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 המחלקה לחקר עשבים, מרכז מחקר נוה יער, מינהל המחקר החקלאי 1                                
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 מבוא

 שמורשה להדברת עשבים רחבי עלים במועד קדם הצצה, הוא באבטיח מללי תכשיר ההדברה היחידי

 -Sג'/ל'  162.5 -ג'/ל' פרומטרין ו 250שהינו תערובת מוכנה של שני חומרים פעילים:  'קודאל גולד'

. תכשיר זה מורשה לאבטיח רק (Alachlor) תכשיר נוסף המורשה לגידול הוא 'אלאנקס'מטולאכלור. 

כחלק ומטרתו למנוע הצצה של עשבים חדשים. התכשיר יכול להיות משולב  עלים 4-5משלב של 

בעיה  קיימתתן במועד קדם הצצה, ינהנוסף  אך ללא תכשירמתוכנית הדברת עשבים בגידול, 

 לגד"ש ש.מ.ששערכנו בשטח השייך  יםבניסוילהתמודד עם העשבים שהציצו בטרם יושם והופעל. 

לפני  לאחר הצצהניתנו במועד ים נוספים שתכשיר ת ויעילות שלבטיחו ניסינו לבחוןבגליל העליון 

  .המטרה ראשונה ואפתיחת טפטוף 

  
 שיטות וחומרים

. לגד"ש ש.מ.ש השייךבשטח  ,על אדמה מינראלית ,בעמק החולההניסוי המפורט בדו"ח זה בוצע 

 , פרט לטיפולי הדברת עשבים.המשקהשטח עובד וטופל במהלך הניסוי כמקובל ע"י 

חזרות, במתכונת "בלוקים באקראי". כל חלקת ניסוי  6-ב טיפולים שנערכו 6וכנית הניסוי כללה ת

 מ'.  10באורך  אבטיחשורות  2כללה 

, בנפח T. JET 110015הריסוסים בוצעו במרסס גב מוטורי, מצויד במוט לריסוס קרקע ועליו פומיות 

 ליטר לדונם. 20תרסיס של 

בהתאם לסולם דרגות  באחוזים השיבוש בעשבים ךשבהן הוער חזותיותבמהלך הניסוי נערכו תצפיות 

 באחוזים התפתחות הגידול הוערכה .ללא נזק פיטוטוקסי = שיבוש מלא 100= אין עשבים עד  0 -מ

  .ללא נזק פיטוטוקסי = התפתחות יפה 100= תמותת צמחים מלאה עד  0 -בהתאם לסולם דרגות מ
 

ברמת מובהקות של  Tukey-Kramer HSDתחום מרובה  ןלמבח התוצאות נותחו סטטיסטית בהתאם

P ≤ 0.05. 

 
 על הקצאת השטח לניסוי, שיתוף הפעולה והסיוע. לאנשי הגד"ש להודות המחברים מבקשים 

 

 פרטי ביצוע טכניים

 כותנה ניסוי טפטוף: כרב 

 דיסק, ארגז מחליק, מעגלה וקלטור שורתי. עיבודים :

 31.3.16תאריך זריעה : 

 מ"ק/ד' 200: מים 

 טיפולי עשבייה : 

 סמ"ק/ד' 15סמ"ק/ד' + לוטוס  300טייפון  – 16.2.16

 סמ"ק/ד' 200סמ"ק/ד' + טרבוטראן  400סמ"ק/ד' + אלאנקס  300טייפון  – 7.3.16

 ריסוס הניסוי – 15.5.16
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 נוע:-ניסוי קו כרב 

 דיסק, ארגז מחליק, מעגלה וקלטור שורתי. עיבודים :

 7.4.16תאריך זריעה : 

 מ"ק/ד' 180מים : 

 טיפולי עשבייה :

 סמ"ק/ד' 15סמ"ק/ד' + לוטוס  300טייפון  – 16.2.16

 סמ"ק/ד' 200סמ"ק/ד' + טרבוטראן  400סמ"ק/ד' + אלאנקס  300טייפון  – 7.3.16

 ריסוס הניסוי – 30.5.16

 זרעים למטר(. 3)נזרעו ' מללי': אבטיח זן

 ניפירות האבטיח חולקו לש .כל החלקהפירות מ נקטפו .9.8.16 -בוצע ב הניסוי  חלקות קטיף ידני של

 . ק"ג 2 -פירות מתחת ל 'קטן' =ו ק"ג  2 פירות מעל ' =גדול'גדלים בהתאם למשקלם: 

 
 תוצאות 

ימים  14 .על התפתחות האבטיחוהפעלתם בטפטוף ולים השונים מוצגת השפעת הטיפא 1בטבלה 

, מלגטו סמ"ק/ד' 400, שילובו עם אלאנקס סמ"ק/ד' 30 פוטלייטנראו פגיעות קשות מסלאחר הריסוס 

משטח 'סיבה'. אולם, שבועיים לאחר מכן נראתה  0.5%בשילוב ג'/ד'  5וטיטוס  סמ"ק/ד' 20

שעדיין לא נראתה התאוששות מספקת.  סמ"ק/ד' 20התאוששות מצויינת בכל הטיפולים למעט הלגטו 

 ולא ניכר הבדל בין הטיפולים השונים.סמ"ק/ד'  20בהמשך חלה התאוששות נוספת מהלגטו 

השיבוש בעשבים. לכל אורך והפעלתם בטפטוף על ב מוצגת השפעת הטיפולים השונים 1בטבלה 

 סמ"ק/ד' 30הגידול לא ניכר הבדל בין הטיפולים השונים על הדברת העשבים למעט הספוטלייט 

ולים על לפופית. חשוב לציין שעשו עבודה יפה יחסית לשאר הטיפסמ"ק/ד'  400ושילובו עם אלאנקס 

 שההבדל לא היה מובהק סטטיסטית.

השפעת הטיפולים על התפתחות האבטיח והשיבוש בעשבים. בדומה לניסוי  א מוצגת 2בטבלה 

ימים מהריסוס פגיעה זהה מאותם חומרים  14המקביל שהופעל ע"י הטפטוף, אנו רואים לאחר 

שפגע סמ"ק/ד'  20לטת בכל הטיפולים למעט הלגטו ימים מריסוס, ראינו התאוששות מוח 32דלעיל. 

 קצת יותר והיה מובדל סטטיסטית מהביקורת. 

מספר פירות 'גדולים', מספר פירות 'קטנים', משקל ממוצע ב מוצגת השפעת הטיפולים על 2בטבלה 

ות ראינו הבדל מובהק במספר הפיר מ"ר הקטופים. 20 -, פרי 'קטן' וסה"כ המשקל הכללי ללפרי 'גדול'

 5וטיטוס  סמ"ק/ד' 20, לגטו סמ"ק/ד' 400, שילובו עם אלאנקס סמ"ק/ד' 30הגדולים בין הספוטלייט 

. לא היה הבדל במספר סמ"ק/ד' 300בשילוב משטח 'סיבה' לביקורת ולטיפול המצטיין: בזאגרן ג'/ד' 

מאוד לציין  . חשובהפרימשקל מדידת ראינו ב דומותהפירות הקטנים בין הטיפולים השונים. תוצאות 

 משטח 'סיבה'. 0.05%בשילוב ג'/ד'  5שהמשקל הנמוך ביותר היה בטיפול הטיטוס 

 

 סיכום ומסקנות

מתוצאות הניסוי עולה שהתכשירים ספוטלייט, לגטו וטיטוס אינם בטוחים לגידול כלל ולא באים 

כשירים צריך להמשיך ולבחון ת בחשבון כטיפולים היכולים לשמש בהדברת עשבייה בגידול זה.

לשמור את השטח נקי לתקופת זמן ים למנוע עשבים ונוספים בעלי שאריתיות גבוהה יותר היכול

 יותר. ממושכת

אחד הכיוונים אותם יש לשקול הוא ביצוע הפעלה טכנית של קוטלי עשבים בשלב מוקדם יותר מהשלב 

 הצנעתם לקרקע.  בו משקים היום לפני סגירת הנוף לחלוקה אחידה יותר של תכשירי ההדברה בעת
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 השפעת טיפולי אחר הצצה באבטיח על התפתחות האבטיח  :א1טבלה 
 ע"י טפטוף והפעלתם 

 
 2התפתחות אבטיח 1טיפול

 ימים מריסוס

14 28 

 א 95 א 93 300בזאגרן 

 אב 93 א 98 12לוטוס 

 אב 92 א 93 12+ לוטוס  300בזאגרן 

 אב 91 א 96 400אלאנקס 

 אב 88 ב 41 30ספוטלייט 

 אב 91 ב 57 30+ ספוטלייט  400אלאנקס 

 ב 77 ב 48 20לגטו 

 אב 89 ב CIBA 41 0.05%+  5טיטוס 

 אב 92 א 98 היקש

 
על צמחי אבטיח מפותחים לפני סגירת נוף ולפני פתיחת מים  15.5.16 –ריסוס עלוותי  1

 100 -עדמתים.  = צמחים 0 -, מ% -האבטיח ב חזותית להתפתחות צמחי ההערכ2 ה.ראשונ

שורות הגידול בעשבים בין הערכה חזותית לשיבוש 3 = התפתחות יפה ללא נזק פיטוטוקסי.

*ערכים המלווים באותיות שונות  = שיבוש מלא בעשב. 100= אין שיבוש עד  0 -, מ% -ב

 Tukey-Kramerאלה לפי מבחן תחום מרובה  באותו טור מציינים הבדל מובהק בין ערכים

HSD (P0.05 .) 

 
 ב : השפעת טיפולי אחר הצצה באבטיח על השיבוש בעשבים1טבלה 

 והפעלתם ע"י טפטוף 
 

 ירבוז מלוכיה דטורהצמחי מס'  לפופית  סעידה 1טיפול

 ימים מריסוס

14 28 48 28 48 28 48 28 48 

 3 1 3 0 0 0 16 4 8 300בזאגרן 

 4 3 1 1 2 2 16 18 11 12לוטוס 

 2 0 1 0 1 0 29 19 8 12+ לוטוס  300בזאגרן 

 3 3 3 1 1 1 21 12 19 400אלאנקס 

 9 1 0 0 0 0 8 3 22 30ספוטלייט 

 9 3 3 1 1 1 14 2 11 30+ ספוטלייט  400אלאנקס 

 7 5 3 1 2 2 38 26 13 20לגטו 

 CIBA 17 18 15 1 2 1 3 1 2 0.05%+  5טיטוס 

 8 4 2 2 1 1 39 27 25 היקש

 
 * על צמחי אבטיח מפותחים לפני סגירת נוף ולפני פתיחת מים ראשונה. 15.5.16 –ריסוס עלוותי  1

= שיבוש מלא  100עד  = אין שיבוש 0 -, מ% -שורות הגידול בעשבים בבין הערכה חזותית לשיבוש 

אלה לפי מבחן רכי באותו טור מציינים הבדל מובהק בין ע *ערכים המלווים באותיות שונות*בעשב. 

 Tukey-Kramer HSD (P0.05 .)תחום מרובה 
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 השיבוש בעשביםו התפתחות האבטיח  עלבאבטיח הצצה  אחרשפעת טיפולי ה :א 2טבלה 

 נוע-ע"י קווהפעלתם 
 

מס' צמחי  2התפתחות אבטיח 1טיפול
 3סולנום

שיבוש 
 3בחבלבל

 ימים מריסוס

0 14 32 0 14 0 14 

 0 2 1 1 א 100 א 100 97 300בזאגרן 

 3 4 1 2 אב 93 בגא 81 82 12לוטוס 

 0 3 2 1 א 97 אב 91 85 12+ לוטוס  300בזאגרן 

 12 17 2 2 א 100 א 95 86 400אלאנקס 

 3 19 0 0 א 98 ג 53 78 30ספוטלייט 

 6 22 0 0 אב 93 בג 59 73 30+ ספוטלייט  400אלאנקס 

 15 19 0 0 ב 81 בג 59 78 20לגטו 

 16 19 1 1 אב 91 ג CIBA 78 53 0.05%+  5טיטוס 

 5 3 2 1 א 98 א 100 82 היקש
 

על צמחי אבטיח מפותחים לפני סגירת נוף ולפני פתיחת מים  30.5.16 –ריסוס עלוותי  1

=  100 -= צמחים מתים עד 0 -מ ,% -חזותית להתפתחות צמחי האבטיח ב ההערכ2 .ראשונה

 -דול בעשבים בשורות הגיבין הערכה חזותית לשיבוש 3 התפתחות יפה ללא נזק פיטוטוקסי.

*ערכים המלווים באותיות שונות באותו = שיבוש מלא בעשב.  100עד  = אין שיבוש 0 -, מ%

 Tukey-Kramer HSD אלה לפי מבחן תחום מרובה מציינים הבדל מובהק בין ערכיםטור 

(P0.05 .) 

 
 השפעת טיפולי אחר הצצה באבטיח על יבול האבטיח הכללי  :ב 2טבלה 

 נוע-ע"י קו והפעלתם
 

1טיפול 2מספר פירות ממוצע  2משקל פרי ממוצע  משקל סה"כ  
רמ" 20-פירות ל  

 קטן גדול קטן גדול

 א 213 אב 0.9 א 2.5 52 א 65 300בזאגרן 
 אב 175 אב 0.92 א 2.3 64 אב 50 12לוטוס 

 אב 189 אב 0.94 אב 2.2 69 אב 56 12+ לוטוס  300בזאגרן 

 אב 184 א 0.96 א 2.4 50 אב 56 400אלאנקס 
 בג 129 אב 0.86 א 2.3 50 בג 37 30ספוטלייט 

 בג 132 אב 0.84 אב 2.1 58 בג 38 30+ ספוטלייט  400אלאנקס 

 בג 133 אב 0.82 אב 2.1 59 בג 38 20לגטו 

 ג 77 ב 0.72 ב 1.7 63 ג CIBA 18 0.05%+  5טיטוס 

 א 208 אב 0.9 אב 2.2 67 א 66 היקש
 

פתיחת מים  על צמחי אבטיח מפותחים לפני סגירת נוף ולפני 30.5.16 –ריסוס עלוותי  1

, כאשר פרי גדול משקלו מעל 'קטן'-ו 'גדול'פרמטרים,  2-ספירת פירות שסווגה ל 2 ראשונה.

באותיות שונות באותו טור מציינים הבדל  *ערכים המלווים ק"ג. 2-ק"ג ופרי קטן נמוך מ 2

 Tukey-Kramer HSD (P0.05 .)בה אלה לפי מבחן תחום מרו מובהק בין ערכים
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 לשנת מחקר נוספתהעבודה המשך תכנית ל

אבטיח מללי הפך לגידול חשוב ומשמעותי מבחינה חקלאית וכלכלית במחזורי השלחין והפלחה בשנים 

דונם אבטיח מללי בכל רחבי הארץ. למרות יתרונותיו  120,000גידלו כ  2015האחרונות. למשל, בשנת 

ול וחשיבותו, גידול זה בעל כושר תחרות נמוך מאוד כנגד עשבים רעים )גידול נמוך, החקלאים של הגיד

עומד נמוך, מרווח בין השורות ועוד(, ולכן נחשב ל"גידול מלכלך" מבחינת עשבי הבר. למעשה כיום אין 

קוטלי עשבים מורשים  מספר פרוטוקול הדברה מוכח ויעיל להדברת העשבים בגידול זה. קיימים

י הדברת עשבים כהכנת שטחים כמו קרפנטזון מתיל )אורורה(, גלייפוסט, או תכשירים לטיפול

הניתנים בשלב קדם הצצה בהם משתמשים החקלאים בכללם אוקסיפלורפן, פרומטרין, מטולכלור 

ושילובים של התכשירים. לעיתים אף משתמשים החקלאים בתכשירים שאינם מורשים כמו 

ים שהוצעו מסייעים להדברת עשבים בתחילת הגידול אולם בשלבים כלורסולפורון )גלין(. התכשיר

, התכשירים נשברים ומציצים עשבים קשי הדברה כמו מיני ההשקיהמאוחרים יותר בעת פתיחת 

 ירבוז, מיני סולנום )בעיקר שחור וזיתני(, חבלבל השדות ועוד. 

י עשבים נוספים בעלי לבחון קוטללהמשך המחקר )שנה ב( אנו מבקשים תקציב  מחקר זו בשנת

שאריתיות גבוהה, שישתלבו בממשק ההדברה בשלב של סגירת השטח עוד בחורף ויגנו על הגידול 

נבחן שילוב תכשירים שניתן ליישם אותם על העלווה.  ההשקיהתקופה ממושכת. לאחר הפעלת 

צפה כספיח התכשירים שייבחנו בהכנת שטחים יכללו: מוניטור )להערכתנו יחסית בררני לאבטיח שנ

ל גולד )כסטנדרט(, אבחלקות עגבניות מטופלות בתכשיר(, פלקס בשילוב עם טרבוטרקס, טיטוס, קוד

ולאחר תחילת ההשקיה מוניטור, סינבר ודקטל )על השניים האחרונים דווח כבררנים לאבטיח 

ה בארה"ב(. בתיאום עם המדריכים ייבחנו גם תכשירים נוספים. הניסוי יערך בשש חזרות במבנ

בעמק  :חלקות מפוצלות ויתבצע בחלקות משקיות. בתקציב המבוקש נבצע שלושה ניסויי שדה

 יזרעאל, גליל עליון ובנגב.

 


