
 רמת מגשימיםתצפית הזנה בשקד ביניים לסיכום 

 עמיחי ספיר אפרים זוהר, ראובן בירגר

במטע השקד של רמת מגשימים הנמצא בעין סעיד במורדות המזרחיים של רמת 
הגולן יש קטעים בתוך חלקות אשר העצים בהם נראים קטנים יותר וחסרי חיוניות. 

למרות שהחלקות מקבלות את אותם הטיפולים דרך אותה מערכת השקיה וכן את 
ולפתור את הבעיה כל שאר הטיפולים האגרוטכנים כמו שאר החלקות. כדי לנסות 

הוחלט לפצל את אחת החלקות ולטפל בה בצורה יותר אינטנסיבית ע"י דישון בדשן 
 "עודד" של חברת דשנים.

הומיות והא משפר את קליטת יסודות חומצות  12%עודד הוא דשן המכיל לפחות 
ההזנה מהקרקע ומפחית נזקי עקה בעצי פרי. כמו כן מעודד הדשן יצירת שורשים 

 וצאה מכך גם משפר את נוף העץ.חדשים וכת

 חומרים ושיטות:

מ' בזן אום אל פחם.  7X6מרווחי נטיעה  2006התצפית נערכה בחלקת שקד מנטיעת 
, מ' 0.5כל  ליטר/שעה 2.3שלוחות לשורה ספיקת טפטפת  2ההשקיה בטפטוף מוצנע 

צי עצים בכל טיפול שהיוו את ע 4בחלקה נבחרו באקראי . ימים 5אינטרוול השקיה: 
 המדידה.

 4ליטר עודד לדונם ב 10עם תחילת הדישון קיבלה חלקת הטיפול  2016באביב 
בנוסף על הדישון הסטנדרטי שקיבלה כל החלקה  .16/5ו 1/5, 18/4, 4/4-: בפעימות

מ"ק לדונם והדישון הסטנדרטי היה באורן  610כולל הביקורת. החלקה הושקתה ב
החלקות טיפול בנוטריוונט סטרטר  2קיבלו  2016בסתיו  ק"ג חנקן לדונם. 39 32

 נלקחו עלים לבדיקת תכולת היסודות בעלים. 2016 ביולי 10-. ב2.5%בריכוז 

, 12/4 -ב :פעימות 4ליטר לדונם עודד ב 10עם תחילת הדישון ניתנו שוב  2017באביב 
חנקן לדונם  ק"ג 40ק"ג לדונם זרחן +  5הדישון הסטנדרטי היה  .21/4ו 3/4, 18/4

נלקחו עלים לבדיקת תכולת היסודות  2017ביולי  20ב מ"ק לדונם. 610וכמות המים 
קיבלה רק חלקת הביקורת טיפול בנוטריוונטסטרטר בריכוז  2017בסתיו  בעלים.

נקטפו החלקות ועצי הטיפול והביקורת נישקלו בנפרד הפרי יובש  25/7/17. ב2.5%
המשקל ביום הקטיף למשקל הגלעין וכך חושב  ופוצח ונשקל שוב וחושב היחס בין

 היבול לעץ.

נמדדו היקפי הגזעים וסומן בצבע מקום המדידה ולאחר מכן בינואר  2015בדצמבר 
  .2017ובנובמבר  2017

 תוצאות:

מובאות התוצאות של  2בטבלה מס' , 1תוצאות בדיקות העלים מובאות בטבלה מס' 
ניתן לראות בטבלה  לדונם בק"ג גלעין. מובא היבול 3קוטר הגזעים ובטבלה מס' 

כי אין הבדלים משמעותיים ברמות היסודות אם כי בחלקת העודד הייתה  1מס' 
עליה ברמת החנקן אבל עדיין בחלקת הביקורת הרמה גבוהה יותר. גם ברמת הזרחן 

הייתה עליה בחלקת העודד שהביאה את הרמה לרמת חלקת הביקורת. יש לציין 
 . NPKהחלקות את אותה רמת דישון מבחינת יסודות המקרו  2ו שפרט לעודד קיבל



הטיפולים והשינוי בין השנים בחלקת  2ניתן לראות את היקפי הגזע ב2בטבלה מס' 
מהתוספת החלקת הביקורת. גם במופע  56% העודד הגידול בהיקף הגזע היה גדול ב

לקת העודד העץ נראה שיפור בחלקת העודד ולכל אורך תקופת הגידול העצים בח
 .(1)תמונה מס' נראו חיוניים יותר

החלקות וניתן לראות כי היבול בחלקת העודד  2רואים את היבול ב 3בטבלה מס' 
 מחלקת הביקורת  32% -היה גבוה ב

 

 תאריך
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10/7/16 

 93.5 21.5 29 0.47 2.22 0.1 2.06 משקי 6 א' עודד

 103.8 18.5 23 0.61 2.3 0.12 2.38 משקי 18 ב' ביקורת  

                        

 
20/7/17 

 141 18.5 32 0.63 2.09 0.13 2.17 משקי 6 א' עודד

 228 19.8 26 0.66 2.15 0.130 2.24 משקי 18 ב' ביקורת  

 בעלים בחלקות השונות: רמת היסודות 1טבלה מס' 

 טיפול
קוטר גזע 

15 
קוטר גזע 

16  
קוטר גזע 

 15-17תוספת  17

          

 4.82 69.2 67 64.38 עודד

          

 3.08 64.28 63.48 61.2 ביקורת
 : התוספת בקוטר הגזע בין הטיפולים 2טבלה מס' 

 יבול לד' בק"ג משקל גלעין /עץ טיפול

 173.2 7.2 עודד

 131.1 5.5 ביקורת

 : היבול בק"ג גלעין לדונם3טבלה מס' 

מעיון בתוצאות ניתן לראות כי הטיפול בדשן עודד אכן "עודד" את המטע דיון: 
והשפיע הן על גודלו של העץ וכמובן גם על היבול. יש לציין שהחלקה נבחרה לטיפול 

ל בעקבות הבחנה במצבה הנחות לעומת שאר החלקות. עליה ביבול בסדר גודל ש
. היבול תקווהבעקבות שנתיים של טיפול היא בהחלט משמעותית ונותנת  32%

ק"ג גלעין לדונם ובהחלט ניתן להבין כי החלקה  150הממוצע בכל השטח היה 
היה נמוך מהיבול  131.1שנבחרה הורידה את הממוצע מאחר והיבול בביקורת 

החלקה לאחר  של כל הממוצע. הטיפול בעודד אכן העלה את היבול מעל הממוצע
, כמובן שיש לבחון את ההשפעה מספר שנים נוספות כדי להגיע השנייהשנת הטיפול 

 למסקנה ברורה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 : מראה של עץ מטופל לעומת עץ ביקורת1תמונה מס' 


