
2019עונת –ניסויי שדה להדברת עשבים באבטיח מללי 

קוטלי מגע על הנוף( 2, מונעי הצצה בהנבטה( 1–נחל עוז 

הדברת חבלבל בקוטלי מגע על הנוף–נירים 



ניסוי בנחל עוז

:מטרת הניסוי

,  עם בטיחות לאבטיח, ירבוזיםבחינת תכשירים יעילים בהדברת 
!לגידול העוקבשארתיותומניעת 

:שותפים

גידולי שדה גנב–נפתליהועוזי , קר'ריצעידן 

חברת אגן–אביתר שטרן 

גדות אגרו–אלעד חיות 

מכתשים–ליאור גבר 

לוכסמבורג–עמנואל  רוטשילד 

ט"כצ–אהוד אדלר , ני'וולוזארז 



רקע

גורמים לנזקים כבדים בגידול  ה, בנגבהדומיננטיםהם העשבים הירבוזים
.אבטיח מללי עד כדי הפיכת שדות

 פוגעים בגידול החיטה  ירבוזיםהתכשירים הטובים ביותר למניעת הצצת
.בשנה העוקבת

 ללא פגיעה באבטיחירבוזיםנמצא יעיל ביותר בהדברת " פלקס"תכשיר.

 במינונים משתניםובמועדים " פלקס"ישוםבשנים האחרונות בחנו.



שיטות וחומרים

 א"תפו–גידול קודם

 פארפלאו–עיבוד יסוד

 ברטוב20/3–מועד זריעה

 24/3–מועד ריסוס הניסוי

 מ גשם"מ20, 25/3–מועד הפעלת התכשירים

13בלוקים באקראי, חזרות4-טיפולים ב

 מטר אורך10מטר על 2רוחב –גודל חלקה



(לדונם' גר/ק"סמ)תכשירים מונעי הצצה 
200טרבוטרקס

 120דואל גולד

400אלאנקס

15סטרייק

75רילקס

35רילקס

100דואל גולד + 200טרבוטרקס

300אלאנקס+ 200טרבוטרקס

7.5סאקורה+ 200טרבוטרקס

180טרבוטרקס+ 35רילקס

100דואל גולד + 35רילקס

7.5סאקורה+ 35רילקס

היקש



:בשני מועדיםהמלליבריאות 

הערכה ב-26/5הערכה ב-8/5

טיפולטיפול

א90.0רילקס 35+ דואל ג. 100א97.5היקש

אב88.8טרבוטרקס 200+ דואל ג. 100אב95.0סטרייק 15

אב87.5דואל גולד 120אב94.5רילקס 35

אב87.5טרבוטרקס 200+ סקורה 7.5אב93.0רילקס 35+ סקורה 7.5

אב87.5היקשאב92.5רילקס 35+ דואל ג. 100

אב86.3רילקס 35+ סקורה 7.5אב92.5דואל גולד 120

אב85.0רילקס 35אב91.8רילקס 75

אבג82.5אלאנקס 400אב90.8טרבוטרקס 200+ סקורה 7.5

אבג82.5רילקס 75אב90.5אלאנקס 400

אבג81.3טרבוטרקס 200+ אלנקס 300אב88.8רילקס 35+ טרבוטרקס 180

אבג79.3טרבוטרקס 200אב88.8טרבוטרקס 200

בג78.8סטרייק 15ב88.3טרבוטרקס 200+ דואל ג. 100

ג73.8רילקס 35+ טרבוטרקס 180ב86.3טרבוטרקס 200+ אלנקס 300

100=בריא 0=מת

בריאות המללי

100=בריא 0=מת

בריאות המללי

עלים עם תחילת שריגים 5-6: גיל האבטיח, (ימים מריסוס44)8/5-הערכה ראשונה ב
מ"ס2פירות בקוטר : גיל האבטיח, (ימים מריסוס62)26/5-בהערכה שניה 



בשני מועדיםבירבוזיםאחוז כיסוי 

טיפולטיפול

א0.5רילקס 35+ סקורה 7.5א0.0רילקס 35+ סקורה 7.5

אב4.3רילקס 35+ דואל ג. 100א0.8טרבוטרקס 200+ אלנקס 300

אב4.3טרבוטרקס 200+ דואל ג. 100א0.8רילקס 75

אב5.0רילקס 75א1.0רילקס 35+ דואל ג. 100

אב5.8טרבוטרקס 200+ אלנקס 300אב1.5רילקס 35+ טרבוטרקס 180

אב8.0טרבוטרקס 200+ סקורה 7.5אבג2.0טרבוטרקס 200+ סקורה 7.5

אב8.3רילקס 35+ טרבוטרקס 180אבג2.3טרבוטרקס 200+ דואל ג. 100

ב14.5רילקס 35אבג3.3רילקס 35

ג29.5דואל גולד 120אבג3.8אלאנקס 400

ג30.0אלאנקס 400אבג5.8דואל גולד 120

ג33.8טרבוטרקס 200בג9.3סטרייק 15

ג35.0סטרייק 15ג9.8טרבוטרקס 200

ד82.5היקשד36.3היקש

אחוז כיסוי בירבוזים

הערכה ב-26/5

אחוז כיסוי בירבוזים

הערכה ב-8/5

עלים עם תחילת שריגים 5-6: גיל האבטיח, (ימים מריסוס44)8/5-הערכה ראשונה ב
מ"ס2פירות בקוטר : גיל האבטיח, (ימים מריסוס62)26/5-בהערכה שניה 



דיון ומסקנות

 כל התכשירים והשילובים הראו פגיעה קלה מאד באבטיח כך –בטיחות לאבטיח
.שניתן להשתמש בהם על פי הצורך

 בירבוזיםכל התכשירים בניסוי הפחיתו את רמת האילוח –ירבוזיםהדברת  .

 הוא התכשיר היעיל ביותר להדברת  הרילקס-מבין התכשירים שנבחנו בניסוי
.היה הפחות יעיל בניסויוהסטריק. 'ד/ק"סמ35גם במינון נמוך ירבוזים

 לשילוב שני תכשירים על תכשיר בודדיתרון.

 היה הטוב ביותר  7.5סאקורה+ 35רילקסהשילוב של –יעילות הדברה
.  לבקורתאך גם שאר השילובים הראו הדברה טובה יחסית . הירבוזיםבהדברת 

ניתן  בהשקייהבחלקות מללי אשר מנביטים –לחיטה בשנה הבאה שארתיות
.  שאריתייםבמינון מופחת ולשלב עם תכשירים פחות רילקסעם ירבוזיםלהדביר 

לא נצפתה פגיעה בחיטה בשנה העוקבת.



אין פגיעה בחיטה–חיטה שהונבטה על אזור הניסוי 



(ניסוי קוטלי מגע)שיטות וחומרים 

 א"תפו–גידול קודם

 פארפלאו–עיבוד יסוד

 ברטוב20/3–מועד זריעה

 (התארכות שריגים: גיל האבטיח)13/5–מועד ריסוס הניסוי

10בלוקים באקראי, חזרות4-טיפולים ב

 מטר אורך10מטר על 2רוחב –גודל חלקה



(לדונם' גר/ק"סמ)תכשירים קוטלי מגע 

12לוטוס + 300באזגרן

75' צלנג+ 250באזגרן

50' צלנג+ 250באזגרן

40אקופרט+ 300באזגרן

15סמארטבאלנס+ 300באזגרן

5בוראל

10בוראל

15פייטון

30פייטון

היקש



פריחה זכרית: גיל האבטיח, (ימים מריסוס7)20/5-הערכה ראשונה ב

הערכה ב-20/5

אחוז הדברת דטורהטיפולטיפולטיפול

95בזגראן 300+לוטוס 12א88בזגראן 250+צלנג' 75א100בקורת

95בזגראן 250+צלנג' 75א82בזגראן 250+צלנג' 50א96בוראל 5

90בזגראן 250+צלנג' 50א79בזגראן 250+באלנס סמ. 15א95בוראל 10

90בזגראן 300+אקופרט 40ב47פייטון 30א95בזגראן 300+אקופרט 40

60פייטון 30ג30בזגראן 300+לוטוס 12א92בזגראן 300+לוטוס 12

20פייטון 15גד16בזגראן 300+אקופרט 40ב79פייטון 15

8בוראל 10גד14בוראל 10בג73בזגראן 250+צלנג' 50

0בוראל 5ד8פייטון 15גד68בזגראן 250+צלנג' 75

0בקורתד5בוראל 5דה62בזגראן 250+באלנס סמ. 15

לא היתה דטורהבזגראן 250+באלנס סמ. 15ד0בקורתה59פייטון 30

אחוז הדברת ירבוזיםבריאות המללי

הערכה ב-20/5 הערכה ב-10020/5=בריא 0=מת



מ"ס4פירות בקוטר : גיל האבטיח, (ימים מריסוס17)30/5-הערכה שניה ב

הערכה ב-30/5

טיפולטיפול

א4בזגראן 250+צלנג' 75א100בקורת

אב11בזגראן 250+צלנג' 50אב97בוראל 10

אבג24בזגראן 250+באלנס סמ. 15אב96בוראל 5

אבג26פייטון 30בג86בזגראן 300+לוטוס 12

בגד36פייטון 15גד83בזגראן 300+אקופרט 40

גד40בזגראן 300+לוטוס 12דה75פייטון 15

גד42בזגראן 300+אקופרט 40הו71בזגראן 250+צלנג' 50

גדה49בוראל 5וז63פייטון 30

דה63בקורתז55בזגראן 250+צלנג' 75

ה73בוראל 10ח24בזגראן 250+באלנס סמ. 15

100=בריא 0=מת

בריאות המללי

הערכה ב-30/5

אחוז כיסוי בירבוזים



דיון ומסקנות
 הטיפולים שהיו בטוחים יותר לאבטיח היו הפחות יעילים  –בטיחות לאבטיח

.הירבוזיםבהדברת 

 הירבוזיםהיו היעילים בהדברת סמארטבאלנס+והבזגראן'צלנג+הבזגראןשילובי  ,
.ביותר לאבטיחהפיטוטוקסיהיה סמארטבאלנס+הבזגראןאך 

הירבוזיםהיה מאד בטוח לאבטיח אך לא הדביר כלל את הבוראל.

יתכן ושווה לבדוק אותו  , הירבוזיםהיה בינוני בבטיחות ובינוני בהדברת הפייטון
.'צלנגאו עם בזגראןבשילוב עם 

 ממשיך להיות היעיל ביותר בהדברת  'צלנג+בזגראןהשילוב -לאור תוצאות ניסוי זה
.עם פגיעה בינונית באבטיחירבוזים



65' צלנג+ 250באזגרןי "וכף אווז עירבוזיםהדברת 





2019נירים –הדברת חבלבל באבטיח מללי 
חברת מכתשים–ליאור גבר 



שיטות וחומרים

 א"תפו–גידול קודם

 דיסוק–עיבוד יסוד

(לפני הזריעהימים 9)להדברת חבלבל 6אורורה + 270ראונדאפריסוס 15/3/19-ב

 24/3/19–המללימועד זריעת

למניעת הצצת עשבים130דואל גולד + 200טרבוטרקסריסוס 26/3-ב

בקוונוע' ד/ק"מ30השקיית הנבטה והצנעת התכשירים 28/3-ב

 15/5–מועד ריסוס הניסוי

דיזות, מרסס גבT-jet 110-015 ,ד/ליטר20-נפח תרסיס'

בקוונוע' ד/ק"מ20השקיית עזר 25/5-ב



מתכונת הניסוי

 15/5–מועד ריסוס הניסוי

 עלים עם התארכות שריגים6–גיל האבטיח

5חזרות4-טיפולים ב

 2–גודל חלקהx10מטר

הטיפולים:

30אקופרט

45אקופרט

250באזגראן+ 30אקופרט

250באזגראן+ 45אקופרט

היקש



יעילות הדברת חבלבל בשלושה מועדי הערכה

    

 ו   
ה ר ה 
)י י  
  ריסוס(

 30אקו רט  היק     
 ס "ק/ ו  

 45אקו רט 
 ס "ק/ ו  

 250  א ר  
ס "ק/ ו  + 

 30אקו רט 
 ס "ק/ ו  

 250  א ר  
ס "ק/ ו   
+ אקו רט 

45 
 ס "ק/ ו  

חבלבל 

 c 72.5 b 75.0 b 91.3 a 91.7 a 0.0 ציון הדברה 5

 b 62.5 a 72.5 a 80.0 a 70.0 a 0.0 ציון הדברה 14

 a 10.8 a 8.8 a 15.5 a 15.8 a 21.3 אחוז כיסוי 41

 



מועדים ושקילת יבול3-בלאבטיחרמת בטיחות 

 ו   
ה ר ה 
)י י  
  ריסוס(

 30אקו רט  היק     
 ס "ק/ ו  

 45אקו רט 
 ס "ק/ ו  

 250  א ר  
ס "ק/ ו  + 

 30אקו רט 
 ס "ק/ ו  

 250  א ר  
ס "ק/ ו   
+ אקו רט 

45 
 ס "ק/ ו  

5 
 ציון הערכת

-0 )בריאות
100) 

100 a 95 b 95 b 95 b 96 b 

14 
 ציון הערכת

-0 )בריאות
100) 

100 a 90 b 93 b 71 d 79 c 

הערכת אחוז  41
 a 60 a 75 a 82 a 70 a 74  )אחוז(כיסוי

80 

 קיל  י ול 
 טרי
 10) ק" /
  "ר(

20 a 26 a 24 a 26 a 19 a 

 



250בזגראן
30אקופרט +

בקורת
אקופרט

45



 אך בשילוב עם , הדבירו את החבלבל ברמה מספקתהאקופרטטיפולי –הדברת חבלבל
לאחר . ההדברה הייתה מהירה יותר וטובה יותר למשך שלושה שבועות בלבדהבזגראן

.מכן החבלבל התחדש ולא היה הבדל בין הטיפולים

 כמעט שלא נצפתה פגיעה באבטיח אך בשילוב האקופרטבטיפולי –בטיחות לאבטיח
יום 41לאחר . הייתה צריבה בעלווה שנצפתה שבועיים מהריסוסהבזגראןעם 

וביבול  , בצימוח האבטיחלבקורתמהריסוס לא היה כלל הבדל בין כל הטיפולים 
.הפירות

 על מנת להאריך ביניהם מתן שני טיפולים בהפרש זמן מה בעונה הבאה כדאי לבחון
.את משך העיכוב של החבלבל

(.שנבדקובמינונים )אינם מדבירים בצורה יעילה שלח ספרדי והבזאגרןהאקופרט

דיון ומסקנות



הבעת תודה

ש נחל עוז"לאבנר וצוות גד
ש נירים"וצוות גדלאיצל


