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 ניסוי קלונים וזנים
 

 רקע
 

ם בעקבות הכניסה לגידול בננות בבתי רשת החלה מגמה של חיפוש זנים נמוכים אשר יקלו על העבודה תחת
. גודלו הווגטטיבי של עץ הבננה מרמז על משקל האשכול ואיכות הבננה, המבנהויוזילו את עלויות ההקמה של 

 הבננה ובמשקל האשכול.ייתכן שהמעבר לזנים נמוכים ייפגע באיכות 

מקובל להניח שלמרות זאת היבול לדונם לא יפגע היות ומספר האשכולות לדונם בזנים הנמוכים יהיה גבוה 
 ממספר האשכולות לדונם בזנים הגבוהים.

בעבודות ובתצפיות שנעשו לאחרונה בגידול בננות בבתי רשת אנו עדים לתופעה שגידול הזנים הנמוכים אינו 
ותר על איכות ויבול על עומד גבוה יותר מהזנים הגבוהים. עקב כך נשאלת השאלה האם שווה לו מאפשר שמירה

 טיפול במטע?הלטובת נוחות 

בחלק מהזנים והקלונים הקיימים כיום בארץ אנו עדים לתופעה מעניינת שריבוי קלונים אלה בתרבית רקמה 
 קלונים אשר ישמרו על תכונותיהם. תאילמצ חשיבותלכן קיימת  משנה את תכונותיהם בהשוואה לצמח המקור,

 
 מטרת הניסוי:

 
 בדיקת ביצועים למספר קלונים של הזנים הקיימים בארץ תחת תנאי הגידול בבית רשת.

 בדיקה האם הריבוי בתרבית רקמה שינה את תכונות הקלון.
 

 שיטות
 

. קלונים אלה רובו נ.מהזנים גל, וגבמהלך השנים האחרונות בוררו ע"י גל אור וחנן בן שלום מספר קלונים 
בחלקת הניסיונות בקיבוץ החותרים. כביקורת על תכונות הקלון נשתלה  2011בקיץ  וננטעובתרבית רקמה 

כל השתילים בחלקה זו הופרדו מצמח המקור בהיותם קטנים, גודלו בעציצים  חלקת קלונים בקיבוץ החותרים,
 בקרקע.נשתלו  2010ובאביב  09/10במהלך חורף 

 בתים נבדקים. 8חזרות, בכל חזרה  ונים נבדקים, כל קלון נבדק בארבעקל 8בחלקה 
 בתים נמדדים בטיפול. 32סה"כ 

בקטיפים ליבול א' ובקטיפים המוקדמים ליבול ב' לא נמדדו כל האשכולות בניסוי כתוצאה מהעלמת פתקאות 
 הסימון ע"י צוות הקטיף אשר ניסה לחסוך במאמץ של שקילת האשכולות. 

 
 המשתתפים בניסוי קלונים

 
 בבית רשת בנחשולים. סלקציה מהזן גל. 2004טיפוס ענק שנמצא בשנת  - 3גל 
 בבית רשת בנחשולים. סלקציה מהזן גל. 2008טיפוס אופייני לגל עמיד לקרה שנמצא באביב  - 7גל 
 במטע מתנדבים בנחשולים. סלקציה מהזן ג.נ. 2005טיפוס ענק ומקדים שנמצא בשנת  - 5ג.נ 

 אצל יעקב ברהום במגדים. סלקציה מהזן ג.נ. 2007טיפוס ענק שנמצא בשנת  - 6ג.נ. 
 גיל לשם השוואה מול הקלונים הנבחרים.ג.נ. ר  - ג.נ ביקורת

 קלון נמוך ומקדים מקורו במטעי הננס של אילון. - ילוןיא
 קלון  נמוך ממטע ג.נ  טופח על ידי זליג וייצמן ז"ל בחוות הניסיונות בגליל מערבי. - זליג
 קלון גבוה בעל גזעול רחב וגבוה, אשכול צילינדר, נמצא במטע זיו במושב עמקה.  -יפת 
גילו רגישות גבוהה למוטציה ננסית  7וגל  6ויפת גילו רגישות נמוכה לכל סוגי המוטציות ג.נ  3, גל 5ונים ג.נ הקל

 (.1בעוד הביקורת והאילון רגישים מיתר הזנים למוטציית מסדה )טבלה 
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 .רגישות הזן/ קלון למוטציות1טבלה 

 יפת ביקורת 6ג.נ  5ג.נ  7גל  3גל  אילון זליג סוג מוטציה מוין ב:

 מטע

 0.56%        צבעוני

  0.28%   0.56%   0.28% מעוות
  0.28% 1.94%  1.11%  0.56% 0.56% ננס

 0.56% 0.56% 1.94% 0.00% 1.67% 0.00% 0.56% 0.83% סה"כ

 משתלה

 0.62% 0.69% 1.08% 0.17% 1.04% 1.23% 0.85% 1.12% ננס

 0.12% 0.34%  0.17%  0.18% 0.42% 0.26% ירוק

 0.62% 1.46% 0.54% 0.35% 0.78% 0.35% 1.38% 0.86% מסדה

 0.56% 0.93% 0.81% 0.52% 0.78% 0.35% 0.74% 1.21% צבעוני

 0.19% 0.26% 0.27% 0.35%   0.53%  עיוות

 2.10% 3.68% 2.70% 1.57% 2.59% 2.10% 3.92% 3.45% סה"כ

 2.65% 4.23% 4.65% 1.57% 4.26% 2.10% 4.48% 4.29%  סה"כ

 
 

. 
 

 תוצאות
 

 פריחה ותכונות וגטטיביותמועדי 
 

(, ביבול ב' ניתן להבחין בקבוצה המורכבת 1ביבול א' הזן זליג הקדים לפרוח בהשוואה ליתר הזנים )איור 
שאיחרה ויפת  6.נ , ג 7, גל 3, ומקבוצה המורכבת מהגל שהקדימה לפרוח 5 ג.נ ביקורת וג.נ ,מהזנים זליג, אילון

בקבוצה המקדימה גבוה  ביבול א' ויבול ב' בהתאמה להקדמה בפריחה מספר הפריחות לדונם .(2לפרוח )איור 
, מעניין לראות שלמרות ריבוי מהלכי הדורותיים יותר מהקבוצה המאחרת עקב ריבוי מהלכי דורותיים בקבוצה זו

 :הקבוצה המאחרת, הווה אומר ריחה שלליבול ג' דומה למועד הפ הממוצע מועד הפריחה ,קבוצה המקדימהב
יבולים של הקבוצה  3לעומת  של הקבוצה המקדימה יבולים 4לאחר ועדיין יבול נוסף  הניבהקבוצה המקדימה ה

  .איטיתומספר הפריחות לדונם לשנה ג' דומה לזה של הקבוצה הממוצע הפריחה התאריך  האיטית
בהשוואה  ס"מ מגובה הגזעול בזליג ובאילון. 40-50גבוה ב  6 ניפת והג. ,ביבול א' גובה הגזעול בפריחה של הגל

 (. 3,4טבלה )בין קלוני הג.נ הראה ג.נ הביקורת נחיתות בגובה ובהיקף הגזעול 
אך נראה שהגל בניסוי הינו גל גבוה  בין הקלונים בהשוואת גובה והיקף גזעול בין קלוני הגל לא נמצאו הבדלים
 השונה בתכונותיו מצמחי הגל הראשונים שנטעו במטעי ארצנו.

מספר הכפות לאשכול  ,כפות לאשכול 14ביבול א' מספר הכפות לאשכול בגל וביפת הוא הגבוה בין הזנים כ 
פות  בקלוני הג.נ מספר כפות לאשכול. בהשוואה של מספר הכ 13באילון ובזליג הוא הנמוך ביותר ועומד על כ 

הביקורת הוא הקטן ביותר. ביבול ב' מספר הכפות בזנים זליג ואילון נמוך באופן מובהק ממספר  בג.נהכפות 
ביבול ג' נשמרת המגמה שמספר הכפות בזנים האיטיים גבוה באופן  .(5הכפות בשאר הקלונים )טבלה 

ההבדל במספר הכפות בין הזנים קטן יותר,  מובהק ממספר הכפות בזנים המקדימים, ייתכן ופיזיולוגית
אך מספר הפריחות הרב בשולי העונה )אשכולות פחות איכותיים( גורם לפחיתה במספר הכפות בזנים 

 המקדימים. 
, 7ו 3גל  מובהק ממספר הפריחות לדונם בזניםמספר הפריחות לדונם ביבול א' וב' בזנים אילון וזליג גבוה באופן 

  (.6והיפת )טבלה  6ג.נ 
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 מהלך פריחה
 

 ון על מועד פריחה מצטבר ליבול א'.השפעת הזן/קל .1 איור

 
 
 
 

 '.בהשפעת הזן/קלון על מועד פריחה מצטבר ליבול  .2איור 
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 '.גהשפעת הזן/קלון על מועד פריחה מצטבר ליבול  .3איור 

 
 

      . תאריך פריחה2טבלה 
 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

 ל.מ 02/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 04/08/2012 05/08/2012 31/07/2012 17/08/2012 05/08/2012 2012יבול א' 

 ל.מ 25/07/2013 23/07/2013 30/07/2013 26/07/2013 17/07/2013 14/07/2013 30/07/2013 28/07/2013 2013יבול ב' 

 ל.מ 29/07/2014 28/07/2014 02/08/2014 25/07/2014 02/08/2014 10/08/2014 03/08/2014 12/08/2014 2014יבול ג' 

 
 

    . גובה גזעול בפריחה )ס"מ(3טבלה 
 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

 c 272.43 c 305.05 b 312.67 ab 322.15 a 327.39 a 322.77 a 323.39 a <.0001 270.63 2012יבול א' 

 

     . היקף גזעול בפריחה )ס"מ(4טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

 bc 70.70 c 70.58 c 73.11 abc 76.60 a 77.29 a 77.05 a 76.35 ab <.0001 71.16 2012יבול א' 
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     באשכול . מספר כפות5טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

 cd 12.02 d 12.68 cd 13.10 bc 13.87 ab 14.20 a 13.74 ab 13.81 ab <.0001 12.66 2012יבול א' 

 b 11.29 b 11.34 a 11.82 a 12.78 a 13.31 a 12.96 a 12.85 a <.0001 11.48 2013יבול ב' 

 c 11.98 c 12.16 c 12.53 bc 13.42 a 13.60 a 13.37 ab 13.53 a <.0001 12.47 2014יבול ג' 

  13.40 13.36 13.70 13.36 12.48 12.06 11.76 12.20 'ג-ממוצע א'

 

     . מספר פריחות לדונם6טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

 a 220 a 202 ab 204 ab 185 b 187 b 183 b 183 b <.0001 212 2012יבול א' 

 a 262 a 244 a 232 ab 185 c 196 bc 194 bc 202 bc <.0001 268 2013יבול ב' 

 ל.מ 175 200 187 171 192 212 204 200 2014יבול ג' 

  187 193 190 180 209 219 229 227 'ג-ממוצע א'

 
    

 
 נתוני יבול

 
 

 קטיף וימי מילוי תאריך
 

 (.8והיפת )טבלה  7מספר ימי המילוי בזן זליג נמוך ממספר ימי המילוי של הזנים גל   ביבול א'
 מספר ימי המילוי של הקבוצה המקדימה נמוך ממספר ימי המילוי של הקבוצה המאחרת. ביבול ב'

 
 
 

     . תאריך קטיף ממוצע7טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5 ג.נ ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
2012/13 

18/10/2012 
a 

28/10/2012  
abcd 

27/10/2012  
ab 

26/10/2012  
abc 

06/11/2012 
bcd 

09/11/2012 
bcd 

09/11/2012  
cd 

10/11/2012  
d <.0001 

יבול ב' 
2013/14 

01/10/2013 
a 

24/09/2013 
ab 

08/10/2013 
ab 

12/10/2013 
b 

11/11/2013 
b 

14/11/2013 
ab 

05/11/2013 
b 

04/11/2013 
ab 0.007 

 

    2/7-2/8פריחות  . מספר ימים מפריחה לקטיף8טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
2012/13 90 a 92 ab 94 ab 92 ab 96 ab 99 ab 100 b 100 b <.0001 

יבול ב' 
2013/14 110.75 ab 103.94 ab 108.54 ab 103.08 a 112.38 ab 117.31 b 115.36 ab 112.09 ab 0.006 
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 משקל אשכול ותכונות אצבע
 

הוא הגבוה ביותר מבין הזנים הנבדקים, גבוה באופן מובהק ממשקל האשכול בזן  6ביבול א' משקל האשכול בג.נ 
מסתמנת מגמה  ב'משקל האשכול ליבול ב(. 9אילון שמציג את משקל האשכול הנמוך ביותר מבין הזנים )טבלה 

 (.10הזן זליג מפתיע לטובה )טבלה  משקל האשכול של האילון הוא הנמוך ביותר, בעוד משקל האשכול של -דומה
( וביבול המחושב לדונם )טבלה 11-13ביבול א' לא נמצאו הבדלים מובהקים בתכונות אצבע הבננה )טבלאות 

15.)  
 

    . משקל אשכול )ק"ג(9טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
2012/13 38.57 ab 38.47 b 39.31 ab 41.71 ab 43.39 a 42.83 ab 42.71 ab 42.05 ab 0.0067 

יבול ב' 
2013/14 36.36 ab 34.39 b 35.94 ab 37.40 ab 38.94 a 38.49 a 38.74 a 38.54 a <.0001 

 

     . משקל אשכול קטיפים עיקריים )ק"ג(10טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול ב' 
 ל.מ 40.66 41.28 39.67 40.82 38.90 39.61 37.54 42.20 2013/14

 

    . אורך אצבע קטיפים עיקריים )ס"מ(11טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
 ל.מ 21.27 21.47 21.28 21.70 20.25 21.38 20.57 21.58 2012/13

יבול ב' 
 ל.מ 22.33 22.33 22.07 22.82 23.03 23.02 22.46 22.69 2013/14

  21.8 21.9 21.68 22.62 21.64 22.20 21.52 22.14 ב'-ממוצע א'

 
 

     . היקף אצבע קטיפים עיקריים )ס"מ(12טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
 ל.מ 13.13 13.14 13.19 13.25 12.40 13.16 12.68 13.12 2012/13

יבול ב' 
 ל.מ 12.82 12.82 12.85 12.95 12.97 13.17 12.79 12.92 2013/14

  12.98 12.98 13.02 13.10 12.68 13.16 12.74 13.02 ב'-ממוצע א'

 

     . משקל אצבע קטיפים עיקריים )ג'(13טבלה 

 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
 ל.מ 177.60 179.68 175.00 184.57 173.11 180.12 171.30 179.07 2012/13

יבול ב' 
 ל.מ 189.53 192.58 194.13 202.47 200.00 195.62 186.71 194.92 2013/14

  183.57 186.13 184.57 193.52 186.56 187.87 179.01 187.00 ב'-ממוצע א'
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 לדונם )ק"ג( שקול . יבול14טבלה 
 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
 ל.מ 6,692 6,355 6,113 7,060 5,379 4,992 5,343 4,821 2012/13

יבול ב' 
2013/14 5,843 ab 5,936 ab 5,063 ab 4,675 b 5,949 ab 6,797 a 6,149 ab 6,117 ab 0.027 

  12,809 12,504 12,910 13,009 10,054 10,055 11,279 10,664 יבול מצטבר

 
 

 . יבול מחושב לדונם )ק"ג(15טבלה 
 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ג.נ ביקורת אילון זליג שנה/ קלון

יבול א' 
 ל.מ 7,954 8,027 8,115 8,134 8,337 7,915 8,479 7,818 2012/13

יבול ב' 
 ל.מ 8,092 8,096 8,133 8,195 7,530 7,365 7,337 8,520 2013/14

  16,046 16,123 16,248 16,329 15,867 15,820 15,816 16,338 יבול מצטבר

 

 מימוש הפוטנציאל של הזן בתנאי גידול סובטרופיים )אחוז(. 16טבלה 
 מובהקות יפת 7גל  3גל  6ג.נ  5ג.נ  ביקורתג.נ  אילון זליג שנה/ קלון

 סך אחוז
 שקוליבול 

מסך יבול 
 מחושב

65.27 71.31 63.56 63.36 79.67 79.46 75.55 79.83  

 
 

 סיכום
 

קבוצות בעלות מאפיינים   3שנה ב' לניסוי, ניתן לראות שהזנים/קלונים מתחלקים ל ולאחר סיכום שנה א' לניסוי 
 שונים:

 
מגיעים למספר גבוה של הזריזות כפועל יוצא של  .מהירים לפרוח ובהתאמה להיקטף ,"נמוכים"זנים   -אילון וזליג

ייתכן בגלל משקל אשכול  ,יבול המשווק לדונםה מביאות ערך מוסף בהעלאתפריחות לדונם אשר בשלב זה לא 
ים נחיתות במספר הכפות האילון והזליג מגל השכיחות בזנים אלה. נמוך ופחתים גבוהים של הפריחות המוקדמות

, גל ויפת(, למרות שנחיתות זאת מצטמצמת )אילון( 6בהשוואה לקלונים "הגבוהים")ג.נ  לאשכול ומשקל האשכול
)זליג( כאשר בודקים את משקל האשכול מקטיפים עיקריים תוך נטרול הפריחות המוקדמות המאפיינות  או נעלמת
 זנים אלה.

 
מספר  ,מקדימים לפרוח,  גובהם ממוצע ,הזנים הנמוכים" "לזנים הגבוהים "" ממוקמים בין -וג.נ ביקורת 5ג.נ 

 . מספר הפריחות לדונם גבוה ובהתאמה היבול.אשכול ותכונות האצבע משביעי רצוןהמשקל  ,הכפות
 

לגל ודומה יותר  שונה בתכונותיו מקלוני הג.נ האחרים שבניסוי 6ג.נ  ."הזנים הגבוהים" -יפתוה 7,גל  3, גל 6ג.נ 
, )גובה, היקף ,מספר כפות ומשקל אשכול( "הזנים הגבוהים" מתאפיינים במדדים וגטטיביים מרשימים וליפת.
למרות "העצלות" זנים אלה מצטיינים ביבולים  .מספר נמוך של פריחות לדונםובהתאמה  לאיחור בפריחה נטייה

בהם משקלי האשכול גבוהים מיטביים גבוהים כפועל יוצא של מועדי פריחה מאוחרים יחסית הנקטפים במועדים 
 במיוחד ואחוזי הפחת נמוכים.  

 
טמון הזנים הגבוהים ממשים את פוטנציאל היבול ה נראה שבתנאי גידול סובטרופים )אשכול קטן בשולי עונה(

 בהם טוב יותר מהזנים הנמוכים.
מקובל שככל שהבננה גדולה יותר מבחינה ווגטטיבית כך האשכול יהיה גדול יותר, הזן זליג מייצב את עצמו מחוץ 

 למשוואה המקובלת בעולם הבננה.
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 בדיקה חקלאית וכלכלית של גידול בננות אורגניות
 

 :רקע

בשנים האחרונות הולכת וגדלה בעולם ובארץ המגמה של צריכת פירות אשר גדלים בגידול אורגני ללא שימוש בדשנים 
מחלות בקטריאליות, פטריות, וירוסים ומזיקים אשר תוקפים  -וחומרי הדברה כימיים. לבננה פגעים פוטנציאלים רבים

הטרופים( ומצריכים את המגדלים להשתמש בחומרים  את הבננה באזורי הגידול העיקריים בעולם )בעיקר באזורים
כימיים על מנת למזער את הנזקים של פגעים אלה. ארצנו התברכה במטעים הנקיים ממחלות ומזיקים מה שנותן לנו 
יתרון יחסי בגידול בננות אורגניות בהשוואה למדינות שאר העולם.  בניסיונות אשר נעשו בעבר בגידול מטעי בננות 

מצא שהגורם המגביל לגידול מטע בננות אורגני איכותי הוא הקושי לספק למטע את מנות החנקן הגדולות אורגנים נ
הנדרשות לצמח הבננה. בשנים האחרונות מרבית מטעי הבננות בחוף כרמל ובגליל מערבי מושקים במי קולחים, 

מנוצלים עי הבננה במידה דומה בעבודות מחקר אשר נעשו בגליל המערבי נמצא שהמינרלים הנמצאים במי הקולחים 
לניצול הדשנים הכימיים. כיום במרבית המטעים המושקים במי קולחים נלקחים בחשבון תכולת החנקן אשלגן והזרחן 
הנמצאים במי הקולחים ומנת הדשן הכימי המוגשת משלימה את מנת הדשן המתקבלת ממי הקולחים. השימוש במי 

ווה יתרון יחסי נוסף לגידול בננות אורגניות בארץ ישראל הן בהיבט החקלאי והן קולחים מאושר בגידול אורגני ולכן מה
 בהיבט הכלכלי. 

  2010הניסוי מתבצע בבית רשת בקיבוץ החותרים. החלקה נרשמה כחלקה בהסבה לחלקה אורגנית באוגוסט 
מו כיבולים בהסבה, יבול ג' חודש, יבולים א' וב' ירש 36)למרות שבעבר לא גודלו בננות בחלקה זו( משך זמן ההסבה 

 יוכר כיבול אורגני.  2013אשר ייקטף ב

 2011אפריל  -מועד נטיעה

 בהסבה לאורגני. 2012קטיף יבול א' אפריל 

 בהסבה לאורגני.  2013פברואר -2012קטיף יבול ב' נובמבר 

 אורגני.  2013קטיף יבול ג' אוגוסט 

 מטרת הניסוי:

פטימאליות לגידול בננות אורגניות תוך התחשבות בערכי המינרלים הנמצאים .בדיקה חקלאית של מנות החנקן האו1
 במי הקולחים.

.התמודדות מול הכנימה הקמחית וכנימת הפנטלוניה באמצעים אורגנים, וממשק אורגני באמצעים נוספים )הדברת 2
 עשביה, השמדת נצרים וכדומה(.

 גני בהשוואה לגידול רגיל..בחינת תוצאות חקלאיות ועלויות הגידול של גידול אור3

 בחינה של שיטות אריזה, שווקים ומחירים. -. משלוח בננות אורגניות לאירופה4

 . ניתוח כלכלי של כדאיות גידול בננות אורגניות.5

 . פיתוח פרוטוקול גידול לבננות אורגניות באזור חוף כרמל )חובה בייצוא לאירופה(.6
 

 שיטות

 192בתים לדונם,  64,  3.5*4.5בקיבוץ החותרים, שתילים מהזן ג.נ במרווח נטיעה  2011החלקה ניטעה באפריל 
 ס"מ.  50שלוחות לשורה מרווח בין טפטפות  3אימהות לדונם. החלקה מושקית בטפטוף 
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 טיפולים:  3בניסוי 

ת נצרים ללא שימוש בנפט, הדברת השמד -מהמנה המשקית  30%דישון חנקני בדשן אורגני השלמת מנות דשן ל 
 כנימות באמצעים אורגנים.

השמדת נצרים ללא שימוש בנפט, הדברת  -מהמנה המשקית  50%דישון חנקני בדשן אורגני השלמת מנות דשן ל 
 כנימות באמצעים אורגנים.

בנפט, הדברת השמדת נצרים ללא שימוש  -מהמנה המשקית 100%דישון חנקני בדשן אורגני השלמת מנות דשן ל 
 כנימות באמצעים אורגנים.

שלוחות מניסיון שיטות השקיה )הממוקם בצמוד לחלקה  3כטיפול תצפית ביקורת לטיפולים האורגניים משמש טיפול 
 , רק שהדשן בטיפול זה הינו דשן כימי.100%האורגנית( המקבל מנת מים ומנת דשן זהה לטיפול האורגני 

 בתים לטיפול.  72בתים, סך הכל  18ל חזרה חזרות לכל טיפול, בכ  4בניסוי 
קוב לדונם ונזרעה חיטה על מנת למנוע הצצת עשביה, החיטה כוסחה  20החלקה זובלה בזבל בקר  2010בסתיו 

 כמה ימים לפני הנטיעה. 2011באפריל 
 18/5/2011ב  , בעוד הדישון החנקני בטיפולים האורגניים החל05/05/2011הדישון החנקני בטיפול הביקורת החל ב 

ומופק מעורות של פרות  6.5-0-0הדשן האורגני אשר הוגש תחילה בניסוי נקרא "טבעון"  עקב אי זמינות הדשן בארץ.
עורי(.בגמר העונה הראשונה של הניסוי ובהסתמך על התפתחות לקויה של המטע הועלה חשד שדשן הטבעון -)תת

 40קוב לדונם קומפוסט לכל הטיפולים האורגנים ) 2.5ה של הוגשה מנ 2012איננו עונה על צרכי הבננה. בפברואר 
ק"ג לדונם חנקן צרוף )טבעון(  1.5,2.5,5עם חידוש עונת ההשקיה הוגש טיפול של  2012ליטר לבית(. באפריל 

-2012המופק מגפת ענבים. בשנים  6-1-2בהתאמה למנות הדשן בניסוי. לאחר מכן בוצעה החלפה של הדשן לנוגרו 
 ממנת הדשן המקבילה בטיפול האורגני. 30%הדשן החנקני בטיפול הכימי גבוהות בכ  מנות 2013
אורגני לאחר שהועלו תהיות בדבר יעילותו וזמינותו של הדשן האורגני הוחלט להפסיק את הדישון ה 2014בקיץ 

 לקרקע ולצמח. מה שיאפשר לאמוד ביתר דיוק את תרומת הדשן האורגני 30%בטיפול ה 
 
 

2011-2014מנות המים והדשן שניתנו בניסוי בשנים . 1טבלה    
 כימי אורגני סוג דשן

מנת דשן חנקני 
 100% 100% 50% 30% מתוכננת )%(

2011 
 871 866 872 875 מים )קוב/ד'(

 28 24 (50%) 12 (33%) 8 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(
תחמוצת אשלגן 

 70 74 74 75 )ק"ג/ד'(

2012 
 979 951 948 939 מים )קוב/ד'(

 50 37 (51%) 19 (32%) 12 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(
תחמוצת אשלגן 

 114 112 109 112 )ק"ג/ד'(

2013 
 972 1054 1043 1042 מים )קוב/ד'(

 56 39 (48%) 19 (30%) 12 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(
תחמוצת אשלגן 

 74 79 80 79 )ק"ג/ד'(

2014 
 955 1009 1006 1006 מים )קוב/ד'(

0.06( 0%) צרוף )ק"ג/ד'(חנקן   (54% )17.25  32.24 34.60 
תחמוצת אשלגן 

 60.60 70.45 72.14 71.01 )ק"ג/ד'(
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  לא נמצאה השפעה של מנת בגמר עונת ההשקיה והדישון הראשונה לניסוי 2011בבדיקות הקרקע בסתיו 
  בטיפול גבוהות רמות חנקן נמצאו 20-40ק בעומ .ס"מ 0-20הדשן וסוג הדשן על רמות החנקן בקרקע בעומק של 

בבדיקת  מוכים מערכיו בטיפולים האורגנים.בהשוואה ליתר הטיפולים .ערכי האשלגן בטיפול הכימי נ 100%ה
 אחוז הרוויה ניתן לראות שהקרקע בטיפול הכימי מעט מאווררת יותר מהקרקע בטיפולים האורגנים.

 
 .2011מלחים בקרקע, סתיו . השפעת ריכוז וסוג הדשן  על יסודות ההזנה וה2טבלה 

 

 

בטיפול הכימי גבוהות מרמות החנקן בטיפול האורגני המקביל, בין הטיפולים  2012רמות החנקן בקרקע בסתיו 
 2011האורגנים לא נמצאו הבדלים בריכוזי החנקן בקרקע למרות ההבדלים במנות הדשן המוגשות. בדומה לתוצאות 

 . ריכוז האשלגן בקרקע גבוה בטיפולים האורגנים מריכוזו בטיפול הכימי

 כימי אורגני    

 100% 100% 50% 30% עומק )ס"מ( יחידות פרמטר נבדק

 pH  0-20 8.4 8.4 8.4 8.4 חומציות

מוליכות 
 EC ds/m 0-20 1.39 1.32 1.41 1.26 חשמלית

 SP % 0-20 72.1 71.5 74.6 67.4 אחוז רוויה

 N-NO3 mg/kg 0-20 7.9 6.63 9.12 14.17 חנקן נטרטי

 N-NH4 mg/kg 0-20 37.38 34.89 38.9 29.49 חנקן אמון

TOTAL N N mg/kg 0-20 45.29 41.53 48.02 43.66 

זרחן זמין 
 P mg/kg 0-20 70.39 60.95 51.5 47.19 אולסן

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 0-20 175.35 123.2 119 94.5 

 K mg/l 0-20 16.8 11.4 11.1 7.8 אשלגן

 Ca mg/l 0-20 98 103.6 103.2 100.6 סידן

 Mg mg/l 0-20 24.8 24.4 24.0 21.8 מגנזיום

 Na mg/l 0-20 180 183 193.2 154.8 נתרן

זמינות 
 3086- 2906- 2893- 2673- 0-20 מחושב df אשלגן

 3.64 4.45 4.2 4.2 0-20 מחושב SAR יחס ספיחה

זמינות 
 0.1 0.15 0.15 0.23 0-20 מחושב PAR אשלגן

 Cl mg/l 0-20 207 222 194 166 כלור

 Fe ppm 0-20 26.2 27.2 31.2 29.6 ברזל

 Mn ppm 0-20 32.4 33.2 39.2 34.2 מנגן

 Zn ppm 0-20 4.68 4.42 4.08 4.38 אבץ

 CaCO % 0-20 9.9 10.7 11.8 13 גיר
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 .2012. השפעת ריכוז וסוג הדשן  על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו 3טבלה 

 

 
  בשנתו השלישית של הניסוי לא נמצאה השפעה של מנת הדשן וסוג הדשן על רמות החנקן 2013בסתיו 

 והאשלגן בקרקע. 
 
 
 

 כימי אורגני    

 100% 100% 50% 30% עומק )ס"מ( יחידות פרמטר נבדק

 pH  0-15 8.43 8.39 8.36 8.4 חומציות

מוליכות 
 EC ds/m 0-15 1.79 1.46 1.79 2.07 חשמלית

 SP % 0-15 67.1 65.1 65.3 60.9 אחוז רוויה

 N-NO3 mg/kg 0-15 6.88 7.12 4.69 13.76 חנקן נטרטי

 N-NH4 mg/kg 0-15 16.73 17.12 19.06 19.06 חנקן אמון

TOTAL N N mg/kg 0-15 23.6 24.24 23.75 32.82 

זרחן זמין 
 P mg/kg 0-15 65.39 53.01 53.69 47.55 אולסן

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 0-15 98 92.05 114.1 59.85 

 K mg/l 0-15 10.9 9.9 12.6 8.75 אשלגן

 Ca mg/l 0-15 98.4 83.8 95.4 149.2 סידן

 Mg mg/l 0-15 27.2 21.6 25.6 33.6 מגנזיום

 Na mg/l 0-15 235 181 227 236 נתרן

זמינות 
 3132- 2827- 2958- 2916- 0-15 מחושב df אשלגן

 4.54 5.32 4.56 5.4 0-15 מחושב SAR יחס ספיחה

זמינות 
 0.1 0.17 0.15 0.15 0-15 מחושב PAR אשלגן

 Cl mg/l 0-15 273 223 305 343 כלור

 B ppm 0-15 0.57 0.47 0.52 0.4 בורון

 Fe ppm 0-15 23.1 22.4 24.7 23.9 ברזל

 Mn ppm 0-15 34.2 27.9 31.1 27.2 מנגן

 Zn ppm 0-15 4.42 3.5 4.1 3.4 אבץ

 CaCO % 0-15 10.5 10.1 11 11.4 גיר
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 .2013. השפעת ריכוז וסוג הדשן על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו 4טבלה 

 
 
 
 
 

שעבר הסבה לטיפול ללא ) 30%טיפול האורגני הנלקחו בדיקות קרקע מ 2014בגמר עונת ההשקיה של קיץ 
היו גבוהות באופן משמעותי  100%. רמות החנקן בקרקע בטיפול האורגני 100%ומטיפולי אורגני וכימי ן( דש

בטיפול ללא דשן נמצאו ערכי חנקן מרמות הטיפול האורגני ללא דשן, ודומות לרמות החנקן בטיפול הכימי. 
( שנתרמו מהתפרקות 30%)ערכים דומים לערכים שנמצאו בשנים עברו בטיפול ה  ppm 26בערכים של 

היו גבוהים באופן משמעותי מערכי החנקן  100%. היות וערכי החנקן בטיפול ה החומר האורגני שבמטע
 בטיפול ללא דשן, ניתן להניח שלדשן האורגני יש תרומה למאזן החנקן בתמיסת הקרקע.

 כימי אורגני    

 100% 100% 50% 30% עומק )ס"מ( יחידות פרמטר נבדק

 pH  0-20 8.2 8.3 8.4 8.3 חומציות

מוליכות 
 EC ds/m 0-20 1.86 1.63 1.5 1.33 חשמלית

 SP % 0-20 73 70 71 66.7 אחוז רוויה

 N-NO3 mg/kg 0-20 12.98 5.98 6.68 9.48 חנקן נטרטי

 N-NH4 mg/kg 0-20 21.01 22.95 20.46 21.4 חנקן אמון

TOTAL N N mg/kg 0-20 33.99 28.93 27.15 30.88 

זרחן זמין 
 P mg/kg 0-20 80.07 86.93 107.84 92.48 אולסן

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 0-20 98.7 114.5 91.35 87.5 

 K mg/l 0-20 13.4 12.6 13.4 10 אשלגן

 Ca mg/l 0-20 149.2 120 116 122 סידן

 Mg mg/l 0-20 34.4 30.4 29.2 24 מגנזיום

 Na mg/l 0-20 196 206 186 136 נתרן

זמינות 
 2996- 2841- 2884- 2903- 0-20 מחושב df אשלגן

 2.94 3.99 4.34 3.76 0-20 מחושב SAR יחס ספיחה

זמינות 
 0.13 0.17 0.16 0.15 0-20 מחושב PAR אשלגן

 Cl mg/l 0-20 311 194 191 138 כלור

 B ppm 0-20 0.62 0.68 0.76 0.6 בורון

 Fe ppm 0-20 27.2 31.4 30.8 30 ברזל

 Mn ppm 0-20 40 44.8 42 42.8 מנגן

 Zn ppm 0-20 5.2 5 6.4 5 אבץ

 Cu % 0-20 3.3 3.48 3.5 3.1 נחושת
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גבוהות מרמתם בטיפול  100%לוריד והנתרן בתמיסת הקרקע בטיפול האורגני כ, הזרחןה ,רמות האשלגן
ממנת הדשן  גק" 10נמוכה ב כ  2014הכימי המקביל. מנת הדשן האשלגני שקיבל הטיפול הכימי בקיץ 

ברמות האשלגן והכלוריד בתמיסת  שוניהאם הבדל זה הוא הגורם ל נשאלת השאלה בטיפולים האורגנים,
 המתבטאת ת היסודות של הצמח מתמיסת הקרקעשימוש בדשן כימי משפר את קליטהקרקע, או שמא ה

 בערכים נמוכים יותר של יסודות אלה בקרקע. 
 
 .2014השפעת ריכוז וסוג הדשן על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו  .5טבלה 
 כימי אורגני      

 100% 100% 0% יחידות פרמטר נבדק

מוליכות 
 EC ds/m 1.93 2.28 1.37 חשמלית

 N-NO3 mg/kg 6.13 15.64 23.75 חנקן נטרטי

חנקן 
 N-NH4 mg/kg 19.55 31.71 20.13 אמוניאקלי

זרחן זמין 
 P mg/kg 61.52 127.78 56.13 אולסן

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 120.84 155.75 118.13 

 Na mg/l 237.40 285.70 152.50 נתרן

 Cl mg/l 260.25 318.00 168.50 כלור

 
 
 
 

 .2011. השפעת ריכוז וסוג הדשן על יסודות ההזנה והמלחים בעלים, סתיו 6טבלה 

 פטוטרת טרף   

 כימי אורגני כימי אורגני   

 100% 100% 50% 30% 100% 100% 50% 30% יחידות פרמטר נבדק

חנקן 
 כללי

N-
Total % 3.0 2.97 3.0 3.01 0.54 0.52 0.49 0.61 

 P % 0.2 0.2 0.19 0.19 0.14 0.14 0.08 0.09 זרחן

 K % 3.32 3.375 3.085 2.93 5.05 5.45 4.8 5.6 אשלגן

 Ca % 1.095 1.255 1.195 1.31 1.57 1.34 1.38 1.56 סידן

 Mg % 0.45 0.47 0.445 0.46 0.36 0.370 0.330 0.365 מגנזיום

 Na % 0.01 0.02 0.01 0.01 0.09 0.08 0.14 0.12 נתרן

 Cl mg/l 15420 16708 15028 14536 26935 29002 25522 30780 כלור

 Fe ppm 130 90 95 115.75 56.5 53 38.5 46 ברזל

 Mn ppm 582.5 475 547.5 650 290 221.25 310 225 מנגן

 Zn ppm 17.25 15.75 17.25 14 10 10.75 10.25 8.25 אבץ
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  בדיקת ריכוז החנקן החנקתימסתמנת מגמה ש 2012גם בסתיו  2011בדומה לתוצאות בדיקות העלים בסתיו 
 לשונות ברמות הדישון החנקני בין מימי בפטוטרת ובטרף נותנת את ההתאמה הטובה ביותר במיצוי

 רמות החנקן בעלה בטיפול הכימי גבוהות מרמות החנקן בטיפולים האורגנים.הטיפולים. 
 

 
 .2012. השפעת ריכוז וסוג הדשן על יסודות ההזנה והמלחים בעלים, סתיו 7טבלה 

 
 

 פטוטרת טרף המשך טבלה

 כימי אורגני כימי אורגני   

 100% 100% 50% 30% 100% 100% 50% 30% יחידות פרמטר נבדק

 B ppm 19 19 18.75 16.5 13 11.45 11.25 10.75 בורון

         במיצוי מימי

חנקן 
 N-NO3 ppm 11.3 6.3 79 39.5 2.3 4.5 13.5 248.3 נטרטי

 P % 0.08 0.08 0.07 0.07 0.09 0.1 0.06 0.06 זרחן

 K % 2.73 2.77 2.55 2.31 4.41 4.53 4.24 4.83 אשלגן

 Cu ppm 12.5 13 15 10.8 6.3 7.3 4.8 4.8 נחושת

 פטוטרת טרף   

 כימי אורגני כימי אורגני   

 100% 100% 50% 30% 100% 100% 50% 30% יחידות פרמטר נבדק

 N-Total % 2.55 2.47 2.42 2.78 0.59 0.61 0.61 0.70 חנקן כללי

 P % 0.18 0.16 0.17 0.18 0.11 0.11 0.08 0.13 זרחן

 K % 3.54 3.42 4.02 3.22 3.97 4.19 4.88 4.01 אשלגן

 Ca % 1.06 1.19 0.99 1.47 1.42 1.67 1.57 2.01 סידן

 Mg % 0.38 0.38 0.36 0.42 0.38 0.45 0.49 0.51 מגנזיום

 Na % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 0.05 0.05 נתרן

 Cl mg/l 1.61 1.71 1.63 1.41 1.25 2.63 3.15 3.24 כלור

 Fe ppm 136.25 147.25 140.25 122.75 55.75 72.5 52.5 48.5 ברזל

 Mn ppm 407.5 367.5 310 288.75 185 227.5 207.5 119 מנגן

 Zn ppm 16.5 15.25 15.75 14.25 9 8.75 9 8 אבץ

 B ppm 22 32 24 23 21 24 19 19 בורון

 Cu ppm 10 9.25 9.75 9.5 4.5 3.75 4.50 4.5 נחושת

         במיצוי מימי
חנקן 
 N-NO3 ppm 46.8 22.6 45.1 145.6 96.6 82.8 123.7 1,875.8 נטרטי

 P % 0.089 0.078 0.072 0.081 0.095 0.085 0.058 0.101 זרחן

 K % 2.88 3.19 3.3 2.8 3.52 3.76 4.07 3.83 אשלגן

 Cu ppm 3.5 3 2.5 3.5 2.5 1.5 2.5 2 נחושת
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 .2013. השפעת ריכוז וסוג הדשן על יסודות ההזנה והמלחים בעלים, סתיו 8טבלה 

 
 

אירעה תקלה בבדיקות המיצוי המימי כך שאין תוצאות היכולות להעיד על הבדלים בין הטיפולים האורגנים  2013בעונת 
 לטיפול הכימי.

 
 .2014. השפעת ריכוז וסוג הדשן על יסודות ההזנה והמלחים בעלים, סתיו 9טבלה 

 פטוטרת   
 כימי אורגני      

 100% 100% 0% יחידות פרמטר נבדק
 N-NO3 mg/kg 13 167 428 חנקן נטרטי
 N % 0.70 0.64 0.71 חנקן כללי

 P % 0.18 0.11 0.09 זרחן
 K % 4.70 4.92 4.14 אשלגן

 
 (.2013)סתיו  30%( לעומת 2014ו סתי)ללא דשןסודות ההזנה והמלחים בעלים, . השפעת ריכוז וסוג הדשן על י10טבלה 

 פטוטרת   
30%אורגני         

 ללא דשן עם דשן יחידות פרמטר נבדק
 N % 0.65 0.70 חנקן כללי

 P % 0.14 0.18 זרחן
 K % 4.02 4.70 אשלגן

     
 

 ההתאמהנותן את  העלה ת ובשנותיו הראשונות של הניסוי נמצא שבדיקת חנקן ניטראטי במיצוי מימי בפטוטרתהיו
הטיפולים, בחרנו בבדיקה זו כבדיקה מועדפת להערכת רמות החנקן  לשונות ברמות הדישון החנקני בין ביותרה הטוב

 בצמח.
ערכי  100%חנקן הגבוהים ביותר בטיפול הכימי, בטיפול האורגני הנמצאו ערכי  '14בבדיקות העלים שנערכו בסתיו 

 (.9)טבלה  ppm 13.4בעוד שטיפול האורגני ללא דשן ערכי החנקן בפטוטרת עמדו על  ppm 167החנקן עמדו על 
 

בשנה בה קיבל דשן לערכי החנקן באותו טיפול בשנה שלא קיבל דשן  30%בהשוואה בין ערכי החנקן בטיפול האורגני 
בין ערכי החנקן בשלב זה של הניסוי נראה שיש התאמה  (.10נמצאו ערכי חנקן דומים בפטוטרת העלה )טבלה 

, אך ת החנקן בתמיסת הקרקע ובעלה, שהדישון האורגני משפיע על רמו)מיצוי מימי( בקרקע לערכיו בפטוטרת העלה
 תרומתו פחותה מזו של הדשן הכימי.

 פטוטרת טרף   
 כימי אורגני כימי אורגני   

 100% 100% 50% 30% 100% 100% 50% 30% יחידות פרמטר נבדק
 N-Total % 2.38 2.51 3.05 2.96 0.65 0.62 0.57 0.62 חנקן כללי

 P % 0.2 0.2 0.19 0.19 0.14 0.1 0.12 0.13 זרחן
 K % 3.9 3.95 4.12 3.89 4.02 4.38 5.23 3.82 אשלגן
 Ca % 0.97 1.08 1.66 1.06 1.97 1.55 1.51 1.61 סידן

 Mg % 0.41 0.41 0.6 0.39 0.45 0.42 0.35 0.42 מגנזיום
 Na % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.07 0.07 0.1 נתרן
 Cl mg/l 17255 17187 16554 13827 26722 32558 36083 22507 כלור
 Fe ppm 66.25 84.25 75.25 79 44.5 64.75 110.75 41.5 ברזל
 Mn ppm 253.75 293.75 255 313.75 241.25 198.75 132.25 137.25 מנגן
 Zn ppm 15.25 15.25 17.75 18.75 11.25 9.5 9.25 10.75 אבץ
 B ppm 20 20 19 31 19 38 19 17 בורון

 Cu ppm 9.25 9.75 12 11.5 4.5 4.25 3.75 4 נחושת
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 תוצאות
 פריחה ותכונות וגטטיביות מועדי

 השפעת מנת הדשן החנקני על התפלגות הפריחה ליבול ב'. .1גרף 

 
 
 
 

 השפעת מנת הדשן החנקני על התפלגות הפריחה ליבול ג'. .2גרף 
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 '.דהשפעת מנת הדשן החנקני על התפלגות הפריחה ליבול  .3גרף 

 
 
 
 
 
 
 

 . השפעת ריכוז הדשן החנקני על מועד פריחה ממוצע .11טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 09/10/2011 11/10/2011 09/10/2011 2011/12יבול א' 

 ל.מ 10/09/2012 11/09/2012 11/09/2012 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 29/07/2013 26/07/2013 31/07/2013 2013/14יבול ג' 

 ל.מ 31/07/2014 29/07/2014 25/07/2014 2014/15יבול ד' 

'ד-'בממוצע   12/08/2014 11/08/2014 13/08/2014  
 
 
 
 
 

השונות במנות הדשן האורגני לא השפיעו על מועד הפריחה ועל  לא קיבל דשן( 30%טיפול )ביבול ד'  'ד-ביבולים א'
 (.11טבלה  ,1-3התפלגותה )איור 

ה לטיפול דשן אורגני בהשווא 50%בשנה א' לניסוי התקבל יתרון מובהק בהיקף וגובה הגזעול בטיפול מנת דשן אורגני 
בהשוואה לטיפול דשן אורגני   100%(, כמו כן התקבל יתרון למספר הכפות בטיפול דשן אורגני 13-12 )טבלאות 30%
 (. 14טבלה ) 30%

 .100%בהשוואה לגובה הגזעול  בטיפול ה  30%ו   50%ביבול ב' נרשם יתרון  בגובה הגזעול לטיפולים טיפול 
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  )ס"מ(. השפעת ריכוז הדשן החנקני על גובה אמא בפריחה 21טבלה 

 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 b 285.06 a 279.94 ab 0.03 273.09 2011/12יבול א' 

 a 299.85 a 286.96 b 0.0044 296.47 2012/13 יבול ב'

ב'-ממוצע א'  284.78 292.45 283.45  

 
 
 
 

 
 

 
 

 . השפעת ריכוז הדשן החנקני על מספר כפות14טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 b 10.48 ab 10.50 a 0.03 10.23 2011/12א' יבול 

 ל.מ 11.74 11.67 11.66 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 12.17 12.56 12.60 2013/14יבול ג' 

 ל.מ 12.27 12.40 12.56 2014/15יבול ד' 

  11.74 11.85 11.85 'ד-ממוצע א'
 
 
 
 

  . השפעת ריכוז הדשן החנקני על מספר פריחות לדונם15טבלה 

ריכוז דשן חנקנישנה/   מובהקות 100% 50% 30% 

 ל.מ 186 187 184 2011/12יבול א' 

 ל.מ 192 190 198 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 190 190 186 2013/14יבול ג' 

 ל.מ 201 205 196 2014/15יבול ד' 

'ד-ממוצע א'  191 193 192  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . השפעת ריכוז הדשן החנקני על היקף גזעול בפריחה )ס"מ(31טבלה 
ריכוז דשן חנקני שנה/  מובהקות 100% 50% 30% 

 b 62.41 a 61.51 ab 0.04 60.26 2011/12יבול א' 

 ל.מ 66.60 67.13 67.16 2012/13 יבול ב'

ב'-ממוצע א'  63.71 64.77 64.06  
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 מדדי יבול

 תאריך קטיף וימי מילוי

 

  ריכוז הדשן החנקני על תאריך הקטיף. השפעת 16טבלה 

 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 04/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 2011/12יבול א' 

 ל.מ 09/03/2013 04/03/2013 03/03/2013 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 23/11/2013 25/11/2013 01/12/2013 2013/14יבול ג' 
 
 
 
 
 
 השפעת ריכוז הדשן החנקני על מספר ימים מפריחה לקטיף. 17טבלה 

 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 239 237 239 2011/12יבול א' 

 ל.מ 186 181 179 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 119 119 122 2013/14יבול ג' 

 משקל אשכול ותכונות אצבע

תכונות האשכול והיבול  ,יףבין הטיפולים בכל הקשור למועדי קטבמהלך שלוש שנות הניסוי לא נמצאו הבדלים 
 .(22)טבלה  100%לטיפול ה  50%, למעט ביבול ג' בו נמצא הבדל מובהק בין משקל האצבע בטיפול לדונם

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  . השפעת ריכוז הדשן החנקני על משקל האשכול )ק"ג(18טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 35.42 35.10 34.19 2011/12יבול א' 

 ל.מ 29.74 30.85 30.50 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 36.49 37.43 36.90 2013/14יבול ג' 

  33.88 34.46 33.86 'ג-ממוצע א'

 קטיפים עיקרים )ק"ג( -. השפעת ריכוז הדשן החנקני על משקל האשכול19טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 35.42 35.10 34.19 2011/12יבול א' 

 ל.מ 30.38 31.80 31.60 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 40.16 40.12 39.74 2013/14יבול ג' 

  35.32 35.67 35.18 'ג-ממוצע א'
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. השפעת ריכוז הדשן החנקני על אורך האצבע )ס"מ(20טבלה    

 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 22.75 22.89 22.71 2011/12יבול א' 

 ל.מ 20.96 21.37 21.22 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 21.54 21.91 21.80 2013/14יבול ג' 

  21.75 22.06 21.91 'ג-ממוצע א'

  . השפעת ריכוז הדשן החנקני על היקף האצבע )ס"מ(21טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 13.90 13.96 13.87 2011/12יבול א' 

 ל.מ 12.79 12.98 12.86 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 12.61 12.73 12.74 2013/14יבול ג' 

  13.10 13.22 13.16 'ג-ממוצע א'

  . השפעת ריכוז הדשן החנקני על משקל האצבע )ג'(22טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 211.19 214.66 210.67 2011/12 יבול א'
 ל.מ 157.16 168.68 163.87 2012/13יבול ב' 
 ab 181.23 a 172.64 b 0.04 178.80 2013/14יבול ג' 

  180.33 188.19 184.45 'ג-ממוצע א'

 . השפעת ריכוז הדשן החנקני על מספר אשכולות משווקים לדונם23טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 179 183 178 2011/12יבול א' 

 ל.מ 173 168 168 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 152 167 170 2013/14יבול ג' 

'ג-ממוצע א'  172 173 168  

  . השפעת ריכוז הדשן החנקני על יבול ממוצע )ק"ג/דונם(24טבלה 
 מובהקות 100% 50% 30% שנה/ ריכוז דשן חנקני

 ל.מ 6,340 6,440 6,110 2011/12 יבול א'

 ל.מ 5,718 5,874 6,047 2012/13יבול ב' 

 ל.מ 5,534 6,238 6,281 2013/14יבול ג' 

'ג-ממוצע א'  6,146 6,184 5,864  
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 במנה זהה. כימיהשפעת דישון אורגני במנה מלאה בהשוואה לדישון  –תצפית 

 תוצאות
 פריחה ותכונות וגטטיביות מועדי

 השוואה בין השפעת דישון כימי לאורגני על התפלגות הפריחה ליבול ב'. .4גרף 

 

 

 השוואה בין השפעת דישון כימי לאורגני על התפלגות הפריחה ליבול ג'. .5גרף 
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 תאריך פריחה

מספר מצטבר של פריחות לדונם על פי תאריכי  
 פריחה

 100%אורגני 

 100%כימי 
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 '.דהשוואה בין השפעת דישון כימי לאורגני על התפלגות הפריחה ליבול  .6גרף 

 

)איור  בשלוש שנות הניסוי הראשונות.הטיפול המדושן בדשן כימי הקדים לפרוח בהשוואה לטיפול האורגני 
אשכולות בשנה, מה  2(.כתוצאה מההקדמה בפריחה התקבלו בטיפול הכימי מספר רב של אימהות אשר הניבו 4,5

זן את , אך בהתאמה אי(29)טבלה  ד' -במספר הפריחות לדונם ביבולים ב'בין הטיפולים  גדול מאד שתרם להבדל
  ביבול ד' הקדים הטיפול האורגני לפרוח בגלל מיעוט חליפים בשנה קודמת. חליפים(. תאריך הפריחה הממוצע )ריבוי
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 תאריך פריחה

מספר מצטבר של פריחות לדונם על פי תאריכי  
 'פריחה יבול ד

 100%אורגני 

 100%כימי 

   פריחה ממוצע. השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על מועד 25טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 21/09/2011 09/10/2011 2011/12יבול א' 

 04/09/2012 10/09/2012 2012/13יבול ב' 

 31/07/2013 29/07/2013 2013/14יבול ג' 

 07/08/2014 31/07/2014 2014/15' דיבול 

 14/08/2014 13/08/2014 'ד-'בממוצע 

 
  (. השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על גובה הגזעול בפריחה )ס"מ26טבלה 

 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 275.51 279.94 2011/12יבול א' 

 324.12 332.62 2013/14יבול ג' 
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 מדדי יבול

 תאריך קטיף וימי מילוי

 (.30בהתאמה להקדמה בפריחה של הטיפול הכימי )טבלה נצפתה הקדמה בימים מפריחה לקטיף 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (גזעול בפריחה )ס"מ. השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על היקף 27טבלה 

 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 61.53 61.51 2011/12יבול א' 

   השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על מספר כפות .28טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 10.20 10.50 2011/12יבול א' 

 12.60 11.74 2012/13יבול ב' 

 11.51 12.17 2013/14יבול ג' 
 12.59 12.27 2014/15' דיבול 

 11.73 11.67 'ד-ממוצע א'

   . השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על מספר פריחות לדונם29טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 190 186 2011/12יבול א' 

 214 192 2012/13יבול ב' 

 231 190 2013/14יבול ג' 

 213 201 2014/15' דיבול 

 212 192 'ד-ממוצע א'

   תאריך הקטיף. השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על 30טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 05/05/2012 04/06/2012 2011/12יבול א' 

 11/02/2013 09/03/2013 2012/13יבול ב' 

 30/11/2013 23/11/2013 2013/14יבול ג' 
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 משקל אשכול ותכונות אצבע

 ק"ג ממשקל האשכול בטיפול הכימי, הבדל זה נובע מהאיחור 5ביבול א' משקל האשכול בטיפול האורגני גבוה ב 
הפריחה . יותר כך משקל האשכול גבוה ככל שהפריחה מתאחרת -בפריחה של הטיפול האורגני, בשנה הראשונה

ב' נמצא יתרון  ביבול מועד בו מילוי הפרי הינו מיטבי. ,המאוחרת מתמיינת בתקופה בה מזג האוויר נח ונקטפת באביב
יותר מהאשכולות  ת בטיפול האורגני כבדיםבמשקל האשכול לטיפול הכימי , ביבול ג' המגמה התהפכה והאשכולו

ההבדלים במשקל האשכול בכך שהטיפול הכימי הקדים לפרוח  (. ייתכן וניתן להסביר את32,33בטיפול הכימי )טבלה 
 אשכול קטן(. –פוף צ ( במספר הפריחות לדונם )מטעפריחות לדונם 41)( ובהבדל הגדול קטנות יותר)פריחות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 לקטיף . השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על מספר ימים מפריחה31טבלה 

 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 227 239 2011/12יבול א' 

 173 186 2012/13יבול ב' 

 127 119 2013/14יבול ג' 

   השפעת דישון כימי ואורגני על משקל האשכול )ק"ג(. השוואה בין 32טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 30.47 35.42 2011/12יבול א' 

 32.36 29.74 2012/13יבול ב' 

 32.85 36.49 2013/14יבול ג' 

 31.89 33.88 ג'-ממוצע א'

 קטיפים עיקרים )ק"ג( -ואורגני על משקל האשכול. השוואה בין השפעת דישון כימי 33טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 30.47 35.42 2011/12יבול א' 

 30.77 30.38 2012/13יבול ב' 

 38.13 40.16 2013/14יבול ג' 

 33.12 35.32 ג'-ממוצע א'

  ואורגני על אורך האצבע )ס"מ(. השוואה בין השפעת דישון כימי 34טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 22.60 22.75 2011/12יבול א' 

 20.82 20.96 2012/13יבול ב' 

 22.08 21.54 2013/14יבול ג' 

 21.83 21.75 'ג-ממוצע א'
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(, זאת כתוצאה 38ק"ג/דונם מהיבול בטיפול הכימי )טבלה  900היבול לדונם בטיפול האורגני גבוה ב ביבול א'
ק"ג דונם  1300(. ביבול ב' היבול לדונם בטיפול הכימי גבוה ב 32מההבדלים הגבוהים במשקל האשכול )טבלה 

 (.37וזאת כתלות בהבדלים במשקל האשכול ומספר האשכולות המשווקים לדונם )טבלה  אורגנימהיבול בטיפול ה
אשכולות ממספר האשכולות ששווקו בטיפול  26גבוה ב נם ביבול ג' בטיפול הכימי מספר האשכולות המשווקים לדו

  בין טיפולים אלה.בהשוואה לדונם  ק"ג 500תרם להבדל של כ  שבהתאמה מה ,האורגני
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  האצבע )ס"מ(. השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על היקף 35טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 12.92 13.90 2011/12יבול א' 

 12.40 12.79 2012/13יבול ב' 

 12.46 12.60 2013/14יבול ג' 

 12.67 13.10 'ג-ממוצע א'

  . השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על משקל האצבע )ג'(36טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  ריכוז דשן חנקנישנה/ 

 179.91 211.19 2011/12יבול א' 

 150.95 157.16 2012/13יבול ב' 

 176.18 172.64 2013/14יבול ג' 

'ג-ממוצע א'  180.33 169.01 

 . השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על מספר אשכולות משווקים לדונם 37טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 185 179 2011/12יבול א' 

 183 173 2012/13יבול ב' 

 178 152 2013/14יבול ג' 

'ג-ממוצע א'  168 182 
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 סיכום

למרות ההבדלים במנות הדשן ובסוג הדשן המוגשים לטיפולים, לא נמצאו הבדלים בשלוש העונות הראשונות לניסוי 
 משמעותיים בריכוז החנקן המינרלי בתמיסת הקרקע ובריכוז החנקן הכללי )בשריפה( בטרף העלה ובפטוטרת. 

אנו מגישים לטיפולים האורגנים,  ןלהסביר מדוע למרות השונות במנות הדשן אות לא ידענובשלב זה של הניסוי 
 ייתכן והסיבה לכךש שיערנו הערכים ברמות החנקן בקרקע ובעלים כמעט זהים ובהתאמה התוצאות החקלאיות.

בקרקע ועל היבולים נעוצה בתהליך הפירוק  שרמות חנקן גבוהות יותר אינן משפיעות על הערכים הנמדדים בעלים,
נקן, תחרות על החנקן והחמצן בקרקע בין המיקרו אורגניזמים המפרקים את של החומר האורגני בקרקע והפיכתו לח

מעבר למנת דשן מסוימת אשר  ,החומר האורגני לבין צמח הבננה או יכולת פירוק מוגבלת של החומר האורגני בקרקע
על  .יננו זמין לצמחייתכן והדשן האורגני בו אנו עושים שימוש כלל א כמו כן, לצמח. ןזמי ומפורק כראוי ולכן אינ ואינ

התוצאות שקבלנו סתרו ו 30%את הדישון האורגני בטיפול ה  הפסקנו 2014 באביב מנת לבדוק סוגיות אלה ואחרות
ערכי החנקן  2014 שנתחלק מההנחות שהנחנו בשנותיו הראשונות של הניסוי. בטיפול האורגני שלא קיבל דשן ב

אנו  הדשן האורגני בו, מה שמעיד כי 100%יפול האורגני בט בקרקע ובעלים נמוכים משמעותית מערכי החנקן
עלים. את הסוגיה מהי רמת הדישון האורגני האופטימאלית טרם פתרנו וננסה לבררה משתמשים תורם חנקן לקרקע ול

 בהמשך הדרך. 

מסתמנת מגמה שבדיקת ריכוז החנקן במיצוי מימי בטרף ובפטוטרת נותנת את ההתאמה הטובה ביותר לשונות 
  הדישון החנקני בין הטיפולים. ובעיקר בסוגרמות ב

רמות החנקן הניטראטי במיצוי מימי שנמצאו בטרף העלה ובפטוטרת בטיפול המדושן בדשן כימי גבוהות משמעותית 
מהרמות הנמצאות בטיפול האורגני, בהתאמה להבדלים אלה אנו מוצאים יתרון ברור לטיפול הכימי על פני הטיפול 

י ל ידיכול להעיד שדישון חנקני )הנקלט עמצע זה מ .דמת הפריחה ובמספר הפריחות לדונםהקשור בהקהאורגני בכל 
השפעת סוג הדשן ומנת הדשן פוחתת בכל הנוגע לתכונות . הצמח( משפיע לטובה על מועדי הפריחה ומהירות הגידול

 האשכול.

ות בין הטיפולים בבדיקות הקרקע והעלים, כך שכמעט לא נמצאה שונב חשבבהשוואה בין הטיפולים האורגנים, ובהת
 לא נמצאו הבדלים מהותיים בין הטיפולים למרות ההבדלים הגדולים במנות הדשן!!

הפריחה )ביבול א' פריחה מאוחרת  ביבול א' הקדים הטיפול הכימי לפרוח בהשוואה לטיפול האורגני, בהתאמה למועד
פולים האורגנים גבוה מהטיפול הכימי. ביבול ב' נמצא יתרון ( משקל האשכול והיבול בטייותר אשכול כבדהנותנת 

לטיפול הכימי במועד הפריחה והקטיף, מספר הפריחות לדונם, משקל האשכול והיבול לדונם, לעומת זאת הסתמן 
 יתרון איכותי לבננה בטיפולי הדשן האורגני.

מספר האשכולות  ,פריחות ממספר הפריחות בטיפול האורגני 41גבוה ב  מספר הפריחות לדונם בטיפול הכימיביבול ג' 
י גבוה ממספר מספר הכפות בטיפול האורגנ .לדונם גק" 500אשכולות ובהתאמה היבול גבוה ב  26המשווקים גבוה ב

כי ן ייתכ לכן ק"ג ממשקל האשכול בטיפול הכימי, 4ל האשכול בטיפול האורגני גבוה ב משקו הכפות בטיפול הכימי
 במועד הפריחה ובמספר הפריחות לדונם יש השפעה על ההבדלים גדולים במשקל האשכול.  להבדלים בין הטיפולים

 . השוואה בין השפעת דישון כימי ואורגני על יבול ממוצע )ק"ג/דונם(38טבלה 
 100%כימי  100%אורגני  שנה/ ריכוז דשן חנקני

 5,640 6,340 2011/12יבול א' 

 7,000 5,718 2012/13יבול ב' 

 5,852 5,534 2013/14יבול ג' 

'ג-ממוצע א'  5,864 6,164 
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 גידול בננות על גבי גדודיותבחינת 
 רקע:

 
חלק ניכר מאדמות חוף כרמל הינן אדמות כבדות בעלות ניקוז לקוי. על מנת להתגבר על בעיות ניקוז 

. אדמת הגדודית מאווררת יותר ולכן מאפשרת ים המגדלים את המטעים על גדודיותאלה נוטע
התפתחות מערכת השורשים בתחום הגדודית, התעלה הנמצאת בין הגדודיות מרחיקה את המים 

 ומה ומסייעת לבקרת ההשקיה בעונת הקיץ. בעונה הגש
מאידך העבודה במטע הנטוע על גדודיות קשה ומסורבלת, סחיבת האשכולות לדרכים קשה ויכולת 

השטח יקרות ופוגעות  בחירת הנצרים להמשך המטע מוגבלת ע"י תעלות הגדודית. עלויות הכנת
 .במרקם הקרקע

הנובעים מהצורך  של הצמח ין בקשיי התפתחותלעיתים בשנותיו הראשונות של המטע ניתן להבח
, בד"כ גם ללא פעילות של פורייהלהתבסס בקרקע אשר נלקחה מהשכבה העמוקה )קרקע פחות 

 ".מתעורר לחיים" מיקרו אורגניזמים(,ועוברות מספר שנים עד אשר המטע
הקרקע חלק גדול מהמגדלים מתלבט האם יתרונותיה של הגדודית עולים על חסרונותיה, כאשר 

כבדה ובלתי מנוקזת מרבית המגדלים נעזרים בגדודיות אך האם יש טעם להיעזר בגדודיות )כפי 
 שעושים מגדלים רבים( גם במטע אשר אדמתו מנוקזת ? על כך ננסה לענות בעבודה זו.

 
 מטרת הניסוי

 
ללא  האם למטע הנטוע על גדודיות בקרקע כבדה אך מנוקזת דיה יתרון על פני מטע הנטוע בחוןל

 גדודיות באותה קרקע.
 

 שיטות
 

 3.5מטר ובין הבתים  4.5שתילים מהזן ג.נ. מרווח בין השורות  2011באביב  נטעהחלקת התצפית 
שלוחות  3שתילים בדונם. החלקה מושקית בטפטוף  192בתים לדונם  64שתילים בבית.  3מטר, 

 ס"מ. חלקת הניסוי בקיבוץ החותרים. 50לשורה מרווח בין טפטפות 
 טיפולים: 2בתצפית 

 גידול בננות ללא גדודיות .1
 בננות על גבי גדודיות גידול .2

 רבעים אשר ביניהם עוברת תעלת ניקוז טבעית המנקזת את המים מערבה. 4החלקה חולקה ל 
שורות על גדודית(  2שורות . הרבע הצפון מערבי לתעלה נטוע על גדודיות ) 8בכל אחד מהרבעים 

מערבי ללא  והרבע הצפון מזרחי נטוע ללא גדודיות. מדרום לתעלה הכיוון מתהפך הרבע הדרום
 שנוצר אלכסון בין הטיפולים. גדודיות, כךגדודיות בעוד הרבע הדרום מזרחי נטוע על 

מטר, הבתים הנמדדים בניסוי ממוקמים בקרבת תעלת  130אורך השורות בכל אחד מהרבעים הוא כ 
 הניקוז אך במרחק מספיק על מנת שלא יושפעו ממנה.

השורות  2בתים נמדדים לטיפול.  80נמדדים סה"כ בתים  40חזרות בכל חזרה  2לכל טיפול 
שורות  4הראשונות כל אחת מהחזרות הינן שורות גבול כך שבין טיפול הגדודיות לטיפול ללא גדודיות 

 גבול.
 

 תוצאות
 

 פריחה ותכונות וגטטיביותמועדי 
 

. השפעת גידול בגדודיות על מועד הפריחה2טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות טיפולשנה/ 
 ל.מ 22/09/2011 21/09/2011 2011יבול א' 
 ל.מ 01/09/2012 01/09/2012 2012יבול ב' 
 ל.מ 01/08/2013 28/07/2013 2013יבול ג' 

 ל.מ 12/08/2014 10/08/2014 2014' דיבול 
 ל.מ 15/08 13/08 'ד-'בממוצע 
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. השפעת גידול בגדודיות על גובה אמא בפריחה )ס"מ(3טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות טיפולשנה/ 
 ל.מ 262.10 262.68 2011יבול א' 

 
 

. השפעת גידול בגדודיות על היקף גזעול אמא )ס"מ(4טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות טיפולשנה/ 
 ל.מ 59.46 59.93 2011יבול א' 

 
 

. השפעת גידול בגדודיות על מספר כפות 5טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות טיפולשנה/ 
 ל.מ 10.08 10.25 2011יבול א' 
 ל.מ 12.86 12.79 2012יבול ב' 
 ל.מ 11.33 11.42 2013יבול ג' 

 ל.מ 13.08 12.67 2014' דיבול 
 ל.מ 11.42 11.49 'ד-ממוצע א'

 
 

. השפעת גידול בגדודיות על מספר פריחות לדונם6טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות טיפולשנה/ 
 ל.מ 189 190 2011יבול א' 
 ל.מ 217 207 2012יבול ב' 
 ל.מ 216 220 2013יבול ג' 

 ל.מ 192 190 2014' דיבול 
 ל.מ 207 206 'ד-ממוצע א'

 
 

העונות הראשונות לניסוי לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים במועד הפריחה, גובה  ארבעתבמהלך 
 והיקף גזעול, מספר כפות ומספר הפריחות לדונם.

 
 יבול תונינ
 
 
 

 תאריך קטיף וימי מילוי
 

. השפעת גידול בגדודיות על תאריך הקטיף7טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות טיפולשנה/ 
 ל.מ 07/05/2012 06/05/2012 2011/12יבול א' 

 ל.מ 09/02/2013 10/02/2013 2012/13' ביבול 
 ל.מ 05/10/2013 27/09/2013 2013/14' גיבול 

 
 
 
 
 



31
 

. השפעת גידול בגדודיות על מספר ימים מפריחה לקטיף8טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול
 ל.מ 228 228 2011/12יבול א' 

 ל.מ 174 174 2012/13' ביבול 
*120 2013/14' גיבול   128 0.036 

 
, ביבול ג' נמצא יתרון מובהק לטובת לא נמצאו הבדלים במספר הימים מפריחה לקטיף  ב'וא' ביבולים 

 הגדודיות.
 

 משקל האשכול ותכונות אצבע
 

. השפעת גידול בגדודיות על משקל האשכול )ק"ג(9טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול
 ל.מ 28.36 28.68 2011/12א'  יבול

 ל.מ 32.70 33.95 2012/13' ביבול 
 ל.מ 32.69 33.38 2013/14' גיבול 

  31.25 32.00 'ג-ממוצע א'
 

. השפעת גידול בגדודיות על אורך אצבע )ס"מ(10טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול
 ל.מ 22.43 22.26 2011/12יבול א' 

 ל.מ 20.92 20.96 2012/13' ביבול 
 ל.מ 21.12 21.17 2013/14' גיבול 

  21.49 21.46 'ג-ממוצע א'
 

. השפעת גידול בגדודיות על היקף אצבע )ס"מ(11טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול
 ל.מ 12.97 12.90 2011/12יבול א' 

 ל.מ 12.37 12.44 2012/13' ביבול 
 ל.מ 12.51 12.63 2013/14' גיבול 

  12.62 12.55 'ג-ממוצע א'
 

. השפעת גידול בגדודיות על משקל אצבע )ג'(12טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול
 ל.מ 175.78 173.82 2011/12יבול א' 

 0.003 149.21 *153.84 2012/13' ביבול 
 ל.מ 166.70 171.31 2013/14' גיבול 

  163.90 166.32 'ג-ממוצע א'
 

מובהק(  לטיפול לא יתרון קל במשקל האשכול )לא מובהק( ומשקל האצבע ) נראהג' ו ביבולים ב'
 הגדודיות לעומת טיפול הביקורת.
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 אשכולות משווקים ויבול לדונם
 

. השפעת גידול בגדודיות על אשכולות משווקים לדונם13טבלה   

 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול
 ל.מ 185 185 2011/12יבול א' 

 ל.מ 199 187 2012/13' ביבול 
 ל.מ 179 161 2013/14' גיבול 

  188 178 'ג-ממוצע א'
 
 
 
 

)ק"ג/לדונם( מחושב. השפעת גידול בגדודיות על יבול 14טבלה   
 מובהקות ביקורת גדודיות שנה/ טיפול

 ל.מ 5,250 5,310 2011/12יבול א' 
 ל.מ 7,050 6,693 2012/13' ביבול 
 ל.מ 5,838 5,377 2013/14' גיבול 

  6,046 5,793 'ג-ממוצע א'
 

, אך ביבולים ב' ו ג'  ביבול לדונם כתלות בסוג הטיפול מובהקים לא נמצאו הבדליםג'  -ביבולים א'
מסתמנת מגמה שלמרות שמספר הפריחות לדונם בביקורת ובגדודיות דומה, מספר האשכולות 
המשווקים לדונם בטיפול הביקורות גבוה ממספר האשכולות המשווקים בטיפול הגדודיות,  מה 

 שמעניק יתרון מסוים לטיפול הביקורת בכל הנוגע ליביל המשווק לדונם.
 
 

 סיכום
 

 ו הבדלים מהותיים בין הטיפולים.העונות הראשונות של הניסוי לא נמצא 3במהלך 
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משך ומתח ההשקייה על מדדי צמיחה ותכונות הקרקע בחינת השפעת 
 במטע בננות

 
 :רקע

 
ודשן  היכולת להגיש מים נות הגדולים של השקיה בטפטוף היאלהשקיה בטפטוף יתרונות רבים, אחד מהיתרו

לצמח במנות מים קטנות ישירות לבית השורשים. בעזרת השקיה בטפטוף אנו משפרים את הדחת המלחים 
השקיה  שורשים פעיל ומונעים הצצת עשביה.המצטברים בקרקע, מגישים מים למקומות בהם יש בית 

 לחיסכון במים. ולייעול בטפטוף בממשקי השקיה נכונים מביאה
עם ספיקות נמוכות אשר במהלך השנים עם התפתחות הטכנולוגית של אביזרי השקיה פותחו טפטפות 

איטית תוך  השקיה. טכנולוגיה זו מאפשרת אינן רגישות לסתימותלמרות המעברים הצרים בתוך הטפטפת 
 .אוויר בקרקע-י מיםיחסעל  מיטבית שמירה
ת להשקות שטחים גדולים בהפעלה אחת תוך שימוש היא היכול טכני נוסף להשקיה בספיקה איטיתיתרון 

  .בצינורות הולכה בעלי קטרים נמוכים, מה שמוזיל את עלות מערכת ההשקיה
 

 :התצפיתמטרת 
 

, הרכב המינרלים בקרקע ובעלים,  כה ,השפעתה על ערכי מליחות הקרקעלבחון יעילות ההשקיה בספיקה נמו
 אשכול והיבול לדונם. תכונות  ,מועדי פריחה

 
 שיטות

 
מטר בין  4.5זן ג.נ, מרווח נטיעה נווה ים הצמודים למושב גבע כרמל. בשטחי  13החלקה ניטעה באביב 

 עצים בדונם. 190עצים בבית סה"כ  3בתים לדונם,  63.4ם. מטר בין הבתי 3.5השורות 
  טיפולים: 2בחלקה 

 ספיקה  סה"כליטר שעה.  0.6מטר ספיקת טפטפת  0.5שלוחות טפטוף, טפטפת כל  2 -ספיקה נמוכה. 1
 . קוב דונם 0.55שעתית     

  סה"כ ספיקה שעתית  .ליטר שעה 1מטר ספיקת טפטפת  0.5שלוחות טפטוף, טפטפת כל  3 -ביקורת. 2
 קוב דונם. 1.33    

 
, טיפול הספיקה הנמוכה נמצא בחלקה המזרחי של החלקה וטיפול החלקה הינה חלקת תצפית ללא חזרות

 הביקורת בצמוד אליו.
 הנתונים נאספים באופן אקראי בכל אחד מהגושים.

 

 2013בשנת . מנות המים והדשן שנתנו 1טבלה 
 ביקורת ספיקה נמוכה טיפול

2013 

 798 786 מים )קוב/ד'(

 33.00 29.08 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(

 99.04 87.29 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

2014 

 1014 1006 מים )קוב/ד'(

 34.2 35.3 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(

 102.7 106.1 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(
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ערכי המליחות בטיפול הספיקה הנמוכה גבוהים מערכי המליחות בטיפול הביקורת, ייתכן והמים מכיוון ש
המוגשים באיטיות לאורך זמן רב אינם מצליחים ליצור את נפח המים ועוצמת הזרימה הנדרשים להדחת 

בעוד  ,ומתפשטים לרוחבחללים הנימיים של הקרקע )החללים הקטנים( עושים דרכם דרך המלחים. מים אלה 
יש לדחוק את המים לחללים הגדולים בקרקע ולכך נדרשת מנת  המצטברים בקרקע על מנת להדיח מלחיםש

הביקורת, בטיפול מטי גבוהים יותר אנמצאו ריכוזי חנקן ניטר בטיפול הספיקה הנמוכהמים גדולה בזמן קצר. 
חמצן גבוהות בקרקע )טבלה לי כתוצאה מרמות אפרוק טוב יותר של החנקן האמוניאקשיכול להעיד על מה 

. ואה לערכי האשלגן בטיפול הביקורתבהשוערכי אשלגן נמוכים נמוכה נמצאו בקרקע הספיקה הבטיפול  (.2
לכן ייתכן וערכי האשלגן הנמוכים בטיפול הספיקה  ,שטיפת המלחים בטיפול הספיקה הנמוכה מוגבלת

 הנמוכה מעידים על צריכה מוגברת של אשלגן.

 2013השפעת השקייה בספיקה נמוכה על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו . 2טבלה 
ס"מ 0-20    ס"מ 20-40   

 ביקורת ספיקה נמוכה ביקורת ספיקה נמוכה יחידות פרמטר נבדק

 pH  8.40 8.30 8.40 8.40 חומציות

מוליכות 
 EC ds/m 1.05 0.69 1.14 0.78 חשמלית

 SP % 74.30 72.00 76.00 73.70 אחוז רוויה

 N-NO3 mg/kg 23.43 11.52 21.62 10.50 חנקן נטרטי

 N-NH4 mg/kg 22.76 22.45 20.23 16.34 חנקן אמון

TOTAL N N mg/kg 46.18 33.96 41.85 26.84 

זרחן זמין 
 P mg/kg 47.39 47.39 44.12 36.93 אולסן

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 77.00 124.95 66.15 72.45 

 K mg/l 7.40 9.60 8.20 6.00 אשלגן

 Ca mg/l 60.00 52.00 66.80 43.20 סידן

 Mg mg/l 18.00 15.40 20.00 13.60 מגנזיום

 Na mg/l 126.00 76.00 136.00 90.00 נתרן

 3,029- 2,973.11- 2,818.47- 2,999.90- מחושב df זמינות אשלגן

 3.06 3.74 2.38 3.66 מחושב SAR יחס ספיחה

 0.12 0.13 0.18 0.13 מחושב PAR אשלגןזמינות 

 Cl mg/l 170.00 102.00 173.00 113.00 כלור

 B ppm 0.50 0.54 0.47 0.58 בורון

 Fe ppm 22.00 22.80 25.20 25.40 ברזל

 Mn ppm 23.00 20.80 24.00 21.00 מנגן

 Zn ppm 2.52 2.24 2.70 1.90 אבץ

 Cu ppm 1.82 1.90 1.88 1.94 נחושת

 CaCO % 4 4.6 3.8 4.5 גיר
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 דיקות איבדה את הבדיקות של טיפוללצערנו המעבדה שבצעה את הב אך בוצעו בדיקות עלים 2013בסתיו 

 הביקורת.
 

 
המוליכות החשמלית של הקרקע בטיפול הספיקה הנמוכה לתוצאות השנה שעברה  בניגוד 2014בסתיו 

למרות שכמויות הדשן שקיבלו הטיפולים  לתוצאות השנה שעברה בדומהנמוך יותר מטיפול הביקורת. 
זהות,  ערכי החנקן  זרחן, אשלגן, וכלור בתמיסת הקרקע  גבוהים יותר בטיפול הביקורת מה שיכול 

 להעיד על קליטה טובה יותר של יסודות אלה בטיפול הספיקה הנמוכה.  
 
 
 

 
 2013על יסודות ההזנה והמלחים בעלים, סתיו  נמוכהבספיקה  השקיה. השפעת 4. טבלה 7טבלה 

 טרף פטוטרת יחידות פרמטר נבדק
 N-Total % 0.56 3.24 חנקן כללי

 P % 0.19 0.20 זרחן
 P % 0.09 0.14 זרחן במיצוי מימי

 K % 6.33 3.73 אשלגן
 K % 3.09 4.68 אשלגן במיצוי מימי

 Ca % 1.37 1.22 סידן
 Mg mg/l 0.31 0.45 מגנזיום

 Na ppm 0.14 0.03 נתרן
 Cl ppm 22,970 16,537 כלור
 Fe ppm 103.00 119.75 ברזל
 Mn ppm 245.00 436.25 מנגן
 Zn ppm 11.50 17.50 אבץ
 B ppm 20.00 33.00 בורון

 Cu ppm 4.25 12.25 נחושת
 

 2014. השפעת השקייה בספיקה נמוכה על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו 3טבלה 

ס"מ 0-20   

 ביקורת ספיקה נמוכה יחידות פרמטר נבדק

 pH  8.36 8.30 חומציות

מוליכות 
 EC ds/m 0.87 0.98 חשמלית

 SP % 80 78 אחוז רוויה

 N-NO3 mg/kg 11.23 21.17 חנקן נטרטי

 N-NH4 mg/kg 23.34 24.12 חנקן אמון

TOTAL N N mg/kg 34.57 45.29 

זרחן זמין 
 P mg/kg 48.69 65.69 אולסן

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 69.30 157.15 

 Na mg/l 85.60 91.60 נתרן

 Cl mg/l 89 99 כלור

 

משך ומתח ההשקייה על מדדי צמיחה ותכונות הקרקע בחינת השפעת 
 במטע בננות

 
 :רקע

 
ודשן  היכולת להגיש מים נות הגדולים של השקיה בטפטוף היאלהשקיה בטפטוף יתרונות רבים, אחד מהיתרו

לצמח במנות מים קטנות ישירות לבית השורשים. בעזרת השקיה בטפטוף אנו משפרים את הדחת המלחים 
השקיה  שורשים פעיל ומונעים הצצת עשביה.המצטברים בקרקע, מגישים מים למקומות בהם יש בית 

 לחיסכון במים. ולייעול בטפטוף בממשקי השקיה נכונים מביאה
עם ספיקות נמוכות אשר במהלך השנים עם התפתחות הטכנולוגית של אביזרי השקיה פותחו טפטפות 

איטית תוך  השקיה. טכנולוגיה זו מאפשרת אינן רגישות לסתימותלמרות המעברים הצרים בתוך הטפטפת 
 .אוויר בקרקע-י מיםיחסעל  מיטבית שמירה
ת להשקות שטחים גדולים בהפעלה אחת תוך שימוש היא היכול טכני נוסף להשקיה בספיקה איטיתיתרון 

  .בצינורות הולכה בעלי קטרים נמוכים, מה שמוזיל את עלות מערכת ההשקיה
 

 :התצפיתמטרת 
 

, הרכב המינרלים בקרקע ובעלים,  כה ,השפעתה על ערכי מליחות הקרקעלבחון יעילות ההשקיה בספיקה נמו
 אשכול והיבול לדונם. תכונות  ,מועדי פריחה

 
 שיטות

 
מטר בין  4.5זן ג.נ, מרווח נטיעה נווה ים הצמודים למושב גבע כרמל. בשטחי  13החלקה ניטעה באביב 

 עצים בדונם. 190עצים בבית סה"כ  3בתים לדונם,  63.4ם. מטר בין הבתי 3.5השורות 
  טיפולים: 2בחלקה 

 ספיקה  סה"כליטר שעה.  0.6מטר ספיקת טפטפת  0.5שלוחות טפטוף, טפטפת כל  2 -ספיקה נמוכה. 1
 . קוב דונם 0.55שעתית     

  סה"כ ספיקה שעתית  .ליטר שעה 1מטר ספיקת טפטפת  0.5שלוחות טפטוף, טפטפת כל  3 -ביקורת. 2
 קוב דונם. 1.33    

 
, טיפול הספיקה הנמוכה נמצא בחלקה המזרחי של החלקה וטיפול החלקה הינה חלקת תצפית ללא חזרות

 הביקורת בצמוד אליו.
 הנתונים נאספים באופן אקראי בכל אחד מהגושים.

 

 2013בשנת . מנות המים והדשן שנתנו 1טבלה 
 ביקורת ספיקה נמוכה טיפול

2013 

 798 786 מים )קוב/ד'(

 33.00 29.08 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(

 99.04 87.29 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

2014 

 1014 1006 מים )קוב/ד'(

 34.2 35.3 חנקן צרוף )ק"ג/ד'(

 102.7 106.1 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(



36
 

למרות ההקדמה בפריחה  .בהשוואה לטיפול הביקורתהקדים לפרוח הנמוכה טיפול הספיקה ביבולים א' ו ב' 
, היקף גזעול :הנתונים הנמדדיםגם ביתר . מגובה הגזעול בטיפול הביקורת גובה הגזעול בטיפול זה גבוה

 .הספיקה הנמוכה פר הכפות מסתמן יתרון קטן לטיפולומס היקף צוואר האשכול
 ס"מ בטיפול הספיקה הנמוכה בהשוואה לטיפול הביקורת. 10 ב גדולגובה נצר ההמשך ליבול ב' 

 
 

 
 סיכום

 
בחללי הקרקע  לחמצןהשקיה בספיקה נמוכה ממלאת את החללים הנימיים של הקרקע במים ומשאירה מקום 

זמינותו לצמח, וכן  בקרקע ואת קרקע משפר את פירוק החנקןבתמיסת הנראה שריכוז חמצן גבוה  .הגדולים
 .בצמח את קליטת האשלגן

ווגטטיבי של ה הזנה מאיצים את הצימוחאחוזי חמצן גבוהים בתמיסת הקרקע וקליטה נמרצת של יסודות 
 .צמח הבננה

 בספיקה איטית על מועדי פריחה ותכונות וגטטיביות השקיה. השפעת 4טבלה 

 ביקורת ספיקה נמוכה פרמטר נבדק

 תאריך פריחה ממוצע
 17/09/2013 07/09/2013 יבול א'
 14/08/2014 08/08/2014 יבול ב'

 גובה בפריחה )ס"מ(
א'יבול   271 269 

 347 367 יבול ב'

 24.29 24.46 יבול א' היקף צוואר אשכול )ס"מ(

 62.72 64.48 יבול א' היקף גזעול )ס"מ(
 80.23 82.66 יבול ב'

 מספר כפות
 10.21 10.45 יבול א'
 13.53 13.83 יבול ב'

 141.90 150.85 יבול א' גובה נצר )ס"מ(
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 קביעת עיתוי פתיחה וסגירת מים בהתאם למתחי המים בקרקע
 
  רקע

 מגדלי בננות רבים בישראל מנטרים כיום את ממשק ההשקיה במטעים בעזרת טנסיומטרים. 
 בין המגדלים קיימת שונות רבה בטכניקת השימוש בטנסיומטרים, השונות מתבטאת בגורמים הבאים:

 אמין של יחידת שטח..מספר הטנסיומטרים הנדרשים לניטור 1
 מרחק מהטפטפת, מרחק מהצמח, עומק הטנסיומטר בקרקע. -. אופן הצבת הטנסיומטרים2
מהם ערכי מתח המים בקרקע הרצויים להשקיה ולהפסקתה, האם יש להתחשב בערכים  -. קביעת ערכי סף3

 מוחלטים או שמא במגמות.
 

 ת הניסויומטר
 
 המיטביים לפתיחת מים וסגירתם.לנסות ולמצוא את ערכי מתח הקרקע  .1
  כתוצאה ששונות הקריאה בטנסיומטר תושפע למצוא את נקודות ההצבה האופטימאלית  לטנסיומטר כך .2
 מאופי הקרקע ורטיבותה ולא מהצבה שגויה.    
 

 שיטות
 

 3מטר,  3.5מטר ובין הבתים  4.5שתילים מהזן ג.נ. מרווח בין השורות  2011באביב  חלקת הניסוי ניטעה
 שתילים בדונם. מיקום חלקת הניסוי בקיבוץ החותרים. 192בתים לדונם  64שתילים בבית. 

 טיפולים: 3בניסוי 
  ההשקיה ומועד ההשקיה נקבע בהתאם מנוטר עי טנסיומטרים גודל מנת -ממשק השקיה משקי .1

 להנחיות הגידול המקובלות בגליל מערבי..    
  י טנסיומטרים של מוטס אשר בשילוב מערכת בקרה של"מבוקר ומופעל ע -ממשק השקיה תכוף. 2

 מיליבר. 100-120טלגיל פותחים את המים כאשר  ערכי מתח הקרקע מגיעים ל     
  טלגיל בשילוב מערכת בקרה שלל מוטס אשר י טנסיומטרים ש"מבוקר ומופעל ע -ממשק השקיה מרווח. 3
  חזרות בכל חזרה 4מיליבר. לכל טיפול  180-200פותחים את המים כאשר  ערכי מתח הקרקע מגיעים ל     

 בתים נבדקים לטיפול.  72בתים נבדקים, סה"כ  18    
מצע את על מנת לסיומטרים כמספר החזרות בניסוי. טנ 12בכל חזרה בניסוי מוצב טנסיומטר, סה"כ בניסוי 

ערכי פתיחת המים הטנסיומטר שפותח את המים הוא הטנסיומטר השני  מתוך ארבע המגיע לערך הפתיחה 
 של הטיפול.

מערכות ההשקיה והדישון של הטיפולים בניסוי יהיו מופרדות אחת מהשנייה כך שבקר המים יוכל להשקות את 
 כל אחד מהטיפולים בזמן שיוכתב ע"י מערכת הניטור.

 היומית בכל הטיפולים תהייה זהה, תכיפות ההשקיה תשתנה בהתאם למתח המים בקרקע.מנת המים 
 

2011-2013. מנות המים והדשן שנתנו בשנים 1טבלה   
מיליבר 120 ביקורת טיפול מיליבר 180   

2011 
 880 1,014 984 '(ד/קובמים )

 22 28.4 25 )ק"ג/ד'( צרוף חנקן
 76.9 98.6 99.4 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

2012 
 812 1,094 989 '(ד/קובמים )

 38.32 45.01 43.05 )ק"ג/ד'( צרוף חנקן
 128.15 157.77 145.30 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

2013 
 1,008 1,032 1,054 '(ד/קובמים )

 43.30 37.20 34.40 )ק"ג/ד'( צרוף חנקן
 114.40 95.90 89.90 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

 



38
 

מיליבר דומה למנת המים בטיפול המשקי )הנחיות השקיה(, מנת המים  120המים בטיפול המנת  2011בקיץ 
 ממנת המים בביקורת. 13%מיליבר נמוכה ב  180בטיפול 

ממנת המים בטיפול המשקי )הנחיות השקיה(,  10%מיליבר גבוהה ב  120מנת המים בטיפול ה 2012בקיץ 
 .טיפול המשקינת המים בממ 18%מיליבר נמוכה ב  180מנת המים בטיפול 

 מנת המים השנתית  בשלושת הטיפולים דומה. 2013בקיץ 
מיליבר,  120מיליבר נמוכה ממנת הדשן בטיפול הביקורת וטיפול  180מנת הדשן בטיפול ה  2011-12ים בשנ

 למנות המים לכן פחות מים פחות דשן. יהסיבה היא שמנות הדשן מחולקות פרופורציונאל
יותר בטיפול  המיליבר מה שגרם למנת דשן גבוה 180להוסיף את הדשן החסר לטיפול  נעשה מאמץ 2013ב

 מיליבר.  120 למנת הדשן בטיפול הביקורת ובטיפול ה הבהשוואזה 

 

 2012על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו  מתח המים. השפעת 2טבלה 

 מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת עומק )ס"מ( יחידות פרמטר נבדק

  pH חומציות
0-15 8.30 8.40 8.20 

15-30 8.30 8.40 8.20 
30-60 8.20 8.40 8.20 

מוליכות 
 EC ds/m חשמלית

0-15 2.89 2.17 3.23 
15-30 2.49 2.43 3.08 

30-60 2.40 1.51 2.38 

 % SP אחוז רוויה
0-15 63.00 63.70 60.50 

15-30 63.70 64.90 64.80 
30-60 66.10 65.30 65.50 

 N-NO3 mg/kg חנקן נטרטי

0-15 100.71 61.47 87.67 

15-30 75.87 59.61 79.99 

30-60 66.22 33.87 63.39 

 N-NH4 mg/kg חנקן אמון

0-15 19.84 20.23 15.95 

15-30 15.56 16.73 15.95 

30-60 15.56 17.12 15.56 

TOTAL N N mg/kg 

0-15 120.55 81.70 103.62 

15-30 91.43 76.34 95.94 

30-60 81.78 50.99 78.95 

זרחן זמין 
 P mg/kg אולסן

0-15 49.18 49.05 51.21 

15-30 33.86 37.68 37.19 

30-60 24.90 18.04 22.19 

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 

0-15 416.50 182.00 297.85 

15-30 376.60 133.70 188.65 

30-60 198.80 60.90 95.90 

 K mg/l אשלגן

0-15 67.60 25.20 52.00 

15-30 59.40 18.80 30.80 

30-60 26.80 7.01 13.40 

 Ca mg/l סידן
0-15 265.20 174.00 299.20 

15-30 226.00 194.60 268.00 
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 ערכי המלחים בשכבות הקרקע העליונות גבוהים יותר מערכי המלחים בעומקה. 2012 בקיץ

 מיליבר הם הגבוהים ביותר ותואמים את הצמצום במנת המים. 180ערכי המליחות בטיפול ה 

 

 

30-60 208.40 104.20 187.20 

 Mg mg/l מגנזיום

0-15 47.40 35.40 54.80 

15-30 40.60 39.60 52.40 

30-60 41.80 24.40 40.40 

 Na mg/l נתרן

0-15 186.00 195.00 220.00 

15-30 176.00 196.00 223.00 

30-60 170.00 140.00 193.00 

זמינות 
 מחושב df אשלגן

0-15 -2,163 -2,593 -2,340 

15-30 -2,190 -2,782 -2,598 

30-60 -2,607 -3,159 -2,960 

 מחושב SAR יחס ספיחה

0-15 2.76 3.52 3.07 

15-30 2.83 3.34 3.26 

30-60 2.81 3.20 3.33 

זמינות 
 מחושב PAR אשלגן

0-15 0.59 0.27 0.43 

15-30 0.56 0.19 0.26 

30-60 0.26 0.09 0.14 

 Cl mg/l כלור

0-15 491 435 546 

15-30 442 482 557 

30-60 414 298 450 

 B ppm בורון

0-15 0.48 0.38 0.52 

15-30 0.38 0.35 0.41 

30-60 0.31 0.28 0.44 

 Fe ppm ברזל

0-15 20.20 49.05 20.50 

15-30 20.30 37.68 21.80 

30-60 20.60 18.04 15.90 

 Mn ppm מנגן

0-15 30.20 182.00 33.80 

15-30 28.80 133.70 30.70 

30-60 23.70 60.90 15.10 

 Zn ppm אבץ

0-15 3.80 25.20 3.70 

15-30 3.20 18.80 3.40 

30-60 2.40 7.01 1.30 

 % CaCO גיר

0-15 10.30 174.00 10.20 

15-30 10.90 194.60 10.50 

30-60 12.60 104.20 10.60 
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 2013. השפעת מתח המים על יסודות ההזנה והמלחים בקרקע, סתיו 3טבלה 

 מיליבר 180 מיליבר 120 עומק )ס"מ( יחידות פרמטר נבדק

  pH חומציות
0-15 8.30 8.30 

15-30 8.30 8.30 

מוליכות 
 EC ds/m חשמלית

0-15 3.03 1.92 

15-30 2.16 1.66 

 % SP אחוז רוויה
0-15 68.40 68.60 

15-30 68.30 69.80 

 N-NO3 mg/kg חנקן נטרטי
0-15 71.69 70.56 

15-30 58.14 49.11 

 N-NH4 mg/kg חנקן אמון
0-15 20.07 19.72 

15-30 21.40 21.40 

TOTAL N N mg/kg 
0-15 91.76 90.28 

15-30 79.54 70.51 

 P mg/kg זרחן זמין אולסן
0-15 47.71 55.56 

15-30 36.60 43.14 

אשלגן זמין 
CaCl2 K mg/kg 

0-15 560.00 436.80 

15-30 413.00 350.00 

 K mg/l אשלגן
0-15 108.00 62.00 

15-30 70.70 47.00 

 Ca mg/l סידן
0-15 264.00 150.40 

15-30 194.40 124.80 

 Mg mg/l מגנזיום
0-15 40.00 28.00 

15-30 29.60 23.20 

 Na mg/l נתרן
0-15 200.00 156.00 

15-30 165.00 139.00 

 מחושב df זמינות אשלגן
0-15 -1,897.50 -2,058.31 

15-30 -2,044.81 -2,158.01 

 מחושב SAR יחס ספיחה
0-15 3.03 3.06 

15-30 2.91 2.99 

 מחושב PAR זמינות אשלגן
0-15 0.96 0.72 

15-30 0.73 0.60 

 Cl mg/l כלור
0-15 631.00 394.00 

15-30 466.00 333.00 

 B ppm בורון
0-15 0.41 0.53 

15-30 0.37 0.49 

 Fe ppm ברזל
0-15 24.40 21.20 

15-30 24.00 22.60 

 Mn ppm מנגן
0-15 37.20 32.60 

15-30 32.40 31.60 

 Zn ppm אבץ
0-15 5.00 4.60 

15-30 4.00 4.00 

 % CaCO נחושת
0-15 2.96 3.10 

15-30 2.96 3.30 
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נמצאו ערכי אשלגן , סידן, מגנזיום ,נתרן וכלור  שוות,, למרות שמנות המים בטיפולים היו כמעט 2013בקיץ 
מיליבר מה שתרם להמלחת הקרקע בטיפול זה.  180 מיליבר בהשוואה לטיפול ה 120גבוהים יותר בטיפול ה

נשאלת השאלה האם השקיה תכופה יותר גורמת למחסור בחמצן ומגבילה את קליטת המזונות של הצמח 
 מהקרקע?

 עלים שבוצעו במקביל לבדיקות הקרקע הבדיקות  ותוצאות בשלב זה לא ניתן לתת תשובה לשאלה זו היות 
 (הלכו לאיבוד במעבדה אשר ביצעה עבורנו את הבדיקות.2)טבלה 

 
 .2012. השפעת מתח המים על יסודות ההזנה והמלחים בעלים, סתיו 4טבלה 

 
 

 לא באו לידי ביטוי בערכי המליחות בעלים. 2012בדלים בערכי המליחות שנמצאו בבדיקות הקרקע בסתיו הה
 

 תוצאות
 

 פריחה ותכונות וגטטיביותמועדי 
 

בהיקף וגובה גזעול מול שני הטיפולים האחרים מובהקת  מיליבר מגלה נחיתות 180טיפול ה ביבול א' 
קוב דונם( והעליה במליחות הקרקע  880( וזאת בהתאמה למנות המים הנמוכות יותר )6-7)טבלה  תהאימהו

 בטיפול זה. ביתר השנים לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים במועדי הפריחה ותכונותיה.

 שולי עלה מרכז  טרף   

 120 קורתיב יחידות פרמטר נבדק
 מיליבר

180 
 120 קורתיב מיליבר

 מיליבר
180 

 מיליבר

 N-Total % 2.66 2.52 2.63 2.98 2.92 3.05 חנקן כללי

 P % 0.17 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 זרחן

 K % 3.54 3.42 4.02 2.74 3.08 2.61 אשלגן

 Ca % 3.98 4.40 4.15 1.01 0.92 1.05 סידן

 Mg % 1.29 1.27 1.17 0.40 0.36 0.41 מגנזיום

 Na % 0.33 0.31 0.35 0.03 0.03 0.04 נתרן

 Cl mg/l 0.01 0.01 0.01 0.87 0.93 0.81 כלור

 Fe ppm 1.40 1.47 1.31 118.25 186.25 93.75 ברזל

 Mn ppm 116.75 107.00 116.75 870.00 656.25 1,020 מנגן

 Zn ppm 193.75 221.25 268.75 16.25 19.00 15.50 אבץ

 B ppm 15.50 16.00 15.75 346.00 246.00 308.00 בורון

 Cu ppm 22.00 20.00 21.00 11.25 13.75 11.50 נחושת

       במיצוי מימי

חנקן 
 N-NO3 ppm 371.90 547.40 449.80 66.00 111.70 101.00 נטרטי

 P % 0.080 0.063 0.077 0.085 0.091 0.082 זרחן

 K % 3.49 3.80 3.38 2.43 2.41 2.12 אשלגן

 Cu ppm 2.50 3.50 3.00 3.50 3.00 4.00 נחושת
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 ממוצע . השפעת מתח המים על מועד פריחה5טבלה 
 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים

 ל.מ 23/09/2011 24/09/2011 24/09/2011 2011יבול א' 
 ל.מ 31/08/2012 03/09/2012 03/09/2012 2012יבול ב' 
 ל.מ 28/07/2013 26/07/2013 28/07/2013 2013יבול ג' 

  14/08 14/08 15/08 ג'-ממוצע ב'
 
 בפריחה )ס"מ(הגזעול . השפעת מתח המים על גובה 6טבלה 

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת מתח מיםשנה/ 
 a 276.19 a 271.74 b 0.0014 276.16 2011יבול א' 

 
 )ס"מ( גזעולה. השפעת מתח המים על היקף 7טבלה 

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים
 ab 63.70 a 61.70 b 0.0117 62.91 2011יבול א' 

 
 באשכול כפותה. השפעת מתח המים על מספר 8טבלה 

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת מתח מיםשנה/ 
 ל.מ 10.57 10.57 10.56 2011יבול א' 
 ל.מ 13.06 13.15 12.95 2012יבול ב' 
 ל.מ 11.86 11.55 11.65 2013יבול ג' 

 ל.מ 11.83 11.75 11.72 ג'-ממוצע א'
 
  השפעת מתח המים על מספר פריחות לדונם . 9 טבלה

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים
2011יבול א'   ל.מ 189 190 189 
2012יבול ב'   ל.מ 220 225 208 
2013יבול ג'   ל.מ 236 240 233 

  215 218 210 ג'-ממוצע א'
 
 
 
 יבול נתוני

 
 

 קטיף וימי מילויתאריך 
 
, נמצא הבדל מועדי הפריחהו מספר הפריחות לדונםב שלא נמצאו הבדלים בין הטיפולים למרותביבול ג'  

בהשוואה הקדים להיקטף  מיליבר 120ה טיפול .במועד הקטיף הממוצע ובימים בין פריחה לקטיף מובהק
)ייתכן  נפגע פחות מיתר הטיפולים תנפגעה החלקה מקרה, טיפול הביקור 13לטיפול הביקורת. בדצמבר 

לפרי  שאיפשרמה  ומדובר בסוג של יתרון לטיפול זה יתרון שמדיד ויזואלית אך לא מגובה במספרים ישירים(
עץ בטרם עת. עדות לכך ניתן למצוא בהבדלים המובהקים במשקל הבטיפול זה להגיע למילוי ולא לנשור מ

 ליבר.  מי 120האשכול בין טיפול הביקורת לטיפול ה
 

 
  . השפעת מתח המים על תאריך קטיף 10 בלהט

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים
 ל.מ 12/05/2012 14/05/2012 14/05/2012 2011/12יבול א' 
 ל.מ 12/02/2013 17/02/2013 18/02/2013 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 20/11/2013 10/11/2013 30/11/2013 2013/14יבול ג' 

  15/06 14/06 21/06 'ג-ממוצע א'
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 . השפעת מתח המים על מספר ימים מפריחה לקטיף 11 טבלה

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים
 ל.מ 232 232 233 2011/12יבול א' 
 ל.מ 178 179 177 2012/13יבול ב' 
 b 121 a 125 ab 0.049 133 2013/14יבול ג' 

  178 177 181 'ג-ממוצע א'
 

 
 משקל אשכול ותכונות אצבע

 
( וזאת 12מיליבר מגלה נחיתות  מובהקת מול טיפול הביקורת במשקל האשכול )טבלה  180ביבול א' טיפול ה 

משקל האצבע בטיפול  בהתאמה למנות המים הנמוכות יותר והעליה במליחות הקרקע בטיפול זה. ביבול ב'
 .(15 מיליבר )טבלה 120ממשקל האצבע בטיפול ה  הביקורת גבוה

במשקל האשכול אורך האצבע ומשקלה בהשוואה לטיפולים  תביבול ג' מסתמן יתרון מובהק  לטיפול הביקור
 המושקים בעזרת טנסיומטרים. 

נמצא פער משמעותי בין מספר הפריחות לדונם למספר האשכולות  13הקרה בדצמבר  עבעקבות אירו
  פריחות לדונם(. 30 המשווקים )כ

 
 
 . השפעת מתח המים על משקל האשכול )ק"ג( 12טבלה

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים
 a 30.97 ab 30.13 b 0.04 31.60 2011/12יבול א' 
 ל.מ 30.85 30.16 31.76 2012/13יבול ב' 
 a 28.39 b 29.19 ab 0.007 31.10 2013/14יבול ג' 

  30.06 29.84 31.49 'ג-ממוצע א'
 
  . השפעת מתח המים על אורך אצבע )ס"מ(13  טבלה

 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים
 ל.מ 22.14 22.15 22.40 2011/12יבול א' 
 ל.מ 19.84 19.28 20.01 2012/13יבול ב' 
 a 19.33 b 19.37 b 0.003 20.14 2013/14יבול ג' 

'ג-ממוצע א'  20.85 20.25 20.45  
 

  . השפעת מתח המים על היקף האצבע )ס"מ(14טבלה 
 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים

 ל.מ 12.94 12.98 13.07 2011/12יבול א' 
 ל.מ 12.08 11.84 12.12 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 12.21 12.35 12.28 2013/14יבול ג' 

  12.41 12.39 12.49 'ג-ממוצע א'
 
 

  . השפעת מתח המים על משקל אצבע )ג'(15טבלה 
 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים

 ל.מ 170.52 171.75 177.78 2011/12יבול א' 
13 2012/13יבול ב'  . 9 a 127.84 b 133.33 ab 0.0031 
 a 145.05 b 142.30 b 0.002 152.60 2013/14יבול ג' 

  148.72 148.21 156.46 'ג-ממוצע א'
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 . השפעת מתח המים על מספר אשכולות משווקים לדונם16טבלה 
 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים

 ל.מ 183 184 183 2011/12יבול א' 
 ל.מ 192 186 181 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 197 172 189 2013/14יבול ג' 

  191 181 184 'ג-ממוצע א'
 
 

 . השפעת מתח המים על יבול מחושב )ק"ג/דונם(17טבלה 
 מובהקות מיליבר 180 מיליבר 120 ביקורת שנה/ מתח מים

 ל.מ 5,530 5,710 5,770 2011/12יבול א' 
 ל.מ 6,813 6,921 6,924 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 5,071 4,306 5,183 2013/14יבול ג' 

  5,805 5,646 5,959 'ג-א'ממוצע 
 

 
 סיכום

 
השקיה לפי טנסיומטרים הינו ניסוי מסובך מבחינה טכנית. לאורך הניסוי אנו נתקלים מדי פעם בתקלות  ניסיון

מערכת אשר גורמות לכך שהמים אינם נפתחים בערכי הסף המבוקשים. בהתאמה לא תמיד ניתן להגיש מנות 
 דשן זהות לטיפולים שבניסוי. 

מיליבר  120טיפול ה בהערכה ויזואלית נראה שבחורף האחרון חווינו אירוע קור יוצא דופן בחלקת הניסוי, 
התקבל משקל אשכול  תלהערכה הוויזואליבהתאמה מיליבר נפגעו קשה יותר מטיפול הביקורת,  180ה וטיפול 

 בעזרת טנסיומטרים.גבוה יותר ואיכות פרי משופרת בטיפול הביקורת בהשוואה לטיפולים המושקים 
הימים בין פריחה לקטיף, בטיפולי  ספרעדות נוספת ליתרון טיפול הביקורת לאחר אירוע הקרה ניתן למצוא ב

 להימים בין פריחה לקטיף היה קצר משמעותית ממספר הימים מפריחה לקטיף בטיפו מספרהטנסיומטרים 
  .לים המושקים בעזרת טנסיומטריםבטיפומה שמעיד על צניחה מוקדמת של האשכולות מהעץ  הביקורת

להערכתנו היתרון של טיפול הביקורת נובע מסדירות ההשקיה, בעוד שכפי שצוין מקודם טיפולי הטנסיומטרים 
סובלים לעיתים מהשקיה לא סדירה, טיפול הביקורת משקה באופן סדיר בהתאם לתוכנית ההשקיה. כנראה 

על ביצועיה אלא גם תכיפות ומועדי ההגשה של מנת המים שלא רק גודל מנת המים המוגשת לבננה משפיעה 
 משפיעים על איכות המטע.

מטע איכותי המושקה בצורה סדירה תוך שאיפה לשמירה על ערכי מליחות נמוכים ככל הניתן מגלה יתרון 
 בתנאי קיצון.
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 השפעת הצבות טפטוף שונות על גידול הבננה
 

 רקע
 בתנאיהשנה  ימות כל לאורך רטוב נפחה מרבית אשר בקרקע גדלה טרופי צמח הוא הבננה צמח
 על לשמור מנת על בהמטרה להשקות מקובל הטרופים באזורים היובש בעונות .אופטימליים גידול

. מעקה להימנע וכך הגשומות בעונות מהגשמים כתוצאה המתקבלת לרטיבות דומה קרקע רטיבות
 שבחודשי בעוד, היבשים הקיץ חודשי במהלך מתבצע הבננה של הווגטטיבי הגידול מרבית בישראל
 שגורם ההקיץ, מ במהלך יבשות היו אשר בנקודות חדשים שורשים היווצרות אין הרטובים החורף

 .ההשקיה מי מגיעים אליהם באזורים מתרכזים הבננה שורשי שמרבית לכך

 של העליונות השכבות על פחות אותם ופורסת הקרקע לעומק המים את דוחקת בטפטוף השקיה
  מאווררת מקרקע נהנים הם שם מ"ס 0-15 של בעומק נמצאים הבננה שורשי תהקרקע, מרבי

 מלחים מדיחים מ"ס 50 ל שמעבר לעומקים יורדים אשר הטפטוף יגבוהה. מ חמצן ומזמינות
 .  לבננה זמינים אלו מים אם ספק אך בקרקע המצטברים

 בין המרחק, לשורה טפטוף שלוחות 2 הוא הבננות מגדלי בין כיום המקובל הטפטוף הצבות ממשק
 מרבית. שעה ליטר  3.2 ל שעה ליטר 0.6 בין הטפטפת ספיקת, מ"ס 60 ל מ"ס 40 בין נע הטפטפות
 התפשטות אופן על והצבתן לדונם הטפטפות מספר השפעת את בחשבון לוקחים אינם המגדלים

 שלוחות 2עם ' מ3*  'מ3 של נטיעה במרווחי הנטועה בחלקה, המחשה לשם. הקרקע פני על המים
  הוא הטפטפות ומספר( מ"ס150) קבוע ביניהם שהמרחק טפטוף שלוחות מטר 666 נקבל לשורה
 2ו הבתים בין מטר 3ו השורות בין מטר 5 של נטיעה במרווחי הנטועה בחלקה. בדונם טפטפות 1665

 הטפטפות ומספר משתנה ביניהם שהמרחק טפטוף שלוחות מטר 400 נקבל לשורה טפטוף שלוחות
 בין זהים במרחקים לדונם טפטוף מטר 666 של שבהצבה לגמרי ברור. בדונם טפטפות 1000 הוא

 בין משתנים במרווחים טפטוף מטר 400 של בהצבה מאשר שונים קרקע נפחי משקים אנו השלוחות
 .הטפטוף שלוחות

 קרקע ולרטיבות למים הזקוקים ההמשך נצרי מיקום את קובע הטפטוף שלוחות מיקום כלל בדרך
הטפטוף.  לשלוחות בצמוד מופיעים האיכותיים ההמשך נצרי תכראוי, מרבי להתפתח מנת על גבוהה

 אחידות נפגעת מכך המזו, כתוצא זו הטפטוף שלוחות את הנצרים דוחקים המטע התבגרות םע
 בפריחה מאחרים הם איטית התפתחותם אלו םיובש, נצרי בתנאי הגדלים נצרים ומופיעים ההרטבה

 .וביבוליו המטע בצפיפות לירידה שגורם מה הדילול בעת מושמד הגדול חלקם .קטנים ואשכולותיהם

 :המטרה

 וגליל כרמל חוף באזור המקובלים נטיעה במרווחי בננות להשקיית מיטבית השקיה הצבת איתור
 את בעיקר המרטיבה( שלוחות 3) ההשקיה מי של יותר ושטחית רחבה פריסה של בחינה. 1: מערבי
 חלקים המרטיבה( לשורה שלוחות 2) ההשקיה מי של ממוקדת פריסה. 2 .הקרקע של העליון הרובד
 שמירת) המגדל על המועדפים במקומות נקודתית מים תוספת. 3, מלחים ושוטפת הקרקע בעומק
 . בית לכל מתניעות עזר טפטפות 3 בתוספת לשורה שלוחות 2 בעזרת (ומרחב אור) הנצר או(השורה

 :השיטה

 3.5 הבתים ובין מטר 4.5 השורות בין מרווח ,.נ.ג מהזן שתילים 2011 באביבניטעה  הניסוי חלקת
 .החותרים בקיבוץ הניסוי חלקת מיקום. בדונם שתילים 192 לדונם בתים 64. בבית שתילים 3, מטר
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 :שונות השקיה בהצבות טיפולים שלושה יבדקו בניסוי
 
  888 לדונם טפטוף מטר 444,ליטר שעה 1.6 מ"ס 50 כל טפטפת -לשורה טפטוף שלוחות 2 .1

 .בדונם טפטפות    
  1332 לדונם טפטוף מטר 666,ליטר שעה  1.6 מ"ס 50 כל טפטפת -לשורה טפטוף שלוחות 3 .2
 .בדונם טפטפות    
  ממנה הבית באמצע עוברת אשר עיוורת שלוחה של תוספת+  טפטוף שלוחות 2  -משולב טיפול. 3

   י"ע ממוקמותו המחוברות למייצב בצבע אדום ,שעה ליטר 2 של מתניעות טפטפות 3 יוצאות    
   .הצמח לצרכי בהתאם המגדל    
 .לטיפול נבדקים בתים 72 כ"סה, נבדקים בתים 18 חזרה בכל ,חזרות 4 טיפול לכל

 
 
 

    
2011-2014. מנות המים והדשן שנתנו בשנים 1טבלה   

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 טיפול
 עזר

2011 
 865 871 875 /ד'(קובמים )

 27.99 28.43 27.21 )ק"ג/ד'(צרוף חנקן 
 69.16 70.07 71.47 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

2012 
 975 979 993 /ד'(קובמים )

 51.83 50.23 52.78 )ק"ג/ד'(צרוף חנקן 
 110.65 114.13 112.40 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

2013 
 966 972 1002 /ד'(קובמים )

 54.79 55.57 58.84 )ק"ג/ד'(צרוף חנקן 
 73.43 74.23 76.87 תחמוצת אשלגן )ק"ג/ד'(

 
 תוצאות

 
 פריחה ותכונות וגטטיביותמועדי 

 
שלוחות גבוה באופן מובהק מהיקף הגזעול בטיפול טפטפת עזר   3ביבול א' היקף הגזעול בטיפול ה 

 (.4)טבלה 
 (.  2שלוחות )טבלה  3שלוחות לפרוח בהשוואה לטיפול ה  2יבול ב' הקדים טיפול ה ב
 
. השפעת שיטת ההשקיה על מועד פריחה2טבלה    

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 20/09/2011 21/09/2011 21/09/2011 2011יבול א' 
 a 04/09/2012 b 30/08/2012 ab 0.0217 27/08/2012 2012יבול ב' 
 ל.מ 06/08/2013 31/07/2013 30/07/2013 2013יבול ג' 

  18/08 17/08 13/08 ג'-'אממוצע 
 
 
 
 
 



47
 

. השפעת שיטת ההשקיה על גובה הגזעול בפריחה )ס"מ(3טבלה    

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 270.17 275.51 273.59 2011יבול א' 
 
 
. השפעת שיטת ההשקיה על היקף הגזעול )ס"מ(4טבלה    

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ab 61.53 a 58.72 b 0.0176 60.97 2011יבול א' 
 
 
  . השפעת שיטת ההשקיה על מספר הכפות באשכול5טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 10.09 10.20 10.12 2011יבול א' 
 ל.מ 12.77 12.60 12.74 2012יבול ב' 
 ל.מ 11.80 11.51 11.86 2013יבול ג' 

  11.55 11.44 11.57 ג'-ממוצע א'
 
  . השפעת שיטת ההשקיה על מספר הפריחות לדונם6טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 188 190 190 2011יבול א' 
 ל.מ 210 214 209 2012יבול ב' 
 ל.מ 231 231 228 2013יבול ג' 

  209 211 209 ג'-ממוצע א'
 
 

 מדדי יבול
 

 תאריך קטיף וימי מילוי
 

  . השפעת שיטת ההשקיה על מועדי קטיף7טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 03/05/2012 05/05/2012 06/05/2012 2011/12יבול א' 
 ל.מ 07/02/2013 11/02/2013 01/02/2013 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 14/12/2013 30/11/2013 03/12/2013 2013/14יבול ג' 

  18/06/2013 16/06/2013 14/06/2013 'ג-ממוצע א' 
 

 
 . השפעת שיטת ההשקיה על מספר ימים מפריחה לקטיף8טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 226 227 228 2011/12יבול א' 
 ל.מ 170 173 170 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 134 127 130 2013/14יבול ג' 

  177 176 176 'ג-ממוצע א' 
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 אשכול ותכונות אצבעמשקל 
 

 . השפעת שיטת ההשקיה על משקל האשכול )ק"ג(9טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 29.37 30.47 30.35 2011/12יבול א' 
 ל.מ 32.33 32.36 32.97 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 33.94 32.85 34.23 2013/14יבול ג' 

  31.88 31.89 32.52 'ג-ממוצע א' 
 

  . השפעת שיטת ההשקיה על אורך אצבע )ס"מ(10טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 22.43 22.60 22.55 2011/12יבול א' 
 ל.מ 20.74 20.82 20.92 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 20.99 21.02 21.15 2013/14יבול ג' 

  21.39 21.48 21.54 'ג-ממוצע א' 
 
  . השפעת שיטת ההשקיה על היקף האצבע )ס"מ(11טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 12.88 12.92 12.90 2011/12יבול א' 
 ל.מ 12.44 12.40 12.86 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 12.57 12.51 12.57 2013/14יבול ג' 

  12.63 12.61 12.78 'ג-ממוצע א' 
 
  . השפעת שיטת ההשקיה על משקל אצבע )ג'(12טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 179.42 179.91 178.73 2011/12יבול א' 
 ל.מ 151.56 150.95 152.37 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 166.96 166.77 169.49 2013/14יבול ג' 

  165.98 165.88 166.86 'ג-ממוצע א' 
  
  . השפעת שיטת ההשקיה על מספר אשכולות משווקים לדונם13טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 185 185 187 2011/12יבול א' 
 ל.מ 189 183 185 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 175 178 181 2013/14יבול ג' 

  183 182 184 'ג-ממוצע א' 
 
 )ק"ג/דונם( מחושב. השפעת שיטת ההשקיה על יבול 14טבלה 

שלוחות וטפטפת  2 שלוחות 3 שלוחות 2 שיטת השקיהשנה/ 
 מובהקות עזר

 ל.מ 5,440 5,640 5,670 2011/12יבול א' 
 ל.מ 6,121 5,954 6,108 2012/13יבול ב' 
 ל.מ 5,956 5,852 6,189 2013/14יבול ג' 

  5,839 5,815 5,989 'ג-ממוצע א' 
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 סיכום
 

   2-היקף הגזעול בטיפול המשלוחות גבוה באופן מובהק  3-ביבול א' היקף הגזעול בטיפול ה
 שלוחות.
 שלוחות. 3-שלוחות לפרוח בשבוע ימים לפני טיפול ה 2-הקדים טיפול ה יבול ב'לבפריחה 

     בין הטיפולים.לא נמצאו הבדלים מהותיים בשאר הפרמטרים הנבדקים למרות הבדלים אלו 


