
   בקינואהותצפיות בהדברת עשבים ודישון  ניסויים
 2019-2020עונת 

 
 

 שאן  ביתועדת מגדלים עמק הירדן ו -גלעדי   יפתח"מ; שה  -  גולן יואב, רם אור
 

 תקציר 

נראה  .אשר מקורו באזור הרי האנדים שבדרום אמריקה ,א צמח ממשפחת הירבוזייםיהקינואה ה

והן  למאכל אדםכגרגירים  הן  הוא  , כאשר היעוד הנבחן הצדקה לבחינה של גידול זה בארץ נהישכי  

ולשם כך, יש לחקור  שילוב הקינואה במחזור הגידולים מחייב יצירת פרוטוקול גידול, למספוא.

מספר   2019-2020הועמדו בעונת    לכן,ולאסוף מידע וכן לספק פתרונות בכמה תחומים אגרוטכניים.  

וניסויים בנושא הדברת עשבים ביישום קדם הצצה ואחר הצצה וכן ניסוי דישון ברמות תצפיות 

ניסוי הדישון לא צלח ואין ממנו תוצאות בעקבות סופת רוח שונות של חנקן ביסוד ובראש. 

שהתרחשה בסוף הגידול, שגרמה לקריסת הצמחים ולשבירתם. בניסוי בחינת קוטלי העשבים 

 באופן יחסי בטוחיםשפר תכשירים יעילים במניעת הצצת העשבים ביישום קדם הצצה נמצאו מס

במינונים מופחתים. בתצפית ובניסוי הדברת העשבים ביישום אחר הצצה נמצאו מספר תכשירים 

, חלקם במינונים מלאים וחלקם במינונים יעילים בהדברת העשבים ובטוחים באופן יחסי לקינואה

 .מופחתים

 

 מבוא

אשר מקורו באזור הרי האנדים   ,א צמח ממשפחת הירבוזייםי( הChenopodium quinoaהקינואה )

כמקור מזון חשוב. ישראל מייבאת  ,משמשועדיין  ,במשך אלפי שניםשבדרום אמריקה, שם שימש 

הצדקה לבחינה של גידול זה בארץ.    נהישונראה כי    ,למאכל אדם  זרעי קינואה  טון  1500-כשנה    מדי

הקינואה והן למספוא.  למאכל אדםים ריגכגרהן  :השימוש בקינואה בארץ מתפתח בשני כיוונים

עשירים בחלבון, , בהיותם הינם בעלי ערך תזונתי גבוה ביותרה שכן זרעי ,אימאכל בר נחשבת

. תכונות אלה הקנו לצמח אחרים  מינרלים חשוביםבויטמינים ובופלבנואידים,  בסיבים תזונתיים,  ב

י גבוה הן מהבחינה ערכ  הטומן בחובו פוטנציאל  ,כגידול מספואגם    ,הקינואה מעמד של 'מזון עלית'

שטחי שלחין ב מחזור הגידוליםבהקינואה ניתן לשלב את הכלכלית והן מבחינת איכות המזון. 

ולשם כך, יש לחקור   ,מחזור הגידולים מחייב יצירת פרוטוקול גידולב  קינואההשילוב  .  שטחי בעלבו

מועד כגון שיעור הזריעה המומלץ,  ,תחומים אגרוטכניים המכפתרונות בכן לספק ידע וולאסוף מ

 ,הדישון על היבול, הדברת עשבים)בעיקר חנקן( והשפעת  ביסודות השונים הזנההזריעה, רמות ה

 ועוד.  ת הצומחבעיות הגנ

 פרישתו ,שנתית-גבוהה בהרבה מהכמות הרבהכמות גשמים  הצפוןבאזור ירדה  2019/20חורף ב

. הגשם אוקטובר באמצעראשון התרחש הגשם ההייתה טובה. אירוע על פני העונה המשקעים 

החל מרדת אירועי גשם נוספים.  המאירעו כולאחריו  ,בתחילת דצמבר ירדהמשמעותי הראשון 

חודשים בבמיוחד גשמים אלו, חודשי החורף הבאים התאפיינו בריבוי משקעים ובריבוי ימי גשם, 

לגידול מיטביים תנאים התהוו ונראה ש טובהתה יהמים בקרקע הי אגירתגם  .ינואר ופברואר

  קינואה.ה

 באזור העמקים. 2019-2020ניסויים ותצפיות שנערכו בעונת  המכבסיכום זה נציג 
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 , גד"ש גשרקינואהניסוי דישון 

 

 מטרת הניסוי 

יבול חומר יבש וקבלת יבול שם ראש בקינואה ללדישון דישון יסוד ולהדרוש בחינת כמויות החנקן 

 גרגרים גבוה.

 

 שיטות וחומרים 

 6-ב בלוקים באקראי (, במתכונתבראשדשן מנת דשן ביסוד וגורמי )-וד ניסוי :הניסוי מבנה .1

  ברמות שונות ביסוד, בראש ובמשולב.טיפולי דישון  6נכללו  במבחן .חזרות

 אגרוטכניקה  .2

 .יהישעועית לתעשגידול קודם: 

 .: דיסק, ארגז מחליק + מעגלהיסוד עיבודי

  טורית משקית.במזרעה  16.1.2020בתאריך  הזריעה התבצעהזריעה: 

 .30.1.2020הצצה: בתאריך 

 .צמחים למ"ר 60-50עומד הצמחים בחלקה: 

 .סמ"ק/ד' 15לגטו הדברת עשבים: 

 .לא ניתנוטיפולי הגנת הצומח: 

 לא ניתנה.השקיה: 

 

 טיפולים .3

 הטיפול, כמות דישון ביסוד וכמות דישון בראשמספר : 1טבלה  

  בראשכמות דישון 
 )ק"ג חנקן צרוף/ד'(

 כמות דישון ביסוד
 )ק"ג חנקן צרוף/ד'(

מספר 
 הטיפול

0 4 1 
4 4 2 
8 4 3 
0 8 4 
4 8 5 
8 8 6 

 

שקולה לכל חזרה והצנעתה  דשןידני של כמות יזור פהיסוד התבצעו על ידי דישון דישון הראש ו

ודישון הראש  ,30.01.2020-עם הצצת הקינואה בדישון היסוד התבצע סמוך למועד הפיזור. הבגשם 

 .12.3.20-בוצע ב

 

 תוצאות

התרחשה סופת רוח   23.4.202בתאריך  נצפו הבדלים חזותיים בין טיפולי הדישון.  גידול לא  במהלך ה

המבחן חלקת    תוהיה לקצור אניתן  לא  ש  כך  ,הזעל גבי  זה  נפילתם  לוחזקה שגרמה לשבירת הצמחים  

 .והניסוי הופסק ,לתחמיץ או לגרעינים
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 : מראה הצמחים במועד הקציר2איור  : מראה הצמחים לאחר סופת הרוח1איור 

 

 יזרעאלהצצה, גד"ש חורש -קדםהדברת עשבים ב

 

 י ומטרת הניס

 הצצה.-קדםאיתור תכשירים קוטלי עשבים שיהיו בטוחים לגידול הקינואה ביישום 

 שיטות וחומרים 

 .חזרות 4-בבלוקים באקראי  גורמי )התכשיר(, במתכונת-חד מבחן :הניסוי מבנה .1

כל בשורות  6אמצעות מזרעה פניאומטית, בקרקע רטובה, ב 4.3.2020תאריך זריעה:  .2

  ערוגה.

 .13.3.20: תאריך הצצה .3

ל'/ד'.  27באמצעות מרסס גב מוטורי, בנפח תרסיס של  4.3.2020הניסוי רוסס בתאריך  .4

 .()ערוגה בודדת מ' 2 הורוחב ,מ' 10אורך החלקה 

 8.3.2020-ב מ"מ גשם. 3ירדו על החלקה  6.3.2020 תאריךב הפעלת התכשירים: .5

 .להפעלת התכשיריםקוב/ד'  15-בהחלקה הומטרה 

 טיפולים: .6

 לא מרוסס -היקש  .א

 'סמ"'ק/ד 30רילקס  .ב

 סמ"ק/ד' 40רילקס  .ג

 סמ"ק/ד' 75דואל גולד  .ד

 סמ"ק/ד' 200אלנקס  .ה

 ד'/גרם 2פול סווינג  .ו

 ד'/גרם 4פול סווינג  .ז

 סמ"ק/ד' 2סמ"ק/ד' + פול סווינג  30רילקס  .ח

פיטוטוקסיות לצמחי ההערכות: בוצעו שתי הערכות לבדיקת יעילות הדברת העשבים ו .7

 .20.4.2020-וב 2.4.2020-ב - הקינואה
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 בחבילת Kramer &Tukey  יסטטיסטי לשונות נערך עפ" ניתוחניתוח התוצאות:  .8

 .P>0.05סטטיסטית של   , למובהקות JMP– 7.0.1תוכנה 

 .מובהק בין הטיפוליםדל הבמצביעות על טור הבאותו  נותת שואותיו

 

 תוצאות

  מניעת הצצת עשבים: יעילות 1טבלה 

 מניעת הצצה 
  הצצה מניעת טיפול 20.4.2020

 טיפול 2.4.2020

4.3 A 4.5 75 גולד דואל A 200 אלנקס 

4.3 A 4.3 30 רילקס A 40 רילקס 

4.1 A 30 רילקס  + 
 2 סווינג פול

4.0 A 75 גולד דואל 

4.0 A 4.0 200 אלנקס A 4 סווינג פול 

4.0 A 3.9 4 סווינג פול A 30 רילקס  + 
 2 סווינג פול

3.8 A 3.6 40 רילקס A 30 רילקס 

3.6 A 3.1 2 סווינג פול A 2 סווינג פול 

0.0   B 0.0 היקש   B היקש 

 ם(י)אין עשבמלאה מניעה  - 5 ;אין מניעה - 0: מניעת הצצת עשביםהערה: 
 

 בריאות הקינואה: 2טבלה 

 הקינואה בריאות
 הקינואה בריאות טיפול 20.4.2020 

 טיפול 2.4.2020 

5.0 A 5.0 היקש A היקש 

5.0 A 3.7 75 גולד דואל AB 75 גולד דואל 

5.0 A 3.7 30 רילקס AB 2 סווינג פול 

4.9 A 3.7 2 סווינג פול AB 30 רילקס 

4.9 A 3.4 40 רילקס ABC 40 רילקס 

4.8 A 30 רילקס  +
 2 סווינג פול

3.3 ABC 30 רילקס  +
 2 סווינג פול

4.4 A 2.5 4 סווינג פול    BC 4 סווינג פול 

3.1    B 1.4 200 אלנקס       C 200 אלנקס 

 בריאהאופן מלא / הקינואה קינואה הציצה בה – 5 ;פגיעה בהצצת הקינואה / הקינואה פגועה - 0הערה: 
 

 דיון ומסקנות

-אתר תכשירים קוטלי עשבים שיהיו בטוחים לגידול הקינואה ביישום קדםלתה  יהיזה  מטרת ניסוי  

נוצרה חוסר אחידות ונראה כי    ,פעמים לאחר הזריעה  המכהושקתה בהמטרה  חלקת הניסוי    הצצה.

יתכן י .םפיזורבוהמים כמויות בכתלות  ,הירבוז הצצתבו התכשירים הפעלתב, הצצת הקינואהב

 .הפרעה זו מיסכה מעט את התוצאות )נעשה מאמץ לנטרל אותה בהערכות(ש

שפגע בהצצת  ,200מלבד אלנקס   ,הטיפולים היו בטוחים לקינואה  כלנמצא כי   מבחינה סטטיסטית

בהערכה הראשונה   מכולם.  יהיבהערכה השנו  ,חלק מהטיפוליםנבדל בהערכה הראשונה מו  הקינואה

 הינם בני חלוף, אלונראה כי מרבית עיכובים  , אךלביקורת בים ביחסכהקינואה היו מעוצמחי 

מרבית התכשירים מנעו  בדירוג בריאות הקינואה(.מבוטא יה )ילא ניכרו בהערכה השנשוכמעט 
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מומלץ יסטיים בין הטיפולים. ד, ללא הבדלים סטטוז ברמה בינונית עד טובה מאהצצה של ירבו

 , שפגע בקינואה.200לבחון את התכשירים השונים, מלבד אלנקס במינון להמשיך 

 

 

 הצצה, גד"ש גשר-תצפית הדברת עשבים אחר

 

 :מטרת התצפית

 הצצה.-איתור תכשירים קוטלי עשבים שיהיו בטוחים לגידול הקינואה ביישום אחר

 שיטות וחומרים 

 ביקורת צמודה. םכל טיפול נבחן בחזרה אחת ע: התצפיתמבנה  .1

  מזרעה טורית משקית. באמצעות  16.1.2020זריעה: התבצעה בתאריך  .2

 .28.1.20תאריך הצצה:  .3

 19.5באמצעות מרסס גב מוטורי, בנפח תרסיס של  17.2.2020הניסוי רוסס בתאריך  .4

, כאשר בין שני טיפולים צמודים מפרידה מ' 2 הורוחב ,מ' 20ל'/ד'. אורך החלקה 

 צמודה ברוחב של חצי מטר לאורך כל החזרה.ביקורת 

 ם.עלי 2 ליעבצימוח היו במפגרים הצמחים וה ,עלים 4ס: וגיל הקינואה בעת הריס .5

 רק עם פסיגים.היו וצמחים רבים  ,עלים אמיתיים 3-2עד  - קטניםהיו הירבוזים  .6

 טיפולים: .7

 לא מרוסס –היקש  .א

 סמ"ק/ד' 10לגטו  .ב

 סמ"ק/ד' 20לגטו  .ג

 סמ"ק/ד' 2דרבוקה  .ד

 סמ"ק/ד' 4דרבוקה  .ה

 ק/ד'"סמ 50גרן אבז .ו

 סמ"ק/ד' 50צ'לנג'  .ז

 0.1% 90סמ"ק/ד' + שטח  10פלקס  .ח

 0.1% 90סמ"ק/ד' + שטח  20פלקס  .ט

 גרם/ד' 0.75פטרה  .י

פיטוטוקסיות ההערכות לבדיקת יעילות הדברת העשבים ושלוש הערכות: בוצעו  .8

 .4.3.2020-וב 26.2.2020-ב ,24.2.2020-ב - ביחס לביקורת צמודה לצמחי הקינואה
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 תוצאות

 ירבוז משתרע  ה שלהדברוה פגיעהה: יעילות 1טבלה 

 ירבוז הדברת
4.3.2020 

  ירבוז הדברת
26.2.2020 

 ירבוז הדברת
 טיפול 24.2.2020

 50'לנג' צ 2 3 5

 0.1% 90 שטח+  20 פלקס 5 5 5

 גרם 0.75 פטרה 1 4 4.5

 10 לגטו 3 3.5 4

 20 לגטו 3 4 4

 0.1% 90 שטח+  10 פלקס 3.5 5 3

 2 דרבוקה 1 1.5 3

 50 בזאגרן 2 2.5 3

 4 דרבוקה 1 2.5 1

 ביקורת 0 0 0

 הדברה מלאה - 5 ;אין הדברה - 0הדברת ירבוז: הערה: 
 

 : בריאות הקינואה2טבלה 

 הקינואה בריאות
4.3.2020 

 הקינואה בריאות
25.2.2020 

 הקינואה  בריאות
 טיפול 24.2.2020

 ביקורת 5 5 5

 10 לגטו 3 4 4

 2 דרבוקה 3.5 3 3
 גרם 0.75 פטרה 3 2.5 3

 20 לגטו 3 2 2.5

 0.1% 90 שטח+  10 פלקס 1 0 2

 4 דרבוקה 3 1 2

 50 בזאגרן 3 2 2

 50'לנג' צ 2.5 2 1

 0.1% 90 שטח+  20 פלקס 0 0 0
 פגועה / בריאה לחלוטין ינההקינואה א - 5 ;הקינואה מתה - 0הערה: 

 

 דיון ומסקנות

ערכה הה. גם לאחר התחיאת צמכב יועבקינואה גם פגע ירבוז, אך ב שותק פגע 50הטיפול צ'לנג' 

ירבוז, אך ב  יעילותב  פגע  20פלקס  למשך זמן רב בטיפול זה.  קמה נמוכה היה לראות ניתן  האחרונה 

כדאי ה באופן בינוני. ואטב את הירבוז ופגע בקינהילא הדביר  10פלקס  .בקינואהגם פגע קשות 

בטוחים באופן יחסי   וונמצאטיפולי הלגטו פגעו באופן קשה בירבוז  פלקס ללא משטח.    ילבחון טיפול

בניסויים   יש לציין כי  לבנים על העלים.-בכתמים צהובים  התבטאה  בההפגיעה    ביתרמשכ  ,לקינואה

הדבר נגרם שיתכן יוחמורה יותר, לעתים תה יתכשיר לגטו, הפגיעה בקינואה היבנוספים שנעשו 

נראה כי כדאי להמשיך ולבחון מינונים  .יותר טמפרטורות גבוהותב התכשיר אגרסיביותבשל 

טיפולי הדרבוקה לא הדבירו באופן מספק את . ובשילובים עם תכשירים אחרים בטווחים אלו

הדביר חלקית את הירבוז גרן  אהבזהקינואה, במיוחד במינון הגבוה יותר.    תחיבו את צמיכעהירבוז ו

לעיכוב אך נראה שגרמה  ,רבהפטרה פגעה בירבוז במידה בקינואה באופן בינוני. גם פגע וניכר כי 
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תכשירים הקינואה. מומלץ להמשיך ולבחון אותה במינון זה ובשילובים עם בקצב הצימוח של 

 אחרים.

לגטו כי  התברר ,זאת םע ה לקוטלי עשבים רבים, גם במינון נמוך.שיגכי הקינואה ר נראה ,לסיכום

קצב סתמן הלאחר התבססות הגידול ופטרה בטוחים באופן יחסי וכדאי להמשיך לבחון אותם. 

גם אם תכשירי  ך,כפיל .עשביםהת כושר תחרות עם להיא בענראה כי ו ,של הקינואהגבוה צימוח 

מבחינת ההפרעה בכך  פקתסלה ןתני ,מבלי להשמידם לגמרי ,ההדברה רק יעכבו את העשבים

 .פגיעה בגידולהו

 

 

 ל הצצה, גד"ש חורש יזרעא-הדברת עשבים אחר

 

 י ומטרת הניס

 הצצה.-איתור תכשירים קוטלי עשבים שיהיו בטוחים לגידול הקינואה ביישום אחר

 וחומרים  שיטות

 .חזרות 4-בבלוקים באקראי  גורמי )התכשיר(, במתכונת-חד מבחןמבנה הניסוי:  .1

כל בשורות    6אמצעות מזרעה פניאומטית,  בלקרקע רטובה,  ,  25.2.2020תאריך זריעה:   .2

  ערוגה.

 .10.2.2020תאריך הצצה:  .3

ל'/ד'.   20באמצעות מרסס גב מוטורי, בנפח תרסיס של    2.4.2020הניסוי רוסס בתאריך   .4

 .()ערוגה בודדת מ' 2 הורוחב ,מ' 10אורך החלקה 

 .(ס"מ 15של  גובה)עלים  15ס: וריסעת הגיל הקינואה ב .5

 טיפולים: .6

 לא מרוסס -היקש  .א

 סמ"ק/ד' 15לגטו  .ב

 סמ"'ק/ד' 70גרן אבז .ג

 סמ"ק/ד' 40 פולסאר .ד

 )ללא משטח( סמ"ק/ד' 30רילקס  .ה

 DX 0.25% + משטח ד'/גרם 5טיטוס  .ו

 גרם/ד' 0.75פטרה  .ז

 גרם/ד' 0.75פטרה  סמ"ק/ד' + 15לגטו  .ח

פיטוטוקסיות לצמחי ההערכות: בוצעו שתי הערכות לבדיקת יעילות הדברת העשבים ו .7

 .20.4.2020-וב 7.4.2020-ב -הקינואה 

בחבילת תוכנה  Kramer& Tukeyניתוח התוצאות: ניתוח סטטיסטי לשונות נערך עפ"י  .8

JMP – 7.0.1 למובהקות סטטיסטית של ,P<0.05. 

 .מובהק בין הטיפוליםדל הבמצביעות על טור הבאותו  נותת שואותיו
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 תוצאות

  ירבוז משתרע ה שלהדברהו פגיעה: יעילות 1טבלה 

 ירבוז הדברת
ירבוז  תהדבר טיפול 20.4.2020

 טיפול 7.4.2020

5.0 A 3.6 0.75 פטרה+  15 לגטו A 30 רילקס 

4.9 A 1.8  30 רילקס   B 40 פולסאר 

4.8 A 1.8 15 לגטו   B 15 לגטו 

3.3   B 1.8 משטח+  5 טיטוס   B משטח+  5 טיטוס 

3.3   B 1.4 0.75 פטרה   B 70 רןאבזג 

1.6    C 1.4 40 פולסאר   B 0.75 פטרה+  15 לגטו 

0.5      D 1.0 70 גרןאבז   B 0.75 פטרה 

0.0      D 0.0 ביקורת     C ביקורת 

 מלאה הדברה - 5 ;הדברהאין  - 0: הדברת ירבוזהערה: 
 

 בריאות הקינואה: 2טבלה 

 הקינואה בריאות
 הקינואה בריאות טיפול 20.4.2020

 טיפול 7.4.2020

5.0 A 5.0 ביקורת A ביקורת 

4.9 A 4.5 15 לגטו AB 15 לגטו  

4.8 A 4.5 30 רילקס AB 0.75 פטרה  

3.3   B 4.3 0.75 פטרה     B פטרה+  15 לגטו 
0.75 

3.3   B 2.8 0.75 פטרה+  15 לגטו       C 30 רילקס  

1.6     C 1.6 40 פולסאר         D 40 פולסאר  

0.5       D 1.4 70 בזאגרן         D 70 בזאגרן  

0.0       D 0.5 משטח+  5 טיטוס           E משטח+  5 טיטוס  

 
 בריאה לחלוטין /פגועה  ינהא קינואהה - 5 ;מתההקינואה  - 0הערה: 

 

  

 3לאחר  מפולסאר: מראה הפגיעה 3איור 

  מהריסוסימים 

מפולסאר )שמאל( : מראה הפגיעה 4איור 

 ימים מהריסוס 18לאחר  )ימין(לעומת ביקורת 
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מראה הפגיעה מטיטוס )שמאל( מול : 5 איור

 הריסוסמימים  3לאחר ביקורת 

טיטוס )ימין( ובזגרן מ: מראה הפגיעה 6איור 

 ריסוסמהימים  18לאחר  )שמאל(

  
ימים  3הפגיעה מרילקס לאחר : מראה 9איור 

 מהריסוס 

בצמחי הקינואה : מראה הפגיעה 8איור 

 מלגטו לאחר שבועיים מהריסוס

  

מלגטו בצמחי חלמית הפגיעה : מראה 9איור 

  וירבוז משתרע

: מראה הפגיעה מלגטו בצמחי ירבוז 10איור 

 משתרע

 

 

 דיון ומסקנות

עשבים שיהיו בטוחים לגידול הקינואה ביישום אחר אתר תכשירים קוטלי ליתה ימטרת הניסוי ה

ת מאפייני פגיעולא נבדל מהביקורת.  ערכותההתכשיר לגטו היה בטוח לקינואה בשתי ה הצצה.

סימני הצהבות/הלבנות על  וובקינואה נרא ,העלים והקודקודיםבירבוז הם הלבנת  תכשיר לגטוה

 העלים.
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 ה יבהערכה השני ךמהביקורת, א פטרה לא נבדלהבריאות הקינואה בטיפול בהערכה הראשונה 

פעילות איטית של התכשיר. כי הדבר נבע מיתכן וי ,תסטטיסטי מבחינהנחותה ממנה יתה יה

 ,קודקודי הצימוחניוון  תאפיינת במבירבוז    פטרההת  פגיע  התכשיר פטרה פגע בירבוז ברמה בינונית.

 20.4.2020  -הערכה בהבעת    טרה עיכובים בצימוח.הסבה הפקינואה  לעצירת הצימוח.  בו  נםחיוורוב

עם זאת,  .ולכן לא ניתן ציון מרבי על ההדברה ,יםא מתלאך  ותכל צמחי הירבוז פגועים קש ונרא

תכן שהערכתנו מעט יוצמיחת הקינואה מעליהם. יהצימוח שלהם  של עצירת  הרצוי  האפקט  התקבל  

 פעולת התכשיר רילקסנראה כי  שילוב התכשירים לגטו ופטרה פגע בקינואה.    טיפול זה.החמירה עם  

תה יהתאוששות הקינואה בטיפול רילקס היו ,אחריםתכשירים המהירה משל ההייתה  על הירבוז

על עלי  :צריבותב תבטאהרילקס ההתכשיר הפגיעה ממהירה, כפי שניתן לראות בשתי ההערכות. 

ירבוזים ו ,ירבוזים קטנים נצרבו למוות ;סימני צריבות כנקודות קטנות והתחתונים נראהקינואה 

התכשיר פולסאר פגע באופן קשה בקינואה, דבר שבא לידי ביטוי בתחילה גדולים יותר התחמקו. 

פגעו גרן וטיטוס אהתכשירים בז טה משמעותית בקצב הצימוח.האבובהמשך  ,בעיוותים בצימוח

גרן אמבזהפגיעה  .תמותה מוחלטת של מרבית צמחי הקינואהעד כדי ד בקינואה, ובאופן קשה מא

גם התכשיר טיטוס . לא נפגעשהירבוז כמעט , כאשר קשות של צמחי הקינואה צריבותב מתאפיינת

ולכן הערכת ההדברה  ,חלק מצמחי הירבוזהתאוששו  ,תחרות של הקינואההא לפגע בירבוז, אך ב

 היא בינונית. 

 

 ושם המשווק התואריותריכוזו, ו החומר הפעיל, זה בדוח מצויניםה העשבים קוטלי רשימת

 שם המשווק תוארית שם החומר הפעיל  וריכוזו שם התכשיר

 אדמה אגן תרכיז מתחלב Alachlor 480 gr/l אלנקס

 מכתשיםאדמה  תרכיז נזלי Bentazone 480 gr/l בזאגרן

 אדמה מכתשים תרכיז מתחלב S-Metolachlor 915 gr/l גולד Sדואל 

 אדמה אגן תרכיז רחיף Florasulam 50 gr/l דרבוקה

 גדות אגרו גרגרים רחיפים Rimsulforon 25% טיטוס

 אדמה אגן תרכיז רחיף Diflufenican 500 gr/l לגטו

 כצט תרכיז נוזלי Imazamox 40 gr/l פולסאר

 תרסיס גרגרים רחיפים Flumetsulam gr/kg פטרה

 אדמה מכתשים תרכיז נוזלי Fomesafen 250 gr/l לקספ

 גדות אגרו תרכיז רחיף Aclonifen 600 gr/l צ'לנג

 כצט תרכיז נוזלי Fomesafen 250 gr/l רילקס

 

 תודות

 ועל העזרה בדרך. ותעל העמדת החלק - צוות גד"ש חורש יזרעאללגשר ולצוות גד"ש 

על  -ואופיר יואל מאגן  ,גור אריה ממכתשים, אלון צור מגדות אגרומתן אנשי חברות ההדברה: ל

 קוטלי העשבים.בריסוס ה

 .יםעל מימון הניסוי -לארגון עובדי הפלחה 


