
 

השפעת מקורות מי� שוני� ורמת יסודות הזנה על היבול 

  .הול'והאיכות של תמרי� מז� מג

  

  

    .פ בקעת הירד�"מו, "תחנת צבי"  � ציפלבי� אפרי�   

  .מכו� לקרקע ומי�, מנהל למחקר חקלאי  �שמואל אסולי�  

    פ בקעת הירד�"מו, "תחנת צבי" –פנחס סריג 

  משרד החקלאות, מ"שה  �חיי� אור�  

    פ בקעת הירד�"מו, "תחנת צבי"  � אבי סטרומזה  

  

  
  

            ::::תקציר תקציר תקציר תקציר 
        

במטע התמרי� של קיבו� נער�  מתבצע ניסוי לבחינת השפעת מקור המי� ורמת 

בניסוי משמשי� . הול'יסודות ההזנה על היבול והאיכות של תמרי� מהז� מג

  . רמות של מליחות 4 � שלושה מקורות מי� ב

  .דציסימנס למטר 0.7ליכות מו � מי� שפירי�  � 1טיפול 

  .דציסימנס למטר 2.5מוליכות  �מי קולחי�  � 2טיפול 

  .דציסימנס למטר 6.9מוליכות  � מי� מליחי� – 3טיפול 

  .דציסימנס למטר 4.1מי� מהולי� מוליכות   � 4טיפול 

  הפסקה  ללאדישו� ברמת יסודות שנתית כמו בקולחי�  ,מי� שפירי� � 5טיפול 

  .שלבי� הסופיי� של ההבשלהב                

  ת דישו� ברמת יסודות שנתית כמו בקולחי� ע� הפסק ,מי� שפירי� � 6טיפול 

  היא דישו� מסחרידש�  1.3.4הדישו� בטיפולי�  . כשכל הפרי צהוב דישו�                

  .חנק� לדונ� לעונה' יח30לפי , 6�2�8                

ה "השקיה במי� מליחי� איננה פוגעת בסמתברר כי  2007לאור תוצאות גדיד 

כמו כ� המי� המליחי� אינ� , נפגע) 'מבו ולרג'ג(הפרי הגדול  %אבל , היבול

לגבי ההשקיה במי קולחי� נית� לומר . תורמי� להקטנה של רמת השילפוח

שההשקיה במי קולחי� לא פגעה בגובה היבול ובגודל הפרי ושבשלב זה לא נראה 

השקיה במי� שפירי� ושימוש . כשמשקי� במי קולחי�שיש צור0 להוסי/ דש� 

תחמוצת אשלג� ליחס  � תחמוצת זרח� � שנות� יחס דומה של חנק� 5�2�2בדש� 

הסיבה לכ0 איננה , הפרי הגדול %� שקיי� במי הקולחי� הביא לשיפור מובהק ב

  .ברורה בשלב הזה של הניסוי

  

  
  
        

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



 

        

        ::::מבואמבואמבואמבוא

היק/ . החקלאי� בבקעת הירד� התמרי� ה� הענ/ המרכזי שעליו מבוססת פרנסת

 � צריכת המי� של תמרי� בוגרי� מגיעה ל. 'ד 14000 � הענ/ בעונה הנוכחית מגיע ל

כשכל המטעי� (לעונה ולכ� צריכת המי� של הענ/ בהיקפו הנוכחי ' ק לד"מ 1600

כדי לספק את כמויות המי� הנדרשות . ק"מליו� מ 22 �תגיע ל, )8יגיעו לגיל 

ר את התמרי� לקולחי מזרח ירושלי� הזורמי� בנחל עוג להשקייה הוחלט לחב

מטרת הניסוי הנוכחי לבחו� את . ומגיעי� בסופו של דבר עד למרכז הבקעה

שמשמשי�  �ההשפעה של מי הקולחי� ביחס למקורות מי� נוספי� קיימי

כמו כ� הניסוי ישמש לבחינת השפעת רמת . להשקיה של התמרי� בבקעת הירד�

חס ביניה� כפי שזה קיי� במי הקולחי� וזאת ביחס להמלצות יסודות ההזנה והי

שבוצע בעונה הקודמת הייה היבול הממוצע  0בגדיד . ההזנה הקימות באזור זה

בסקר קרקע שבוצע לפני הפעלת . 1.4±35.4ג ואחוז השילפוח "ק 4.4±113לע� 

הטיפולי� התברר שמרק� הקרקע אחיד ע� העומק ולכ� לא צפויות בעיות 

דציסימנס  6�7רמת המליחות הממוצעת עומדת על . ת בהדחת מלחי�מיוחדו

, דציסימנס למטר בעומק הקרקע �9.0 ל למטר בשכבות העליונות והיא עולה עד

  .זרח� ואשלג� בקרקע יחסית גבוהי�, חנק�: כמו כ� רמת יסודות ההזנה

        

        : : : : חומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטותחומרי� ושיטות

כ שטח "סה. 1985ה שנת הנטיע, הול'הז� מג, נער�בתמרי� ההוצב במטע הניסוי 

שטח כל . חזרות בבלוקי� באקראי �4 טיפולי� ב 6דונ� והוא כולל  �24 הניסוי כ

נמצאי�  העצי� הנמדדי� 2). עצי� לחזרה 12(עצי�  3שורות ברוחב  4חזרה 

  : טיפולי� לפי הפרוט הבא 6בניסוי  .במרכז החזרה ויש מצד� עצי גבול לכל כיוו�

  .)הפסקה בשלב של פרי צהוב( דישו� מסחרי,השקיה במי קידוחי� מקומיי� . 1

  .השקיה במי קולחי� ללא דש�. 2

  .)1הפסקת דישו�  כמו בטיפול ( דישו� מסחרי ,השקיה במי� מליחי� . 3

  .)1הפסקת דישו�  כמו בטיפול ( דישו� מסחרי, מי� מליחי��מיהול מי קידוחי�. 4

  ית כמו בקולחי� ללא דישו� ברמת יסודות שנת, השקיה במי קידוחי� מקומיי�. 5

  .הפסקה בשלבי� הסופיי� של ההבשלה    

  דישו� ברמת יסודות שנתית כמו בקולחי� ע�, השקיה במי קידוחי� מקומיי�. 6

  .)3/8 �בעונה הנוכחית ב, כשכל הפרי צהוב( 1כמו בטיפול הפסקה      

בראש  .ליטר לשעה 60ספיקת המתז , מתזי� לע� 2ההשקיה מתבצעת באמצעות  

ל טיפול הוצב מד מי� והייתה כוונה להשקות את כל הטיפולי� בכמות המי� כ

ועד  2006כ מתחילת דצמבר "בסה). דיו� נוס/ בעניי� הזה בפרק דיו�(שנתית זהה 

 �1טיפול (' ק לד"מ 37±1300קיבלו הטיפולי� בממוצע  2007סו/ אוקטובר 

 1339 �6טיפול , 1286 � 5טיפול ,1209 �4טיפול ,1180 � 3טיפול ,1391 �2טיפול ,1395



 

קיבלו פחות מי� בגלל תקלה במערכות המי� של הבקעה  4 � ו 3טיפול ).'ק לד"מ

 3 �הוצבו ב 1�4בטיפולי� ). תקלות שאינ� קשורי� לתפעול של הניסוי עצמו(

מ בוצעה קריאה יומית של "ס 120 � ו 60חזרות של טנסיומטרי� לעומקי� 

, �ו כל מקורות המי� בניסוי פע� בשבועייבמהל0 כל העונה נדגמ.  הטנסיומטרי�

הרמה הממוצעת של יסודות ההזנה ויסודות המליחות במדגמי� אלו מרוכזת 

  .1בטבלה 

  

                    א מהטיפולי� א מהטיפולי� א מהטיפולי� א מהטיפולי� """"רמת יסודות הזנה ויסודות מליחות של מי ההשקיה בכרמת יסודות הזנה ויסודות מליחות של מי ההשקיה בכרמת יסודות הזנה ויסודות מליחות של מי ההשקיה בכרמת יסודות הזנה ויסודות מליחות של מי ההשקיה בכ    � � � � 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ....ח הנוכחיח הנוכחיח הנוכחיח הנוכחי""""בממוצע לכל תקופת הדובממוצע לכל תקופת הדובממוצע לכל תקופת הדובממוצע לכל תקופת הדו, , , , בניסויבניסויבניסויבניסוי                                                        

  

        

pH 
מוליכות מוליכות מוליכות מוליכות 

))))dS/m((((        

כלוריד כלוריד כלוריד כלוריד 

        ))))לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

. . . . חחחח

חנקתי חנקתי חנקתי חנקתי 

        ))))''''לללל////גגגג""""ממממ((((

.  .  .  .  חחחח

אמוני אמוני אמוני אמוני 

        ))))''''לללל////גגגג""""ממממ((((

כללי כללי כללי כללי . . . . חחחח

        ))))''''לללל////גגגג""""ממממ((((

זרח� זרח� זרח� זרח� 

        ))))''''לללל////גגגג""""ממממ((((

אשלג� אשלג� אשלג� אשלג� 

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

  0.1  0.3  6.5  0.5  6.0  3.2  0.7  7.6  שפירי�

  0.6  7.7  53.0  48.2  4.8  15.3  2.5  8.0  קולחי�

  0.8  0.6  8.5  3.2  5.3  25.0  4.1  7.9  מהולי�

  1.7  1.7  13.9  5.4  8.5  48.3  6.9  8.2  מליחי�

  

        ....1111טבלה טבלה טבלה טבלה     ����המש0המש0המש0המש0

        

        
סיד� סיד� סיד� סיד� 

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

מגניו� מגניו� מגניו� מגניו� 

        ))))לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

+ + + + סיד�סיד�סיד�סיד�

מגניו� מגניו� מגניו� מגניו� 

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

נתר� נתר� נתר� נתר� 

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((
SAR 

בורו� בורו� בורו� בורו� 

        ))))''''לללל////גגגג""""ממממ((((

  0.1  0.7  1.3  7.0  3.5  3.5  שפירי�

  0.6  5.6  13.5  11.7  6.3  5.4  קולחי�

  0.7  4.9  15.9  21.2  11.8  9.4  מהולי�

  1.5  9.8  38.2  30.1  17.5  12.6  מליחי�

  

  

. 6�2�8ליטר לדונ� בדש�  416עמדה על  4 � ו 1,3כמות הדש� בפועל בטיפולי� 

זרחתית ואשלג� . ח, שהורכב מגפרת אמו� 5�2�2שימש הדש�  �6 ו 5בטיפולי� 

יחס . ליטר לדונ� 600ה כמות הדש� שניתנה בטיפולי� אלה עמדה על "כלורי ס

נקבע  6 �ו 5לי� תחמוצת אשלג� בדש� של הטיפו �תחמוצת זרח�� היסודות חנק�

בפועל הייתה כוונה לתת רמת יסודות . לפי היחס בי� היסודות האלה במי הקולחי�

מהכוונה הזו תידו�  ההסטיי. הזנה שתהייה דומה לרמה בטיפול של מי הקולחי�

פ המקובל במטע תמרי� "ע מתבצעי�כל הטיפולי� האחרי� בחלקה . בפרק הדיו�

 .טוקול דילול וטיפול בפרי זהה בכל הטיפולי�פרו. הול בבקעת הירד�'בוגר מז� מג



 

לפני הגדיד . הטיפולי� בניסוי חזרות לכל טיפול בכל 2 � התארכות לולב נמדדה ב

הגדיד בניסוי בוצע בהתא� . דורי� של חנטה 4 � אשכולות מצד צפו� מ 4סומנו 

: גדידי� 3בעונה הנוכחית בוצעו בניסוי . להבשלת הפרי והתאמתו לשיווק מסחרי

, באשכולות המסומני� בוצע מיו� מפורט לפרי צהוב �בכל גדיד. 8/10 �ו 10/9,26/9

מבו 'ג(כמו כ� הפרי עבר מיו� לפרי גדול . פרי משולפח ופרי לא משולפח, דילוג שלב

ה "בנוס/ בעצי� המרכזיי� נשקל ס). שמאל(ופרי קט� ) מדיו�(פרי בינוני , )'ולרג

מיד אחרי הגדיד בוצעו .  JMPבתוכנת  ניתוח הנתוני� מבוצע. הפרי בכל גדיד

בדיקות . ונקבעה רמת יסודות ההזנה ויסודות המליחות, בחלקה בדיקות קרקע

כפי שמקובל בחלקות המסחריות ולכ� ה� לא , עלי� יבוצעו במהל0 חודש דצמבר

  .זה ח "מופיעות בדו

  

        : : : : תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

 � דיד זה נגדד כבג.10/9 � מרוכזי� הנתוני� של הגדיד הראשו� שבוצע ב 2בטבלה  

יבול ממוצע לכל . (כ הפרי בממוצע לכל הטיפולי� בניסוי בעונה הנוכחית"מס 60%

יבול ממוצע לכל הטיפולי� לעונה . ג"ק 2.8±64.7הטיפולי� בגדיד הראשו� 

  ). 5.4±108.1הנוכחית 

  

הפרי הגדול הפרי הגדול הפרי הגדול הפרי הגדול     %%%%, , , , ה היבולה היבולה היבולה היבול""""השפעת איכות המי� ורמת יסודות הזנה על סהשפעת איכות המי� ורמת יסודות הזנה על סהשפעת איכות המי� ורמת יסודות הזנה על סהשפעת איכות המי� ורמת יסודות הזנה על ס    ����2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ....בגדיד הראשו�בגדיד הראשו�בגדיד הראשו�בגדיד הראשו�השילפוח השילפוח השילפוח השילפוח     %%%%����וווו

        אפיו�אפיו�אפיו�אפיו�        טיפולטיפולטיפולטיפול' ' ' ' מסמסמסמס
משקל כללי משקל כללי משקל כללי משקל כללי 

        ))))ג לע�ג לע�ג לע�ג לע�""""קקקק((((
        שילפוחשילפוחשילפוחשילפוח    %%%%        פרי גדולפרי גדולפרי גדולפרי גדול    %%%%

   29.7  אב 60  א 72.0  מסחרי  1

   28.9  אב 54  אב 66.7  מי קולחי�  2

   29.5  אב 48  אב 61.0  מי� מליחי�  3

   30.2  ב 42  ב 52.6  מי� מהולי�  4

   24.9  א 63  אב 67  דישו� רצי/  5

דישו� ע�   6

  הפסקה

   29.0  א 62  אב 69.1

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

  

נית� ללמוד שבגדיד הראשו� היבול הגבוה ביותר התקבל בטיפול  2מטבלה 

היבול בטיפול המסחרי היה גבוה באופ� מובהק מהיבול ). 1טיפול (המסחרי 

א נבדל באופ� היבול בטיפולי� האחרי� ל). 4טיפול (בטיפול של המי� המהולי� 

לגבי אחוז . מובהק מהיבול מהטיפול המסחרי ומהיבול בטיפול המי� המהולי�

שקיבלו דישו� דומה ביחס היסודות  6 �ו 5הפרי הגדול נית� לראות שטיפולי� 

תחמוצת אשלג� ליחס שקיי� במי הקולחי� הציגו את אחוז  �תחמוצת זרח� �חנק�



 

טיפולי� אלה היה גבוה באופ� מובהק הפרי הגדול ב. % הפרי הגדול הגבוה ביותר

שקיבל דישו� בדש� ) 4טיפול (הפרי הגדול בטיפול של המי� המהולי�  % � מ

הסיבה ).6�2�8תחמוצת אשלג�  � תחמוצת זרח� � יחס יסודות חנק�(המסחרי 

השילפוח לא היה הבדל מובהק  %לגבי . להבדלי� בי� הטיפולי� ידו� בפרק דיו�

  .ו�בי� הטיפולי� בגדיד הראש

נתוני  איכות . כ היבול והאיכות לעונה הנוכחית"מרוכזי� נתוני סה 3בטבלה  

  .אשכולות מייצגי� בלבד 4 � הפרי  נלקחו מ

  

        משקל פרי משקל פרי משקל פרי משקל פרי , , , , ה היבולה היבולה היבולה היבול""""השפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על סהשפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על סהשפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על סהשפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על ס    � � � � 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

            פרי גדולפרי גדולפרי גדולפרי גדול    %%%%    � � � � שילפוח ושילפוח ושילפוח ושילפוח ו    %%%%,,,,משקל פרי שדילג שלבמשקל פרי שדילג שלבמשקל פרי שדילג שלבמשקל פרי שדילג שלב    ,,,,צהובצהובצהובצהוב                                                            

' ' ' ' מסמסמסמס

        טיפולטיפולטיפולטיפול
        פיו�פיו�פיו�פיו�אאאא

משקל משקל משקל משקל 

        כלליכלליכלליכללי

        ))))ג לע�ג לע�ג לע�ג לע�""""קקקק((((    

משקל משקל משקל משקל 

פרי פרי פרי פרי 

צהוב צהוב צהוב צהוב 

        ))))ג לע�ג לע�ג לע�ג לע�""""קקקק((((

משקל משקל משקל משקל 

פרי דילוג פרי דילוג פרי דילוג פרי דילוג 

        שלב שלב שלב שלב 

        ))))ג לע�ג לע�ג לע�ג לע�""""קקקק((((

פרי פרי פרי פרי     %%%%

        גדולגדולגדולגדול

%%%%    

        שילפוחשילפוחשילפוחשילפוח

   32.6  אב 59.4  אב 2.7  ג 0.7  א 110.7  מסחרי  1

   31.3  אבג 50.6  אב 2.9  ב 1.1  א 115.6  מי קולחי�  2

   30.0  ב 44.3  ב 2.2  א 2.0  א 105.9  מי� מליחי�  3

   28.7  ג 40.0  אב 2.5  אב 1.8  ב 83.1  מי� מהולי�  4

   29.5  א 60.4  א 3.2  ג 0.9  א 119.7  דישו� רצי/  5

דישו� ע�   6
  הפסקה

   31.9  א 59.8  אב 2.7  ב 1.0  א 113.7

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

  

פירי� שבו ההשקיה הייתה במי� ש 5נית� ללמוד שהיבול הכללי בטיפול  3מטבלה 

היבול הכללי בטיפול זה היה גבוה , הייה הגבוה ביותר 5�2�2והדישו� התבצע בדש� 

שבו ההשקיה הייתה במי� מהולי� והדש�  4באופ� מובהק מהיבול הכללי בטיפול  

 5שאר הטיפולי� לא נבדלו באופ�  מובהק מטיפול . 6�2�8היה הדש�   המסחרי       

  .  4והיו גבוהי� במובהק מטיפול 

בטיפול שבו ההשקיה הייתה במי� מליחי� היה יותר פרי צהוב מאשר  פרי צהובפרי צהובפרי צהובפרי צהוב

  . הטיפול המסחרי התאפיי� במעט פרי צהוב, בכל הטיפולי� האחרי�

, הטיפול שהושקה במי הקולחי� התאפיי� בפחות פירות שדילגו שלב � דילוג שלבדילוג שלבדילוג שלבדילוג שלב

טיפול ( 5�2�2לעומת זאת בטיפול שבו הייתה השקיה במי� שפירי� ודישו� בדש� 

  .הייה הכי הרבה פרי שדילג שלב) 5

שבה� הייתה השקיה  �6ו 5טיפולי� ) 'מבו ולרג'ג(אחוז הפרי הגדול   �  גודל פריגודל פריגודל פריגודל פרי

דומה בקירוב , התאפיינו ביותר פירות גדולי� 5�2�2במי� שפירי� ושימש הדש� 

דישו� מסחרי אחוז הפרי הגדול בטיפולי� אלה הייה גבוה  – 1ל טיפול לתוצאות ש

הפרי הגדול בטיפולי� של המי� המליחי� והטיפול של המי�  %�באופ� מובהק מ



 

השקיה בקולחי� התאפיי� בכמות יותר קטנה  – 2טיפול ) 3,4טיפולי� (המהולי� 

  .אינו מובהק 1,5,6למרות שההבדל מול טיפולי� , של פרי גדול

כ נית� "בסה,  בשנה זו  לא נמצא  הבדל מובהק בי� הטיפולי�  �  אחוז  שילפוחאחוז  שילפוחאחוז  שילפוחאחוז  שילפוח

  .השילפוח בכל הטיפולי� נמו0 באופ� יחסי %� לראות ש

  .לעונה הנוכחית 1�4מרוכזי� נתוני הטנסיומטרי� בטיפולי�  1באיור 

  

        ממממ""""סססס    60606060השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק : : : : 1111איור איור איור איור 

        ))))חזרות לטיפולחזרות לטיפולחזרות לטיפולחזרות לטיפול    3333הנתוני� ה� ממוצע של הנתוני� ה� ממוצע של הנתוני� ה� ממוצע של הנתוני� ה� ממוצע של ((((                                                    
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נית� ללמוד שמתח המי� הממוצע בטיפול של המי� המהולי� הייה יותר  1מאיור 

כמו כ� ג� לגבי הטיפול של המי קולחי� המתח הייה  יותר , גבוה במהל0 כל העונה

. גבוה ממתח המי� בטיפול של המי� השפירי� ובטיפול של המי� המליחי�

מרוכזי� הנתוני� של מתח המי�  2באיור . בר תידו� בפרק הדיו�משמעות הד

  .בעונה הנוכחית 1�4מ בטיפולי� "ס 120בטנסיומטרי� בעומק 

  

  

  

  

  

  

  



 

        ממממ""""סססס    120120120120השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק השפעת מקור המי� על מתח המי� בטנסיומטרי� לעומק : : : : 2222איור איור איור איור 

        ).).).).חזרות לטיפולחזרות לטיפולחזרות לטיפולחזרות לטיפול    3333הנתוני� ה� ממוצע של הנתוני� ה� ממוצע של הנתוני� ה� ממוצע של הנתוני� ה� ממוצע של ((((                                                    
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מ לא נבדל בי� הטיפולי� וכי "ס 120תח המי� בעומק נית� ללמוד שמ  2מאיור 

המתח בכל הטיפולי� נמו0 ובחלק מהזמ� הוא מלמד שהייה בניסוי מצב של מי� 

  .עומדי� בעומק זה של הקרקע

א "מרוכזי� הנתוני� של בדיקות הקרקע שבוצעו אחרי הגדיד בכ 4בטבלה 

דיגו� (ומק בכל טיפול דיגומי� לכל ע 4מהטיפולי� בניסוי הנתוני� ה� ממוצע של 

  .הדיגו� התבצע באזור המורטב של המתז) בכל חזרה של הניסוי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

        , , , , השפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על רמת יסודות ההזנההשפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על רמת יסודות ההזנההשפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על רמת יסודות ההזנההשפעת איכות המי� ורמת יסודות ההזנה על רמת יסודות ההזנה    � � � � 4444טבלה טבלה טבלה טבלה 

        רטיבות רטיבות רטיבות רטיבות ((((ומוליכות חשמלית במיצוי העיסה הרוויה ומוליכות חשמלית במיצוי העיסה הרוויה ומוליכות חשמלית במיצוי העיסה הרוויה ומוליכות חשמלית במיצוי העיסה הרוויה     pH ,,,,יסודות מליחותיסודות מליחותיסודות מליחותיסודות מליחות                                                            

        ).).).).����%%%%39393939עיסה הרוויהעיסה הרוויהעיסה הרוויהעיסה הרוויהממוצעת בממוצעת בממוצעת בממוצעת ב                                                            

  

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
עומק עומק עומק עומק 

        ))))ממממ""""סססס((((
pH 

מוליכות מוליכות מוליכות מוליכות 

))))Ds\m((((        

כלוריד כלוריד כלוריד כלוריד 

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

נתר� נתר� נתר� נתר� 

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

מגניו� מגניו� מגניו� מגניו� ++++סיד�סיד�סיד�סיד�

        ))))''''לללל////קקקק""""מאמאמאמא((((

אשלג� אשלג� אשלג� אשלג� 

        ))))''''לללל/ / / / קקקק""""מאמאמאמא((((

  מסחרי

30  7.9  1.55  6.6  7.6  7.2  1.14  

60  7.7  2.36  14.7  9.4  11.9  1.72  

90  7.5  3.20  21.9  11.7  17.5  1.82  

  קולחי�

30  7.8  3.25  19.3  14.6  9.3  1.97  

60  7.9  4.34  28.3  24.4  12.4  2.52  

90  7.9  4.73  30.7  25.2  17.5  2.35  

  מליחי�

30  7.7  7.92  58.3  45.3  28.8  2.46  

60  7.8  6.08  45.8  32.5  21.1  2.13  

90  8.0  4.70  33.3  25.2  13.9  1.87  

  מהולי�

30  7.9  4.71  32.9  24.1  14.9  2.35  

60  7.8  5.67  40.5  30.0  19.6  2.35  

90  7.9  5.06  33.7  27.6  16.5  2.06  

דישו� 

  רצי/

30  7.7  1.69  9.5  3.8  12.4  0.69  

60  7.7  2.10  12.3  5.3  14.4  1.35  

90  7.9  1.97  11.2  5.8  14.4  1.06  

דישו� 

ע� 

  הפסקה

30  7.9  1.79  7.3  7.6  9.3  1.26  

60  7.8  1.52  6.9  4.6  11.3  0.79  

90  7.9  2.79  13.7  15.4  10.8  1.07  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

        ....4444המש0 טבלה  המש0 טבלה  המש0 טבלה  המש0 טבלה  

  

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
עומק עומק עומק עומק 

        ))))ממממ""""סססס((((

בורו� בורו� בורו� בורו� 

        ))))''''לללל////גגגג""""ממממ((((

חנקתי חנקתי חנקתי חנקתי ....חחחח

        ))))גגגג""""קקקק////גגגג""""ממממ((((

אמוני אמוני אמוני אמוני ....חחחח

        ))))גגגג""""קקקק////גגגג""""ממממ((((

חנק� חנק� חנק� חנק� 

כללי כללי כללי כללי 

        ))))גגגג""""קקקק////גגגג""""ממממ((((

זרח� זרח� זרח� זרח� 

        ))))גגגג""""קקקק////גגגג""""ממממ((((
SAR        

  מסחרי

30  0.44  10.2  4.6  14.8  60.4  3.99  

60  0.26  13.6  2.3  15.9  34.4  3.85  

90  0.24  22.6  1.1  23.7  18.4  3.94  

  קולחי�

30  0.42  19.2  2.1  21.3  67.5  6.79  

60  0.51  15.8  5.7  21.5  30.8  9.83  

90  0.39  5.7  6.9  12.6  29.4  8.52  

  מליחי�

30  0.43  11.3  12.8  24.1  63.4  11.92  

60  0.42  10.2  5.0  15.2  46.0  10.01  

90  0.35  5.7  3.2  8.9  20.3  9.56  

  מהולי�

30  0.44  14.7  12.8  27.5  61.4  8.82  

60  0.44  7.9  6.1  14.0  42.0  9.59  

90  0.45  6.8  4.4  11.2  26.0  9.60  

דישו� 

  רצי/

30  0.29  13.6  22.1  35.7  61.4  1.52  

60  0.34  11.4  11.2  22.6  35.8  1.96  

90  0.29  10.5  25.0  35.5  27.7  2.14  

דישו� 

ע� 

  הפסקה

30  0.27  15.8  7.6  23.4  32.9  3.52  

60  0.41  11.2  20.1  21.3  48.8  1.93  

90  0.40  17.5  16.2  33.7  37.0  6.62  

  

נית� ללמוד שרמת המליחות במיצוי העיסה הרוויה בטיפולי� שבה�  4מטבלה 

דציסימנס למטר  1.6�1.8עמדה על ) 6 � ו 1,5טיפול (הייתה השקייה במי� שפירי� 

�60דציסימנס למטר בשכבה של  2.0�3.2מ והגיע עד "ס 0�30בשכבה העליונה של 

ה שהצטברות המלחי� בטיפולי� אלה נובעת מהצטברות של כלוריד נרא. מ"ס 90

ק לליטר בטיפול "מא 22.0ק לליטר בשכבה העליונה ועד ל "מא 7.0שרמתו עולה מ 

רמת ). אבל ברמה פחותה  6 � ו 5ההצטברות קימת ג� בטיפולי� (המסחרי 

ימנס דציס 3.3המליחות במיצוי העיסה הרוויה בטיפול של מי הקולחי� עומדת על 

 60�90דציסימנס למטר בשכבה של  4.7 �למטר בשכבה העליונה וזו עולה עד ל

ג� בטיפול זה הצטברות המלחי� ע� העומק נובעת בעיקר מהצטברות של . מ"ס

ק לליטר "מא 31ק לליטר בשכבה העליונה ועד ל "מא 19כלוריד שרמתו עולה מ 

היא הפוכה ורמת בטיפול של המי� המליחי� התופעה . מ"ס 60�90בשכבה של 



 

דציסימנס למטר ויורדת עד  7.9המלחי� הכללית בשכבה העליונה עומדת על  

מ וכ0 ג� לגבי רמת הכלוריד "ס 60�90דציסימנס למטר בשכבה של  4.7לרמה של 

ק לליטר "מא 33 � ק לליטר בשכבה העליונה ויורדת עד ל"מא 58שעומדת על 

חות הכללית ורמת הכלוריד במי� המהולי� רמת המלי. מ"ס 60�90בשכבה של 

. הסיבה להתנהגות זו תידו� בפרק דיו�. נשארת  קבועה  באופ� יחסי ע� העומק

. בניסוי זה דומה להתנהגות של הכלוריד, הסיד� והמגניו� בקרקע, התנהגות הנתר�

לגבי הבורו� בקרקע נית� לראות שרמתו נמוכה והוא לא מצטבר ע� העומק ג� לא 

חי� שבו הרמה הממוצעת של הבורו� במי ההשקיה עומד בטיפול של המי� המלי

  ).1טבלה (' ל/ג"מ 1.5על 

  

   � יסודות ההזנהיסודות ההזנהיסודות ההזנהיסודות ההזנה

בטיפול של ההשקיה במי קולחי� ) אמו� וניטרט( יהרמה של החנק� המינראל

גבוהה רק במקצת מהרמה של החנק� בטיפול המסחרי וזאת למרות שהדישו� 

של יסודות הזנה במי  בטיפול המסחרי הופסק בתחילת אוגוסט וההספקה

הרמה של החנק� בקרקע בטיפול של המי� . הקולחי� נמשכת באופ� רצו/

דומה לרמה של החנק� ) 4טיפול (ובטיפול של המי� המהולי� ) 3טיפול (המליחי� 

נית� לראות שרמת החנק�  6וטיפול  5לגבי ההבדל בי� טיפול . בקרקע במי הקולחי�

יותר גבוהה מהרמה של החנק� בטיפול ) רצי/ שבו הדישו� הייה( 5בקרקע בטיפול 

לגבי רמת הזרח� . שבו הופסק הדישו� בתחילת אוגוסט כמו בטיפול המסחרי 6

לגבי . יותר נמוכה מהרמה בכל הטיפולי� האחרי� 6נית� לראות שהרמה בטיפול 

האשלג� נית� לראות שהרמה של האשלג� בטיפולי� של המי� השפירי� יותר 

אשלג� בטיפולי� של המי קולחי� והמי� המליחי� נמוכה מהרמה של ה
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שבו הייתה השקיה במי� שפירי� ודישו�  �6 ו 5נית� ללמוד שבטיפולי�  3מאיור 

, א� או  בלי הפסקה קבלנו את קצב התארכות הלולב הגבוה ביותר 5�2�2בדש� 

לעומת זאת קצב התארכות הלולב בטיפול של המי� המליחי� ובטיפול של המי� 

קצב התארכות לולב כפונקציה של  בניתוח של . המהולי� הייה הנמו0 ביותר

המוליכות החשמלית של תמיסת ההשקיה מתקבלת תמונה של  הבדל מובהק בי� 

  ).נתוני� לא מוצגי�(הטיפולי� 

  

  דיו�דיו�דיו�דיו�

ח הנוכחי מסכ� את הנתוני� אחרי שנה של הפעלת הטיפולי� ולכ� באופ� "הדו 

בבסיס  כללי ברור שמוקד� עדי� לענות תשובות מבוססות על השאלות שעמדו

 4בעונה הנוכחית נמצא  שהיבול הכללי של כל הטיפולי� מלבד טיפול . הניסוי

הייה נמו0 מהיבול הכללי  4אנו מניחי� כי היבול  הכללי בטיפול . הייה דומה

הייתה , בטיפולי� האחרי� כתוצאה  מהעובדה שכמות המי� שהטיפול הזה קיבל

ג� הטיפול של . 1,2,5,6יפולי� מהכמות הממוצעת לט' ק לד"מ 143 �יותר נמוכה ב

ולמרות זאת  1,2,5,6השקיה במי� מלוחי� קיבל פחות מי� מהממוצע בטיפולי� 

כמוב� . הסיבה לכ0 איננה ברורה בשלב זה של הניסוי. היבול הכללי שלו לא נפגע

. נובעות מתקלה שאיננה קשורה לניסוי 4 � ו 3שכמיות המי� הנמוכות בטיפולי� 

�הייה נמו0 באופ� מובהק מ �4 ו 3הפרי הגדול בטיפולי�  %� שבנוס/ נית� לראות 



 

הפרי הגדול בטיפולי� האחרי� הסיבה לכ0 קשורה כנראה ג� ברמת המליחות  %

יותר גבוהה בטיפולי� אלה וג� בעובדה שהטיפולי�  השל מי ההשקיה שהיית

הפגיעה בקצב . האלה קיבלו פחות מי� וכנראה שכתוצאה מכ0 גודל הפרי נפגע

קשורה כנראה ) �4ו 3טיפול (רכות הלולב בטיפולי� של המי� המליחי� התא

המשמעות של העניי� הזה , לרמת המוליכות היותר גבוהה שפגעה בקצב הצימוח

כ נראה שרמת המלחי� בבית "בסה. תוכל להתברר רק בשני� הבאות של הניסוי

מלחי� ביחס לרמה של ה 2עלתה ביותר מפי " המתוקי�"השורשי� של הטיפולי� 

הדבר הזה , בטיפולי� שבה� רמת המליחות של מי ההשקיה הייתה יותר גבוהה

קשור כנראה ג� לצריכת המי� של הצמח שהייתה יותר גבוהה בתנאי� של 

לגבי רמת השילפוח נית� לראות שבשלב זה השקיה במי� . השקיה במי� מתוקי�

הרווחת אצל מלוחי� איננה תורמת להורדת רמת השילפוח וזאת בניגוד לדעה 

לגבי המשמעות של יסודות ההזנה במי הקולחי� נית� . החקלאי� בבקעת הירד�

לומר בשלב זה שלמרות שהטיפול של ההשקיה במי קולחי� לא קיבל תוספת של 

כמו כ� רמת השילפוח בטיפול . יסודות הזנה היבול הכללי וגודל הפרי שלו לא נפגעו

הפרי הגדול בטיפולי� . % � האחרי�זה לא עלתה על הרמה של השילפוח בטיפולי

בחישוב שנתי יוצא שטיפולי� אלה , הייה הגבוה ביותר 5�2�2שקיבלו דש�   6 � ו 5

לגבי הזרח� , קיבלו הרבה פחות אשלג� מהרמה של האשלג� בטיפולי� האחרי�

והחנק� ה� עומדי� באמצע מבחינת רמת ההספקה ולכ� נראה לכאורה שנושא   

להפסקת הדישו� . ג� לרמת האשלג� שהטיפול מקבל  גודל הפרי קשור אולי

לא ביחס , לא הייתה השפעה מובהקת בא/ אחד מהפרמטרי� שנבדקו 6בטיפול 

שקיבל את אותה מנה שנתית  5לטיפול של ההשקיה במי קולחי� ולא ביחס לטיפול 

הנושא של פרי צהוב לא נראה לנו משמעותי והוא ( של יסודות הזנה ע� הפסקה 

  ). בלאות היות וזה  נתו� מקובל במיו� מסחרימוצג בט

  

 

 

 

  

  




