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טריפלורןהתיק כנגד 

הוחלט באיחוד האירופאי על הוצאתו של התכשיר על כל נגזרות  2007בשנת 
.שלו משימוש

קדמו להם ארצות סקנדינביה והולנד שחלקן עוד הוציאו את התכשיר משימוש 
.2000עוד לפני שנות ה

הדוח ארוך ומסביר את הסיבות כאשר הסיבה העיקרית לגריעתו היא פגיעה  
.ביצורים ימיים והצטברות שלו בקרקע

אין לו  , הוא מתפרק באור, בדוח כתוב שרמת הרעילות שלו לבני אדם נמוכה
.בעיה של רחף



:הסיכום של הדוח

• Trifluralin is associated with a range of harmful effects on primary
aquatic organisms. The conclusion of the review of trifluralin under
Directive 91/414/EEC is that registration of this substance cannot be
continued. Due to its harmful properties and the potential risks posed
by its production and use, global action is warrante



(  2021רובין )



תווית 

רישוי 

,  טריפלורן

2008





של כל השימושיםהחומר הפעיל

Simazine31/3/2013Triazine

Azinphos Methyl31/3/2013Organophosphate

Acephate31/12/2012Organophosphate

Parathion Methyl31/12/2012Organophosphate

Diazinon31/3/2014Organophosphate

Dichlorvos31/3/2014Organophosphate

Fenthion31/3/2014Organophosphate

Methidathion31/3/2014Organophosphate

Prothiophos31/3/2014Organophosphate

Oxydemeton Methyl31/3/2014Organophosphate

Cadusafos31/3/2014Organophosphate

Methamidophos31/3/2014Organophosphate

Endosulfan1/1/2014Organochlorine

Ametryn31/3/2013Triazine

Benfuracarb31/3/2015Carbamate

Carbaryl31/3/2015Carbamate

Carbosulfan31/3/2015Carbamate

Fusilazole31/3/2015Triazole

Dicofol31/3/2015--

Trifluraline31/12/2015Dinitroaniline



?מאז ועד היום מה קרה



,(ב'קוצא)צובאארםבדורתבשיבושמדאיגהלעלייהגורםטריפלורליןהעדר•

דוחנית,למינהוחבלבל,שיבולתירוקוירבוזפלמריירבוז,מוזרהחפורית

.(ועודבצל,גזר,כותנה,חמניות)שוניםשורהבגידולימצויוזיפןהשלחין

הצנעההואגםמחייב(יותרהיקר)שהפנדימתליןהפנימוטרםהחקלאים•

,חימצה,חמניות,כותנה)קיץבגידוליבעיקרמיטביתעשביםלהדברתמיכנית

(ועוד

בעלויותלעלייה,תחליפייםעשביםבקוטליבשימושלעלייהגרםזהביטול•

,העשביםאוכלוסייתעלשלהםהסלקציהלחץאתוהגביר,ההדברה

עמידותאוכלוסיותשלולאבולוציה

(2019,רובין)

על רמת  ( 2015)השפעת ביטול הרישוי של טריפלורלין 

השיבוש בעשבים רעים בישראל



בטריפלורליןעם הירידה בשימוש ACCaseעלייה בשימוש במעכבי 
בעולם  
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:בצל בעונה החולפת

הכלבסך 

החלקה טופלה 

ק  "סמ270בכ

חץ/סלקט



כותנה

ירבוזיםעל אף כל התכשירים המורשים ישנה עלייה בקושי בהתמודדות נגד 
.ודגניים שונים



שעועית:

ובזאגרןפולסאר,פלקס, דואל

.לא כל התכשירים מורשים גם לשעועית עדינה

חלק מהחומרים  , ( יום60-70)בשל העובדה שגידול שעועית נחשב גידול קצר 
.בעיתיים לדו גידול

בשנים האחרונות ישנה עלייה  . ישנה אפס סבילות לנוכחות של קוטב וירוקת חמור
בתפוצת הקוטב לנוכח כישלונות בהדברת העשבים מה שמצריך את המגדלים  

.לבצע עישוב ידני ערב הקציר

.בנוסף לזה מבוצע ריסוס מכוון

....ועדיין



עגבניות תעשייה

בשנים האחרונות רואים עלייה רבה בכישלונות הדברה בעיקר חבלבל  
.וירבוזים

• טיטוס ' גר20ישנם חלקות בעונה החולפת שהגיעו לריסוס כולל של 
.ריסוס מכוון ועישוב, לדונם

• סנקורלא בכל החלקות יש קו נוע המאפשר יישום נכון ויעיל של 







?אז מה עושים

.הציפיותעלעונותלאהחלופותכנראה

.לעמידותהסיכויאתמעלהכאמורסלקטיביםבתכשיריםמוגברשימוש

.יום120למשךבתכשירחורגשימושאושרבצרפת-

:בלטריפלורןרישויישעדייןבעולםכרגע-

,פרו,אורוגוואי,פרגוואי,מקסיקו,בוליביה,ילה'צ,ארגנטינה:אמריקהדרום-
,ברזיל

ב"ארה,קנדה:אמריקהצפון-

,תאילנד,פ"דרא,זילנדניו,יפן,פ"דרא,זילנדניו,אוסטרליה:פסיפיק-אסיה-
ויטנאם

.אוקראינה:אירופה-



שנה הבאה מדברים על עלייה משמעותית בהיקף הכותנה בארץ        •

?מה עושים

?האם זה לא המקום להתחיל ולנסות להחזיר את התכשיר לשימוש

?איך עושים



?ומה צופן העתיד

• https://www.gov.il/he/Departments/news/revisionpesticides

https://www.gov.il/he/Departments/news/revisionpesticides


שינוי גישה שלנו

.מאליוכמובןהללוהרביזיותאתלקבלאמוריםלאשאנחנולהביןשנתחילהזמןהגיעה•

ביציאתנזקיםהערכתמודללולבנותעלינומשרדיתהביןלוועדהמגיעשתכשירלפני•

התכשיר

עלאומשרדיתהביןבוועדהנשמעהשלנושהקוללמצבלהגיעכמערכתעלינוחובה•

בארץהחקלאיםכללאתשמייצגדיןעורךידיעלאוידינו

•





• תודה


