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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שירות ההדרכה המקצוע

  ת הצומחאג� הגנואג� הירקות 

  2018 יולי

   גידול שו	

  הגנת הצומח מדריכת �  תמר אלו� ;שושניי	ממ"ר  �אלי מרגלית 
  

אמצע אפריל; שו� יבש ללא לסו� פברואר בתקופה שבי� עלווה ירוקה) נאס� באר�  לעבשו� ירוק (ראש שו� לח 

מתחילת מאי. קבלת החלטה לגבי יעד השיווק של השו� לפני הגידול תסייע למגדל בקביעת מועד  עלווה נאס�

  בהמש�.שהשתילה ומשטר ההשקיה והדישו� 
  

  שטחהבחירת 
נית� לגדל שו� בכל סוגי הקרקעות באר�, אול� הוא מיטיב לגדול ומניב יבולי� טובי� בקרקעות פוריות 

מזיקי�  ,מחלותהדברת ל �,� זמ� קצר לאחר הגשמי� או בהפסקות שביניהשנית� להיכנס אליה ,ומנוקזות היטב

. אי� לגדל שו� בקרקע שגידלו בה שו�, בצל או כל גידול אחר ממשפחת השושניי� בחמש השני� יהועשבי

 PINK #, שורש ורוד .Fusarium sp #כמו: פוזריו�  ,מחשש להימצאות מחלות ומזיקי קרקע למיניה� ,האחרונות

ROOT,  נמטודת הגבעול# Ditylenchus dipsaci,  (ריזוגליפוס)אקרית שוכנת קרקע או.  

  . על השו	 ת	שפעההחלקה מבחינת השימוש בקוטלי עשבי	 ו יתהיסטוריאת  דעתלמאוד חשוב 
  

  שטחההכנת 
ס"מ ולפורר את הרגבי� בעזרת מחליק או השקיות טכניות (א� יש לדאוג  40#35יש לעבד את הקרקע לעומק של 

רטובה מדי). באדמות כבדות ומישוריות בעלות כושר חלחול נמו� רצוי להכי� גדודיות  יהלכ� שהקרקע לא תה

כל אחד בהתא� לכלי  #  ס"מ 193או  183, 163ואילו בשאר הקרקעות בוני� ערוגות ברוחב של  ;לגידול בצמדי�

  .שתילה שורות 6#4 בכל ערוגהו ;העיבוד במשקו
  

  זיבול ודישו�

אותו באדמות שזובלו בזבל אורגני בעונה הקודמת.  שתול� מגיב היטב לפוריות הקרקע, ולכ� רצוי לגידול השו

. לדונ� מ"ק 5#4של כמות מומלצת ב ,ל החלקה לקראת הגידולובילזחשוב להשתמש בקומפוסט ממקור אמי� 

, בהתא� לדונ� ק"ג 500#400בכופתיות (זבל בקר המעורב בזבל עופות) בכמות של לזיבול החלקה נית� להשתמש 

  לפוריות הקרקע.

חלקי  25יש להשלי� עד לרמה של  # זרח�  :בדיקות הקרקע בהתא� לתוצאות �ינתת כימיי� דשני יסודתוספת של 

יינת�  #חנק�  ;חלקי מיליו� (כאשר הבדיקה במיצוי קלציו� כלוריד) 15יש להשלי� עד לרמה של  # אשלג�  ;מיליו�

 במדריכי	ע! בנושא זה ווחשוב להי ק"ג צרו� לדונ�. 20#15ת מצטברת של כדש� ראש במהל� הגידול בכמו

  בהתא	 למקור חומר הריבוי.

ינואר מוסיפי� בהדרגה  תחילתיחידות חנק� צרו� לדונ�. מ 6#4) הרצויה להתחלת הגידול היא Nכמות החנק� (

חי�, מעלי� את המנה היומית גר� חנק� צרו� ליו� לדונ�, ובהמש�, ע� התפתחות הצמ 200#150 שלמנות קטנות 

  חנק� צרו� לדונ� ליו�.  גר� 400עד 

  יש לזכור כי דישוני	 מאוחרי	 עלולי	 לגרו	 להתבקעות ראשי השו	.

  

  חומר ריבוי
 , אשר לו"ר�" הז� ז� ותיק ומוכר. ז� נוס� הוא # הז� "שני" (ברזילאי)  היה בעברהעיקרי והרגיל חומר הריבוי 

הראשי� גדולי� יותר ויפי� כ� ג� ו ,גדולותשל הז� "ר�" השננות  שננות. #11#9ו עלי� 11#9 ,עלווה רחבה ובהירה
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הקדמה בשתילה עלולה . 10.10#20.9תאריכי� ה זה רצויה בי�חומר ריבוי שתילת  � "שני".מאלה של הזיותר 

  עיכוב וחוסר אחידות בהצצה עקב טמפרטורות קרקע גבוהות מדי.לגרו� 

השו� גדל במשתלות מבוקרות באזור . להוגדכיו� בכמות  מצוי ,ז� "שני"במקורו ש ירוסחומר ריבוי חופשי מוו

 י�מרוחלק מהמגדלי� ש יותר מזה של חומר הריבוי הרגיל. ואיכותי היבול המתקבל גבוההערבה הדרומית. 

� ממנו ההתוצאות המסחריות שהתקבלו ו ,בהמש�לצור� ריבוי ושתילה  חומר ריבוי זה בשדות המסחריי�

   באר�. לחומר הריבוימרכזי  קורמהווה כיו� מחומר ריבוי זה  �,כפיל .משביעות רצו�

  

  אסי$ שו	 יבש :יעדה

 חומר ריבוי זה כדי להפחית בעיות התבקעות והחמה של ראשי השו� רצוי לשתולה כי עול הצטבר עד כשהמהידע 

  דש�. המי� והמנות באוקטובר ולהפחית ב 18#10תאריכי� י� הב

  אסי$ שו	 ירוק :יעדה

  תחילת אוקטובר.  עד לסו� ספטמבר נית� להקדי� את השתילה

 ההשקיה והדישו�הרצויי� וטיפולי המועדי�  דברב מדריכי�בע� ווד להיוחשוב מאלפני שתילת חומר ריבוי זה 

  .כל אזורהמתאימי� ל
  

  ריבויהבחירת חומר 

עוברי� הבוי חייב להיות נקי מכל גורמי המחלה הצלחת הגידול מותנית בראש וראשונה בחומר הריבוי. חומר הרי

ע� השננות. יש להקפיד לקנות חומר ריבוי א� ורק משדות שלא סבלו במש� הגידול ממחלות וממזיקי קרקע. 

להגנת הצומח שבמשרד החקלאות או לכל  רותי�ישלבדיקה בממנו יש לשלוח דוגמאות הריבוי לפני קניית חומר 

ובה בנדו�. רק לאחר קבלת אישור לבריאות החומר כדאי לרכוש את השו�. בכל מעבדה אחרת המוסמכת לתת תש

  .נושאולבקש את המלצת� בהשוני� מקרה, רצוי להיווע� במדריכי הגידול באזורי� 
  

  טבילת השננות

. אמצעותובאת חומר הריבוי מגורמי מחלות ומזיקי� העלולי� לעבור  נקותמטרתה של טבילת השננות היא ל

מנמטודות  �תוה כי יש חשיבות לטבילת השננות בכל מקרה. טבילת השננות אינה רק מחטאת אולעניסיו� המ

 ומאקריות קרקע, אלא א� מסייעת לנביטה מהירה ואחידה ולחיסכו� במי�.

לאחר הטבילה מייבשי� את השננות, בעיקר כאשר דקות.  5למש�  1% נמקורוא לטבילה ה �המומל תכשירה

לבצע את הטבילה בכוחות עצמו. יכול מאוד לשתול אות� במהירות האפשרית. כל חקלאי שותלי� במכונה, ורצוי 

  חקלאי� שאינ� ערוכי� לכ�, יכולי� להיעזר בבתי האריזה.
  

   שתילה

ק"ג שננות לדונ�, בהתא� לז� ולגודל השננות.  130עד  80 י�שושננות לדונ�. לפיכ�, דר 26,000עד  24,000 שותלי�

נפרדת של  שתילה� וממייני� את חומר הריבוי במכונות המיועדות לכ�. יש להקפיד על מפרקי שתילהלקראת ה

  כל גודל שננות.
  

  שתילהעומק ה
ה עמוקה תגרו� שתילא� באופ� ידני.  ה�שית במכונה ונעהיא א�  ה� ,של השננות שתילהיש להקפיד על עומק ה

שטחית יש להגדיל את מספר ההשקיות, מה  שתילהולחוסר אחידות בהמש�. ב �לאיחור בהצצה, לסכנת ריקבו

. לפני הקרקע בניצב שתלתס"מ, כאשר השננה נ 4#3שגור� לבזבוז כמויות גדולות של מי�. העומק הרצוי הוא 

אחידות בעומק ובפיזור השננות  יהתה שתילהלהקפיד על כ� שבזמ� היש  ,מכונותאמצעות ב שותלי�במשקי� ה

  לאור� השורה.
  

  השקיה
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מ"ק לדונ�, בהתא� לסוג הקרקע. לאחר מכ� ממשיכי�  40#30משקי� השקיית הנבטה של  שתילהלאחר ה

עוברי� להשקיה  צמחי�הכל של לבלוב ה. בתו� הצמחי�המלאה של  �לשמור על רטיבות הקרקע עד הצצת

 השקיה עודפת בסו$ הגידול עלולה האוויר בכל אזור. יו�, לפי סוג הקרקעות ובהתא� למזג 10#8סדירה מדי 

  השו	. ראשיחמה של הלהגביר את תופעת ההתבקעות וה

  

  אסי$
גשמי אביב  .שו� ירוק נאס� מסו� פברואר עד אמצע אפריל. שו� יבש נאס� כאשר הנו� והשננות התייבשו

לדאוג מעי� אלה,  רועי�יאל ותות ערנגל, יש ל�כפיבאיכות השו� שנשאר בקרקע. ל עלולי� לפגוע י�מאוחר

  ע ולהשאירו להתייבש עליה כאשר הנו� מג� על ראשי השו�. לשלו� את השו� מהקרק
  

  הדברת עשבי	

צור� בעישוב� במש�  יההשדות נקיי� מעשבי� ולא יהנית� לשמור את  ת� ועאמצלרשות המגדלי� תכשירי� שב

יש  #או במהל� הגידול. לגבי סוג התכשירי� ושילוב�  השתילה כל תקופת הגידול. נית� לטפל בתכשירי� לאחר

  היווע� במדריכי�. ל

שלא יגרמו לפגיעה  ,משלבי הגידול נית� להשתמש בתכשירי� קוטלי דגניי� בלבדאחד בכל  # הדברת דגניי	

  בגידול. לאחר הריסוס אי� צור� בהשקיה להפעלת החומר. 

  .נביטת� תעילהדברת רחבי עלי� ולמנמשמשי�  ל�השלתכשירי� ה #  הדברת רחבי עלי	

סמ"ק לדונ�. התכשיר קוטל מגע ומונע נביטה. במינוני� אלה משתמשי� לאחר  500 # (ודומיו) רונסטאר

  � הגידול נית� להשתמש ברונסטאר במינוני� המומלצי�.הל. מצניעי� את התכשיר בעזרת המטרה. במהשתילה

מטרה. בה. ההצנעה נעשית שתילהסמ"ק לדונ�, לאחר ה 200#180 # תכשירי אוקסיפלורופ� (גול, גליל, גליג�)

ת טיפול זה נית� לשמור על ניקיונו של השדה במש� כל תקופת הגידול. שילוב של גול וקוור� קוטל אמצעוב

המינוני�  רונסטאר בלבד.ב ואגול שימוש בעשבייה קיימת ומונע נביטה לזמ� ממוש� ובאופ� מוצלח הרבה יותר מ

 .השו� שתילתאחר לבריסוס � יינתנו וה ,סמ"ק קוור� #25ו גול סמ"ק 60 קוור� ה�תכשיר לשילוב תכשיר גול ו

פעיל את תבמינוני� המופחתי� המומלצי�. השקיית הנבטה  בגולבמידת הצור� בהמש� הגידול נית� להשתמש 

  .קטלויה� י #התכשיר, וא� בשטח יש נבטי עשבייה 

סמ"ק  25קוטל מגע ומונע נביטה לזמ� ממוש�. תכשיר שאריתי. המינו� המרבי המומל� לטיפול הוא  � קוור! 

לדונ�. בהמש� הגידול נית� להשתמש בקוור� במידת הצור� ולפי העשבייה הקיימת בחלקות, במינוני� 

  המופחתי� המומלצי�. 

 #ביניה� המתאימי� בשילובי� כ� הנכוני�, וובמועדי� שימוש מושכל בתכשירי� שהוזכרו, במינוני� ב ,לסיכו�

ימי עבודה. אפשרויות השימוש בקוטלי העשבי� ה� רבות  חסכוייתוצאות טובות, ובמקרי� רבי� א� יתקבלו 

רת השילובי� יבחבהגנת הצומח באזורי� השוני� במדריכי רצוי להיווע� במדריכי הירקות ולכ�  ,ומגוונות

  .בשטח לעשבייההמותאמי� 
  

  פגעי	הדברת 
קיי�  ואכל עוד ה בצלזבוב המטפלי� נגד  שתילהמזיק זה פעיל מחודש נובמבר עד אפריל. לאחר ה � זבוב הבצל 

לגבי אפשרויות במדריכי� ע� ווחשוב להי נזקי�. מפסיקי� לטפל כאשר עובי הצמחי� כעובי עיפרו�. מסבובשטח 

  ההדברה.

� החור�. הלאקרית השורש (ריזוגליפוס) חיה בקרקע ומתקיימת על שורשי דגניי� שוני� במ � אקרית השורש

רי� אקראית. וורמת להתייבשות של מוקדי� גדולי� בשדה הפזפוגעת בשורשי� וג ,היא תוקפת צמחי� בעקה

  האקרית תוקפת במש� כל עונת הגידול החורפי.

  לתת מענה למזיק זה. כולי ,חירו� רישויקיבל ר שאתכשיר ויידט כי שימוש בבבצל נמצא  כושנער י�בניסוי

 שו�. פגיעת המזיק במולסיו ועדמזיק זה תוק� את גידול השו� החל משלב מוקד� מאוד של הגידול  # תריפס

קיימי�  לפי הצור�. #נזקי� לגידול. הטיפול הראשו� יינת� ע� ההצצה, ובהמש�  סבהצעיר היא קשה מאוד ומ
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  סטמפיליו� ומגבירי� אותה. מחלת המסייעי� לחדירה של בעלי� מחקרי� המעידי� על כ� שנזקי תריפס 

מטרת השטחי�. ה עתא� תיתכ� פגיעה ג� בסתיו ב ,המחלה פוגעת בשו� לרוב בעונת האביב # סטמפיליו	

בטפטו�, יצמצמו את פגיעת המחלה בעונת הסתיו. המחלה שוככת  ותלהשקמוקד� יותר  מתחילי�מגדלי� ה

להיווע� מומל� . בתכנו� לוח ההדברה יש לקחת בחשבו� את הנושא ובסו� חודש פברואררצת שוב ובחור�, א� פ

  במדריכי�.

במוקדי� או על פני צמחי� בודדי� בשטח. ע�  ,עה כצברי� בצבע תפוז על פני העלי�מופיהמחלה  # חילדו�

כל העלי�, הצברי� מופיעי� משני צדי העלי�, והשו� מתייבש. תנאי האביב מתאימי� נפגעי� התעצמות המחלה 

חלה כל עוד נראי� צברי� בצבע תפוז. משו� שנזקי המכנגדה ויש להמשי� לטפל  ,ביותר להתפתחות המחלה

א�  .סיסטמי תכשירקשי�, רצוי להתחיל בטיפולי מניעה בהתא� לאזורי� השוני�. ע� גילוי הכתמי�, יש לטפל ב

הסיסטמי ולאחר מכ� לעבור לטיפולי� תכשיר ב לי� עוקבי�גבוהה, רצוי לתת שני טיפוהיא  הכתמי� עוצמת הופעת

י� להדברת שמשממסוימי� השירי� תכהתחדשות המחלה.  מונעי�. חוזרי� על הטיפולי� הסיסטמיי� ע�

  ידבירו ג� חילדו�. ,סטמפיליו�

  

  בהצלחה!


