשבים קשיי הדברה  •
('סולנום זייתני וכו, ינבוט, סעידא)

: עיבודים•
ולכן עיבוד מעמיק  , לצמח שורש שיפודי הרגיש להידוק-משתת \חריש

.  עשוי לסייע בהתבססות מהירה של השורש

.              חריש יפחית השיבוש בעשבים

!?אי פליחה \מינימום עיבוד 

-בדיקות קרקע

אבטיח מגיב היטב לפוריות בקצב ההתבססות וסגירת הנוף
.מ כחודש לזריעה"ס0-25בדיקות קרקע רצוי לבצע לשכבת  •

.  באולסן, מ"ח10מתחת ל : הסף להוספת זרחן•

.במיצוי בקלציום כלוריד, מ"ח40יש להוסיף אשלגן כאשר הבדיקה נמוכה מ •

.כנראה שכדאי לדשן בשטחים עניים או בקרקעות כורכר. לא ברור הסף לחנקן•



לאחר הגשמים הראשונים מומלץ לקלטר את החלקה  (: ואסיף)הכנת השטח לזריעה 
,  ללא רגבים, פני קרקע ישרים. לקבלת מצע המתאים לזריעה ולאיסוף מכני של האבטיחים

.       למניעת פחת אסיף ופגיעה באיכות

להיזהר מהידוק  –לעיתים יש צורך במהלך מעגילה לפני הזריעה או מיד אחריה 
.ברטיבות



(ה"ק, ז"ק)מונעי הצצה -קוטלי עשבים 

.בעקבות נזקים, 2019-20בכחול מעודכן .  קדם זריעה= ז "ק, קדם הצצה= ה "ק

.המטרה\י גשם"התכשירים הם קדם הצצה ותדרש הפעלתם ע

והפחתת  , לטובת שיפור ההדברה, ל"מקובל לבצע שילובים בין התכשירים הנ

.השאריתיות

חומר פעילמועד יישוםהתכשיר

מינון  

רישויי'ד\ק"סמ',גר

לגידולשאריתיות

(0-5)עוקב  

5/3לאחר , ה"קגולדקודל
Prometryne+

Metolachlor400V1

fomesafen60-120V3-4ה"ק, ז"קרילקס/פלקס

15/2Chlorsulfuron0.3-1X5עד , ז"קגלין

טרבוטרקס

ז  "ק, ה"ק

terbutryn150-200X1-2מאוחר

גולדSדואל 

ז  "ק, ה"ק

Metolachlor80-100X1מאוחר

5/3150+40X3לאחר , ה"קטרבוטרקס+פלקס

5/3150+80X2לאחר , ה"קטרבוטרקס+דואל



הדברת עשבים לקראת זריעה וקדם הצצה 

!!חשוב לשמור על ניקיון החלקה עד יום הזריעה•

:  להדברת עשבים לפני זריעה•

במינון של    ( 'וכוגליגן, גול)אוקסיפלורופאןבשילוב תכשירי גלייפוסט-

בתכשירים אלו אין  (. ע"לשיפור הדברת ר)או יותר ' ד\ק"סמ20-30

של גשם לאחר ' הקפצה'עקב הסיכון מ, להשתמש סמוך לזריעה או אחריה

.ההצצה

בסמוך לזריעה או  ' ד\'גר4עם אורורה עד  גלייפוסטכחלופה ניתן לשלב -

.שאריתייםהחומרים אינם . קדם הצצה

.בתוספת משטח(  אפ ודומיו-ראונד)גלייפוסט-
משבוע  לזריעה ואילך כולל גלייפוסטחרסית לא מומלץ ליישם 10%בקרקע עם פחות מ * 

.כמובן יישום קדם הצצה

,  דוקטלון: תכשירים קוטלי מגע נוספים לקראת זריעה וקדם הצצה•

ויש לשקול היישום בעזרת המדריך ואנשי  ' ברן וכו, ספוטלייט, בסטה

.החברות



-זריעה
:  מועד הזריעה מומלץ

.מאמצע מרץ ועד סוף אפריל-

-בבוקר 8ב ,מ"ס5בעומק הקרקע ' בתנאי שטמפ
.  ולא צפויה התקררות מעת הנביטהצ "מ15מעל 

(.למרץ ואילך10זו מתאימה לזריעות ' טמפש"בר)

מומלץ להימנע מסוף אפריל , זריעות מאוחרות-
הגידול בסיכון גדול להיפגע מוקדם וקשה -מזריעות
.מוירוסים

יש לוודא שהזרע ברטיבות  . מ"ס4-5הזריעה לעומק -
!!מספקת לנביטה

יש להקפיד שהזריעה מתבצעת בשטח נקי  -
!!מעשבים קיימים



:המשך זריעה

מ"ס193מרווח שורות מ"ס96מרווח שורות 

2.5-35.5-6בשלחיןזרעים למטר שורה 

1.5-23-3.5*זרעים למטר שורה בבעל

:יתרונות
ניתן לרסס מונעי הצצה לפס  

ההרטבה

ניתן לקלטר עד שלב מאוחר  

שטח גדול

יש גיבוי עומד צמחים של       

שורות2

ניתן להנביט זריעה ביבש

:חסרונות
חסר גיבוי עומד צמחים  שטח הקלטור מוגבל מהר

למטר רץ

.בהתאם לעומק ההרטבה ופוטנציאל היבול באזור–בעל *•

90%-ן מתייחסות ל"ההמלצות להל. יש לשים לב לאחוזי הנביטה הרשומים על שק הזרעים**•

.נביטה

אשר יגרום לאבטיחים קטנים מידי עבור  , יש להקפיד ולהמנע מפני עומד צמחים גדול מידי•

.האסיף הממוכן



,  "ו'גאצ= "הניאוניקוטונואידיםזרעים עטויים בתכשירים מקבוצת •
–" סנטרינו","טופסלסט", "קרוזר"

יום ומעט כנגד  40לכימנעו כנימות עלה . הנבטים מוגנים מפני חלק ממזיקי הקרקע
.תלוי בהרטבה לאחר הזריעה(. לתקופה קצרה יותר)? נמלים

:  תכשירים לפס הזריעה•
באזורים המועדים . אין כרגע תכשירים בעלי רישוי לזילוף בפס, דיזיקטולבהעדר 

לבעיות מזיקים אלו כדאי יהיה להתייעץ באנשי החברות להמלצה על תכשירים  
.לוכסמבורגאינו מורשה לוודא עם . מטר שורה1000\ק"סמ100טלסטאר.  אחרים

!!מ"ס193חשוב בעיקר בזריעות של שורה כל 



:לאחר ההצצה

:קלטור שורה ראשון •

סגירת חריצים ותעלות והמשך הכנת  , אוורור וחימום הקרקע, הדברת עשבים: מטרתו

ניתן . ללא פגיעה בצמחים, הקלטור יבוצע מוקדם ככל האפשר. השטח לאסיף מכני

.להוסיף מגיני שורה שימנעו כסוי הצמחים הצעירים

:קלטור שני•

כיסוי חריצים וסדקים והמשך הכנת השטח לאסיף , אוורור, הדברת עשבים: מטרתו

קלטוריתקופת ! לשים לב לא לאחר את המועד. יבוצע בתחילת התארכות השריגים. מכני

.השורה מוגבלת בגלל התארכות שריגים מהירה

!!פ השטח"ממהלך קלטור אשר מרים רגבים עלהמנעיש 

מייד  . לאזור פס ההרטבה העתידיריסוס חומרים מונעי הצצה •

!!שליחת סריגיםלפני , לאחר הקלטור

–(  שנתייםרב+חד)הדברת דגניים •

יש . מורשים לשימוש באבטיח, (ACCaseמעכבי  )רוב התכשירים קוטלי הדגניים 

.בעיקר של דגני הקיץ, לתזמן היטב את מועד הריסוס האופטימאלי



:הדברת עשבים לאחר הצצה באבטיח מללי
שנים גליל ונגב3-4סיכום ניסויי 

עשבים עיקריים מודבריםברישוימינוןתכשירים

הגינהרגלת, לכיד, דטורהX(12-15)+ (300-400)לוטוס+ בזאגרן

,  לששית, לכיד, רגלת, דטורה, ירבוזיםX(50-75+ )( 200-300)'אלנג'צ+ בזאגרן

כף אווז, עוקץ

.עלים אמיתיים ועד התחלת חנטה6-צמחי האבטיח מ: מועד עדיף לטיפול•

....יובש, קוטל עשבים, קור: מ!!!  או בעקה " תקוע"אין לרסס כשהאבטיח •

:פגיעה בהתפתחות הצמחים וביבול •

ככל שנעלה את המינונים  . תמיד יש לצפות לפגיעה מסוימת בהתפתחות צמחי האבטיח(  א
(יחסית בטוחהבזאגרן)' לנג'והצבעיקר במינוני הלוטוס , אנו מסתכנים יותר

חלקם הראו פגיעה ביבול וחלקם  –במספר ניסויים בשנים האחרונות נעשו שקילות -יבול( ב
.פגיעה ביבול תיתכן בעיקר היכן שנכשלה הדברת העשבים.   לא



:דגשים לשלב זה-סיכום

,  זריעה מוקדמת ברטיבות מיטבית–מועד הזריעה לשקול היטב את •

זריעות תחילת אפריל הן  . נמוכות' אל מול החיסרון של זריעה בטמפ

!אופטימליות להתפתחות האבטיח' בטמפ

-באבטיח מללי בעייתיתהדברת עשבים •

.הגידול אינו יוצר הצללה תחרותית לעשבים

היעילים ביניהם לעיתים  . קיימים מעט קוטלי עשבים יעילים עבור הגידול

.לגידול העוקבשאריתייםאו , פוגעים גם באבטיח

.השורהקלטוריחשוב להקפיד על ביצוע איכותי של 



!!בהצלחה

נזקי חזירי בר


