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  )תוחםנפח שורשים מ( מ"בחינת אפשרות גידול בטכניקת נש
  חסכון במים וימי עבודה –בבקעת הירדן 
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  מ"ס 5

  

  מ"ס 40

  חצץ

  פלריג

  אפר פחם  מאש 50רשת 

  
    מ"ס 25

  מ"ס 30

 

 

  מ בניסוי "תאור הנש:  1איור 
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  לעונה' לדק "א מהטיפולים במ"סיכום כמויות המים בכ -1טבלה 
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   תוצאות


 

 

כ היבול בטיפולים השונים "היבול לשוק וסה, השפעת סוג התשתית ורמת ההשקיה על היבול ליצוא -2טבלה 

  .בניסוי

 

     

     

    

    

     

    

    

 

 



   



          

 

 

 
  א מתשתיות הגידול"השפעת כמויות המים על היבול הכללי בכ -1איור 
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בדיקות  השפעת סוג התשתית ורמת ההשקיה על רמת יסודות ההזנה והכלוריד בעלים של הפלפל -3טבלה 

  .)מרץ(ובדיקות באביב ) נובמבר(בסתיו 
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pH -בדיקות קרקע

 

 

  pH -כלוריד ו, מוליכות חשמלית, השפעת סוג התשתית ורמת ההשקיה על רמת יסודות הזנה -4טבלה 
  .הניסויממוצעים לטיפול במהלך 
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הערות לטבלה 
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   דיון
 

 

  - התשתיתסוג    



      





  





    

pH 

רמת ההשקיה





      



  

 


