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 מבוא

 למצוא קשה וכיוםבמשך השנים  ומחריפה הולכת בנגב תבואות בגידולי העמידים העשבים התפשטות

 העשבים לקוטלי עמידות התפתחה בהם - עלים ורחבי דגניים – רעים בעשבים משובשות שאינן ש"גד חלקות

 חלקות אל וזלגה הבעל חיטת בשדות עמידים רעים עשבים בהתפשטות החלה הזו הקשה הבעיה. המקובלים

 הארץ בצפון הבעל בחלקות גם. פעולה מנגנון באותו פועליםש עשבים בקוטליבגלל השימוש  השלחין

 .יחסית מצומצם בהיקף דומה תהליך התרחשובעמקים בעיקר, 

 ושימוש רצוף תבואות מגידול שנבע מהיר אבולוציוני תהליך של תוצאה הינה העמידים העשבים התפתחות

. ACCase ומעכבי ALS מעכבי: עיקריות כימיות משפחות משתי עשבים קוטלי של מצומצם מבחר באותו חוזר

 להתפרצות וגורם הרעים העשבים אוכלוסיית על חזק סלקציה בלחץ מתבטא באותו החומר חוזרה שימושה

 (.2013 ורובין מצרפי) ולהתרבותם עמידים פרטים אותם

 את מדבירים אינם בתבואות ובעיקר ש"בגד לשימוש המורשים רעים עשבים שקוטלי הוא כיום המצב

 גידולים העדר. ביבול משמעותית לפחיתה וגורמים הגידול בצמחי מתחרים והם העמידים הרעים העשבים

. הצפון ובעמקי בנגב ותתבוא גידולל הכלכלית הכדאיות את בסכנה מעמיד אלטרנטיביים עשבים וקוטלי

 של למגבלות, בארץ וגם בעולם, והחקלאים הציבור במודעות משמעותית התקדמות חלה האחרונות בשנים

 רעים עשבים עם להתמודדות אלטרנטיביות שיטות להמצאת הביאה זו הכרה. בחקלאות הכימית ההדברה

כשקומביין התבואות קוצר ואוסף את היבול הוא קוצר גם את העשבים שגדלו בשדה ביחד . במהלך הקציר

עם הגידול. מערכות הקומביין מפרידות ומטפלות גם בזרעי העשבים כאשר הכבדים שבהם יוסעו למיכל 

ביחד עם גרעיני היבול והקלים יפלטו מהקומביין בחזרה לשדה ביחד עם המוץ. בצורה זו הקומביין מפיץ 

 לניהול רבות טכניקות פותחו באוסטרליהאת זרעי העשבים בשדה בכל שנה ומגדיל את בנק הזרעים בקרקע. 

 המוץ את מניחים בה)מוץ מעל לקש(  HRT ולוגייתטכנגם  ובהן( Walsh et. all 2007)בקציר  עשביםזרעי 

 למכבש מאפשר זו בצורה הצמחיות שאריותמה אומן סידורההנחה היא ש. לקש מעל באומן העשבים וזרעי

 ולהרחיקם בחבילות אותם לארוז, הקש עם ביחד העשבים וזרעי המוץ רוב את לאסוף האומנים כבישת בזמן

 גם האחרונות ובשנים באוסטרליה הוכחה הקציר במהלך שיטתי באופן מהשדה עשבים הרחקת. מהשדה

 בעשבים השיבוש את ומקטינה בקרקע הזרעים בבנק הזרעים אוכלוסיית את שמפחיתה כטכניקה בארץ

ללמוד ו לקש מעל כשהמוץ אומניםה ובניית דגניםה קציר כניקתלבחון את ט הייתה המחקר מטרת. בשדה

 .בהשוואה לקציר רגיל בשדה העשבים אוכלוסיית על השפעתהאת 

 

 שיטות וחומרים 

, באומנים קש ומוץ ,קומביין תבואות עם מערכת דיש רוחבית ומנערים מניח את שאריות החומר הצמחי

על הקרקע והקש מעליו. על מנת לייצר אומנים בהם המוץ מונח מעל הקש  רעיםהזרעים הו כאשר המוץ

פותחה ונבנתה מערכת אינטגראלית לקומביין תבואות שמסיעה את המוץ במסלול עוקף קש ומניחה את 



 ,מטר 6ם שולחן קציר ברוחב ע 9500דגם של גד"ש שקמה אות ומערכת הותקנה בקומביין תב. היוהמוץ מעל

 .John Deere חברת תוצרת

ממסוע חלזוני מורכבת )מערכת מוץ על קש( המערכת להסעת מוץ במסלול עוקף קש  – תיאור המערכת

נבנו משבלולים המסועים החלזוניים . 1, איור ומערכת הנעה הידראלית , מסוע חלזוני שני, מסוע כפותראשון

נבנה משרשת מסוע הכפות . Uבתעלות פתוחות בחתך  מ"מ שהורכבו 245מ"מ ופסיעה של  260בקוטר של 

תעלה סגורה תוך כפות במטר, שהורכב ב 5מ"מ,  220x120פסיעה כפולה עם כפות מגומי מחוזק במידות של 

 ת השבלול הראשוןתעלבניצב ל)התחתון( אחד צדו הב חוברהכפות מסוע . מ"מ 320x240של  בחתך מלבני

ציר המסוע החלזוני הראשון . לשפתי תעלת השבלול השניישירות  חוברבצדו השני ובעזרת מתאם צינור סגור 

הידראוליים מסוע הכפות. המעגל ההידראולי של מערכת ההנעה כלל שני מנועים של תחתון השימש גם כציר 

לרוחב הקומביין  במוצמסוע החלזוני הראשון מערכת הותקנה בקומביין כשהה. כיווסת ספיקה תלת דר

 הוצמדהמעלות ביחס לאופק, ו 25 -לאחור, בזווית של כ הופנתה מסוע הכפותתעלת  .מוצא הנפותאחרי 

בנקודת האמצע מאחורי תא המנערים נמצא  המסוע החלזוני השניוצא מהרכבה זו . בלדופן תא המנערים

העליון של מסוע  צירהידראולי אחד הותקן במנוע  .הקש אומןרכז ממעל למטר  1 -כ ,הקומבייןהרוחבית של 

ואת המסוע החלזוני הראשון. המנוע השני הותקן בציר המסוע החלזוני השני. שני  והכפות והניע אות

 יםשעון לחץ הותקן במעגל המנועהמנועים חוברו בטור למערכת השמן בקומביין באמצעות וסת הספיקה. 

 העבודה.ן ממערכת בזעל ההעומס נטר את כדי ל

 

 
 JD9500מורכבת על קומביין  . מערכת מוץ על קש1איור 

בניסוי שדה  הנבחנהנאספת וכמות הקש העשבים בשדה  ועל כמות השפעת המערכת על בנק הזרעים בקרקע

בשנה הראשונה שנים רצופות.  3שיגודלו בה גידולים דגניים במשך "ירדן", חלקת גד"ש שקמה, בברב שנתי 

גודלה בחלקה חיטה על כרב חימצה בעל. החלקה עובדה לקראת זריעה בקלטרת סיכות בכיוון שתי וערב 

ג/ד ושני  12סווינג -שנתנו בחלקה היו: טיפול טרום הצצה בפולנגד עשבים ויושרה בארגז מיישר. הטיפולים 

 3 -בטיפולי קציר  4הניסוי כלל '/ד. ג 5סמ"ק/ד ודרבי  150טיפולים נוספים במהלך הגידול של דופלוזן 

שנים באותם הבלוקים ב קצירלצורך  שגבולותיהם סומנו בעזרת גי.פי.אס. ,סמוכים בבלוקים ,חזרות

וכבישה במעבר קציר  - 1טיפול  .2איור צבעים בשטחי הטיפולים והחזרות מוצגים ב עם . מפת החלקההבאות

קציר בקומביין מנערים עם מערכת מוץ  - 2; טיפול כחולצבע המסומן ב שצמוד לומכבש בבקומביין ואחד 

מסומן  מאוחרת קציר בקומביין רוטורי וכבישה - 3טיפול  אדום.צבע המסומן ב מאוחרת על קש וכבישה



. צהובצבע המסומן ב לביקורתמאוחרת קציר רגיל בקומביין מנערים וכבישה  - 4טיפול  כתום.צבע הב

 מספר ,יבול הקש בק"ג לדונם, מהקומביין יםשנפלטמספר זרעי עשבים למ"ר היו: נמדדו בניסוי המדדים ש

 לפימספר זרעי העשבים למ"ר שנפלטו מהקומביין בקציר נאמד בשדה למ"ר ואיכות הקש הנאסף. העשבים 

דגימות מוץ שנלקחו באופן אקראי במרחב השדה ממוצא המוץ בעזרת קופסא. מכל אחת מהדגימות  30

לילה/יום  תבטמפרטורגרם וזרעי העשבים בה הונבטו בעציצים  30במשקל  ץבמעבדה דוגמת מונלקחה הללו 

שבועות נוספים. אחרי תקופת ההנבטה הנבטים זוהו  3למשך  C 22/16°ימים ושל  10במשך  C 16/10°ל ש

יבול הקש נמדד מהשדה. שאפשר לאסוף ולהרחיק רעי העשבים פוטנציאל זמדד זה משמש להערכת  ונספרו.

ליחידת ע"י ספירת עשבים נמדדה העשבים בשדה  כמותע"י ספירת החבילות שיוצרו מכל טיפול ושקילתן. 

גלל החלפת חלקת בבשדה העשבים לא נספרו בשנה זו יצוין כי  .מרחב השדהב יםקבועבמיקומים שטח 

קש בדגימות מרכיבי המזון איכות הקש נמדדה ע"י הערכת  .לקראת הקציר המתוכננת באחרתהניסוי 

 (.NDF) בדיקת נעכלותן גם השנלקחו מהחבילות שיוצרו מהטיפולים השונים וב

 
 חלקת הניסויהטיפולים ב. מפת 2איור 

 
 דיוןתוצאות ו

נבחנה  ,העונה תהורכבה בקומביין לפני עונת הקציר. בתחילוהמערכת להסעת מוץ במסלול עוקף קש נבנתה 

נמצאו במערכת בעיות זרימה כתוצאה  אלו . בניסוייםשעורה וחיטהשל בקציר  הרצה בניסויי המערכת

נמצאה במתאם המחבר בין תעלת המסוע החלזוני הראשון  אחתסתימה  .י מקומותנשבמסתימות שאותרו 

פתיחת  לשבלול העליון.סוע הכפות ממ ת המוץביציאהשנייה נמצאה הסתימה ו מסוע הכפותתעלת ל

המתאם והפיכתו מצינור סגור לתעלה פתוחה והגדלת פתח כניסת המוץ למסוע הכפות פתרו את בעיית 

והחלפת המסוע החלזוני השני  . הגדלת פתח מוצא המוץ ממסוע הכפותהראשונה ת הסתימהבנקוד הזרימה

להפעיל  וראפשפורים שנעשו במערכת שיההשנייה. הזרימה בנקודת הסתימה פתרו את בעיית מגלשה ב

להוזיל את מחירה. המערכת בכך וסמ"ק סיבוב  80בעל הדחק של בעזרת מנוע הידראולי אחד  אותה

 גד"ש שקמהמרחב של שאר החלקות בקציר המסחרי בפעלה בתצורה זו בקציר של חלקת הניסוי והמשופרת 



סל"ד והלחץ  430 -הידראולי הייתה כהבתנאים אלו מהירות המנוע  .3, איור דונם לשעה 18 -בתפוקה של כ

 קו"ט. 2.5 -מנתונים אלו חושב ההספק שנצרך ע"י המערכת ונמצא שהוא כ בר. 40 -במעגל ההידראולי היה כ

 

 
 . מבנה המערכת אחרי השיפורים3איור 

 

צורת בהשוואה למוץ על קש אומן של מבנה הצורת . 2020ביולי  15 -בבחבילות כבשה נוחלקת הניסוי נקצרה 

נספרו החבילות שיוצרו מכל טיפול.  הכבישהמהלך ב .4מוצגים באיור  אומן רגיל )קש על מוץ(של מבנה ה

מכל שנאסף גלל שיבוש בספירת החבילות שנאספו מהטיפולים השונים לא ניתן היה להעריך את יבול הקש ב

 קציר בקומביין הרוטורייבול בלבהשוואה קש על קציר מוץ הבשיטת יבול הקש  ,לפיכך. בנפרד י הניסויטיפול

(STS) היקףב - 22, מטע ושטח 49שטח  - בגד"ש חלקות אחרות לוששניסוי נוסף שנערך בבנבחן ביקורת ול 

 .1, טבלה גדול יחסית

  
 . אומן מוץ על קש מימין ואומן רגיל משמאל4איור 

 

 ולקומביין הרוטורי. יבול הקש שנאסף בטיפול מוץ על הקש בהשוואה לביקורת 1טבלה 

גודל  הטיפול החלקה
 השטח

משקל 
 הקש

משקל  חבילות יבול קש
 חבילה

 חבילות

ק"ג  ק"ג דונם  
 לדונם

מס'  ק"ג מס'
 לדונם

 1.2 345 45 403 15,525 38.5 מוץ על קש 49שטח 
 1.1 348 35 339 12,180 35.9 ביקורת 

 1.4 428 34 606 14,540 24 מוץ על קש שטח מטע
 1.1 437 23 478 10,050 21 ביקורת 

 1.7 370 199 624 73,690 118 מוץ על קש 22שטח 
 1.6 374 149 606 55,710 92 רוטורי 



ק"ג לדונם בהתאמה  128 -ו 64 -בומטע נמצא יבול קש גבוהה יותר  49מהטבלה ניתן לראות שבחלקות שטח 

טיפול ק"ג לדונם ב 18 -בנמצא יבול קש גבוה יותר  22בטיפול מוץ על קש בהשוואה לביקורת. בחלקת שטח 

בטיפול מוץ על קש ניתן להסיק בכל החלקות מוץ על קש בהשוואה לרוטורי. מתוספת היבול שנתקבל 

מסך החומר שנפלט מהקומביין )קש ששיעור המוץ  ן לראותיתעוד נ .שבשיטה זו נאסף ע"י המכבש יותר מוץ

 בהתאמה. 21% -ו 16ושטח מטע היה  49בחלקות שטח ומוץ( 

שמשקלן קש חבילות  55 נאספו בקירוב דונם 48הכולל היה  םששטח 4 -ו 3, 2טיפולים הת הניסוי ומחלקמ

 ק"ג לדונם 388 -היה כהאלו טיפולים שטחי הבק"ג. מנתונים אלו עולה שיבול הקש  18,460היה הכולל 

ניתן אזי  20% -שווה להצמחיות הנפלטות מהקומביין בהנחה ששיעור המוץ מסך השאריות . בממוצע

 אומספר זרעי העשבים הדגניים שנמצ. בקירוב ק"ג לדונם 97הייתה טיפולים אלו המוץ בלהעריך שכמות 

זרעים לק"ג מוץ.  1333 -שהם כמוץ גרם  30נבטים בממוצע לדגימה במשקל  40 -בדגימות המוץ היה כ

הזרעים בק"ג מוץ במשקל המוץ לדונם שהוערך בשדה מתקבל שמספר הזרעים שנפלטו  מספרממכפלת 

בבדיקות האיכות של הקש לא נמצא הבדל  .זרעים למ"ר 104 -או כ זרעים לדונם 104,000 -מהקומביין היה כ

 באיכות הקש ובנעכלותו. בין הטיפולים השונים

 

 מסקנות

מאפשרת . המערכת JD9500פותחה מערכת להסעת מוץ במסלול עוקף קש שהותאמה לקומביין תבואות 

 שבהם המוץ מונח מעל לקש. םאומנימהשאריות הצמחיות קומביין לייצר ל

בממוצע מהיבול שנאסף  20%-נמצא שיבול הקש שנאסף מאומני מוץ על קש גבוה יותר בשיעור של למעלה מ

 .שבהם הקש מעל למוץ מהאומנים הרגילים

 מאומני מוץ על קש ומהאומנים הרגילים.לא נמצא הבדל באיכות הערכים המזוניים בחומר שנאסף 

בשנת המחקר השנייה תגודל בחלקת הניסוי חיטה. בשלבי הגידול הראשונים תתבצע ספירת עשבים 

ניטור עשבים בשנה  המדידה יסומנו בגי.פי.אס. לצורך ראית בכל הטיפולים במרחב השדה. מקומותאק

 השלישית.


