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  תקצירתקצירתקצירתקציר

בחינת השפעת רמת וסוג החומר ניסוי לתמרי� של מושב תומר מתנהל  במטע ה

שנה  (2006 בשנת . הול' מז� מג�האורגאני על היבול והאיכות של תמרי� אורגאניי

את היבול נת� '  קוב לד6הטיפול שקיבל קומפוסט לפי )  ליישו� הטיפולי�השניי

. 2006לגבי השילפוח לא היה הבדל מובהק בי� הטיפולי� בשנת . הגבוה ביותר

בבדיקות הקרקע לא קיבלנו קורלציה טובה בי� הטיפולי� לבי� הרמה של החנק� 

בי הזרח� קיבלנו התאמה טובה לעומת זאת לג. והאשלג� במיצוי העיסה הרוויה

לגבי הרמה של יסודות ההזנה בעלי� . בי� הטיפולי� לבי� הרמה של הזרח� בקרקע

היו הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמת האשלג� והזרח� אבל לא נית� לקשר 

ג� בקצב התארכות הלולב לא . אות� לטיפולי� או ליבולי� שהתקבלו בניסוי

.  שני�' ימש# עוד מסי ניסוי ה. � הטיפולי� בניסוי זהקיבלנו הבדלי� מובהקי� בי

 .לביצועבשלב זה לא נראה לנו שנית� להסיק מהתוצאות מסקנות 

  

  

        מבואמבואמבואמבוא

התמרי� ה� ענ$ המטעי� העיקרי שעליו מבוססת פרנסת החקלאי� בבקעת 

 דונ� והוא הול# ומתרחב 12000 'כ הינו 2005/06היק$ הענ$ בעונה . הירד�

במקביל להתרחבות הכוללת של הענ$ ישנה . וטרי� לנטיעהבהתא� למצאי הח

הרחבה ג� של מטעי התמרי� האורגאניי� וכיו� היק$ התמרי� האורגאניי� 

בגלל הדרישה הגדולה לתוצרת אורגאנית .  דונ�1200  ' בבקעת הירד� מגיע ל

המלצות . צפויה עליה נוספת בהיק$ הגידול הזה בשני� הבאות, בשוקי היצוא

של תחמוצת '  יח12, חנק�'  יח35: מקובלת בתמרי� לא אורגאניי� ה�הדישו� ה

 לגבי התמרי� האורגאניי� .בוגר לעונה' של תחמוצת אשלג� לד'  יח45'זרח� ו

מצד אחד נית� לתרג� את המנות ,  ברורות מספיק�הרמות הרצויות אינ

 ,המומלצות בתמרי� הלא אורגאניי� למנות מומלצות של קומפוסט וקמח נוצות

 כזה איננו נות� תוצאות מספיק שתרגו�מצד שני למגדלי� האורגאניי� נראה 

 הנוכחי לבחו� את ההשפעה של רמת ההזנה בחומר ניסוי מטרת ה. טובות בשטח

 2005בגדיד של . הול'אורגאני על היבול והאיכות של תמרי� אורגאניי� מהז� מג

כמו כ�  .'  קוב לד6 היבול הגבוה ביותר התקבל מהטיפול שקיבל קומפוסט לפי

בטיפולי� בה� שילבנו קומפוסט וקמח נוצות  . יותר גדולהיה בטיפול זה הפרי 

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



 

 היו הבדלי� , בנוס$.  פגיעה בגודל הפרי וכ�מגמה של פחות פריהתקבלה 

 400 קוב לדונ� קומפוסט בשילוב 3טיפול שקיבל ב , השילפוח רמות מובהקי� ב

ח זה אנחנו " בדו.הייתה הנמוכה ביותררמת השילפוח ג לדונ� קמח נוצות "ק

 ג� אחרי ,לדעתנו,  להפעלת הטיפולי�המסכמי� את התוצאות של השנה השניי

    .הסיכו� הנוכחי עדי� מוקד� להסיק מניסוי זה מסקנות כלליות

  

  חומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטות

. הוצב במטע התמרי� האורגאני של מושב תומר בכניסה למאגר  תירצההניסוי 

  .2000 נטיעה שנת, הול'הז� מג

        

        ::::טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי�

  .ללא חומר אורגאני ' ביקורת   .1

  .' קוב לד3קומפוסט   .2

  . ' קוב לד6 קומפוסט  .3

  . ג לד" ק100קמח נוצות + ' קוב לד3 קומפוסט  .4

  . 'ג לד" ק200קמח נוצות + ' קוב לד3 קומפוסט  .5

  .'ג לד" ק400קמח נוצות + ' קוב לד3 קומפוסט  .6

 עצי� 3 על 3ה שטח חזרה "ס  . חזרות בבלוקי� באקראי4' טיפולי� ב6ה "ס

  .' ד18ה שטח הניסוי "ס, )הע� המרכזי בכל חזרהאסו$ נתוני יבול ה� מ(

 :עד להתחלת הניסוי קיבלו כל העצי� בחלקה קומפוסט לפי המתכונת הבאה

 ליטר 250 '2004  בשנת . ליטר לע�150 ' 2003בשנת .  ליטר לע�50 '2002 בשנת 

  .לע�

 התוכנית היא שישו� הקומפוסט . בוצע היישו� הראשו� לפי טיפולי�2005בינואר 

ההשקיה . יתבצע כל שנה בינואר וישו� הקמח נוצות יתבצע בפבואר וביולי

.  צידי הע�משני   ליטר לשעה55בספיקה של לע�  זי�ת מ2י "בחלקה מתבצעת ע

כמו כ� כל .   י�נוצות מתבצע בערמה מתחת למתזההיישו� של הקומפוסט וקמח 

 48.6( ליטר לדונ� לעונה 270 לפי 15'0'0בדש�        החלקה קיבלה תוספת אשלג� 

  .)ג לדונ� לעונה תחמוצת אשלג�"ק

 השפעת הטיפולי� על. 2השפעת הטיפולי� על היבול והאיכות . 1 :מדדי� לבדיקה

בדיקות הקרקע בוצעו אחרי סילוק . רמת יסודות ההזנה בצמח ובקרקע

יפולי� על מדדי שפעת הטה.3, וסט עצמו ודיגו� הקרקע מתחת לקומפוסטהקומפ

א " חזרות בכ2' באמצעות מדידת התארכות הלולב בהצימוח של התמרי�

התפרחות לטיפול ' בשלב הופעת התפרחות נספור את מס. 4 .מהטיפולי� בניסוי

רו הושא) 2006(בשנה הנוכחית . תבצע דילול מסחרי אחיד לכל הטיפולי�הכ "אח

   .רות לסנס�י פ14'13,  סנסני� לידה50,  ידות לע�12



 

 'אנליזה של חומרי� אלו תוצאות כמויות הקומפוסט וקמח נוצות מבוססות על 

 100 ' אשלג� ו. ת'  יח14, זרח�. ת'  יח4, חנק�'  יח8 ' קוב קומפוסט ממוצע תור� כ

  .חנק� ואיננו תור� זרח� ואשלג�'  יח8 '  כ  ג קמח נוצות תור�"ק

  

  תוצאות ודיו�תוצאות ודיו�תוצאות ודיו�תוצאות ודיו�

ה בשנה זו היו "בס. 2006 בגדיד  כמות ואיכות–נתוני יבול  מרוכזי� 1בטבלה 

  . גדידי� והנתוני� ה� סיכו� כללי לעונה4בחלקה 

  

        

            %%%%ועל ועל ועל ועל     ))))ג לע�ג לע�ג לע�ג לע�""""קקקק(((( השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול הכללי  השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול הכללי  השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול הכללי  השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול הכללי ''''1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ).).).).2006200620062006    גדידגדידגדידגדידסיכו� לסיכו� לסיכו� לסיכו� ל((((השילפוח השילפוח השילפוח השילפוח                                                         

  

          שילפוח  שילפוח  שילפוח  שילפוח%%%%        ע�ע�ע�ע�ג לג לג לג ל""""קקקקיבול יבול יבול יבול         הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול

   א28.7   אב57.7  ביקורת

   א25.0   אב60.1  ' קוב לד3קומפוסט 

   א27.7   א64.3  ' קוב לד6קומפוסט 

 100קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

  'ג לד"ק

   א23.4   ב53.5

 200קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

  'ג לד"ק

   א27.3   אב55.2

 400קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

  'ג לד"ק

   א25.6   אב56.4

  .5%  אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של #       

  

טיפול התקבל מה היבול הגבוה ביותר 2006 נית� ללמוד שג� בשנת 1מטבלה 

'  קוב לד6היבול בטיפול שקיבל קומפוסט לפי , ' קוב לד6קומפוסט לפי שקיבל 

. קמח נוצות' ג לד" ק100+ ' קוב לד3יבל היה גבוה באופ� מובהק מהטיפול שק

. היבול בטיפולי� האחרי� לא נבדל באופ� מובהק מא$ אחד מהטיפולי� בניסוי

לגבי . תוצאה מהשימוש בקמח נוצותג� בשנה זו ישנה מגמה של פגיעה ביבול כ

 לא היה הבדל מובהק בי� הטיפולי� ברמת 2006 מתברר שבשנת ,  השילפוחאחוז

'  קוב לד6הסיבה ליבול היותר גבוה בטיפול שקיבל שרות ש יש אפ.השילפוח

לעומת זה יתכ� שהסיבה , קומפוסט קשורה לתוספת הזרח� והאשלג� בטיפול זה

הסבר זה יכול . למגמת הפגיעה בטיפולי הקמח נוצות קשורה לעודפי חנק�

  .להתברר בצורה יותר מסודרת בשני� הבאות של הניסוי

  



 

  

  .2006התפרחות לע� כפי שנספרו באפריל '  מרוכזי� הנתוני� של מס2בטבלה 

  

        ....2006200620062006 בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  לע� לע� לע� לע�התפרחותהתפרחותהתפרחותהתפרחות' ' ' '  השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על מס השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על מס השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על מס השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על מס''''2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

  

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
תפרחות תפרחות תפרחות תפרחות ' ' ' ' מסמסמסמס

        לע�לע�לע�לע�

   א13.3  ביקורת

   א15.3  ' קוב לד3קומפוסט 

   א14.5  ' קוב לד6קומפוסט 

   א14.8  'ג לד" ק100קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

   א13.3  'ג לד" ק200קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

   א15.0  'ג לד" ק400קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

  .5%  אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של #              

  

. לע�התפרחות '  שלא היה הבדל מובהק בי� הטיפולי� במס נית� ללמוד2מטבלה 

התפרחות הגבוה ביותר היה ' מס שישנה מגמה לפיה יחד ע� זה נית� לראות

התפרחות הנמו# ביותר היה בטיפול '  ומס' קוב לד3בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

'  הסיבה למס.ג לדונ�" ק200וקמח נוצות לפי '  קוב לד3שקיבל קומפוסט לפי 

איננה ברורה בשלב ' קוב לד 3התפרחות היותר גבוה בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

  . זה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

א מהטיפולי� " בדיקת הקרקע שבוצעה בחודש יולי בכנתוני  מרוכזי� 3בטבלה 

  . בניסוי

        ויסודות ויסודות ויסודות ויסודות      השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה''''3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ....א מהטיפולי� בניסויא מהטיפולי� בניסויא מהטיפולי� בניסויא מהטיפולי� בניסוי""""מליחות בכמליחות בכמליחות בכמליחות בכ                                                            

  

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
עומק עומק עומק עומק 

        ))))ממממ""""סססס((((
ות ות ות ות מוליכמוליכמוליכמוליכ

        ))))''''ממממ////דציסימנסדציסימנסדציסימנסדציסימנס((((
ג ג ג ג """"ממממ((((זרח� זרח� זרח� זרח� 
        ))))גגגג""""לקלקלקלק

חנק� כללי חנק� כללי חנק� כללי חנק� כללי 
        ))))גגגג""""ג לקג לקג לקג לק""""ממממ((((

אשלג� אשלג� אשלג� אשלג� 
ק ק ק ק """"מאמאמאמא((((

        ))))לליטרלליטרלליטרלליטר
30  4.2  19.3  11.6  1.9  

  ביקורת  1.8  9.5  19.3  3.9  60

90  4.3  9.6  7.1  2.0  

30  4.3  77.4  25.7  2.3  

60  4.4  36.2  34.3  2.6  
'  קוב לד3

  קומפוסט
90  3.5  17.4  35.7  2.8  

30  4.0  83.4  15.1  3.0  

60  4.0  109.8  25.2  2.3  
'  קוב לד6

  קומפוסט
90  3.6  35.8  7.6  1.9  

30  5.4  91.3  23.6  4.7  

60  4.5  45.1  9.3  3.3  

'  קוב לד3

 100+ קומפוסט

קמח ' ג לד"ק

  נוצות
90  4.6  37.8  8.2  3.0  

30  4.3  88.4  15.3  2.5  

60  4.4  42.2  13.5  3.1  

'  קוב לד3

 200+ קומפוסט

קמח ' ג לד"ק

  נוצות
90  4.4  34.6  10.3  3.0  

30  3.9  70.7  14.7  2.1  

60  3.8  34.7  17.0  2.6  

'  קוב לד3

 400+ קומפוסט

קמח ' ג לד"ק

  נוצות
90  2.9  19.6  13.5  1.8  

  

 נית� ללמוד שאי� הבדל ברור בי� הטיפולי� ברמת המוליכות החשמלית 3מטבלה 

 המוליכות טיפולי הקומפוסט לא גרמו לעליה ברמת. במיצוי העיסה הרוויה

לגבי הזרח� נית� לראות שהקומפוסט גר� לעליה גדולה . החשמלית של הקרקע

. ברמת הזרח� וככול שרמת הקומפוסט יותר גבוהה כ# רמת הזרח� יותר גבוהה

לגבי החנק� נית� לראות שרמת החנק� בטיפולי הקומפוסט והקמח נוצות יותר 

 החנק� אי� מגמה ברורה  בנושאזאת  יחד ע� ,  מהרמה בטיפול הביקורתהגבוה



 

 של �הסיבה לכ# קשורה כנראה לזמ� שעבר בי� היישו. שקשורה לטיפולי� בניסוי

 בי� מתא� יש לציי� שבדיגו� שבוצע בעונה שעברה קיבלנו .  לבי� הדיגו�החומרי�

לגבי האשלג� נית� לראות . ות קרקעהרמה של החנק� בבדיקהטיפולי� לבי� 

, אשלג� ביחס לרמת האשלג� בטיפול הביקורתשהקומפוסט גר� לעליה ברמת ה

אבל ג� לגבי האשלג� לא נית� לראות את המגמה הברורה בי� הטיפולי� לבי� 

  .הרמה של האשלג� בקרקע

אשלג� בחומר היבש זרח� ו, י� לגבי רמת היסודות חנק� מרוכזי� הנתונ4בטבלה 

  .2006של העלי� במדגמי� שנלקחו בדצמבר 

  

זרח� זרח� זרח� זרח� , , , , חנק�חנק�חנק�חנק�    וג החומר האורגאני על רמת היסודותוג החומר האורגאני על רמת היסודותוג החומר האורגאני על רמת היסודותוג החומר האורגאני על רמת היסודות השפעת רמת וס השפעת רמת וס השפעת רמת וס השפעת רמת וס''''4444טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ).).).).2006/2006/2006/200612121212/דיגו� דיגו� דיגו� דיגו� ((((אשלג� בחומר היבש של העלי� אשלג� בחומר היבש של העלי� אשלג� בחומר היבש של העלי� אשלג� בחומר היבש של העלי� וווו

  

חנק� חנק� חנק� חנק�         הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
(%)(%)(%)(%)        

זרח� זרח� זרח� זרח� 
(%)(%)(%)(%)        

אשלג� אשלג� אשלג� אשלג� 
(%)(%)(%)(%)        

   א0.97   אב0.12   א1.13  ביקורת

   בג0.79   א0.13   א1.22  ' קוב לד3קומפוסט 

   אבג0.83   אב0.11   א1.11  ' קוב לד6קומפוסט 

   אב0.94   אב0.12   א1.24  'ג לד" ק100קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

   ג0.77   ב0.10   א0.99  'ג לד" ק200קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

   אבג0.81   אב0.11   א1.13  'ג לד" ק400קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

  .5%  אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של #

  

לעומת , שלא היה הבדל מובהק בי� הטיפולי� ברמת החנק� נית� ללמוד 4מטבלה 

 קוב 3 בטיפול שקיבל קומפוסט לפי שרמת הזרח�  נית� לראות  ' זאת לגבי הזרח�

'  קוב לד3הייתה גבוה באופ� מובהק מהרמה בטיפול שקיבל קומפוסט לפי ' לד

פ� שאר הטיפולי� בניסוי לא נבדלו באו. 'ג לד" ק200בתוספת קמח נוצות לפי 

לא נית� לקשר בי� רמת הזרח� בעלי� לבי� היבולי� כי היבול הגבוה . מובהק

ורמת הזרח� ) 1טבלה ('  קוב לד6ביותר התקבל בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

 קוב 3בעלי� של טיפול זה הייתה נמוכה מהרמה בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

יתה יה הביקורת למטיפולגבי האשלג� נית� לראות שרמת האשלג� בעלי� . 'לד

 באופ� מובהק מהרמה של ת האשלג� בטיפול הביקורת נבדלרמת ,  ביותרההגבוה

'  קוב לד3ומהטיפול שקיבל '  קוב לד3האשלג� בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

מתוצאות אלו נראה לכאורה שתוספת החומר . קמח נוצות' ג לד" ק200בתוספת 

  .יבה לכ# איננה ברורה בשלב זההס, האורגאני גרמה לפגיעה בקליטת האשלג�

  



 

אוגוסט –פברואר  מרוכזי� הנתוני� של קצב התארכות הלולב בחודשי� 5בטבלה 

  ).2006(בשנה הנוכחית 

            2006200620062006 בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  אוגוסט אוגוסט אוגוסט אוגוסט''''פברואר פברואר פברואר פברואר  קצב התארכות לולב ממוצע לחודשי�  קצב התארכות לולב ממוצע לחודשי�  קצב התארכות לולב ממוצע לחודשי�  קצב התארכות לולב ממוצע לחודשי� ''''5555טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ....א מהטיפולי� בניסויא מהטיפולי� בניסויא מהטיפולי� בניסויא מהטיפולי� בניסוי""""בכבכבכבכ                                                            

  

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
קצב התארכות לולב קצב התארכות לולב קצב התארכות לולב קצב התארכות לולב 

        ))))����מ ליומ ליומ ליומ ליו""""סססס((((

   א1.84  ביקורת

   א1.86  ' קוב לד3קומפוסט 

   א1.76  ' קוב לד6קומפוסט 

   א2.04  'ג לד" ק100קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

   א1.81  'ג לד" ק200קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

   א1.76  'ג לד" ק400קמח נוצות + ' קוב לד3קומפוסט 

  .5%על הבדל מובהק ברמה של   אותיות שונות באותו טור מלמדות #     

  

 מובהק בי� הטיפולי� בקצב התארכות  נית� ללמוד שלא הייה הבדל5מטבלה 

יחד ע� זה נית� לראות שישנה מגמה לפיה קצב התארכות הלולב הגבוה . הלולב

 100בתוספת קמח נוצות לפי '  קוב לד3ביותר הייה בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

ברורה והיא ג� לא נמצאת בקורלציה לתוצאות הסיבה לכ# איננה . 'ג לד"ק

   .אחרות שהתקבלו בניסוי זה




