
מונעי הצצה בתירס לתחמיץ

2019צבר קמה 

אריה בוסק

נעם עמיר

מנחם אליה



:רקע

.קמה-בשותפות צבר150הוצב בחלקה הנסוי•

.לאחר חיטה לתחמיץ4/7נזרע ב 31תירס מזן •

.מ"ס57ג הערוגה "מרווח השורות ע•

ההנבטה בוצעה משלוחה במרכז הערוגה במנה של  •
.'ד\ק"מ100

הוזרקו  ' ד\ק"מ75לאחר , במהלך ההנבטה•
'  ד\ק"סמ80הטיפטוףדרך שלוחות בכימיגציה

.אטרנקס

225, בלאודיסטופלה החלקה 31/7בתאריך •
.'ד\ק"סמ



ריסוס על  , במונעי הצצההנסויטפולי

:בטיפטוףהערוגה וההפעלה 

'חומר אטפול
'  חומר א

'מינון לד
' חומר ב

' חומר ב

מינון  

'לד

הערות

30בלאנס סמרטא

130דואל גולדב

130אטרנקסג

130דואל גולד30סמרטבלאנסד

100אטרנקס30סמרטבלאנסה

130דואל גולד100אטרנקסו

בקורת ללאז

ח  

י  "עאטרנקסהזרקת 

שטח  % 40המשק ל 

המינון לשטח מלא

200

'  ד\ק"מ75לאחר 

100מתוך 

מתוכננים

בלי הזרקת המשקט



1/8/2019ספירות מתאריך לששית 

'חומר אטפול
'  חומר א

'מינון לד
' חומר ב

' חומר ב

'מינון לד
%לששית הערות

303.8סמרטבלאנסא

1301.1דואל גולדב

1301.2אטרנקסג

1300.42דואל גולד30סמרטבלאנסד

1001.5אטרנקס30בלאנס סמרטה

1300.83דואל גולד100אטרנקסו

1.07בקורת ללאז

ח  
י  "הזרקת אטרנקס ע

המשק
200

'  ד\ק"מ75לאחר 

100מתוך 

מתוכננים

3.5

3.2בלי הזרקת המשקט

P0.7ערך  



1/8/2019ספירות מתאריך חיטה ודגניים 

'חומר אטפול
'  חומר א

'מינון לד
' חומר ב

' חומר ב

'מינון לד
הערות

דגניים  \חיטה

כסוי% 

3019.3abבלאנס סמרטא

13026abדואל גולדב

13023abאטרנקסג

30בלאנס סמרטד
דואל  

גולד
13044.4a

10045.2aאטרנקס30בלאנס סמרטה

100אטרנקסו
דואל  

גולד
13039.6a

23.2abבקורת ללאז

ח  
הזרקת אטרנקס  

י המשק"ע
200

75לאחר 

מתוך  ' ד\ק"מ

מתוכננים100

7.7b

ט
בלי הזרקת  

המשק
27.3ab

P0.0027TUKEYערך  



%  אחוז כסוי כללי ב 
1/8/2019ספירות מתאריך 

'חומר אטפול
'  חומר א

'מינון לד
'  חומר ב

'  חומר ב

'מינון לד
הערות

כסוי עשבים ממוצע  

%ב 

3065.4abבלאנס סמרטא

13066.3abדואל גולדב

13075abאטרנקסג

13054.2bcדואל גולד30בלאנס סמרטד

10069.2abאטרנקס30בלאנס סמרטה

13069.6abדואל גולד100אטרנקסו

88.8aבקורת ללאז

ח  
י  "הזרקת אטרנקס ע

המשק
200

'  ד\ק"מ75לאחר 

מתוכננים100מתוך 
31.3c

85.3aבלי הזרקת המשקט

P0.0001TUKEYערך  



1/8/2019ספירות מתאריך ירבוז

'חומר אטפול
'  חומר א

'מינון לד
'  חומר ב

'  חומר ב

'מינון לד
%ירבוז ב הערות

3028.1abcבלאנס סמרטא

13027.3abcדואל גולדב

13036.2abאטרנקסג

13016.9cדואל גולד30בלאנס סמרטד

10017.6bcאטרנקס30בלאנס סמרטה

13019.5bcדואל גולד100אטרנקסו

43aבקורת ללאז

200י המשק"הזרקת אטרנקס עח  

'  ד\ק"מ75לאחר 

100מתוך 

מתוכננים

30.4abc

43.7aבלי הזרקת המשקט

P0.0218STUDENTערך  



מראה השדה לאחר הקציר באוקטובר









:סכום

הטפול במונעי ההצצה לא השפיע על השיבוש  •

.בלששית

אחוז הכסוי הנמוך ביותר בחיטה ודגניים ובכלל  •

.הטיפטוףדרך אטרנקסהעשבים היה בהזרקת 

באלנס, גולדדואל+סמרטבאלנסבטפולים •

דואל גולד הורידו  + ואטרנקס, אטרנקס+סמארט

%.18ל % 43מ בירבוזאת אחוז הכסוי 

225לאודיסשישוםאבל בסיום העונה הסתבר •

.ייתר את הטפול במונעי הצצה' ד\ק"סמ



תודה 


