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חורפל םיכישממ  וללה  םיחמצה  ףרוחה , תנוע  תליחתב  ףא  תוהובג  תורוטרפמט  ומע  איבמה  םילקאה  יוניש  תובקעב  .רעי  הונ  רקחמה  זכרמ  תודש  ילושב  תצייק  יחמצ 
יפרצמ רואמ  םוליצ : םהלש |  הליגרה  לודיגה  תנוע  רחאל  ףא  םייאלקחה  תודשה  לא  םיערז  ץיפהלו 

בקע תימיכ  םיבשע  תרבדה  תוליעיב  הדיריל  ששח 
הביבסה יאנת  יוניש 

ןוגכ םינוש  םילודיג  ילוביב  לש 34%  תעצוממ  התיחפל  איבהל  םילוכי  תואלקחב , רתויב  השקה  קיזמל  םיבשחנ  םיער  םיבשע 
ךרדה םה  םיבשע  ילטוק  הנשל  . רלוד  דראילימ  םיכרעומ ב-4.8  םיבשעה  יקזנ  דבלב  הילרטסואב  .היוסו  הנתוכ  הטיח , סרית ,

םיבשע תרבדה  תונולשיכ  ירקמ  רפסמב  היילע  שי  תונורחאה  םינשב  .תואלקחב  םיבשע  תרבדהל  רתויב  תינוכסחהו  הליעיה 
םיררושה הביבסה  יאנתמ  תיתועמשמ  הרוצב  תעפשומ  םיבשע  ילטוק  לש  הלועפה  תוליעיש  תויה  .םיאלקח  ידי  - לע םיחוודמה 

םיאלקח ךכל , יא  .םייבטימ  םניאש  םיאנתב  םיבשע  ילטוקב  שומישמ  תעבונ  וז  המגמ  יכ  איה  תורעשהה  תחא  םהב , שומישה  ןמזב 
שומישב רבעב  הגשוהש  הרבדה  תוליעי  התואל  עיגהל  ידכ  םימעפ  רפסמ  ססרל  םיתיעלו  םיהובג  םינונימב  שמתשהל  םיצלאנ 

לש יתביבסה  סמועה  תלדגה  ןכ  ומכו  תודימע , תוחתפתהל  ןוכיסה  תא  הלעמ  םיבשע  ילטוקב  רבגומה  שומישה  .ץלמומה  ןונימב 
.דבכ יתביבס  ריחמב  הכורכ  םילקימיכ  םתוא 

. הביבס יאנת  תינתומ  תודימע  תרדגומ כ םינתשמ  הביבס  יאנתב  םיבשע  ילטוקב  לופיטב  דורשל  םינוש  םיבשע  לש  םתלוכי 
םתוליעי תדרוי  ינצמח  - וד ןמחפב  תרשעומ  הביבסבו  תוהובג  תורוטרפמטב  יכ  ךכ  לע  םיעיבצמ  אשונב  ושענש  םירקחמה  תיברמ 

יכ אצמנ  םהב , ןחבנ  הביבס  יאנת  תינתומה  תודימעה  ןונגנמש  םירקמב  ללככ  . הרבדהה  ירמוח  לשו  טרפב  םיבשע  ילטוק  לש 
םינונגנמל המוד  ןפואב  תאזו  הרטמה , בשעב  םיבשע  ילטוק  לש  קוריפה  בצק  לעו  הלבוהה  לע  העיפשמ  הביבסה  יאנת  תונתשה 

ושענש םירקחמה  בור  םידימע  . םיבשע  תויסולכואב  םיבשע  ילטוק  לש  היוקל  הלבוהלו  קוריפ  תיולת  תודימעל  םירושקה 
אלו טעמכו  דועו ) ינצמח  - וד ןמחפ  רוא , תמצוע  הרוטרפמט ,  ) םיבשע ילטוק  תוליעי  לע  דיחי  םרוג  לש  ותעפשה  תא  ונחב  אשונב 

.םיבשע ילטוק  לש  םתוליעי  לע  הביבס  ימרוג  רפסמ  לש  תבלושמה  העפשהה  לע  עדימ  םייק 

, םימרוג ינש  לש  בולישה  תאו  הדידבה  העפשהה  תא  ןחבש  יוסינ  עצוב  םירחאו  , בתוכה  ידי  - לע הנורחאל  ךרענש  רקחמב 
רתויב ץופנה  םיבשעה  לטוק  טסופיילג , ®(. Roundup  ) טסופיילג םיבשעה  לטוק  תוליעי  לע  ינצמח , - וד ןמחפ  תומרו  תורוטרפמט 

שומישה לש  תויתואירבה  תועפשהה  לע  םינוש  םיחוויד  לשב  םידקת  רסח  ירוביצ  ןויד  הנורחאב  ררועמ  םלועבו , ץראב  שומישב 
ירטשמ ינש  ונחבנ  יוסינב  .תונוש  תונידמב  רמוחב  שומיש  לע  רוסיאהו  וב  הליעפה  הלוקלומה  תא  םיליכמה  םירישכתב 

ההובג המרו  םויכ , תמייקה  המרה   ) ינצמח - וד ןמחפ  תומר  יתשו  ינוכית ) םי  םילקאב  ףרוחל  סחייתהב  תוהובגו , תוליגר   ) הרוטרפמט
םיבשע ינימ  ינש  לש  תונוש  תויסולכואמ  םיחמצ  רויא 1 .) [( ) ותטילפ םצמוצת  אל  םא  תיחכונה  האמה  ךלהמב  היופצה   ] ב-75%

הנבל זווא  ףכ  ינוכית , םי  םילקא  תולעב  תופסונ  תונידמבו  לארשי  תואלקחב  םישק  םיקיזמכ  םיעודיה  םייתנש , - דח
בלשבו ץלמומה  ןונימב  טסופיילג  םיבשעה  לטוקב  וססור  (, Conyza canadensis  ) תידנק תצייקו  ( Chenopodium album)

ולדוגש םיחמצב  טסופיילג  תוליעיב  הדירי  המשרנ  .ליעלש  הביבסה  יאנת  לש  םינוש  םיבולישב  ולדוגו  םיאתמה  יתוחתפתהה 
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תורוטרפמט  ) תרוקיבה לופיטל  האוושהב  ינצמח  - וד ןמחפב  תרשעומ  הביבסב  ולדוגש  םיחמצבו  הנועל  תוהובג  תורוטרפמטב 
טקפא הפצנ  םימרוגה  ינש  לש  תבלושמה  העפשהה  תניחבב  רויא 1 .) ( ) הליגר ינצמח  - וד ןמחפ  תמר  תלעב  הביבסו  הנועל  תוליגר 
םרוג לכ  לש  יוניש  תובקעב  לודיגל  האוושהב  םיבשעה  לטוקב  ולפוטש  םיחמצה  לש  תודירשה  תמרב  היילעל  איבהש  יתפסות ,

.תרוקיבה תצובקלו  דרפנב  יתביבס 

רויא 1
זווא ףכו  תידנק  תצייק  יחמצ  לע  ®(  Roundup  ) טסופיילג םיבשעה  לטוק  תעפשה 

םילקאב ףרוחל  )  C32/16°  ) תוהובגו ) C18/12°  ) תוליגר תורוטרפמטב  ולדוגש  הנבל 
םויכ תמייקה  הליגר , ינצמח  - וד ןמחפ  תמר  תלעב  הביבסבו  םוי ,) / הליל  ) ינוכית םי 

(ppm 700  ) תרשעומו ( ppm 400)
לש הנוילעה  תינמיה  הניפב  םיגצומ  לופיט  לכב  תודירשה  יזוחא  םיבשעה , לטוקב  סוסירה  רחאל  םוי  ומלוצ 21  תונומתה 

. םירחאו   Matzrafi ךותמ דבועמ  .הנומת  לכ 

, וב םיחתפתמ  םיריעצ  םישרושו  םילעש  רוזאב  רודימו  חמצב  םיבשע  לטוק  לש  הריהמ  העונת  יכ  אצמנ  תודימעה  ןונגנמ  תניחבב 
תיברמ לש  הריהמ  הלבוה  ידי  - לע יכ  רעשל  ןתינ  .טסופיילגל  םלשה  חמצה  תושיגרב  הדיריל  תוליבומה  תוביסה  הארנה  לככ  ןה 

דחיו תולוקלומ  לש  העונת  ענומה  רבד  םימייק , םישרושו  םילע  לש  םצמוצמ  רפסמ  בירקמ "  " חמצה הלא , תומקרל  םיבשעה  לטוק 
תורשפאמו תוכומנ  תוראשנ  חמצה  ראשב  םיבשעה  לטוק  תומר  הז , בלשב  .הלא  םירוזאל  ץוחמ  לא  םיבשעה  לטוק  לש  ןתיא 

תוהובג תורוטרפמטב  ולדגש  םילפוטמ  םיחמצב  ךכ , לע  ףסונ  רויא 1 .)  ) םישדח םישרושו  םילע  םיינשמ , םינצינ  לש  תוחתפתה 
לש תמדקומ  הצצהו  םיידדצ  םיפנע  לש  הצנה  ולחה  רמולכ  ידוקדוק , ןוטלש  ןדבוא  הפצנ  ינצמח , - וד ןמחפב  תרשעומ  הביבסבו 

ךכ םיבשעה , לטוקב  ולפוטש  םיחמצב  תוחרפתה  רפסמב  היילעל  האיבה  וזה  העפותה  םירקמהמ  קלחב  רויא 1 .)  ) החירפ ירביא 
.הובג רתוי  םיערז  רוציי  לאיצנטופ  וארה  ףא  אלא  ורבדוה , אלש  קר  אל  םיחמצה  טסופיילגב  לופיטה  רחאלש 

םייח ונא  .וירחאל  םג  אלא  םיבשע  ילטוקב  שומישה  ןמזב  קר  אל  הביבסה  יאנת  תובישח  תא  םישיגדמ  םירחאו  הז  רקחמ  יאצממ 
לש תיתביבסה  םתעפשהל  הלדג  תועדומה  דגנמו  םילוביה , תקופת  לש  האלעהלו  רופישל  הלדגו  תכלוה  תובישח  וב  שיש  ןדיעב 

תובר םורתל  לוכיו  והומכ , ןיאמ  בושח  םינתשמ  הביבס  יאנתב  הרבדה  ירמוח  לש  תוליעיה  תעפשה  דומיל  .םיימיכ  הרבדה  ירמוח 
ךרעמ רופיש  .הרבדה  ירמוחב  ליעי  אלו  זרפומ  שומיש  תעינמלו  תיאלקחה  רוצייה  תלוכי  תאלעהל  הרבדהה , ךרעמ  רופישל 

.הלדגו תכלוהה  םלועה  תייסולכואל  יתנוזתה  ןוחטיבה  רופישב  ףסונ  דעצ  אוה  הרבדהה 
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	איור 1
	השפעת קוטל העשבים גלייפוסט (Roundup®)  על צמחי קייצת קנדית וכף אווז לבנה שגודלו בטמפרטורות רגילות (C18/12°( וגבוהות (C32/16°(  לחורף באקלים ים תיכוני (לילה/יום), ובסביבה בעלת רמת פחמן דו-חמצני רגילה, הקיימת כיום (400 ppm) ומועשרת (700 ppm)
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