
בחלקה גירית בחימצהברזל ישום

וברין'ג-ליד בית

מגדלי הדרום–מנחם אליה , אריה בוסק

דשן גת-ערן בן יעקב 

בראסיפי–ינון שחם 



:2019בעל חימצהאגרוטכניקה 

בבית גוברין  116חלקה  

קילטור22/11/2018

('גר1000385משקל )' ד\ג"ק7זהבית זריעה12/12/2018

הצצה01/01/2019

קילטור שורה21/02/2019

כשותיתריסוס 04/04/2019

כשותיתריסוס 12/04/2019

כשותיתריסוס 23/04/2019

קציר19/06/2019



:הנסויגשם בחלקת 

מ"מצטבר ממ"מחודששנה

46.946.9אוקטובר2018

58.1105נובמבר2018

94.1199.1דצמבר2018

77.6276.7ינואר2019

109.7386.4פברואר2019

83.6470מרץ2019

6.4476.4אפריל2019



חיוורון באדמת גיר-חימצה



:הנסויטפולי

ישוםמועד 'ד\'מינון בלמהותצבעטפול

510/3/19ישום פרוגת על פני האדמה בצמוד לשורת הצמחיםאדוםא

לבןב
מ בצמוד לשורת  "ס6ישום פרוגת בחריץ באדמה  עומק 

הצמחים
510/3/19

513/3/19ריסוס עלוותי בפרוגתשחורג

0בקורת ללא טפולכחולד



ישוםכמות הגשם שירדה לפני ואחרי 

2019במרץ 13ל 10הטפולים בין ה 

מ"גשם במתאריך

27/2/1946.6

28/2/1921

1/3/199

2/3/191.9

5/3/190.8

13/3/192.1

14/3/1911.1

16/3/1912.5

23/3/190

24/3/1915

25/3/197.2





מ"ס56גובה –הגמעה על פני הקרקע –ירוק 



מ"ס58–הגמעה בחריץ ליד השורה –לבן 



מ"ס59גובה –ריסוס עלוותי –שחור 



מ"ס49–בקורת ללא טיפול –כחול 



15חומר יבש למטר שורה ב -חימצה

2019לאפריל 

מהותצבעטפול

חומר יבש  

15למטר      

19אפריל 

Student

231bעל פני האדמה בצמוד לשורת הצמחיםפרוגתישוםאדוםא

לבןב
מ בצמוד לשורת  "ס6ישום פרוגת בחריץ באדמה  עומק 

הצמחים
297a

281abריסוס עלוותי בפרוגתשחורג

238bבקורת ללא טפולכחולד

P0.063



:יבול גרגרים למטר שורה בסוף העונה

מהותצבעטפול
מטר  1יבול ל 

שורה
Tukey יבול ב%

132ab118ישום פרוגת על פני האדמה בצמוד לשורת הצמחיםאדוםא

לבןב
מ בצמוד  "ס6ישום פרוגת בחריץ באדמה  עומק 

לשורת הצמחים
130ab117

153a137בפרוגתריסוס עלוותי שחורג

112b100בקורת ללא טפולכחולד

P0.0303



על היבול היחסיהפרוגתטפוליהשפעת 
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באדמה גירית אבחימצהפרוגתישוםסכום 

עד סוף פברואר ירדו באזור בית גוברין     •

.מ"מ300כ 

מחיוורון בתחילת החימצהבשדה בו סבלה •

במינון זהה  , ברזלטפולי3העונה  יושמו 

.שונותישוםאך בשיטות 

כבר כחודש לאחר היישום הטיפולים שינו  •

.  גוון והצמח היה גבוה יותר



באדמה גירית בבחימצהפרוגתישוםסכום 

נמצא  , במשקל חומר יבש חודש לאחר היישום•

פ  "יתרון להצנעת החומר בקרקע ולריסוס ע

.הצמח

היה גבוה      העלוותיברסוסהיבול בסיום העונה •

פ  "היישום ע. ובמובהקלבקורתביחס % 37ב 

%  18הקרקע ולתוך הקרקע העלה את היבול  ב 

.לבקורתביחס 


