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תודה

תירצה זהבי  •

גולדווסרוקובי אגבריהכרם , אלון חורש•

עבאדיהילה , אכדריגיא , שולנראיתי , אביתר אסף•

נובכרם ,יעקב •

כרם יפתח, דוריס•

כרם מלכיה, חגי•

נטועה, ערן•

כרם משגב עם, ברק•

מדען ראשי משרד החקלאות•

מועצת הגפן•

בישראליקאקרן •

מרכז חקלאי העמק•



הגדרת המטרות

בחינת בטיחות והשפעת סוגי קרקעות-אליון•

בסטה  •

השפעת דשן על יעילות ובטיחות–

השפעת טמפרטורה ושילובים על יעילות הדברה–

בחינת אמצעי הדברה לא כימיים חדשים•

משלהבת–

מקלטרת אצבע–



לאליוןבטיחות 
חלקות קבועות

חלקות  3•

(ד"יפתח חלקה י)כבדה –

(נטועה)בינונית גירית –

('מלכיה חלקה ח)קלה –

תכנון ניסוי•

חזרות5בלוקים באקראי –

עצים לטיפול10-11–

:  טיפולים•

.דונם\ק"סמ30-ו7.5 ,15( Indaziflam)אליון–

דיורקסדונם \ק"סמ350( Oxyfluorfen)גול –

(Diuron )250דונם\ק"סמ

ללא טיפול–

יבול•

מספר אשכולות–

משקל אשכול ממוצע–

100משקל –

איכות•

בריקס–

–PH

ריכוז חומצה–

פנולים–

צבע–

צימוח•

משקל זמורות–

מספר זמורות–

•ANOVAחד גורמי



כרם יפתח
מול ביקורת7.5אליון



כרם יפתח
מול ביקורתדיורקסגול 





כרם מלכיה
מול ביקורת15אליון



כרם מלכיה
15אליוןמול דיורקסגול 



2019-כרם נטועה
איכות הפרי  

100משקל 
(גרם)

pH)%(בריקס
צבע 

(גרם\ג"מ)
פנולים

(a.u.)

כפולאליון
('ד\ק"סמ30)

121233.62.40.85

מטרהאליון
('ד\ק"סמ15)

116233.72.20.83

חציאליון
('ד\ק"סמ7.5)

126233.62.20.85

דיורקס-גול
(300 ,250

('ד\ק"סמ
123243.62.30.82

ביקורת  
ללא טיפול

124243.62.40.87

P0.91120.96960.54540.93280.9472ערך 



2019-כרם נטועה
יבול וצימוח

'  מס
אשכולות

משקל כולל
(ג"ק)

משקל
ממוצע  

(אשכול\'ג)
מס זמורות

משקל כולל 
(גרם)

משקל 
ממוצע  

(גרם)

כפולאליון
('ד\ק"סמ30)

595.185432.04.8

מטרהאליון
('ד\ק"סמ15)

504.486442.04.6

חציאליון
('ד\ק"סמ7.5)

565.289432.14.9

דיורקס-גול
(300 ,250

('ד\ק"סמ
504.077422.14.9

ביקורת  
ללא טיפול

514.994381.74.4

P0.74160.82760.66380.40110.91310.9779ערך 



2019-כרם מלכיה
יבול וצימוח

'  מס
אשכולות

משקל כולל
(ג"ק)

משקל
ממוצע  

(אשכול\'ג)
מס זמורות

משקל כולל 
(גרם)

משקל 
ממוצע  

(גרם)

כפולאליון
('ד\ק"סמ30)

404.1103261.6A63A

מטרהאליון
('ד\ק"סמ15)

403.894271.6A 59AB

חציאליון
('ד\ק"סמ7.5)

363.698241.4AB58AB

דיורקס-גול
(300 ,250

('ד\ק"סמ
373.595251.1AB45BC

ביקורת  
ללא טיפול

373.698230.9B41C

P0.80920.79810.91210.25920.01190.0033ערך 



2018-כרם יפתח
יבול וצימוח

'  מס
אשכולות

משקל כולל
(ג"ק)

משקל
ממוצע  

(אשכול\'ג)
מס זמורות

משקל כולל 
(גרם)

משקל 
ממוצע  

(גרם)

כפולאליון
('ד\ק"סמ30)

565.293281.4A48A

מטרהאליון
('ד\ק"סמ15)

524.995301.3AB43AB

חציאליון
('ד\ק"סמ7.5)

544.99130
1.3AB

44AB

דיורקס-גול
(300 ,250

('ד\ק"סמ
514.89829

1.1AB
39B

ביקורת  
ללא טיפול

524.894291.1B39B

P0.40380.87600.63950.74900.02160.0095ערך 



2017-כרם יפתח
יבול וצימוח

(ג"ק)משקל כולל  מספר אשכולות

7.5אליון 15אליון ביקורתמשקי30אליון 7.5אליון 15אליון ביקורתמשקי30אליון

P = 0.0520 P = 0.1472



סיכום-אליון

בטוח לכרמיםאליון•

שנתיים רצופות של יישום–

מינון כפול–

צימוח ויבול–

איכות פרי–

טיפול לא יעיל בעשבים•

תלוי חלקה ועונה–

עלול לפגוע בצימוח–

עלול לפגוע בכמות היבול–

לא נצפתה פגיעה באיכות–



שילוב אמצעי הדברה לא כימיים





עשבים בשימושהערכת קוטליכניתת
Directive 91/414/EEC

חומרים פעילים1,000-כ הוצאו משימוש כ"סה



מגמות בפיתוח קוטלי עשבים כימיים



(IWM)ממשק הדברת עשבים משלב 



אמצעי הדברה מכאניים ופיזיקליים



שלהוב בכרם



שלהוב
מנגנון
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ר
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ט
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(שניות)זמן 



או

?איך נשווה בין אמצעי כימי ולא כימי

הזדמנויותחלון •

טווח הדברה•

עלויות•



חלון הזדמנויות
שלהוב חלבלוב בשלבי צימוח שונים

*

עלים3-4

עלים7-8

פריחה



טווח הדברה
שלהוב שיבולת שועל בשלבי צימוח שונים
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Propane dose (Kg/Km)

3L observed

6L observed

RMSEPCoefficients

Growth 

stage

Weed

species p (X50)

95% 

higher 

CI

95% 

lower 

CI

X50p (b)bp (a)A

0.60.00040.0011.51.3
1.4

0.0060.41<0.0001100.03 leaf

Avena sativa

0.70.0010.0117.14.6
5.9

0.0060.66<0.000199.96 leaf



2016יונתן 
ניסוי שדה

מעוג•

סביון•

ילקוט רועים•

חרדל•

מקור חסידה•

מ"ס5-50בין •



שבוע אחרי שלהוב



שבוע אחרי שלהוב



התחדשות



מקלטרת אצבע לגידולים רב שנתיים



אפיון יכולות
לאחר הצצה-דגניים מול רחבי עלים



אפיון יכולות
עלה שני-דגניים מול רחבי עלים



מנגנון סלקטיביות
מורפולוגית שורשים



כוח עיגון
ניסוי בתנאים מבוקרים

עשרה מינים

דגניים ורחבי עלים

יערנוהקרקע 

הערכת כוח העיגון  

.פנולוגייםבשני שלבים 



כוח עיגון 
שני עלים



כוח עיגון 
ארבעה עלים

A



כרם משגב עם
2018-2019



 

                      

   

26 

   

36 

   

56 

   

71 

יעילות הדברה
הערכות מבוססות תמונה



יעילות הדברה
מבחן השוואתי



2019משגב כרם 
איכות הפרי  

משקל 
100

(גרם)

בריקס
)%(

pH
צבע 

(גרם\ג"מ)
פנולים

(a.u.)

מחתר
151233.32.20.95

משלהבת
144233.22.20.93

מקלטרת
144233.32.30.99

ביקורת 
ללא טיפול

150233.22.20.92

Pערך 
0.40150.84100.73400.76090.6951



2019משגב כרם 
יבול וצימוח

'  מס
אשכולות

משקל כולל
(ג"ק)

משקל
ממוצע  

(אשכול\'ג)
מס זמורות

משקל כולל 
(גרם)

משקל 
ממוצע  

(גרם)

293.8131220.8236מחתר

303.9128230.7734משלהבת

283.8136230.9340מקלטרת

ביקורת  
ללא טיפול

334.2129240.8033

P0.43890.72950.63910.31610.13660.2475ערך 



סיכום

כימיים הינם יעילים-אמצעי הדברה לא•

השפעה רבה לתנאי סביבה•

יש חשיבות גבוהה לעיתוי  •

טווח העשבים המודבר לא תמיד מלא-סלקטיביות •

יש צורך במספר מעברים-התחדשות •

כימיים בממשקים קיימים  -ניתן לשלב אמצעים לא•

חלון הזדמנויות שלא ניתן ליישם קוטלי עשבים–

כאשר עלות כלכלית אינה שיקול יחיד–

.השוואה לקוטלי עשבים ובחינת כלכליות•


