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תוכניות מחקר-צמחים פולשים

Solanum-המקורסולנום• cornutum

Solanum-זיתניסולנום• elaeagnifolium

Parthenium-אפילפרתניון• hysterophorus

Ambrosia-אמברוסיה• spp.

Amaranthus-ירבוז• spp.

Trianthema-רגלנישלשי• portulacastrum



ביולוגיה

Trianthema)רגלנישלשי• portulacastrum)ובשמו

Desertהעממיהלועזי Horse Purslaneחדצמחהוא-

אופיבעל,וסוקולנטיעשבוני,החיעדייםממשפחתשנתי

.הקרקעפניעלושרוענמוךצימוח

שצמחכךהקרקעפניעלמשטחיוצריםהירוקיםהענפים•
.ר"מעלהעולהשטחלכסותיכולאחד

פיועלאוקטוברעדיונימחודשבישראלפורחהצמח•

ויכוליםלקרקענפילתםעםחיוניייםהזרעיםהספרות

.יוצרושבהםעונהבאותהלנבוט



תפוצה

לשארפלשממנההטרופיתבאמריקההצמחשלמקורו•
,באסיה,המשווניתבאפריקהגםמצוי.אמריקהאזורי
.ובאוסטרליה,הודוהיבשתבתת

•
מוכרהוא.גידולבתישלשוניםבסוגיםמצויהצמח•

אך,לחיםמעובדיםשדותשוליעלהמשתלטכעשבוני
.מדברובשולידרכיםבשולימופריםבאזוריםגםמצוי

ערוציםבשולי,מעובדיםבשטחיםגדלהצמח,בארץ•
בספרותמתוארשהואאף.מושקיםובמקומות,ונחלים
בארץרביםבמקומותכיוםמצויהוא,נדירכצמחבארץ
.הערבהועדהחולהמעמק



תפוצה עולמית
תפוצה עולמית

GBIF—the Global Biodiversity Information Facility



תפוצה בישראל

כנרותבבקעתמצויהוא'ברשתישראלצמחיית'פיעל•
אזוריבשארמאדונדירבשרוןנדיר,שאןביתובקעת
.הארץ

,העליוןהירדןבעמקנמצאהוא'השדהצמח'פיעל•
.ובערבה,בשרון,עמקים
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היסטוריה בארץ

.דווח ראשוני-1967•

-איסוף צמחים מבריכת הדגים של להבות הבשן-1985•
.בירושלים" עשביה"ב

תוכנית מחקר של המדען הראשי של משרד  -2019•
.החקלאות



תפוצה בעמק החולה

בעיקרקשהבצורהמשבשזהרעעשבהחולהבעמק•
א"א,תירס,לתעשיהעגבניותהחשוביםבגידולים
.מלליואבטיח

יעיליםסלקטיבייםעשביםקוטליבנמצאשאיןכיוון•
העשבאתללמודצורךישזהרעעשבלהדברת
.הדברהאמצעילוולהתאים



מטרה

.מיפוי התפשטות•

.הארץבתנאי לימוד הביולוגיה •

.  פיתוח מודל פנולוגי להתפתחות העשב•

העשבעםלהתמודדותיעיליםהדברהמשטרימציאת•
עגבניות,מללאבטיח,א"אבגידוליםהקשההפולש
.ותירס



פירוט הניסויים

.איתור ואיסוף זרעים•

.מיפוי אוכלוסיות בעמק החולה•

:בחינת תנאי הנבטה•
מצע נביטה•
השהיה בחומצה•
קרור•
חושך/אור•

.פ בתאי גידול"באגר בצ-ניסוי טרמלי•

.ניסוי עומקי הצצה•

.שולחן ריסוס-הרבצידים בעציצים•

.בעונה הקרובה-הרבצידים בשדה•



אוכלוסיות שאספנו בעמק החולה 
2019-ב

מנרה•

להבות הבשן•

עמיעד•

שניר•

כפר סאלד•





שיבוש 
בשולי שדה

להבות הבשן
2019יולי 23



-בריכות דגים
להבות הבשן



2019אוקטובר 13ברוקלי מנרה 





און דיר









פרח



הלקט



הלקט פתוח







זרע







ניסויי הנבטה

טיפול זרעים בחומצה זרחיתנית•

מים/אגר•

צלחות פטרי•

.בחושך. צ"מ15,20,25,30: תאי גידול4•

חזרות לכל טיפול5•

אור•

שהיה בקור•

זמן•



ניסוי זמני השהיה בחומצה



נביטה בטמפרטורות שונות ניסוי 



בחושך בתאי גידול, פ"בצ, ניסוי נביטה באגר
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ניסוי הצצה מעומקי קרקע שונים

ליטר1עציצי •

קרקע נוה יער•

מ"ס0,1,2,4,6עומקים•

חזרות6•

חממה בנוה יער•



ניסוי הנבטה מעומקים שונים



עומקי הצצהניסוי



ניסוי עומקי הצצה



? ומה בהמשך

.המשך מיפוי•

לילה  /יוםמשטרי טמפרטור6-ב-חזרה על ניסוי הנביטה•
.עם וללא אור

.חזרה על ניסוי ההצצה•

סריקה ראשונית של קוטלי עשבים קדם זריעה בעציצים  •
.באמצעות מרסס שולחני

בעציצים  אחר הצצה סריקה ראשונית של קוטלי עשבים •
.מרסס שולחניבאמצעות 

.ניסויי שדה עם קוטלי העשבים המצטיינים•

.המלצות למשטר הדברה בצידי דרכים ובגידולים שונים•



תודות 

מאור מצרפי•
קלין אבו נאסר'ז•
שירה גל•
המאם זידאנה•
עומר קפילוטו•

גיא אכדרי•

!ההקשבהעל ולכם 


