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  יה למלו� סתיוהמלצות דישו� והשק

 2015/16 ערבה וכיכר סדו 
  

  שלב הגידול
  

�  השקיה ודישו

  זריעה/ שתילה 
  תחילת פריחה

 –פריחה 
  חנטה

  חנטה 
תחילת 
  רישות

 –תחילת רישות 
  הבשלה וקטי"

  השקיה:

  התאדות )1(מקד# החזר
0.2 � 0.4  0.5 � 0.8  0.9  0.9� 0.7 � 0.5  

  

  )2(טר תמיסת דש�לי 100כמות דש� להכנת 

  ריכוז היסוד הצרו* במי ההשקיה (גר /מ"ק) מופיע בסוגריי .

  ליטר  אמו� חנקתי 
  גר#/מ"ק  חנק� צרו" 

11  
)40(  

18  
)60(  

18  
)60(  

11  
)40(  

  ליטר –חומצה זרחתית 
  גר#/מ"ק  זרח� צרו" 

1.1  
)5(  

1.3  
)6(  

1.3  
)6(  

       

 �  ק"ג    חנקתיאשלג
  גר#/מ"ק   אשלג� צרו" 

7.4  
)40(  

10  
)50(  

10  
)50(  

7.4  
)40(  

  דש� מורכב נוזלי
  מינו�: ליטר/מ"ק

7:3:7  
0.5  

7:3:7  
0.75  

7:3:7  
0.75  

7:0:7  
0.5  

  
 �  :יומית של יסודות הזנה לדונ  היטהל� מידע על קללנית

  50 � 250  300  200  100  גר# –חנק� צרו" 

  15  30  20  10  גר# –זרח� צרו" 

  50 � 350  400  300  120  גר# –אשלג� צרו" 

מדי השקיה  מקד  ההחזרבגידול הסתווי שלבי הגידול קצרי# ביותר. לפיכ., יש צור. לשנות את  )1(
 ליו#. מ"ק 10המנה המירבית לא תעלה על    או שתיי#.

 

  .מ"ק מי השקיה 1ליטר תמיסת דש� לכל  1הכמויות מתאימות להזרקה של   ) 2(

 

 יור  צביאלי                    שלמה קרמר          

 ירקותגידול  .מדרי  שירות שדה מדרי. 

 

  shlomo@arava.co.il 050 6241483שלמה 

 yzvieli@arava.co.il 052 3665994 יור#

 * כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג במשנה זהירות!
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 *)מתחנת חוות "יאיר" שנתיי � נתוני התאדות מגיגית (ממוצעי  רב
 

 מ"מ מי  ליממה*** 

  עשרת** ממוצע חודשי

 חודש

10 1 20 11 31 21 

  3.2  3.4  3.2  3 ינואר

  4.3  4.6  4.4  3.8 פברואר

  6.6  7.8  6.6  5.5 רסמ

  9.8  10.1  10.5  8.8 אפריל

  10.3  12.7  11.7  10.8 מאי

  13.4  13.6  14  12.8 יוני

  13.4  13  13.4  13.7 יולי

  13.1  12.4  13.2  13.7 אוגוסט

  10.4  9.4  10.3  11.5 ספטמבר

  8.3  7.4  8.4  9.1 אוקטובר

  5.7  4.6  5.7  6.8 נובמבר

  3.7  3.4  3.8  4 דצמבר

 מ"מ 3066  מצטבר שנתי

  

 .10%ספטמבר יש להוסי"   דרומה, בחודשי# אפריל  קיבו1 סמר מ  *    

 עשרת = ממוצע לעשרה ימי#, כשליש החודש.   **    

 מ"ק/דונ#/יממה. 1מ"מ ליממה =  1  ***    
  

 

  http://www.arava.co.il/haklaut :באתרהמלצות גידול ודו"חות מקצועיי  

 


