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 חלקות קבועות ככלי מחקרי עבור שיפור ממשק הגידול בפלחה 

 מוגש לארגון עובדי הפלחה -  2019/20 ףלעונת תש"דו"ח מסכם 

 , י. שמחון, ג'. אטרש, ס. אלאטרש. בונפיל דוד י.

 מרכז מחקר גילת -מינהל המחקר החקלאי 

 

 תקציר 

המשכנו  ,  מאז הכנסת ממשק אי פליחה  27- ברציפות והשנה ה  46- זו השנה ה(  2019-2020)   ף"תש  בעונת

בעונה זו טיפול  לבחון את גידול החיטה בממשקים שונים בניסוי ארוך הטווח שבחלקות קבועות בגילת.  

הזרחן חזר לשתי רמות בדומה לרמות ההיסטוריות שניתנו טרום ביצוע המחקר של השבת פוריות.  

זו    בחלקה שגדלה בעל, ו  הראופעות הממשק  השגם בעונה  דישון  למתן  יתרון לגידול אחת לשנתיים 

ממשק  במחזור גידולים עם כרב נע, בתוך כרב ליתרון מובהק לשיטת הגידול  קיים  משולב )חנקן וזרחן(.  

. כבכל שנה, לרמת הנותנת יתרון לאי פליחהיצור יבול הגרגרים  עיבוד נמצאה השפעה מובהקת על  ה

קטנה נמצאה  זו  השפעה    ,נו מדושןיפרט לטיפול שא  ,, אם כי בדרך כלל השפעה על היבול  נמצאהההזנה  

באופן כללי תכונות איכות בסיסיות, משקל נפחי ואחוז חלבון, היו תקינות  .  הגידולממשק  מהשפעת  

לפגוע   שב, העדר חוזר בדישון זרחן  השבת הפוריות בזרחן  לאחר   פרט לטיפול שלא קיבל חנקן כלל.

  .בצורה משמעותיתבעשבים רעים  הפחית את רמת השיבוש    נעכרב  כבשנים קודמות,    בכושר ההנבה. 

ברמות משקעים  ומדגישות כי  מצטרפות למסקנות שקיבלנו בעבר,  זו    ףהמסקנות העיקריות מעונת תש"

חשוב לקיים מחזור  , אולם  ותי מאוד לגידול בממשק אי פליחהמ"מ לעונה ניכר יתרון משמע  300-של כ

המשקעים(.   לכמות  )בהתאם  נע  כרב  או  אחר  גידול  שילוב  ע"י  בחלקות  זרעים,  מהניסוי  הנתונים 

 .בעתיד הקבועות פתחו צוהר אשר יאפשר התמודדות מוצלחת יותר עם תנאי הגידול בפועל

 

 מבוא 

לא הבלעדי,    באזורי גידול אשר בהם המשקעים מועטים החיטה מהווה את הגידול החשוב ביותר, אם

הגשמים  -גורמי ארוך הטווח בגילת היא להגיע לניצול מיטבי של מי-הניתן לזריעה. מטרת הניסוי הרב

. על פי תוצאות המחקר בחלקות הקבועות מיושמת אגרוטכניקה  וגידולי פלחה נוספים  לייצור דגניים 

  ממשק יישום    - א:  הבאים  אופניםבבנגב. ניצול מירבי של מי הגשמים מושג    י הפלחהמיטבית עבור גידול 

מחזור זרעים    -גשליטה בגידול על ידי רמת הדשנים המסופקת.    -ב של אי פליחה וחיפוי הקרקע בקש.  

בעיקר על ידי הפחתת רמת הדשן ביסוד, דבר אשר מונע התפתחות תואם. השליטה בגידול מתקבלת  

ניסיון השנים  הרפרודוקטיבים.    וגטטיבית מופרזת וכך נשמרים מים רבים יותר בקרקע עבור שלבי הגידול

גדיל את פוטנציאל השדות אשר  מיישום שיטת הגידול באי פליחה וחיפוי בקש  האחרונות מראה כי  

בעיות שונות  חיטה שנה אחר שנה  נזרעתבהם   עולות  כך  ללימוד  ועקב  עולה החשיבות  זאת  . לאור 

 השפעת הגידול הרציף.  

 

, בעבוד  כרב נעללמוד את השפעת הגידול הרציף לעומת הגידול על    המשכנובחלקות הקבועות בגילת,  

ובלי חיפוי בקש ובאי פליחה, עם  גם בחלקה המקבלת השקיית עזר נלמד  ברמות דשן שונות.    ,רגיל 
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כגידול    חיטהעל כרב    מצהחיוגודלה חיטה רציפה,  שילוב של מחזור זרעים עם גידולים אחרים, בשנה זו  

 . מחזור

  

 שיטות 

הכרב מתכונת החלקות הקבועות בצורת ההצבה הנוכחית המאפשרת בחינת גורם  התבצע בהמחקר  

הקבועות לבחינת גידול החיטה בנגב עיבוד הקרקע ברמות דישון שונות בגידול בעל. ניסויי החלקות  ו

  1994בשנת    וממשק חשוף הוכנסו למערך הטיפוליםפליחה וחיפוי  -אי  ממשק,  1974  ההחלו בשנת תשל"

מחקר  1998-ו במרכז  בנגב.    בהתאמה,  ארוךגילת  מפוצלותהטווח  -הניסוי  בחלקות  בארבע מוצב   ,

זו היא השחזרות.  )בלוקים(   ום עיבוד מממשק ללא עיבוד אך  הוחלף ממשק מינימ  שבה   לישיתעונה 

בחלקת , וניסוי מקביל  עומרבזן    17/11/19-בנזרע    ,בעל  ,ניסוי אחדבעונה זו  חשוף לממשק מקולטר.  

  מארבעים   מורכבהניסוי  .  בחימצה מזן שירה  1/1/20- וחציו ב  גדישבזן    10/11/19- בחציו  נזרע    השלחין

כטיפול ראשי )חיטה על חיטה קרקע מדוסקסת,   שונים ממשקים    6  :רופי טיפולים הכולליםיושמונה צ

 , בקרקע מדוסקסת  כרב נע, חיטה על חיטה באי פליחה, חיטה לאחר  מקולטרתחיטה על חיטה קרקע  

טיפולי הזנה    8(;  ]הכנה למחזור כרב[   מקולטרתוחיטה על חיטה קרקע    באי פליחה  כרב נעחיטה לאחר  

בעונה זו טיפול הזרחן חזר לשתי רמות    .([1,  0]  היסטוריות  זרחןשתי רמות  ו [,  15,  10,  5,  0רמות חנקן ]  4)

גודל חלקות  בדומה לרמות ההיסטוריות שניתנו טרום ביצוע המחקר של השבת פוריות בכל הטיפולים.  

  מטר  21*4( או  P1)   21* 6, וגודל חלקות המשנה  בהשקיית עזר(  84* 12)  מטר  84*10הניסוי של הממשקים  

(P0).  נ המושקית  הזנה    ובדקבחלקה  טיפולי  הממשקים  ב אותם  קרקע ) שלושת  מדוסקסת,  קרקע 

)במחזור דו חיטה  על  חימצה זן שירה  ובגידול    , בגידול חיטה רציפה מדי שנה(, ואי פליחהמקולטרת

לאורך עונת    מועדים  ניבשתבצע ניטור צמחי  ה בנוסף להשפעה על יבול הגרגרים,    בחלקות אלו.  שנתי(

, מחלות כל הפעולות בשדה )פרט לגורמים הנבדקים(: הדברת עשביםימים מהצצה(.    60,  30הגידול )

בוצעדוכ  ומזיקים ה  ו'  הנהוגות.  ההמלצות  פי  נעל  לאיחיטה  מיוחדת  במזרעה  וחיפוי  -זרעה  פליחה 

יוחד לקיצוץ  ין עם מתקן מי. פיזור הקש לחיפוי בוצע במהלך הקציר בקומבGREAT PLAINSמתוצרת  

 ופיזור הקש מתוצרת הארץ.  

 

 תוצאות ודיון 

בגשם מנביט מאופיין  פיזור הגשם היה  (  20/1920)   ף"תש  בעונת  :ויישום קוטלי עשבים  תנאים אקלימיים

)איור מאוחר יחסית ורציפות בירידת משקעים לאורך כל העונה כולל גשם משמעותי מאוד למילוי גרגר  

.  שנה ברוכהומייצגות    הגידול  לאורך כלמחסור במים    מנעוואופי פיזורם    ותרובהמכמויות הגשם    .(1

ירדו   מאוד   ברוכהשנה  כמות המייצגת  ,  רלוונטים  מ"מ  288בעונה מתוכם רק    מ"מ  303  סה"כבגילת 

) בהמטרה ל   ה כל חלקת השלחין קיבלה השקיי.  בהשוואה לממוצע הרב שנתי   20הנבטת חיטה בלבד 

  מוייושבשתי החלקות  מ"מ(.    70פרט לבלוק אחד של חימצה שקיבל השקיית עזר בטפטוף )זאת  מ"מ(,  

באיור  עשבים    יקוטל לא1כמפורט  שלחין  בחלקת  שהחיטה  להדגיש  חשוב  דגניים.   ,  בקוטל  טופלה 

 . 20/4/20 -סמ"ק/ד' ב 300  טייפון פעם אחת בלבד,בחלקת הבעל הכרבים טופלו כנגד עשבים 
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מאוחרת יותר בבעל והגעה  הצצה  עקב    היתה דומה  ,שני הזנים, עומר בבעל וגדיש בשלחיןשל  הפנולוגיה  

)קורונה(  נאמדה  לא  תכולת המים בקרקע    .8/3/20יום,  השתבלות באותו  ל השנה עקב הסגר שנכפה 

בכל הטיפולים תכולת המים בקרקע עבור  עם זאת, סביר כי בכל הממשקים ו  .בדיוק במועד המתאים

  .מספקתשלב מילוי הגרגרים היתה 

 
 . 2020 ף"עונת תשבחלקות הקבועות בגילת, ויישום ק"ע השקיה   ,. משקעים1איור 

 

במחזור  יתרון מובהק לשיטת הגידול קיים  .הגידול למימשק ת השפעה ניכר  בחלקת "בעל" יבול גרגרים:

יצור יבול הגרגרים )טבלה נמצאה השפעה מובהקת על    עיבודממשק הלבתוך כרב  גידולים עם כרב נע,  

רמת  ומעלה.    81לזן עומר למלא גרגר באופן תקין, משקל נפחי    והאביב המתון אפשרהמשקעים ו(.  1

כי היבול של  ,  ועבר  יםבדומה לתוצאות משנניתן לראות  שוב  .  אך בתחום התחתון  החלבון היתה תקינה

עקב צריכת  )כנראה עקב רמת פוריות נמוכה יותר    )חלקת שלחין( במחזור גידול רציף היה נמוך  גדישהזן  

.  הושפע רבות מההשקיה ומהממשקה  מצחיה  יבולבעשביה.  רב  שיבוש  ו   (ים עברומינרלים רבה יותר בשנ

ק"ג/ד',   187מ הניב  מ"  70ק"ג/ד', ותוספת    117-53בשלושת הבלוקים ללא טפטוף רמת היבול נעה בתחום  

בעיקר עקב    ,לא היה מושלם  זן גדיש מילוי גרגרב  בהשוואה לבלוק הצמוד זאת תרומה של ק"ג למ"מ.

השלחין,   בחלקת  דגניים.  בעשבים  הממשקים  ההבדלים  שיבוש  החלבון    נפחיהבמשקל  בין  ובתכולת 

  .  מובהקים לאוקטנים 
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 .ף"גילת תש -. השפעת ממשק הגידול )ממוצע כל רמות ההזנה( על יבול  1טבלה 

 ממשק
   עיבוד-גידול /כרבממשק 

יבול גרגרים 
 ק"ג/ד' 

 חלבון משקל נפחי
 אחוז

        עומרזן  -בעל

 b 323.4  b 81.8 b 11.0  דיסוק  -ע נ
 a  395.4  a 82.3 b 11.0 מחופה  -ע נ

 c  264.9     b 81.6 a 11.6 דיסוק  - חיטה
 c 250.4    c 081. a 11.5 קילטור - חיטה
 b 326.4 ab 81.9 b 11.0  מחופה  - חיטה
 c  262.0 c .218 a 11.7 קלטור/ דיסוק – חיטה

     שירה / גדישזן  -השקיית עזר
 a 199.8  a 78.9 a 12.2  דיסוק  – חיטה
 a 229.7  a 78.5 a 12.0  קילטור – חיטה
 a 229.1     a 78.8 a 12.0  מחופה  – חיטה

    A 87.9  דיסוק  – חימצה
    A 126.4  קילטור – חימצה
       A 102.5  מחופה  – חימצה

ממוצעים באותו טור המלווים באות זהה אינם על פי ניתוח ללא השפעת גורמי ההזנה,  בכל חלקה,  

 . 5%נבדלים זה מזה ברמת מובהקות של  

    

בחלקת  .  (2-7)איורים    כבכל שנה, לרמת ההזנה היתה השפעה על היבול בשתי החלקות  הזנה מינרלית:

- ממשקשה  ומהשל  של שני גורמיםלפחות  )  השפעת גומליןוהממשק    בנוסף להשפעת הכרבנמצאה  הבעל  

, אך בחלקת השלחין לא התקבלה השפעת גומלין. באופן גורף  המדדים השוניםובהקת על מ (זרחן-חנקן

הביאה לכך שלא נמצאה השפעה של זרחן  וש השבת הפוריות בזרחן שבוצעה בשנים האחרונות  השפעת  

ההשפעה המרכזית  .  6%-בכ  כושר ההנבההוריד את  בחלקת הבעל  נמוגה ושוב העדר דישון בזרחן  כלל  

גידול לשל ההזנה היא הפחתה בכושר היצור עקב אי מתן חנקן כל , כפי שניתן לראות בכל ממשקי 

אולם, השפעה זו פחות ניכרת (.  5,  2)איורים  בממשקים לאחר כרב נע  אך בצורה פחותה  הרציפה  החיטה  

 . ית, כנראה עקב העשבים ורמת יבול נמוכה יחסבחלקת השלחין

 

היכן  נגרמה  ממשקים  ה  רובובשלחין בבעל  ב  הן פחיתה משמעותית מאוד  (:  6,  3משקל נפחי )איורים  

במיוחד בטיפולים זן גדיש אין ספק שהעדר השקיה למילוי גרגר פגעה מאוד ב. יסוד חנקנידישון  ניתןש

)איורים  .  המדושנים ו/או    טוביםתנאים  עקב  (:  7,  4חלבון  אחוז    בשתי החלקות,  למילוי גרגרלהנבה 

ואין סיבה לתת    פרט לטיפול שלא קיבל דשן חנקני כלל,  ברוב טיפולים  תקין החלבון שהתקבל היה  

 . חשיבות יתר לממצאים
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 . ף"תשבעל גילת  -)ק"ג/ד'( יבול חיטה  . השפעת ממשק הגידול על2 איור

  

 .ףתש"בעל גילת  - משקל נפחי . השפעת ממשק הגידול על3 איור

 
 .ףתש"בעל גילת  -  אחוז חלבון . השפעת ממשק הגידול על4 איור
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 .ףתש"השקיית עזר גילת  -)ק"ג/ד'(  יבול חיטה . השפעת ממשק הגידול על5 איור

  

 .ףתש"השקיית עזר גילת  - משקל נפחי . השפעת ממשק הגידול על6 איור

 
 .ףתש"השקיית עזר גילת  - אחוז חלבון  . השפעת ממשק הגידול על7 איור
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ה הדברה כלשהיא  כיראשר הצמחלות ומזיקים  משמעותית של  נגיעות  לא נצפתה  לרוב    :ומזיקים  מחלות

שהגן על הנבטים מפני מזיקים    סלסטכל הזרעים היו מחוטאים עם  בכל ממשקי הגידול.  בשתי החלקות ו

בחלקת השלחין נזרע הזן גדיש   במיוחד בחודש הראשון מהצצה. ,בחלקות אלופגעו ר בעבר שא ,שונים

העמיד לחלדונות, אולם, בחלקת הבעל גדל הזן עומר הרגיש לחלדון צהוב. עקב זיהוי המחלה בחלקות  

שמנע מצוות המחקר יישום קוטלי מחלות בזמן, ניתן טיפול מונע מהאויר לכל  )קורונה(  שכנות והסגר  

ב שהיה  בטוח  לא  אך  אמיתי.  החלקה,  צורך  הקודמות  כך  השנים  לתצפיות  מצטרפות  אלו  תוצאות 

כי   במחלות  ממשקומדגישות  הנגיעות  בחומרת  להחמרה  בהכרח  מביא  אינו  בקש  וחיפוי  פליחה   אי 

נצפה  ונברנים,  ת אשר אמורים לסייע בהדברת  הותקנו שובכים לתנשמו  בחלקה ובסביבתה  . ובמזיקים

 .קינוןבהם 

 

 עשבים רעים: 

בעונה הקודמת עם מערכת לאיסוף זרעי עשבים במסגרת "מיזם גם כל הניסוי בחלקות הקבועות נקצר 

השיבוש.   רמת  את  להפחית  שאמור  גורם  עמיד    למרותעשבים",  ובזון  חיטה  בבן  הגובר  השיבוש 

גם   "מוקדמים"המשקעים  ה מנע  דבר אשר  העשבים,  לנביטת  גרמו  ולא  היו מספיק משמעותיים  לא 

קיימת השפעה  כי    בחלקת בעל ובחלקת השלחין נמצאלהשמיד עשבים רעים טרום זריעה.  בעונה זו  

לאחר עונה ללא השפעה, שוב    ,על רמת השיבוש בעשבים דגניים  , בעיקר המחזור,עיקרית של הממשק

, האילוח בזון ובן חיטה היה כבד מאוד בחלקות  בחלקת הבעל(. 8)איור  משניותלהזנה נמצאו השפעות 

רמת השיבוש בדגנים הגיעה "רק" לכ .  (9בעיקר בטיפולים שלא קיבלו חנקן )איור    שבמחזור חיטה רציף

גם בחלקת השלחין ובכרבים אחרים .  בדומה לשנה שעברהרמה  ברוב הממשקים  נבטים למ"ר,    500-50

ניתן    לסייג ולקבוע כי לא  בהתאם לשנים עברו ניתןלא נצפתה השפעה למימשק העיבודים, אשר על כן  

הכנסת מערכת שיתכן  לראות השפעה מובהקת של מימשק העיבודים על רמת השיבוש בעשבים דגניים.  

לכך.   תרמה  עשבים,  במיזם  בקציר,  עשבים  זרעי  בממשקים  לאיסוף  נרשמה  הגבוהה  השיבוש  רמת 

לרמות נמוכות עד המגדלים ברציפות חיטה, בעוד שהיכן קיים מחזור עם כרב נע רמת השבוש הגיעה  

אולם, בחלקת השלחין העדר שימוש בקוטלי עשבים כנגד דגניים גרם לתנאי גידול שאפשרו  .  "זניחות"

יחייב  אשר  דבר  מוקדים,  במספר  שועל  ושבולת  תבור  שעורת  בהתבססות  משמעותית  מאוד  עליה 

הבאה בעונה  חיטה10)איור    התייחסות  ולבן  לזון  בנוסף  זאת  עלים .  (,  רחבי  בעשבים  השיבוש  רמת 

בגידול רציף    מכמות העשבים  50%בחלקת השלחין הם מהווים כ    ,אולם  (.11)איור    ת הבעל זניחהבחלק

עקב בנוסף, . הטיפול כנגד רחבי העלים בגידול החימצה לא צלח, בממשק המקיים מחזורושבוש עיקרי 

שילוב השניים גרם לאילוח קשה בחרצית, דרדר, שלח, פרג, ופרגה   .לא הצלחנו לבצע קילטורהקורונה 

חשוב להדגיש את רמת השיבוש המועטה ביותר לאחר כרב נע, הן בממשק מעובד  כבעבר,  (.  12)איור  

עבור שמירת הכרב המחופה  בחלקת הבעל, . הפחתת רמת השיבוש בשנת הכרבמתוצאה כ ,והן במשמר

ו/או  ע"י קילטור  עובד  במקביל הכרב המעובד,    .תיבת שורות אלואחד עד כ  טיפולנקי מעשבים נדרש  

 ודסקוס. 
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 . ףתש" גילת ,דגניים השיבוש בעשבים רעיםורמת  . ממשק הגידול 8 איור

 
 תש"ף. גילת בן חיטה אריכא בחלקת בעל,. 9 איור

 
 תש"ף.  גילת שעורת תבור )ימין( ושבולת שועל )שמאל( בחלקת בעל,. 10 איור
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 .ף"תש גילת רחבי עלים, השיבוש בעשבים רעיםורמת ממשק הגידול  . 11 איור

 
 תש"ף. גילת רחבי עלים בגידול חימצה, חלקת שלחין שיבוש בעשבים רעים. 12 איור

 

 סוף דבר:

ההחלפה המוצלחת של הזן יובל בזן  המשך  הינו    ףהמאפיין המרכזי שהשאיר חותם בתוצאות עונת תש"

אין ספק .  עם העשבים המתחרים, בחלקת השלחין, הזן גדיש נתקל בקשיים חלקת הבעל לעומת. עומר

 שהקורונה תרמה לקושי בהדברת העשבים בגידול החימצה, דבר שפגע בכושר הנבתה.

 

  מסקנות:

 מצטרפות למסקנות שקיבלנו בעבר, והן:  ף"העיקריות מעונת תשהמסקנות 

  )בהתאם לכמות המשקעים(.  כרב נעגידול אחר או  שילוב  חשוב לקיים מחזור זרעים, ע"י   . א

  הקפדה על מחזור זרעים מגוון תאפשר התמודדות טובה וזולה יותר עם העשבים הרעים.

כ  ב .ב של  אי    300רמות משקעים  בממשק  לגידול  מאוד  יתרון משמעותי  ניכר  לעונה  מ"מ 

 .פליחה
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 הבעת תודה 

 במימון מחקר זה.   ואשר סייערגון עובדי הפלחה לאשלוחה  יתודת


