
 , חברת תרסיס tebuconazoleטיפקס, קיצור ימי המתנה בין ריסוס לקציר לתכשיר 

 )מרכז חקלאי העמק(, דורון באום, אסא אנדר )תרסיס אגריכם(, גלי טל )גד"ש הרי מגידו(   רוחי רבינוביץ

 מבוא 

גורמות נזק רב לחיטה ונדרשים טיפולים כנגד אחת מהן או שתיהן במרבית    מחלות החילדון והספטוריה 
. על פי החוק  ישנם מספר תכשירי הדברה למניעת המחלות. לרובם יעילות טובה עד טובה מאדהשנים.  

למרבית   המתנה(.  )ימי  הקציר  לפני  מסויים  ימים  מספר  עד  בתכשיר  להשתמש  ניתן  התווית(  )חוק 
פחות מכך. כאשר באים לקצור חלקת חיטה לשמושי מספוא   -מתנה. למיעוטם ימי ה  60התכשירים יש 

)תחמיץ, שחת( יש פעמים רבות מצב בו לא ניתן לקיים את החוק  כי החלקה רוססה רק לפני שבוע או  
 מספר ימים קצר מימי ההמתנה טרום הקציר.   -שבועיים 

זול )תכשירים יעילים וזולים( כדי לפעול  פנינו לחברות שונות להן תכשירי טבוקונ  כדי לפתור את הבעייה
הסכימה להתגייס  חברת תרסיס  מול השירותים להגנת הצומח לקבלת אישור לקיצור ימי ההמתנה.  

לביצוע התהליך בכל היבטיו הטכניים )ריסוס, דיגום, הובלת הדגימות, טיפול משרדי ורגולטורי( עבור  
 . טיפקס  - תכשיר טבוקונזול שלהם

על מנת לבצע עקום דעיכה מלא במעבדה מוכרת    ₪  30,000סכום של  אישר  ה  ארגון עובדי הפלח 
 לצרכי רישוי תכשירי הדברה 

 שיטות וחומרים  

לאחר קבלת אישור לתהליך מהשירותים להגנת הצומח, ניסוי הדעיכה הועמד בראשית אפריל בחלקת  
 . בהמשך נאספו דגימות החיטה והועברו למעבדה  חיטה של קיבוץ מגידו. 

  ותוך מספר שבועות   , התקיים דיון בנושאהוגשה פנייה רשמית לשירותים להגנת הצומח  ייםלפני כחודש
 שינוי נוסח התווית לשימוש בתכשיר בחיטה:  ופיע קצר י
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