
שירות המערכת האקולוגית ויסות מזיקים על בעל במרחב שקמה ם חקלאיים שונים בשדות יממשקהשפעת 

 כתב עפר מנדלסון –ועשבים רעים 

 רקע

שהינו שרות , בקרת מזיקים האקולוגיתל שרות המערכת ממשקים חקלאיים שונים עעבודה זו בוחנת את השפעת 

הגדרה זו . ובמקנה בגידולים ומחלות של מזיקים שכיחותם על תהאקולוגיו למערכות שיש ויסות המוגדר כהשפעה

הכוללים , י גורמים ביוטיים"מתייחסת ליכולת להשפיע על רמת הנזקים אשר נגרמים לגידולים חקלאיים ע

לגורמים אלה . ועשבים רעים( חיידקים ווירוסים, פטריות)מחלות , (בעיקר פרוקי רגליים וחולייתנים)מזיקים 

והמלחמה , ובהתאם לכך על רמת ביטחון ובטיחות המזון, יע באופן מהותי על רמת היבול החקלאייכולת להשפ

. שלו עלות גבוהה והשפעות סביבתיות משמעותיות בהליך הגידול החקלאיוקבוע היא רכיב מרכזי שלה נגדם 

שפעות העיבוד מאחר שה, וההטמעה של עיבוד משמר התאמהבחינת תחום זה הינה בעלת חשיבות רבה בתהליך ה

מרכזי בקבלת ההחלטה על מעבר לעיבוד משמר גורם מזה שנים רבות מזיקים ובמיוחד עשבים היו המשמר על 

 .ומשפיעות באופן משמעותי על ישומו והשלכותיו

כ ברמת המשק "המלחמה נגדם מתבצעת בדגם אם ו, עשבים ומזיקים משפיעים על הגידול החקלאי בכל שלב שלו

 ותתלוי ןעשבים ומזיקים אינוהתפרצויות תפוצת . מעויות הן ברמה האזורית והן ברמה הארציתיש לה מש, הבודד

ועל כן יש , זנים עמידים לחומרי הדברהוהפצת המצב לגבי תהליכים כמו התפתחות  גםוכך , בגבולות ומחסומים

 .רכיתאום שרות זה בכל רמה מרחבית והירחשיבות להבנת ות

ולפחות לגבי  ,ברחבי העולם ובסביבות שונות מזיקים מוכרת מזה שנים רבות השפעת עיבוד משמר על בקרת

בבחינה , עם זאת. בהבנתה המנגנונים והתהליכים העיקריים בסיס המידע הוא רחב ומאפשר וודאות גבוהה

 ועל כן, פעילות המגדליםשל השפעות שונות של הסביבה או לקחת בחשבון פרטנית יותר של תהליכים מקומיים יש 

     .  כדי לכמת ולמקד את התהליכים במקרים ספציפייםיותר יש צורך בבדיקה נוספת ומעמיקה 

 השפעת אי פליחה על הדברת עשבים

על מולם בפעילותם כמתחרים , עשבים נחשבים מאז ומעולם לאחד המזיקים הגדולים ביותר לגידולים חקלאיים

. אם יקצרו או יאספו יחד עם הגידול השיווק תיכולו יבולליכולתם לגרום נזק משמעותי במשאבים חיוניים ו

ועל כן המלחמה בעשבים מלווה את , (Oerke, 2009)ליבול  63%-כבממוצע עולמי הם גורמים לנזקים של 

 עיבודי קרקעביצוע חריש ו, מבין האמצעים שפותחו לאורך השנים למלחמה בעשבים. החקלאות מראשית דרכה

ברוב המקרים פעולות אלה . על התפתחות עשבים בשדה מרכזיתהשפעה לי כבעמאז ומעולם נחשבים בכלל 

, ותנאים טובים לנביטה תוך הרחקתם מהקרינה החיצונית י קבירת זרעים"ערעים התפתחות עשבים על עות משפי

ופגיעה במרקם הקרקע באופן שמגביל התפתחות  ,רב שנתייםחד ושל עשבים ובנוף עקירה או פגיעה בשורשים 

 . (Clements et al., 1996, Swanton et al., 2000) רעים עשבים

מוכר העיבוד המשמר כתהליך אשר תורם להגדלת , בשל חוסר היכולת ליהנות מהיתרונות של עיבוד קרקע שצוינו

השימוש שנים רבות להרחבת  לאורךאחת המגבלות המשמעותיות ביותר יתה יוזו ה, ההתפתחות של עשבים רעים

רק באמצעות הגדלת השימוש בקוטלי תרומה זו להקטין ברוב המקרים ניתן לאורך השנים  כפי שהתברר. בו

 פיתוחלעיבוד משמר התבצע בעיקר לאחר נרחב למעשה מעבר ו ,עשבים או ביצוע עישוב ידני במקרים מסוימים



 Hobbs et) עשביםהתפתחות בהנלווה לגידול ובעלויות סבירות אפשר מתן מענה מספק שמגוון קוטלי עשבים 

al., 2008, Soane et al. 2012, Friedrich et al., 2014). 

פגיע לקרינה ולהשפעות סביבתיות  ,אסיף/לאחר הקצירעל הקרקע  חשוףנותר ה ,בנק הזרעים של העשבים

(Gallandt, 2004) .חרקיםכן מכרסמים וי "עבעיקר  ,טריפההקרקע חשופים לפני הזרעים שעל , בנוסף לכך ,

בכל  ,בעקבות זאת. (Westerman et al., 2003, Baraibar et al., 2009, 2011)וחיפושיות  ליםובמיוחד נמ

 הרי, תהליכים אלהבהתחשב ב. רק חלק מהזרעים אשר נותרו חשופים על הקרקע יהיו פוריים בעונה הבאהמקרה 

יש ביסודו של דבר  דבלב עיבוד שבו ההצנעה היא חלקיתמינימום פליחה שבה אין הצנעה של הזרעים או ב-באי

פרק זמן ארוך במשך לטורפים עקב חשיפת הזרעים לנזקי הסביבה ו, תרומה חיובית להפחתת התפתחות עשבים

ובכך , אי פליחה או מינימום עיבוד מקטינים גם את הפגיעה במחילות של המכרסמים והחרקים, בנוסף לכך .יותר

  .זור הזרעיםבפרק הזמן שלאחר פי אפקט הטריפה גדלה שלמאפשרים ה

, עד העיבודחולף בנק הזרעים שעל הקרקע נפגע ולו חלקית גם בחקלאות קונבנציונלית בפרק הזמן ש, עם זאת

בראיה רחבה יותר הפגיעה ביכולת זרעי העשבים לנבוט באופן אפקטיבי עקב הצנעתם בעומק ובסופו של דבר 

בזרעים שנותרו פליחה -הקיימת באיסית לפגיעה בעיבוד קונבנציונאלי או מופחת היא גדולה באופן משמעותי יח

 יםבדיקה כוללת של גורל בנק הזרעים בעונה הבאה מראב, בהתאם לכך. (Gallandt, 2004) חשופים על הקרקע

 יותרבהיא הרבה  עשביםהפליחה התפתחות -שבאיפורסמו במגוון גדול של מאמרים אשר הניסיון וניסויים רבים 

 011%בהפרש המגיע עד , התפתחות היא הנמוכה ביותרהעיבוד קונבנציונאלי כאשר ב, ינימאליעיבוד מבאחריה ו

חס לתנאים דומים ומחזור גידולים יהאמור מתייובהר ש. (Farooq et al., 2011a)ואף יותר במקרים מסוימים 

 'שמים וכדמשטר הג, סוג הקרקע, בין מחזורי גידולמשמעותי גם בכמות ומגוון העשבים קיים הבדל מאחר ש ,זהה

(Shrestha et al., 2002, Chauhan et al., 2012) . 

בעיקר באי פליחה יש , שהיא משמעותית בעיקר להתפתחות עשבים חד שנתיים, במקביל להשפעה על בנק הזרעים

עשבים רב שנתיים מאחר שהם לא חשופים  ם שלפוטנציאל לעליה הדרגתית בהתפתחותבאזורים גשומים יותר 

עשבים רב שנתיים בעיבוד מוגברת של התפתחות  .ת בשורשיהם בתהליכי חריש ועיבוד קרקע בכלללפגיעה המכאני

במידה כמו כן ו, העיבוד הם חשופים פחות לקוטלי עשביםהפחתת משמר יכולה להיות מושפעת גם מכך שעקב 

 .תייםלהתפתחות עשבים רב שנ התחרות מצידםבמקביל ד שנתיים יודברו באופן מוגבר תקטן חשעשבים 

בעקבות הפוטנציאל הגבוה יותר להתפתחות עשבים בממשק אי פליחה נעשה בו בדרך כלל שימוש רב יותר 

לכך . בהדברה כימית יחסית לעיבוד מינימאלי וקונבנציונאלי כדי למנוע שיבוש בעשבים ברמה שתפגע ביבול

בסביבה של קוטלי העשבים ר פגיעה רבה יות, של המגדל משמעות מבחינת עליה בהוצאות וברמת אי הוודאות

ישום היעילות , נדיפות גבוהה עםקוטלי עשבים שימוש ביצוין גם שבמקרה של . סיכוי להתפתחות עמידותב הועליי

החומרים  תקונבנציונאלי בו חדיר עיבודפליחה או עיבוד מינימאלי יכולה להיות נמוכה יותר יחסית ל-בממשק אי

 .ולכן יש לעתים צורך בכמות או מינון גבוהים יותר, עיבודפעולות ה עקבלקרקע היא גבוהה יותר 

 ת עשביםדברהשפעת השארת חיפוי על ה

, על התפתחות עשבים בממשק עיבוד משמר ,ובחלק מהמקרים הפוכות ,להשארת חיפוי על הקרקע השפעות שונות

 . כמותם ואופן פיזורם, בסוג ותכונות צמחי החיפויבעיקר בתלות 



כאשר בהשארת חיפוי של שיפון הגיעו , שארת חיפוי יכול להיות משמעותי במקרים מסוימיםהאפקט החיובי של ה

אפקט של הקטנה בהתפתחות עשבים . (Mohler and Teasdale, 1993) 57%-אף להקטנת צפיפות העשבים ב

 :יכול לנבוע מהנקודות הבאות

 רמהב האו דחייתיטתם נבמניעת אפשרות לובכך , פגיעה בקרינת האור המגיעה אל זרעי העשבים .0

 מול העשביםי תחרותכבר יתרון אפשר שילגודל מהר יותר אפשר לגידול החקלאי עצמו להגיע תש

רעים שיופצו העשבים יכול לסייע גם בהקטנת כמות הז נביטתיש לציין שדחיית מועד . שנביטתם נדחתה

לסייע להם בהתחמקות גם  וכליאך מצד שני , יגיעו לבגרות מאוחרת וקצרה יותראשר י עשבים אלה "ע

 ישוב להדגיש כמו כן. האחרים מיד לאחר הצצה של רוב העשביםאם יבוצע מריסוס קוטלי עשבים 

מסיבי מספיק שהוא חיפוי מקפידים על  רק אםהוא משמעותי של מניעה או דחיית נביטה זה כשאפקט 

ן יותר מגידולים אחרים כמו אפקט קטיש כ לחיפוי של דגניים "בדו, אחיד על פני השטח באופןומפוזר 

 .יותר נוף רחבקטניות או חמניות שלהם 

מתן מחסה ותנאי גידול טובים יותר לנמלים וחרקים אחרים אשר ניזונים בין השאר מבנק הזרעים של  .2

 .(Chauhan et al., 2010) העשבים שעל פני הקרקע

ילה של העשבים הנמצאים המדכאות את הנביטה והגד( בעיקר פנולים)הפרשת תרכובות אללופתיות  .6

 .(Steinsiek et al., 1982, Wu et al., 1998, Farooq et al., 2011b) מתחת לחיפוי

כולל אופציה להופעה , התפתחות עשביםלבעלת אפקט מעודד גם השארת חיפוי יכולה להיות לפעמים , כאמור

 :מהסיבות הבאות( 2112, בונפיל וחובריו)מקדימה של עשבים תחת חיפוי 

הלחות העלאת ו הקרקע רטורתטמפ בעקבות הורדתבעיקר , לנביטת עשביםיותר יוע במתן תנאים נוחים ס .0

בעידוד נביטה של עשבים מסוימים גם אשר נמצא בין השאר  ,כזההצללה חיובי אפקט . בסביבת הזרע

כך בובלבד חלקי  יהיההחיפוי  אםיותר  משמעותייהיה , (Chauhan et al., 2012)חיטה של בחיפוי 

 .הדרושה לעשב אפשר בכל זאת מעבר מספק של קרינהי

 שלהחסימה הפיזית  עקב, הפעילים בקרקע כאלהובמיוחד , פגיעה ביכולת הפיזור של קוטלי עשבים .2

מקוטלי העשבים  07-01%-מגם למנוע  נמצא שחיפוי קרקע יכולו, החומרים ותגובה לפעילות פיזורם

 . (Sadeghi et al., 1998, Locke et al., 2008, Chauhan et al., 2012) שיושמו לפעול בקרקע

 מניעת נזקי עשבים במסגרת עיבוד משמר

ומאחר שכפי שכבר פורט פוטנציאל ההתפתחות שלהם , עשבים הינם מזיק משמעותי בחקלאות, כפי שצוין

ש לקחת בחשבון וי, מתחייבים צעדים מתאימים למניעת או הקטנת נזקיהם, במסגרת עיבוד משמר הוא גבוה יותר

האמצעי . כדי להגיע ליבול מתאים תוך עיבוד משמר יםמתחייבוהשפעותיהם האחרות הם עלות צעדים אלה ש

( קוטלי עשבים)המרכזי הנמצא בשימוש מזה שנים רבות בעיבוד משמר הוא הגדלת היקף השימוש בהדברה כימית 

את הסיכוי להתפתחות עמידות לקוטלי  שמעבר לעלותה בפועל היא מעלה, יחסית לחקלאות קונבנציונאלית

 .כולל הגעה למצב בו לא ניתן יהיה לקיים יותר עיבוד משמר, עשבים



אותם ניתן לשלב כחלק וידידותיים יותר קיימים אמצעים נוספים , כדי להקטין את ההסתמכות על הדברה כימית

 :(Lyon et al., 1996, Chauhan et al., 2012)בעיבוד משמר  משק של הדברת עשבים משולבתממ

 טכניים-צעדי מניעה אגרו .0

  מחזור גידולים  .2

 משופרת/הדברה מדויקת .6

 זנים משופריםתכנון זריעה ו .2

לשפר את יעילות  יוכלבמסגרת ממשק של הדברת עשבים משולבת ראיה הוליסטית ושימוש בצעדים נוספים כאלה 

בבדיקה . מר ואת האטרקטיביות שלולהקטין את עלויות המעבר לעיבוד משיוכל גם ובכך , הדברת העשבים

זריעה הגדלת צפיפות , ממשק הדברת עשבים משולב שכלל בין השאר זנים חזקים יותר, למשל, שנעשתה בקנדה

כדי לנהל ממשק הדברה . (Harker et al., 2003) 21%לתוספת יבול של  ביאלה והקדמת טיפול בעשבים הצליח

סיוע מקצועי מתן מסודר וניטור שוטף ו, על בניית מסד נתונים מפורטחשוב להקפיד ואפקטיבי יעיל באופן משולב 

לסיוע שוטף בקבלת המתאים לתנאי המקום שיוכל לשמש ובמקביל ניתן גם לפתח ולעדכן לאורך זמן מודל , מלווה

 .  (Anderson, 2004, Soane et al., 2012)החלטות 

 טכניים-אגרוצעדי מניעה 

צעדי מניעה מתאימים היא אחד האמצעים הטובים ביותר שיוכלו גם לחסוך נקיטת , כבכל פעולה של הדברה

עיבוד הקרקע הפוגע בזרעי ושורשי העשבים במסגרת חקלאות . בהמשך שימוש באמצעים כימיים או אחרים

אינה מתבצעת במסגרת אי פליחה או באופן היא ש ומאחר, פעולת מניעה משמעותיתלכשעצמו קונבנציונאלי הוא 

 . חליפיים במסגרת עיבוד משמרמומלץ להשקיע בצעדי מניעה , במסגרת מינימום עיבודד בלבחלקי 

ובמקרים רבים זרעיהם מבשילים  מקורם של זרעי עשבים בחלקה הוא ברובו מהעשבים שצמחו בחלקה עצמה 

חיים  בעלי, חלק מהזרעים מגיעים גם מחלקות אחרות באזור באמצעות הרוח ,עם זאת. במקביל לגידולים עצמם

למשל זרעי עשבים דגניים בתוך )ולעתים גם כחלק מזרעי הגידול עצמו לאחר שנקצרו עמם , או כלים חקלאיים

כחלק מתהליך המניעה חשוב קודם כל להקטין ככל האפשר תוספת זרעי עשבים על , בהתאם לכך (.תבואת דגניים

 Lyon et)ות אחרות או עם מזרעי הגידול אסיף או ממקורות חיצוניים כמו חלק/פני הקרקע במהלך תהליך הקציר

al., 1996, Locke et al., 2002). 

חלק משמעותי מתהליך המניעה הוא הכרות טובה עם נוכחות עשביה בשדות ומיפוי מסודר שיוכלו לסייע בבחירת 

 טכניים שונים אשר יכולים-ים אגרואמצעבשנים האחרונות מפותחים . אמצעים שיהיו מתאימים למצב בפועל

שבו , דוגמה אחת לתהליך כזה היא פליטת המוץ. לסייע בהקטנת בנק הזרעים של העשבים ללא תהליכי עיבוד

לאורך שורות מרוכזות צרות אחרי הקומביין ושריפתן לקראת , מתרכזת כמות גדולה מאד של זרעי עשבים

טה אחרת הנבחנת שי .(Walsch and Newman, 2007)מהחלקה  01%-תוך הקטנת שטח השריפה לכ, הזריעה

הפיזור של זרעי כדי להקטין באופן משמעותי את , היא כבישת התבואה מיד עם צאתה מהקומביין, בארץגם עתה 

  .עשבים על הקרקע אחרי הקומביין במהלך הקציר

 מחזור גידולים



איכות  שבניגוד למונוקולטורה נועד לשפר את, מחזור גידולים הינו פרקטיקה מוכרת וידועה מזה שנים רבות

והקטנת נזקי  (למשל, י שילוב קטניות"ע) תוך טיוב מחזורי של תכונות הקרקע, וכמות היבול בחלקה לאורך זמן

מונוקולטורה לאורך זמן  .י מניעת רצף של אותו פונדקאי שתורם להתבססות מזיקים אופייניים לו"ע מזיקים

אותו  וקשים יותר להדברה בסביבת ננטייםדומייהפכו להיות להתבססות והתחזקות עשבים שגם יכולה לתרום 

למגבלה זו של מונוקולטורה משמעות רבה יותר כאשר מדובר  .לו יםאופייניאשר ושיטות העיבוד  העונה, גידול

מחזור גידולים הוא בעל קיום ולכן , בעיבוד משמר שבו מלכתחילה יש תנאים טובים יותר להתפתחות עשבים

מחזור גידולים יש גם משמעות כלכלית  ניהולתכנון ומובן של .ים בעיבוד משמריתרונות רבים יותר במלחמה בעשב

ו קיים בכל מקרה גם מסיבות לבצעשיקול האך כאמור , של הגידולים שנבחרו שוקודרישות המבחינת מחירי 

 .  שאינן קשורות למלחמה בעשבים

השתלטות עשבים דומיננטיים וקשים  שלה תרומה למניעת, מחזור גידולים מאפשר גם הגדלת השונות בין העשבים

הגדלת התחרות הפנימית בין העשבים באמצעות כולל הקטנת הסיכוי להיווצרות עמידות לקוטלי עשבים , להדברה

ניתן לבחון שילוב גידולים עם יכולת , במידת האפשר. (Locke et al., 2002)והרחבת מגוון אפשרויות ההדברה 

כדי להגדיל את תרומתו של , למשל, מגידול מהיר יותר או נביטה מוקדמת יותרטובה יותר לדיכוי עשבים הנובעת 

בתוך מחזור הגידולים מאפשר גם טיפולים ( ללא גידול)שילוב שנים של כרב . מחזור הגידולים למלחמה בעשבים

פגיעה חשש מללא מגבלות הקיימות בזמן שיש גידול בשדה כמו , י הצורך"עפ ממוקדים יותר בעשביםנרחבים או 

 . אסיף/בגידול עצמו או מגבלות ריסוס לפני קציר

 משופרת/הדברה מדויקת

ומכירות קוטלי עשבים שוות , הדברה כימית היא השיטה המרכזית והנפוצה בעולם למלחמה בעשבים רעים

בשל הגידול המוגבר של עשבים בממשק של עיבוד . בהיקפן למכירות החומרים למלחמה במזיקים ומחלות גם יחד

תזמון מינון ו, שמר יש חשיבות גדולה לתכנון נכון של הדברה כימית בממשק זה מבחינת סוגי חומריםמ

(Chauhan et al., 2006) .הקטנת הפגיעה , הדברה כימית חשובה לצורך הפחתת עלויות אופטימיזציה של

פול בשלבי גידול טי, טיפולי קדם הצצה לגביבעת ביצוע שיקולים ולכן , בסביבה והקטנת התפתחות עמידות

מאחר שחיפוי קרקע  .מצב העשבים והסביבה, יש צורך בהיכרות טובה עם תנאי ותכנית הגידול 'מוקדמים וכו

חשוב במיוחד לקחת נתון זה , ובמיוחד בשלב של קדם הצצה, מהווה מגבלה לביצוע ריסוס של קוטלי עשבים

א גם כי במקרים מסוימים שימוש בקוטלי עשבים נמצ, במקרה של חיפוי .בחשבון בתכנון הדברה בנוכחות חיפוי

 .(Enders and Ahrens, 1995)בפורמולציה של גרגרים יהיה יעיל יותר מנוזל 

מומלץ ביתר שאת להקפיד על ישום מיטבי , בשל הצורך בשימוש מוגבר בהדברה כימית בדרך כלל בעיבוד משמר

פיתוח אמצעים . ישום אחיד וללא חזרות וכדומה, רקיםמזניקיון , של קוטלי עשבים תוך הקפדה על תקינות הציוד

יוכל לאפשר עם הזמן גם שימוש , ליישום מדויק של קוטלי עשבים תוך הסתייעות אפשרית בחישה מקרוב ומרחוק

 .  מדויק וחסכוני יותר בקוטלי עשבים בעלויות סבירות

 זנים משופריםתכנון זריעה ו

וחוסמת את , כ עדיפות לצמחיה המתפתחת מהר יותר"בים יש בדבמסגרת התחרות הנוצרת בין גידולים לעש

הקדמת זריעה של גידולים או זנים בעלי צימוח מהיר וחזק יותר הם . הקרינה לאלה שמתפתחים מאוחר יותר

לת מבחינת תנאי הסביבה וציוד בתלות כמובן ביכואך זאת , אמצעים שיכולים לסייע בתחרות מול העשבים

  . בתנאים מתאימיםהזריעה לבצע זריעה 



פיתוח זני גידולים מהונדסים עמידים ההתפתחות המשמעותית ביותר בנושא שיפור יכולות הגידולים היתה 

אפשר קפיצת מדרגה משמעותית  פיתוח זה. (Roundup-Ready)סלקטיביים כמו גלייפוסט -לקוטלי עשבים לא

זנים אלה הינם . שש לפגיעה בגידול עצמובצע הדברה כימית של העשבים גם לאחר הצצה ללא חבכך שניתן ל

יצוין גם . אך אינם רלבנטיים לישראל, ב ומדינות אחרות"מובילים כיום בממשקי חקלאות משמרת בארה

כפי שיפורט , שימוש בקוטלי עשבים והיווצרות עמידותנכרת בתרם להגדלה של הזנים המהונדסים ששילובם 

       .בנפרד

 יםהתפתחות עמידות לקוטלי עשב

 ,Hilton)זן ראשון של עשבים אשר פיתח עמידות  0575-תוך זמן קצר מתחילת השימוש בקוטלי עשבים זוהה כבר ב

בהערכה  שדות ברחבי העולם 371,11-זנים עמידים אשר נמצאו בלמעלה מ 211ומאז התפתחו כבר מעל , (1957

לכל מנגנוני הפעולה המוכרים של קוטלי ר כבהעמידות התפתחה . (Délye et al., 2013)והיד עוד נטויה , שמרנית

לא פותחו קוטלי עשבים עם מנגנון  51-מוגבר עקב העובדה שהחל מתחילת שנות הואפקט זה גורם לחשש , עשבים

 . (Duke, 2012)פעולה חדש 

משימוש מוגבר ולא תמיד מבוקר  נבעה וממשיכה לנבועכיום ברור כי ההתפתחות המואצת של עמידות בעשבים 

שימוש רציף באותו קוטל עשבים שגרם ללחץ סלקציה על אוכלוסיית מובמיוחד , לי עשבים לאורך השניםבקוט

, ה זובנבהמשך לה. (Neve et al., 2009) ובעקבותיו עליה בשיעור העשבים העמידים לאותו חומר, ביםשהע

בעיבוד  קוטלי עשביםבות עמידות של עשבים עקב שימוש מוגבר תפתחהסיכוי לה ה נוספת שלהגדלהפוטנציאל ל

 Koskinen) לאורך זמן משמרמשטר עיבוד היכולת לקיים על  רכזיום מעשרות שנים כאימזה משמר מוכר כבר 

and McWohrter, 1986).  ב "שבארה, עם הופעת זנים מהונדסים עמידים לגלייפוסטעוד יותר תהליך זה הוגבר

עם זנים כאלה שהקטינו את החשש מעשבים  למשל היו פקטור משמעותי להרחבת השימוש בעיבוד משמר

(Givens et al., 2009) .הפכה בזנים מהונדסים ניכר שימוש שבהן להתפשטותה בדרום וצפון אמריקה  במקביל

לבעיה משמעותית גם באוסטרליה שבה שימוש נרחב בעיבוד , עמידות לגלייפוסט ובמיוחד, עשביםשל עמידות 

ולת לקיים חקלאות כעל הי משמעותיאיום  מהווה שהתרחבות העמידות כיום גברה באוסטרליה ההכרה. משמר

  .(Llewellyn et al., 2002) במדינה זו ברת קיימא

, (Amaranthus palmeri)ב היא הופעת עמידות לגלייפוסט בירבוז פלמרי "דוגמא משמעותית ומוכרת מארה

העשב שהתגלה בתחילה . 2113-בדרום מזרח המדינה החל מאשר פגעה בעיקר בגידולי כותנה עם חקלאות משמרת 

והחל , יה התפשט במהירות גם למדינות סמוכות תוך פגיעה משמעותית במאות אלפי הקטארים של כותנה'ורג'בג

אחד האמצעים הראשונים ללחימה בירבוז פלמרי באותם שטחי כותנה היה . להופיע גם בשדות סויה ותירס

ורק בשלב זה החל מאמץ למציאת דרכים של הדברת , כותנה ומעבר לעיבוד עם פליחההפסקת גידול מסיבית של 

עשבים משולבת שיאפשרו הקטנת הפליחה תוך שימוש במגוון של קוטלי עשבים באופן מושכל והדרכה צמודה 

(Price et al., 2011, Culpepper et al., 2012)   .  

מול צמצום , נו אולי קוטל העשבים המרכזי בעולם כיוםובמיוחד לגלייפוסט שהי, עשבים התפתחות עמידות

מהווה תמרור אזהרה בולט לגבי אופן , האלטרנטיבות עקב מגבלות סביבתיות ומספר מוגבל של מנגנוני פעולה

מאחר שבעיית העשבים בעיבוד משמר היא מראש חמורה יותר מאשר בעיבוד . השימוש בקוטלי עשבים עד כה

ושימוש מושכל במגוון של קוטלי , בו הקפדה רבה עוד יותר על הדברת עשבים משולבתמתחייבת , קונבנציונאלי



לא הגיעה לרמה בעיית העמידות בישראל עדיין  ,למרבה המזל. (Powles et al., 2008)עשבים ודרכים נוספות 

בקוטלי גידולים מהונדסים שיכולים להוות פיתוי לשימוש מוגבר בארץ וגם אין , מקומות אחריםבקשה כמו 

 .ל"עשבים כפי שקרה בחו

 השפעת עיבוד משמר על אוכלוסיית מזיקים

מכרסמים ומזיקים בעקבות הרס מחילות ובית הגידול , אוכלוסיית נברניםבעיבוד קונבנציונאלי יש פגיעה חוזרת ב

 מינימאליפליחה או עיבוד -מעבר לאי, בעיקר ממחקרים שנעשו בצפון אמריקה, כבר שנים רבות י הידוע"עפ. שלהם

אוכלוסייתם עקב זאת לעתים קרובות ושלהם  התת קרקעייםמחילות ואזורי המחיה פגיעה קטנה יותר במוביל ל

וכן יכולה לספק להם מזון , טוב יותר לחולייתנים קטנים וחרקים מסתוראמנם השארת חיפוי מאפשרת . מתרבה

 העלייה בנזקי לעתיםיצוין גם כי . ת חיפויאך בפועל לא זוהתה בהכרח עליה משמעותית במספרם עם השאר, נוסף

 ,Wooley et al., 1985)יכולה להתאזן עם תרומתם בטריפת זרעי עשבים עם עליית מספרם חולייתנים ומזיקים 

Johnson, 1986, 1987, Holzer et al., 1996, Bourne, 1999). 

אין נתונים עקביים לגבי  ,ומכרסמים באוכלוסיית נברנים אשר מוכרת ממקומות רביםמעבר לעליה , בראיה רחבה

אך מדובר בדרך , חרקים שונים ואפילו מחלות, קיימים דיווחים על עליה באוכלוסיית חלזונות. מזיקים אחרים

כלל במקרים מקומיים וההשפעה של גורמים אחרים כמו תנאי האקלים או מחזור הגידולים היא הרבה יותר 

שראוי לציון ולגביו יש עדויות שונות הוא עידוד התפתחותה של נושא . משמעותית מזו של שיטת העיבוד

פליחה והן מעל פני -הן מתחת לפני הקרקע באי, אוכלוסיית אנטגוניסטים למזיקים בממשק של עיבוד משמר

ותרומתה להקטנת אוכלוסיית המזיקים יכולה להיות בעלת משמעות , הקרקע במקרה של השארת חיפוי צמחי

    .(Kendall et al., 1995, Leake, 2003, Friedrich et al., 2014) בממשק הדברה משולב

נברנים ומזיקים בממשק עיבוד משמר מבוססת  ,אוכלוסיית המכרסמיםמלחמה בכמו במלחמה נגד העשבים גם ה

כדי להקטין את השימוש בהדברה כימית יש צורך בהקפדה על ניהול ממשק הדברה . כיום בעיקר על הדברה כימית

במקרה של חולייתנים שוכני קרקע חשוב להקפיד . ניטור שוטף וליווי מקצועי, בדגש על מחזור גידולים, לבתמשו

עבור תנשמות  תיבות קינוןוכן ניתן להשתמש במלכודות והצבת , על ניטור והדברה גם באזורי מפלט סביב השדות

(Witmer et al., 2007)  . 

 בכלל ובפארק שקמה בפרטהמצב בישראל 

, עם זאת. ובשטחי בעל גדל והולך השימוש בשיטת עיבוד זו, ראל מודעות הולכת וגוברת לצורך בעיבוד משמרביש

ולכן הנתונים מהשטח , אין כמעט שימוש בשיטה של השארת חיפוי בשל המחיר הגבוה שניתן לקבל עבור שחת

טחי הבעל שתי שיטות עיבוד באזור פארק שקמה קיימים בש. מתייחסים בעיקר לעיבוד משמר ללא השארת חיפוי

באזור הפארק יש הקפדה ככל האפשר על מחזור . פליחה במזרחו-ור ואיזעיבוד מינימאלי במערב הא –עיקריות 

כמו כן גם בחלקות רבות של אי פליחה . כ מספר שנים של חיטה ולאחריהן קטניות או כרב"הכולל בד, גידולים

    .נעשית אחת למספר שנים פעולת עיבוד קרקע

נעשו עד כה מחקרים  ומאחר שלא, רמת ומגוון השיבוש בעשבים תלויים במספר רב של גורמים, כפי שכבר צוין

משיחה עם אנשי ההדרכה באזור . מפורטים והשוואתיים בתנאים דומים הנתונים לגבי ההשפעות הם כלליים בלבד

נוסף נגד עשבים יחסית לעיבוד  שנתיניתן לומר שכללית במשטר אי פליחה יש כיום בממוצע צורך בטיפול 

, נגד מכרסמיםשנתי במקרים מסוימים יש בנוסף לכך צורך גם בטיפול . ח לדונם"ש 01-07בעלות של כ , מינימאלי



בלבד וניתן לכמת  01כשכיום יש בארץ רישוי לתכשיר רוש  ,ן השדות שהוא המזיק החקלאי המרכזינברבעיקר 

 . (2106, מוטרו) בעלות דומהטיפול כזה 

אך למרות שיש גידול , בישראל בכלל ובאזור פארק שקמה אותרו כבר זני עשבים שונים עמידים לקוטלי עשבים

. השקעה משמעותית בשלב זה מחייבבמודעות של המגדלים לאיום זה התחושה היא עדיין של איום רחוק שאינו 

שבהם נמצאה  (Diplotaxis erucoides)מצויים שני זני עשבים עמידים משמעותיים באזור הפארק הם טוריים 

, ALSבו נמצאה גם עמידות מרובת אתרים למעכבי ש (Lolium rigidum)וזון אשון  ,ALSעמידות למגוון מעכבי 

ACCase ו-EPSPS (2106, מצרפי ורובין, 2102, רובין).  יצוין כי אין באזור הפארק ניטור מסודר של עשבים

ולמעבדה של ברוך רובין בפקולטה לחקלאות שהיא , בלת החלטות הדברהלבדיקת עמידות לצורך מניעה וסיוע בק

 . כ"אלה מגיעים עשבים חשודים לבדיקה רק באופן ספוראדי בדכהיחידה בארץ המבצעת בדיקות 

ומאפשר להקטין , טכני חשוב שהחל בבחינה ברוחמה הוא מכבש שנרכש עם קומביין מתאים לגרירתו-פתרון אגרו

השימוש במכבש זה שעלותו גבוהה יוכל לסייע . רעי העשבים הנופלים לקרקע במהלך הקצירמשמעותית את כמות ז

 .והוא יבחן בתקופה הקרובה, מאד במלחמה נגד עשבים ללא שימוש בחומרי הדברה

 סיכום והמלצות

בפארק שקמה מחייבת מתן מענה להשפעות השליליות שיש לממשק זה על  הטמעת השימוש בעיבוד משמר

הם בעיקר גידולים הפארק מאחר שהגידולים באזור . בעיקר נברנים, העשבים הרעים והמזיקים אוכלוסיית

ובהתאם לכך היכולת להשקיע בתשומות  ,אקסטנסיביים כמו חיטה שרמת ההכנסות בהן היא נמוכה יחסית

שולבת באופן יש חשיבות רבה עוד יותר לניהול ממשק אפקטיבי ויעיל של הדברה מ, ופעילויות היא נמוכה גם כן

, מעבר לאתגר קצר טווח זה. שיסייע למיקסום הרווחים והיבול תוך אופטימיזציה של הדברת העשבים והמזיקים

ויש חשיבות רבה , עומד על הפרק גם אתגר ארוך טווח של מניעת התפתחות רחבה יותר של עמידות עשבים

 .להערכות מולו במסגרת ממשק ההדברה המשולבת ומחזור הגידולים

חייב הקמת מנגנון בסיסי של ניהול יניהול אפקטיבי של הדברה משולבת באזור הפארק , ניסיון במקומות אחריםמ

למגדלים בפארק יש מודעות לצורך בממשק . נתוניםשוטפים של כולל מערכת מסודרת לאיסוף ושיתוף , והדרכה

ערכת ניהול נתונים וסיוע בקבלת אך אין עדיין מ, של הדברת עשבים ומזיקים משולבת וקיום מחזור גידולים

חוקרים , י כל מגדל בנפרד ללא שיתוף מיידי עם מדריכים"והנתונים נאספים ע, החלטות משותפת ומסודרת

אך בפועל הם משלבים , למדריכים האזוריים יש מודעות גבוהה לנושא. ואחרים שיוכלו לסייע בקבלת ההחלטות

בהערכה ראשונית עלות בניית מנגנון ניהול . מוגדרת ומרוכזת אותו כחלק משגרת הפעילות שלהם ולא כמשימה

עלות זו כוללת איש מקצוע המקדיש לנושא כיומיים בשבוע למחקר . לדונם לעונה₪  6-7ממוקד לנושא תהיה כ 

בדיקת עמידות לדגימה  וביצוע של GISעם מערכת  של עשבים כל עונה יםמיפוי מסודרביצוע ניטור ווכן , והדרכה

   .בערךדונם  0,111-2,111כל 
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