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 פרוטוקול לגידול חיטה בישראל

 : בארץ מגדלים חיטת חורף  עונת הגידול

 דצמבר. -נובמברזריעה: 

לרוב החיטה בישראל גדלה כגידול בעל עם תלות מוחלטת בכמות המשקעים )כלומר ללא משקעים: 
השקייה חיצונית מלבד הגשם(. עקת יובש הינה אחד הגורמים העיקריים המגבילים את כמות היבול. עקת יובש 

בתחילת העונה בשלב ההתבססות או בשלב מאוחר יותר בעונה בזמן  -עלולה להתרחש לאורך עונת הגידול
ק''ג זרעים  1מ''מ גשם=  1התמלאות הגרעין. כמות ואיכות היבול תלוי ברובו בכמות המשקעים. כלל אצבע: 

 לדונם.

 קרקע מנוקזת בינונית עד כבדה. סוג הקרקע: 

 לגידול בסיסי באמצעות חבילת ארץ חיטה:

 הכנת הקרקע וזריעה:

 :גר' זרעים, יש להכין חלקה שגודלה 5עבור כל קו המכיל 

 שורה של מטר וחצי או שלוש שורות של חצי מטר. -לחיטת לחם

 מטר. 3.0שורה של מטר או שלוש שורות של  -לחיטת דורום

 ס"מ זו מזו ומשולטת בהתאם. 53כל חלקת קו )זן( תהיה מופרדת במרווח של  לפחות 

  לפני הזריעה יש להרטיב את הקרקע ולחכות להצצה ראשונית של עשבייה ובמידה וקיימים, ספיחי השנה
 הקודמת. יש לקלטר או לקצור את העשבייה ובמידה והזמן מותיר לחזור על התהליך עוד פעם או פעמיים.

 ליטר קומפוסט גינה לפני הקלטור )ניתן לקנות בכל  0-4מ"ר יש לפזר כ  1על כל  -פיזור דשן בחלקה
 חנות גינון(.

  קילטור החלקה כשבוע לפני מועד הזריעה. בעת הקילטור יש להקפיד על יצירת מצע זריעה אחיד ככל
 שניתן.

  ס"מ. 0-2יש לזרוע בצורה אחידה בעומק של 

 יש להפריד ידנית בין הקליפה לבין הזרע לפני הזריעה. שאר הזרעים מגיעים  -הקווים קשי הדיש
 מקולפים בחבילה.

עונת הגידול: במידה ועלוות  החיטה )העלים( נראית חיוורת, תחת ההנחה  שמדובר בסימפטום במהלך 
גר' למ"ר  13של חוסר חנקו מקובל להוסיף דישון )"דישון ראש"(. אנו ממליצים ליישם אוריאה גרגירית בריכוז 

 עלים ולפני גשם )אין ליישם לאחר גשם(. 5)ניתן לקנות בכל חנות גינון(. את הדישון ליישם משלב בו יש לצמח 

פעמיים בשבוע -ויש עצירת גשמים בעונה, מומלץ להשקות באמצעות טפטוף או בהמטרה פעםבמידה 
בהתאם לתנאי האקלים בשדה. לאחר ההשתבלות )יציאת השיבולת( רצוי ליישם את ההשקייה בטיפטוף בלבד 

 )במטרה למנוע נזקי רביצה האופייניים להשקיית המטרה מאוחרת(.

עתיקות, גבוהות ביחס לחיטה המודרנית ולכן עשויות לרבוץ. ניתן במידת הצורך לתמוך -המסורתיותהחיטים 
 בצמח עם מקלות במבוק.

יוני אולם יתכן וקווים שונים -יהיה לאחר התייבשות הקמה והבשלת השיבולים, בד"כ בחודשים מאיהקציר 
 יבשילו במועדים שונים.

ומתכננים פרוייקט ארוך טווח אנו ממליצים לבצע בדיקות קרקע טרם הדישון הראשוני. לייעוץ במידה 
 בנושא זה ניתן לפנות אלינו.

, מומלץ לא לזרוע שנה אחרי שנה באותה החלקה חיטה. אנו ממליצים לחלק את החלקה לשני בנוסף
אזורים, באחד לגדל דגן )חיטה( ובשני קטנית )תלתן, אפונה, בקיה חומוס וכו( או ירקות באם ממילא יש גן 

ירק. יש לעשות רוטציית גידול מידי שנה בין שני האזורים )הדגן \קטנית(. במידה והחלקה קטנה וזה לא 
שנים עם גידול קטנית, להקפיד על הרטבת החלקה לפני זריעה וקציר  0מתאפשר, כדאי לעשות רוטציה מידי 

 העשבייה יחד עם ספיחי השנה הקודמת.


