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  והתאמתם לתקי היצואברוקולה  ותחק יריכוז פחתתלה אגרוטכיקהפיתוח 

  

  מו"פ בקעת הירדן –אפרים ציפלביץ, זיוה גלעד, אחיעם מאיר 

  משרד החקלאות, שה"מ. –דויד סילברמן 

  מועצת הצמחים –אורי אדלר 

  

  

  בואמ

מסל  8%יים הטריים ליצוא.  הרוקולה מהווה רוקולה היו הגידול הרביעי בחשיבותו בסל התבל

  . בשוק המקומי מהווה הרוקולה חלק עיקרי בתערובת עלי הבייביס. הטריים התבליים

  )(NO3יטרטלאחרוה, הועלתה באיחוד האירופי דרישה  המגדירה ריכוז סף של  תכולת 
בגידולי עלים  -

לק"ג עלים טריים ואילו  יטרטמ"ג  5000הוא משווקים בכלל, וברוקולה טרייה בפרט. הסף האירופאי 

מ"ג בלבד. מגבלה זו באה לידי ביטוי  במשלוחי רוקולה  3000הסף הרוסי מחמיר יותר והוא עומד על 

פ בבקעת "מו –ערך יסוי בתחת צבי  2014גבוהים.  בקיץ  יטרטשפסלו והוחזרו לארץ בגלל ריכוזי 

   .רצויה בגידול בקרקע יטרטת בחית אפשרות להגיע לרמשעסק בהירדן, 

בעלה המשווק (סכום  יטרטבקרקע ומכאן ברמת ה יטרטקושי גדול לשלוט ברמת ה קייםמצא כי 

עוסקים באפשרות לשלוט ברמת היטרט או ). עקב כך בשלב הזה 2013/14מחקרים מו"פ בקעת הירדן 

  ע"י כך להוריד את רמתו בעלים במצע מותק שבו יותר קל לקות את החקן מבית השורשים ו

  .גם בעלים המשווקים

  

  מטרת המחקר:

שיאפשר לחקלאי ישראל לעמוד בתקן האירופי והרוסי המחמיר לריכוזי החקה  דישוןפיתוח ממשק 

  ברוקולה ללא פגיעה בפוטציאל היבול, באיכותו ובחיי המדף. 
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  מהלך המחקר ושיטות עבודה

   במו"פ בקעת הירדן בבית צמיחה מצע פרלייט.תחת צבי בוצע בהמחקר 

  בחורף המבה כוסה בפוליאתילן  : מחזור חורף ומחזור קיץ.מחזורים של יסוי 2בוצעו 

  .צל 50%ובקיץ ברשת 

  שתלו שי זים: 

 זן רגיל .1

של יסוי החורף עד, (טיפוח ע"י ד"ר דודי קיגסבוך ממהל המחקר החקלאי). השתילה - הזן רוק .2

   . 16/6/15- ושל יסוי הקיץ ב 12/11/15 -התבצעה ב

  ליטר/מ"ק. 2.5ריכוז  4-2.5-6.0דישון זהה לכל הטיפולים במור יתן עד הקציר הראשון 

  .הטיפולים הופעלו לאחר הקציר הראשון

  טיפולים ביסוי חורף:

   . 4.0-2.5-6.0מור   קמ"ל'/ 2.5-ב רצוף. דישון 1

מעבר לדישון  המתוכן. בשבוע האחרוןקציר פי מועד הל עד שבוע 4.0-2.5-6.0מור ק מ"ל'/ 2.5-ב . דישון 2

   .ללא חקן עם ריכוז כל היסודות האחרים כמו במור

יים האחרוים בשבוע, המתוכן קצירמועד הלפי  ייםעד שבוע 4.0-2.5-6.0מור ק מ"ל'/ 2.5-ב. דישון 3

  .ללא חקן עם ריכוז כל היסודות האחרים כמו במורעבר לדישון מ

), קלציום 0-0-5), תמיסת אשלגן גופריתי (0-54-36פיק ( י שימוש בדשים הבאים:הדשן ללא חקן הוכן ע"

   כלורי, מגזיום כלורי וקורטין.

  

    טיפולים ביסוי קיץ:

   . 4.0-2.5-6.0מור ל'/ק'   2.5-ב רצוףדישון .  1

דשן ללא חקן בריכוז כל ן עם , בהמשך דישובשבוע הראשון אחרי הקצירל'/מ"ק   2.5 -ב. דישון 2

  היסודות האחרים כמו במור.

דשן ללא חקן בריכוז כל , בהמשך דישון עם ל'/מ"ק  בעשרה ימים הראשוים אחרי הקציר 2.5 -ב. דישון 3

  היסודות האחרים כמו במור.

  ללא חקן בריכוז כל היסודות האחרים כמו במור..  דישון בדשן 4

לקבוע במדויק את יום הקציר קבע ששיוי סוג הדשן יהיה לפי מספר ימים * היות ומצאו כי לא יתן 

  לאחר הקציר

  

בוצע ריסוס  3- בקלקר אחד מתוך הבכל חזרה, בכל טיפול  - יסוי הקיץ הוספו טיפול של ריסוס עלווהב

אחת  (דשן חקי על בסיס אוראה דלת ביורט, הדשן מיועד לריסוס עלוותי בחקן)בעלוומיד  עלווה

ר שראיו צריבות + שטח, ולאח1%בארבעה ריסוסים ראשוים בוצע ריסוס בריכוז של  לארבעה ימים.

  .ללא שטח  0.5% -ל  -הורדו את הריכוז של העלוומידבקצות עלים 

  ד.רוקעמהזן  רוקולהשל גיל ושלושה קלקרים רמהזן הרוקולה של שלושה קלקרים שתלו בכל חזרה  

  ה של ההשקיה למשך יומיים אח"כ הופעלו הטיפולים.  אחרי כל קציר בוצעה הפסק

  . 18/3/15,  2/3/15,  8/2/15,  12/1/15 בוצעו  ארבעה קצירים בתאריכים הבאים: החורף ביסוי 

   13/9/15, 26/8/15, 11/8/15, 26/7/15ביסוי הקיץ בוצעו ארבעה קצירים בתאריכים הבאים: 

 יכל המרוסס).מה(בקציר הראשון לא שקל היבול שקצר מ
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  :מדדים במהלך היסוי

העלים : ח"י בעלים בכל קציר. (רמת החקה בעלים בדקה במיצוי מימי % -רמת החקה ו . בדיקת1

  גרם  1מ"צ עד ליבוש מלא, המדגם עובר טחיה, מהחומר הטחון שוקלים  70-עוברים יבוש ב

  כ מסים וקוראים את רמת החקה מ"ל מים מזוקקים ע"י טלטול למשך חצי שעה, אח" 50-וממצים ב

החומר היבש שמתקבל  %-התוים מתורגמים לרמת החקה בחומר הטרי ע"י הכפלה ב  rqflex -ב

  בבדיקה וספת).

  . שקילה ומיון יבול בכל קציר.2

  . בדיקת מי טפטפת ומי קז במהלך הגידול.3

  

  

  

  

   תוצאות

  :יבול ואיכות

  ביסוי החורף. בול הכללי והיבול ליצוא בזן הרגיל ובזן רוקעדמרוכזים התוים של הי 1בטבלה מס' 

 הכללי והיבול ליצוא בזן רגיל ובזן רוקעד היבולמשך הזמן של הדישון ללא חקן על  : השפעת 1טבלה 

  .ביסוי החורף

  טיפול

  זן רוקעד  זן רגיל

סה"כ יבול 
  )ג'/מ"ר(ליצוא 

סה"כ יבול 
  )ג'/מ"ר(

סה"כ יבול 
  )ג'/מ"ר(ליצוא 

סה"כ יבול 
  )ג'/מ"ר(

  א 6977  א 4356  א 6257  א 4050  כל הזמןמלא דישון 

 עד שבוע לפי קציר, מלאדישון 
בשבוע האחרון מעבר לדישון 

  .ללא חקן
  אב 5896  אב 3842  א 6389  א 4230

עד  שבועיים  מלא דישון 
, בשבועיים האחרוים לקציר

  ללא חקן.שון מעבר לדי
  ב 4811  ב 3187  ב 3892  ב 2452

 .5%אותיות שוות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של  •

 

באופן מובהק ביבול הכללי וביבול  פגע בחקןשבועיים ללא דישון ביסוי החורף ש יתן ללמוד 1מטבלה 

   לעומת זאת הפסקה של הדישון החקי לשבוע בלבד לא פגעה פגיעה מובהקת ביבול. .בשי הזיםליצוא 

וון י(מכ  זן הרגיל ובזן רוקעד ביסוי הקיץמרוכזים תוי היבול הכללי והיבול ליצוא ב 2בטבלה מס' 

קצירים  3-טבלה יתוח דו גורמי  למופיע ב ,שבקציר הראשון לא שקלו הקלקרים של ריסוסי העלווה

  בטבלה מופיעים התוים של ממוצעי השפעות עיקריות. ,לא הייתה השפעת גומליןמשום  שבלבד) 
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ללא ריסוסי עלווה ועם ריסוסי עלווה על היבול הכללי  ,: השפעת משך הזמן של הדישון ללא חקן2טבלה 
  .קצירים) 3( והיבול ליצוא בזן הרגיל ובזן רוקעד ביסוי הקיץ

  טיפול
  זן רוקעד  זן רגיל

יבול ליצוא 
  (ג/מ"ר)

סה"כ יבול 
  (ג'/מ"ר)

יבול ליצוא 
  (ג/מ"ר)

סה"כ יבול 
  (ג'/מ"ר)

  השפעת משך הדישון בחקן                                                            
  1947   1366  א 1961  א 1401  דישון רצוף בחקן

דישון בחקן בשבוע הראשון אחרי 
  הקציר

  1663  1139  אב 1764  א 1284

ימים הראשוים אחרי  10-דישון בחקן ב
  הקציר

  1943  1374  א 2046  א 1471

  1559  1148  ב 1409  ב 985  ללא דישון חקי לאחר קציר ראשון

  השפעת ריסוסי העלווה                                                         
  1791  1267  1815  1290  עם ריסוס עלווה

  1764  1246  1775  1280  ללא ריסוס עלווה

 .5%אותיות שוות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של  •

הפסקת הדישון החקי החל מהקציר הראשון פגעה באופן מובהק שבזן הרגיל יתן ללמוד  2מטבלה 

לא ימים מהקציר  10 לאחר  או מקציר  ביבול הכללי וביבול ליצוא, לעומת זאת הפסקת הדישון שבוע

בזן רוקעד להפסקת הדישון החקי לא הייתה השפעה על היבול.   פגעה בצורה מובהקת בפוטציאל

  ריסוסי העלווה לא השפיעו על היבולים. היבול. 

  :רמת יטרט בעלים

קצירים שהיו  4-ביום  הקציר   בבזן הרגיל מרוכזים התוים של רמת היטרט בעלים  1באיור מס'  
  .החורף ביסוי

 

  

  .מר הטרי של עלי רוקולה (זן רגיל) יסוי חורףעל רמת החקה בחוהשפעת מיעת דישון חקי  :1איור 

  5%אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק סטטיסטי ברמה של  *

  

מוכה יטרט  גורמת לרמת הקציריתן ללמוד שבזן הרגיל הפסקת הדישון החקי שבועיים לפי  1מאיור 

לעומת זאת הפסקת דישון חקי לשבוע  .ו ביסוישהי 4-קצירים מתוך ה 3-ב מהסף הרוסי המחמיר בעלים

מהרמה הדרשת  הגבוה אולם ,בעלים מהרמה המתקבלת בדישון חקי רצוףמוכה יטרט גורמת לרמת 

היטרט בעלים גבוהה גם מהסף האירופאי  רמת . כשהדישון החקי משך ללא הפסקה בתקים הרוסיים

  שהיו ביסוי.  4-קצירים מתוך ה 2-ב
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  . בחורף קצירים שהיו ביסוי 4-מרוכזים התוים של רמת היטרט בעלים בזן רוק עד ב 2יור מס' בא

  

  

. יסוי חורף רוקעד)השפעת מיעת דישון חקי על רמת החקה בחומר הטרי של עלי רוקולה (זן  :2איור  •

  .5%אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק סטטיסטי ברמה של 

רמה תורמת לירידה בהדישון החקי שבועיים לפי הקציר לא  תהפסקשבזן רוקעד יתן ללמוד  2מאיור 

משך הדישון החקי ל תהפסקכמו כן בזן רוקעד אין הבדל בין  .של החקן היטרטי מתחת לסף הרוסי

   .שבועיים, לעומת זאת דישון רצוף בחקן תן תמוה דומה לתמוה שהתקבלה בזן הרגיל או שבוע 

קצירים הרמה של היטרט  2-הרמה של היטרט בעלים הייתה מוכה מהסף האירופאי וב קצירים 2-ב

  רופאי.הייתה גבוהה מהסף האי

ללא ריסוסי עלווה טיפולי דישון  4- הקציר ב מרוכזים התוי של רמת היטרט בעלים בזמן 3באיור מס' 

  בזן הרגיל בקיץ.

 
  

זן רגיל ללא ריסוסי יעת דישון חקי על רמת החקה בחומר הטרי של עלי רוקולה השפעת מ :3איור 

 .5%אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק סטטיסטי ברמה של    עלווה ביסוי קיץ.
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דישון ללא ריסוסי עלווה טיפולי  4-מרוכזים התוים של רמת היטרט בעלים בזמן הקציר ב 4באיור מס' 

  .בזן רוקעד בקיץ

  

ללא ריסוסי  )רוקעדהשפעת מיעת דישון חקי על רמת החקה בחומר הטרי של עלי רוקולה (זן  :4איור 

  .5%אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק סטטיסטי ברמה של . יסוי קיץעלווה 

לעומת זאת  .היטרט בעלים מוכה מהסף הרוסי המחמיר תיתן ללמוד שללא דישון בחקן רמ 4מאיור 

ימים הראשוים  10-ישון בחקן ללא הפסקה מצא מעל הסף האירופאי. דישון בשבוע הראשון או בד

אחרי הקציר העלה באופן מובהק את הרמה של היטרט בעלים ביחס לטיפול שבו לא היה דישון בחקן 

  ולמעשה הוא היה גבוה מהסף הרוסי ובחלק מהמקרים גם מהסף האירופאי. 

התוים של השפעת ריסוסי העלווה בעלוומיד על ריכוז היטרט בעלים של מרוכזים  5באיור מס' 

הרוקולה בזן הרגיל (התוים של השפעת ריסוסי עלווה על ריכוז היטרט בעלים בזן רוקעד היו דומים, 

, תוים לא ללא ריסוס הייתה רק במועד הקציר האחרוןבטיפולים כשהמובהקות בין טיפולי הריסוס 

  ).מוצגים

. השפעת ביצוע ריסוסי עלווה  על רמת החקה בחומר הטרי של עלי רוקולה (זן רגיל) יסוי קיץ :5איור 

  .5%אותיות שוות מצביעות על הבדל מובהק סטטיסטי ברמה של 

באופן  יתן ללמוד שמלבד הקציר הראשון בכל הקצירים ביצוע ריסוסי עלווה בעלוומיד העלה 5מאיור 

  .מובהק את רמת היטרט בעלים
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  דיון

לקבל רוקולה משווקת עם רמת יטרט בעלים ע"פ דרישות השוק, המוצגים הייתה לסות היסויים  מטרת

  גידול ה מחזורי  בשי  כי ללא פגיעה ביבול ובאיכות. ראה באופן ברור ) בעליםמוכה רמת יטרט (

  הדישון החקי לקראת הקציר.  תהפסקרמת היטרט בעלים ע"י ב לשלוט במצע מותק יתן , (חורף וקיץ)

הרוסי  היטרט בעלים מתחת לסף דישון חקי תרם להורדת רמת בזן הרגיל שבועיים ללא  -  חורףגידול 

היטרט בעלים בטיפול שבו לא דישו  תבקציר האחרון רמדווקא יש לציין ששבוצעו.  4קצירים מתוך  3-ב

קן שבועיים לפיתן אולי להסביר  .הייתה גבוהה מהסף הרוסיי מועד הקציר בחהאחרון קציר שב

בפועל הייתה יותר קצרה.  פסקת הדישוןוההטמפרטורות היו יותר גבוהות ולכן הגידול היה יותר מהיר 

ול כלבשיההפסקה הארוכה של הדישון בחקן פגעה באופן מובהק ביבול בזן הרגיל ולכן חשוב ללוות אותה 

). הפסקות יותר קצרות ?(האם אי רוצה לעמוד בתקים המחמירים גם ע"ח פגיעה מובהקת ביבול כלכלי 

  הרוסי. השוק לדרישת  תרמו לא  אולםשל הדישון החקי הורידו את רמת היטרט בעלים 

שבועיים לקראת  בתבהפסקה   .לא היו משמעותיותבזן רוקעד התגובות לטיפולי הפסקת הדישון החקי 

כמו כן הפסקה של שבועיים לא פגעה באופן מובהק ביבול.  .לא הצלחו לרדת מתחת לסף הרוסי הקציר

  .ההסבר להבדל זה בין הזים איו ברור

הפסקת דישון בחקן טיפול של ריסוסי עלווה בעלוומיד.  לטיפולי הוספו ביסוי הקיצי,   – גידול קיץ

הריסוסים הייתה הפוכה: לבחון  כשכוותרמו ליבול, ריסוסי העלווה העלו את רמת החקן בעלים ולא ת

שהשימוש בעלוומיד ע"פ זה ראה  .עלות את היבול ללא עלייה מקבילה ברמת החקן בעליםהאפשרות ל

   להשגת המטרה.  איו כון(תכשיר חקן המיועד לריסוס עלווה)  

  

  

  

  מסקות 

 רמת ציר הראשון, הצלחו להוריד את הדישון החקי החל מהק הפסקת  בטיפול של  ביסוי הקיץ

  .  היטרט בעלים מתחת לסף הרוסי המחמיר גם בזן הרגיל וגם בזן רוקעד

הדישון  תהפסק. בזן  הרגיל פגיעה מובהקת ביבול לעומת ,לא פגע באופן מובהק ביבול בזן רוקעדמהלך זה 

  מתחת לסף הרוסי. ים רמת היטרט בעל הספיקה להוריד אתימים לא  10  אחר שבוע אולהחקי 

בכוותו להמשיך לבחון ריסוס עלוותי במוליבדן מתוך מחשבה שמוליבדן מופיע במבה האזים יטרט 

תהליך להוריד את האזים ובסופו של הפעילות את להגביר עשויה רדוקטז והעשרה של הצמח במוליבדן 

  רמת היטרט בעלים.  

, תון חשוב שמגדלי התבליים לוקחים בחשבון יי מדףהפסקות הדישון החקי לא לוו בבדיקה של ח

כמו  במחזור הבא של היסוי תהייה בחיה של השפעת הטיפולים גם על חיי המדף. ,לכן .בקבלת החלטות

אם הייו מסים להמשיך ולגדל כוות למספר הקצירים שבוצעו ביסוי וסביר להיח ש אלוכן תוצאות 

 תה יותר גדולה.הפגיעה בטיפולים ללא חקן היי


