
 פליחה לעומת ממשק מינימום עיבוד בנגב-בחינת כדאיות ממשק אי
 6201, שובל 4סיכום עונה 

 עידן ריצ'קר, גידולי שדה נגב

ית ברצף לתצפית המחקר שלנו המשווה בין רביעהיתה העונה ה 2015-2016עונת הגידול   -מבוא

מ"מ( מהממוצע  450פליחה(. החורף היה גשום )-ממשק המינימום עיבוד לממשק האפס עיבוד )אי

 הר"ש באזור, ופיזור המשקעים היה טוב.

דונם עם  260-החלקה: כביש א', של קיבוץ שובל, ממוקמת מעט מדרום לצומת בית קמה. החלקה כ

, בכל אחד מהם מיושמת שיטת עיבוד עונות 4לפני  ,אזורי ממשק עיבודים 2-טופוגרפיה, חולקה ל

 .פליחה, לעומת מינימום עיבוד-אחרת: אי

למטרת ייצור שחת או זרעים. קטנית כעונה רביעית במחזור הפלחה שוברת  נזרעה בחלקה אפונה דן

מהלכי העיבוד והזריעה בוצעו בהתאם לממשקים בכל אזור בחלקה  עונות גידול הדגנים. 3את רצף 

ורי ובמהלך עונת הגידול נלקחו מדדים צמחיים ואגרונומיים אחרים. בעת הקציר שקלנו בנפרד את אז

 . זרעיםהגידול בחלקה לטובת השוואת יבול ה

 אגרוטכניקה:

 החלקות.  2-ד'(, ב\ק"ג 20יושם טריפל בלבד במינון גבוה ) -יסוד דישון

סידר -פליחה.  במינימום עיבוד בוצע ע"י מדשנת אי-פליחה בוצע ע"י מזריעת אי-היישום: באי

 קולטיבטור, הצנעה דרך הרגליים.

 ס"מ.  10-12.  אח"כ דישון בקלטור באוקטובר ס"מ 35משתת עיבוד בוצע מינימום ב -עיבוד יסוד

 כמובן ללא עיבוד יסוד. -באפס עיבוד

גשמי אוקטובר ותחילת נובמבר הנביטו ספיח חיטה ועשבים בחלקה  -הדברת עשבים לפני זריעה 

מום עיבוד, ואפשרו הדברת העשבים ע"י ריסוס גליפוסט. הריסוס בוצע בכל החלקה, גם באזור המיני

 למרות שיבוצע בו קלטור מאוחר יותר.

 פליחה. במינימום עיבוד בוצע קלטור קל.-לקראת הזריעה בוצע ריסוס נוסף באי

 



          .דיסק(-)דאבלסידר -במינימום עיבוד ע"י אייר  -, נעשתה ברטוב.  22.12.2015 -ב זריעה

 (.  שנות דגנים ברצף 3ות לתוך השלף )ישיר)דיסק בודד(  סידר ייעודי-באירהזריעה  פליחה-יבא

 והשוואה בין הממשקים:בדיקות ומעקבים בגידול 

 פליחה -אי מינימום פעולה עונה:

 שלף שלף לפני העונה 2016

 
 6.5 6.5 זרחן בקרקע

 
   35משתת עיבוד יסוד

 
 פיזור+רעל עכברים    

 טריפל קדם זריעה דישון זרחן 10/2015

 
 ד\ק"ג 20 ד\ק"ג 20  

 
 זריעה לעומק בקלטור  

 
 ריסוס ריסוס הדברת עשבים

 ראונדפ+ספוטליט ראונדפ+גול   11/2015

 קלטור   12/15
+ ראונדפ 2ריסוס
 שטח

 17 17 ד'(\)ק"ג  זריעת אפונה 22/12

 
 08/01/2016 08/01/2016 הצצה

 90 90 עומק הרטבה 14/1

14/2 
פעילות  מכרסמים )מקבצים 

 7 2 לדונם(פעילים 

 
      

מהלך מעקב ב
 לא ניכר הפרש בין הטיפולים. -בוצע מעקב אחר שיעור העשבים ומחלות עלים  -הגידול

 

 14/1/2016-ב )ס"מ(עומק הרטבה 

 
 מינימום פליחה-אי

 
   ללא חיפוי חיפוי קש

 
120 95 120 

 
110 70 85 

 
110 95 95 

 
120 60 75 

 
95 70 110 

 
120 60 90 

 
95 90 95 

 
110 60 70 

  
65 80 

   
80 

 90 74 110 ממוצע

 פליחה(.-חיפוי קש= אזורים בשדה בהם היה קש מפוזר )אי    

     

 קציר:תוצאות 

 מ"מ 450סה"כ גשם: 



  
 פליחה -אי מינימום

 165 165 יבול גרגרים 10/5

 

עשבים בקציר )קייצת 
 הרבה ללא בעיקר(

 7 ללא ריסוס עשבים 25/5

 
 9   +שטח120אמינובר 

 פליחה היה מלוכלך בעשבים ירוקים.-: היבול מחלקת האיהערה

הטיפולים, וזו  2בין הגידול , גידול ובתוצאות קרקע  - ואיכותיים םכמותיי ניתן לראות שאין הבדלים

 לתצפית. 4-מגמה שנמשכת גם בעונה  ה

אינו תורם להצטברות  פליחה ללא חיפוי קש-ע"פ חוקר שימור הקרקע,  ד'ר גיל אשל:   ממשק אי

אלא תיתכן  ,החומר האורגאני בשכבה העליונה, לכן לא רק שאינו תורם לשכבת הקרקע העליונה

ניתן לכפר על תהליך כזה  ע"י תוספת  -הרעה בתכונות קרקע החשובות כגון: הידוק, סידוק וכו'.  אגב

 שנים )הצנעה בעיבוד( 3-4חומר אורגאני אחת ל 

 שיטות כמעט זהות לחלוטין.ה 2בין וההוצאות ת ההכנסוסה"כ    -תמחיר

לא יפתחו  –כל עוד לא נצטרך לבצע פעולות אגרונומיות נוספות של: הדברה, דישון וכו' 

 פערים בתמחירי הממשקים השונים. \הבדלים

 סיכום:

חלקה עם  -היא אמנם מבוצעת ללא חזרות אולם בקנה מידה משקי –חשיבותה של תצפית זו גדולה 

 פוגרפיה וכלים משקיים המיישמים ממשקי עיבוד שבאמת מתנהלים בשטחי הנגב הצפוני.מעט טו

 2משמעותיים בין \שנות מחקר )תצפית( השוואתי עדיין לא ניכרים הבדלים אמיתיים 4לאחר 

 הממשקים.

 המשך......

שעורה(, ולסיים עם -חיטה-חיטה-עונות הגידול הקרובות )חיטה 3-ב גם כוונתנו להמשיך בהשוואה זו

 מסקנות מגובשות, הן מבחינה אגרונומית והן מבחינה כלכלית ופרקטית.

 2מועדים( את תכולת החומר האורגאני בקרקע, בין  2במהלך עונה הקרובה נבדוק ביסודיות )

 הממשקים.

 

 נספח:

יום  40-, כ11/3/2016בתאריך  האפונה. של גידול ביומסה, המציגה NDVIהדמאת לווין  (1

 ללא הבדלים בעצמת הצימוח.   מהצצה:



 

 

 :(26/5) של עשבים קיימים לאחר קציר ביומסה , מייצגתNDVIהדמאת לווין  (2

 פליחה.-הרבה יותר עשבים )בעיקר קייצת( בצד של האי

 

 מינימום עיבוד

 פליחה-אי



 

 יר  לייבוש העשבים. היה צורך בריסוס לפני הקצ  -פליחה -העשבייה נראית באזור האי

 

 :עונות תצפית 4יכום ס

 עונה
יבול גרעינים  גידול

 מינימום
יבול גרעינים 

   אפס

 זהה 175 175 חיטה 2013

 זהה 250 250 חיטה 2014

 זהה 431 429 שעורה 2015

 זהה 160 160 אפונה 2016

 

בשטח בין  ( ניכרו מעט הבדליםאפונה-שעורה-חיטה-)חיטה רצופותעונות גידול  4במהלך 

עדיין . הבדלים אלו לא השפיעו , ועשביית קיץבעיקר בכמות פעילות הנברנים -משקי הגידולמ

 על הבדלים ביבולים )בטבלה מעל( ולא להבדלים באיכותם.

 עיבודמינימום 

 פליחה-אי

 מינימום עיבוד

 פליחה-אי

 הגבול



 

 

-השוואת הוצאות רב
 שנתי

      

        

 

 פליחה -אי מינימום
   

 
 פעולה

עלות 
 פעולה ד(\)שח

עלות 
 ד(\)שח

   

2013 
 חיטה

 ממחירון 80%      10.8 קלטור
 המקרים 2-זריעה באייר סידר ב 25.6 פליחה-זריעה אי 16 זריעה )אייר סידר( 

 7 ריסוס עשבים 7 ריסוס עשבים
 

תוספת מחיר 
 30%לדישן=

 ד'\ק"ג 250-קציר ביבול כ 30 קציר קומביין 30 קציר קומביין
 30 גיבוב+כיבוש קש 30 גיבוב+כיבוש קש 

   
 92.6 :2013הוצאות  93.8 :2013הוצאות  "כ סה

   

 
        

   

חיטה 
2014 

 25.6 פליחה-דישון במזריעת אי 20 דישון בקלטור
 25.6 זריעה אי פליחה 16 זריעה   
 7 ריסוס עשבים 7 ריסוס עשבים   
 30 קציר קומביין 30 קציר קומביין   
 30 גיבוב+כיבוש קש 30 גיבוב+כיבוש קש   
   

 118.2 :2014הוצאות  103 :2014הוצאות  סה"כ 
   

 
        

   

שעורה 
2015 

 7 ריסוס עשבים 7 ריסוס עשבים
 33.3 פליחה+דישון-זריעה אי 29.1 זריעה+קלטור+דישון   
 7 ריסוס עשבים 7 ריסוס עשבים   
 8 ריסוס א. מחלות 8 ריסוס א. מחלות   
 8 2א. מחלות ריסוס 8 2ריסוס א. מחלות   
 30 קציר קומביין 30 קציר קומביין   
 30 גיבוב+כיבוש קש 30 גיבוב+כיבוש קש   
   

 123.3 :2015הוצאות  119.1 :2015הוצאות  סה"כ 
   

 
    

     

אפונה 
2016 

 13 פיזור א.+ רוש 30 משתת
 25.6 (Pזריעת דשן יסוד ) 20 (Pקלטור+דישון יסוד )   

 7 ריסוס עשבים 7 ביםריסוס עש   
   

 10 +חומר2ריסוס עשבים 10 קלטור
 25.6 זריעה אי פליחה 16 זריעה   
 8 2ריסוס א. מחלות 8 2ריסוס א. מחלות   
   

 72 קציר קומביין 72 קציר קומביין
 30 גיבוב+כיבוש קש 30 גיבוב+כיבוש קש   
 7 ריסוס עשבים       
   

 9.0 אמינובר+שטח    
   

 207.2 :2016הוצאות  193.0 :2016הוצאות  סה"כ 
   

 

 
 

      



 4סה"כ הוצאות עיבודים והדברה לאחר 
 541.3   508.9 שנים:

   

        

 
 8 הפרש ממוצע לשנה :

     

 
 דונם(\)₪ פליחה-לרעת ממשק האי

     

 
 תמיכות  משרד החקלאות.\הפרש זה מכוסה בקלות ע"י מענקים

     

 :4עונה  םסיכו

עם מעט הבדלים מהותיים: פעילות מכרסמים, ועשביית קיץ.  עשביית הקיץ  4סיום עונה 

)בעיקר קיצת( הפריעה בקציר הגרגרים בתוספת לכלוך ולחות. במצב רגיל כדאי לרסס את 

 העשביה הירוקה לייבוש לפני קציר.

פליחה, כאשר -יהבדלים ניכרים בעומק ההרטבה, באמצע החורף, דווקא בתוך טיפול הא

אזורים עם הרבה חיפוי קש קולטים כמות גדולה יותר של מים לעומת אזורים ללא חיפוי כלל, 

 אשר קולטים פחות מים משטח מקולטר )מינימום עיבוד(.

 המגמה של הפרשים קטנים בין הממשקים ממשיכה.  

 עונות גידול )חיטה( לפחות. 2בכוונתנו להמשיך בהשוואה עוד 

 

  – סיכום ר"ש

                   מבחינה כלכלית נראה שאין הבדל משמעותי בין ממשקי הגידול.  -

מענקי האגף לשימור הקרקע לבטח מאפשרים כדאיות כלכלית ביישום ממשק    

 פליחה.-האי

ע"מ להצליח לא לגרום נזקים )בעיקר בתחום  –מבחינה אגרונומית ואגרוטכנית  -

!!  )בעיקר להיות קפדניים יותר פליחה-יהא חקלאינדרש מעשביה והגנת הצומח( 

 ריסוסים בזמן ובאיכות(

תרומת חיפוי שאריות הקש הינה הכרחית וממשית ע"מ ליצור יתרון לממשק       

 פליחה !!    יש לבחון כיצד ניתן לעודד ממשק כזה.-האי

 


