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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 שירות ההדרכה והמקצוע 
 אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

 
  2020 פברואר 

  הנחיות לגידול הנחיות לגידול 

 02020202    --  לפיצוחלפיצוח  חמניותחמניות
 

עוזי ; ועמק הירדןבית שאן ועדת מגדלים עמק  -יפתח גלעדי  ;שה"מ -אור רם, אשר אייזנקוט 
 ארגון עובדי הפלחה -יגאל פלש  ;שדה נגבגידולי  -נפתליהו, עידן ריצ'קר, אבישי וזה 

 
 . הסיוע בכתיבת ההנחיותעל חנן אייזנברג  ל תודות לתמר אלון ו

 בארץ. ושל מדריכי הגד"ששל שי כיתאין ז"ל ועבודותיהם על הנחיותיהם  מבוססדפון זה 
 

  חמניתחמניתהה

לדת . מו(ositaepCom) משפחת המורכביםבש (Tubuliflorae) משפחת הצינורייםל שייך (Helianthus) חמניתהסוג 

  תןמתבטא בתפוצדבר וההחמניות מסתגלות לתנאי גידול שונים,  מערב אמריקה הצפונית.היא  חמניתה

קוטר בית . בשכבה זו בעיקר בשכבת הקרקע העליונה ,שיפודי ומסתעףהוא החמנית . שורש בעולם תרחבנה

 קע עד לשני מטרים. העליםרקהשורשים עשוי להגיע לשני מטרים ויותר. חלק מסעיפי השורש מעמיקים ב

גין. לסירו פטוטרות ארוכות וטרפים דמויי לב ומפורצים, היוצאים מן הגבעול בצורה נגדיתבעלי , שעירים

מרכזיים לרוב אינם חונטים. הפרי הפרחים ה. מיניים-מורכבת מפרחים צינוריים דוה התפרחת היא קרקפת

לכן תקופת ו ,מושפעת מאורך היום אלא מהטמפרטורה הנאי חמניתפריחת ה מורכב מקליפה וזרע.ההוא זרעון 

קצה הגבעול הזקוף בשעות : הליוטרופיזםההגדילה מתקצרת בתנאים חמים. החמנית מצטיינת בתכונת 

מערב וחוזר ומזדקף משקיעת החמה ועד חצות הלילה. מחצות ועד הבוקר לכיוון ים מתכופף אחה"צ יהצהר

ם. ים וחוזר חלילה. תופעה זו נפסקת כאשר מתחילה האבקת הפרחיירהוא נוטה מזרחה ומזדקף שוב עד הצה

מאחר שדבר זה קורה בשעות הבוקר, נשארות מרבית הקרקפות בשדה, כשהן פונות כלפי מזרח. ההפריה היא 

התאם עצמי -איקיימת תופעה של  הישראלים חמניות. בזני הקה מבוצעת בעיקר על ידי דבוריםזרה וההאב

קה של קרקפת מסוימת אינה מסוגלת בתנאים רגילים להפרות את הפרחים שבאותה באו ,(עקרות עצמית)

 בשנים האחרונות נעשים מאמצים לטיפוח חמניות בעלות התאם עצמי ויכולת חנטה טובה יותר. קרקפת.

 

 לפני הזריעהלפני הזריעה

   גידול מחזור

במרווחי זמן  זריעה  באותה חלקה.של חמניות שנים לפחות בגידול עוקב  ארבעעל הפסקה של יש להקפיד 

 .תהפצה מהירה של עלקלרקע ולהגדלת הסיכוי לפגיעה ממחלות ק קטנים יותר תגרום

 :לןהשלבגורמים  רצוי להימנע מזריעה בחלקות הידועות כמאולחות

 וכו'( , ענבי שועל)לכיד, דטורה ה קיצית קשת הדברהיעשבי. 1

 . עלקת חמנית ומצרית2

 )השפעת הגידול הקודם( עבוהה בקרק. מקרופמינה בעוצמה ג3

 . כשותית בקרקע4

 . קשיון רולפסי5

 .העלולים לפגוע בחמניותשאריתיים . קוטלי עשבים 6
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   דישון

 צורכותשהן , בפרט אשלגן, מינרליםההכמויות הגדולות של  למרות לדישוןבד"כ אינן מגיבות החמניות 

ר הקליטה הגבוה שלהם, המאפשר ושבככן ו בית השורשיםשל גודל בומהקרקע. הסיבה לכך נעוצה בעומק 

 . עטהלצמחים אחרים מ לקלוט מינרלים שזמינותםלחמניות 

 .ס"מ 20-0קרקע השכבת ב אשלגןול לזרחן ע בדיקות קרקעבצכחודש לפני הזריעה יש ל

  .רכי הגידולומספיקה לצשיטת אולסן ב ומעלה חלקי מיליון 8רמה של   - זרחן

בקרקעות   -3600-ו ,בקרקעות כבדות -F 0040דלתה או  (2lCaC-מיצוי בב) להומע מ"ג לק"ג 40רמה של  - אשלגן

 מספקת לגידול. - בינוניות

 מדריך הגידול. ב ץע וולהייש  כך,נמוכות מהמתקבלות בבדיקת הקרקע שהוזכרה לעיל התוצאות שה קרבמ

  מנצל הכרב היה אםא חנקני בחמניות, אל לדישוןבניסויים ובתצפיות שנערכו בעבר לא נמצאה תרומה  - חנקן

 .מדריכי הגידולבעץ וובהם יש להיש בדישון חנקני, למעט במקרים חריגיםאין צורך   ןלכ ,והשדה דל ביותר

 

   עיבודים

בוד מעמיק  יע שדרוקרקע מהודקת  במקרה של ד להידוק הקרקע.ורגיש מאה ,עמוק פודיישורש ש חמניתל

משום ריסוסים או קלטורים.  באמצעותיה ימעשבי נקלשמור על שדה יש ך החורף הל(. בממשתתאו )חריש, 

מצע זרעים מפורר ומונחת היטב שיאפשר זריעה בלחות רבה בכדי לנבוט, יש צורך נדרשת זרעי החמניות של

 גע טוב של חלקיקי הקרקע עם הזרע.ומלעומק מדויק 

 

 לפני הזריעה  מעשבים לשמירה על שדות נקיים קוטלי עשביםשימוש ב

 ומם כיתיעשבים רחבי עלים בעיי בחלקהיש  םא .סמ"ק/ד' 200 מינוןבאפ ודומיו( -ראונד) סטפוירי גליתכשי

 וליישם סמ"ק/ד' 50-30של  במינון (ודומיו תכשירי אוקסיפלורופאן )גולבגלייפוסט תכשירי  ניתן לשלב ,חלמית

 4במינון  רורהואבגלייפוסט התכשירי את  שלבמומלץ ל בהתקרב מועד הזריעה .הזריעהלפני לפחות  חודשכ

מינון בדוקטלון יה לפני הזריעה בתכשיר י, ניתן להדביר עשבכמו כן .סמ"ק/ד' 45במינון  אקופרטבג'/ד' או 

  .סמ"ק/ד' 300-250ודומיו( במינון  בסטה) גלופוסינט אמוניום תכשיריב או סמ"ק/ד' 400-150

 

  זריעהזריעה

מכך מתארכת בטמפרטורות נמוכות  .צמ" 01-21-מ תהיה גבוהה  כאשר טמפרטורת הקרקע - זריעההמועד 

 שמונהשעה ב הקרקע רטורתטמפ יש לבדוק את פטריות.מוהזרעים עלולים להיפגע ממזיקי קרקע ו ההצצה

 הגיעה לסף הנדרש.הטמפרטורה אכן ולוודא ש ,ימים רצופים המכך הלבממ "ס 5 בעומק של  בבוקר

תכשיר המורשה  עתהינון וכלורופיריפוס, אין אזדי םתכשירים משימוש של ההוצאתבשל  - קוטלי מזיקי קרקע

  ליישום בפס הזריעה.

 צמחים 2.5-3-נכוון למכלואים בו ;מטר שורהל צמחים 3-3.5מומלץ עומד של זנים פתוחים ב בשלחין - עומד

 .לאחר הדילול שורה מטרל

 :לןהשלנוסחה השיעור הזריעה הסופי ייקבע על פי 

 למטר שורה עומד נבטים רצוי                                               
                            מספר זרעים למטר שורה=   ---------------------------------------  Xטחון  ימקדם ב            

 )כשבר עשרוני( אחוז נביטה                                            
 

מועד האו  לקוי הזריעה מצע. ככל ש1.3-1וינוע בתחום של  ,מועד הזריעהבים ורעהזמקדם הביטחון תלוי במצע 

 את המקדם.  יש להגדיל - מהרצוי מוקדם
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חישוב כמות הזרעים שיש לזרוע ישמש ל שק הזרעיםל המוצמדת בתווית אחוז הנביטה הרשום - נביטה אחוזי

  .הרצויהצמחים להגיע לעומד  כדי

חשוב שהזרע יוטמן  או כשלא מתוכננת השקיית הנבטה ס"מ. בבעל 4לעומק של  ועלזרמומלץ  - זריעה עומק ה

באמצעות ניתן לזרוע  מספקת לנביטה מיטבית( ינהלחות אהבעת זריעה בקרקע לחה עד יבשה ) בקרקע רטובה.

 לפנות את שכבת הקרקע היבשה יותר ולהטמין את הזרעים ברטיבות גבוהה יותר. כדי מפנים 

זריעה קמ"ש.  6 עד המיטבית היאמהירות הזריעה דיקות שנעשו במזרעות שונות נמצא כי ב ב - מהירות זריעה

 באחידות הזריעה. עלולה לפגוע מזו מהירות גבוההב

 

  זנים ותכונותיהםזנים ותכונותיהםהה

 מדריכי הגידול. ובשנים האחרונות ועל פי הידע שצברשנערכו נתוני הזנים נלקחו מתוצאות מבחני הזנים 

זן  חברה  שם הזן 
 וא כלמ /פתוח

עמידות  
לעלקת 
 * החמנית

 ימים מהצצה  
 90%-ל

 פריחה

גובה  
צמח  ה

 )ס"מ( 

אורך זרעון  
ממוצע  
 )מ"מ( 

 משקל 
1000 

 אחוז 
 סוג א' 

 3ד"י 
שער 
 93 250 24-25 165 66 אין עמידות  פתוח העמקים

 שמש 
שער 
 העמקים

 פתוח
סבילות  
 93 230 22-23 165 68 שדה

 סופרימו 
זרעים  
 דליה

עמידות   פתוח
 92 230 23-24 162 67 כה נמו

שער  5עמק 
עמידות   מכלוא  העמקים

 75 220 20-21 170 66 גבוהה

שער  7עמק 
עמידות   מכלוא  העמקים

 86 217 23-24 177 64 נמוכה 

 ם בו.י*עמידות הזנים לעלקת יכולה להשתנות כתלות באזור ובגזעי העלקת המצוי

 

 ,אחוז סוג א') תכונות שונותבעלי  כלוא חדשיםבשנים האחרונות חברת "זרעי שער העמקים" מטפחת זני מ

משום שתהליך הטיפוח ובחינת הזנים טרם הסתיימו, הכנסנו לטבלה רק את  .(וכד' עמידויות גוון, אורך זרעון,

  אינם כתובים בטבלה זו,ש ,זנים אחריםבחינה של מתעניין בה כלהזנים שנבדקו מספר שנים במבחני הזנים. 

 עתם.זרי דברדריכים בבמעץ וויהל מלץמו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 עלים ודגניים בחמניות-הדברת עשבים רחבי

 עשבים מודברים 
 ן ינומ

 יישום סמ"ק/ד' 
שם 

 חומר פעיל  התכשיר 
 שם הקבוצה 

 קבוצה ה וסמל

מיני ירבוז, רגלת הגינה, כף אווז, עוקץ 
העקרב, מרגנית, מיני נורית, דוחנית  

בסיני  השלחין, אצבען מאדים, זיפן, אל
יני  מ ,דורת ארם צובאהודית, זריעי 

ומיד לאחריה לפני הזריעה בעת ; חפורית
:  םת העשבים אר גידבי , נבטהההמטרת ה

 ז חלמית, מצליבים, סלק בר, כף אוו

550 
500 
 
 
 
550 
500 

 בהצנעה
 בהצנעה

 
 
 

 הקדם הצצ
 קדם הצצה

 סטומפ 
 פנדל
 
 
 

 סטומפ 
 פנדל

PENDIMETHALIN 
 -דיניטרו
 אנלינים

K 

 ז, סולונום שחור, רגלת הגינה, בו יר
כף אווז, בר גביע, דוחנית השלחין, אצבען 

 . צובארם ת א, זריעי דור מאדים, זיפן

 זריעהקדם  400
 הצצהקדם 

 אלאנקס 
 ALACHLOR אלאמור 

 אצטמידים 
K 

מצליבים שונים,  ,מיני ירבוז, רגלת הגינה
כף אווז, כוכבית מצויה, בר גביע, זיפן, 

  ,בען מאדיםצאדוחנית השלחין, 
 דורת ארם צובא, זריעי  אלבסינאה הודית,

 ; גמא הפקעים )סיידה(
 חלקי -ולנום שחור ס

 S דואל הצצהם קד 130
 גולד

METOLACHLOR-S 

  לכיד, חסת המצפן, גדילן, ברקן,
ינה, סביון, ציפורני חתול, מרור הג
  שלח, חרדל, טוריים, ,קורטם

 ע,ירבוז שרו ירבוז מופשל, עוקץ העקרב,
  כף האווז, חלמית, סולנום שחור,
 ; זנב העקרב, בקיה רגלת הגינה,

, קוטבקדד,  יע,גב-הדברה בינונית: בר
 שית הצבעים, לכיד הנחליםלש

 25רייסר  קדם הצצה 250

 דקוטה 

 ספרינטר 
FLUROCHLORIDONE 

מעכבי  
 קרטנואידים 

F 

, (מינים רגישים לטריאזינים בלבד) ירבוז
  ;ה, רגלת הגינסולנום שחור
 שית יגביע ולש-בר  אינו מדביר

 טרבוטרק  קדם הצצה 150-200

 TERBUTRYNE טרבוטראן 
 נים טרבוטרי

C 

-F  FLUAZIFOP-Pדגנול קוטל מגע  50 שנתיים -שנתיים ורב-ם חדדגניי
BUTYL 

FOP’S 
A 

 דגני חורף 
 להדברת דורת ארם צובא 

35-50 
75-100 

 HALOXYFOP R סופר-גלנט קוטל מגע
METHYL 

 חורף דגני 
 גבוה להדברת דורת ארם צובא ההמינון 

-QUIZALOFOP-P פנטרה קוטל מגע 125-150

TEFURYL 

 דגני חורף 

 דברת דורם צבא הל

50-100 

70-100 

 100אג'יל  קוטל מגע
PROPAQUIZAFOP 

 שנתיים -חד דגניים
 שנתיים -דגניים רב

70 
100  

 סופר  סלקט קוטל מגע
 חץ סופר
 קולקט 

CLETHODIM 
DIM'S 

A 

 חורף -ידג
 קיץ-דגני

 דורת ארם צובא 
 יבלית 

120-200 
200 

200-300 
400 

 פוקוס  קוטל מגע
 אולטרה 

CYCLOXYDIM 
DIM'S 

A 

 
 .סמ"ק/ד' 300מינון ב רגלוןניתן להשתמש בתכשיר ועשבים  חמניתהקמלה של צמחי הללייבוש ו
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  הגידולהגידול  מהלךמהלך

 דילול 

להשתדל להשאיר את הצמחים  . ישלים אמתייםע 4בשלב של או  ס"מ 10בגובה  תהחמניכאשר עשה ייהדילול 

הוצאת הצמח להקפיד על  יש .יותרת קטנה ם לקרקפלגרו ן הצמחים ובאועלול לפגוע איחור בדילול  .הגדולים

  בשלמותו.המדולל 

 

 קלטורי שורה 

הדברת עשבים בין שורות לקלטור זה כמה מטרות:  נים ולפני הדילול.מגעם ע בצרצוי ל - ור ראשוןקלט

הכנת הקרקע לקלטור ; מניעת היסדקות הקרקע ופתיחת "הקרום" לצורך אוורור וחימום הקרקע; דולהגי

 .השני

רת  ר עשבים בשוידבהול הגבעולים בסיסי הערמת אדמה עלבאמצעות החמניות את  בצייל מטרתו - שני  קלטור

 חמניות.השל  רבשל הצימוח המהי הקלטור השני מועדל חסבי ותערנ גלותל יש ובין השורות. הגידול

 

   דבורים והאבקה

  3%-כחה בשדה היא של ריהפכאשר  תתבצע . הכנסת הכוורות לחלקהמיםדונ 5יש להציב כוורת אחת לכל 

בבר או  פריחה מתחרהעל ידי יימשכו הדבורים כך שלכוורות מוקדם יותר, מחשש  ביצאין לה. מהצמחים

של  ימצאותולהקפיד על החובה  .מטרים 500ל ש מרביאת מקבצי הכוורות יש להציב במרחק  בשדות שכנים.

 כוורות.ל בסמוךמקור מים 

יש לספור את  .מטר מהכוורת 200-במרחק של כ ,8:00-10:00 - בוקרהת ובשעתיעשה  דבוריםה בדיקת פעילות 

כאשר פעילות הדבורים נמוכה מהרצוי, יש לבדוק   .30-מ אינו נמוך מספרןולוודא ש ,קרקפות 100ל ע דבוריםה

 שלהלן:ת הגורמים א

 פריחה מתחרה של  המצאותיה .1

 יותר מצאות מקור מים במרחק רב יליד הכוורות וה מקור מיםמחסור ב .2

 שבשטח  כוורותהמספר  .3

 ימצאות שרקרקים בקרבת מקוםה .4

 שטח.בקר בו לקשדבוראי ולבבעץ וובכל מקרה, מומלץ להי

 

 השקיה 

ההשקיה תהיה   מחסור במים. שיבמקרה ש השקיה מלאה או בהשקיית עזר בלבדניתן לגדל את החמניות ב 

  בטפטוף, בקונוע או בהמטרה.

יש לתכנן במדויק את מועד  ,מהירה צימוחה ובשל חמניתצמחי הבכדי להימנע מנזקים ל :טפטוףהפריסת 

מסגרת מהלפני שהצמחים יהיו גבוהים מגובה סרני הטרקטור או  ,לבצע את הפריסהו ףהטפטוהפריסה של 

 ר לפריסה הוא מיד לאחר הקלטור השני. תאים ביותהמועד המ הפורסת.

 :ותהצימוח השונ תדרגובהתאם לשלבים, בכמה  בצעאת השקיית החמניות ניתן ל

קונוע או בהמטרה, יית ההנבטה בהשק את, ניתן לבצע היבשקרקע זורעים ב כאשר הנבטה:בשלב ה .1

ירת קרום על פני הקרקע. יצע ולמנכדי  ,המטרות מספר ת לעתיםדרשונבהמטרה או בקונוע טפטוף. ב

הרטבה ירת פס עד ליצ ולהשקות יש להניח את שלוחת הטפטוף על פס הזריעה בטפטוף, אם מנביטים

יש לזכור  יה.ים על שורת הגידול השנלאחר מכן יש לבצע פעולה זו ג ;בו מצויים הזרעיםשרציף בעומק 

 הצצה. דםק וטלי עשביםק ה יעילה שללא מתאפשרת הפעל בטפטוףכי בהנבטה 



 

6 

 

את  אמללוהגידול את בסס למטרת ההשקיה בשלב זה היא  ועד לשלב הצימוח המהיר: צצהההמשלב  .2

שקיה , יש להקדים את ההקטן יותר ההרטבה עומקלפחות. אם  אחד מטר בקרקע עד הרטבהחתך ה

כאשר מי ההשקיה או הקרקע מלוחים, יש לשקול פתיחת מים מוקדמת  בהתאם למצב הרטיבות.

 ריכוז מלחים גבוה בתמיסת הקרקע. תעילמנ

ית דיר במרבבאופן ס בשלב זה מתחילים להשקות פריחה:המהיר עד תחילת הצימוח משלב ה .3

תחילת יוקדם לעתים מועד  באזורים היבשים )נגב ובית שאן( האזורים, בהתאם לרטיבות הקרקע.

ניצן ) תורכפה  כאשר יההשקהבקרקע קלה תחל לאזורי גידול אחרים.  יחסההשקיה הסדירה ב

ת תדירו ס"מ. 10-7הגיע לקוטר של הכפתור כאשר  -ובקרקע כבדה  ;ס"מ 2הגיע לקוטר של ( תפרחתה

 .ימים 5 מדי -המטרה  בובקונוע ו ;ימים 4-3 מדיקיה המומלצת בטפטוף היא ההש

בשלב זה יש להקפיד על מתן כמויות מים מתאימות, בהתאם  עד לסיומה:ופריחה התחילת משלב  .4

 .3תדירות ההשקיה תהיה בדומה לשלב הגידול באזורים השונים. למקדמי 

מקדמי  זהשלב ב. 4 בשלב תתוארמהבתדירות ה תיעשהשקיה ה עד לסיומו:וגרגר המילוי משלב  .5

 , אשר להלהבשלה פיזיולוגית יםגיעמכאשר הזרעונים ה תופסק ההשקיקיה הם הגבוהים ביותר. ההש

בנוסף, יש שחור. -אפורלהזרעונים החלפת גוון וקפת קרה גבכמו הצהבת  ,מאפיינים צמחיים המכ

שמתמלאים עד  ,ס"מ( 60-0 ים בקרקע )בעומקכמות המים הזמינ תאלבדוק את מצב מילוי הזרעונים ו

משולי הקרקפת למרכזה(. יש  מתרחש לת הגרעינים בקרקפתבשסדר הבמרכז הקרקפת )הזרעונים כל 

ובהתאם למצב המים בקרקע,  ,הזרעוניםן התמלאות טרם הסתיימה בהאחוז הקרקפות שאת  יךלהער

נוספת למילוי בטוח של הזרעונים  עםות פלהחליט אם כדאי להשק -מחיר החמניות להמים ו ימחירל

 בקרקפות המאחרות.

 

 *סבמר 1(, לזריעות מונטיס-פנמןתאדות מחושבת )טבלת מקדמי השקיה לה

 חודש 
שבוע 
 בחודש 

גיל פנולוגי  
 משוער 

 אזור 
ת  חוו
   דןע
 350 עד

 מ"מ גשם 

תבור  
 גלבוע  ו

 350 עד
 מ"מ גשם 

 נווה יער 
  350על מ

 מ"מ גשם 

חוף  ו  עכו
 כרמל ה
  350על מ

 גשם  מ"מ

 לכיש 
  350 מעל

 מ"מ גשם 

 גילת
 350עד 

 מ"מ גשם 

 אפריל

1              

2              

3        
 0.55    0.50 0.55 תחילת כפתור 4

 מאי

 0.88 0.46 0.52 0.45 0.80 0.90 כפתור מתקדם 1

 1.22 0.75 0.85 0.73 1.10 1.25 תחילת פריחה  2

 1.22 1.04 1.17 1.02 1.10 1.25 פריחה וחנטה  3

 1.15 1.04 1.17 1.02 1.04 1.18 פריחה וחנטה  4

 ייונ

 1.24 1.01 1.10 1.01 1.05 1.22 גמר מילוי  1

 1.02 0.83 0.91 0.83 0.86 1.01 מילוי מאחרים  2

3             

4              
 

, תאריכי הזריעה השוניםתאם לבה ,אזורים-כל תתב מונטיס-המותאמים להתאדות פנמן מקדמי השקיה*
מדריכי קבלם גם מלניתן ו ,"נתוני השקיה"לולר ית הספליקציבאותר שה"מ אב פיעיםמו ,לכמויות הגשם שירד
  הגידול ושירות השדה.

 

 השקיית עזר

תחילת לבין  ,פריחה 50%-75% :ור גדולמומלץ לחלק את מנת המים המוקצבת בין שלב כפת רבהשקיית עז

 מילוי הזרעונים, בהתאם למצאי המים.
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 גנת הצומחגנת הצומחהה

  מחלותמחלות

תפטיר לבן המכסה  במתבטאת  ההוגדר. המחלבישראל עדיין לא הקימחון שתוקף את החמניות סוג : קימחון

שויה עמתאימים להתפתחותה הובתנאים  ,ע בעלים התחתונים של הצמחתחילה להופימ יאאת העלים. ה

יום(.  16פריחה +  90%חנטה ומילוי הגרגר )הבתקופת  ,הופעת המחלה גיע עד הקרקפת. מומלץ לטפל עםלה

והם  לטיפול במחלה מורשיםהתכשירים  המכישנם שבועות.  3-כב את התפתחות המחלה  יפול יעיל יעכבט

הגעת  עם בריסוס אוויריפל לטיש לכן ו ,יעיל לעיכוב מידי של המחלה ריסוס אווירי .לןלהשטבלה ב םמופיעי

לטפל כבר בנגיעות  ו שפלת יהודה, מומלץ מבאזורים הרגישים למחלה, כש התחתון של הצמח. המחלה לשלי

 העשירילה עהלטפל כאשר המחלה נראית על מומלץ , שם חומרת המחלה פחותה ,הנגב באזורראשונית. 

 עלבקימחון בהגמעה דרך מערכת הטפטוף. אין תכשירים המורשים לטיפול  גובה הצמח(. מחציתבהקרקפת )מ

עד תחילת ומשך הזמן  ,תאיטי הטפטוףמערכת דרך  גמעההי הטיפולהשפעת סיון המצטבר נראה כי יהנפי 

וונים לטפל מתכבכל זאת אם  .מומלץ אינו הזכטיפול ולכן  ,ימים 7-הוא כ התכשיר על המחלה תהשפע

עם מחלת תית. מומלץ לעיין בהנחיות "התמודדות בהגמעה, יש ליישם את התכשיר כבר בנגיעות התחל 

  .המתפרסמות על ידי מדריכי הגידול הקימחון בחמניות"

קטנים, המתפתחים על פני ו צברים חומים, עגוליםמתבטאת ב המחלה :( Schw.Puccinia helianthi)ן עלה חילדו

יבשות הצמחים, נוצרים הנבגים יתבמהלך הבעיקר על העלים. לקראת סוף הגידול, והירוקים,  ל חלקי הצמחכ

 יםכבד יםנזק הסבולה לעלוהיא  ,. המחלה נפוצה בעיקר באזור הנגבשחוריםבתוך צברים קטנים  האפילים

ני שטיינברג. פרופ' ד ע"ינכתב ש "פיצוחית" דפוןה ישמשמחלה בל ופיטבדבר ההחלטה כלי עזר לקבלת ליבול. 

ם תכשירי המכשנם י. הדפוןי לקבל החלטות נכונות בעזרת פריחה בכד 90%-יש לתעד את מועד הגעת השדה ל

  .לןהשלבטבלה כפי שמופיע המורשים לשימוש, 

 

 ם להדברת קימחון וחילדון בחמניות יתכשיר

 שם התכשיר  חומר פעיל 

 ה רשמו
להדברת  

 חילדון 

 ה רשמו
להדברת  
 קימחון 

 ד'( /מינון )סמ"ק
 ון רריסוס אח

 ציר לפני ק

TRIADIMENOLE 
 שביט
 באיפידן

 30 50 כן *לא

TEBUCONAZOLE + 

TRIFLOXYSTROBIN 

 נתיבו
 אופק

 **לא
 כן

 כן
 כן

25 
50 

90 
50 

CYPROCONAZOLE 

-אטמי 
 אקסטרה 
 צפריר 

 כן כן

 קימחון - 30
 חילדון בריסוס - 50
  חילדון בהגמעה - 75

 )אטמי בלבד(

30 

CYPROCONAZOLE + 

AZOXYSTROBIN 

-פריורי 
 אקסטרה 

 30 25 כן כן

TEBUCONAZOLE 

 פוליקור
 אוריוס

 ולירוןפ
 טיפקס
 טבקול
 טולדו

 21 50 ***לא כן

 עיל באופן מופחת גם כנגד חילדון.ישביט /באיפידן *
 .וית התכשירושאין הדבר רשום בתאף , יעיל גם כנגד חילדון -נתיבו  **
 ן מופחת גם כנגד קימחון.באופ יםעיליפוליקור ודומיו  ***
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גידול זה. א אחד הגורמים העיקריים לאבדן יבול ב ריקבון הקרקפת בחמנית הו :(Rhizopus) קרקפתריקבון 

הקרקפת,   כתמים כהים בגב בבתחילה ת מתבטא המחלה .הריזופוספטריית היא  הסיבה הישירה לריקבון

  הדבקההויר. והמצויים בא הם נבגים מחלה השל דבק המ  גורם . בשות הקרקפתיהתיוב קבון לח יבהמשך ברו

המחלה  התפרצות  ברד. ואציפורים וחרקים כמו  ,ם שונים בקרקפתפטרייה נעשית בעקבות פגיעה של גורמיב

ותריסית  הליותיס יםאוכלוסיות המזיקרמת מצא מתאם בין נבעבר  .מזג אוויר חם ולחבת וה מתרחשתהחמרו

יש  ולכן אין תכשירים מורשים ויעילים להדברת המחלה,קפת. בריקבון הקרובין עצמת הנגיעות  שעירה

בעת הפריחה  בהליוטיס ובתריסיתטיפול , ייםמניעת נזקים מכנ כמו ,פעולות למניעתהביצוע לות רבה חשיב

 .השדהמ ציפורים תהרחקו הלפניו

בי הנביטה ת צמחים בשלותוקפ ית גתימחלת קרקע המופיעה באזור קר :(Plasmopara halstedii) כשותית

בניוון  ,רי לבנים על העליםגופי פבהמתבטאים נזקים קשים ביותר  סבהמוהגידול המוקדמים. המחלה 

ומלץ לא לזרוע חמניות מ ם.יכלים חקלאיעל ידי ו זרעיםב בקרקע, מועברתפגיעה ביבול. המחלה בהצמחים ו

 מיל הפחית את המחלה. זרעים ברידונמצא כי חיטוי ה בשטחים הידועים כמאולחים במחלה. כמו כן,

 ,השורש יגור בצווארומתבטאת בחון גידולי שדה המחלה תוקפת מגו :(Sclerotium rolfsii) רולפסישיון יק

יתן לראות תפטיר לבן וקשיונות לבנות, באזור השורשים נ .הגורם בהמשך לנבילת הצמח ולשבירת הגבעול

ה  רבולכן יש חשיבות  ,בחמניות הדברת המחלה ה לחומר המורש כיום אין את צבען לשחור.לאחר מכן המשנות 

 הזרעים.הקפדה על מחזור ללבחירת השטח ו

יותר  . המחלה אלימהקרקע הפוגעת בכמה גידולי שדה תפטריי :(seolinamacrophomina pha) מקרופמינה

ף חזק של כיפובו יםולבגבע יםשברהיא מתבטאת ב. את פגיעתה בגידול פחיתהשקיה נכונה תולכן  ,בתנאי יובש

הקפדה על מחזור גידולים תקין  .וקשיונות בגבעול נפילת הצמח כולו על הקרקעעד כדי  הקרקפת כלפי מטה

 בהפחתת האילוח ועוצמת המחלה. יסייע

 ;על העלים הילה צהובה עם יםשחור-םמיחו כתמיםב תבטאתמ המחלה :(aalternat lternariaA) חלפת

נזק ה ת נשירת עלים מהירה.וצרונשחור -חוםמשנה גוון להעלה  ,מתחברים םהכתמי ,כאשר המחלה חמורה

 גם את החלפת. יםנית מדכאחילדון החמת להדבר נראה כי התכשירים ידוע.אינו לגידול 

 

להימנע כדי ובשנים הבאות  בקעשם מל מחלות בחלקות השונותה תהופעאת  יש לתעד :מחלותתיעוד ורישום 

 .מגידול בשטחים מאולחים

 

  מזיקיםמזיקים

 יהסיכוהגברת ב ופציעת הקרקפת ב ,אכילת הזרעוניםמתבטא בנזק ה :(Helicoverpa armigera) יוטיסהל

נטיית  בגלל ללכרך בד תמיד,יעילים  ינםאכנגד המזיק  טיפוליםה הקרקפת. ןבוריק החמנית ב דבקותילה

קר, כאשר  בושעות הב בממזרח למער יכאשר מיישמים בריסוס אוויר רותי יעיללקרקע. הטיפול הקרקפת 

זה בדרך כלל אינו מונע טיפול אך  ,פריחהטרום טפל בשלב לוון מזרח. אפשרות נוספת היא ינוטה לכ חמניתה

מצאות ייש להתחשב בהלטיפול תכשירים המיועדים ת הרבחיבהופעת המזיק בהמשך עונת הפריחה. את 

 יומיים.מהשטח למשך דבורים בשטח. במקרה הצורך יש לכסות את הכוורות או להוציאן 

 .ובשלבי ההבשלה פוגעות בעיקר בשלבי ההצצה :םציפורי

מבוטלות של זרעונים. פתרון אפשרי לתופעה זו  ל חלקות החמניות ומפצחות כמויות בלתינוחתות ע :רותדר

אם ישנן להקות גדולות, כדאי לתאם את הפעולה בוקר. ה , בעיקר בשעותעות רעשאמצב המזיקהוא הברחת 

עות בשפעמים רבות הדררות חוזרות לשדות שהדררות לא יעברו לשטח החמניות השכן. די כ ת אזורית, במסגר

  .להברחתןצעים באמשוב  נקוטוצריך ל רייםהצהר אח
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 לא לאורך זמן. ךא ,ע"י רעש  אפשר להבריחם בעיקר :, חוחית מצויה, זרעיותעורבנים

 ציידים מורשים. ם שלעסיוב דלצו או עודיותידות יבעזרת מלכוניתן ללכוד : עורבים

עד אם לא הודברו  ;הגידול הראשונים בשלביכבר  את העכברים להדבירכדי לעשות כל מאמץ  שי :עכברים

  בשלב זה של הגידול. ודומיו" שרו"טיפול בלמשום שאין אישור  ,שלא ניתן לעשות דבר כמעטשלב הקציר, ל

שעם קציר החיטה לכך יש לשים לב  ."רוש"הגרעיני תר מים יועכבראת הים מושכזרעוני החמניות  ,יתר על כן

 קות החמניות.לחלמשם למנוע את מעבר העכברים  שיכן ל ,יש מעבר של עכברים לחלקות השכנות

הדברה   .והדבר פוגע קשות בשיווקה ,הנקצרת מקרים נמצאו צרצרים וחגבים בתוך הסחורהכמה ב  :צרצרים

ערך בהתאם יכבר בתחילת העונה ולה הצרצרים בחלקות תן לזהות אתניפעמים רבות  .יעילה נמצאהכימית לא 

ניתן למנוע חלק מהבעיה ק"ג גרעינים(,  10-5-פריטים ל 3-2) לתי סבירות במכלכמויות ב ותגלתמאם  .בקציר

נראה שייבוש הגרעינים והצרצרים לפני תהליך בנוסף,  .אינם פעילים ריםהצרצ , שבהןקציר בשעות האורב

 .עם הבעיה ותלהתמודד הוא אמצעי פשוט ויעיל ויר(,ועל ידי מפוחי האהם מועפים  בו)ש המיון

בעקבות איבוד השלטון  חמניתהתפצלות הב מתבטארי מופיעות בתחילת הגידול. נזקן העיק: הכנימות על

 עלים אמתיים( ברמה 10-4בשלבי הגידול הראשונים ) נזק לצמחים שייגרםתכן יי עלים.פגיעה בבו יהקודקוד

 .נימות לעלה או על קדקוד הצמיחהשל עשרות כ

המסת לרמים גוהחומרים באזור העקיצה ש יפרמעוקץ ופשפש ה: (baccarum Dolycoris( תריסית שעירה

הנגרם בשטחי חמניות נים האחרונות לא נצפה נזק שהלאחר מכן מוצץ תוכן זה וניזון ממנו. עד  ;תוכן התאים

יה של המזיק בעיקר בעמקים יישנה על שנים האחרונותרי יהודה. בבשולי ה - 1977משנת חוץ המזיק, מ

או  כפתוררות בודדות של פרטים לפרטים עד עש 2-1 שלרמת אילוח גבוהה )כאשר רמת המזיק  הצפוניים.

תייבשות חלקית בהתנוונות והבולעתים  ,דמוית קצףהפרשה מרובה גרם נזק שמתבטא ביעלול לה קרקפת(,ל

לגמרי מידת   לא ברורהעדיין , אך בזרעוניםשהמזיק פוגע קשות ת. נמצא קרקפור או הכפתואף מוחלטת של ה

מצאות ימצאות המזיק ובין היבין ה מתאםניים נמצא בניסויי שדה ובסקר שנערך בעמקים הצפו .חומרהה

 ין אין סף נזק וסף טיפול למזיק זה.עדי .קבון קרקפתיר

מ"מ. החיפושית  2-בגודל של כו לי אכחול כהה מט-בגוון שחור חיפושית :(Altica bicarinata)פרעושית הפטל 

ותם כמסננת מלאת חורים. במקרים א הירותומ חמניתעלי ה, ניזונה מהשדותבפלישה המונית אל שולי  נכנסת

 טיפול בשולי השדה בלבד. ב דיוי לשקול טיפול. לרוב לצמחים, רצרב פלישה גדולה ונזק של 

 

 עלקת

עלקת  מיני . ישנם שניחמניתאל שורשי מינים רבים, ביניהם גם ה שורש, הנטפלהעלקת הינה צמח טפיל 

רחב של ננטפלת לטווח ה עלקת מצריתו ,לחמניותמין ספציפי  אשהי חמנית: עלקת החמניתלהגורמים נזק 

 מידנחשב כעהשעלקת החמנית נטפלת באופן נרחב גם לזן הפתוח "שמש", נראה  אזוריםבכמה . פונדקאים

 בכל הנוגע להתמודדות עם. נות נערך טיפוח של זני מכלוא העמידים לעלקת החמניתבשנים האחרולמזיק. 

  :כללים המכלשמור על  עלקת, מומלץ

לים, בעלי יבול גבוה  נים סבי. בהיעדר עלקת בחלקה, יש להשתמש בזלעלקת החמנית יםעמידימוש בזנים ש .א

 זנים(.יים בטבלת הרגישות של הזנים המסחריים מצוהואיכות טובה )נתוני 

 רק ממקור מאושר לייצור זרעים. ת זרעיםייקנ .ב

 ;לא עבדו בחלקות המאולחות בעלקת ,קולטיבטורו ס, דיסקוןו קומביימכ ,םישכלים חקלאיהקפדה על כך  .ג

חובה  , לחלקות נקיותהכנסתם יש הכרח באם ם לחלקות נקיות. תהכנסמנוע את מומלץ ל - שכן ה קרבמו

 כן. לנקותם היטב לפני

  קת.בעל בחלקות נגועותקודם  והי אלמגיעות לשדה ה)מכלי האחסון בשדה(  "האמבטיות"שך על כ  ההקפד .ד
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 להמשיךשם מו יםנקי אזוריםבלהתחיל לקצור  מומלץ, תקעלעות בנגושטחים שבהם חלק מהחלקות ב .ה

 . יםמאולחה אזוריםל

תכנון ל מושנרשנתונים כדי להסתייע ב העלקת ומיקומם בשדה  ם שלגזעיהו םמיניהד ועיות שוםיר .ו

 זריעה בשנים הבאות.העיבודים וה

 

 

  
  

  קצירקציר

 גבעוליםממפטוטרות עלים ו ם לגמרי, נקיהזרעון יהיה שלשמשמע , המתאים ליצוא להגיע לקציר איכותיכדי 

פחות  וכאשר ל 9% הוא םיאחוז לחות הזרעון בשעות הצהריתחיל בקציר כאשר יש לה, אחוז לחות תקניובעל 

 ,( יגרמו לבעיות בקציר20%-30%גבעולי חמניות ירוקים רבים בחלקה )]היו יבשים ולים בשדה ימהגבע 95%

רב מידי עד לתחילת הקציר, כיוון שרביצת חמניות ונפילת זרעונים על אין להמתין זמן  .[בעיקר למנערי הקש

 גבוה ביותר. הקרקע בתנאים מסוימים יגרמו לפחת

אב ועוד. חלקם 'רוקת החמור, דטורה, חלבלוב, לכיד, קוצנבי שועל, יעבמהלך הקציר הם  םיעשבים בעייתי

 .בזמן הקצירבמעלית הגרעינים  סתימות חלקם יוצריםו ,ובעים את הזרעוניםצ

כמו  ) ילה, כאשר העלים ניתנים לקיפול בידהקציר יתבצע בלולכן  ,השדה צריך להיות לחזמני הקציר: 

כל, במיוחד כנס למימעט לכלוך ישיר תבטיח מתאימה בקצ . הקפדה על לחותיתפוררוש ילמב (סמרטוט

 חלקים. שלושהקו ליותר מהקרקפות לא יתרס, וכן שם לגרעין עצמוגודלבעלים הדומים במשקלם ופטוטרות 

 

 קציר פני ההכנת הקומביין ל

 .לביםלול השיאטת המהירות ודה - מעלית הקש  .1

 .ד לא(אחד כן ואחלסירוגין: מוטות הדיש על התוף ידוללו )  .2
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הפחית את  מוטות עגולים, כדי ל לעברצוי מאוד לדוש בשכב  וש בשכב ייעודי לקציר חמניות.שימ  .3

 .עגולים יש פחות אלמנט של גזירה( מוטות )בשכב עם כמות הלכלוך והשבר

 .ש להתקין שכבים עם מוטות עגוליםוגם בהם י ,יש יתרון בדיש חמניות לקומביינים עם תוף אורכי .4

 .סתימות( רויצת ולדקה )מהירות איטית מז סיבובים 200-כ היא  תוףהמהירות   .5

 .העפת הלכלוך והזרעונים הריקים רוח תכוון למצב שלהמהירות   .6

 .ון הכלי ללא דיש חוזר לזרעוניםיוכ  .7

 .יעים בהעברת החומר לאחוריים המסמנערים: להוסיף במרכז פחים משוננ  .8

 .פריקת מכל הגרעינים במהירות חילזון נמוכה  .9

 .נים בעלי תוף מחזיר יש לדאוג לביטול מוחלט של השכבקומבייב.  10

 

 קציר בזמן הוון הקומביין יכ

 .שניתן לקבלביותר ילזון( תהיה הנמוכה מהירות המכלולים בשולחן )כמו הח .1

( תהיה נמוכה ככל הניתן. מהירות גבוהה גורמת לשבר הזרעונים בצדם מהירות מעלית הקמה )פידרהוס .2

 .ה משפשוף שלבי המעליתקרקפת כתוצאהחשוף והרחב ב

בשולחן,  חמניתראש ה את יחהמטוהה קמ"ש. מהירות גב 5רצוי שמהירות הקומביין לא תעלה על  .3

 .קעלפחת כתוצאה מנשירת זרעונים על הקרגורמת ו תקרסמ

למהירות תותאם  אפי השולחן של רצועותהשרשרות והמהירות ו ,נות האפיםתבוצע בדיקה לתקי .4

 .נגרם מקרקפות שנפלו ולא נדושופחת רוב העולה כי  שניםשל יון סימנ. מבייןקדמות הקוהת

אלא אם ישנה כוונה לגובב ולכבוש את הקש  ,ישלאחר הד תוחמניר הוזיק ולפוסי'ופר לרצברצוי לעבוד  .5

  לחבילות.

 .באלמניעת אומנים של זרעונים ריקים שיפריעו בגידול ה עם מפזרי מוצים לעבוד מומלץ .6

יע יש חוזר, לכן כמעט כל הניקוי מבחינת הגודל נעשה בנפה העליונה. כל זרעון שיגדבאין צורך חמניות ב .7

 .יש סיכוי שירוסק -הגדולים(  )מגיעים בעיקר הגרעיניםלדיש חוזר 

 .ותר על חמניות רובצותלו ילמב ,גבוה עד כמה שניתןיהיה קציר ה .8

 

 : חשוב

 ש את הזרעונים הקטנים במרכזה. ן הצליח לדווהקומביי ,שלמה הדיש צריכה להיותקרקפת לאחר ה .א

 .זרעונים באומן לאחר הקציר יהיו ריקיםה  .ב

של הזרעון נגרם לרוב   שבר בצד הרחב .3.5%ה על במכל )כולל מפוצחים ושבורים( לא יעל שברה .ג

שכב  -מרווח תוף של מהירות תוף גבוהה מדי ומפוצחים הם בד"כ תוצאה של  זרעונים .ממעלית הקש

 שאינהול להיווצר כתוצאה מקציר בלחות עלשבר בזרעון  ,פודי השכב. בנוסףצר מדי בשי קטן מדי או

 .המתאימ

קציר בלחות נמוכה מדי או  כתוצאה ממויות גדולות נוצר בעיקר לכלוך בכ .15%לכלוך לא יעלה על ה  .ד

 .של הכלי שגוין מכיוו

 .לזן זןובין במעבר בין חלקה לחלקה  כמה שעות את הפחת מדילבדוק  הבוח .ה
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 חמניות לבדיקת איכות לאחר הקציר  יות למיוןהנח

יחת מדגם מייצג ת האמבטיה למקום הדיגום והקפדה על לקנוכחות של המגדל בשלב הגעמחויבת  .1

 ית המשאית.אמבטימ

את  .המגדל ליום המיון בידייישאר  האחרשק הו ,משווקאו ל סוחרל שק אחד :מה תפוצל לשני שקיםיהדג .2

 .(בהפלומ) חותמתלסגור בהשקים יש 

לשקים שנשארו אצל  בהשוואהאותם  להביא את שקי המדגם של המגדל ולבדוק יש מדגםמיון הביום  .3

 .משווקאו ה הסוחר

 

 

 

 מנהג זהירות. אין באמור לעיל אלא בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג 

 אחריותו הבלעדית של מקבלה.בביצוע האמור בעצה זו הינו 

   -דברה הלתכשירי ה בכל הנוגע

 . הבולפעול על פי ההוראות והמינונים המופיעים בתווית התכשירים יש לעיין  
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