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הרקע

הדברת עשבים בגידולים שדה שונים הולכת  •
(עמידות, רגולציה)ונעשית יותר קשה 

חימצה גידול עם תקופת גידול ארוכה וקוטלי  •
העשבים המיושמים בראשית העונה אינם  

פותרים את בעיית השיבוש המאוחר

הבעיה קשה במיוחד בזנים זקופים יותר  •
הפתוחים לאור בין השורות ובשיבוש בכשות

הבעיה מחריפה בגלל העשרת בנק הזרעים  •
בקרקע לגידול הבא במחזור  



המשך-הרקע 

בשנים האחרונות נבחנו דרכים לאיסוף המוץ ולהשמדתו במסגרת מיזם  •
העמידות  

הכולל את מרבית זרעי  , בגילת פותחה ונבחנה טכנולוגיה לאיסוף המוץ•
העשבים הרעים במהלך הקציר בשקי ענק והרחקתם מהשדה

שהושאלה לנו  " מטחנת אימפקט"הועברו דרך , דוגמאות נלקחו מתוך השקים•
.מאוסטרליה

,  תכולת הזרעים וחיוניותם נבדקה לפני ואחרי המעבר דרך המטחנה במעבדה•
וחימצהבחממה ובניסויי שדה בחיטה 

השיטה הוכיחה את עצמה בהפחתה מאסיבית של כמות הזרעים וחיוניותם  •
וכן בהפחתת רמת השיבוש בחלקת לימון בגילת

.לרכישת מטחנה ללא תקציב לביצוע המחקר$ 35000העניקה לנו א"איק•



חלקות חימצה בגילת  

שהיו מיועדות לניסוי  
אבל לא הסתייע–

חלקת חימצה  

משובשת  
בקזזה  



שיטות

לא ניתן היה לבצע את הקציר בחלקות : בחירת החלקה בעייתית•
.  המשובשות שנבחרו בגילת ובקזזה בגלל סיבות טכניות

"  מטחנת אימפקט"לנו קומביין עליו תורכב היקצהעל אף שקיבוץ רוחמה •
שתירכש באוסטרליה לא יכולנו לבצע בגלל שהאוסטרלים חוששים לשלוח 

.לנו מטחנת אימפקט תמורת תשלום

ש שקמה בחלקת חימצה שבבית קמה החלקות   "הקציר התבצע בגד•
חזרות 3-אורך ב ' מX150-200( X3רוחב קומביין )' מ18ברוחב 

.באקראיות גמורה

רמת השיבוש ההתחלתית  .  היתה ללא עלווה בשעת הקצירהחימצה•
.נלקחו דגימות מהמוץ המועט שנוצר לבדיקה. בעשבים היתה נמוכה
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שיטת גילת–קציר ואיסוף מוץ וזרעי עשבים 
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דגימה לבדיקות נביטה והשמדה

המתקן מופעל בקציר כל הגידולים בגילת 

בונפיל הוא מפחית את רמת  ' ולדברי דר

השיבוש בעשבים בכל הגידולים בתחנת 
.  הנסיונות



מטרת המחקר

המטרה העיקרית היא לבחון את יעילות הרחקת זרעי העשבים הרעים במהלך  •
:הקציר להקטנת בנק הזרעים בקרקע באמצעים הבאים

הכוונת המוץ באמצעים שונים וריכוזו באומן צר על אומן  : מוץ מעל הקש•
מיקום המוץ המועדף הוא על הקש כך שייאסף עם הקש ויורחק  . הקש

.מהשדה

•iHSD– השמדת זרעי העשבים במהלך הקציר באמצעות מטחנת אימפקט–
לא נבדק בגלל העדר מכשיר בארץ 

(  עם זרעי העשבים הרעים)איסוף המוץ (direct baling):כבישה ישירה •
.לחימצהלא מתאים –וכבישתו יחד עם הקש במכבש רתום לקומביין 

.   קציר בקומביין המפזר את המוץ: השיטה המקובלת כיום-היקש –בקורת •









מהמחקרמסקנות

קשה  ( בעיקר חימצה וחמניות)במגוון גידולי הקיץ " מוץ על הקש"הפעלת שיטת •

.  בגלל מיעוט הביומסה שלהם בקציר והצורך בשינוי מהלך הקציר

יעילות המהלך תגדל כאשר תהיה בידינו מטחנת אימפקט שטוחנת את המוץ  •

.את זרעי העשביםהנמכיל

לא יהיה מנוס מפתרון הבעיה  , ובשלחיןלאור הצורך במחזור גידולים בפלחה •

.בגידולי הקיץ שהשיבוש בהם מגיע לקיצוניות

לחימצהכפי שהיא מתבצעת היום אינה מתאימה " מוץ מעל הקש"הטכנולוגיה •

.לא נחדש את המחקר בחימצה, עד שלא נצליח לרכוש מטחנת אימפקט, ולכן

תודה על ההקשבה•
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Walsh M. et al., AHRI, 2013
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צריך אורך  

רוח וחייבים  

!!!להתחיל
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הבעת תודה

ולצוות קשתי במנהל המחקר  , בפקולטההעשבניםלצוות 

ש שקמה שעזר וביצע את כל עבודות "לצוות גד; החקלאי

!!   הרבה תודה–ההתקנה והקציר במקצועיות 
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