
 אבץ על יבול באבוקדו מזן האסקורטין  הגמעתבחינת השפעת 

 2019דו"ח מחקר 

 
 לאו וינר, רוברטו נתן, מאיה שניט אורלנד, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 לירז רשתי, דשנים וחומרים כימיים

 קיבוץ נחשונים –רוני יעקב, רוני ריינגהרט 

 

  הקדמה
 רי. במחסואבוקדוב ליסוד חיוני ובדרך כלל קושרים את פעילותו לתהליכים המונעים נשירה נחשבאבץ 

 אבץ צפוי פחיתה ביבול.

שנדגמו בסתיו.  יםידיאגנוסטנרשמו רמות מחסור אבץ בעלים  2018בבדיקות עלים במטע נחשונים בעונת 

 מחומר יבש.ח"מ  20-יתה מתחת להירמת האבץ שנרשה 

על אבץ  כילאטבהגמעת באמצעות אבץ בהעץ עם בעבודה הנוכחית אנו בוחנים את האפשרות להעשיר את 

  .ובחינת ההשפעה של טיפול זה על היבול במהלך העונה EDTAבסיס 

 

 שיטות וחומרים
שימשו אותנו לביצוע  בקיבוץ נחשונים 117מורכבים על כנות דגניה  2016עצי אבוקדו מהזן האס מנטיעת 

 ר. המחק

 במסגרת המחקר נבחנו שני טיפולים על פי הפירוט בטבלה שלהלן:

 

צבע 
 הטיפול

 חזרה הטיפול
מספר 
 שורה

עצים 
 בחזרה

דונם 
 לחזרה

 ביקורת ירוק

1 10 25 0.600 

2 13 26 0.624 

3 16 27 0.648 

4 21 28 0.672 

 צהוב

-קורטין
אבץ 

ביישום 
 קרקעי

1.0 
LitX6 

1 9 24 0.576 

2 12 26 0.624 

3 15 27 0.648 

4 19 27 0.648 

 

 גרם לסמ"ק. 1.16. לתכשיר משקל סגולי של EDTAאבץ בכלאציה עם  1.8%מכיל : קורטין אבץהרכב 

ליטר לדונם דרך מערכת ההשקיה בתאריכים הבאים:  1אבץ יושם בשש מנות של  קורטין שיטת היישום:

 ליטר לדונם. 6. סה"כ 2020בספטמבר  26 -באוגוסט ו 28ביולי,  28ביולי,  2במאי,  31באפריל,  29

 2019אוקטובר ב 6-בשנדגמו  יםידיאגנוסטהיסודות בעלים רמת ת בדיק עלים:יסודות בת דיגום ובדיק

 ם הסטנדרטי המקובל באבוקדו.על פי הדיגו

היבול של כל חזרה נקטף בנפרד כאשר המיון של הפירות לגדלים ולאיכויות נעשה של כל טיפול  יבול:

   בנפרד.

 

  תוצאות

 
האבץ  קורטין אבץ דרך מערכת ההשקיה במהלך העונה העלו בצורה מתונה את ריכוז יישום אבץ בעלים: 

לעומת  16.4היה קורטין אבץ בעלים בוגרים שנדגמו בסתיו. ריכוז האבץ שנמצא בעלים של עצי בהם יושם 

(. למרות שהתוצאות מראות מגמת עליה ברמות האבץ בעלים ע"י יישום 1)איור  ח"מ בביקורת 13.4

גון ברזל ומנגן וגם לאבץ נבדקו בעלים מיקרואלמנטים אחרים כ ףבנוסקורטין אבץ עליה זו לא מובהקת. 



מקרואלמנטים כגון חנקן, זרחן, מגנזיום וסידן. יש לציין שלא נמצא הבדל מהותי בריכוזי יסודות אחרים 

 לביקורת )נתונים לא מוצגים(. הקורטין אבץשנבדקו בעלים בוגרים בין טיפול 

 

 611 -ם לדונם לקילוגר 525 -רמת היבול הוגברה על ידי יישום קורטין אבץ במהלך העונה מיבול: 

 20 -ו 18, 16(. קורטין אבץ שיפר בצורה מתונה את היבול של פרי גדול מגודל 2קילוגרם לדונם )איור 

 (.3)איור 

 

  מסקנות ביניים

 
במהלך העונה מראה מגמת שיפור בתכולת האבץ בעלים וגם העלה  עקקרליישום קורטין אבץ בהגמעה 

גדול באבוקדו מהזן האס. על מנת לבסס נתונים אלה חשוב להמשיך באופן מתון את היבול הכללי ושל פרי 

 בניסוי במהלך העונות הבאות.

 

 
על ריכוז  יישום קורטין אבץ במהלך העונה. השפעת 1איור 

באוקטובר  6 -בוגרים שנדגמו ב אבוקדו מזן האס האבץ בעלי

 . הטווחים מציינים את שגיאת התקן של הממוצע2019

 

 
על יבול כללי וליצוא. הטווחים  קורטין אבץ. השפעת 2איור 

 מציינים את שגיאת התקן של הממוצע

 



 
על יבול פרי גדול. הטווחים  קורטין אבץ. השפעת 3איור 

 מציינים את שגיאת התקן של הממוצע

 


