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רקע לביצוע הניסוי
ישנם תופעות של חוסר אחידות בהתפתחות 

צמחי פלפל אחרי השתילה

האם ברמות גבוהות של זרחן , קיים ויכוח1.
יש צורך "( אולסן"לפי שיטת )בבדיקות קרקע 

?לדשן בזרחן במהלך הגידול

ג "מ50-רמת זרחן בבדיקות קרקע גבוהה מ2.
.לא צריך לדשן בזרחןג נחשבת כרמה שבה "לק

האם דישון בזרחן גם כשהרמה גבוהה מביא 3.
?למחסורים ביסודות קורט 

האם התופעה של חוסר אחידות היא תוצאה  

?של חוסר זמינות זרחן לשתיל הצעיר



P-זרחן 
הזרחן הוא אחד משלשת יסודות המקרו העיקריים

:  גורמי צמיחה המיוחסים לזרחן

גירוי פיתוח השורשים  • 

חיזוק הגבעול והגזע  • 

שיפור בפריחה ובהפקת זרעים • 

הבשלה אחידה ומוקדמת יותר של הגידולים  • 

שיפורים באיכות הגידולים  • 

.הגברת העמידות בפני מחלות• 



מחסור זרחן

%0.2> ריכוז סף מחסור בפטוטרת •

0.3-0.8%תחום רצוי בטרף •

מחסור חמור מתבטא בסלסול עלים תחתונים     •

.  עלים עליונים צעירים יהיו חסרי ברק. ונשירתם

.הצמח מעוקב עם גבעול דק



מחסור זרחן



סימני מחסור של זרחן בעציצים

צמח חולהצמח בריא



עודף זרחן

, בא לידי ביטוי במחסור ביסודות קורט

בעיקר מנגן



ללא מיקוריזהעם מיקוריזה

של  קוריםביןסימביוזהתוצר, (שורש-ריזה , פטרייה-מיקו : מיוונית)מיקוריזה

במצב זה הפטריה נהנית מאספקת  . עילאייםצמחיםשללשורשיםטריותפ

והצמח משתמש בשטח הפנים הגדול  , מהצמח( הפוטוסינתזהתוצרי)מוטמעים 

ולשיפור  , לקליטה יעילה יותר של יסודות מזינים מהקרקע( הקורים)התפטירשל

.במאזן המים

https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-17542,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-207880,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-18686,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-21391,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-19631,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-23807,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-207880,00.html


בדיקות קרקע ביסוד לפני יישום של טיפולים

גיר כללי  SP%pH(מ"ס)עומק 

)%(

מוליכות  

(dS/m)

מינראלי  . ח

(ג"ק/ג"מ)

זרחן  

(ג"ק/ג"מ)

אשלגן  

('ל/ק"מא)

0-2039.58.047.61.422.313.80.6

20-4042.18.064.92.032.69.80.4

40-6045.68.047.32.847.49.90.4



חומרים ושיטות
שתילה בתחילת אוגוסט-גידול פלפל בבית רשת 

התוצאות המוצגות הם תוצאות של השנה השנייה של המחקר*

:טיפולים

י "ארבע רמות של זרחן התקבלו ע: חמשה טיפולים של זרחן ביסוד. 1
העשרה בסופרפוספט בשנה שעברה ותוספת חומצה זרחתית בשנה  

.שניתן ביסוד בעונה הקודמת' ד/קוב8.5הנוכחית וטיפול קומפוסט לפי 

ערבוב של מיקוריזה במצע  )ללא מיקוריזה ועם מיקוריזה : מיקוריזה. 2
(Groundworkשל חברת Gרוטלהתכשיר –השתילה 

י שימוש  "דישון זרחן בראש התקבל ע: שני טיפולים של זרחן בראש. 3
6-0-9י שימוש בדשן "ללא זרחן בראש התקבל ע, 6-3-9בדשן 



תוצאות בדיקות קרקע בתחילת הניסוי שנה שניה

זרחן אולסןהטיפול

(ג"ג לק"מ)

ד129.3

ג256.8

ב368.8

ב467.2

א95.1קומפוסט

הבדיקות בוצעו ביום השתילה



השפעת הטיפולים על גובה הצמחים בתחילת הגידול

ללא זרחן 

בראש



מהם הגורמים שמשפיעים על האחידות של הצמחים 
?בהתחלת הגידול 

(לא אחיד3, אחיד1)3-ל1סקלה בין 

דרוג אחידותמיקוריזה

A1.61ללא

B1.29עם

רמת הזרחן ביסוד והדישון בזרחן בראש לא השפיעו על האחידות



יום משתילה45צילומים שבוצעו 

(.י אורי אדלר"צולם ע)הצילומים בוצעו במצלמה של טלפון נייד •



(639)דישון ראש עם זרחן , הרמה הנמוכה-זרחן ביסוד 

(609)דישון ראש ללא זרחן , הרמה הנמוכה-זרחן ביסוד 



(609)דישון ראש ללא זרחן , זרחן ביסוד ברמה הנמוכה, שתילים ללא מיקוריזה

(609)דישון ראש ללא זרחן , זרחן ביסוד ברמה הנמוכה, שתילים עם מיקוריזה



(609)דישון ראש ללא זרחן , זרחן ביסוד ברמה הגבוהה

(609)דישון ראש ללא זרחן , בעונה שעברה' ד/ק"מ8.5קומפוסט לפי 



29.3 mg/kgזרחן

(609)דישון ראש ללא זרחן , זרחן ביסוד לפי טיפולים

58.5 mg/kg68.8זרחן mg/kg87.9זרחןmg/kgזרחן



)%(אשלגן )%(זרחן)%(חנקן הגורם

.מ.למובהקמובהקזרחן ביסוד

מובהקמובהקמובהקזרחן בראש

.מ.למובהקמובהקמיקוריזה

4-5%0.3-0.7%3-6%תחום רצוי

הזרחן והאשלגן בעלים חודש משתילה, השפעת הטיפולים על הרמה של החנקן



תוצאות בדיקות זרחן בעלים חודש משתילה

השפעת רמת הזרחן ביסוד על  

ריכוז הזרחן בעלים

)%(זרחן הרמה בקרקע

ב290.36

ב570.35

ב690.33

ב670.37

א0.53(95)קומפוסט 

בזרחן בראש על  השפעת הדישון

הריכוז של הזרחן בעלים

א0.38עם זרחןדשן

ב0.32דשן ללא זרחן

השפעת יישום מיקוריזה בשתילים  

על ריכוז הזרחן בעלים

א0.44עם מיקוריזה

ב0.30ללא מיקוריזה

השפעת הדישון בזרחן בראש בחלקות שקיבלו  

קומפוסט על הריכוז של הזרחן בעלים

א0.47עם זרחןדשן

ב0.39דשן ללא זרחן



השפעת הטיפולים על היבול והאיכות

.אין השפעת גומלין בין הגורמים שנבדקו בניסוי•

יבול ליצוא ויבול  , כ יבול"סה, הפרות' כל הגורמים שנבדקו השפיעו על מס•
.לשוק מקומי

.משקל הפרי הממוצע לא הושפע מאף אחד מהגורמים שנבדקו•

ר"פרות למ' מס(ר"ג למ"ק)כ יבול "סה(ר"ג למ"ק)שוק (ר"ג למ"ק)יצוא(זרחן ביסוד)הטיפול 

ב37.3ב8.7ב0.51ב29.38.2

ב39.7ב9.5ב0.48ב56.89.0

ב38.9ב9.0ב0.46ב68.88.6

ב42.1ב9.8ב0.46ב67.29.3

א52.2א12.2א0.80א11.4(95.1)קומפוסט 



המשך

ר"פירות למ'מס(ר"ג למ"ק)כ יבול "סה(ר"ג למ"ק)שוק (ר"ג למ"ק)יצוא הטיפול

א45.5א10.55א0.60א9.96עם זרחן בראש

ב34.4ב8.09ב0.42ב7.67ללא זרחן בראש

ר"פירות למ'מס(ר"ג למ"ק)כ יבול "סה(ר"ג למ"ק)שוק (ר"ג למ"ק)יצוא הטיפול

א45.0א10.68א0.57א10.1עם מיקוריזה

ב37.7ב8.73ב0.48ב8.26ללא מיקוריזה

אם מנתחים את ההשפעה של הזרחן בראש בטיפולים שלא קיבלו העשרה במיקוריזה התרומה של הזרחן איננה מובהקת



ניתוח דו גורמי של השפעת רמת הזרחן ביסוד והדישון  
בזרחן בראש על ריכוז הזרחן בקרקע בסיום הניסוי

(               ג"ג לק"מ)זרחן ביסוד 

מ"ס0-20עומק 

(ג"ג לק"מ)זרחן בסיום הניסוי 

0-2020-40

ב29.2ג29.344.7

ב43.2בג56.856.6

ב26.1ב67.265.4

אב46.1ב68.865.0

א67.8א97.5(95.1)קומפוסט 

זרחן בראש

47.5א79.7זרחןעם

42.8ב52.0ללא זרחן



השפעת הטיפולים על הרמה של הזרחן ויסודות הקורט בעלים

(ג"ג לק"מ)נחושת (ג"ג לק"מ)מנגן (ג"ג לק"מ)אבץ (ג"ג לק"מ)ברזל )%(זרחן הגורם

מ.ל.מ.למ.למ.למ.לזרחן ביסוד

מ.למובהקמובהקמ.למובהקזרחן בראש

מ.למובהקמובהקמ.למ.למיקוריזה

0.3-0.780-20030-6040-1005-25תחום רצוי

יישום המיקוריזה העלה את רמת הכלוריד והוריד את רמת האשלגן



בהתאם לתוצאות בדיקות קרקע, המלצות לדישון זרחני





מסקנות

ג יש צורך לדשן בזרחן  "ג לק"מ50גם כשרמת הזרחן ביסוד גבוהה מ •
.במהלך הגידול

אבל הפגיעה לא , הדישון בזרחן במהלך הגידול פגע בקליטת המנגן והאבץ•
.הייתה משמעותית והריכוז של יסודות אלה נשאר בתחום הרצוי

העשרה של המצע במיקוריזה במשתלה משפרת באופן מובהק את •
האחידות של ההתפתחות של השתילים בשטח והיא יכולה להחליף את 

.הדישון בזרחן במהלך הגידול

כמו כן  , השנה נבחן את המשמעות של דישון בזרחן רק בתחילת הגידול•
ג זרחן  "ג לק"מ150ננסה ליצר טיפול שבו רמת הזרחן ביסוד תהייה לפחות 

.אולסן


