
 

 

פרי  בחינת השפעת תוספת ביוסטימולנט "עודד" על רקע שינוי רמת מבלעי

 בגידול בקרקע ובמערכת אירופונית בצמחי פלפל בערבה,

תמר וצפוניתתיכונה  מו"פ ערבה - , רבקה אופנבךשבתאי כהן  

, מנהל המחקר החקלאילחקלאות על סף המדבר, קרקע ומים גילת  מרכז מחקר -רן אראל   

  sab@inter.net.ilכתובת המחבר: 

בערבה,  AICATבאונ' תל אביב במסגרת תוכנית תלמידה לתואר שני  Trang Thu Leבעזרת בוצע  המחקר
 תל אביב. 'אשל מאונעמרם פרופ' וראל ממנהל המחקר החקלאי ארן בהנחיית ד"ר 

  תקציר

הסרת תי גישות מחקר: נית ובקרקע, בשנבחנה במערכת גידול אירופו פלפל בערבהגידול ב יעילות הייצור

השפעתם של נערכו הוערכה ניסויים שב. ושימוש בביוסטימולנטיםת הגידול עונחילת מהצמח בתפירות 

  על גידול הצמחים, כמות היבול ואיכות הפירות.  גורמים שונים 

גמלונים  3מ"ר, במבנה  360של  שטחב מש 25מחופה ברשת בית צמיחה ב 2019/20בעונת ערכו נ יםהניסוי

 כאשר בגמלון המרכזי הוצבה מערכת אירופונית ובשתי הגמלונים הצדדים נערך ניסוי מקביל בקרקע.

השורשים גדלים היות ולאפיין בקלות את מצב מערכות השורשים מאפשרת שיטות הגידול באירופוניקה 

במיכל המותז ברסס של מים ומאפשר לקבל מערכות שורשים נקיות אשר ניתן לצפות בהם, לאפיין את 

   היררכית מבנה השורש, לצלם אותם, לשקול אותם ולבצע כל אנליזה נדרשת בקלות רבה.

"עודד"  ולנטביוסטימ ףאירופונית הוסמערכת ה) ונבחנו בטיפולים הבאים: ל13/8/19( שתילי פלפל נשתלו

, של תמיסת "עודד" בתוך תמיסת ההזנה 0.1%במהלך הניסוי נשמר ריכוז של  .חומצות הומיותהמכיל 

ו  70הסרת חנטים עד שלב של כללו  טיפולי משנה צמחיים. טביוסטימולנלעונת גידול ביקורת ללא הוספת 

במנה "עודד"  ביוסטימולנט ףהוס בקרקע פלפל גידולב ביקורת ללא הסרת חנטים.לעומת  משתילהימים  85

יישומיים בוצעו בשלב הווגטטיבי בחודשים אוגוסט ספטמבר ויישום נוסף  2סמ"ק/דונם ליישום.  150של 

  . יםביוסטימולנט ביקורת ללא תוספת טיפולים אל הושוו לטיפולעונת ההנבה בחודש פברואר. אמצע ב

באף אחד  "עודד" לא תרמה לתוספת יבולביוסטימולנט הוספת כי מסיכום תוצאות הניסויים עולה 

. הסרת כל הפירות הצעירים הקטינה את עצמת לא ביבול לצמח ולא במשקל פרי, מהטיפולים לעומת ביקורת

ממוצע המשקל הבין היבול הכללי ו מתאםנמצא  .המבלע והביאה לתוספת גידול של נוף הצמח והשורשים

יבול אך לא הביאה לשינוי תרמה לתוספת בתחילת העונה  של פרי בודד. במערכת האירופונית הסרת הפירות

הסרת פירות שיפרה את  ,במשקל פרי ממוצע, בצמחים שגדלו בקרקע התוצאה הייתה הפוכה לכך. בנוסף

ממצא  רי הפסול.הפירות הגדולים והפחיתה את כמות הפ שיעוראת העלתה איכות הפרי, את מופע הפירות, 

  .במערכת חקלאית ר ייצור הפלפלופילשבעלת חשיבות וסיכוי  שיטהכזה מציב את הסרת הפירות 

  מבוא

גידול פלפל בערבה הינו הענף המרכזי מבחינה כלכלית ועליו נשענים בתי אב רבים. הפלפל הוא גידול יצוא 

 דונם 13,000 -כזית, הגידול משתרע על כשטחי הירקות בערבה המרכלל מ 50%היה כ  2018בשנת שטחו ו

חצי מיליארד שקל. לקבלת כהפדיון למגיע ערך שיווק לשוק המקומי הטון ובתוספת  80,000 -היקף הייצוא כ

כמות ואיכות גבוהה של פרי בחורף בהנבה רציפה יש צורך בחנטה טובה לאורך כל הצמח. אולם, בערבה 

רת יוצהי. תופעה זו נוצרים גלי הנבה הגורמים לאי רציפות בהנבה, לירידה ביבול ולהפסדי עתק לחקלא



גורמת לכך שנוצר פרק זמן משמעותי בשיא העונה בו אין מספיק פירות.  "חלון" ובו עצירת החנטה בסתיו

ם. גורמת להפסדים גדולים לחקלאיתופעת עצירת החנטה בעונת הסתיו, אשר סיבותיה אינן ברורות דיין, 

ים כגון תחרות רבה ושערי מטבע נמוכים. עקב גורמיורדת בהתמדה בשנים האחרונות  ענף הפלפלרווחיות 

. הצורך בקבלת יבול גבוה נדרש היום יותר מאשר בעונות איזון לרווחיות טמונה ביבול גבוהנקודת ה

יכול זו על לקדם מבעבר ויתכן כי על מנת נדרשת גישה שונה על ידי הצמחים קודמות. לשיפור ההנבה 

תוצרים הנקראים בשם הכללי מעודדי צימוח או מגוון החקלאי להשתמש באגרוטכניקה של יישום 

   ביוסטימולנטים.

"לאחרונה הולך ומתרחב השימוש בביוסטימולנטים כאמצעי נוסף לדישון לצורך השגת יבול גבוה יותר 

ובאיכות גבוהה. בעשור האחרון חל מהפך משמעותי ביחס המחקר המדעי לביוסטימולנטים והכרה 

של  בחשיבותם להגדלת פוטנציאל היבול בגידולים חקלאים. מחקרים מדעיים רבים הוכיחו את הפוטנציאל

. שילוב יובש ומליחותביוטיות כגון -ביוסטימולנטים כדי לשפר את הייצור של הגידולים במיוחד מול עקות א

הביוסטימולנטים עם הדישון יאפשר ניצול יעיל יותר של חומרי הזנה, כתוצאה מהתפתחות מערכת שורשים 

  ).2018(תיבת נוח נמרצת, הגברת הפוטוסינתזה ויכולת הצמח לפעול בתנאי עקה" 

קבוצות גדולות המשפיעות על צמיחת שורשים  4-ב יםשימוש בצמחים מוגדרהנמצאים בסטימולנטים והבי

) 3, ((AA)) הידרוליזת חלבון של חומצות אמינו 2, ((HS)) חומרים הומיים 1וספיגת חומרים מזינים: (

 .Halpern, Moshe, et al) ) מיקרואורגניזמים המשפיעים על פעילות הצמח4( -) וSEתמצית אצות ים (

2015).  

חומרים אלו נמצאים בשפע על פני  .Humic substances (HS)נציג מקבוצת החומרים המדווח נבחן בניסוי 

תרכובות  .(.Nardi et al., 2007)בשרשראות פולימריות ענקיות ומצויות בחומר אורגני בקרקע  ,כדור הארץ

הקרקע ועל ידי השפעה ישירה על הפיזיולוגיה של  מצבעל משפרות את תזונת הצומח על ידי השפעה אלו 

, שיפור המסיסות של קרקעשיפור מבנה ה המשפיעים על תהליכים כוללים: הצמח. המנגנונים

השפעות ישירות על הפיזיולוגיה של הצמח . אחרים הינם בעלי (Chen et al., 2004)ע מיקרואלמנטים בקרק

 ,Zandonadi, 2007( עליה במספר השורשים הלטרלייםוכוללים שינויים במורפולוגית השורשים, והם 

Canellas et al., 2002.( עלייה בפעילות ים ועלייה בפעילות השורשבנוסף, ידועות השפעות המתבטאות ב

  .(Halpern, Moshe, et al. 2015)ניטרט בשורש  אנזימי הטמעת

, בשתי גישות מחקר, יעילות הייצור במערכות גידול פלפל בערבהשיפור אפשרויות לבחינת   - מטרת הניסוי

לשיפור פעילות הצמח. מדדי   בתחילת העונה ושימוש בביוסטימולנטיםויסות עומס הפירות על הצמח 

  במערכת גידול אירופונית ובקרקע.הניסוי נבדקו במקביל 

  

  שיטות

גמלונים  3מ"ר, במבנה  360מש' בגודל של  25מחופה ברשת חה במבנה בית צמי 13/8/19-בנשתל הניסוי 

כאשר בגמלון המרכזי הוצבה מערכת אירופונית ובשתי הגמלונים הצדדים נערך ניסוי מקביל בקרקע. 

בשיטת הגידול המסורתית במצעים מנותקים או היתרון בשיטת הגידול האירופונית למטרת המחקר כי 

י גידול שונים הוא מסובך עקב קריעת חלק ממערכת השורשים, בקרקע אפיון מערכות השורשים בשלב

הצמדות של חלקי מצע לשורש וקושי רב בהפרדה של מערכות השורשים מהאזור בו הוא גדל. כיום עם 

השתכללות שיטות הגידול באירופוניקה ניתן לאפיין בקלות את מצב מערכות השורשים כי השורשים גדלים 

מאפשר לקבל מערכות שורשים נקיות אשר ניתן לצפות בהם, לאפיין את במיכל המותז ברסס של מים ו

היררכית מבנה השורש, לצלם אותם, לשקול אותם ולבצע כל אנליזה נדרשת בקלות רבה. אומנם מערכות 



שורשים בקרקע מתנהגות אחרת אך מערכות אירופוניות דווקא הם הקרובות יותר מבחינת מבנה השורשים 

ידע אישי), שימוש במערכות אלו יכול לקדם מאוד את המחקר שמעון רחמילביץ, קע.(לגידול במצע או בקר

במערכת השורשים בטיפול  הביומסהצבירת  בפלפל בערבה ולשמש כפלטפורמה לבחינת גידולים אחרים.

יום משתילה ישנה עליה מובהקת במסת השורשים של טיפול הסרת  70הקרקע  בטיפול הסרת הפירות עד 

 187-משתילה והופך להיות גדול יותר ביום ה 96-מת טיפול הביקורת הבדל זה מתחיל מהיום ההפירות לעו

לקראת סוף עונת הגידול. כלומר אי החנטה בטיפול הסרת הפרי יצר בסיכומו של דבר מערכת שורשים חזקה 

  .משמעותית לעומת הביקורת

  הניסוי נערך בשתי מערכות:

  מערכת גידול אירופונית.א'  

יה וההזנה מינון הדשן קליטר אשר בו יש את תמיסת ההש 500מיכל אספקת מים בנפח  מכילה המערכת

נעשה ידנית בהתאם לקצב ירידת נפח התמיסה או בהתאם לשינויים במצב התמיסה מבחינה כימית באחד 

  הטיפולים נמהל במיכל גם תמיסת ה"עודד ובמערכת השנייה כלומר הביקורת ללא תוספת "עודד".

שריסס את תמיסת  מערפלסגורים במכסה, בתוך כל מיכל הותקן  ליטר) 25( גידול ימכלנשתלו בצמחים 

שליטה על טמפרטורה  ,ניקוז ומערכת שליטה על קצבי הערפולכללה אביזרי מערכת ההשקיה על השורשים. 

במשך כל שעות  לההמערכת פע .(השקיה) במערכות השורשים באמצעות קירור או חימום של מי הערפול

מכלים הוצבו בשתי שורות צמודות אחד לשני, המרחק בין השורות והצמחים למיכל גידול  4נשתלו . היממה

,  1-3ות (תמונ מכלי גידול 30מטר כדי לדמות עד כמה שניתן עומד צמחים בשדה מסחרי. סה"כ  1.5הוא 

  .)1יור א

 
  האירופונית: סכמה של המערכת 1איור                                              Eco Pod:מערכת  1תמונה 

  
    

במערכת  שורשים .2תמונה 
  תהאירופוני

  צמחים 4-תא גידול אירופוני ל. 3 תמונה       

  

  



   טיפולים

חומצות הומיות,  15%מכיל: לפחות  ,הוספת ביוסטימולאנט "עודד" חומצות הומיותא'  :יםראשי יםטיפול

, ºC 25-ק"ג, ב 1.09+) 0.05מיצוי מחצב טבעי (ליאונרדיט), נוזל חום כהה, משקל הליטר: ( -חומר אורגני 

)0.5 (+9=pH )של תמיסת "עודד" בתוך  0.1%במהלך הניסוי נשמר ריכוז של  .)וחומרים כימיים דשנים

  ."ביקורת ללא תוספת "עודד ב' תמיסת ההזנה.

יום  85הסרת חנטים עד שלב של . 2 .יום משתילה 70. הסרת חנטים עד שלב של 1 :טיפולי משנה צמחיים

  .. ביקורת ללא הסרת חנטים3 .משתילה

  .צמחים לטיפול 20צמחים במכל, סה"כ  4, מכלי גידול 5כלל  כל טיפול ,טיפולים 6סה"כ 

  ב' מערכת גידול בקרקע. 

חומצות  15%מכיל: לפחות  ,ביוסטימולאנט "עודד" חומצות הומיותהוספת  .א'  :יםראשי יםטיפול

-ק"ג, ב 1.09+) 0.05משקל הליטר: ( .נוזל חום כהה .מיצוי מחצב טבעי (ליאונרדיט)  ,הומיות, חומר אורגני

ºC 25) ,0.5 (+9=pH. )150ל בוצעו שלושה יישומי "עודד", מינון ש) במהלך הניסוי דשנים וחומרים כימיים 

ים בוצעו בשלב הווגטטיבי בחודשים אוגוסט ספטמבר ויישום נוסף במרכז יישומ 2סמ"ק/דונם ליישום. 

  ביקורת ללא תוספת "עודד." .ב'עונת ההנבה בחודש פברואר. 

  :טיפולי משנה צמחיים

 ביקורת ללא הסרת חנטים.. 2 יום משתילה. 70הסרת חנטים עד שלב של   .1

 ביומסה לאפיוןקצב צבירת החנטים במהלך הגידול נלקחו דגימות קרקע במהלך הניסוי נערך מעקב אחר 

 ).4, תמונה 3(איור  של מערכת השורשים

 תוצאות 

 של רמת החנטים בטיפולים השונים אחת לשלושה ימים במהלך הניסוי נערכה ספירה: צבירת חנטיםקצב 

  .)2(איור  הן בגידול בקרקע והן במערכת האירופונית

  

טיפול גידול בקרקע.  D-ו Cגרף , Bביקורת  טיפול   Aמערכת אירופונית. טיפול "עודד"  B-ו A: גרף 2איור 
 70הסרת חנטים עד  70Rביקורת. (ללא הסרת חנטים)  0Rטיפולים צמחיים , Dטיפול ביקורת  C"עודד" 

  .יום משתילה 85הסרת חנטים עד  85Rיום משתילה. 



בעוד  ,פירות הביאו להגדלה משמעותית בקצב צבירת החנטיםטיפולי הסרת בגידול בשיטת האירופוניקה 

הקצב היומי בשיא  70Rחנטים ליום, בטיפול   1.7-כ עמד עלשבטיפול הביקורת שיא צבירת החנטים היומי 

הקצב היומי המחושב  85R. בטיפול מטיפול הביקורת 3חנטים ליום, כמעט פי  5-הצבירה היומי עומד על כ

  .)2לעומת הביקורת(איור  4כלומר קצב צבירת חנטים ביום שיא של פי  חנטים ליום 7-מגיע לכ

חנטים ליום זהה  1.7-הקצב היומי של צבירת החנטים בטיפול הביקורת עמד על קצב של כ בגידול בקרקע

  לקצב צבירת החנטים בביקורת של טיפול הארופוניקה.

חנטים ליום כפול מקצב צבירת החנטים  3.5-בטיפול הסרת הפירות בקרקע קצב צבירת הפירות עמד על כ 

  .רת אך נמוך מקצב צבירת החנטים בטיפול המקביל בשיטת הגידול האירופוניתובטיפול הביק

המערכת האירופונית צברה יותר מראה כי ) 6צבירת החנטים הכללית לסוף תקופת הגידול (איור בחינת  

  . חנטים לצמח מאשר בקרקע למעט בטיפול הביקורת

, שתי שיטות כמות החנטים הנצברת לסוף העונהקצב צבירת החנטים ולא על השפיע על טיפול ה"עודד" לא 

   הגידול, באירופוניקה ובקרקע. 

 התקבלהיום משתילה  70בטיפול הסרת הפירות עד  :גידול בקרקע - במערכות השורשים ביומסהצבירת 

הבדל זה מתחיל מהיום  .לעומת טיפול הביקורתה מובהקת במסת השורשים של טיפול הסרת הפירות יעלי

החנטה בטיפול  דחיית ,לקראת סוף עונת הגידול. כלומר 187-המשתילה והופך להיות גדול יותר ביום  96-ה

  .)4(איור  שים חזקה משמעותית לעומת הביקורתהסרת הפרי יצר בסיכומו של דבר מערכת שור

  .)5(איור  ע על גודל מערכת השורשיםטיפול ה"עודד" לא השפי - גידול באירופוניקה

  

  
                   .מסת השורשים לאפיון: לקיחת דגימות 3 איור

  

  

  :סכמה של לקיחת דוגמאות שרשים.4 תמונה

 מערכת אירופונית קרקע
 ביקורת

ימלביוסט
 
 ביקורת

ביוסטימל
 

לביוסטימ
 

 ביקורת



  
ללא  Aצבירת ביומסה במערכת השורשים. טיפול הסרת פירות לעומת ביקורת. גרף  .:טיפול קרקע4איור 

.+ "עודד"  B"עודד". גרף 

  

  

  +"עודד" Bללא "עודד" גרף  A: טיפול אירופוניקה. צבירת ביומסה במערכת השורשים. גרף 5איור 

  
  .קרקעגידול ב B ניקה.  וטיפול אירופ A :מספר חנטים מצטבר לטיפול : 6איור 



, (קרקע מול אירופוניקה)"עודד" לא תרמה לתוספת יבול באף אחד מהטיפולים לעומת ביקורת הוספת : יבול

טיפול  ה אף גרע מהיבול לעומת הביקורת.קניובטיפול האירופ .לא ביבול לצמח ולא במשקל פרי ממוצע

ביבול הכללי לצמח. יום בטיפול הקרקע הביא לעליה מובהקת במשקל הפירות אך לא  70הסרת פירות עד 

רופוניקה נצפתה עליה מובהקת ביבול הפרות לצמח בטיפולי הסרת הפרי לעומת יבטיפולי הא ).1(טבלה 

בכמות הפירות לצמח ולא  גידולנבעה מה זו יעלי .ביבול פרי לצמח 50%-כ עליה של :קורתיטיפול הב

              בקרקע.ם בגידול משקל הפירות, כפי שקרה בטיפוליתוספת למ

                  יבול, מספר פירות וממוצע משקל פרי לצמח, חודש נובמבר עד מרץ.: 1טבלה 

  

  סיכום
הסרת נבחנה במערכת גידול אירופונית ובקרקע, בשתי גישות מחקר:  גידול פלפל בערבהב יעילות הייצור

. בניסויים שנערכו הוערכה השפעתם של ושימוש בביוסטימולנטיםת הגידול עונחילת מהצמח בתפירות 

  על גידול הצמחים, כמות היבול ואיכות הפירות.  גורמים שונים 

 .הצעירים הקטינה את עצמת המבלע והביאה לתוספת גידול של נוף הצמח והשורשים החנטיםהסרת 

בתחילת  תהסרת הפירו, בין היבול הכללי ומשקל ממוצע של פרי בודד. במערכת האירופוניתמתאם  נמצא

 בצמחים שגדלו בקרקעלעומת זאת,  .העונה הגדילה את היבול אך לא הביאה לשינוי במשקל פרי ממוצע

הפירות שיעור  , הסרת פירות שיפרה את איכות הפרי, את מופע הפירות, את. בנוסףהתוצאה הפוכההייתה 

לשפר את  שיש לה סיכוישיטה כאת הסרת הפירות  המציבעובדה זו הגדולים והפחיתה את כמות הפסולת. 

 הסופית. האופטימיזציה של הטיפול צריכה לקחת בחשבון את התועלת הכלכלית. ייצרו הפלפלים

שכלל חומצות הומיות וניתן בהתאם להמלצות היצרן עיכב את גידול נוף הצמח והקטין את  הביוסטימולנט

הצמיחה, על  הביוסטימולנט על היבול במערכת האירופונית. בניסוי בקרקע לא נמצאה השפעה מובהקת של

ואבץ בעלים.  כמות היבול, או על איכותו. לביוסטימולנט הייתה השפעה משתנה על ריכוזי זרחן, אשלגן

למצוא ריכוזים  תוצאות אלו מעידות על חוסר אחידות של השפעת החומרים האלה על הצמחים ויש עדיין

   .שתהיה להם השפעה חיובית על התוצרת

המסחרי הנבדק לא הייתה  ביוסטימולנטל ויה להיות שיטה לשיפור הייצור של הפלפל אךהסרת פירות עש

בהיקף מצומצם מהווים מבט ראשוני על שתי  השפעה ברורה. ניסוים אלה במערכת האירופונית ובקרקע

  .השימוש בהן באופן נרחב בערבה טכניקות אלו אך יש לבדוק אותן בניסויי שדה לפני
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