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יעדי היבול

מספוא     גרעינים        מתוק        פופקורן   

(סנפרוסט(     )דוריטוס)



רקע-גידול תירס למספוא 

מצטיין התירס בפוטנציאל צבירת חומר  , מבין צמחי המספוא הקיציים•

. יבש כללי

.  עד תחילת מאי-הזמן האופטימלי לזריעה הוא מאמצע מרץ •

זריעה במועדים אלה מביאה לקבלת יבול מרבי והתחמקות  •

התירס  נוברי,לפיגמה: מפגיעה של מזיקי הקיץ העיקריים שהם

.  וכנימות עלהסזמיה, האירופי והמזרחי 

אפשר לזרוע גם מאוחר יותר אך משך הגידול יתקצר בהדרגה  •

והיבולים ירדו  



מועד זריעה
הקרקע על משך הנביטה' טמפהשפעת 
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עכו\השפעת מועד הזריעה על גובה הצמח 
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עכו\השפעת מועד הזריעה על מועד שליפת תפרחת זכרית 
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עכו\י "השפעת מועד הזריעה על יבול ח
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זנים



מחלת הנבילה המאוחרת

(סימון)זן עמיד (                       86W32)זן רגיש 



2019-מבחן זנים למחלת הנבילה יבנה 



2019תוצאות מבחן זנים למחלת הנבילה 

מהמצטייןיבול %רגישותחברהזן

Avelin100עמידהזרע

80בינוניתעדן31לאורקה

88בינוניתתרסיסאורפסה

95עמידתרסיססימון

Vi 271עמידיודפת

32D9984עמידאגרוגדות

92עמידתרסיסהטאי

P157472עמידאגרוגדות

57בינוניתט"כצקולוסיאוס

LC-RFK89רגישליינאפ

LC-72063רגישליינאפ

L.G.30.66989רגישהזרע



זנים עמידים למחלת ההתייבשות המאוחרת

סימון✓

קלגרי✓

✓P32D99

✓P2088

✓L.G 30.500

✓AVELIN

הטאי✓

✓P1574

✓Vi2



2019עכו –מבחן זני תירס 

ר"ג למ"י בק"משקל יבול כללי חשנה במבחןחברהשם הזן

3A3.155תרסיסהטאי

2A3.127ט"כצקלומאט

A3.121ביקורתט"כצקלוסאוס

Avelin3הזרעAB3.059

1AB3.016ט"כצלואינדוס

P19213אגרו גדותABC2.891

LG 30.6691הזרעBCD2.825

P15743אגרו גדותBCD2.822

LC-7201גמביטCD2.693

CD2.639ביקורתתרסיססימון

Vi23יודפתDE2.559

LC-RFK1גמביטE2.322



זנים בולטים בשנים האחרונות

יש יתרון בכרב שחור, הניב יבול טוב באזורים פוריים–קלגרי

מתאים לכלל האזורים, (עמידות למגדל)זן יציב –33-031

מניב יבולי שיא באזורים גשומים וקרקעות פוריות–קולוסיאוס

מתאים לאזורי גידול חמים, זן חזק ויחסית בכיר–סימון

יבולים מצוינים במבחנים ובחלקות המסחריות,הצעיר בחבורה–הטאי

W86-  סוס ותיק וטוב לחלקות ללא מחלת הנבילה



אגרוטכניקה

עיבוד

זריעה

הנבטה

הדברת  
עשבים



:עומד צמחים רצוי 

8000-7000לתחמיץ נקבל בעומדים של       מירבייבול •

.  מ"ס100-60במרווח שורות של , צמחים לדונם

כדי לקבל את עומד הצמחים  , בכל עונות הזריעה•

על 10%המתוכנן יש לזרוע זרעים בכמות העולה  ב 

.  מספר הצמחים הרצוי

,  בשנים האחרונות, בדיקת ציפוף שורות ושנוי עומדים•

.לא הניבו עדיין כיוון ברור



אגרוטכניקה

הנבטה בטפטוף• הנבטה בגשם•

המטרה

קונוע

עיבודים 

מרווח שורות

יישום מונעי הצצה

יישום דשנים

משטר השקיה  



(דו גידול)של הנבטה בטפטוףלאגרוטכניקהדוגמאות 

גבאמשק

עיבוד
דיסוקיםשני 

ומעגלה
ארגז+ דיסוקיםשני 

מעגלה  + קל דיסוק

ומעגלה לאחר הזריעה

55-6055-6055-60מרווח שורות )ס"מ(

בלימונעי הצצה

אטרזין 80 לדונם רק 

על הערוגה

אטרזין 100 + דואל 130  

          על הערוגה בלבד

מהמרכז 100מהמרכז 80בהסטות 30+30+30הנבטה )מ"ק(

השקייה נוספת לאחר הצצה 

5030)מ"ק\ד'(

תוספת חנקן בהשקייה 

הנוספת  )ק"ג\ד'(

ניתן דישון יסוד 

55בסיכות



פערי ביצוע–הנבטה בטפטוף 

ביצוע טוב ביצוע לא טוב



ד\ק"סמ80–120אטרזין: רחבי עלים •

ד\ק"סמ30בלאנס סמארט •

ולהרחבת טווח העשבים  קוצאבונבטי דוחניתדגני קיץ כמו •

.  'ד\ק"סמ130במינון של ( גולדדואל )מתולכלור:  המודברים 

'ד\ק"סמ400במינון עד  ( אלנקס,אלאפז)אלכלוראו 

ד\ק"מ30–40כל התכשירים יופעלו היטב בכמות של •

שטיפים ולכן אין להשקות במנות  מתולכלור\האלכלורתכשירי 
.להפעלה' ד\ק"מ50-40מעל  

הנבטה בהמטרה–הדברת עשבים 



אפשרויות הדברה בריסוסי פוסט

o(מורשה בפופקורן מתחת לנוף בלבד)רחבי עלים ודגניים   –( ד\ק"סמ200)מינון מלא אקיפ

oירבוזיםיתרון בהדברת ,רחבי עלים –( ד\ק"סמ225)מינון מלא לאודיס

o(?והפחתת עמידויות )יתרון בהגדלת טווח העשבים –במינונים מופחתים לאודיס-אקיפ

o (?מניעת הצצה)רחבי עלים ועבודה חלקית על דגניים –משטח+ ד \ק"סמ30באלאנס סמארט
{אינו מורשה בתווית לריסוס פוסט}
o הפקעיםרחבי עלים ודגניים כולל עיכוב גומא –ד  \'גר5טיטוס

oהמטרה  \בקונועלשטחים המושקים –משטח + 80אטרזין

"  בזול"אפשרויות הדברה •

חשש לפגיעה בגידולים שכנים-D,2,4,טומהוק: הורמונלייםתכשירים * •

מתחת לנוף לבסיס הצמח( אורורה,ברומינל)תכשירים קוטלי מגע *•

בכל האפשרויות יש מגבלות של גיל התירס וגיל עשב המטרה ולכן כדאי לקרוא היטב את •
התוויות ולהתייעץ עם ההדרכה



טבלת יעילות קוטלי עשבים בתירס

xlsx.קוטלי עשבים בתירס•

קוטלי עשבים בתירס.xlsx


ספירת עלים–גיל הצמח 



השקית תירס

יפגע היבול–בכל שלב בגידול בו יהיה מחסור במים •

תקופת ההתבססות רגישה ביותר לכל מחסור ואיחור במים•

,  השרשה+ד בהנבטה\קוב100-120מומלץ להגיע ל ג"בדו•

מ להבטיח השרשה טובה ומילוי חתך לקראת השקיה  "ע

סדירה  

בכרב שחור יש להתחשב בזמינות המים בקרקע ולהשלים •

בהתאם



עקת יובש ותוצאותיה



.אפריל–של  תירס מספוא שנזרע במרץ בטיפטוףלהשקייהמקדמי הגיגית 

מקדם השקייה  גיל צמח 

הערותזריעות מרץ אפרילימים מהצצה

100.3

200.5

גמר התמיינות300.6

400.7

500.8

גידול נמרץ600.8

תפרחות701

הפרייה751

מלוי גרגרים850.8

מלוי גרגרים900.7

מלוי גרגרים105-1100.6



קליטת יסודות הזנה במשך הגידול–הזנה
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סימני מחסור בתירס

סימני מחסור בקלחים סימני מחסור בעלים

עלה בריא

מחסור בזרחן

מחסור באשלגן  

מחסור בחנקן

מחסור במגנזיום

אשבול תקין

מחסור בזרחן

מחסור באשלגן  

מחסור בחנקן

מחסור במים

עודף חנקן

מחסור במים



המלצות דישון

בדיקות קרקע ומים➢

(ניטריפיקציה–חנקן )תהליכים בקרקע ➢

היקף ומיקום בית השורשים➢

כ יסוד זמין לגידול"סה= 

פ צרכי הגידול"חישוב כמות היסוד להשלמה ע➢

(מקדם\פקטור\המרה)חישוב כמות הדשן ליישום ➢

חלוקת הכמות לאורך הגידול ➢

מנת הדשן השבועית= 



:דוגמא לחישוב כמות חנקן נדרשת 

אחוזג"קחנקן

28100כמות חנקן  נקלטת ביבול תירס גבוה

0-304.6כמות חנקן בשכבה  

2.3(אחוז50)מ "ס30-60אומדן  חנקן בשכבה \כמות

0-302.5לעומק  נטריפיקציה

3.6מ"ח12רכוזק מי קולחין "מ300אספקת חנקן ב 

1346.4סך אספקת חנקן קרקע ומי קולחין

1553.6('ד\ג"ק)תוספת חנקן בדישון 



מקדמי המרה לזרחן ואשלגן בין היסוד לתחמוצת

יסודמקדם )*(תחמוצת

K2O1.2K

P2052.3P



דוגמא לחשוב כמות זרחן נדרשת

זרחן

300\ג"ק

אחוזג"ק\מ"חק"מ

20זרחן  רצוי   רכוז

0-2012זרחן  בפועל  בשכבה  רכוז

8מ"בחהשלמה נדרשת 

10100מ חסר"ח1ג ל "ק1.25' ד\ג"בק P2O5תוספת 

10מסיס של  Pק קולחין ברכוז "מ300כמות זרחן מסיס ב 

3ג"מ בק"ח

6.969(2.3פקטור )קולחיןק "מ300זרחן מסיס ב     P2O5כמות 

P2O53.131ג  "תוספת דישון במונחי ק



אשלגן  

אחוזג"ק\מ"חק"מ300\ג"קאשלגן

105(מ"ח)ג  קרקע "ק\ג"במאשלגן רצוי  רכוז

0-2075אשלגן בפועל  בשכבה  רכוז

30מ"השלמה נדרשת בח

15100מ חסר"ח1ג ל "ק0.5' ד\ג"ק K2Oתוספת    

9ג"בק-מ"ח30של   Kק קולחין ברכוז "מ300כמות אשלגן מסיס ב 

10.869(1.2פקטור )ק קולחין "מ300ב    K2Oכמות 

K2O4.231ג לדונם  "תוספת דישון במונחי ק



תודה על ההקשבה


