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:  חומרים ושיטות
.בשותפות צבר קמה' ג1הניסוי הוצב בחלקה 

.ג חיטה לתחמיץ"גידול ע-כדובאקלפיהשדה נזרע 

.אבטיח מללי: הכרב

.1/4/2021הזריעה ב 

.27/5/2021הסדירה ההשקייהתחילת 

ובהזרקה  ' מ12ברסוסהאורך . בודדתטיפטוףשלוחת : נסויחלקת 
.'מ48

.חזרות3ההזרקה בנסוי, חזרות4הריסוס בנסוי

.17/6/21והריסוסים ב 16/6/21ההזרקות בוצעו ב 



על השלוחההטפולים בריסוס 

'חומר אטפול

מינון 

לדונם מלא 

'א

מינון לדונם  

%   30בפועל 

'חומר א

'חומר ב

מינון 

לדונם מלא 

'ב

מינון לדונם  

%   30בפועל 

'חומר ב

7522.5(0.5)דיורקס 20060רייסרא

12036פלקסב

10030דואל  גולד20060טרבוטרקסג

ד
פול סווינג  

(סקורה)
12036פלקס154.5

10030דואל גולד ה

בקורת ללאו



דרך שלוחת  טיפולי ההזרקה 
הטפטוף
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תוצאות

בשטח הניסוי השיבוש רובו ככולו היה  
.בחלבלוב קעור



על  תוצאות הספירה בריסוס 
השלוחה
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החזרות של טפול  4צמחי חלבלוב ב ' מס
הביקורת
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בניסוי הזרקה אל השלוחהספירת צמחי חלבלוב 

חומריםטפול
צמחי חלבלוב לאורך  ' מס

על השלוחה' מ10

34.3דיורקס+רייסרצ
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:סכום

.בחלבלוב, רובו ככולו, בחלקת הניסוי השיבוש

,  בריסוס על השלוחה לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטפולים

.כנראה גם בגלל השונות במופע החלבלוב במרחב החלקה

הקטינו  , והפלקסלהוציא טפול הפול סווינג , כל הטיפולים, כמגמה

90עד 80בשיעור של  , צמחי החלבלוב בהשוואה לביקורת' את מס

.אחוז

ראוי  , הספירות בטיפולי ההזרקה לא מלמדת על כיוון כלשהו

.להמשיך ולבדוק


