
מונעי   ישוםמחשבות ראשוניות לקראת 

 2021אמצע מרץ -הצצה בזריעות תחילת

 אריה בוסק

 ברוך רובין' לפרופ: בתודה

 לאנשי חברות ההדברה  

 מצבר קמה וליגב



 :רקע

עם  להגיע להצצה המטרה בהדברת עשבים •

 .מופעליםהצצה מעשבים ומונעי שדה נקי 

רבים מופיעה המלצה ליישם מונעי  במקרים •

 ".קדם הצצה"דהיינו , ההצצה לאחר הזריעה

,  ההמלצה מתאימה חימצהשבגידול כמו בעוד •

ועוד , בזריעות אבטיח וחמניות בתחילת מרץ

, יותר בזריעות תירס וכותנה מאמצע מרץ ואילך

 .עשויים לצוץ קשיים



ומועדי הזריעה  ( סתיו)גידולי אביב 

 :המקובלים

 חמניות אבטיח חימצה  גידול
תירס כרב 

 שחור
 כותנה

 ינואר מועד זריעה
מרץ מחצית 

 ראשונה

מרץ מחצית 

 ראשונה

מרץ מחצית 

 שניה

מרץ מחצית 

 שניה



של  ( לא מלאה)גידולי האביב ורשימה 

 מונעי הצצה
 חמניות אבטיח חימצה  

תירס כרב  

 שחור
 כותנה

 ינואר מועד זריעה
מרץ מחצית  

 ראשונה

מרץ מחצית  

 ראשונה

מרץ מחצית  

 שניה

מרץ מחצית  

 שניה

            

 דקוטה\רייסר   דקוטה\רייסר      

 טרבוטרקס     טרבוטרקס טרבוטרקס  

       פלקס פלקס  

   גולד Sדואל    גולד Sדואל  גולד Sדואל   

 סטומפ   סטומפ      

         בוראל  

   אטרנקס        



שנות מדידת גשם ברבדים   70ממוצע 

 (אומדן שלי לחצי חודש)
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 לפני ואחרי הזריעה ישוםאומדן תגובה לגשם של מונעי הצצה 

 מ"הפעלה מ חומר
תחילת שטיפה  

 (מ"מ)
 משמעות הבהרה

דקוט\רייסר

 ה
 ומעלה 50מ  30

בכל המקרים הכוונה  

לגשם רציף דמוי  

בפועל גשם . המטרה

כנראה מדובר  ' מפוצל וכו

 .בכמות גבוהה יותר

לשקול את  . לא נשטף בקרקעות כבדות

. )  מועד היישום בקרקעות בינוניות וקלות

מ גשם עד זריעת  "מ 80נניח מצרפי של 

 (.הכותנה

 קרוב לזריעה " 30מעל  25-30 בוראל

 " לא נשטף 20-30 אטרנקס

וזה חשוב כי התירס  , ניתן ליישם מוקדם

כ צפוי  "במרץ וואח 10-15נזרע לאחר 

חומר  , בהנבטה רק בטיפטוף. מעט גשם

 .שלא יופעל עשוי להיות שאריתי לחיטה

  Sדואל  

 גולד
15-20 40 "   

   " ומעלה 40מ  15-20 פלקס

 " לא נשטף 15-20 טרבוטרקס
לא כדאי  , מאפשר יישום לפני הזריעה

 .כי החומר  קצר טווח, מוקדם מדי

 לא נשטף 30-50 סטומפ
יכול  . גם ללא תחוח

 .       "לחכות לגשם

מ "מ 100להפעלה טובה לפחות  

.  להשגת יעילות כנגד ירבוזים ודגני קיץ

פ השטח  "יכול להמתין ע. או לתחח

 .לגשם או הצנעה תקופה מסויימת

   ומעלה 40מ  20-30 כותוגן

חודשים   3בזריעה ביבש ניתן ליישם . 

בקרקעות בינוניות וקלות  .לפני הזריעה

.עלול להשטף  

   לא נשטף 30-40 דיורקס

  



המיושמים  , הצפוי לרדת להפעלת מונעי הצצה, ש"רממוצע , כמות גשם

 (מדידת רבדים)פ מועד הזריעה הצפוי "ע, בתאריכים שונים
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 זריעת תחילת אפריל זריעת אמצע  מרץ זריעת תחילת מרץ

 ש מאמצע ינואר"גשם ר

 ש מתחילת פברואר"גשם ר

 ש מאמצע פברואר"גשם ר

 ש מתחילת מרץ"גשם ר



 דקוטה בחמניות וכותנה \רייסריישום 

 מ"הפעלה מ חומר
תחילת שטיפה  

 (מ"מ)
 משמעות הבהרה

 ומעלה 50מ  30 דקוטה\רייסר

בכל המקרים הכוונה 

לגשם רציף דמוי 

בפועל  . המטרה

' גשם מפוצל וכו

כנראה מדובר 

 .בכמות גבוהה יותר

.  לא נשטף בקרקעות כבדות

לשקול את מועד היישום  

נניח  . ) בקרקעות בינוניות וקלות

מ גשם עד  "מ 80מצרפי של 

 (.זריעת הכותנה

 קרוב לזריעה " 30מעל  25-30 בוראל

 " לא נשטף 20-30 אטרנקס

  10-15וזה חשוב כי התירס נזרע לאחר , ניתן ליישם מוקדם

חומר  , בהנבטה רק בטיפטוף. כ צפוי מעט גשם"במרץ וואח

 .שלא יופעל עשוי להיות שאריתי לחיטה

   " 40 15-20 גולד  Sדואל  

   " ומעלה 40מ  15-20 פלקס

 " לא נשטף 15-20 טרבוטרקס
כי החומר  , לא כדאי מוקדם מדי, מאפשר יישום לפני הזריעה

 .קצר טווח

 לא נשטף 30-50 סטומפ
.       יכול לחכות לגשם. גם ללא תחוח

" 

מ להשגת יעילות כנגד  "מ 100להפעלה טובה לפחות  

פ השטח לגשם  "יכול להמתין ע. או לתחח.  ודגני קיץ ירבוזים

 .מסויימתאו הצנעה תקופה 

   ומעלה 40מ  20-30 כותוגן
חודשים לפני   3בזריעה ביבש ניתן ליישם . 

.להשטףבינוניות וקלות עלול  בקרקעות.הזריעה  

   לא נשטף 30-40 דיורקס

  



 לקראת תירס בכרב שחור אטרנקסיישום 

 מ"הפעלה מ חומר
תחילת שטיפה  

 (מ"מ)
 משמעות הבהרה

 ומעלה 50מ  30 דקוטה\רייסר

בכל המקרים הכוונה לגשם רציף  

'  בפועל גשם מפוצל וכו. דמוי המטרה

 .כנראה מדובר בכמות גבוהה יותר

לשקול את מועד היישום  . לא נשטף בקרקעות כבדות

מ גשם עד  "מ 80נניח מצרפי של . ) בקרקעות בינוניות וקלות

 (.זריעת הכותנה

 קרוב לזריעה " 30מעל  25-30 בוראל

 " לא נשטף 20-30 אטרנקס

וזה חשוב כי , ניתן ליישם מוקדם

במרץ   10-15התירס נזרע לאחר 

בהנבטה  . צפוי מעט גשםכ "ואח

חומר שלא יופעל , בטיפטוףרק 

 .עשוי להיות שאריתי לחיטה

   " 40 15-20 גולד  Sדואל  

   " ומעלה 40מ  15-20 פלקס

 " לא נשטף 15-20 טרבוטרקס
כי החומר  , לא כדאי מוקדם מדי, מאפשר יישום לפני הזריעה

 .קצר טווח

 לא נשטף 30-50 סטומפ
.       יכול לחכות לגשם. גם ללא תחוח

" 

מ להשגת יעילות כנגד  "מ 100להפעלה טובה לפחות  

פ השטח לגשם  "יכול להמתין ע. או לתחח.  ירבוזים ודגני קיץ

 .או הצנעה תקופה מסויימת

   ומעלה 40מ  20-30 כותוגן
חודשים לפני   3בזריעה ביבש ניתן ליישם . 

.להשטףבינוניות וקלות עלול  בקרקעות.הזריעה  

   לא נשטף 30-40 דיורקס

  



 אבטיח וכותנה, חימצהלקראת  טרבוטרקסיישום 

 מ"הפעלה מ חומר
תחילת שטיפה  

 (מ"מ)
 משמעות הבהרה

 ומעלה 50מ  30 דקוטה\רייסר

בכל המקרים הכוונה לגשם  

בפועל . רציף דמוי המטרה

כנראה מדובר ' גשם מפוצל וכו

 .בכמות גבוהה יותר

לשקול את מועד היישום  . לא נשטף בקרקעות כבדות

מ גשם עד  "מ 80נניח מצרפי של . ) בקרקעות בינוניות וקלות

 (.זריעת הכותנה

 קרוב לזריעה " 30מעל  25-30 בוראל

 " לא נשטף 20-30 אטרנקס

  10-15וזה חשוב כי התירס נזרע לאחר , ניתן ליישם מוקדם

חומר  , בהנבטה רק בטיפטוף. כ צפוי מעט גשם"במרץ וואח

 .שלא יופעל עשוי להיות שאריתי לחיטה

   " 40 15-20 גולד  Sדואל  

   " ומעלה 40מ  15-20 פלקס

 " לא נשטף 15-20 טרבוטרקס

,  מאפשר יישום לפני הזריעה

כי  , לא כדאי מוקדם מדי

 .החומר  קצר טווח

 לא נשטף 30-50 סטומפ
יכול לחכות  . גם ללא תחוח

 .       "לגשם

מ להשגת יעילות כנגד  "מ 100להפעלה טובה לפחות  

פ השטח לגשם  "יכול להמתין ע. או לתחח.  ירבוזים ודגני קיץ

 .או הצנעה תקופה מסויימת

   ומעלה 40מ  20-30 כותוגן
חודשים לפני   3בזריעה ביבש ניתן ליישם . 

.להשטףבינוניות וקלות עלול  בקרקעות.הזריעה  

   לא נשטף 30-40 דיורקס

  



שנות מדידת גשם ברבדים   70ממוצע 

 (אומדן שלי לחצי חודש)
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שנות   70, כמות גשם מצטברת במרץ ברבדים

 .מדידה
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,  אחוז השנים בהם כמות הגשם בחודש מרץ

 מ"מ 35-ו 25, 10:  נמוכה מ

כמות גשם בחודש מרץ 

 (מ"מ..  )מתחת ל, ברבדים
 אחוז שנים מספר שנים  

10 13 18.6 

25 19 27.1 

35 31 44.3 



 :נקודות למחשבה א

שטיפת  חומרים  \כשמדובר על כמויות גשם להפעלת•

,  היא שהגשם ירד בכמות משמעותית" ההנחה" ל"בדכ

קלים שיעילותם מוגבלת   גשמוניםולא כאוסף 

 .  שטיפה של מונעי ההצצה\בהפעלה

 .לסוג הקרקע השפעה רבה על קצב התהליכים•

סימטריה בהשפעת  -חשוב להבין שקיימת א•

בעוד שמונעי הצצה שלא יופעלו  , הגשם

הרי שכמות גשם גדולה  , תרומתם אפסית

תפגע ביעילותו החומר  ל"בדכמהאופטימום 

 .אבל עדיין הוא יסייע בהדברה

 



 :בנקודות למחשבה 

, יש לשים דגש  על מועד היישום כדי לאזןלכן •

בין הפעלת החומר למניעת  , עד כמה שאפשר

 .שטיפה

בגידולים הנזרעים , למשל, טרבוטרקס ישום•

  ישוםיש מקום לקחת אחורה את מועד , במרץ

ולא קדם הצצה כדי , עוד לפני הזריעה, החומר

 .להגיע להפעלה מיטבית לאחר הזריעה





  80עבד זורק רימון למרחק של " •

פעם היה צריך להכניס רימון  . מטר

לתוך חלון של בית במרחק של 

הוא הלך שלושים  , חמישים מטר

 1956ילקוט הכזבים " מטר אחורנית וזרק


