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 תקציר 

באזור שיפעה    ,ת של גד"ש מסילותבשטח אספס   ,2020  נבחנה באביב  (קייצת)הדברה  הדברת עשבים קשי  בחינה של  

משנת שהתבצעו    ולמספר עבודות וניסויםלפני שנה  המבחן הוא עבודת המשך לניסויים שהתבצעו    שאן.בעמק בית  

   .באספסת מבוססתהדברה  ים קשישל עשב ,ניעת הצצהמום להדברה  תכשירימספר   של בחינה ומטרתו ,  2004

וחודש  )מסוף  המועד הרצוי  שזהו אינו    ,12.4.20תאריך  בע  הריסוס התבצ עקב   ,פברואר(תחילת חודש    עד דצמבר 

 נת של במתכו  ,ותחזר   6  -ב  טיפולים שנערכו  8כללה  ים  תוכנית הניסוי  תנאי השנה שלא איפשרו ריסוס מוקדם יותר.

הניסוי  באקראי".  קיםבלו" תצפיות    במהלך  ב   חזותיותנערכו  השיבוש  הוערך  הזמן)קייצת(    עשביםשבהן    לאורך 

   .)פיטוטוקסיות( תכשיריםוהתאוששות האספסת מריסוס ההתפתחות הגידול ו

 

ב בשילו אורקס  טיפולי הדי.  ישום בתנאי שנה זו()האיחור בי   םבחלקלא התאוששה  ת נפגעה בכל הטיפולים והאספס

היטוטיפול האליון בשילוב ההיט    ובשילוב עם היט עם סנקור   זמןומנעו שיב ב הקייצת  הדבירו   טיפול .  וש לאורך 

  אליון לבדו. טיפולי הרמת ההדברה פחתהובהמשך    בתחילת הגידולהדביר היטב הקייצת  ל  בשילוב לונטרהאליון  

 . צתבהדברת הקייובשילוב אמינופירליד וסנקור לא היו יעילים 

 

 מבוא

חבי  רם  עשבי  מספר מיני  .דונם  15,000  -כ  שטח של  יפנ על    בישראל  המגודל  ,רב שנתיוא  האספסת הינה גידול מספ

. , או לפסילתהעד כדי שיבוש השחת והפיכתה לשחת סוג ב'  ,קשות במהלך הגידולגורמים לבעיות  ודגניים  עלים  

מ העלים    העשביםחלק  הדברהרחבי  לקשי   , (Conyza bonariensis)  תמסולסלקייצת    :הםריים  והעיק  נחשבים 

 .( Thrianthema portulacastrumושלשי רגלני ) (Parthenium hysterophorus) פילפרתניון א 

 

( diquateלון )(, רגDB-2.4(, דיביקן )chlorthal dimethylהתכשירים המורשים להדברת רחבי עלים הם דאקטל ) 

 אלה.  קשי הדברה עשבים  ם בהדברת יעיליאינם    "להנמורשים תכשירים הה (.propyzamideוקרב )

 במטרה למנוע את   , עשביםומונעי הצצת  באמצעות קוטלי    ,שחמיצי החורף  רקציבין    מתבצע  םבל כיוקוהמיפול  טה

מעונת   ,אספסת מבוססת ומעמיקת שורשס על  קוטל העשבים ירוס .  קשי ההדברה הנ"ל ונוספים  הצצת עשבי קיץ

 . אלותכשירים   מריסוס   גידול(הנוף ועיכוב ב צהבתלהתאושש לאחר שנפגעת )ה ההיכול , ואילך ההשניי הגידול 

הבעייתיים הנ"ל  ו בשנים האחרונות הצלחנו לאתר שני תכשירים היכולים להדביר את העשבים  ערכנ ים שסויבני

 .DX 0.1% שטח בתוספת (Diuron)( ודיאורקס Metribuzin) סנקור והם: באופן חלקי

 

ם. יהלוב ושי  רהסנקו  ,הדיורקסתכשירי  ק בית שאן מבוססים על  בשטחי האספסת בעמטיפולי ההדברה המסחריים  

מפחיתה את   עדיין שיבוש הנותרת  , אך רמת הזה  בניסוי גם  , כפי שראינו  הפחתת השיבוש המתקבלת היא גבוהה

רויות הדברה נוספות  לכן קיימת חשיבות רבה למציאת אפש  תה.יבולי השחת ופוגעת קשה באיכותה, עד כדי פסיל

 ל. ולי ההדברה הקיימים הנ"פוחיזוק טי 

 



תכשירירה  שעב  בשנה שלושה  חדשים,  םבחנו  שניים  היט(Aminopyralid)  מינופירלידא  :מהם   ,  Saflufenacil) ) 

נוסף  ותיק  ה   ותכשיר  הסנקור  (Flumioxazin)  סטרייק שהוא  לטיפולי  בהשוואה  חלק  והדיאורקס,   יפולים מהט. 

בהתאם לכך המשכנו   . (2019חובריו  . אכדרי ו1)  דרגות חומרה שונות בב העשבים וחלק פגעו באספסת  הדביר היט

 בנוסף  ., הדיורקס ושילוביהםהסנקור   יתכשירל  וואהשהב  , שוניםבשילובים    מינופירליד וההיטהאאת    השנה לבחון

ושילובים שונים שלהם )ראה טבלה  (  Clopyralid)  ולונטראל(  Indaziflam) אליון    :שהם  תכשירים אחרים   שני   בחנו 

 . (1מספר 

 

 . באספסת מבוססתהדברה   ים קשישל עשב  ,הצצהניעת מ ום להדברה תכשירימספר  של בחינה מטרת הניסוי:

 
 שיטות וחומרים 

 . שאןבעמק בית  של גד"ש מסילות, באזור שיפעה התבצע בשטח אספסת שנה שלישית  הניסוי

 . ועצמ  הניסוי בשטח כמקובל על ידי המשק, פרט לטיפולי הדברת עשבים השטח עובד וטופל במהלך עונת הגידול

 

 10.10.17 :עהיזרמועד הה לגרגרים. חיט :כרבה

   .2020חת בעונת קיץ הראשון לש יה הקציר הו  3.4.20בסיום החורף התבצע בתאריך  חטשה קציר

 מטר קוב מים.   30ת של  בכמו,  18.4.20. הפעלת התכשירים במים התבצעה בתאריך    12.4.20:  הניסוי  מועד ריסוס 

 חרי. ק מהשדה המסחלכ ,בניסויוההשקיה קצירים לשחת  הבהמשך הגידול התבצעו  

 

התבצע   ל בהריסוס  בהתאם  ולא  וחודש  )מסוף  רצוי  המועד  איחור  חודש    עדדצמבר  ולהוראות   פברואר(תחילת 

בעשבים החורפי  השחמיץ  ,הטיפול  קצירי  טעות  זא.  בין  עקב  שיועד  שנפלה  ת  בשטח  המסחרי  לראשונה בטיפול 

יותר לשחמיץ בשטח   קציר מוקדם  שלא איפשרו  ,ףורגשמי הח ובהמשך  ) עם שיבוש חזק בקייצת ופרטניון(  לניסוי  

   . במסילות

נת במתכו  ,מטר כל אחת  x  2  10נות  ות בחזר   6  -ב  טיפולים שנערכו  8כללה  (  1)ראה טבלה מספר  ים  תוכנית הניסוי

   באקראי". קיםבלו " של 

 

 החברה המשווקת, המינונים והתכשירים: ית הטיפולים בניסו: רשימ1טבלה מספר 

 יר התכש \לטיפושם ה
גרם \מ"קמינון בס

 המשווק תוארית הפעיל ותכולתו החומר  לדונם או ריכוז 
+דיאורקס + שטח   סנקור

DX 
75 +200  +0.2% Metribuzin 70%+Diuron 

800 g/l   
 לידור + אגן  ג.ר ת.ר + 

+    DX 10 + 200 + 0.1% Saflufenacil 70%דיאורקס +שטח היט + 
Diuron 

 כצט ת.ר + ג.ר 

 לידור  ת.ר    Indaziflam 500 g/l 10 ון אלי
 לידור  ת.ר + ג.ר  Indaziflam  +Metribuzin 75+  10 סנקור  אליון + 

 לידור + כצט ג.ר ת.ר +  Saflufenacil   +Indaziflam 0.2%+  200 אליון + היט 

+   Indaziflam 12.5+ 10 אליון + אמינופירליד 
Aminopyralid 

לידור + אין   ת.ר + ג.ר 
 דיין ע

לידור +   ת.ר +ת.מ.  Indaziflam + Clopyralid 75+  10 רל ונטאליון + ל 
 תרסיס 

         היקש 
 

, בנפח תרסיס של T. JET 110015  ו פומיותסים בוצעו במרסס גב מוטורי, מצויד במוט לריסוס קרקע ועלי סוריה

 ליטר לדונם.  20



, מסולסלת  צתקייבבוהה  ה גברמ  משובשהיה    השטח .  קצירהבלבלוב נמרץ לאחר  נמצאה  האספסת    ריסוסה  במועד

ה העשבים הגדולים היו בגוב. מפותחים מאודצמחים פסיגים עד של  בים בשל העשבים נמצאו . ללא שיבוש בפרטניון

 חר הקציר.האספסת כנ"ל לא

 

יבוש במהלך הקיץ. הש  , לאורך הזמן)קייצת(    שבהן הוערך השיבוש בעשבים   חזותיות נערכו תצפיות    במהלך הניסוי 

דרגות  בהתאם    םבאחוזיוערך  ה עד  =    0  -מ לסולם  מתים  עשבים/עשבים  מלא  100אין  שיבוש   נזק   ללא  = 

הגידול  פיטוטוקסי.   ההתפתחות  מריסוס  האספסת  לסולם   ,וזיםאח ב  הוערכהתכשירים  והתאוששות  בהתאם 

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

 

הר מספהתבצעו    ההערכות אחרי  ימים  ואחרי  ר  לפני  ובהמשך  כדלקמן:קציריסוס  האס  ,  בריאות  פסת הערכת 

התבצעו  בהת הקציר.  לאחר  הוערך  בעשבים  והשיבוש  הקציר  לפני  הבאים:    9צעה  בתאריכים  ; 17.4.20הערכות 

ראשון(;    23.4.20 קציר  ראשון(;    7.5.20)לפני  קציר  שני(;    19.5.20)אחרי  קציר  ק  28.5.20)לפני  שני(; )אחרי  ציר 

ש   ילפנ )   14.6.20 ק  25.6.20לישי(;  קציר  של )אחרי  רביעי  9.7.20ישי(;  ציר  משוער  קציר  המשיך )לפני  השטח   .

 בזמן גידול הזרעים(. כה אחרונהר)הע 4.8.20לזרעים(; 

 

 . P ≤ 0.05ברמת מובהקות של  Kramer& Tukey  יעפ"התוצאות נותחו סטטיסטית  

 

 תוצאות

 ים. הבא  מובאים באיורים גיעה באספסת ובהתפתחותההפו  קייצתה הדברת

 
ותיות שונות ם המלווים באערכי ., כפי שהוערכה בשלושה מועדיםבריאות האספסת באחוזים: 1 מספר איור

 (P0.05)מובהק סטטיסטי הבדל מציינים 
 

שהאספסת נפגעה בכל בהתאם לכך ניתן לראות    החורף כנ"ל.מצע  הריסוס בוצע באיחור לעומת המועד הרצוי בא

ו התאוששה  הטיפולים  ה  ,םבחלקלא  הקציר  של  המשוער  למועד  שהתבצעה ערכה האחרונה  הב  .ירביע עד בסמוך 

וה,  דיורקסה+  ההיט  ,  ורקסהדי+  ר  נקוהס   יטיפול (  4.8.20) השהאליון  עם  במובהק ללונטרילוב  נבדלו  לא   ,

 . גם במועד זה סנקור, היט( פגעו באספסתליון עם האמינופירליד, שילובי הא)  שאר הטיפוליםמהביקורת. 

 



 
ותיות שונות ם המלווים באערכי ., כפי שהוערכה בשלושה מועדיםבאחוזים הדברת הקייצת :2 מספר איור

 (P0.05)מובהק סטטיסטי הבדל מציינים 
 

הדי סנק אורקס  טיפולי  עם  ובשילוב  בשילוב  היטור  היט  ,עם  הקהדבירו  כולל  ב  זמן,  לאורך  שיבוש  ומנעו  ייצת 

ומה דבמן  זב ההיט הדביר היטב הקייצת ומנע שיבוש לאורך  טיפול האליון בשילו  ערכה האחרונה שהתבצעה.הה

לונטרהאליון    טיפוללשני טיפולי הדיאורקס.   ובהמשך  ל  בשילוב  רמת הדביר היטב הקייצת בהערכות הראשונות 

פחתה  ה לטיפולהדברה  והדיאורקסוההיהאליון    בהשוואה  הסנקור  וטיפול  ובשילוב    .ט  לבדו  האליון  טיפולי 

 . יעילים בהדברת הקייצתסנקור, לא היו  שילובבאמינופירליד ו

 דיון

באזור שיפעה    , ת של גד"ש מסילותבשטח אספס  2020  נבחנה באביב  (קייצת)הדברה  הדברת עשבים קשי  בחינה של  

יום לאחר   112)ההערכה האחרונה נעשתה    םבחלקלא התאוששה  ת נפגעה בכל הטיפולים והאספס  שאן. בעמק בית  

ילוב שהאליון וה,  דיורקסה+  ההיט  ,  הדיאורקס+  ר  נקוהס  יטיפול(  4.8.20שהתבצעה )הערכה האחרונה  ב .  הריסוס(

 (.1ת )איור מספר  , לא נבדלו במובהק מהביקורללונטרעם ה

 

ב הקייצת ומנעו  הדבירו היטהאליון בשילוב ההיט  וטיפול    ובשילוב עם היט ב עם סנקור  בשילואורקס  טיפולי הדי

זמן לאורך  לונטרהאליון    טיפול .  שיבוש  הקייצת  ל  בשילוב  היטב  הגידול הדביר  ההדברה ובהמשך    בתחילת  רמת 

 (. 2מספר   )איור צתבהדברת הקייובשילוב אמינופירליד וסנקור לא היו יעילים   אליון לבדו. טיפולי ה פחתה

ולהוראות   פברואר(תחילת חודש  עדר ודצמבחודש )מסוף רצוי מועד הר ולא בהתאם לאיחובהשנה ריסוס התבצע ה

בעשבים החורפי  השחמיץ  ,הטיפול  קצירי  טעות  זא.  בין  עקב  שיועד  שנפלה  ת  בשטח  המסחרי  לראשונה בטיפול 

הניסוי. בשטח    ,קציר מוקדם יותרשלא איפשרו    , ובהמשך גשמי החורף) עם שיבוש חזק בקייצת ופרטניון(  לניסוי  

ב הטיפולים  בפגיעת  האמור  בכל  גדולה  משמעות  זה  הלדבר  הטיפול  צמחי  כאשר  הגידול.  והתאוששות  אספסת 

הוא קציר הניקוי )בסוף החורף(.   ,השטח מתאושש במהלך החורף והקציר שנפגע ביבול  ,במועד המתאיםמתבצע  

בשטחי האספסת באזור בית   , עשביםבומוכרת בממשק הטיפול    בעבר תקיימו  שהנקודה זו הוכחה במספר ניסויים  

ובה  שאן. מהאחרים  פחות  נפגעה  האספסת  בהם  טיפולים  מספר  היו  האמור,  כל  האחרונות ערולמרות  כות 

 ו דומים לביקורת. שהתבצעו הם הי 



 ר קו הסנ  ,דיורקסק בית שאן מבוססים על תכשירי הבשטחי האספסת בעמהדברה המסחריים  טיפולי הלסיכום:  

חשיבות    לכן קיימת  .הגידול  כל עונתאך אינה מספקת לאורך  ,  המתקבלת היא גבוהה  בושלובם. הפחתת השיושי

 ולי ההדברה הקיימים הנ"ל. פרויות הדברה נוספות וחיזוק טיפשרבה למציאת א

ולבחון את   יעילותמומלץ להמשיך  ב  הטיפולים שהראו  ופגעו פחות מהאחרים   ר אספסת. האמו בהדברת הקייצת 

 . (יתכן בשילוב עם תכשירים נוספים)  ובחינה של התכשיר לונטרל ללא האליון הדיורקס וההיטטיפול ב

 

 ספרות

ג.,   .1 י.אכדרי  ב., שלו ש.  אייזנברג ח.,,  גלעדי    –  הדברת עשבים באספסת רב קצירית (.  2019)  גבריאלי 
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