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  שתי-מעקב רב - בבקעת הירדן גידול פלפל בתעלות הזה

  2015-2014דוח 

  
  מו"פ בקעת הירדן -  פלביץ, זיוה גלעד, מאיר אחיעםיאפרים צ

  שה"ממשרד החקלאות,  -דוד סילברמן, תמר אלון 

  מועצת הצמחים -אורי אדלר 

  מהל המחקר החקלאי -יעקב פרצלן  ;טוביה -אלעזר פליק, שרון אלקלעי 

  

  

  צירתק

ליצוא בבקעת הירדן הולך ומתרחב למרות הקשיים שמהם סובל העף  יגידול פלפל איכות

באזור  ךא ,קרקעות בקעת הירדן חשבות בעייתיות לגידול פלפלאמם בקה מידה ארצי. 

בקעת פצאל מגדלים בהצלחה את הפלפל על קרקע מקומית. הרחבת השטחים תיעשה 

הבעיות מחריפות. יתן להתגבר על בעיות הקרקע  בהכרח בקרקעות שוליות יותר, שבהן

יקר, והחקלאים מעוייים לבחון זה הוא באמצעות גידול במצע מותק, אך פתרון 

אפשרויות זולות יותר, שאחת מהן היא גידול בתעלות הזה. שיטה זו כבר קיימת באופן 

ם. מימסחרי, והיקפה בבקעה ובערבה מגיע לכמה אלפי דו  

יסוי לבחיהבתעלת ת השפעת סוג המצע בו  הזבח ,על היבול והאיכות של הפלפל

קומפוסט אשפה עירוית , אליהו) ישן וחדש דה: קומפוסט זבל בקר (ששלהלןהמצעים 

  זבל בקר קוב לד' קומפוסט  5 עם תוספת בהשוואה לגידול בקרקע(ויוליה וגלעד), 

  ). (תוצרת שדה אליהומדי שה 

יבול כללי ויבול ליצוא היב הגידול בקומפוסט זבל בקר חדש י כה עולמתוצאות היסוי 

הסיבה לפגיעה ביבול בטיפול זה קשורה יתן להיח כי  .טיפול המסחריבהשוואה ל כיםמו

ה רבבמצע במהלך הגידול ובקליטה יותר ה הבמוליכות חשמלית גבו המתבטאתלהמלחה 

  של כלוריד בצמח עצמו. יותר 

תוספת דשן אשלגי תרמה לתיקון  ,ה מוכה של אשלגן במצערמ מצאהבכל הטיפולים 

יחסית של מגן בעלי מוכה רמה על  מעידדיקות עלים אמצעות במעקב ב .בצמחיםזו רמה 

בקליטה  אף. ראה שהרמה המוכה קשורה שהוא קומפוסט מכל סוגבהפלפל בגידול 

ישון רציף או מוגבר יהיה צורך להמליץ לחקלאים על ד בעתידיתכן שימוגברת של אבץ. 

  כשהם מגדלים בתעלת הזה במצע קומפוסט. ,במגן
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  מבוא

סובל העף  הםלמרות הקשיים שמ ,ליצוא בבקעת הירדן הולך ומתרחבי גידול פלפל איכות

. בצורה מבוקרת להמשיך ולהרחיב את השטחיםוטים פלפל המגדלי  .בקה מידה ארצי

המליחות והבורון בהן גבוהות רמות  ;לגידול פלפל תיותיקרקעות בקעת הירדן חשבות בעי

, כך שבמהלך העוה קשה הקרקע שכבתית ורמת הגיר גבוההמסוימים במקרים ו ,יחסית

, תזאלמרות  ,עוצרות את התפתחות הצמחיםהעודפי מים וכלורוזות להימע מבעיות של 

שטחים ההרחבת קרקע מקומית.  לאת הפלפל עבהצלחה לים באזור בקעת פצאל מגד

 התגבר עלל ןתי. המוזכרות מחריפותהבעיות  ןשבה ,יותרשוליות קרקעות בבהכרח ה עשתי

והחקלאים מעוייים  ,פתרון זה יקראך גידול במצע מותק,  באמצעותהבעיות הקרקעיות 

קיימת כבר בתעלות הזה. שיטה זו גידול א יה שאחת מהן ,יותר ותת זולאפשרויולבחון 

   ם.מיפה בבקעה ובערבה מגיע לכמה אלפי דוקיוה ,באופן מסחרי

וכחית החלה בעוים ב ,2012/13 תהעבודה הבחכמצע לשמש  וייםשעה קומפוסטסוגי  הו

סוגי מתוצאות השים הקודמות ראה שאין הבדל מובהק בין בתעלות הזה לגידול פלפל. 

שוה ליישום בעוה הרא. מהם כמצע בתעלה חדאל ויתן להשתמש בכ השוים הקומפוסט

רק בעוה השייה (העוה אלא  לגדליתן היה לא בשטח ) ויוליהאשפה עירוית ( קומפוסט

האחרים.  קומפוסטמסוגי השהתקבלו  להתוצאות דומות לא היבו גידול בהו ,הקודמת)

  ולכן בעוה הוכחית לא המשכו בטיפול זה.  ,תעלת טוף היה פחות טובבהגידול 

רמה מוכה של על עודף של חקן ועל  ללכרך בדהעיד ים השו מפוסטהקו הגידול בכל סוגי

לא יכר מצב של מחסור באחד  ,לגבי יסודות הקורט. אשלגן בעלים ובחומר האורגי עצמו

שורשי הצמח מצאים מיסודות הקורט החיויים בטיפולים של הקומפוסט לסוגיו, למרות ש

   זרחן גבוהות במיוחדהרמות שבו  צעבמ

ציאל  2014/15 תבעוו במעקב אחר פוטבחן מצע ההמשכים ויבול במצעים השו

  זבל בקר חדש.של קומפוסט 
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  חומרים ושיטות

  (זרעים גדרה)  7158פלפל מזן המו"פ בקעת הירדן.  -תבצע בתחת צבי ההמחקר 

מש  50מכוסה ברשת חרקים ההשתילה בוצעה במהרה עבירה גבוהה  . -15/8/2013שתל ב

  צל.  30%רשת שחורה מעליה ש

  הוחלפה רשת החרקים ביריעת פוליאתילן,  4/11/14-הוסרה רשת הצל. ב 28/9/14-ב

  כוסה המבה ברשת חרקים במקום הפוליאתילן.  8/3/15-וב

  

  :רוט הטיפולים ביסוייפ

 ;עוהכל ביסוד לפי מ"ק'/ד'  5קומפוסט זבל בקר (שדה אליהו) הצעת עם מקומית . קרקע 1

  פול זה משמש כביקורתטי

  , שלישיתגידול עוה  ;מצע קומפוסט זבל בקר (שדה אליהו) -  . תעלת הזה2

  2012סתיו בהכת תשתית 

  , שלישיתגידול עוה  ;מצע קומפוסט אשפה עירוית (ויוליה) -  . תעלת הזה3

  2012סתיו בהכת תשתית 

   ,יהיגידול עוה ש ;בוץ גלעד)ימצע קומפוסט אשפה עירוית (ק -  . תעלת הזה4

  2013סתיו בהכת תשתית 

   ,גידול עוה ראשוה ;מצע קומפוסט זבל בקר (שדה אליהו) -  . תעלת הזה5

  2014הכת תשתית סתיו 

 :סה"כ כמות הקומפוסט ;ס"מ עומק 20-ס"מ רוחב ו 40לכל מצעי הגידול: מידות התעלה 

אליהו הוכן ע"י החברה ביחס  תוצרת שדהמ 2קוב לד'. הקומפוסט ששימש בטיפול מס'  40

איו הקומפוסט הרגיל שאותו הם מספקים  ווזה ,שראה להם כמתאים לשמש בתעלת הזה

לפי השתילה קיבל השטח  :זהה תהיהי כל סוגי המצע יתהשקי .(דוחות קודמים) לחקלאים

 ,השקיה אחת ביום - בהמשך והשקיות ביום,  המיתו כבקליטה  ;קוב לד' 150-במצטבר כ

אחר ל :קרקעגידול בבימים.  3-אחת להשקיה  –עד סיום העוה  תבססות הצמחיםאחר הלו

באביב והשקיה אחת בשבוע,  יתהבמרכז החורף  ,השקיות בשבוע לשתיהקליטה עברו 

   ,מהתאדות במרכז החורף 50%-60%-כהיו השקיות בשבוע. כמויות המים  2-חזרו ל

בלו דישון בדשן מור יכל הטיפולים קום היסוי. מהתאדות ביציאה לאביב ועד סי 80%-וכ

  ליטר לקוב. 2-1לפי   4-2.5-6

בשלושה מועדים (אוקטובר,  בדיקות קרקע ובדיקות עלים בחלקה בוצעובמהלך העוה 

בדקה השפעת הטיפולים על  ,כמו כן מקומי. קוין ליצוא ולשו. היבול קטף ומומאי) סמר

  משקל הפרי הממוצע. 

  מעבדה שלבחיי המדף לבדיקת השפעת הטיפולים על פרי  מדגמיחו לקאחת לחודש 

  הפירות קטפו ממשקי הגידול השוים, .במהל המחקר החקלאי אלי פאליקפרופ' 
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ש') הפרי מהיסוי אוחסן לאחר השטיפה  15-מ"צ לכ 55עם עוקץ, ושטפו במים חמים (

מ"צ (הדמיה להובלה ימית  20-ימים ב 3ועוד  95%-מ"צ ולחות של כ 7- ימים ב 14-חמה לכ

  ושיווק). בתום תקופת האחסה וחיי המדף בדקו מדדי האיכות הבאים:

אחוז איבוד משקל , מוצקות הפרי,  דפורמציה (גמישות). כלל מוצקים מומסים (אחוז 

= פרי  1דרגות, כאשר   5מדד ההופעה  הוגדר בסולם של  סוכר), אחוז ריקבון פרי ועוקץ. 

= פרי מעולה. פרי עם מדד הופעה  5= פרי עם איכות טובה;  3מק ופגום; עם ריקבון, מצו

 מכירה.-חשב כבר 2.5-הגדול מ

  

  

   

  יבול ואיכות

  .2014/15 תעולמרוכזים תוי היבול והאיכות  1בטבלה מס' 

תיים לפחות) היה דומה (גידול של ש הוותיקיםבכל המצעים היבול הכללי והיבול ליצוא 

עוה ראשוה) היב יבול  ,גידול בתעלה עם מצע חדש (קומפוסט זבל בקרהיבול בקרקע. ל

  . )1בהשוואה לכל יתר הטיפולים (טבלה מוך יותר בצורה מובהקת 

יתן לראות שהמשקל הממוצע בגידול בקומפוסט אשפה עירוית (גלעד)  לגבי משקל הפרי, 

  תיק.היה גבוה באופן מובהק מהמשקל הממוצע בקומפוסט זבל בקר הוו

  

   האיכות של הפלפלעל השפעת סוג המצע על היבול ו .1טבלה 

  

  משקל פרי ממוצע (גרם)  יבול ק"ג/מ"ר  טיפול

  שוק  יצוא  כללי

  אב 183  א 1.5  א 8.6  א 10.2  (קרקע) ביקורת

  ב 180  א 1.4  א 8.5  א 9.9  )שלישית קומפוסט זבל בקר (עוה

  קומפוסט זבל בקר
  )ראשוה(עוה 

  אב 181  א 1.3  ב 6.0  ב 7.3

  אב 183  א 1.5  א 8.9  א 10.5  קומפוסט אשפה עירוית (ויוליה)

  א 186  א 1.2  א 8.1  א 9.4  קומפוסט אשפה עירוית (גלעד)

  

  .5%*אותיות שוות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 
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  חיי מדף

דה קומפוסט שקוב/ד'  5+  הקרקעטיפול מהטוב ביותר מצא בפרי שקטף  מדד ההופעה

מדד ההופעה מהפרי שקטף מהקרקע היה גבוה באופן מובהק ). (טיפול הביקורת ליהוא

של האשפה העירוית (ויוליה  השוים הקומפוסטסוגי ממדד ההופעה מהפרי שקטף מ

באופן מדד הופעה גבוה  בליק ישן) ליהו,אדה קומפוסט זבל בקר הוותיק (שהוגלעד), גם 

ההבדל בין ). 1(איור  קומפוסט של האשפה העירויתוגי הסמובהק ממדד ההופעה ב

  .משילוב של גמישות הפרי ואחוז הפרי הרקוב בעהטיפולים במדד ההופעה 

  

  

ימים  3מ"צ +  7-ימים ב 14-על מדד ההופעה בפלפל בתום כסוג המצע השפעת : 1איור 
  ממוצע לכל העוהב ,מ"צ 20- ספים בו
  
  

  

   בדיקות עלים

על הרמה של יסודות ההזה  רוכזים התוים של השפעת סוג הקומפוסטמ 2בטבלה מס' 

  והכלוריד בבדיקות עלים שבוצעו במהלך העוה.
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על הרמה של יסודות ההזה והכלוריד בבדיקות עלים שבוצעו המצע השפעת סוג  .2טבלה 

   במהלך העוה

  הטיפול
 קתיחח. 

  מ"ג/ק"ג
זרחן 

(%)  
אשלג
  ן (%)

 כלוריד
(%)  

מגן 
  (מ"ג/ק"ג)

אבץ 
  (מ"ג/ק"ג)

ברזל 
  (מ"ג/ק"ג)

מגיון 
(%)  

  3/11/14תאריך דיגום 
ביקורת 
  (קרקע)

2569  
0.48 

  אב
  אב 0.56  ב 132  ב 55  א 83  0.38  4.6

קומפוסט 
זבל בקר 

 (עוה
  )שלישית

  אב 0.53  ב 129  ב 50  בג 66  0.36  4.3  ב 0.45  3028

קומפוסט 
  זבל בקר

(עוה 
  )ראשוה

  א 0.64  אב 138  א 92  ג 65  0.35  4.3  א 0.54  2335

קומפוסט 
אשפה 

עירוית 
  (ויוליה)

  ב 0.51  אב 134  ב 57  אב 78  0.37  4.6  ב 0.42  2897

קומפוסט 
אשפה 

עירוית 
  (גלעד)

3209  
0.46 

  אב
  ב 0.48  א 144  ב 45  אבג  77  0.37  4.1

  8/3/15תאריך דיגום   
ביקורת 
  (קרקע)

  ב 0.53  ב 115  בג 61  100  0.28  3.2  0.48  א 7797

קומפוסט 
  זבל בקר

 (עוה
  )ראשוה

  א 0.62  אב 129  אב 71  93  0.30  3.1  0.46  אב 5255

קומפוסט 
אשפה 

עירוית 
  (ויוליה)

  ב 0.48  א 137  א 78  91  0.31  3.4  0.52  ב 4520

קומפוסט 
אשפה 

עירוית 
  (גלעד)

  ב 0.49  אב 126  ג 59  95  0.27  3.1  0.48  ב 4972

  14/5/15תאריך דיגום   
ביקורת 
  (קרקע)

  ב 0.71  א 248  ב 79  א 96  ב 0.55  ב 4.0  0.32  3591

קומפוסט 
  זבל בקר

(עוה 
  )ראשוה

  א 1.05  א 229  א 93  ב 67  א 0.72  א 4.4  0.36  3786

קומפוסט 
אשפה 

עירוית 
  (ויוליה)

4082  0.35  
4.1 
  אב

  ב 0.61  א 234  א 92  ב 67  אב 0.68

קומפוסט 
אשפה 

עירוית 
  (גלעד)

4605  0.37  
4.1 
  אב

  ב 0.63  ב 190  ב 70  ב 79  אב 0.64

  .5%*אותיות שוות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 
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  :עולים התוים שלהלן 2מטבלה 

  

בסה"כ והחטה לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים ברמת החקן, בה החלה שבתקופה  - חקן

הרמה של  ,החורףתום בדיגום שבוצע ב ,ת זאתלעומ. הרמה של החקן בכל הטיפולים איה גבוהה

של  בשי הטיפוליםהחקן בטיפול הביקורת (גידול בקרקע) הייתה גבוהה באופן מובהק מהרמה 

גבוהה הטיפולים  בשלב זה של העוה הרמה בכל .עירוית (ויוליה וגלעד)האשפה הקומפוסט 

ירידה ברמת  כרתיסיום העוה ב .מ"ג/ק"ג חומר יבש) 5000-3000היא  (הרמה המומלצתיחסית 

  יהם. יובשלב זה אין הבדל מובהק ב ,החקן בכל הטיפולים

גבוהה  )1שה  ליהו,אדה בקומפוסט החדש (שרמת הזרחן יתן לראות שבתחילת החטה  - זרחן

בהמשך העוה לא היה הבדל ). באופן מובהק מהרמה בקומפוסט הוותיק ובקומפוסט ויוליה

(הרמה  יתה בתחום המומלץיהובסה"כ הרמה בכל הטיפולים  ,הזרחן תם ברמבין הטיפולימובהק 

   .)מחומר יבש 0.3%-0.7%המומלצת 

 4.0%-6.0%שהוא (יתה בתחום המומלץ יהבתחילת החטה בכל הטיפולים רמת האשלגן  - אשלגן

 אלו ,יחסית מוכהיתה יההחורף הרמה בכל הטיפולים  שלהיב. ללא הבדל ביהם), מחומר יבש

ה, הרמה בטיפול של הקומפוסט תהבדל בין הטיפולים. לעומת זאת, בדיגום שבוצע ב כריום העו

עם קרקע. בבקר החדש הייתה גבוהה באופן מובהק מהרמה של האשלגן בעלים של הפלפל שגדל 

  בח"י).  4%האשלגן בעלים סבירה ( תרמהייתה קרקע הבטיפול  זאת,

י החורף) לא היה הבדל מובהק בין שלהתחילת החטה ובהדיגומים הראשוים (בבשי  -כלוריד 

בדיגום שבוצע בסיום העוה יתן  ,לעומת זאת. הייתה טובה םלובכשהתקבלה והרמה  ,הטיפולים

. לראות שהרמה בטיפול הקומפוסט החדש הייתה גבוהה באופן מובהק מהרמה בטיפול הקרקע

  בל מהמלחה. הקומפוסט החדש ס ל גביהפלפל שגדל עשתכן יבשלב זה י

שרמת המגן יתן לראות , לככלמ"ג/ק"ג חומר יבש.  100-60רמת המגן הרצויה בעלים היא  - מגן

ללא  ,קומפוסטעל שגדל מרמת המגן בפלפל יותר גבוהה יתה יהקרקע בבעלים של הפלפל שגדל 

באופן הרמה בטיפול הקרקע הייתה גבוהה  ,קשר לסוג הקומפוסט. בדיגום שבוצע בתחילת החטה

הק מהרמה בטיפול קומפוסט זבל בקר (ישן וחדש). ביציאה מהחורף אין הבדל מובהק בין מוב

גבוהה מהרמה בכל הייתה קרקע בהמגן של הפלפל שגדל רמת ובסיום היסוי  ,הטיפולים

   .טובההייתה כולה עוה בבסה"כ הרמה של המגן בעלים בכל הטיפולים . הטיפולים האחרים

בעלים בתחילת העוה מ"ג/ק"ג חומר יבש.  50-30הרצויה בבדיקות עלים היא  רמת האבץ - אבץ

בכל הטיפולים  תוגבוהה באופן מובהק מרמרמת האבץ הייתה קומפוסט זבל בקר החדש מ

 " ויוליה"קומפוסט בטיפול רמת האבץ בעלים הייתה י החורף שלההאחרים. בדיגום שבוצע ב

ה בקומפוסט גלעד. בדיגום שבוצע בסיום באופן מובהק מהרמה בקרקע ומהרמגבוהה 

הרמה בקומפוסט זבל בקר החדש ובקומפוסט ויוליה גבוהה באופן מובהק הייתה העוה 

האבץ לכל אורך רמת  קרקע ומהרמה בטיפול קומפוסט גלעד. בסה"כבמהרמה בגידול 

  יחסית. הייתה גבוהה העוה בכל הטיפולים 

הטיפולים כל מ"ג/ק"ג חומר יבש. ב 120-80 היא הרצויה בבדיקות עליםרמת הברזל  - ברזל

רמת הברזל הייתה בתחילת החטה . חסיתיגבוהה רמת הברזל במהלך העוה הייתה 
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קומפוסט גלעד גבוהה באופן מובהק מהרמה בטיפול הקרקע ובטיפול של בטיפול 

י החורף הרמה בטיפול של הקומפוסט ויוליה הייתה שלההקומפוסט זבל בקר הוותיק. ב

ובסיום היסוי הרמה בטיפול של הקומפוסט  ,קרקעהבוהה באופן מובהק מהרמה בטיפול ג

  גלעד הייתה מוכה באופן מובהק מהרמה בכל הטיפולים האחרים. 

בתחילת העוה הרמה בטיפול של הקומפוסט זבל בקר החדש הייתה גבוהה באופן  -  מגיון

י שלהב ,לעומת זאת .יוליה וגלעד)קומפוסט של האשפה העירוית (וסוגי המובהק מהרמה ב

קומפוסט זבל בקר חדש  להחורף ובסיום העוה הרמה של המגיון בעלים של הפלפל שגדל ע

  הייתה גבוהה מהרמה בכל הטיפולים האחרים.

  

  

  

    בדיקת המצע

העוה. הבדיקות בוצעו ביחס  מרוכזים התוים של בדיקת המצעים במהלך 3בטבלה מס' 

  .ירות שדהבבדיקת מצעים אורגיים במעבדות שלפי המקובל  1:10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(%), יחס  ומר אורגי (ח"א)השפעת סוג המצע על רמת המוליכות החשמלית, ח .3טבלה 
C/N(%) קן, האשלגן והזרחן הכללי במצעורמת הח ,   
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  הטיפול
  א"ח

(%)  

מוליכות 

  )dS/mחשמלית (

  יחס

C/N  

חקן 

(%)  

זרחן 

(%)  

אשלגן 

(%)  

  3/11/14תאריך דיגום   

קומפוסט זבל בקר 

  )שלישית (עוה

  ב 0.30  א 1.48  1.63  12.6  ב 0.50  ב 27.8

קומפוסט זבל בקר 
  )ראשוה(עוה 

36.5 

  א

  א 0.47  א 1.42  1.73  10.0  א 0.89

קומפוסט אשפה 

  עירוית (ויוליה)

31.5 

  אב

  ג 0.13  ב 0.87  1.86  10.0  ב 0.45

קומפוסט אשפה 

  ד)עירוית (גלע

29.2 

  אב

  בג 0.22  ב 0.76  1.75  9.8  אב 0.69

  8/3/15תאריך דיגום   

קומפוסט זבל בקר 
  )ראשוה(עוה 

31.3 

  אב
  א 0.59  א 0.72  ב 1.70  א 10.9  א 1.07

קומפוסט אשפה 

  עירוית (ויוליה)
  ג 0.22  ב 0.40  א 1.93  ב 9.1  ב 0.63  ב 29.6

קומפוסט אשפה 

  עירוית (גלעד)

33.7 

  א
  ב 0.31  ב 0.39  א 1.86  א 10.7  ב 0.77

  14/5/15תאריך דיגום   

קומפוסט זבל בקר 
  )ראשוה(עוה 

33.7 

  א

  א 0.49  א 1.36  1.61  12.4  א 1.13

קומפוסט אשפה 

  עירוית (ויוליה)

  ג 0.20  ב 0.67  1.60  10.5  ב 0.73  ב 28.8

קומפוסט אשפה 

  עירוית (גלעד)

31.9 

  אב

  ב 0.30  ב 0.68  1.67  11.3  ב 0.85

  .5%ותיות שוות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של *א

הקומפוסט שארת יחסית יציבה במהלך סוגי יתן ללמוד שהרמה של הח"א בכל  3מטבלה 

הרמה של הח"א הייתה  ,העוה. בדיגום שבוצע בתחילת החטה בקומפוסט זבל בקר החדש

שי ב ,לעומת זאת. ר הוותיקגבוהה באופן מובהק מהרמה בטיפול של הקומפוסט זבל הבק

הדיגומים הבאים הרמה של הח"א בקומפוסט ויוליה הייתה מוכה מהרמה בטיפולים 

   האחרים של הקומפוסט.

הרמה בטיפול של הקומפוסט זבל בקר החדש הייתה בתחילת החטה  - מוליכות החשמלית

ויוליה. גבוהה באופן מובהק מהרמה בקומפוסט זבל בקר הוותיק ומהרמה בקומפוסט 

הרמה של המוליכות החשמלית הייתה י החורף ובסיום העוה שלהבדיגומים שבוצעו ב

  בקומפוסט החדש גבוהה מהרמה בכל הטיפולים האחרים. 
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 ,לת העוה ובסיומה לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים. לעומת זאתיבתח - C/Nיחס 

ליה הייתה מוכה באופן בדיגום שבוצע ביציאה מהחורף הרמה בטיפול של הקומפוסט ויו

  מובהק מהרמה בכל הטיפולים האחרים. 

חשב  1.5%טובה (ערך של בסה"כ הרמה בכל הטיפולים לכל אורך העוה הייתה  - חקן

הרמה של החקן בקומפוסט זבל בקר החדש הייתה י החורף שלהב .כערך מיימום רצוי)

מוכה באופן מובהק מהרמה בכל הטיפולים האחרים שהיו ב.במועדים האחרים של  יסוי

  הדיגום לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים.

בקומפוסט אשפה  .יחסית טובההייתה ולים לכל אורך היסוי הרמה בכל הטיפ - זרחן 

  מהרמה בקומפוסט זבל בקר. יותר עירוית מתקבלת רמה מוכה 

  שפה קומפוסט של האסוגי ההרמה ב .הרמה בכל הטיפולים יחסית מוכה - שלגןא

  העירוית מוכה מהרמה בקומפוסטים של הזבל בקר.

  דיון

לגדל פלפל יתן  ןשבהחלופות שתי אחר -מעקב רבלבצע  יתהמטרת העבודה הוכחית הי

התוצאות שקיבלו מחזקות את . בהשוואה לגידול בקרקע מקומית קוב לד' 40תעלה בפח ב

אי שהקומפוסט עבר תהליך בת, והמסקה שיתן להשתמש בכל סוגי הקומפוסט שבדק

הבשלה מלא (עיין דוחות קודמים). בעוה הוכחית היבול בקומפוסט זבל בקר החדש היה 

התוצאות של בדיקות העלים  יפל הסיבה לכך עומוך באופן מובהק מהיבול בקרקע, 

 ,התוצאות יפלשהייתה בטיפול זה. יותר למליחות גבוהה  כראה ובדיקות המצע קשורה

יש לפי תחילת הגידול. גדולה יותר של מים של מצע זה בכמות ה צורך בשטיפה תכן שהייי

פגיעה בטיפולים שבהם המצע היה קומפוסט אשפה ראתה  ,לציין שמבחית חיי המדף

קודמת שבהם השה הוהיא סותרת את התוצאות של  ,הסיבה לכך איה ברורה .עירוית

הגידול ט אשפה עירוית תוצרת גלעד. קיבלו חיי מדף טובים יותר בשימוש בקומפוס

גבוה ואשלגן יחסית מוך. האשלגן המוך בא לידי במצעים אורגיים מביא למצב של חקן 

וזאת ללא קשר למקור שלו (גם בקומפוסט  ,ביטוי ברמה מוכה של אשלגן בקומפוסט עצמו

לו בעוה רמה יחסית מוכה אפי תקבלתזבל בקר שמכיל במקור רמה גבוהה של אשלגן, מ

(רצוי לפחות של אשלגן הראשוה). יש לציין שבעוה הוכחית קיבלו בעלים רמה טובה 

הרמה בעלים הייתה מוכה. ההסבר להבדל בין השים  ןביגוד לעוות הקודמות שבה ,)4%

ראית בדיקות עלים אמצעות ממעקב ב .הוכחיתשיתה בעוה רמת הדישון לקשור כראה 

קומפוסט מכל סוג. ראה לו שהרמה  לשל מגן בעלי הפלפל בגידול ע רמה יחסית מוכה

תכן שיהיה צורך להמליץ לחקלאים על יהמוכה קשורה גם בקליטה מוגברת של אבץ. י

  קומפוסט.במצע כשהם מגדלים בתעלת הזה  ,דישון רציף או מוגבר במגן


