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 מבוא

עמק  -) מתרכז באזור ה"שבר הסורי אפריקי", מבית שאן 60%גידולם של רוב התבליים בישראל (

  דום המהווים  2500בבקעת הירדן כ  ככר סדום וחבל הבשור. -המעייות דרך בקעת הירדן ועד לערבה 

ם יתן למצוא מטה, רוזמרין, קורית, עע, ימסך ייצוא התבליים בישראל. בין גידולי התבלי 35%כ 

  חלקם של הגידולים רב שתי ואחרים חד שתיים.  וכו'.זעתר, עירית  ,יה, פטרוזילמרווה, בזיל 

על המגדל להתמודד עם מגוון בעיות הגת הצומח ובתוכן גם גם בעף התבליים כמו בכל גידול חקלאי 

גוזלים תשומות חקלאיות מהגידול; אור שמש, מים ודשן ופוגעים  הללו,השיבוש בעשבים רעים. 

  ותו.בכמות היבול ובאיכ

ומסתמך בעיקר על הכת  ,בתבליים מאוד מצומצם עיםרשבים ע ההתמודדות עםממשק כיום 

טלי עשבים השטח בתחילת העוה בחיטוי כימי ו/או סולרי ועל מספר מצומצם מאוד של קו

. תכשירים אלו מלבד האפשרות שיפגעו בגידול, עלולים היתים בריסוס עלוותי במהלך העוה

שתיים -בוסף, בגידולי תבלין רב .בשל שארתיות כימיקלים לא רצויים ייצואלפסול משלוחים ב

 עולה ,מכאןחלקן של הפרקטיקות האגרוטכיות לא יישומי (למשל הכת השטח מעוה לעוה). 

בשיטה זו  .ושיטה אפשרית כזו היא ההרביגציהלחפש אחר שיטות וספות ולשלבן בממשק  הכורח

   עשבים.המתן קוטלי בטפטוף הקיימת בשטח ל עשה שימוש במערכת ההשקיה

: מתן קוטלי עשבים דרך מערכת הטפטוף יאפשר ממשק גמיש ויעיל להדברת השערת המחקר

ים השפעה שוה על גידולים לקוטלי עשבים שובמהלך עות גידולי התבלין. לפי ועשבים רעים 

  שוים ולעשבים הרעים בתוך גידולים אלו.

ת של קוטלי עשבים היתים ופיטוטוקסיות השפעעילות ההדברה וי: בחית מטרת המחקר

  התבליים הטריים. מעףבהרביגציה על מספר גידולי בוחן 

  

  מהלך המחקר ושיטת עבודה

שתלו  21.9.16בשה החולפת הוקמה מערכת טפטוף ליסוי ההרביגציה במו"פ בקעת הירדן. ב 

ערוגות  18רוזמרין, קורית ומרווה. בסה"כ שתלו  חמישה גידולי תבלין רב שתיים: עע, אורגו,

-פרדת ("חד טפטוףכאשר בכל ערוגה ייצוג של כל מיי התבלין. לכל שלשת ערוגות פרשה מערכת 

 התכשירים בקבוצות האחרות ת למתןוהמיועדממקבילותיה פעמית") ממערכת ההשקיה הכללית ו

  ). 1(איור 

לאחר התבססות כל צמחי התבלין יושמו קוטלי העשבים: רוסטאר, אליון, רייסר,  27.11.16 -ב 

סטומפ, פרומטרקס, לפי המיון המומלץ. לאחר היישום (במרווחי זמן מתאימים) התבצעו הערכות 

  למידת הפיטוטוקסיות של קוטלי העשבים לגידולים ולהשפעתם על העשבים הרעים  תויזואליו

  בשטח. הקיימים 



הערוגות מצויים מיי התבלין על פי מיקומם בערוגה ושמות התכשירים לפי בשרטוט . מפת היסוי. 1איור 

  .יושמובהן 

  

  

  תוצאות

  סיכום מקוצר של השפעת קוטלי העשבים על גידולי התבלין כפי שהוערכו בתצפיות עד כה.  1בטבלה 

טלי העשבים על מיי עשבים רעים שוים בתוך ) יתן להבחין בהשפעת קו2בתמוות המצורפות (איור 

  הגידולים. אין פגיעה אחידה בעשבים והיא תלויה במין העשב ובתכשיר.

  עע  קורית  אורגו  מרווה  רוזמרין  

 ללא פגיעה ללא פגיעה ללא פגיעה ללא פגיעה  ללא פגיעה  רוסטאר

  ללא פגיעה  פרומטרקס
כלורוזה של העלים 

  כיוון העורקים לטרף)מ(

מעט כלורוזה 

  בעלים צעירים

כלורוזה בחלק 

  מהצמחים

כלורוזה 

  והחמה

  כלורוזה של עלים  לא פגיעהל  רייסר
כלורוזה חזקה 

  של עלים צעירים
  ללא פגיעה

כלורוזה 

  וקורזה

  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ללא פגיעה  סטומפ

  אליון

הסגלה 

ובילת 

  צמחים

עלים מעט קטים יותר 

  רתמהביקו

הסגלת עורקים 

  ואיבוד טורגור

הצהבת צמחים 

  במוקדים

הסגלה חזקה 

של העלים 

ותמותה 

  מסיבית

  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ללא פגיעה  ביקורת

  
  . השפעת קוטלי עשבים שוים שיתו בהרביגציה על גידולי תבלין בחרים.1טבלה 



  

העשבים על מיי עשבים רעים שוים בתוך מספר גידולי השפעת קוטלי . הצגה ויזואלית של 2 איור

  תבלין.

  

  סיכום כללי עד כה 

חלק מהגידולים לא הושפע ממתן קוטלי העשבים בהגמעה ואילו אחרים רגישים בדרגות שוות 

ויעילותם בהדברת עשבים רעים  בהרביגציהבררותם של קוטלי עשבים היתים לתכשירים שוים. 

 י התבליןגידולור ממשק לשיפ בסופו של יום יתרום , אשרש עוד מחקר רבבכלל הם ושא הדור

   ולרווחיותו.

המשך התוכית: היסוי יימשך במתכות דומה תוך הבת תהליכים הדרושים שיפור ושיוי כגון 

  התאמת קוטלי עשבים לגידולים המתאימים וייעול מערכת הטפטוף והתאמתה להרביגציה בתבליים.

או בררות לגידולים ייבחו בפירוט גדול יותר, כולל מתן חוזר, השפעת הקציר על התכשירים שיר

  המשך הגידול ובדיקת שאריות של קוטלי עשבים בתוצר.

 


