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איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות  

 עם עשבים רעים בחימצה 

 

 קיץ  –דוח מוגש להנהלת ענף פלחה 

 2020 -ף "לשנת תש

 על ידי 

 גד"ש שקמה וצוות  3, דוד בונפיל1חיים קיגל ,2, יוסי קשתי1ברוך רובין

 הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובותהמכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות, 1

 המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן 2

 מרכז מחקר גילת, מנהל המחקר החקלאי, גילת.3

 רקע: 

תובענית והוצאת   רגולציהבעיקר בשל  הדברת עשבים בגידולי שדה שונים הולכת ונעשית יותר קשה  

התפשטותם של עשבים רעים )ע"ר( רבים בהם התפתחה עמידות  וכן בשל  ,  מהשימושותיקים  תכשירים  

ואיתם גם ע"ר קשי הדברה נוספים, עלמנגנוני פעולה שונים של קוטלי   שבים. עשבים עמידים אלה 

שאינם מודברים כיאות, מייצרים זרעים ומעשירים את בנק הזרעים בקרקע המתאלחת בע"ר לאורך 

 שנים.

  תקופת גידול ארוכה קיץ חשוב ממשפחת הפרפרניים, בעל     גידול,  )ietinumar Cicer( ה תרבותיתימצח

משתבש על נקלה בעשבי חורף ועשבי קיץ, ועל אף    . הגידולהנזרע בסוף החורף ונקצר באמצע הקיץ

, הוא מגיע לאסיף כשהוא משובש בע"ר  קוטלי עשבים המיושמים בראשית העונההשימוש הנרחב ב

ה זרעים המקשים על  ומגדילים את השיבוש נושאי  קטיף, ממלאים מחדש את בנק הזרעים בקרקע 

השדות, לו החימצה ידועה    בכשותהוא  שיבוש  כאשר ההבעיה קשה במיוחד  בגדול העוקב ומעבר לזה.  

 (.  2)איור   בזנים זקופים יותר הפתוחים לאור בין השורות ו  (1כרגישה במיוחד )איור  

 

 . שדה חימצה משובש בכשות. 1איור 
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 (. 2020משובשות בעשבים רעים לפני אסיף ). שדות חימצה 2איור 

להתמודד עם שיבוש מאוחר זה במהלך הקציר, בעיקר בגידולי  דרכים  אנו בוחנים  בשנים האחרונות  

המורכב מחלקי קש קטנים וזרעי ע"ר מהקש    (chaff)תבואה כמו חיטה ושעורה על ידי הפרדת המוץ  

. מאחר וחימצה כמו גד"ש אחרים משמשים כמרכיב למניעת חזרתו לשדה  והרחקתו או השמדתו בשדה

להתמודדות עם שונות  בחנו דרכים  נרציפות המאבק בע"ר    במחזור גידולי התבואה, וכדי לשמור על

   הבעיה גם בחימצה.

בגילת פותחה ונבחנה טכנולוגיה לאיסוף המוץ, הכולל את מרבית זרעי העשבים הרעים במהלך הקציר 

. בשיטה זו המוץ מוכנס בעזרת מפוח לתוך שקי ענק קומביין שהותאם לכך על ידי יוסי קשתי וצוותוב

. בדרך זו נמנעת הצטברות מהשדההמלאים במוץ מורחקים  ענק  השקי  שוב בשדה.    במקום להתפזר

בשנת תשע"ח בחנו את איסוף  זרעי ע"ר בבנק הזרעים ובהדרגה, פוחתת רמת השיבוש בע"ר בשדה.  

המוץ בשיטה זו, ספירות נבטים שנעשו בשנה העוקבת )תשע"ט(  חיזקו את המסקנה שהרחקת הזרעים 

 ת השיבוש בע"ר. מפחיתה במובהק את רמ

גם בחלקת חימצה של מושבי הנגב שנקצרה בקומביין של גילת והמוץ הורחק המבחן בוצע בתשע"ח  

הועברו דרך שואחרי  וחיוניותם לפני  ע"ר    תכולת זרעינבדקו לנלקחו מתוך השקים,  ש דוגמאות  מהשדה.  

מאוסטרליה לנו  שהושאלה  אימפקט"  שהמוץ  במעבדה  ,"מטחנת  מצאנו  וכל    היטב  נטחן  בחממה. 

ידי   הזרעים שהיו בו נטחנו לאבקה. בדיקת חיוניות הזרעים העלתה שריסוס בגלייפוסט שנעשה על 

המגדל לפני הקציר פגע אנושות בחיוניות הזרעים. תוצאות מעודדות אלה הראו שיש מקום להתמודד 
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השמדתו או  הרחקתו  המוץ,  איסוף  על   עם  אימפקט  מטחנת  להתקנת  האפשרות  הקציר.    במהלך 

הקומביין נשארה תיאורטית שכן יש קושי ברכישת מטחנה שכזו באוסטרליה והבאתה לארץ ולכן נבחנו  

 הרחקת זרעי ע"ר במהלך הקציר.  דרכים אחרות להתמודדות עם

 

  

"מוץ מעל לקש  .3איור   הקומביין שקצר עם    -   מימין  למעלה.  בגד"ש שקמה  " מהלך הקציר בשיטת 

מתקן הריכוז של המוץ מעל לקש במהלך    -  למעלה משמאלהשולחן המתאים לחימצה בחלקת הניסוי;  

למטה  מבט מקורב על המוץ הנפלט מהארובה במהלך קציר החימצה;   –  מימין  למטהקציר החימצה; 

  אומן הקש עם המוץ שהתקבל לאחר הקציר. – שמאלמ

שפותחה על ידי יוסי קשתי לקציר תבואות, המוץ שבדרך כלל מועף במהלך   בשיטת "מוץ מעל לקש" 

הקציר ומצטבר מתחת לאומן הקש ובסביבתו, מופנה באמצעות שבלול ומסוע אל ארובה השופכת אותו  

 כבש יחד עם הקש ומורחק מהשדה.(. בדרך זו המוץ נ3על אומן הקש במקום מתחתיו )איור 

"מוץ על הקש". חלקות אלה   בשנת תש"פ נבחרו מספר חלקות חימצה פוטנציאליות לבחינת שיטת 

  אך לצערנו בשל פירות של עשבים והערכות שיבוש,  , נעשו בהן ס( היו משובשות בכבדות בע"ר2)איור  

 סיבות שונות לא הסתייע לקיים בהם את הניסוי.  

בתאריך על כרב שעורה בחימצה מהזן 'זהבית'    נזרעהבגד"ש שקמה  (  131)  1משולשים  " חלקת הניסוי  

הצצה כללו   -טיפול קדם זריעה בגלייפוסט להשמדת ספיח שעורה. טיפולי קדםוקיבלה    08.01.2020

החלקה טופלה נגד  במהלך גידולה  (.  17.01.20סמ"ק/ד'  )  180+ גלייפוגן    80+ רילקס    200טרבוטרין  

  ממ"ק/ד'.70של  2020וקיבלה השקיית עזר באפריל  סמ"ק/ד' 100דגניים בחץ סופר  ע"ר 

בקומביין מנערים עם    22.07.20החלקה שהייתה משובשת קלות בעיקר בעשבי קיץ נקצרה בתאריך  

  STSשולחן מתאים לגידולי שורה ומתקן עוקף קש המפנה את  המוץ מעל הקש בהשוואה לקומביין  

לצערנו בגלל העובדה שהקש בחימצה דל בכמותו, שכן כל מתקן הפניית המוץ.     וללא  עם שולחן רגיל
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העלווה שהתייבשה נשרה ונפוצה לכל עבר ובעצם המוץ היה מורכב בעיקר מקליפות התרמילים ומעט  

ניתן היה לכמת את זרעי הע"ר שבקשמאד זרעי ע"ר ייצר אומן  STSגם הקומביין השני    ., לא  , לא 

 על חלקה זו נזרעה חיטה ולא נערכה בדיקה של רמת השיבוש בה. מצה. משמעותי של קש החי

 המסקנות 

יש לציין שמציאת פתרון להרחקה/השמדה של המוץ בגידולי שורה הינו חיוני ביותר כדי לשמור   •

 על רציפות המאמץ להקטנת בנק הזרעים של ע"ר בקרקע במהלך כל מחזור הזרעים.    

בשל מיעוט הקש    ,לגידול חימצה  םמתאי  ו"מוץ מעל הקש" אינשיטת  איסוף המוץ בחימצה ב •

המוץ  את  המשמידה  האימפקט  מטחנת  את  האלה  המחזור  בשנות  ולהפעיל  להתאמץ  ויש 

 כשהיא מותקנת על הקומביין.  

להמשיך  • לא  הקומביין  על  שתתוקן  אימפקט  מטחנת  להשגת  שעד  הוחלט  התוצאות  לאור 

   שונה.בתכנית המחקר ולהפסיקה לאחר השנה הרא 

 

 הבעת תודה 

תודה לצוות גד"ש שקמה על כל מאמציהם להצלחת הניסוי, להכנת הקומביינים והקצאתם לעבודה 

 גידולי קיץ על תיקצוב הניסוי.   –בניסוי ולהנהלת ענף 

 

 


