
חוות  –חזי גורן , מחמוד זועבי, שמעון לחיאני, יפתח גלעדי
עדן

ם"שה–אשר אייזנקוט , אור רם
מנהל המחקר החקלאי–בונפיל . דוד י

ש מסילות"גד–מור נויברט 

יעילות היישום של דשן נוזלי  
ומוצק בדישון ראש בחיטה



מבוא
יבול ואיכות החיטה תלויים במידה רבה בזמינות  •

(מועד יישום וכמות)המינרלים בקרקע ובמיוחד חנקן 
בעולם  . ממשק הדישון בגידול חיטה נחקר רבות בעבר•

תרומה ( ביסוד ובראש)מועד : ובארץ ניסויי שדה רבים
והגורמים השונים המשפיעים

חילוקי . יישום של דשן ראש בתמיסת חנקן עלה מחדש•
דעות ליעילות הדישון בכפוף לגשם  

( או המטרה)המחלוקת האם ניתן ליישם ללא גשם •
( מספר ימים)והצנעת הדשן בתוך זמן קצר 



המשך-מבוא 
ידוע שמרבית  ? י נוף הצמחים"כמה מהדשן ייקלט ע•

הקליטה של החנקן מהקרקע 

האם אין איבוד של חנקן ביישום  -ומה שנשאר על הנוף •
?ימים10בטווח זמן של שבוע עד , ללא גשם

בחינה של יישום דשן ראש חנקני נוזלי  : מטרת המחקר•
מועד דישון הראש  )עלים 5-6על פני נוף החיטה בגיל 

ללא , ימים10–5ויעילותו בטווח זמן של ( המקובל
י הגשם"הצנעתו המיידית ע

2018-בדרום ו: ניסויים5•



שיטות וחומרים

2019:

ש מסילות"גד" 1אשרפיה "חלקת חיטה •

יחידות חנקן באוריאה8.0דישון יסוד •

6.12.18הצצה , 29.11.18: זריעה. הזן עמית•

מוקם שטח הניסוי במרכז החלקה  19.12.18בתאריך •
וסומנו חלקות הניסוי  

בהתאם  , יחידות חנקן4.0דישון ראש ניתן בכמות של •
10.1.19לטיפולים השונים והתבצע בתאריך 



השטח נמצא  . במועד היישום הצמחים בעלה חמישי•
80%-70%בכיסוי של 

ימים ואחר כך נשטף אל 5הדשן בטיפולים השונים חיכה 
הקרקע בגשם

נלקחו בדיקות קרקע ונוף לפני ואחרי הדישון  
בקומביין ייעודי לניסויים4.6.19: קציר

יישום מאוחר מאוד  . חוות עדן: 2018

שם הטיפולהטיפול
סוג 

הדשן
כמות חנקן 
ביחידות

חנקן צרוף 
באחוזים

כמות דשן 
ליחידת חנקן

4.25 ליטר421%נוזליתמיסת אוריאהא

2.4 ליטר432%נוזליאוראןב

2.17 ק"ג446%מוצקאוריאהג
000איןביקורת לא מדושנתד
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2019תוצאות 
:בנוף

במקום הטבלה יבוא גרף
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הפרש בין הטיפולים לביקורת

הכמות חושבה לפי משקל ממוצע חומר יבש לשטח  : הערה
(ר"גרם למ79)שנלקחו במועד הדישון , של מדגמי הצמחים

:תוספת חנקן בנוף הצמחים



ימים לאחר הגשם 5-ימים לאחר הדישון ו11: בקרקע
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אבל לא היו הבדלים  . טעות בערכי החנקן האמוניאקלי•
בין הטיפולים לביקורת

לכן אי אפשר לעשות סכום החנקן המינראלי בקרקע•

ובהתאם בעיה בהצגת מאזן של החנקן בניסוי•

מ  "ח10-אבל בכל זאת לפי הניטראטי הפרש של כ•
ואז המאזן מסתדר טוב  . יחידות חנקן3.25-שהם כ

....מדי

11.5%, ד"קג750)לא נמצאו הבדלי יבול בגרגרים •
(חלבון

המשך-תוצאות 



דיון
תמיסת  )הבדל בין הטיפולים בקליטת החנקן בנוף •

(בניתוח פחות מחמיר גם האוראן. האוריאה

חלק קטן מהחנקן נקלט בנוף•

רמת חנקות גבוהה יותר נמצאה בקרקע בטיפולי  •
הדישון לעומת הביקורת

נקודה  . בין טיפולי הדישון עצמם לא נמצאו הבדלים•
(ההשוואה בין האוריאה והתמיסות)חשובה 

חלק –ניתן להקיש מכך ולומר שבטווח זמן שנבדק •
מהחנקן שניתן על הנוף הגיע אל הקרקע



המשך-דיון 
היכן  , תנאי הגשם אפשרו התפתחות שורשים לעומק•

הנבת יבול גבוה עם אחוז חלבון  . שהקרקע הכילה חנקן רב
.  11.5%תקין 

לכן לא מפתיע שטיפולי דשן הראש לא השפיעו על יבול  •
הגרגרים ואיכותו  

,  קרקע פוריה: בעייתיות המבחן( 2018)בשנה הראשונה •
אין הבדלים בנוף, (בעיית קליטה בנוף זקן)יישום מאוחר 

התמיסות . הבדל בקרקע ברמת החנקה בטיפול האוריאה•
נשארו על הנוף

פוריות השטח–לא נמצאו הבדלים ביבול •



סיכום
חמישה ניסויים במהלך שלוש שנים•

...אבל גם באחרים למדנו. מהם שניים טובים•

ללא גשם קרוב  , ניתן לומר שבדישון ראש עלוותי•
חלק קטן נקלט בנוף  , (טווח של ימים בודדים)

וחלק גדול מגיע אל הקרקע

שתהיה שנה ברוכה וגשמים בעיתם•

!תודה על ההקשבה•





:בקרקע

שם הטיפול

הפרש בין 
הטיפולים 
לביקורת 

במ"ג ק"ג חנקה

הפרש בין 
הטיפולים 

לביקורת ביחידות 
חנקן

A21.413.33.59דישון ראש באוראן

A17.79.62.59דישון ראש בתמיסה אוריאה

A16.78.62.32דישון ראש באוריאה מוצק
B8.10.00.00  ביקורת לא מדושנת

N-NO3  
מ"ג/ק"ג





דישון

:החיטה צריכה לקלוט–ד גרגירים /ג"ק100לייצור •

.ג זרחן צרוף "ק0.3-ח חנקן ו"י2.5

חוסר  , חיוורון בעלים, בהאטת הגדילה: מחסור בחנקן מתבטא •
עלים קצרים וצרים  , קמה נמוכה, פיגור בהתפתחות, הפצלה

השיבולים יהיו  . ובהמשך תמותת עלים תחתונים בטרם עת 
.קצרות 

צימוח . יגרום להתארכות הפרקים ולרביצה : עודפי חנקן •
וגטטיבי מופרז

4+ 8: יחידות חנקן12-13כמות כללית של •

במידה והחנקן נדחק מתחת לבית השורשים –דישון ראש •



דישון יסוד

כרב ופוריות החלקה•

תחמיץ או גרגרים: ייעוד•

:התייקרות הדשנים ותנאי השנים האחרונות•

כמה לדשן ביסוד   : דיוק ויעילות מרביים. 1–
והתחשבות בכרב

בהתאם , בחירת יחידת החנקן הפחות יקרה. 2–
לאפשרויות היישום של המשק

העברת חלק מכמות החנקן המתוכננת לראש בהתאם . 3–
להתפתחות השטח



דישון ראש

האם ניתן דשן ביסוד וכמה•

הדישון בראש בסיוע בדיקות עלים  •

צריכה  . ההתארכות וצימוח מהיר-הדישון בשלב ההפרקה •
גבוהה של חנקן בפרק הזמן

נסיון המגדל. הסתכלות והתרשמות: מצב השטח•

הדישון בראש ייקבע בהתאם לכמות המשקעים והתפתחות  •
היתכנות להמשך. השטחים



דוגמה לתקלות•

ג עם חלבון תקין"ק500הצורך להבטיח יבול טוב •

דישון ראש






