
 כנס סכום עונה ארצי

 12.6.18עגבניות מאכל 

 מולי זקס  ' דר

 והשקיהשל דישון טכנולוגיה ר "ממ  

 והדרופוניקהמצעים מנותקים               



 )ppm)170 ,85, 50, 30, 10דישון בריכוזים עולים של אשלגן תמיסות  5•

 ללא קומפוסט ביסוד•

 . איקרם עגבנית אשכול –זן •

 (.מותפלים)מים שפירים : מיםאיכות •

שרית סופר  ללא אשלגן דשן הוחלט לעבוד עם ( מ כלורידים"ח 50)בעקבות איכות המים •

 .    לטיפולי אשלגן( אשלגן כלורי נוזלי)תמיסת טוב יחד עם 

 .  2017בספטמבר   12  -תאריך שתילה •

כל הטיפולים דושנו .  בגלל תקלת דשן בתחילת הניסוי באוקטובר18  -הטיפולים התחילו ב•

 . K -בטעות ב

 .  חולי -מרקם קרקע  •

,  במי השקיה ובצמח, בניסוי זה המשכנו לבדוק את רמות יסודות הזנה בקרקע

יתכן שנוכל  . בהשערה שנמצא השפעה של ריכוזי האשלגן על היבול ואיכותו
 .לחסוך בתשומות דשן

 
 

 

 

 עגבניות חממה גדולות בקרקע התאמת ממשק דישון ופיתוח עקומי קליטה לגידול

 מ"שה -ליאור אברהם  , שלי גנץ, זקסמולי  

 פ הדרום"מו -  ברונרסגולי ומשה מורן   
 כימייםדשנים וחומרים  -אברהם  סולי, אורי מזומן   

2003 

לקבלת  , בדקנו טיפולי הזנה בעגבניות צרי

 ,  עקומי קליטה לאופטימיזציה של דישון

דיגום חודשי של צמחים לבדיקות : ללוכ

,  אשכולות, תפרחות, מספר עלים, גובה

משקל יבש ואנליזות כימיות  , משקל טרי 

 .של כל יסודות ההזנה בצמח



 

עבדנו  עם פרלייט כדי  

לבדוק את המאזנים של  

 קליטת יסודות הזנה  





100 ppm N 
עגבניות  בדונם ( סולק)שחוסר יסודות הזנה ג "קכ "סה

 רי במשך הגידול'צ
 אבץ מנגן ברזל כלוריד נתרן מגנזיום סידן אשלגן זרחן חנקן  

 0.1 0.3 0.3 25.7 4.6 5.5 12.4 70.7 8.8 51.8 אמון 30% 
 0.1 0.3 0.3 24.2 4.5 7.8 17.2 74.2 8.2 49.7 אמון 10%



 אננטי+ רי  שירן 'צ –פ רמת הנגב "מו 2013-2014•

 תואר שני בנושא

   אננטי –רמת הנגב פ "מו  2015-2015•

 אותם ערוגות ללא יישום קומפוסט

 אננטי–הדרום פ "מו   2015-2016•

 איקרם   -הדרום פ "מו   2017-2018•

 עגבניות חממה בקרקע חולית



ליאור  , גנץשלי , מולי זקס
 מ"שה - פריידמןאברהם ועודד 

  -  ברונרמורן סגולי ומשה 

 הבשורפ "מו

   -אברהם  סולי ,אורי מזומן   

 דשנים וחומרים כימיים

ופיתוח עקומי קליטה לגידול התאמת ממשק דישון 
  2017-2018 אשכול בחממה בקרקעעגבניות 



 )ppm170 ,85, 50, 30, 10(דישון בריכוזים עולים של אשלגן תמיסות  5

 ללא קומפוסט ביסוד

 (.מותפלים)מים שפירים : מיםאיכות 

 אשלגן ללא שרית סופר דשן הוחלט לעבוד עם ( מ כלורידים"ח 50)איכות המים בעקבות 

 טוב תמיסת עם יחד 

 .    לטיפולי אשלגן 0-0-15(  אשלגן כלורי נוזלי) 

 

 .  2017בספטמבר   12  -תאריך שתילה •

 . עגבנית אשכול איקרם –זן •

 .  חולי -מרקם קרקע •

 .  בגלל תקלת דשן בתחילת הניסוי באוקטובר18  -התחילו בהטיפולים •

 

,  במי השקיה ובצמח, בניסוי זה המשכנו לבדוק את רמות יסודות הזנה בקרקע

 .  של ריכוזי האשלגן על היבול ואיכותושנמצא השפעה בהשערה 
 

 

 

 תיאור הניסוי

4-1-0+0.5+6 



2017אנליזה של מי טפטפת בחודש פברואר   

 5 4 3 2 1 טיפול

pH   7.05 7.30 7.23 7.30 7.11 

EC dSm
-1

 0.84 0.80 0.85 1.15 1.93 

N-NH4 ppm 39.72 30.37 27.98 37.72 64.85 

N-NO3 ppm 46.70 32.97 34.41 45.70 74.78 

N-total ppm 87.42 63.34 62.39 83.42 139.63 

P ppm 9.68 6.84 6.96 9.51 15.97 

K ppm 11.50 25.60 46.5 88.80 212.40 

Ca ppm 29.9 26.10 26.30 27.20 27.30 

Mg ppm 14.00 12.00 11.10 13.80 21.00 

Na ppm 31.40 29.10 30.10 32.90 38.00 

Cl ppm 49.00 63.00 84.00 127.00 251.00 



 בבדיקות הרסניות למעקב אחרי הגידול

 מטר 6. גובה מקס



 יסודות הזנה בקרקע
P 

Cl 

N-NO3 

Ca 



 2017-18ממוצעים : אשלגן בקרקע

 

0  KCl 

  ק"למק "סמ 150
תמיסת    0-0-15

KCl 

   ק"למק "סמ 600
תמיסת    0-0-15

KCl 

   ק"למק "סמ  1700
תמיסת    0-0-15

KCl 

  ק"למק "סמ 300 
תמיסת    0-0-15

KCl 



 

צמחים  1850-יבול מסחרי לדונם  

10/12/2017 – 03/05/2018 
הרבה אשלגן                                                                                   

 מעט אשלגן



 מסקנות  

תוצאות אנליזות אשלגן בקרקע במהלך עונת •

ריכוז האשלגן החליף  הגידול מציגות  כי כאשר 

ג יחד עם דישון נמוך "ק/ג"מ 50של בטווח בקרקע 

את דרישות  מספקת ,  השקיהשל אשלגן לאורך כל 

 .  בצמחי עגבנייההאשלגן 

ניתן לדשן באשלגן כלורי במשך כל עונת הגידול  •
לא הייתה השפעה  .כאשר משתמשים במי התפלה

 מ כלורידים"ח 255על הצמח גם בריכוז של 

 



 

 

 !יש להתייחס לבדיקות קרקע•

 ...יש לשקול מתן קומפוסט כל שנה•

עודף דישון באשלגן לא תורם לאיכות הפרי ולתוספת  •
 .  יבול

כאשר מקור מי השקיה עם ריכוז נמוך של כלורידים •
אפשר לדשן באשלגן כלורי ללא פגיעה ביבול ואיכות  

 .הפרי


