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 לפברואר   8סיכום סיור צוות ההדרכה מיום 
 

גידולים הם אלה שנמצאים כבר בשדות כמו   ובקיה,  חיטהקבוצה ראשונה של  שנמצאים    תלתן 

 שיצאה לדרך לפני מספר שבועות.  והחימצהבשלבים מתקדמים של  

העשבייה   בהן  בחלקות  טפול  לשקול  יש  העשבייה  הדברת  מהטפולים  מבחינת  חמקה 

בתלתן.  קיימות מספר    -וחלמית, חפורית    בחיטה,    -  לדוגמא חלמית, גדילנים ודרדרים  ,  שיושמו

חלקת     ,כדוגמא  , בסיור ראינו  בנושא.    עם המדריך  דוןאפשרויות טובות יותר או פחות ומומלץ  ל

בבזאגרן   שטופלה  ש\סמ"ק   200תלתן  חלמיותד'  וקצת  מצליבים  כאן  נותרו  מקום  ,  לשקול  יש 

 טפול נוסף. 

בב  כן  ששוזרי כמו   חיטה  בחלקת  כךעקור  מכבר   לא  מ    ,ה  חיטה  גילאים    2בשדה 

  נמצאים אבל בחלק מהשדה    , ניתן אמנם לראות מעט מאוד עשבייה  ,מהזריעה הראשונה והשנייה 

זון בבכתמי  להמשך.  מחשבה  שווה  נאמר  י,  בחלקה  בשכאשר    קור  ונדרש    שדה  העומד  חלקי 

 יף זן בכיר יותר כדי שיגיעו לקציר במצב הבשלה דומה, ככל האפשר.יש להעד  , עוזריש

ומזיקים    מחלות  עם  התמודדות  של  לשלב  נכנסים  אנו  אלה  החלה  בגידולים  בחיטה   .

ופוליקור    75הופעת חילדון עלה וכן ניתן לזהות כנימות עלה ואת פשפש הקמה. ניתן לשלב טלסטר  

 במהלך אחד. כדי לתת מענה למזיקים ומחלות  75

בו נבחנים צרופים שונים של   ,  דישון חנקני בחיטההעוסק ביסוי  נ בתחילת הסיור בקרנו ב

ו מספר פעמים  בוצעבדיקות  חנקן  שומידת השתקפותם  ב  ,השפעתם על היבול  ,שוני יסוד וראשיד

השדות נמצאים בשלב עלה הדגל ותחילת  כיום כאשר  בנושא הדישון החנקני בחיטה, גם     בעונה.

יכול לתרום לתוספת יבול  בגשם,  כאשר השדה סובל ממחסורי חנקן, דישון שיופעל      ההשתבלות,

 החלבון בגרעין.  על שעור  להשפיע יכול  וגם  ,בגידול לגרעינים ולתחמיץ

שות. בעבר ראינו  בחימצה, שנבטה לא מכבר, יש לתת את הדעת לאפשרות של הופעת ּכ

ז ּכשה מרץ.  עומק  ועד  פברואר  מסוף  בשדות  לנבוט  יכולה  וטפול  ישות  הנביטות  של  מוקדם  הוי 

יותר מאוחרים  בשלבים  גם  לטפל  ניתן  המועדף.   הפתרון  הם  בד  ,בהתאם  כללאז  ההצלחה    רך 

וּכ  חלקית.   כמו אסכוחיטה  יותר  מחלות  נדירה  בחימצה, כאשר הראשונה  לפגוע  עשויות  שותית 

כללדבמופיעה  ש   שותית הּכואילו   יותר  רך  יש    ,מאוחר  ולכן  מאוד  קשה  להיות  עשויה  פגיעתה 

 מה גם שעלות החומרים נמוכה.  ,פרופילקטי כנגדהבאופן  מקום לשקול טפול 

 ה חימצה שנזרע מאוחר יותר ע"ג קינואה שנפגעה ממונע הצצה לא מתאים.דבקרנו בש

 

מרץ   מתקרב מרבית     ,חודש  של  בזריעה  נתחיל  או  נזרע  השלחין  בו  ,  חמניות,  אבטיח:    שטחי 

והגשם  הזריעה שתחל בעוד מספר שבועות    .  גידול-כרב שחור ואולי אף חלק מהדו  ותירס,  כותנה

ימים   מספר  בעוד  העשבייה.     שצפוי   הדברת  לנושא  נוספת  מחשבה  להקדיש  כדאי  בו  השלב  זה 

מניעת  עדו לקיימת בשדה וכן שאלת היישום של קוטלי עשבים שנוסוגיה של טפול בעשבייה     ישנה

לטפל  ה החלו  כבר  מרץ  לזריעות  המיועדות  רבות  בחלקות  הזריעה.   לאחר  כבר  הצצה  טיפלו  או 

גידול  לוהמינונים    הצורך בהתאמת החומרים    :המובן מאליו  במונעי הצצה. בהקשר זה נזכיר את

ו  במחזורהמיועד  אחריו  הצפוי  הצצה    .  לגידול  מונעי  יישום  שניתן,  מבחינת  כמה  עד  חשוב, 

בו   למועד  היישום  את  להפעלהחומר  להתאים  הגשם  של  הרצויה  הכמות  את  ויפגוש  מאידך  תו 

 כמו כן  יש לשקול האם להצניע חומרים  הקרקע . החשש של הדחת חומרים לעומק   יצומצם 
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בהם ניתן    ,כמו בתירס  ,מצביםוכמות הגשם הצפויה. קיימים גם  דבר התלוי בסוג החומר    ,בקרקע

סיון המגדל והכרת השדה יש  יפי נ כאן, על  על הנוף,  מאוחר  לתת מענה טוב לעשבייה  רק בריסוס  

ההרטבה   כאשר  הצצה.  מונעי  גם  בטהצפויה  לשלב  המונבט  גידול  דו  בתירס  כמו    ,  פטוףחלקית, 

 רטב. יהצצה בפסי השדה שאינם צפויים לה המונעי  את רצוי לא ליישם 

ה )קדם זריעה או  ע ותגבור בסמוך לזרי  ,חלט ניתן לחשוב על שילוב בן יישום מונעי הצצה עכשיובה

 קדם הצצה( שוב בהתחשב בגשם הצפוי. 

רישומי  סמך    העשבייה הצפויים על  יפולי ההדברה בכלל והמניעה בפרט  יש להתאים לסוגיאת ט

 סיון שנצבר. יהעבר והנ
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