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  -משמרת בגידול פלפל בבקעת הירדן אגרוטכיקה מעקב אחר 
  )2014/15 ת(סיכום עו הימעות מעיבודים

  מו"פ בקעת הירדן -  , רמי גולןאפרים ציפילביץ, זיוה גלעד, מאיר אחיעם
  שה"מ , תמר אלוןדוד סילברמן, 

  מועצת הצמחים -  אורי אדלר
  מהל המחקר החקלאי - יעקב פרצלן  ;טוביה - אלעזר פליק, שרון אלקלעי 

  תקציר

לאחרוה עובר עף הפלפל במדית  .ליצוא הוא גידול הירקות המרכזי בבקעת הירדן יפלפל איכות

עם משבר זה יתן להתמודד בשי  .ובע ממחירים מוכים יחסית בשוקי היצואהישראל משבר 

י, להקטין את מישורים: האחד, לאתר דרכים להעלות את היבולים ולשפר את האיכויות; והש

ות לצמצום העלויות יכולה להתמקד אפשריאחת הדרכים ה .ההוצאות, כך שהרווח טו יהיה גדול יותר

  בהימעות מעיבודי קרקע בין העוות. 

השים הראשוות של בשלוש ו ,בתחת צבי במו"פ בקעת הירדןיסוי תשתית להוצבה  2010בסתיו 

בהשוואה  ,עיבודי קרקע לש כל טיפולי היסויבשקטף יבול האו באיכות  כמותהבדל ב יכרלא היסוי 

   עיבודי קרקע. ושגם בו לא בוצע ,ללא עיבודים, או בטיפול בתעלת הזהלטיפול 

עיבוד בטיפול של התקבל בעוה זו  .מסתמת כשת מפה )2014/15( ללא עיבודים תהרביעי עוהה

מהיבול גבוה באופן מובהק היבול כללי ) 2013/14 תתוספת קומפוסט (הקומפוסט יושם בעו+  הקרקע 

היה יבול ליצוא ה ,כמו כן. קומפוסטהטיפול של הקרקע ללא עיבודים וביחס לטיפול תעלת הכללי ב

  בקרקע ללא עיבוד. ליצוא יבול מהגבוה באופן מובהק בטיפול הקרקע עם עיבוד 

יתן להצביע באופן ברור על אות של בדיקות קרקע ועלים שעשו במהלך העוה לא תוצהמיתוח 

יסודות ההזה בקרקע ובעלים הייתה טובה רמת . מעובדתקרקע לא גידול במביבול  הפחתהלהסיבה 

באף אחד מליחות. ביסודות הזה או ב יכרולא יתן להצביע על בעיה מיוחדת של חוסר או עודף 

  הצומח. הגת של בעיות צפו לא  ,כמו כן .המלחהית ה בעיראתלא  מהטיפולים

משמש הן כיסוד התוספת חומר אורגי שהתקבלה ובעת מיתן לשער כי התגובה החיובית לפיכך, 

חיוי להתפתחות הצמחים והן כתוספת מיקרואורגיזמים לשיפור זמיות יסודות הזה ושיפור מבה 

בהן שות ביצוע עיבודי קרקע אחת לארבע שים בחלקבמסתמן צורך לאור התוצאה בעוה זו,  הקרקע.

  .מיושמת שיטת הפחתת העיבודים

  

  

  מבוא

-היו כ 2014/15 ת. היקף השטחים בעוליצוא הוא גידול הירקות המרכזי בבקעת הירדן יפלפל איכות

בשוקי יחסית ובע ממחירים מוכים העף הפלפל במדית ישראל משבר עובר  לאחרוהדום.  4000

עלות את היבולים ולשפר הדרכים לאתר ל ים: האחד,עם משבר זה יתן להתמודד בשי מישורהיצוא. 

אחת הדרכים . יותר להקטין את ההוצאות, כך שהרווח טו יהיה גדולוהשי,  ;את האיכויות

הימעות מעיבודי קרקע בין העוות. המשמעות להתמקד בות יכולה עלויה צמצוםלהפוטציאליות 

  . לד'₪  1500-הכספית של מיעת העיבודים יכולה להגיע ליותר מ

אזור בית של יותר טוב לאוורור א. פתיחת הקרקע מטרות:  המכיש קרקע בין העוות הלביצוע עיבודי 

בשים  .ומר אורגיג. העיבוד מאפשר הצעה של ח ;טובב. העיבוד יוצר מצע שתילה  ;השורשים

יבודי קרקע במיימום עגישה הטועת לגידול חקלאי בערוגות קבועות ההאחרוות הולכת ומתפתחת 

גידול בקרקע תוך  ,לחילופיןאו , גידול בתעלות הזה שוות כמו ,במגוון שיטות אגרוטכיותבין העוות 

 בתחומיםמועיל הימעות מעיבוד קרקע . יי קרקע בלבדומעות מעיבודים בין העוות וביצוע חיטיה
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 מיעת ,מעיבודים עותבהימחיסכון כספי שיש , ההידוק שגרם מתחת לשכבה המעובדת-אי: אחדים

  העברת מחוללי מחלות ומזיקים ע"י כלי העיבוד.  תגבלוה הרס התלכידים שגרם כתוצאה מהעיבוד

בארבע השים הראשוות של . בתחת צבי במו"פ בקעת הירדן 2010תשתית יסוי זה הוצבה בסתיו 

בודי קרקע לטיפול ללא בין הטיפול שבו מבוצעים עיהיבול או באיכות  כמותלא מצא הבדל בהיסוי 

  לא מבוצעים עיבודי קרקע. שגם בו בעצם עיבודים, או בטיפול בתעלת הזה 

לבית השורשים בקרקע ללא בהשוואה עיבודים עם בקרקע מעמיק יותר בית השורשים מצאו כי 

יה במליחות ייותר (העלגבוהה רמת המליחות בקרקע ללא עיבודים בבדיקות מעבדה מצא ש. עיבודים

בקרקע ללא עיבודים באה לידי ביטוי יותר יטרט). רמת הכלוריד הגבוהה ועת מהצטברות כלוריד וב

  ביבולים.פחיתה לא צפתה עד כה  ,עם זאת גם בצמח עצמו.

  .היסוישל החמישית מסכם את תוצאות העוה "ח הוכחי הדו

  

   חומרים ושיטות

יסוי הוצבה בעות צבי במו"פ בקב 2010/11 תתשתית המוצגים הטיפולים  1בטבלה  .עת הירדןתח

: חיטוי בוצע חיטוי קרקע בין העוות בכל הטיפולים טיפול ארבע חזרות.כל ב שהיו בחלקה בכל עוה.

(זרעים גדרה), השתילה  7158הזן ששימש ביסוי היה  דרך מערכת הטפטוף.ל'/ד')  40(אדיגן  + סולרי

צל. רשת  30%רשת  ומעליומש  50מכוסה ברשת בבית צמיחה, כאשר הגג  12/8/14עשתה בתאריך 

. בתקופת האביב, בתאריך 5/11/14-הוחלפה ביריעת פלסטיק במש  50. רשת 28/9/14-הצל הוסרה ב

  רשת צל. ליהעומ מש 50, הוסר כיסוי הפלסטיק ופרסה שוב רשת 9/3/14

  . תיחוח+  משתתעשו ב ושבוצעקרקע ה עיבודי

  .בוצה מטופלת (קומפוסט אור) טקומפוסהוא בקרקע ו תעלהשל המצע סוג הקומפוסט ב

  

  רוט הטיפולים ביסויי: פ1טבלה 

  אפיון הטיפולים בכל עוה  

  טיפול
  עות

 2010/11  
 עות

2011/12  
  עות

 2012/13  
  עות

 2013/14  
תעו  

 2014/15  

קרקע ללא 
  עיבוד

+  בודיע
  קומפוסט

  מ"ק לדום 40
  חיטוי בלבד  חיטוי בלבד  חיטוי בלבד

  ,לא עיבודל
  חיטוי בלבד

קרקע עם 
  עיבוד

+  בודיע
  קומפוסט

  מ"ק לדום 40

 + בודיע
  חיטוי

 + בודיע
  חיטוי

  חיטוי + בודיע
  בוד בלבדיע
 חוחית משתתב
  חיטוי +

קרקע עם 
  בודיע

 40+  בודיע
 מפוסטמ"ק קו

  לדום
  בוד בלבדיע  בוד בלבדיע

מ"ק  5 + בודיע
קומפוסט 

  לדום

  בוד בלבדיע
 + משתת

  חיטוי + חוחית

תעלת 
  קומפוסט 

 תתעל
 40קומפוסט 

  מ"ק לדום
 חיטוי בלבד חיטוי בלבד חיטוי בלבד  חיטוי בלבד

  

האיטרוול בטיפול שבו לא בוצעו  ;ימים 6מדי  היהקרקע הההשקיה בטיפול שבו בוצעו עיבודי מרווח 

טרוול בטיפול של ימים (ושא זה למד בעוות הקודמות של היסוי). האי 3 מדיעיבודי קרקע היה 

 50%-בכ הסתכמוו ותזה וימים. כמויות המים בכל הטיפולים הי 3 ם הוא מדיהזה היה גהתעלות 

דשן  :. הדישון היה זהה בכל הטיפולים70%-בכקדם ובאביב המו ,במרכז החורףמהתאיידות מגיגית 

  ליטר לקוב כל העוה. 1-כ לריכוז שב 6-0-12 מסוג
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לקחו משטח ה הלןהשליסוי המדדים במהלך העו:  

לבחית  פרי  אחת לחודש לקחו מדגמי לל בדיקות חיי מדף:וכ ,איכותוהערכת שקילת יבול  .1

ההשפעה של הטיפולים על חיי המדף. הבדיקות בוצעו במעבדה של ד"ר אלי פאליק 

ימים  14אחר סימולציה למשלוח ימי לארה"ב (להל המחקר החקלאי יבממחלקה לאחסון מה

 מ"צ). 20-ימים ב 3- ו ,מ"צ 7-ב

תחות של טסיומטרים  יתשמתח המים בקרקע: בוצע מעקב אחר מתח המים בקרקע ב .2

  .  מטיפולי הקרקעס"מ בכל אחד  40-ו 20בעומקים 

ם ותי החורף ובשלהחטה, בהבדיקות עלים: בוצעו בדיקות עלים בכל הטיפולים בתחילת  .3

בטרפים  וזרחן, אשלגן ומגיון בדקמת ר ;חקתי בדק בפטוטרות במיצוי מימי קןהיסוי. ח

 .יסודות קורט בדקו בטרפים בשרפה יבשה ;בשרפה רטובה

  כל הטיפולים, בתחילת חטה, בבוצעו בדיקות קרקע  בדיקות קרקע: .4

  היסוי.     ום תהחורף וב יהשלב

  

  

  תוצאות

   יבול ואיכות

  2014/15 תבעובול של היוהאיכות הכמות  לכך סמרוכזים התוים של  2בטבלה מס' 

  משקל פרי ממוצעעל והמקומי שוק וליבול ליצוא על ה ,: השפעת הטיפולים על היבול הכללי2טבלה 

  הטיפול
      יבול כללי

  (ק"ג למ"ר)
  יבול ליצוא 

  (ק"ג למ"ר)
    יבול לשוק

  (ק"ג למ"ר)
משקל פרי 

  ממוצע (גר')

  177  0.75  ג 8.8  ב 9.5  קרקע ללא עיבוד

  179  0.74  אב 9.7  אב 10.5  דקרקע עם עיבו

 5+  בודיקרקע עם ע
תמ"ק קומפוסט בעו 

2013/14  
  181   0.73  א 10.2  א 10.9

  176  0.68  בג 8.9  ב 9.6  תעלת קומפוסט 

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

  

יבודים בעוה שעברה מ"ק לד' קומפוסט בטיפול של הקרקע עם ע 5יתן ללמוד שתוספת  2מטבלה 

) תרמה בעוה הוכחית לשיפור מובהק ביבול הכללי וביבול ליצוא בהשוואה ליבול  מטיפול 2013/14(

הקרקע ללא עיבודים וליבול מטיפול של תעלת ההזה. היבול ליצוא בקרקע עם עיבודים היה גבוה 

בין הטיפולים ביבול לשוק ה הבדל מובהק ראבאופן מובהק מהיבול ליצוא בקרקע ללא עיבודים. לא 

הפער ביבולים בהשפעת הטיפולים בא לידי ביטוי על כך שמצביע  1ובמשקל הפרי הממוצע. איור 

  והולך וגדל במהלך העוה. ,מהקטיפים הראשוים
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  ק"ג/מ"ר ,מצטברהכללי היבול הטיפולים על ה: השפעת 1איור 

  

כום יס .כת השפעת הטיפול על עוצמת הצימוחבסוף עות הגידול שקל צמח מייצג מכל חזרה להער

 יןא תהתוצאועוצמת הצימוח (חית במהתוים מצביע על כך שלא היה הבדל מובהק בין הטיפולים 

   ).בדוח זה מוצגות

  

  מדףיי ח

מוך היה תעלת הזה בטיפול פרי מכשהממוצע ל ,בין הטיפוליםבמדד ההופעה לא היה הבדל מובהק 

  ,ד על איכות פרי מוכהעימ 2.5-(מדד הופעה מוך מ  2.65 -עיבוד בטיפול ללא ו ;2.5-מ

  ).בדוח זהמוצגות  יןתוצאות אה( ק)ווישיתן ל יואשוהפרי מוגדר כפרי 
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  בדיקות עלים

  בדיקות העלים שעשו במהלך העוה .3טבלה מס' 
  

  הטיפול

 קןח
חקתי 
  (מ"ג/ק"ג)

  זרחן
 (%)  

אשלגן 
(%)  

כלוריד 
(%)  

מגן 
  ג)(מ"ג/ק"

אבץ 
  (מ"ג/ק"ג)

ברזל 
  (מ"ג/ק"ג)

  מגיון
 (%)  

  3/11/14 :תאריך דיגום

  א 0.55  ב 126  67.5  60.9  0.45  4.21  0.53  3848  קרקע ללא עיבוד

  אב 0.53  אב 128  67.3  67.1  0.50  4.26  0.50  2995  קרקע עם עיבוד

  ב 0.45  א 138  68.8  68.6  0.43  4.41  0.48  4000  תעלת קומפוסט

  8/3/15 :וםתאריך דיג      

  0.98  119  אב 93.1  77.5  1.01  א 3.13  0.25  4577  קרקע ללא עיבוד

  1.04  117  א 104.6  75.8  1.04  א 3.15  0.25  2260  קרקע עם עיבוד

 קרקע עם עיבוד
  קומפוסט +

  1.06  125  אב 95.9  79.1  0.86  א 3.09  0.28  4181

  0.81  125  ב 81.6  74.1  1.02  ב 2.72  0.31  4916  תעלת קומפוסט

  14/5/15 :תאריך דיגום  

  א 0.75  215  92.4  72.3  0.59  א 4.40  0.32  5217  קרקע ללא עיבוד

  א 0.80  236  95.2  75.7  0.65  ב 4.00  0.30  5255  קרקע עם עיבוד

 קרקע  עם עיבוד
  קומפוסט +

  אב 0.72  228  93.7  70.2  0.59  ב 4.10  0.32  5650

  ב 0.61  217  95.0  66.6  0.51  ב 4.10  0.35  5481  תעלת קומפוסט

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

  

סך  ,כמו כן .בעלים החקי והזרחן קןהחיתן ללמוד שהטיפולים לא השפיעו על הרמה של  3מטבלה 

 העוהך הלבמיחסית גבוהה הייתה החקי בפטוטרות של העלים בכל הטיפולים קן הרמה של החכל 

בכל הטיפולים  זרחןהת רמהייתה בהמשך ורצוי, הבתחום  הרחן בתחילת העוה מצאהזרמת . כולה

  יחסית. מוכה 

החורף הרמה  ישלהב. בתחילת העוה לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים ,האשלגןרמת מבחית 

 ,לעומת זאת. באופן מובהק מהרמה בכל הטיפולים האחרים בטיפול של תעלת קומפוסט הייתה מוכה

בכל ם היסוי הרמה של האשלגן בקרקע ללא עיבוד הייתה גבוהה באופן מובהק מהרמה בסיו

  הטיפולים האחרים שהיו ביסוי. 

  העוה.  במשך כליתן לראות שלא היה הבדל מובהק בין הטיפולים  - מגן

קומפוסט הייתה הבטיפול של תעלות רמת האבץ י החורף שלהיתן לראות שבדיגום שבוצע ב -  אבץ

הבדל מובהק  כריעיבוד. במועדים האחרים לא הכה באופן מובהק מהרמה בטיפול של הקרקע עם מו

  בין הטיפולים. 

בטיפול של תעלת קומפוסט באופן הייתה גבוהה לת החטה יבדיגום שבוצע בתח ת הברזלרמ - ברזל

 במועדים האחרים לא היה הבדל מובהק בין .מובהק מהרמה בטיפול של הקרקע ללא עיבוד

  יחסית גבוה. כולה היה ך העוה במהלהברזל בכל הטיפולים  תרמסך כל  הטיפולים.
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עיבוד הייתה גבוהה באופן הבטיפול הקרקע ללא  ת המגיוןגום שבוצע בתחילת החטה רמבדי - מגיון

הבדל מובהק בין  כריי החורף לא שלהבדיגום שבוצע ב .קומפוסטהתעלת של מובהק מהרמה בטיפול 

תעלת הקומפוסט הייתה הרמה בטיפול כי פעם וספת ראה בדיגום שבוצע בסיום היסוי . הטיפולים

  עיבוד.הוללא העיבוד מוכה באופן מובהק מהרמה בטיפולי הקרקע עם 

  

  בדיקות קרקע

  . ם השויםטיפוליקרקע בהמרוכזים התוים של בדיקות  4בטבלה מס' 

במיצוי בבדיקות קרקע שבוצעו מליחות על הו יסודות ההזה תעל רמהשפעת הטיפולים . 4טבלה 
  במהלך היסוי העיסה הרוויה

  

  הטיפול
עומק 

המדגם 
  (ס"מ)

מוליכות 
חשמלית 

)dS/m(  

כלוריד 
  (מא"ק/ל')

חקן מירלי 
  (מ"ג לק"ג)

זרחן      
  (מ"ג לק"ג)

  אשלגן 
(מא"ק 
  לליטר)

  9/9/14 :תאריך דיגום

קרקע ללא 
  עיבוד

0-20  1.6  4.1  56.3  95  0.67  

20-40  1.6  4.4  50.7  83  0.43  

  קרקע עם עיבוד
0-20  1.4  4.3  45.2  119  0.59  

20-40  1.5  4.6  39.6  104  0.49  

  5/3/15 :תאריך דיגום    

קרקע ללא 
  עיבוד

0-20  2.0  7.6  94.6  87  3.1  

  אב 1.38  62  א 33.0  8.0  2.2  20-40

  קרקע עם עיבוד
0-20  1.8  8.2  37.5  135  2.3  

  ב 0.70  85  ב 20.6  12.8  2.1  20-40

 קרקע עם עיבוד
  קומפסט +

0-20  1.9  7.4  50.0  134  3.3  

  א 1.97  86  אב 27.5  9.8  1.9  20-40

  26/5/15 :תאריך דיגום    

קרקע ללא 
  עיבוד

  4.2  ב 63.4  54.6  ב 5.5  1.9  0-20

  אב 2.9  53.9  60.0  ב 7.0  ב 2.1  20-40

  קרקע עם עיבוד
  3.3  א 94.8  58.2  א 9.0  2.3  0-20

  ב 2.4  82.7  66.7  א 10.9  א 2.7  20-40

 קרקע עם עיבוד
  קומפוסט +

  4.5  א 105.4  62.2  אב 6.7  2.1  0-20

  א 3.7  79.4  56.0  אב 7.6  אב 2.2  20-40

  .5%אותיות שוות באותו עומק לכל זוג טיפולים מלמדות על הבדל מובהק ברמה של  *
  

לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים  סספטמבר ומרשבבדיקות שבוצעו בחודשים יתן ללמוד  4מטבלה 

ורק בדיגום שבוצע בסיום היסוי המוליכות החשמלית , ברמת המוליכות החשמלית והכלוריד

הכלוריד בקרקע מבאופן מובהק מהמוליכות החשמלית ו ים יותרגבוה ווהכלוריד בקרקע עם עיבוד הי

כלוריד ל חסבי; בעוד ש40-20ק רק בעומק ההבדל היה מובה ,לגבי המוליכות החשמלית. ללא עיבוד
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ה בעיה מיוחדת של מוליכות עוררתהלא  ולהכך העומקים שדגמו. בס שיהבדל מובהק בראה 

  מאוד באף אחד מהטיפולים בכל מהלך היסוי. גבוהה חשמלית 

בשכבה העליוה הרמה יחסית גבוהה בכל הטיפולים בכל מהלך שיתן לראות  - החקן המירלי

י שלהס"מ בדיגום שבוצע ב 40-20ללא הבדל מובהק בין הטיפולים, לעומת זאת בשכבה  ,ויהיס

  . גבוהה באופן מובהק מהרמה בקרקע עם עיבודהייתה החורף, הרמה בקרקע ללא עיבוד 

יתן לראות שבתחילת העוה הרמה בכל הטיפולים מצאת בתחום שבו מומלץ לדשן  - האשלגן

כשתוספת הקומפוסט בקרקע עם עיבוד גרמה להבדל בכל הטיפולים, הרמה עלתה בהמשך  .באשלגן

  .ום היסויתבדיגום שבוצע ב הןהחורף ו ישלהבדיגום שבוצע בהן ס"מ  40-20 מובהק בעומק

  

  מים בקרקעהמתח 

ס"מ  20מרוכזים התוים של מתח המים בקרקע עם עיבוד ובקרקע ללא עיבוד בעומק  2באיור מס' 

  חזרות לכל טיפול). 2ים הם ממוצע של במהלך הגידול (התו

  

  
  

  ס"מ 20: מתח המים בקרקע עם עיבוד ובקרקע ללא עיבוד בעומק 2איור 
  

ס"מ לא היה הבדל בולט במתח המים בין הטיפול  20יתן ללמוד שבשה הוכחית בעומק  2 מס'מאיור 

 2- בא עיבוד. בסה"כ מתח המים במהלך החורף היה מוך של הקרקע עם עיבוד והטיפול של הקרקע לל

מהתאדות  0.8 -ל מקדם ההשקיה שהעלו את  ףא ,קיץ הוא עולה בשיהםבתחילת הו ,הטיפולים

  גיגית. 

ס"מ בקרקע עם עיבוד ובקרקע ללא עיבוד במהלך  40מרוכזים התוים של מתח המים בעומק  3מס' 

ס"מ מתח  40יתן ללמוד שבעומק  3מאיור מס'  ת לטיפול).חזרו 2העוה (התוים הם ממוצע של 

הטיפולים במהלך כל העוה. העלייה במתח המים בשלהי החורף באה לידי ביטוי  2-המים היה מוך ב

 30-20-ס"מ גם כשהערכים עלו לא קיבלו מתחים גבוהים יותר מ 40ס"מ. בעומק  20בעיקר בעומק 

  סטיבר.
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  ס"מ 40מתח המים בקרקע עם עיבוד ובקרקע ללא עיבוד בעומק  :3איור 

  

  

  

  דיון

ה ה אהי 2014/15 תעועם עיבודבהשוואה לקרקע  עיבודללא קרקע בפלפל ל ודיגשל רביעית העו .

הכללי בעוה הוכחית היבול . בין הטיפוליםביבול הבדל ראה הגידול הקודמות לא עוות שלוש במשך 

בקרקע הכללי מהיבול יותר היה גבוה  )2013/14 תבעושהוסף (קומפוסט בתוספת  ע עם עיבודבקרק

  גידול בתעלת הזה. של ומהיבול שקטף בטיפול  ללא עיבוד

יבול עלולה להיגרם הפגיעה בפוטציאל . הברור יהשוצר בעוה הוכחית אהסיבה לפער המובהק 

  :אחדותמסיבות 

של כלוריד בצמח בטיפול וקליטת יתר המלחה בקרקע ות הייתה מגמה של בשים הקודמ -מליחות ) 1

אף  ,מצאה השפעה על היבולבעוה הוכחית השפעה על היבול.  יתהילא האך , של קרקע ללא עיבוד

  .שלא מצאה המלחה

טיסיומטרים כאומדן ב בקרקע כפי שבא לידי ביטוי במעקב אחר מתח המים -מבה בית שורשים ) 2 

 השורשים מצאהבחשיפת לא מצא הבדל בין הטיפולים. בשים קודמות  ,חות בית השורשיםלהתפת

איו ראה בקרקע ללא עיבוד מערכת שורשים רדודה יותר. ההבדל במערכת השורשים בין הטיפולים 

 .עוצמת הצימוח בכל הטיפולים הייתה דומה ולא הושפעה מהטיפולים יבול השה.ים בסיבה להבדלכ

   במהלך תקופת הקטיף. התעצםהלך והוא ו ,כבר בקטיף השלישיבול החל מתבטא ההבדל בי

יבול בטיפול של הקרקע ללא ב ההפחתהת שמגמלכך אין ראיה  -בעיות הקשורות בהגת הצומח ) 3

   עיבוד קשורה בבעיות הגת הצומח. 

הן שמשמש ורגי לתוספת חומר אתגובה  אהיחיובית יתן לשער כי התגובה ההסיבות הללו כל על פי 

זה הכיסוד חיוי להתפתחות הצמחים והן כתוספת מיקרואורגיזמים לשיפור זמיות יסודות ה

  ושיפור מבה הקרקע.
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    יסודות ההזה בעליםת רמ

  הדישון החקי. כך את הורדת רמת פיויתן לשקול ל ,היה גבוה בכל הטיפולים -  חקן

להתחיל לדשן בזרחן למרות הרמה יווצר צורך באות יתכן שבשים היו ,יחסית מוךהיה  הזרחן

עיבוד  בין הטיפול של הקרקע ללאברמת הזרחן . ההבדל המובהק שלו בקרקע בבדיקות אולסן ההגבוה

לא הטיפולים  שי העובדה שממשק ההזה דומה וב שללטיפול של הקרקע עם עיבוד איו ברור ב

   זרחן.  פתוסתיתה 

ך לשים לב יצר ,המקובלת. עם זאתסבירה ומתאימה לדרישה ל הטיפולים בכרמתם  - יסודות הקורט

 ,יותר מהרמה של האבץמוכה המגן רמת  ,כמו כן .יחסיתמוכה המגן בכל הטיפולים עובדה שרמת ל

  .1:2 הוא אבץל מגןבין הכשמקובל לומר שהיחס בעלים 

  

  

  סיכום

עוות  4-אחת ל, ראה שלים ללא עיבודשכאשר מגדבעוה זו, יתן לומר  ות שהתקבלולאור התוצא

  ההזה בזרחן בתחילת העוה.את  רתגבלולהוסיף קומפוסט או  לבצע עיבודים יהיהכדאי 

  .כדי לבסס את התוצאות חשוב להמשיך ביסוי גם בשים הבאות

  

  


