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 תקציר 

 , מעוז חיים ת של גד"ש  בשטח אספס  ,2021  נבחנה באביב  ( ניוןתופר  קייצת)הדברה  הדברת עשבים קשי  בחינה של  

בית   שהתבצעו    שאן.בעמק  לניסויים  המשך  עבודת  הוא  האחרונותהמבחן  וניסוי  בשנתיים  עבודות   ם י ולמספר 

של   ,ניעת הצצהמום להדברה  תכשירי מספר    של  בחינה  המשך  ה הייתהניסוי    מטרת  ואילך.   2004  משנת שהתבצעו  

  .באספסת מבוססתהדברה  קשי ים עשב

התבהריסו בחורף.    ,15.2.21תאריך  בע  צס  השטח  קציר  הניסוילאחר  שנערכו  7כללה  ים  תוכנית   6  -ב  טיפולים 

ב  חזותיותנערכו תצפיות    במהלך הניסוי  באקראי".  קיםבלו"  נת של  במתכו  ,ותחזר הוערך השיבוש   עשביםשבהן 

   .( )פיטוטוקסיות תכשיריםסת מריסוס הוהתאוששות האספהתפתחות הגידול ו לאורך הזמן

הריסוס לראו  לאחר  בת  ניתן  נפגעה  הטיפולים שהאספסת  הריסוס,    23שהתבצעה  בהערכה    .כל  לאחר  חלה יום 

.  םהאספסת התאוששה במרביתהתבצעה לפני הקציר הראשון המסחרי,  שרכה  עהב  .בחלק מהטיפוליםהתאוששות  

ומנעו שיבוש לאורך   ניוןתוהפר  תייצהקאת  ב  הדבירו היט  ,והיט   לונטרלילוב עם  בש,  ורסנק והאורקס  טיפולי הדי

 בהמשך.  בחלק מהטיפולים יעילות ההדברה פחתה .זמן

 מבוא 

חבי רם  עשבי  מספר מיני   . דונם  15,000  -כ  שטח של  י פנעל    בישראל  המגודל  , רב שנתיוא  האספסת הינה גידול מספ

כ  ,קשות במהלך הגידולגורמים לבעיות  ודגניים  עלים   . , או לפסילתההפיכתה לשחת סוג ב'בוש השחת ושידי  עד 

מ העלים    העשביםחלק  הדברהרחבי  לקשי    , (Conyza bonariensis)  תמסולסלקייצת    :הםריים  והעיק  נחשבים 

 .( Thrianthema portulacastrumושלשי רגלני ) (Parthenium hysterophorus)  פילפרתניון א

לון  (, רגDB-2.4(, דיביקן )chlorthal dimethylטל )הם דאקסת  ספאבהתכשירים המורשים להדברת רחבי עלים  

(diquate( וקרב )propyzamide.) אלה. עשבים  ם בהדברתיעילי אינם  "להנמורשים תכשירים הה 

 במטרה למנוע את   , עשביםומונעי הצצת  באמצעות קוטלי    ,שחמיצי החורף  רקציבין    מתבצע  םבל כיוקוהמיפול  טה

  ה השניימעונת הגידול    ,אספסת מבוססת ומעמיקת שורשס על  קוטל העשבים ירוס.  נוספיםל והנ"  קיץהצצת עשבי  

 . אלו תכשירים  מריסוס  גידול(הנוף ועיכוב ב צהבתלהתאושש לאחר שנפגעת )ה ההיכול, ואילך

"ל  יים הנהבעייתים  ו בשנים האחרונות הצלחנו לאתר שני תכשירים היכולים להדביר את העשבערכנים שסויבני

 . DX 0.1% שטח בתוספת (Diuron)( ודיאורקס Metribuzin) סנקור והם: חלקיפן באו

המסחריים   ההדברה  בעמטיפולי  האספסת  על  בשטחי  מבוססים  שאן  בית   רהסנקו   ,ורקסאיהדתכשירי  ק 

גבוההיהלובושי היא  כפי שראינו  ם. הפחתת השיבוש המתקבלת  הזה  בניסוי גם  ,  רמת   ן ייעד  הנותרתשיבוש  , אך 

יבולתה  מפחי כדי פסילאת  באיכותה, עד  ופוגעת קשה  רבה למציאת אפש  תה.י השחת  רויות  לכן קיימת חשיבות 

 ל. ולי ההדברה הקיימים הנ"פהדברה נוספות וחיזוק טי

ושילוביהם   האחרונותנתיים  בש תכשירים  מספר  תכשירירה  שעב  שנהוב  בחנו  שלושה   היט ן:  כדלקמ  םבחנו 

Saflufenacil))  ,אליון  (Indaziflam)  לולונטר  (Clopyralid)נבחנו התכשירים  הסנקור   .  לטיפולי  בהשוואה 

 חובריוו  יאכדר.  1)  דרגות חומרה שונותבב העשבים וחלק פגעו באספסת  הדביר היט  יפוליםמהט. חלק  והדיאורקס

   .(2020. גלעדי וחובריו 2. 2019

המשכנו   לכך  לבחוןבהתאם    הסנקור  יתכשירל  וואהשהב  ,ם ינשוובים  ילבש  וההיט  הלונטרל  תכשירי  את  השנה 

  .הדיורקס



 

 .באספסת מבוססתהדברה  ים קשישל עשב הצצהניעת מום להדברה תכשירימספר  של בחינה מטרת הניסוי:

 
 שיטות וחומרים 

 . שאן בעמק בית , מעוז חיים של גד"ש  התבצע בשטח אספסת שנה שלישית הניסוי

 . ועצמ הניסוי בשטח פרט לטיפולי הדברת עשבים, המשקי דיבל על קוכמ ת הגידולוהשטח עובד וטופל במהלך עונ

 בשנה זו השטח נמצא בעונת הגידול השלישית והאחרונה. .  25.10.18היה  עהיזרמועד ה. ה לגרגריםחיט :כרבה

   תכשירים בניסוי.ה ואחריו התבצע ריסוס 9.2.21בתאריך  בחורף התבצע חטשה קציר

ריסוס ה. הפעל  15.2.21היה    הניסוי   מועד  במת  מטר קוב   30  שלת  מוכב,  17.2.21בתאריך  התבצעה  ים  תכשירים 

 חרי. ק מהשדה המסחלכ ,בניסויוההשקיה קצירים לשחת הבהמשך הגידול התבצעו  .מים

 נת של במתכו  ,מטר כל אחת  x  2  10נות  ות בחזר  6  -ב   טיפולים שנערכו  7כללה  (  1)ראה טבלה מספר      תוכנית הניסוי

   באקראי". קיםבלו"

 החברה המשווקת ים וינונ , המהתכשירים: ית הטיפולים בניסושימ: ר1פר מס טבלה

 יר התכש \לטיפושם ה
גרם \מ"קמינון בס

 המשווק  תוארית  הפעיל ותכולתו החומר  לדונם או ריכוז 

 לידור + אגן  ג.ר ת.ר +   Metribuzin  + Diuron  200+ 75 +דיאורקס   סנקור

 תרסיס + אגן  ת.ר+  מת. Clopyralid + Diuron  200 + 75 דיאורקס +  לונטרל

 כצט + אגן  + ג.ר. ת.ר Saflufenacil  +Diuron  200+  10 סורקדיא +היט 

   Metribuzin + + Diuron 200 + 75+  10   +דיאורקס סנקורהיט + 
Saflufenacil 

כצט + לידור   ת.ר + ג.ר 
 + אגן 

 Metribuzin + Clopyralid 200+  75+  75 +דיאורקס  סנקור+  לונטרל

+  Diuron   
 ג.ר+  מ.ת.

 + ת.ר.
ס + תרסי

 לידור + אגן 

 Clopyralid + Saflufenacil 200+  10+  75 +דיאורקס  היט+  לונטרל

+ Diuron 
 ג.ר+  מ.ת.

 + ת.ר.
תרסיס + 

 כצט + אגן 

         היקש

 . DX 0.2%התבצעו בתוספת שטח כל הטיפולים הערה: 

, בנפח תרסיס של T. JET 110015  ו פומיותלימצויד במוט לריסוס קרקע וע  רי,סים בוצעו במרסס גב מוטוסוריה

 משובש היה    השטח.  הצמחים, לפני תחילת לבלוב  קצירהלאחר  נמצאה  האספסת    ריסוסה  במועד  ליטר לדונם.   20

בעלי מספר צמחים  פסיגים עד  של    בים בשל  העשבים נמצאו.  פרטניון ו  מסולסלת  צתקייהצצות של  בבוהה  ה ג ברמ

 .  םעלי

במהלך הקיץ.   ,לאורך הזמן(  ניוןתופר  )קייצת  ן הוערך השיבוש בעשביםשבה  חזותיותנערכו תצפיות    במהלך הניסוי

 נזק  ללא  = שיבוש מלא  100אין עשבים/עשבים מתים עד  =    0  -מלסולם דרגות  בהתאם    םבאחוזיוערך  יבוש ההש

בהתאם לסולם   ,וזיםאחב  הוערכה רים  תכשיוהתאוששות האספסת מריסוס ההתפתחות הגידול  .  לעשב  פיטוטוקסי

 . ללא נזק פיטוטוקסי = התפתחות יפה 100= תמותת צמחים מלאה עד   0 -דרגות מ

, (לאחר קציר ששי)  22.7.21עד לתאריך    קצירכל  יסוס ובהמשך לפני ואחרי  ר ימים אחרי הרמספהתבצעו    ההערכות

בעשבים הוערך לאחר צעה לפני הקציר והשיבוש  בהתפסת  הערכת בריאות האס  .בסיום הגידול המסחרי של השטח

; 12.5.21;  19.4.21;  8.4.21;  2.5.21;  25.3.21;  10.3.21;  22.2.21הערכות בתאריכים הבאים:    10ציר. התבצעו  הק

6.6.21 ;28.6.21 ;22.7.21  . 

 . P ≤ 0.05ברמת מובהקות של  Kramer& Tukey  יעפ"התוצאות נותחו סטטיסטית 

 

 

 

 



 תוצאות 

  ים.הבא ם באיוריםבאימו באספסת ובהתפתחותהגיעה הפוניון ת, הפרקייצתה הדברת

 
ותיות שונות  ם המלווים בא ערכי ., כפי שהוערכה בשלושה מועדיםבריאות האספסת באחוזים: 1 מספר איור

 (P0.05)מובהק סטטיסטי הבדל מציינים 
 

ת רמוב  ,כל הטיפוליםשהאספסת נפגעה בת  ראוניתן ל  .15.2.21  , בתאריך החורףמצע  מועד הרצוי באבע הריסוס בוצ

יום לאחר הריסוס, לפני הקציר הראשון )קציר   23שהתבצעה    ההשניישבוע לאחר הריסוס. בהערכה    חומרה שונות,

יפולים בהשוואה לביקורת.  בכל הטאספסת הייתה פגועה  עדיין ה בחלק מהטיפולים, אך  חלה התאוששות  ניקוי(,  

הטיפוליש משלושת  היה  בהם  התכשיר  ם  מהאחרים.  ,לונטרלולב  יותר  פגועים  עדיין  השלישית עהה  היו  רכה 

האספסת התאוששה   . במועד זהימים ממועד הריסוס  52,  8.4.21התבצעה לפני הקציר הראשון המסחרי, בתאריך  

 . לוהלונטרטיפול של הדיאורקס רת )שלא טופלה(, פרט ל ביקוומה לבד במרבית הטיפולים



 
ותיות שונות  ם המלווים באערכי ., כפי שהוערכה בשלושה מועדיםבאחוזיםניון תפרהדברת  :2 מספר וראי

 (P0.05)מובהק סטטיסטי הבדל מציינים 
 

  157הערכה האחרונה שנעשתה  עד ל  ,לאורך זמןניון  תסנקור ולונטרל הדביר היטב הפרבשילוב    טיפול הדיאורקס

בשילוב היט   טובה יותר לעומת טיפולי דיאורקס  ההייתניון  תהפר( הדברת  22.7.21זה )  במועד  .ימים לאחר הריסוס

לונטרל.   בשילוב  ההדברה  ודיאורקס  ולונטרל(  סנקור  בשילוב  )דיאורקס  זה  בהשוואה   ,איטית  ההייתבטיפול 

ראת ך לקהשתפרה משמעותית בהמשאך  ון שבוע לאחר הריסוס(,  למספר טיפולים אחרים )במועד ההערכה הראש

ניון, כאשר תשל הפרשון בשטח )לאחר קציר הניקוי(. בשאר הטיפולים התקבלה הדברה טובה הקציר המסחרי הרא

 שך )ראה ההערכה האחרונה(.היא פחתה בהמבחלקם 



 
נות  ותיות שו ם המלווים באערכי .י שהוערכה בשלושה מועדים, כפבאחוזים  קייצתהדברת  :3 מספר וראי

 (P0.05)מובהק יסטי סטטהבדל מציינים 
 

הדי עם  בש,  ורסנקוהאורקס  טיפולי  היט  , והיט   לונטרלילוב  כולל הקב  הדבירו  זמן,  לאורך  שיבוש  ומנעו  ייצת 

אורקס עם הלונטרל הדבירו וטיפול הדי  היט והלונטרל ביחדהדיאורקס עם ה  טיפול  ערכה האחרונה שהתבצעה.הה

פחתה אך יעילותו  ,את הקייצתלוב עם היט לבד הדביר היטב טיפול הדיאורקס בשי. ף הם את הקייצת לאורך זמןא

טיפול זה לא מנע את הקייצת יום מהריסוס(    157במועד ההערכה האחרונה ).  יום  52אחרי    ההשנייכבר בהערכה  

 חרים )פרט לביקורת(.ונפל ביעילותו לעומת כל שאר הטיפולים הא

 דיון 

באזור שיפעה בעמק   ,מעוז חייםת של גד"ש  בשטח אספס  2021  נבחנה באביב הדברה    הדברת עשבים קשיבחינה של  

   שאן.בית 

בוצע   באבהריסוס  הרצוי  בתאריךהחורףמצע  מועד  לראו  .15.2.21  ,  בת  ניתן  נפגעה  הטיפולים שהאספסת    . כל 

ביו השונים  . התכשיר לונטרל בשילוליםבחלק מהטיפוחלה התאוששות    יום לאחר הריסוס,  23שהתבצעה  בהערכה  

מהאחרים.פגע   המסחרי,  שרכה  עהב  יותר  הראשון  הקציר  לפני  הריסוס  52)התבצעה  ממועד  האספסת   (ימים 

 . ( 1)איור מספר  לפרט לטיפול של הדיאורקס והלונטר, התאוששה במרבית הטיפולים

הדיאורקס ולונטרלבשילוב    טיפול  הפר  סנקור  היטב  זמןלאורניון  תהדביר  התק.  ך  הטיפולים  הדברה בשאר  בלה 

 (. 2)איור מספר שך בהממשמעותית היא פחתה ניון, כאשר בחלקם תשל הפרטובה 

 . ומנעו שיבוש לאורך זמן  והפרתניוןת  ייצהקב  הדבירו היט  ,והיט   לונטרלילוב עם  בש ,  ורסנקוהאורקס  טיפולי הדי

  52אחרי    ההשניירכה כבר בהעפחתה  אך יעילותו    ,עשביםאת ה לבד הדביר היטב  טיפול הדיאורקס בשילוב עם היט  

 .  (3)איור מספר  יום

 

התבצע  ה לב השנה  ריסוס  ההתאם  בעשבים  פברואר(חודש  )רצוי  מועד  החורפי  הטיפול  קצירי   ,ולהוראות  בין 

ב.  השחמיץ הטיפולים  בפגיעת  האמור  בכל  גדולה  משמעות  זה  הלדבר  והתאוששוצמחי  כאשר אספסת  הגידול.  ת 

ביבולהשטח מת  ,במועד המתאיםצע  הטיפול מתב )בסוף   ,אושש במהלך החורף והקציר שנפגע  הניקוי  הוא קציר 



הנקוהחורף(.   זו  ניסויים  ו דה  במספר  הטיפול  בעברתקיימו  שהכחה  בממשק  האספסת   ,עשביםב  ומוכרת  בשטחי 

  באזור בית שאן.

יעת דברת העשבים ומנח מאוד בה אורקס והסנקור התגלה כמוצלעם תכשירי הדי  שילוב תכשירי ההיט והלונטרל

את יעיל המונע  נראה כטיפול  (. השילוב של הדיאורקס, סנקור ולונטרל  2021הצצתם עד לסוף ניסוי זה )סוף יולי  

ארוך.הצצ לזמן  העשבים  ו  ת  מסחריות  בתצפיות  השילובים  את  לבחון  נוספתתם  אולבחון  מומלץ  מנת שנה  על   ,

 ברה אלו.הדברה של עשבים קשי הדשק הממלבסס את 

 

 ת ספרו

ג. .1 י.,  אכדרי  ח.,,  גלעדי  ב., שלו ש.  אייזנברג    –  הדברת עשבים באספסת רב קצירית(.  2019)  גבריאלי 

 . 55 – 49, עמ'  2019  ותצפיות חוות עדןסיונות סיכום נ. אליהו, טירת צבישדה 

י .2 ג.,.,  גלעדי  ח.,  אכדרי  מ.  אייזנברג  נויברט  ר.,    –  רב קצירית  הדברת עשבים באספסת(.  2020)  סולץ 

 . 81 - 77, עמ' 2020 ותצפיות חוות עדןסיונות ום נסיכ. מסילות

 

   ת:תודו

 . הצלחת הניסויותרמו רבות ל לאורך כל העונה ולהששיתפו פעם למגדלי

 מימון הניסוי. על  –גדלים עמק הירדן ובית שאן לאל"צ גלבוע וועדת מ

 קודמות. ה ובשנים השנו הרבה בניתוח התוצאות  עזרתעל  –לאבי סלמון, שה"מ 

 


