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  כולל תמונות רשימת הזרעים המחבלים של מדינת ישראל

Israel List of Noxious-Weed Seeds  
 
 

 עפ"י תקנות הזרעים של מדינת ישראל, דרגת הסבילות לזרעים מחבלים היא אפס.
 כלומר, זרע יחיד של צמח מחבל פוסל את המכסה כולה.

 
 

 שם עברי
Hebrew name 

 שם אנגלי
Common name 

 שם מדעי
Scientific name 

 Russian  Knapweed Acroptilon  repens *  דרדר  זוחל
(=Centaurea repens) 

 .Ragweed,  Bursage Ambrosia  spp אמברוסיה

 Canada  Thistle Cirsium  arvense *  קוצן  השדה

 .Dodder Cuscuta  spp כשות

 Nutgrass Cyperus  rotundus גומא  הפקעים

 Quackgrass Elytrigia repens *  אגרופירון  זוחל
(=Agropyron  repens)  

 esula Leafy  Spurge Euphorbia  esula*  חלבלוב 

 ciliaris   Blueweed Helianthus  ciliaris*  חמנית 

 .Broomrape  Orobanche  spp עלקת

 Silversheath  Knotweed Polygonum  argyrocoleon פרחים-ארכובית  רבת

 carolinense Horse  Nettle Solanum  carolinense  *  סולנום 

 Perennial  Sow-thistle Sonchus  arvensis *  מרור  השדה  

 .Witchweed Striga  spp *  סטריגה  

 

 .Not found in Israel *      * לא קיים בישראל.                                                                    
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 תמונות

 

Acroptilon repens 
 

Ambrosia spp. 

 

Cirsium arvense 

 

Cuscuta spp. 

 

 

Cyperus rotundus 

 

 

Elytrigia repens 
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Euphorbia esula  

Helianthus ciliaris 

 

Orobanche spp. 
 

Polygonum argyrocoleon 

 

Solanum carolinense 

 

Sonchus arvensis 
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Striga spp. 
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   18. 2.2016   תאריך עדכון: 
  

 שימת הזרעים המחבלים, מתוך רשימת נגעי ההסגר )תוספת שנייה(ר
 ועדכונים  25.3.2009-, מ6768של תקנות ייבוא צמחים, קובץ תקנות 

 

( מכסת הזרעים המיובאת לארץ צריכה להיות חופשית 691-690עפ"י תקנות יבוא צמחים )עמודים 

 )נקייה( מהזרעים המחבלים הבאים: 

 

 היא אפס. לגבי מיני זרעים מחבלים נכון להיוםרמת הסבילות  
 

 (. GRINים לכל סוג )לפי הוספנו את מספר המינים המשוער המשתייכ -כאשר צוין רק סוג הזרעים
   

   

Acroptilon repens (L.) DC. ( Asteraceae- Compositae ) 

      syn.: Centaurea repens L. 

  

Alectra spp. (Scrophulariaceae )       -    6 species                                                          

 

Ambrosia spp. (except A.. maritima) (Asteraceae- Compositae )    -  27 species 

 

Arceuthobium  spp. (Loranthaceae )      -    8 species 

 

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. (Poacea- Gramineae ) 

 

Cirsium arvense (L.) Scop. (Asteraceae- Compositae )  

syn.: Carduus arvensis (L.) Rob. 

 

Commelina benghalensis L.  (Commelinaceae ) 

 

Cuscuta spp. (Cuscutaceae )       -    29 species 

 

Cyperus alopecuroides Rottb. (Cyperaceae) 

 

Cyperus amabilis  Vahl. (Cyperaceae) 

 

Cyperus articulatus L. (Cyperaceae) 

 

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hasske .(Cyperacea) 

 

Cyperus haspan L. (Cyperaceae )        

 

Cyperus iria L .(Cyperaceae) 

 

Cyperus rotundus L.  (Cyperaceae ) 
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Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski (Poacea- Gramineae ) 

syn.: Agropyron repens (L.) Beauv.:   syn. Elymus repens (L.)…. 

  

Emex australis Steinh.  (Polygonaceae ) 

 

Euphorbia spp. all weedy species. (Euphorbiaceae )  - hundreds of species 

 

Fallopia convolvulus (L.) A. Love. ( Polygonaceae )   16.1.2011-בוטל ע"י וועדת הנגעים ב     

syn.: Polygonum convolvulus L.                     )השירותים להגנת הצומח(  

Helianthus ciliaris DC.  (Asteraceae –Compositae ) 

Ipomoea hederacea  ( L.) Jacq.  (Convolvulaceae )          

Ipomoea triloba L.  (Convolvulaceae ) 

 

Ipomoea turbinata Lag. (Convolvulaceae ) 

syn.: Calonyction muricatum (L.) Don. 

 

Leptochloa chinensis (L.) Ness.  (Poacea –Gramineae ) 

Orobanche spp.  (Orobanchaceae )       -    30 species 

 

Paspalum scrobiculatum L.  (Poacea- Gramineae ) 

 syn.: Paspalum commersonii Lam. 

 

Persicaria pensylvanica (L.) M. Gomez (Polygonaceae ) 

syn: Polygonum pensylvanicum L. 

 

Polygonum argyrocoleon  Steud.ex Kunze (Polygonaceae ) 

   

Rorippa spp.  (Brassicaceae- Cruciferae )      - 19 species 

Rottboellia cochinchinensis ( Louv.) Clay. (Poacea- Gramineae ) 

syn.: Rottboellia exaltata L. 

 

Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb. (Poacea –Gramineae ) 

syn.: Setaria pumila subsp. Pallide-fusca (Stapf & C. E. Hubb.) B. K. 

Simon.  

 

Sida spinosa L.  (Malvaceae ) 

 

Solanum carolinense L. (Solanaceae ) 
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Solanum sarrachoides Send. (Solanaceae ) 

 

Solanum torvum Sw. (Solanaceae ) 

 

Sonchus arvensis L.  (Asteraceae-Compositae ) 

 

Striga spp. (Scrophulariaceae )       -    10 species 

 

Toxicodendron pubescens Mill. (Anacardiaceae) 

syn.: Rhus toxicodendron L. 

 

Toxicodendron radicans (L.) Kuntze (Anacardiaceae)  

syn.: Rhus radicans L. 

 

Viscum album L. (Santalaceae-Viscaceae ) 

 


