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            ::::תקצירתקצירתקצירתקציר
ני של מושב תומר נער# ניסוי לבחינת השפעת רמת וסוג החומר במטע התמרי� האורגא

  .הול'האורגאני על היבול והאיכות של תמרי� אורגאניי� מז� מג

  : הטיפולי� בניסוי היו

  . ללא תוספות של קומפוסט וקמח נוצות � ביקורת  . 1

  .קומפוסט' קוב לד 3   .2

  .קומפוסט' קוב לד 6  . 3

  .קמח נוצות' ג לד"ק 100+ קומפוסט' קוב לד 3  . 4

  .קמח נוצות' ג לד"ק 200+ קומפוסט' קוב לד 3  . 5

  .קמח נוצות' ג לד"ק 400+ קומפוסט' קוב לד 3  . 6

  

2007�2005שני� (גדידי�  3לאחר ביצוע , בשלב זה  �  השפעת הטיפולי� על היבולהשפעת הטיפולי� על היבולהשפעת הטיפולי� על היבולהשפעת הטיפולי� על היבול (

. סטקומפו' קוב לד 6מחלקות ניסוי שקיבלו היבול הגבוה ביותר מתקבל מסתמ�  ש

לא נראה שהטיפול הזה שבו יש עוד- זרח� מביא למחסור כלשהוא ביסודות , לכאורה

קורט והסיבה לכ# שהרמה של האב� בעלי� בכל הטיפולי� נמוכה תצטר# להתברר 

בכל הטיפולי� שבה� ישנו שילוב של קומפוסט וקמח נוצות היבול . בעבודות אחרות

ומפוסט ללא תוספת של קמח נוצות ק' קוב לד 3נפגע ג� ביחס לטיפול שקיבל רק 

הפגיעה הזו הייתה קימת ג� בשני� ). הפגיעה איננה מובהקת אבל המגמה ברורה(

ברמות יתכ� שהיא מצביעה על כ# שאי� צור# ,  הסיבה לכ# איננה ברורה. הקודמות

  .שמומל� היו� כפי  חנק� גבוהות 

מוכה ביותר התקבלה מתברר שרמת השילפוח הנ � לפוח יהשהשפעת הטיפולי� על רמת 

  .הסיבה לכ# איננה ברורה בשלה זה של הניסוי, בטיפול הביקורת

נראה לנו שכדי שהתוצאות יוכלו להיות הבסיס להמלצות ההזנה –יישו� תוצאות 

שני� ביבול ממוצע  3למטעי� אורגאניי� בבקעה ה� צריכות לחזור על עצמ� לפחות 

� רק בעונה הבאה מתוכנ� להגיע ל ולכ� 2000המטע ניטע בשנת (ג "ק 100לע� של  16 

  ). ג לע� בממוצע"ק 100שזה אמור לתת , תפרחות ממוצע לע�

  

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



  ::::הקדמההקדמההקדמההקדמה

. התמרי� ה� ענ- המטעי� העיקרי שעליו מבוססת פרנסת החקלאי� בבקעת הירד�

דונ� והוא הול# ומתרחב בהתא� למצאי  14000 �היק- הענ- בעונה הנוכחית כ

רחבות הכוללת של הענ- ישנה הרחבה ג� של מטעי במקביל להת. החוטרי� לנטיעה

� התמרי� האורגאניי� וכיו� היק- התמרי� האורגאניי� בבקעת הירד� מגיע ל  2000 

צפויה עליה נוספת , בגלל הדרישה הגדולה לתוצרת אורגאנית בשוקי היצוא. דונ�

י� המלצות הדישו� המקובלת בתמרי� לא אורגאני. בהיק- הגידול הזה בשני� הבאות

, בוגר לעונה' של תחמוצת אשלג� לד' יח 45� של תחמוצת זרח� ו' יח 12, חנק�' יח 35: ה�

מצד אחד נית� , לגבי התמרי� האורגאניי� הרמות הרצויות אינ� ברורות מספיק

לתרג� את המנות המומלצות בתמרי� הלא אורגאניי� למנות מומלצות של קומפוסט 

כזה איננו נות� תוצאות  שתרגו�יי� נראה וקמח נוצות מצד שני למגדלי� האורגאנ

מטרת הניסיו� הנוכחי לבחו� את ההשפעה של רמת ההזנה . מספיק טובות בשטח

הניסוי התחיל . הול'בחומר אורגאני על היבול והאיכות של תמרי� אורגאניי� מהז� מג

קיבלנו את היבול הגבוה ביותר בטיפול שקיבל קומפוסט  2005בגדיד של , 2005בשנת 

ו לבובטיפולי� בה� ש.כמו כ� בטיפול זה הייה הפרי יותר גדול  .' קוב לד 6פי ל

כמו כ� היו , פגיעה בגודל הפרי ומגמה של פחות פרי התקבלה קומפוסט וקמח נוצות 

רמת השילפוח הנמוכה ביותר  , ברמת השילפוח  הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי�

טיפול ( ג לדונ� קמח נוצות"ק 400ילוב קוב לדונ� קומפוסט בש 3טיפול שקיבל בה תהיי

. 'קוב לד 6טיפול שקיבל קומפוסט לפי התקבל מההיבול הגבוה ביותר  2006בשנת  .)6

התקבלה בבדיקות הקרקע לא . ברמת השילפוח לא הייה הבדל מובהק בי� הטיפולי�

לעומת . קורלציה בי� הטיפולי� לבי� הרמה של החנק� והאשלג� במיצוי העיסה הרוויה

. זאת לגבי הזרח� קיבלנו התאמה טובה בי� הטיפולי� לבי� הרמה של הזרח� בקרקע

היו הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� ברמת  , לגבי הרמה של יסודות ההזנה בעלי�

 .האשלג� והזרח� אבל לא נית� לקשר אות� לטיפולי� או ליבולי� שהתקבלו בניסוי

ח "בדו קי� בי� הטיפולי� בניסוי זהלא התקבלו  הבדלי� מובה � קצב התארכות לולב 

לדעתנו ג� אחרי , התוצאות של השנה השלישית להפעלת הטיפולי� מסוכמות זה 

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

  

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

הז� . הוצב במטע התמרי� האורגאני של מושב תומר בכניסה למאגר  תירצה הניסוי 

  : והוא כולל את הטיפולי� הבאי� 2000ת נטיעה שנ, הול'מג

  .ביקורת ללא חומר אורגאני .1

  . 'קוב לד 3קומפוסט  .2

  .'קוב לד 6קומפוסט . 3

  . ג לד"ק 100קמח נוצות + 'קוב לד 3קומפוסט . 4



  .'ג לד"ק 200קמח נוצות + 'קוב לד 3קומפוסט . 5

  . 'ג לד"ק 400קמח נוצות + 'קוב לד 3קומפוסט . 6

  . חזרות בבלוקי� באקראי 4�טיפולי� ב 6ה "ס

  

  : עד התחלת הניסוי קיבלו כל העצי� בחלקה קומפוסט לפי המתכונת הבאהמנטיעה 

2002 �  .ליטר לע� 50  

 2003�  .ליטר לע� 150  

 2004�  . ליטר לע� 250  

שו� הקומפוסט יהתוכנית היא שי ,בוצע היישו� הראשו� לפי טיפולי� 2005בינואר 

ההשקיה בחלקה . ואר וביולירקמח נוצות יתבצע בפב ישו� ישנה בינואר ויתבצע כל 

היישו� של . צידי הע� שני מ ליטר לשעה 55בספיקה של  זי�תמ 2י "מתבצעת ע

כמו כ� כל החלקה קיבלה .   זי�תהקומפוסט והקמח נוצות מתבצע בערמה מתחת למ

0�0תוספת אשלג� בדש� �ג לדונ� לעונה תחמוצת "ק 48.6(ליטר לדונ� לעונה  270לפי  15

ה "ס, )הע� הנמדד הוא הע� המרכזי בכל חזרה(עצי�  3על  3ה שטח חזרה "ס) אשלג�

  . 'ד 18שטח הניסוי 

  :מדדי� לבדיקה

  . האיכות ועל רמת יסודות ההזנה בצמח ובקרקע ,השפעת הטיפולי� על היבול .1

� הקרקע אחרי סילוק הקומפוסט עצמו ודיגו ה בוצעהדגימה  –בדיקות הקרקע  .2

 ,מתחת לקומפוסט

באמצעות מדידת התארכות  השפעת הטיפולי� על מדדי הצימוח של התמרי� .3

 . א מהטיפולי� בניסוי"חזרות בכ שתיהלולב ב

כ יתבצע דילול "אח , התפרחות לטיפול' מס ספירת בשלב הופעת התפרחות  .4

תו# מ, ידות לע� 13הושארו ) 2007(בשנה הנוכחית . מסחרי אחיד לכל הטיפולי�

 . ג לע�"ק 70 � כוונה להגיע ל

קוב  �כמויות הקומפוסט והקמח נוצות מבוססות על אנליזה של חומרי� אלו שלפיה

ג קמח "ק 100 � אשלג� ו. ת' יח 14, זרח�. ת' יח 4, חנק�' יח 8 � קומפוסט ממוצע תור� כ

   .חנק� ואיננו תור� זרח� ואשלג�' יח 8 �נוצות תור� כ

  .17/9,   2/9 , 26/8, 19/8, גדידי� ארבעה י בשנה הנוכחית היה בניסו

  

  

  

  

  

  

  



                ::::ודיו�ודיו�ודיו�ודיו�    תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  )גדידי� שהיו בשנה הנוכחית 4סיכו� ( מרוכזי� נתוני היבול והאיכות של הגדיד 1בטבלה 

        

� 1111טבלה טבלה טבלה טבלה  � � �        מז�מז�מז�מז�        השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של תמרי�השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של תמרי�השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של תמרי�השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של תמרי�    

� הולהולהולהול''''מגמגמגמג                                                             � � �    2007200720072007....        

        

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
ל כללי ל כללי ל כללי ל כללי משקמשקמשקמשק

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

משקל בגדיד משקל בגדיד משקל בגדיד משקל בגדיד 
ג ג ג ג """"קקקק((((הראשו� הראשו� הראשו� הראשו� 
        ))))לע�לע�לע�לע�

        (%)(%)(%)(%)שלפוח שלפוח שלפוח שלפוח 
פרי גדול פרי גדול פרי גדול פרי גדול 

(%)(%)(%)(%)        

  א 89.3  ב 22.0  א 10.5  ב 40.7  ביקורת

  א 79.8  ב 23.3  א 13.3  בא 51.3  קומפוסט' קוב לד 3

  א 85.3  אב 25.3  א 17.0  א 60.2  קומפוסט' קוב לד 6

+ קומפוסט' קוב לד 3

קמח ' ג לד"ק 100

  נוצות

  א 76.5  א 35.3  א 10.2  ב 38.8

+ קומפוסט' קוב לד 3

קמח ' ג לד"ק 200

  נוצות

  א 73.5  אב 29.8  א 9.1  בא 44.2

קומפוסט ' קוב לד 3

קמח ' ג לד"ק 400+ 

  נוצות

  א 85.8  אב 27.8  א 11.0  בא 46.5

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

  

קומפוסט הייה הגבוה ' קוב לד 6ול שקיבל נית� ללמוד שהיבול הכללי בטיפ 1מטבלה 

הביקורת שלא קיבל כל היבול בטיפול זה נבדל באופ� מובהק מהיבול בטיפול  .ביותר

. קמח נוצות' ג לד"ק 100קומפוסט בשילוב ' קוב לד 3שקיבל   4הזנה ומהיבול בטיפול 

לגבי . לגבי היבול בגדיד הראשו� נית� לראות שלא הייה הבדל מובהק בי� הטיפולי�

השילפוח הנמו# ביותר הייה בטיפול הביקורת  אחוז נית� לראות ש, השילפוח אחוז 

השילפוח  מאחוז הק השילפוח בטיפול זה הייה נמו# באופ� מוב %, שלא קיבל הזנה

 אחוז . 'ג לד"ק 100בשילוב קמח נוצות לפי ' קוב לד 3שקיבל קומפוסט לפי  4בטיפול 

אחוז הייה נמו# באופ� מובהק מ' קוב לד 3השילפוח בטיפול שקיבל קומפוסט לפי 

 .קמח נוצות' ג לד"ק 100בשילוב ' קוב לד 3שקיבל קומפוסט לפי  4השילפוח בטיפול 

ברמת השילפוח קשורה בעוד- החנק� שקיי�  הה יתכ� שהעלייפ התוצאות האל"ע

' קוב לד 3הטיפול של . טיפול הביקורת ללא תוספת חנק�( .בטיפולי� האחרי�

קמח נוצות מוסי- ' ג לד"ק 100כל תוספת של . לעונה' חנק� לד' יח 24 � קומפוסט נות� כ

ה "נית� לראות שבס) 'לרג+מבו'ג(הפרי הגדול  %לגבי   ).לעונה' חנק� לד' יח 10 � עוד כ



אבל לא היה הבדל מובהק בי� הטיפולי� בשנה , הפרי בכל הטיפולי� היה גדול

   .הנוכחית

התפרחות הממוצע לע� באפריל של השנה ' מרוכזי� הנתוני� של מס 2בטבלה 

תפרחות  13ההחלטה המסחרית הייתה להשאיר (לפני ההורדה של התפרחות , הנוכחית

  ).לע�

  

� 2222טבלה טבלה טבלה טבלה  � � �        ....2007200720072007התפרחות בשנת התפרחות בשנת התפרחות בשנת התפרחות בשנת ' ' ' ' ת רמת וסוג החומר האורגאני על מסת רמת וסוג החומר האורגאני על מסת רמת וסוג החומר האורגאני על מסת רמת וסוג החומר האורגאני על מסהשפעהשפעהשפעהשפע    

  

        תפרחות לע�תפרחות לע�תפרחות לע�תפרחות לע�' ' ' ' מסמסמסמס        ש� הטיפולש� הטיפולש� הטיפולש� הטיפול        ''''מסמסמסמס

  ב 13.8  ביקורת  1

  א 18.5  קומפוסט' קוב לד 3  2

  אב 16.8  קומפוסט' קוב לד 6  3

  אב 16.5  קמח נוצות' ג לד"ק 100+ קומפוסט' קוב לד 3  4

  אב 16.0  קמח נוצות' ג לד"ק 100+ קומפוסט' קוב לד 3  5

  א 17.8  קמח נוצות' ג לד"ק 100+ קומפוסט' קוב לד 3  6

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

  

שלא קיבל הזנה היה נמו#  ,התפרחות בטיפול הביקורת' נית� ללמוד שמס 2מטבלה 

 6ל ומטיפו' קוב לד 3שקיבל קומפוסט לפי  2התפרחות בטיפול ' באופ� מובהק ממס

הטיפולי� . 'ג לד"ק 400בשילוב קמח נוצות לפי ' קוב לד 3שקיבל קומפוסט לפי 

קוב  3האחרי� בניסוי לא נבדלו באופ� מובהק מטיפול הביקורת ומהטיפולי� שקיבלו 

נראה  , תוצאות אלה לאור .קמח נוצות' ג לד"ק 400קומפוסט ע� או בלי תוספת ' לד

   .יותר מעותית משבשני� הבאות טיפול הביקורת יפגע 

הנתוני� ה� ממוצע של  .מרוכזי� נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו אחרי הגדיד 3בטבלה 

  .חזרות לכל טיפול 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



� 3333טבלה טבלה טבלה טבלה  � � �        השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה ויסודות מליחותהשפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה ויסודות מליחותהשפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה ויסודות מליחותהשפעת רמת וסוג החומר האורגאני על רמת יסודות הזנה ויסודות מליחות    

        ....במיצוי העיסה הרוויהבמיצוי העיסה הרוויהבמיצוי העיסה הרוויהבמיצוי העיסה הרוויה                                                            

        

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
עומק עומק עומק עומק 

        ))))ממממ""""סססס((((

מוליכות מוליכות מוליכות מוליכות 

))))(dS/m 
pH 

חנקתי חנקתי חנקתי חנקתי . . . . חחחח

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

אמוני אמוני אמוני אמוני . . . . חחחח

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

חנק� כללי חנק� כללי חנק� כללי חנק� כללי 

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

זרח� זרח� זרח� זרח� 

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

אשלג� אשלג� אשלג� אשלג� 

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

  ביקורת

30  5.04  7.8  13.4  3.8  17.2  8.4  1.67  

60  3.95  7.9  8.5  3.0  11.5  0.6  1.39  

90  5.71  7.8  7.4  1.6  9.0  0.2  1.77  

' קוב לד 3

  קומפוסט

30  7.43  7.7  9.9  2.8  12.7  17.2  1.97  

60  7.75  7.7  10.4  3.4  13.8  26.4  2.35  

90  6.4  7.8  6.8  2.6  9.4  3.5  1.92  

' קוב לד 6

  קומפוסט

30  5.21  7.7  7.4  9.0  16.4  53.2  1.77  

60  5.11  7.7  11.0  3.6  14.6  31.2  1.44  

90  6.54  7.7  7.8  2.6  10.4  17.2  1.77  

' קוב לד 3

+ קומפוסט

' ד לד"ק 100

  קמח נוצות

30  5.40  7.7  10.1  4.6  14.7  53.7  1.77  

60  5.60  7.8  10.6  3.3  13.9  36.2  1.87  

90  6.15  7.8  8.9  2.4  11.3  10.6  2.18  

' קוב לד 3

+ קומפוסט

' ד לד"ק 200

  קמח נוצות

30  4.90  7.8  8.0  4.2  12.2  55.5  1.62  

60  4.34  7.8  6.2  3.4  9.6  50.1  1.39  

90  4.66  7.8  5.7  3.1  8.8  26.2  1.44  

' קוב לד 3

+ קומפוסט

' ד לד"ק 400

  קמח נוצות

30  5.24  7.7  9.3  4.8  14.1  63.4  1.67  

60  5.21  7.8  7.6  3.3  10.9  33.76  1.67  

90  5.89  7.8  6.9  2.2  9.1  28.4  1.92  

  

קומפוסט ' קוב לד 3שרמת המוליכות החשמלית בטיפול שקיבל  נית� ללמוד 3מטבלה 

לגבי רמת החנק� . חשמלית בטיפולי� האחרי�גבוהה במקצת ביחס לרמת המוליכות ה

ג� בטיפולי� שבה� אנחנו , שאי� הבדל בולט בי� הטיפולי� ברמת החנק� נית� לראות

חודשי� איננה גבוהה ביחס לרמה  4מיישמי� קמח נוצות רמת החנק� בקרקע כעבור 

יישו� (ימת בטיפולי הקומפוסט שאינ� מקבלי� קמח נוצות ובטיפול הביקורת יהק

סו- ביצוע בדיקות הקרקע בבאפריל  וביוני , רבפברוא בעונה הנוכחית ח נוצותקמ

  ). אוקטובר



ככל שרמת הקומפוסט יותר גבוהה כ# הרמה של הזרח�  , נית� לראות �  רמת הזרח�

כמו כ� נית� לראות שהשילוב של קמח נוצות וקומפוסט גור� לעליה , בקרקע עולה

  . קומפוסט בלבד �יישמיברמת הזרח� ביחס לרמה המתקבלת כשמ

נית� לראות שאי� הבדל בולט בי� הטיפולי� ברמה של היסוד הזה  �  רמת האשלג�

   .בקרקע

פ התוכנית נבצע "ע( 2006מרוכזי� הנתוני� של בדיקות העלי� שבוצעו במאי  4בטבלה 

  ).ח הבא"בדו יפורסמו  התוצאות  בדיקת עלי� נוספת בדצמבר 

  

ויסודות מליחות   חומר האורגאני על ריכוז יסודות הזנההשפעת רמת וסוג ה �4טבלה 

  .)2007דיגו� מאי ( י של העלי�"בח

        הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
    ����חנקחנקחנקחנק

(%)(%)(%)(%)        

זרח� זרח� זרח� זרח� 

(%)(%)(%)(%)        

אשלג� אשלג� אשלג� אשלג� 

(%)(%)(%)(%)        

כלוריד כלוריד כלוריד כלוריד 

(%)(%)(%)(%)        

בורו� בורו� בורו� בורו� 

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

ברזל ברזל ברזל ברזל 

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

מנג� מנג� מנג� מנג� 

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

אב� אב� אב� אב� 

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

  8  125  100  12.0  0.7  0.98  0.10  1.11  ביקורת

' קוב לד 3

  קומפוסט
1.29  0.11  0.92  0.7  11.0  113  122  8  

' קוב לד 6

  קומפוסט
1.22  0.11  0.97  0.75  12.3  96  105  8  

' קוב לד 3

+ קומפוסט

ד "ק 100

קמח ' לד

  נוצות

1.38  0.11  0.94  0.72  19.3  93  116  8  

' קוב לד 3

+ קומפוסט

ד "ק 200

קמח ' לד

  נוצות

1.26  0.11  0.84  0.73  12.3  104  118  10  

' קוב לד 3

+ קומפוסט

ד "ק 400

קמח ' לד

  נוצות

1.38  0.11  0.96  0.75  10.5  99  143  9  

  

נית� ללמוד שבדיגו� הנוכחי לא היה הבדל מובהק בי� הטיפולי� בא- אחד  4מטבלה 

יחד ע� זה נית� לראות שישנה מגמה של רמת חנק� יותר נמוכה , מהיסודות שנבדקו



ורמת חנק� יותר , צותהזנה בקומפוסט או בקמח נובעלי� בטיפול הביקורת שלא קיבל 

  .גבוהה בטיפולי� שקיבלו שילוב של קומפוסט וקמח נוצות

נית� לראות שהרמה בטיפול הביקורת יותר נמוכה מהרמה בטיפולי�  �   רמת הזרח�

  . האחרי�

כנראה שתוספת של תמיסת , נית� לראות שאי� הבדל ברור בי� הטיפולי� �  רמת אשלג�

 שניתנת בצורה שווה לכל הטיפולי� ממסכת על) פרק חומרי� ושיטות (אשלג� כלורי 

  . התרומה של הקומפוסט

 1.0%רמת ס- הנזק (נית� לראות שהרמה בכל הטיפולי� איננה גבוהה  �   כלורידת רמ

לגבי הרמה של יסודות הקורט נית� לראות שהרמה של הבורו� והאב� ). י "כלוריד בח

# להתברר בשני� הבאות של זה תצטרנושא  המשמעות של  , נמוכה בכל הטיפולי�

א מהטיפולי� החל "מרוכזי� הנתוני� של התארכות לולב ממוצעת בכ 5בטבלה  .הניסוי

  .)עצי� לכל טיפול 2הנתוני� ה� ממוצע של (. ועד לסו- אוקטובר 2007מינואר 

  

הנתוני� ה� . (השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על קצב התארכות הלולב � 5טבלה 

  ).2007אוקטובר  � תקופת המדידה ינואר, לטיפול עצי� 2ממוצע של 

  

        ))))מ ליו�מ ליו�מ ליו�מ ליו�""""סססס((((התארכות לולב התארכות לולב התארכות לולב התארכות לולב         הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול

  2.12  ביקורת

  2.37  קומפוסט' קוב לד 3

  2.19  קומפוסט' קוב לד 6

  2.35  קמח נוצות' ד לד"ק 100+ קומפוסט' קוב לד 3

  2.43  קמח נוצות' ד לד"ק 200+ קומפוסט' קוב לד 3

  2.22  קמח נוצות' ד לד"ק 400+ קומפוסט' קוב לד 3

  

קומפוסט ' קוב לד 3נית� ללמוד שקצב התארכות הלולב בטיפול שקיבל  5מטבלה 

לעומת זאת הקצב של התארכות , קמח נוצות  היה הגבוה ביותר' ג לד"ק 200בתוספת 

2� מכוו� שמדדנו את התארכות הלולב ב. לולב בטיפול הביקורת היה הנמו# ביותר 

ה נית� "בס , תו את ההבדל בי� הטיפולי� מבחינה סטטיסטיחזרות בלבד לא ניתחנ

  .טיפול הביקורת שלא מקבל הזנה נפגעקצב הצימוח ב לראות ש




