
התמודדות עם זרעי עשבים רעים במהלך הקציר  

הצוותים של 

ברוך רובין ויוסי קשתי

דוד בונפיל וחיים קיגל  

ש שקמה"ש רוחמה וגד"פ עם גד"בשת



המצב כיום–הדברת עשבים בתבואות חורף 

המטרה העיקרית במאבק בעשבים הרעים הוא למנוע מהם להתחרות עם  •
הגידול בעיקר בתקופה הקריטית

אגרוטכניות וכימיות לתת יתרון לגידול על  -אנו משתמשים בשיטות שונות •
העשבים

אנחנו  , על אף זמינותם של קוטלי עשבים רבים הבררניים לגידולי תבואה•
.מגיעים לקציר בחלק מהשדות כשהם משובשים בעשבים רעים

:  הסיבות לכשל הזה שונות•

תכשיר או מינון לא , מועד יישום)שימוש לא נכון באמצעי ההדברה •
ניתן ללמוד ולהשתפר–( מתאימים

וקשה  , בעיה ההולכת ומחריפה-אבולוציה של עשבים עמידים לתכשיר•
....אנחנו אלופי העולם–בארץ . איתהלהתמודד 



המדינהדירוג

מיני  '  מס

עשבים עמידים

שטח חקלאי 
 1000)מעובד 

km2)

עשבים ' מס

-עמידים ל 
1000km2

153172980.009ב"ארה1

764720.161אוסטרליה2

614740.129קנדה3

452270.198צרפת4

4115040.027סין5

3649ישראל6

36460.782יפן7

346610.051ברזיל8

341850.183ספרד9

321180.271גרמניה10

עשרת המדינות המובילות במספר העשבים העמידים לקוטלי עשבים 



ALSחרצית עטורה עמידה למעכבי 





?מה קורה אחר כך

.הקש והמוץ, הקומביין מפריד בין גרעיני החיטה, במהלך הקציר•

הגרעינים כוללים גם זרעי עשבים בגודל דומה ומורחקים מהשדה•

,  (ערימה)הקש  יוצא מאחורי הקומביין ומסודר על הקרקע בצורת אומן •
מגבבים אותו וכובשים לחבילות המורחקות מהשדה

מפוזר בשטח מאחורי  , המוץ המורכב מחתיכות קש וזרעי עשבים קלים•
.הקומביין

המוץ עם זרעי העשבים שוב מתפזר על  , במהלך הגיבוב ולפני הכבישה•
פני השדה

המוץ המפוזר מעשיר את בנק הזרעים של העשבים לעונות הבאות•



:מטרת המחקר שלנו היא
לצמצם החזרת זרעי העשבים לשדה והצטרפותם /לבחון דרכים כדי למנוע

:לבנק הזרעים

(Seed destruction)להרוס אותם לפני הגעתם לקרקע •

רוחמה-שיטת הכבישה הישירה –לכבוש אותם יחד עם הקש •

שיטת  –לאסוף את המוץ אל תוך כלי או שק ענק ולהרחיקו מהשדה •
גילת

מוץ  )"לכוון את זרימת המוץ שיצא אחרי נפילת הקש ויצטבר מעליו •
וייכבש יחד עם הקש  "( מעל הקש

(?איתומה לעשות )לסדר אותם באומן צר ולכסותם בקש •



טכנולוגיות לבקרת זרעי 

עשבים בקציר

הנדסה חקלאית-גאולה . פ, בריקמן. ר, לוי. א, קיסר. א, קשתי. י

מרכז מחקר גילת–אלאטראש. ס, בונפיל. ד

הפקולטה לחקלאות–רובין . ב, קיגל. ח

M. Walsh – Sidney au.

רוחמה-פולקו . ר

מ"שה–מאור . מ

ש שקמה"גד–לב , בלושטיין. י, פינאלי. א, פינאלי. ד

8

Harvest Weed Seed Control (HWSC)



שיטת בקרת עשבים בקציר

9

י הרחקה או השמדה  "שיטה מכאנית להקטנת בנק הזרעים בקרקע ע

שיטתית של זרעי העשבים בקציר

אמצעי פיזיקאלי  

נוסף שאפשר לשלב 

אותו בתכנית ניהול  

העשבים של המשק



?מה הרעיון

10

הקומביין קוצר גם עשבים בשדה גדלים גם עשבים

ומפזר את זרעיהם בשדה

אולי אפשר  

לטפל בהם  

?בקציר 



מבט על מערכות הקומביין
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מערכת  

הדיש
נפות

תבן וזרעי , מוץ

עשבים קלים 

חוזרים לשדה

גרעינים וזרעי 

עשבים גדולים 

מוסעים למיכל

מנערים



מכבש מחובר לקומביין  •

בעזרת מתאם מיוחד

הנעת המכבש מהקומביין •

הידראולית או מכאנית

זרעי העשבים נכבשים ביחד  •

עם הקש והמוץ ומורחקים  

מהשדה בחבילות  

הטכנולוגיה מופעלת בקיבוץ •

רוחמה

כבישה ישירה
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2013

2020



מערכת להסעת מוץ בזרם אוויר •

לשק ענק

המערכת מופעלת בגילת ברציפות •

2017משנת 

מזרעי  80%-המערכת לוכדת כ•

העשבים שיוצאים מהקומביין

13

איסוף מוץ

נפה

שוקת

מפוח

שק ענק

ציקלון
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השמדת זרעים

14

הטכנולוגיה מבוססת על מטחנת  •

אימפקט

זרעי העשבים עוברים דרך המטחנה  •

מושמדים ומפוזרים בשדה

הטכנולוגיה המתקדמת ביותר-משמיד זרעים אינטגראלי 

Seed TerminatoriHSD, Debruin
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?איך פועלת מטחנת אימפקט



iHSD-בדיקת יעילות השמדה במערכת 

ד"סל3,000מהירות 

טון לשעה5-ספיקה כ

אחרי הטיפוללפני הטיפול

16

50-90%שיעור השמדה של 

תוצאות מבדיקות שנערכו בארץ
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מוץ על קש

שבלול

מעלית

שבלול

המערכת קולטת את המוץ  •

ומסיעה אותו במסלול עוקף קש

הטכנולוגיה מתאימה לכובשים  •

ללא גיבוב

מותקנת בקומביין מנערים •

ש שקמה"בגד
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מטרות הניסוי
לבחון אתהשפעת המערכת על 1.

אוכלוסיית העשבים בשדה

לבחון את השפעת המערכת על 2.

על יבול הקש

ניסויי קציר בחלקה  

שנים3קבועה במשך 
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שטח מטע 49שטח  טיפול

יבול קש משקל 

חבילה

חבילות השטח יבול קש משקל 

חבילה

חבילות השטח

ג לדונם"ק ג"ק 'מס דונם ג לדונם"ק ג"ק 'מס דונם

478 437 23 21 339 348 39 35.9 קש על מוץ

606 428 34 24 403 345 45 38.5 מוץ על קש

26% 19% %הפרש 

20

2020ש שקמה "יבול קש גד



סיכום
בקרת עשבים בקציר היא טכנולוגיה שמנצלת את העובדה שזרעי העשבים  •

עוברים בקומביין בזמן הקציר

מטחנת אימפקט ומוץ מעל לקש יכולות להתאים  , טכנולוגיות של כבישה ישירה•

לתנאי הארץ וצריך להמשיך לחקור את תרומתן כאמצעים פיזיקליים נוספים  

לממשק הדברת העשבים

מזרעי העשבים  80%-איסוף של זרעי עשבים בקציר בגילת הרחיק מהשדה כ•

שעברו בקומביין

50-90%הייתה iHSDשיעור השמדת זרעי עשבים במערכת אימפקט מסוג •

פותחה מערכת לקומביין תבואות שמסיעה את המוץ במסלול עוקף קש ומניחה  •

את המוץ על קש

20%-יבול הקש שנאסף עלה ביותר מ•

י הרחקה או השמדה עשוייה להקטין את  "שיטת בקרת זרעי עשבים בקציר ע•

בנק הזרעים בקרקע ואת מספר העשבים בשדה 21



תודה על ההקשבה

22




