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-מניעת עמידות של עשבים

, רעים לקוטלי עשבים

מתאוריה למערכת תומכת 

 החלטה ממוחשבת

 ,של האגודה למדע העשבים הרעים 23 -הועידה השנתית ה

 2015בפברואר  24, רחובות

 נון-ארז בן

ScanTask מ"בע 



הינה חברה  ScanTaskחברת 

 .טכנולוגית ישראלית-אגרו

החברה בנתה כלים מתקדמים  

המאפשרים לחקלאים לאסוף  

נתונים חקלאיים ולנהל את  

כלל הפעולות באמצעות  

 .סמארטפון ומחשב בייתי
2 
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 (פרו/אבוקדו)דוגמה לפיזור מרחבי 
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דוגמה להבנה היכן הפקחים ניטרו פגעים  

 (ברזיל/כותנה)
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 חזויים ומדודים, נתונים מטאורולוגיים

 יחסית מדודה-לחות יחסית חזויה-לחות

 מדודה' טמפ חזויה' טמפ
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 (DSS)מערכת עזר לקבלת החלטות 

 א בישראל"למחלת הכמשון בתפ
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 (DSS)מערכת עזר לקבלת החלטות 

 הגידולים והתכשירים בעולם, לכלל הפגעים



 האתגר העומד בפנינו הינו

שימוש מושכל ומופחת בתכשירי 

   ,הדברה

ירידה דרמטית במספר  ( 1

 התכשירים המורשים
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 ?למה 
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9 

 

 74%כתוצאה מהרישוי המחודש  2009משנת  

 מהתכשירים הוצאו משימוש

  

אושרו לשימוש 

 מחדש

26% 

לא אושרו  

 לשימוש מחדש

7% 

נאסרו לשימוש בגלל  

פסילה או העדר הגנה 

 עליהם  

67% 
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 האתגר העומד בפנינו הינו

שימוש מושכל ומופחת בתכשירי 

 ?למה     ,הדברה

ירידה דרמטית במספר  ( 1

 התכשירים המורשים

לחץ של הצרכנים להפחית את  ( 2

 השימוש בתכשירי הדברה
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12 
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 האתגר העומד בפנינו הינו

שימוש מושכל ומופחת בתכשירי 

 ?למה      ,הדברה

ירידה דרמטית במספר  ( 1

 התכשירים המורשים

לחץ של הצרכנים להפחית את  ( 2

 השימוש בתכשירי הדברה

שכיחות עולה של פגעים שפיתחו ( 3

 עמידות לתכשירי הדברה
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 מספר מקרי העמידות של עשבים רעים המדווחים בעולם
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 :מה יש היום לרשות החקלאים

 תוויות של התכשירים( 1
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 :מה יש היום לרשות החקלאים

 תוויות של התכשירים( 1

 טבלאות ופוסטרים( 2
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19 



20 
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 :מה יש היום לרשות החקלאים

 תויות של התכשירים( 1

 מערכות מחשב( 3

 טבלאות ופוסטרים( 2



22 



23 
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למרות ריבוי הידע זיהינו   -אבל 

 ל"בעיות  לממש את הנ' מספ
 ובשפות שונות, המיידע מפוזר באתרים שונים( 1

המיידע הוא כללי ולא מתייחס לחלקה מסוימת  ( 2

 והיסטורית הטיפולים שלה

היכולת לממש את הידע באופן מעשי בעייתית כאשר  ( 3

 פעיל אחד-חלק ניכר מהתכשירים מכילים יותר מחומר

וחקלאים פחות מנוסים  " מומחים"המיידע כתוב עבור ( 4

 ובמדינות מתפתחות מתקשים ליישם את הכללים
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פיתחה מערכת תומכת  ScanTaskחברת 

המיועדת לאפשר  ( DSS)החלטה ממוחשבת 

לחקלאים לבחור את התכשיר המתאים 

 ביותר בהתאם לכללים מורכבים

 ?( DSS)מה היא מערכת תומכת החלטה 

מערכות תומכות החלטה הם כלים 

לבצע תהליך החלטות  " חובב"המאפשרים ל

ולקבל החלטה , ודאות-בתנאי אי, מורכב

 "מומחה"מושכלת ברמה של 
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 המלצה לפעולה/ פלט 

 מערכת חוקים

rules 

נתונים ממקורות  

 חיצוניים
נתונים מחלקת 

 הגידול
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 ארגון תכשירי ההדברה במערכת

 Active Ingredientחומר פעיל 

 Chemical Groupsמשפחת חומרים 

  תכשיר הדברה
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 פ"דוגמה של תכשיר עם שני ח

  אורורה טורבו תכשיר הדברה

 AI  CARFENTRAZONE  MECOPROPחומר פעיל 

 משפחת חומרים
O - Phenoxy-carboxylic-acid 
(synthetic auxins) E- Triazolinone (PPO) 
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 חוקי אלטרנציה בין משפחות תכשירים

בגלל רגישות שונה של משפחות שונות להיווצרות  

מערכת  "הכנסנו למערכת שלנו , עמידות של עשבים
המגדירה עבור כל משפחה מתי  "חוקים פנימיים

 ,ניתן ליישם שוב תכשירים מאותה משפחה

 :יישום חוזר מורשה כתלות בשני פרמטרים

האם מאז יישום התכשיר ייושמו  ( 1

 תכשירים ממשפחות אחרות

 כמה זמן חלף מריסוס קודם( 2
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה

: שבועיים לפני הזריעה החלקה רוססה

 "קרב"ואחרי הזריעה ב". אורורה+ראונדאפ"ב
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה

 אורורה+ א "ר

 קרב

רשימת התכשירים המומלצים לריסוס בהתחשבות  

 ,לדוגמה לא מופיע" קרב"ה, בריסוסים קודמים

אבל אחרי חודש יש הצצות של דגניים  

 ?מה מומלץ לרסס, בחלקה

 "סופר-סלקט"הוחלט לרסס 
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 בחימצה" דגניים"הדברת : דוגמה

 אורורה+ א "ר

 קרב

 סופר-סלקט

 ,  רשימת התכשירים המומלצים לריסוס בהתחשבות בריסוסים קודמים

 (.אולטרא-פוקוס: )וגם הדומים לו, סופר לא מופיע ברשימה-הסלקט

 "סופר-גלנט"או " לאופרד"והפעם אפשר לרסס 

:  עבר עוד חודש ושוב יש דגניים

 ?מה מומלץ לרסס עכשיו
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ל ניתן לראות  "לפי הדוגמה הנ

שאנו מקבלים אלטרנציה 

מושכלת בין משפחות  

בהתאם לחוקי , התכשירים

 האלטרנציה המקובלים בעולם
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 ScanTaskי חברת "המערכת שנבנתה ע

,  התמקדה בבניית כלי זמין להפעלה

לבחירת התכשיר הנכון כתלות בריסוסים  

קודמים בכדי להפחית עד למינימום 

היווצרות עמידות של פגעים לתכשירים 

 (.פטריות וחרקים, עשבים)

המערכת מבוססת על המיידע העולמי 

והמידע המקומי  , HRACהמוכר כגון 

 .המצוי בתוויות של התכשירים

 לסיכום
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 :תודה ל

 דני שטיינברג , ברוך רובין

 וצוות סקנטאסק 
info@scantask.com 

 תודה על ההקשבה


