בחינת דשני יסוד הכוללים סידן מגניון וגופרית בגידולי פרחים
המושקים במי התפלה )דו"ח שנת ניסוי ראשונה(
יורם איזנשטדט ,1שרהל'ה גוטמן ,2יאיר תמרי ,2אשר איזנקוט ,1אליעזר שפיגל ,2איריס ידידיה, 3תמר להב
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 1שרות שדה שה"מ 2 ,פרחים שה"מ 3 ,מנהל המחקר בית דגן 4 ,אגרונומית פרטית

רקע:
בישראל התקבלה החלטת ממשלה לפתרון מצוקת המים ע"י התפלת מי ים.
כמות מי הים המותפלים בישראל תגיע ל  750מלמ"ק )מיליון מטר מעוקב( לשנה
עד שנת  ,2020כאשר  550מלמ"ק לשנה מתוכן יושלמו עד שנת  .2013כיום
מותפלים  145מלמ"ק/שנה באתרים אשקלון ופלמחים ועוד  100מלמ"ק/שנה
עם אופציה להגדלה ל  127מלמ"ק/שנה במתקן בחדרה המופעל החל מנובמבר
.2009
מי ההתפלה הם מים עם ריכוזי מלחים נמוכים מאוד ומכאן גם השפעות שונות
על תכונותיהם .מים אלו מכילים רמות נמוכות של סידן ,כמעט ואינם מכילים
מגניון )מגנזיום( וגופרית )למעט המתקן באשקלון בו תוספת גופרית היא חלק
מטיפול נוסף בתהליך ההתפלה(  3 .חודשים בלבד לאחר הפעלת מתקן ההתפלה
בחדרה ניצפו תופעות של חוסר סידן ,מגניון וגופרית בנוריות ,פלרגניום
וסולידגו ופגיעה חלקית באותן חלקות שהשקו במים אלו .בנוריות תופעת חוסר
סידן בצמח כבר נחקרה וידועה .במספר חלקות נוריות במושבים עזריאל מאור
וכפר יעבץ שהושקו בשנת  2010בתמהיל משתנה של מי מוביל עם מי התפלה
התגלו חוסרים כבדים של יסודות כמגנזיום וסידן שהביאו לפגיעה חריפה
בחלקות .באותן חלקות שמושקות ישירות במים מותפלים עיקר החוסרים
ביסודות הזנה באים לידי ביטוי בעיקר בגידולים על גבי מצעים מנותקים
וקרקעות חוליות קלות וללא גיר )חול חמרה(.עבור גידולי פרחים בהם לאיכות
המוצר חשיבות רבה ולרוב היא הקובעת אם המוצר ישווק או לא ,כל פגיעה
ומופע של מחסור ביסוד הזנה היא בעלת משמעות רבה ביותר.
כיום ההתמודדות עם מחסורי מגניון ,סידן וגופרית נעשית בעיקרה ע"י הדשיה,
כאשר בשיטת יישום זאת יש לשדרג את ראש מערכת ההשקיה ועלות הדשן
המוספת יקרה משמעותית לעומת מים בהם יסודות אלו מצויים באופן טבעי.
במחקר זה אנו בוחנים מספר חלופות של דישוני יסוד המספקים את דרישות
הגידולים ליסודות שניגרעים ממי ההתפלה .חלופות אלו של דישוני יסוד הן
זולות משמעותית מכל אלטרנטיבה קיימת אחרת .חיסכון בתשומות דשן עקב
מעבר לדישוני יסוד במגניון וסידן הוא בעל חיסכון פוטנציאלי של  40%מסך
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הוצאות הדשן הכוללות עבור כל אחד מהגידולים שניבחנים ובהכרח יבחן את
אפשרות בו ניתן יהיה לבצע תוספות אלו ללא שיפורים טכנולוגיים בראש
ההדשיה הכוללים משאבת דישון ניפרדת  ,מיכל דשן ניפרד ולעיתים הרחבת
כרטיס של בקר ההשקיה ודישון.
החדשנות הנובעת ממחקר זה היא העמקת הידע בדישוני סידן ומגניון ובחינת
ממשק דישון ביסודות אלו ביסוד ,ממשק דישון שבעבר לא נידרשנו אליו.
גידולים רבים בעולם במיוחד אלו על גבי קרקעות חומציות ובאזורים בהם יש
שטיפה מסיבית ע"י גשמים סובלים מחוסר סידן ומגניון ויש להשלימם במהלך
הגידול אם באופן רציף ועם ע"י דישוני יסוד .תוספת של דולומיט ו/או גבס או חומר
אורגני מתבצעת במקומות אלו בהצלחה יחסית רבה .כמויות משתנות ליישום
הדשן בהתאם לסוג הקרקע והגידול והדרכים לבדיקת היסודות בקרקע נבחנים
במהלך המחקר.
המחקר מתוכנן להמשך  3שנים .והגידולים בהם נבחנו דשני היסוד המוספים הם:
נוריות ,דוביום וגיפסנית .מקום החלקות ,מקור המים ופירוט הטיפולים בדוביום
ובנוריות מפורט בהמשך הדו"ח.
חלקת הגיפסנית בה בוצע הניסוי אינה מופיעה בדו"ח ,רק יצויין שמקור מי
ההתפלה שסופק לחלקה זו היה על פי רב מים עם אחוז תמהיל גבוה של מי מוביל
לעיתים  100%או  80%במהלך הפעמים )מעל  10דיגומים אקראיים לאורך השנה(
בהם ניבדקה המוליכות החשמלית של מי הרשת ובהם היא נעה מ  1.1ל 0.8
דציסימנס/מטר כאשר היסודות סידן ,מגניון וגופרית היו  90 - 70ח"מ 35 - 25 ,ח"מ
ו  25 - 15ח"מ בהתאמה  .יצוין בנוסף שלמרות שבחלקות הניבדקות לא הוספו
השלמות של דשני ראש הכוללים סידן ומגניון אלא רק דשני היסוד כפי שסופקו
בחלקת הנוריות והדוביום ,התוצאות שהתקבלו )יבולים ואיכויות ,בנוסף לבדיקות
היסודות בעלים בשני מועדי דיגום( לא הראו הבדלים בין חלקות הטיפול שקבלו
דשני יסוד לחלקת הביקורת ללא דשן יסוד .ומסקנה שלנו היא שתוספות סידן
מגניון וגופרית שהיו במי הרשת סיפקו את צורכי הגידול ,ובנוסף גיפסנית אינה
מגיבה לחוסרים מינוריים ביסודות אלו  ,כפי שאכן לא נמצא לכך שום ביטוי
ויזואלי.
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תוכנית הניסוי בנוריות עבור השנה הראשונה:
 3טיפולים ב  4חזרות )אורך כל חזרה כ  3מטר( מול טיפול היקש  4חזרות )ללא דשון
יסוד( בחלקת נוריות במושב עזריאל משק בן שלום הקולטת תמהיל בריכוז משתנה
של מי התפלה ממתקן חדרה ומי מוביל .תבנית הניסויים בלוקים באקראי.
הטיפולים כוללים דשן יסוד המכיל סידן ו/או מגניון ו/או גופרית מול חלקת ביקורת
לא מדושנת ביסוד .דשני היסוד שהוספו הם חצץ דולומיטי גרוס )עובר נפה  10מש(
שהינו מחצב המכיל סידן ומגניון ,גבס חקלאי )סידן וגופרית מתוצרת דשנים
וחומרים כימיים( וקומפוסט בקר המשמש את הגד"ש האורגני של רמת דוד )מכיל
סידן מגניון וגופרית(.

תמונה  - 2חודש לאחר השתילה

תמונה  - 1שרה'לה מפזרת דשני יסוד

טבלה  - 1דשני יסוד בטיפולים השונים  ,הערכים בטבלה בק"ג /דונם

* היסודות המופיעים בקומפוסט למעט האשלגן הם אורגניים וכמותם וזמינותם
פחותה מהיסודות האי אורגניים כפי שהם מופיעים בדשני היסוד המינרליים.
** הגופרית לא ניבדקה בפועל והכמות היא מוערכת מנתוני קומפוסט בקר
סטנדרטיים.
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שיטות וחומרים:
שתילת נוריות מהזן גולד צהוב במשק בן שלום במושב עזריאל ב  19.10.10בחממות
מכוסות פוליאתילן.
עומד פקעות לפי  14אלף לדונם ,רוחב ערוגה  1מטר ,רוחב בין מרכזי ערוגות 1.5
מטר.
ערוגות מוגבהות ,קרקע מסוג חול חמרה מיובאת ,עם  0%גיר.
 2סרטי טפטוף לערוגה מסוג הדרולייט חברת ג'ון דיר )פלסטרו(  ,ספיקת טפטפת
בלחץ עבודה בפועל בשטח כ  1ל'/ש' מרווח  15ס"מ בין הטפטפות.
השקיה וממשק השקיה
השקיה בוצעה לפי שלבי גידול ומקדם השקיה מותאם לפי אידוי מגיגית )מקדם 0.7
  ,(0.8באופן כללי כמות מים יומית נעה בין  3.5 - 2.5מ"ק כאשר אינטרוולההשקיה היה  3 - 2ימים.
דשנים וממשק דישון:
יישום דשן יסוד בטיפולי הניסוי ב  12.10.2010לפי המינון בטבלה  1כאשר הצנעת
דשני היסוד הייתה רדודה למדי  5עד  10ס"מ מפני הקרקע באמצעות מגרפה.
נוסחת דשן כללית להדשיה שנתנה לכל הטיפולים  5-1-8כאשר ריכוזי הדשן נעו בין
 1.5 -1ליטר למ"ק) .ריכוז שווה ערך ל  90 - 60ח"מ חנקן צרוף 8 - 5 ,ח"מ זרחן
צרוף 120 - 80 ,ח"מ אשלגן צרוף( ,בנוסף סידן חנקתי ומגנזיום חנקתי ניתנו במנה
מרוכזת פעם בשבועיים לפי חישוב של תוספת יומית של  30גרם/דונם סידן ו כ 20
גרם/דונם מגנזיום .תוספת הסידן והמגניון ניתנה כשלושה שבועות לאחר השתילה
והופסקה כחודש לפני סוף הגידול .סיום קטיף מסחרי ב 20.3.11
בדיקות קרקע נעשו בשני מועדי דיגום בזמן אפס ב  12.10.10לפני השתילה ובסוף
הגידול ב , 8.3.11בנוסף בוצעה בדיקת קרקע של טיפול ההיקש ב  .15.11.10כל
בדיקות המעבדה בוצעו לפי שיטות סטנדרטיות מקובלות במעבדות שרות שדה
המוסמכות בישראל הכוללות  :כלל היונים המסיסים )סידן ,מגניון ,גופרית ,אמון
חנקתי ,אמון אמוניקלי ,כלוריד ,נתרן ,אשלגן( ,זרחן זמין לפי אולסן ,מוליכות
חשמלית וערך הגבה  % ,pHהגיר % ,רטיבות בעיסה רוויה והרכב מכאני,קק"ח
הקרקע והרכב היונים בו מגניון ,סידן נתרן ואשלגן.
בדיקות מי הברז לתכולת היונים המסיסים )סידן ,מגניון גופרית ,בי קרבונט ,נתרן
כלוריד ובורון( ערך ההגבה ,מוליכות חשמלית בתאריכים ) 1.11.10בבוקר ובצהרים,
 ,(8.3.11 ,17.1.11 15.11.10 ,3.11.10 ,2.11.10בדיקות מוליכות חשמלית של מי הברז
וכלוריד באמצעות ערכות שדה נערכו כל שבועיים.
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בדיקה של הרכב הדשנים במיכלים ,בדיקה של הרכב דשני היסוד נערכה פעם אחת.
בדיקות ריכוזי יסודות בעלים דיאגנוסטיים )עלה עליון על הגבעול( בשני מועדי
דיגום ב  18.11.10ו ב  2.3.11הכוללים :סידן ,מגניון ,גופרית ,חנקן  ,זרחן ,אשלגן,
בורון ,מיקרו אלמנטים )ברזל ,מנגן אבץ ונחושת( .ב  18.1.11נערכה בדיקה
השוואתית של עלה מבסיס שושנת העלים לצורך השוואה עם עלים סטנדרטיים
באותו מועד דיגום ומאותם צמחים שנדגמו.
מדדים פיסיולוגיים של הצמחים :הערכה כללית של סימני מחסור ביסודות במידה
וניתן להגדירן לפי סימפטומים ,הערכת איכות כללית של הגידול ,ספירה של ענפים
מכופפים וענפים עם "ראש שמוט" המהווים מאפיין מובהק למחסור סידן בנוריות.
ספירה זו החלה להתבצע החל משלב הופעת הפרחים המסיבית ב  5מועדים שונים:
.1.3.11 16.12.11 ,31.1.11 ,17.1.11 ,9.1.11

תמונה " - 4ראש שמוט"

תמונה " - 3ראש מכופף"

תוכנית הניסוי בדוביום עבור השנה הראשונה:
 3טיפולים ב  4חזרות )אורך כל חזרה כ  3מטר( מול טיפול היקש  4חזרות )ללא דשון
יסוד( בחלקת דוביום במושב עזריאל משק האחים גוברי ,הקולטת תמהיל בריכוז
משתנה של מי התפלה ממתקן חדרה ומי מוביל .תבנית הניסויים אקראיות גמורה.
מקור דשני היסוד ,כמות היישום ,ואופן היישום שלהם זהה למפורט במשק נוריות
בן שלום.
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שיטות וחומרים:
השתילה הייתה ב 14.10.10 -בחממות מכוסות פוליאתילן .הקרקע הינה חול חמרה
מיובאת עם  0%גיר.
נשתלו בצלים חדשים בגודל  2-3של דוביום מזן  , M-17לפי עומד של  72בצלים
למ"ר )רוחב ערוגה  1מטר( ,ההשקיה הייתה ב  3שלוחות טפטוף דק דופן מסוג
הדרולייט .דשני ראש הכוללים חנקן זרחן ואשלגן ניתנו באופן קבוע בכל השקיה
לפי תוספת יומית של  150גרם חנקן צרוף 40 ,גרם זרחן צרוף 180 ,גרם אשלגן צרוף.
בנוסף ניתן תיגבור בסידן ומגניון בדשן מסיס של חנקת סידן וחנקת מגניון ) 2ק"ג
סידן חנקתי ומגניסל( כל  10ימים במינון השווה לתוספת יומית של  20גרם מגניון,
 40גרם סידן ו 50גרם חנקן חנקתי לכל החלקה עבור כל הטיפולים.
במהלך הניסוי נדגמו מי ההשקיה )ראה משק נוריות בן שלום(
דגימות קרקע נלקחו בתאריכים  14.10.10זמן אפס לפני יישום דשני היסוד,
וב  6.6.11בסיום הניסוי לפי פירוט הבדיקות במשק נוריות בן שלום .בנוסף נבדקה
הקרקע בחלקת הביקורת ב 25.1.11לצורך הכוונה ותיקון הדישון כאשר רק גורמי
מליחות ויונים מסיסים נבדקו במועד זה.
נלקחו דגימות עלים מעלה דיאגנוסטי של דוביום כלומר עלה שני הניפרס ממרכז
הצמח ,שהוא העלה הבוגר הצעיר ביותר  ,העלים נלקחו למעבדות שרות שדה בנוה
יער לצורך אנליזה של כלל היסודות )ראה משק נוריות בן שלום( בתאריכים
 2.2.11 ,21.12.10ו  .15.3.11במקביל עבור אותם עלים )דיסקיות שהוצאו מאותם
עלים( נערכו בדיקות של עמידות לארוויניה בניסוי הדבקה מכוונת ע"י ידידיה וחוב'
לבחינת ההשפעה של תוספות סידן ויסודות אחרים הנובעים מתרומת דשני היסוד
לא מפורט בדו"ח זה .
מדדים פזיולוגיים כגון :מופע הצמחים אורך גבעולי הפריחה ,ומספר פרחים נערכו
באופן אקראי במהלך הניסוי.
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תוצאות ודיון:
א .חלקת נוריות

איור  - 1סך פרחים מעוותים שניספרו ב  5מועדים שונים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

איור  - 2הערכה של אחוז פרחים מעוותים שניספרו לאורך התקופה
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.
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איור  - 3סך פרחים מעוותים שניספרו בתקופות מדידה שונות ,ולאחר הפסקת דישון בסידן ומגניון
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

באיורים  3 - 1ניתן לראות שטיפול הביקורת היה נחות ולעיתים באופן מובהק
סטטיסטי מיתר הטיפולים בהם ניתן דשן יסוד וזאת למרות שתיגבורי מגניון וסידן
ניתנו בתור דשני ראש עבור כל הטיפולים .מאיור  3ההבדל בין הטיפולים החל
להתבטא החל מסוף חודש ינואר ,שם אחוז הפרחים המכופפים היה הגבוה ביותר
בנוסף בולטת מאוד העליה בסך הפרחים הנפולים בטיפול הביקורת בהשוואה ליתר
הטיפולים בהם ניתן דישון יסוד ובהם לא התרחשה עליה דרמטית בשעור הפרחים
הנפולים בעת שהופסקו לכל הטיפולים דשני הראש של סידן ומגניון הפסקת דישוני
התיגבור הייתה בסוף פברואר תחילת מרץ.
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איור  - 4ממוצעי ריכוזי סידן מגנזיום וגופרית בעלים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.
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איור  - 5ממוצעי ריכוזי חנקן זרחן ואשלגן בעלים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.
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איור  - 6ממוצעי ריכוזי נתרן וכלוריד בעלים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

באיורים  6 - 4מוצגים ריכוזי יסודות בעלה דיאגנוסטי של נורית )עלה צמוד לגבעול
הפרח( .על פי רב לא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים השונים
וטיפול הביקורת למעט במועד הדיגום השני בה רמת הגופרית )איור  (4הממוצעת
בעלים בטיפול הגבס ,שמכיל גופרית ,היה גבוה יותר והיה מובהק סטטיסטית
לעומת הביקורת וטיפול הדולומיט שאינם מכילים גופרית .בנוסף בטיפול הביקורת
נמצאה במועד הדיגום השני רמת חנקן גבוהה יותר בעלים )איור  (5שנבדלה באופן
מובהק מיתר הטיפולים.
עובדה חשובה וראויה לציון הם ערכים גבוהים ביותר של נתרן וכלוריד בעלים )איור
 (6שהינם גבוהים משמעותית ,עד כמעט סדר גודל ,מריכוזי נתרן וכלוריד כפי
שנמצאו בחלקות ניסוי של נורית שהושקו במים עם מוליכות חשמלית גבוהה יותר
)איזנשטדט וחוב' ,2010 ,ברנשטיין וחוב'.(2006 ,
בבדיקות עלים שנערכו במרץ  2011נמצאו ממוצעי רמות הבורון בטפול הגבס
גבוהות באופן מובהק סטטיסטית משאר הטיפולים אם כי רמתם הייתה כמקובל,
בנוסף בבדיקות אבץ שנערכו באותו מועד דיגום בעלים טיפול הקומפוסט וההיקש
היו הגבוהים ומובהקים סטטיסטית מטיפול הדולומיט.
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בבדיקה השוואתית בין שני עלים דיאגנוסטיים שונים באותו מועד דיגום בטיפול
ההיקש ובאותם צמחים נמצא שבעלה משושנת העלים שבבסיס הגבעול )שלא
משמש בניסוי זה וגם לא בניסוי שנערך במשק פרנק ב  2010כעלה המדידה
המקובל( ערכי הנתרן ,כלוריד וסידן נמוכים פי  5 - 4בהשוואה לעלה הצמוד לגבעול,
ערכי המגניון נמוכים פי  ,2.5ערכי הגופרית דומים ,רמת יסודות המיקרו )ברזל ,מנגן
ונחושת( היו נמוכים יותר בעלי השושנת ואילו רמת האבץ הייתה גבוהה עד כמעט פי
 2בעלה השושנת לעומת העלה הצמוד לגבעול .מכאן נובע החשיבות של קביעת עלה
דיאגנוסטי סטנדרטי אחיד על מנת שניתן יהיה להשוות ולכמת קליטת יסודות
בצמח כפי שבאה לידי ביטוי מהשוואת שני עלים המתוארים לעיל.
טבלה  - 2בדיקות מעבדה של מי ברז שנערכו באופן אקראי במושב עזריאל ,במהלך הניסוי

בדיקות נוספות ואקראיות של  ECמי הברז נערכו באמצעות ערכת שדה של מד
מוליכות חשמלית באינטרבל של כל שבועיים שלושה )לא מוצג בדו"ח זה(  ,שינויי
המוליכות החשמלית המבטאים את כלל המלחים המומסים במים ,השתנו לעיתים
מספר פעמים במהלך היום ,ובודאי בפרקי זמן ארוכים יותר.
באופן כללי התקבל  ECשל  0.6דציסמנס/מטר ממוצע של מי התמהיל
)מי התפלה  +מי מוביל( לאורך העונה שמשמעותו היא מים שהתמהיל בהם הוא
 65%ממתפיל חדרה ו 35%מים שמקורם הוא מהמוביל הארצי.

טבלה  - 3בדיקת מרכיבי קרקע שונים הכוללים יונים מסיסים וזמינים מיידית בהיבט של הזנה ומלחים
בסוף עונת הגידול
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אותיות שונות בטבלה מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

בבדיקות קרקע המשקפות את היונים המסיסים בטיפולים השונים )טבלה  (3כצפוי
בטיפול הגבס שלו מסיסות גבוהה משל יתר דשני היסוד רמת סך המלחים
המסיסים המבוטאת כ  , ECרמת הגופרית והסידן שמרכיבים את היסודות בגבס
היו הגבוהים ביותר וניבדלו סטטיסטית מיתר הטיפולים .בטיפול הקומפוסט רמת
הזרחן הייתה כצפוי גבוהה ומובהקת סטטיסטית מיתר הטיפולים .ההבדלים בין
יתר הפרמטרים לא היו גדולים ולא נבדלו סטטיסטית.
טבלה  - 4בדיקת קיבול קטיונים בקרקע והרכבם ,וחישוב האחוז היחסי של כל אחד מהם מסך הקק"ח,
בבדיקה שנערכה בסוף הגידול

אותיות שונות בטבלה מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק

קיבול קטיונים חליפיים )קק"ח( ,והרכב הקק"ח כמו גם אחוז הקטיונים מסך
הקק"ח הינם פרמטר בלעדי להערכת פוטנציאל קטיונים בקרקע במיוחד אותם
קטיונים דו ערכיים כדוגמת הסידן והמגניון .בקרקעות עם שעור קק"ח נמוך מדד
זה הינו היחידי להערכת מצבי חוסר בקרקע .לרב כמות הסידן והמגניון החליפי הוא
מעבר לסדר גודל בהשוואה למסיס ומכאן החשיבות בכימותו ,בפרט שבמי ההשקיה
כדוגמת מי ההתפלה יסודות אלו נמצאים בחסר .בטבלה  4קק"ח הקרקע בטיפולים
השונים כצפוי מחול חמרה הוא נמוך יחד עם זאת אחוז הסידן והמגניון בקרקעות
בכל הטיפולים היו גבוהים למדי .אחוז המגניון החליף מסך הקק"ח בטיפול
הדולומיט )מכיל מגניון( היה הגבוה ביותר ונבדל באופן מובהק מטיפול הגבס וגם
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באופן כללי כמותו הייתה גבוהה משאר הטיפולים אם כי לא נבדל סטטיסטית
מהם.
הסידן החליף ואחוז הסידן מהקק"ח היה גבוה בכל הטיפולים ולא ניבדל ביניהם,
יש לציין שאחוז הקק"ח הכללי של כלל היונים גבוה מ  100%דבר הנובע מהערכת
יתר של תרומת הסידן לקק"ח הכללי.
שעור האשלגן החליף בטיפול הקומפוסט בו יש תרומה ליסוד זה העלתה את שעורו
היחסי של האשלגן בקק"ח אך לא ניבדל סטטיסטית מיתר הטיפולים.
ב .חלקת דוביום
גובה ממוצע של  20פרחים מכל חזרה דוביום משק גוברי 1.3.11
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40
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איור  - 7אורך פרחים ממוצע )ס"מ( במדידה אקראית של  20פרחים שנעשתה ב 1.3.11
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

כללית לא היו הבדלים נראים לעין בין הטיפולים בפרמטרים של איכות היבול.
ספירות של פרחים ומדידה של אורך ממוצע של הגבעולים היו אחידים למדי בין
הטיפולים כל צמח הכיל בממוצע פרח אחד וגובה ממוצע של הפרחים שנילקחו
באופן אקראי  20פרחים לכל חזרה מופיע באיור  .7כללית כל הטיפולים היו
באיכות גבוהה מאוד ,ככל הניראה תרומה של מי ההתפלה שהורידו משמעותית
את מליחות מי המקור ,רמות כלוריד נתרן ומוליכות חשמלית נמוכה למדי.
בתחילת הגידול ניצפה פיגור מסוים של טיפול הקומפוסט שקרוב לודאי
שהצנעתו הרדודה בקרקע הביאה לעיכוב בצימוח אך לאחר כחודש וחצי
הפערים בין טיפול הקומפוסט ליתר הטיפולים טושטשו לחלוטין.
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תמונה  - 6החיצים מסמנים את טיפול הקומפוסט

תמונה  - 5טיפול הקומפוסט
בחלק העליון של התמונה .לעומת
טיפול אחר )חודש לאחר שתילה(.

ממוצעי ריכוז סידן ומגניון בעלי דוביום בשלושה מועדי דיגום
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איור  - 8ממוצעי ריכוזי סידן ומגנזיום בעלים ב  3מועדי דיגום שונים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.
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ממוצעי ריכוז זרחן וגופרית בעלי דוביום בשלושה מועדי דיגום
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איור  - 9ממוצעי ריכוזי זרחן וגופרית בעלים ב  3מועדי דיגום שונים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.
ממוצעי ריכוז אשלגן וחנקן בעלי דוביום בשלושה מועדי דיגום
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איור  - 10ממוצעי ריכוזי אשלגןן וחנקן בעלים ב  3מועדי דיגום שונים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.
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ממוצעי ריכוז נתרן וכלור בעלי דוביום בשלושה מועדי דיגום
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איור  - 11ממוצעי ריכוזי נתרן וכלור בעלים ב  3מועדי דיגום שונים
אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

בבדיקות העלים שבוצעו במעבדה איורים  11- 8התקבלו הממצאים הבאים:
טיפולי דשני היסוד היו לרב עם ריכוזים גבוהים יותר של סידן ומגניון .טיפול
הגבס בלט בריכוזי סידן גבוהים יותר בעלים בעוד שטיפול הדולומיט בו יש
תרומה למגניון בלט בריכוזי מגנזיום גבוהים יותר בעלים ובחלק ממועדי הדיגום
)סה"כ  3מועדים( ההבדלים היו מובהקים סטטיסטית .בכל מועדי הדיגום
נמצאו רמות גבוהות יותר ומובהקות סטטיסטית של אשלגן ובחלק מהם גם
בזרחן בטיפול הקומפוסט המכיל יסודות אלו במקור .ממצא חשוב ומעניין
ובמידה רבה בלתי צפוי שהתגלה בבדיקות העלים היו רמות גבוהות מאוד של
נתרן וכלור בעלים בכל הטיפולים ובכל שלושת מועדי הדיגום ,עד פי  8ממה
שמקובל בעלים דיאגנוסטיים של דוביום המושקים במים באיכות מי מוביל,
וזאת כאמור על רקע של מים בהם ריכוז המלחים ככלל וריכוזי הכלוריד והנתרן
בפרט הם נמוכים ביותר! אחד מההסברים האפשריים לכך שיש קליטה עודפת
של יסודות אלו כמנגנון פזיולוגי בצמח לויסות מלחים ,על רקע של מים שבאופן
כללי הם עם ריכוזי מלחים נמוכים למדי כמובן שהשערה זאת אמורה להבחן
בכלים מחקריים ספציפיים שהם מעבר לניסוי זה.
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תוצאות ודיון בבדיקות קרקע:

טבלה  - 5בדיקת מרכיבי קרקע שונים הכוללים יונים מסיסים וזמינים מיידית בהיבט של הזנה ומלחים
בסוף עונת הגידול

אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי מבחן
 Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן מובהק.

טבלה  - 6בדיקת קיבול קטיונים בקרקע והרכבם ,וחישוב האחוז היחסי של כל אחד מהם מסך הקק"ח,
בבדיקה שנערכה בסוף הגידול

אותיות שונות באיור מציינות ממוצעים הנבדלים זה מזה במובהקות סטטיסטית של ) (P<0.05לפי
מבחן  Tukey HSDבתוכנה סטטטיסטית  . Jump 5ללא ציון אותיות הממוצעים לא נבדלו באופן

מובהק

בבדיקות קרקע המשקפות את היונים המסיסים בטיפולים השונים )טבלה  (5כצפוי
בטיפול הגבס שלו מסיסות גבוהה משל יתר דשני היסוד רמת סך המלחים
המסיסים המבוטאת כ  ECורמת הסידן היו הגבוהים ביותר )כפול( וניבדלו
סטטיסטית מיתר הטיפולים בנוסף רמות הגופרית בטיפול הגבס היו גבוהות
משמעותית מיתר הטיפולים אם כי לא נבדלו סטטיסטית .רמות המגניון בטיפולי
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הדולומיט והגבס היו הגבוהים מבין הטיפולים ונבדלו מטיפול הביקורת באופן
מובהק סטטיסטית .עבור טיפול הגבס לא ברור מהו מקור המגניון למעט אם מדובר
על דחיקה של קטיון זה ממקטע הספוח לקרקע ,למקטע המסיס.
בטיפול הקומפוסט רמת הזרחן  ,האשלגן ומדד  PARהמבטא את פוטנציאל
האשלגן הזמין בקרקע והייתה כצפוי גבוהה ומובהקת סטטיסטית מיתר הטיפולים.
ההבדל מובהק נוסף בין טיפול הביקורת לטיפול הגבס נמצא עבור רמת הנתרן
כאשר בטיפול הביקןרת רמתו הייתה הנמוכה ביותר ובטיפול הגבס רמתו הגבוהה
ביותר ,הסבר אפשרי לרמת הנתרן הגבוהה בגבס לעומת יתר הטיפולים ובפרט מול
טיפול הביקורת היא דחיקת הנתרן הספוח לקרקע בטיפול הגבס אל הפרקציה
המסיסה וכך שיעורה עלה באופן משמעותי בטיפול זה .בין יתר הפרמטרים לא היו
הבדלים גדולים והם לא נבדלו סטטיסטית.
בטבלה  6לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הטיפולים השונים לגבי שעור הקק"ח
ואחוז כל קטיון או שיעורו מסך הקק"ח .הבדל יחדי משמעותי ומובהק סטטיסטית
נמצא עבור טיפול הקומפוסט בו האשלגן החליפי ואחוזו מסך הקק"ח הכללי
בהשוואה ליתר הטיפולים היה הגבוה ביותר וערכו היה כפול מיתר הטיפולים ובכל
קנה מידה אחוז האשלגן מסך הקטיונים החליפיים כ  14%מבטא רמה גבוהה
ביותר.
דיון מסכם

תוצאות הביניים של שנת הניסוי הראשונה היו מבטיחות למדי .בהחלט נילמד
הפוטנציאל של יישום דשן יסוד ,כחלק מפתרון להשלמת סידן מגניון וגופרית באותן
חלקות בהן יסודות אלו ניגרעים חלקית ממי ההשקיה.
בשנות הניסוי הבאות יבחנו טיפולים בהם ינתנו מינונים כפולים של דולומיט וגבס
חקלאי ,בנוסף רצוי לבחון קומפוסט ממקור אחר כדוגמת קומפוסט אשפת ערים,
שמטבעו הוא בעל רמת מלחים מסיסים הנמוכה מזה של קומפוסט בקר.
יש לבחון בהמשך טיפולים בהם כל התוספות של סידן מגניון וגופרית יעשו באופן
אקסלוסיבי בדשן יסוד בתחילת הגידול מול טיפול ביקורת בו לא מושלמת כחלק
מטיפולי ההדשיה )דישון בראש( מתן של סידן ומגניון ,וכך יוכל להבחן באופן
מוחשי יותר העדרות יסודות אלו במי ההשקיה .התיקונים שנעשו ביסודות אלו
במהלך הגידול ,הפחיתו משמעותית את אחוז הפרחים המעוותים בנוריות ,לעומת
חלקות מסחריות שקולטות מי התפלה בהן לא הושלמו יסודות אלו ובהן ניצפתה

18

פגיעה של מעבר ל  40%מסך הפרחים עם עוות של כיפוף הפרח או "צניחתו כלפי
מטה" .בדוביום ניצפו הבדלים מסויימים בבדיקות העלים אך מבחינת סימפטומים
ויזואליים ,כגו איכויות או מחסורים ניצפים לא אובחנו הבדלים בולטים בין
הטיפולים ,למעט תוצאות מעניינות הנוגעות לעמידות למחלות )ארוויניה( כפי
שנמצאו ע"י א .ידידיה וחובריה ומצביעות על כווני מחקר מעניינים ויימסרו בדו"ח
ניפרד.
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