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ת השפעת   י של חומצה זרחיתית יטריפיקציה  מעכבבחי על    ומלח אשלג
  באבוקדו ובוטריוספריהיבול 

  
  2021דו"ח מחקר 

  
רצוות המחקר:  יםבשיתוף עם  לאו וי חשו ים וחומרים כימיים  צוות מטע    וחברת דש

  

  רקע

יטריט   קן משפיע בצורה מאוד משמעותית על קצב פליטת ה וצר בתהליך    לאטמוספרהדישון בח ה

ו תהליך ביולוגי   יטריפיקציה הי קה. תהליך ה יים במעבר של אמון לח בי יטריפיקציה כחומר 

קן בצורת אמון ( +מטבעו ובו ח
4NH) קה -) הופך לח

3NO  חיידקים  ) בתהליכי חימצון בו מעורבים

יטריט (  וצר גם  יים לתהליך  ות. כשלב בי -מקבוצות שו
2NO  בשלב ראשון של התהליך חיידקי .(

ים ותוצר החימצון   ים ובחמצן כקולט אלקטרו יטריפיקציה משתמשים באמון כתורם אלטקטרו

י -יט (טרהוא 
2NOיטר י הכרוך בחימצון  יטריפיקציה מסוג אחר מעורבים בשלב הש יט  ). חיידקי 

ים כשהתוצא ים וחמצן כקולט אלקטרו הסופי של התהליך הוא יצירת    ה המשמש כתורם אלקטרו

קה ( -יטראט שהוא הח
3NO  .קה   ). לא קיים חיידק המסוגל לבצע חימצון מלא של אמון לח

קה לאטמוספירה משפיעים ומפחיתים את יעילות הדישון וגם משמשים כגורם מזהם   הפסדי הח

ים ובכך הורסים את האוזון. את האטמוספירה שמ   תחמצן ומשתמשים באוזון כקולט אלקטרו

יטריט משדות חקלאיים כולל שימוש במקורות   ת להפחית פליטת  ו על מ בח ות  אסטרטגיות שו

) ים  שו קן  מעכבי    )  Duxbury 1986,  1980וחוב'    Breitenbeckח בחומרים  שימוש  ידי  על  וגם 

יטריפיקציה מעכבים את  )1984וחוב'    Magalhães  ,1984וחוב'    Aulakhיטריפיקציה ( . מעכבי ה

+החימצון של אמון ( 
4NH) קה -) לח

3NO.(  

ון הפעולה של החומצה   ג גועות בפיטופטורה. מ חומצה זרחיתית בשימוש בעולם בחלקות אבוקדו 

ה דווח ע"י פרופ' ד ות. לאחרו י  הזרחיתית היא הגברת העמידות של הצמח לפטריות מקבוצות שו

יעילות חיובית מסוימת של חומצה זרחיתית כגורם מעכב   ברג על  באבוקדו.    הירפבוטריוסשטיי

ות קצובות   עשה בהגמעה למערכת השורשים במ ברג יישום החומצה הזרחיתית  במחקרו של שטיי

תית של כ  1.5של   ה ש ם כל שישה שבועות (מ ם). השפעה חיובית זו של    12  -ליטר לדו ליטר לדו

  יישום חומצה זרחיתית בהגמעה דרך הקרקע לא תמיד הייתה חד משמעית ומובהקת. 

  קר השערת המח

יטריפיקציה יגביר את יעילות הדישון וגם ישפיע על רמת החומציות בסביבת השורשים עקב   עיכוב 

ות   י מימן על ידי השורש. החמצת סביבת השורש תשפר את זמי תהליך של קליטת אמון והפרשת יו

וסף, החמצת סביבת השורש תזמן חומצה זרחיתית   טים על ידי העץ. וב והקליטה של מיקרואלמ

לבוטריוספרלש העצים  של  העמידות  את  כמגבירה  לפעול  ותוכל  עצים  יורשים  יצור  כלומר  ה. 

גיעות בבוטריוספר    ה. יעמידים באופן יחסית ל

החמצת סביבת השורש תזמן חומצה זרחיתית לשורשים ותוכל לפעול כמגבירה את העמידות של  

ג י העצים לבוטריוספר יצור עצים עמידים באופן יחסית ל   ה.י יעות בבוטריוספרה. כלומר 

החמצת סביבת השורש תזמן חומצה זרחיתית לשורשים ותוכל לפעול כמגבירה את העמידות של  

גיעות בבוטריוספרי העצים לבוטריוספר יצור עצים עמידים באופן יחסית ל   ה.י ה. כלומר 
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ים : קיבוץ  מקום ביצוע   חשו

ים:    האס ז

  

  טיפולים

קן העיקרי)    )א(  דישון משקי (עם אמון כמוק הח

 דישון משקי בשילוב עם חומצה זרחיתית   )ב(

יטריפיקציה   )ג(  דישון משקי בשילוב עם מעכב 

יטריפיקציה   )ד(  דישון משקי בשילוב עם חומצה זרחתית ומעכב 

  

לי לכמויות המים. הערה   : כל הטיפולים יושמו ביחד עם ההשקיה באופן פרופורציו

  

  פרמטרים למעקב 

עלים:  בדי  .א עלים  קות  של  דרטי  בכל  מדיגום סט אוקטובר. סה"כ    חזרהבוצע    12בחודש 

ה. הבדיקה  גן   כוללותבדיקות עלים בעו זיום, אבץ, ברזל, מ קן, זרחן, אשלגן, סידן, מג ח

 ובורון. 

קרקע:    .ב ת  בדיקות  ל  20218בעו קרקע  בדיקות  רמת  בוצעו  קותקביעת  אמון    הח לעומת 

ות  בקרקע קה ואמון, גם זרחן ואשלגן. . בעו קן כללי, ח וסף לח בדקו ב  העוקבות 

גיעות על  גיעות בוטריוספריה:    .ג גיעות בוטריוספריה בוצע סקר    20לצורך כימות רמת ה

גיעות הוערכה בכל עץ על פי סולם הדרגות שלהלן: אפס   עצים מייצגים מכל חזרה. דרגת ה

גיעות,   גיעות קלה ע  1= אין כלל  ף אחד יבש לכל היותר,  = דרגת  גיעות    2ם ע = דרגת 

פים יבשים,   י ע ית עד ש ו פים יבשים לעץ. לאחר    3בי = דרגה חמורה עם לפחות שלושה ע

גיעות.  קבע שיעור העצים בכל דרגת   סיווג העצים 

פרד. היבול של כל חזרה רמת היבול:   .ד  רשם ב

  תוצאות

  בדיקות עלים:  

קן:   ות ח יסוי (במהלך שתי העו ות של ה קן בעלים בין  2019  - ו  2018הראשו רשם טווח ריכוזי ח  (

(איור    1.91%לבין    1.67% הטיפולים  בין  יסוי  2ללא הבדלים מובהקים  ה של  השלישית  ה  בעו  .(

עם  2020( הביקורת  בין  בעלים  קן  הח בשיעור  מובהק  הבדל  רשם  לעומת    1.55%) בעלים  קן  ח

ר ת  1מחומר יבש (איור    1.95%לבין    1.81%שם טווח בין  שלושת הטיפולים האחרים בהם  ). בעו

קן בעלים ביחס למשקל יבש  בטווח בין    2021 ללא הבדלים    2.14%לבין    2.05%רשם ריכוז הח

  ).1מובהקים בין הטיפולים (איור 

ע בין    4בעלים במהלך    שיעור הזרחןזרחן:   יסוי  ות ה ות  2(איור    0.15%לבין    0.11%עו ). בשתי ה עו

רשם הבדל משמעותי בריכוז הזרחן בעלים כאשר משווים בין הטיפולים   יסוי לא  ות של ה הראשו

ים (איור   יסוי (2השו ה השלישית והרביעית ל רשמה עלייה מובהקת  2021  -ו  2020). בעו ועקבית  ), 

ת    0.14%  -ל  0.11%  -זרחן בעלים בהשפעת הטיפול המשולב של 'קיפ'+'גרין' מ בריכוז ה ,  2020בעו

ת    0.15%  -ל  0.12%  -ומ רשמה עליה מובהקת בריכוז  2(איור    2021בעו ). בטיפול 'קיפ' בלבד גם 
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ת   ריכוז הזרחן בעלים בטיפול זה    2021  -, אך עליה זו לא הייתה עקבית וב2020הזרחן בעלים בעו

ה מעלי הביקורת (איור  לא הי    ).2יתה שו

ע בין    4אשלגן בעלים במהלך  שיעור האשלגן:   יסוי  ות ה יסוי     0.57%עו ה של ה ה הראשו בעו

לבין  2018 הבדל  3(איור    2021  -ב  0.93%)  רשם  לא  יסוי  ה של  ות  הראשו ות  עו ה  בשלושת   .(

י השו הטיפולים  בין  משווים  כאשר  בעלים  אשלגן  בריכוז  (איור  משמעותי  הרביעית   3ם  ה  בעו  .(

) יסוי  של  2021ל המשולב  הטיפול  בהשפעת  בעלים  האשלגן  בריכוז  מובהקת  עלייה  רשמה   ,(

  ).  3(איור  0.92% -ל  0.74% -'קיפ'+'גרין' מ

יהם  :  גןמ בי והשילוב  ('גרין')  יטריפיקציה  מעכב  ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח 

(איור  +'גרין') הגבירו באו('קיפ' ות  גן בעלים במהלך שלוש עו ת  4פן מובהק את ריכוז המ ). בעו

גן עלה באופן מובהק מ  2018 ח"מ בהשפעת 'גרין'    202  - ח"מ בהשפעת 'קיפ', ל  224  - ח"מ ל  152  -המ

ת  4ח"מ בהשפעת 'קיפ'+'גרין' (איור    244  -ול גן עלה באופן מובהק מ  2019). בעו   - ח"מ ל   109  - המ

).  4ח"מ בהשפעת 'קיפ'+'גרין' (איור    139  -ח"מ בהשפעת 'גרין' ול   171  -קיפ', לח"מ בהשפעת '  178

ת   גן עלה באופן מובהק מ  2020בעו ח"מ בהשפעת   126  - ח"מ בהשפעת 'קיפ', ל 127  -ח"מ ל   95  - המ

ות, טיפולי ה'קיפ', 'גרין'  4ח"מ בהשפעת 'קיפ'+'גרין' (איור    145  -'גרין' ול ). כלומר, במהלך שלוש עו

ה הרביעית, הגברת  ו גן בעלים. בעו השילוב 'קיפ'+'גרין' הגבירו באופן מובהק ועקבי את ריכוז המ

לעומת   גן  המ בריכוז  ירידה  חלה  האחרים  ובטיפולים  בלבד  'קיפ'  בהשפעת  רק  רשמה  גן  המ

  ). 4הביקורת (איור 

ויים עקביים ומובהקים בריכוז ברזל, אבץ או    :ברזל, אבץ ובורון רשמו שי בורון בעקבות טיפולי  לא 

ים לא מוצגים).   תו ות המחקר (   'קיפ', 'גרין' או 'קיפ'+'גרין' במהלך ארבעת עו

  

מעכב  .  1איור   ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח  השפעת  ת  בחי

קן בעלים בוגרים  יטריפיקציה ('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על ריכוז   ח

ים במהלך   חשו דגמו באמצע    4של אבוקדו מזן האס ב עוקבות ש ות  עו

ה ים את שגיאת התקן של הממוצע . אוקטובר של כל עו  הטווחים מציי
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('גרין')  .  2איור   יטריפיקציה  מעכב  ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג השפעת מלח  ת  בחי

ים במהלך  והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על ריכוז   חשו   4זרחן בעלים בוגרים של אבוקדו מזן האס ב

ה עו דגמו באמצע אוקטובר של כל  ות עוקבות ש ים את שגיאת התקן של  .  עו הטווחים מציי

 הממוצע 

 

  

('גרין')  .  3איור   יטריפיקציה  מעכב  ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח  השפעת  ת  בחי

ים במהלך  והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על ריכוז  חשו אשלגן בעלים בוגרים של אבוקדו מזן האס ב

ה  4 דגמו באמצע אוקטובר של כל עו ות עוקבות ש ים את שגיאת התקן של  .  עו הטווחים מציי

  ממוצע ה
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('גרין')    .4איור   יטריפיקציה  מעכב  ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח  השפעת  ת  בחי

ים במהלך והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על   חשו גן בעלים בוגרים של אבוקדו מזן האס ב   4ריכוז מ

ה דגמו באמצע אוקטובר של כל עו ות עוקבות ש ים את שגיאת  .  עו התקן של  הטווחים מציי

  הממוצע 

  

  בדיקות קרקע: 

קן: קן הכללי,  באופן כללי  ח ס"מ    40-20ס"מ מאשר בעומק    20-0ת גבוהה יותר בעומק  כמות הח

קן הכללי בקרקע במשך  6  -ו  5(איור   ות הוא    4). הממוצע של ריכוז הח מיליגרם לקילוגרם    15.7עו

ו  20-0בעומק   יטריפיקציה באמצעות  ס"  40-20מיליגרם לקילוגרם בעומק    9.92  -ס"מ  מ. עיכוב 

קן הכללי לעיתים פי     3.5'גרין' בלבל או 'קיפ'+'גרין', הגבירו באופן מובהק ועקבי את ריכוז הח

). טיפול עם 'קיפ' אף  6  -ו   5ס"מ (איורים    40-20ס"מ והן בעומק    20-0ביחס לביקורת, הן בעומק  

קן הכללי בעומק   ,  2021  -וב  2018  -מובהק סטטיסטית ב  ס"מ באופן  20-0הוא הגביר את ריכוז הח

ות   ס"מ, 'קיפ הגביר באופן מובהק    40-20). בעומק  5(איור    2020  -ו   2019אך היה חסר השפעה בעו

קן הכללי ב ת  2021 -ו  2020, 2018 -את ריכוז הח   ).6(איור  2019אך היה חסר השפעה בעו

קה:   רשמה הגברה מובהקת ועקבית בריכוז החח ות  קה בקרקע על ידי טיפול עם 'קיפ',  ברוב העו

ת    40-20ס"מ והן בעומק    20-0הן בעומק   רש  2019ס"מ, עם חריגה בעו קה דומה  בה  ם ריכוז ח

יתה מעורבת כאשר לעיתים הגביר את ריכוז  י מגמת ההשפעה של 'גרין' ה). 8 -ו  7לביקורת (איורים 

ות   קה (בעו ות  ) ולעיתים הפחית את  2020  -ו  2018הח קה (בעו   7) (איורים  2021  -ו   2019ריכוז הח

מובהק8  -ו באופן  הגביר  'קיפ'+'גרין'  של  משולב  טיפול  ות    ).  עו בכל  בקרקע  קה  הח ריכוז  את 

  ). 8 -ו  7ס"מ (איורים  40-20ס"מ והן בעומק   20-0המחקר הן בעומק 

ה ה10  -ו  9'קיפ' לא השפיע על ריכוז האמון בקרקע (איורים אמון:   ה של המחקר 'גרין'  ). בעו ראשו

לא השפיע על ריכוז האמון בקרקע, אך לעומת זאת, הגביר את ריכוז האמון בקרקע במהלך שלוש  
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ות עוקבות   ). טיפול משולב של 'קיפ'+'גרין' הגביר באופן  10  -ו   9(איורים    2021  -ו   2020,  2019עו

ות המחקר,  ס"מ (איור    20-0הן בעומק    מובהק ועקבי את ריכוז האמון בקרקע במהלך על ארבעת עו

  ). 10ס"מ (איור  40-20) והן בעומק 9

באופן מובהק את ריכוז הזרחן הזמין בקרקע הן כאשר יושם לבד או בשילוב עם    'קיפ' הגבירזרחן:  

(איורים   בעקבות  12  -ו  11'גרין'  הזמין  הזרחן  ריכוז  של  הכפה  יש  המקרים  שברוב  לומר  יתן   .(

אלה. ית  טיפולים  שהיה  קבע  כפי  שגם  המסיס  הזרחן  בריכוז  התקבלה  דומה  ה  תמו לצפות,  ן 

ים לא מוצגים)  תו ות ( ות השו   במהלך העו

'קיפ' בלבד או בשילוב עם 'גרין' הגבירו באופן כללי את ריכוז האשלגן הזמין בקרקע הן  אשלגן:  

ה דומה התקבלה ב   ).14ס"מ (איור    40-20) והן בעומק  13ס"מ (איור    20-0בעומק   מדידת ערכי  תמו

Df    ים בהתאמה כאשר הערכים השליליים ביותר התקבלו בביקורת ופחות שליליים בטיפולים השו

י ערכי   לריכוז במיצוי מעיסה רוויה תו )Df  (לא מוצגים .  

  

יטריפיקציה    .5איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

קן הכללי ('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על     ס"מ   20עד    0בקרקע בעומק    ריכוז ח

ים.  חשו ה בקיבוץ  לקחו באמצע יולי של כל עו ות.  מדגמי הקרקע  במהלך ארבע עו

ים את שגיאת התקן של הממו   צע הטווחים מציי
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יטריפיקציה    .6איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

קן הכללי('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על    ס"מ   40עד    20בקרקע בעומק    ריכוז ח

ים.  חשו ה בקיבוץ  לקחו באמצע יולי של כל עו ות.  מדגמי הקרקע  במהלך ארבע עו

ים את שגיאת התקן של הממוצע    הטווחים מציי

  

  

יטריפיקציה    .7איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

קה ('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על   במהלך   ס"מ  20עד    0בקרקע בעומק    ריכוז הח

ים. הטווחים  חשו ה בקיבוץ  לקחו באמצע יולי של כל עו ות.  מדגמי הקרקע  ארבע עו

ים את שגיאת התקן של הממוצע    מציי
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יטריפיקציה    .8איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

קה('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על   במהלך    ס"מ  40עד    20בקרקע בעומק    ריכוז ח

ים. הטווחים  חשו ה בקיבוץ  לקחו באמצע יולי של כל עו ות.  מדגמי הקרקע  ארבע עו

ים את שגיאת התקן של הממוצע    מציי

  

  

יטריפיקציה    .9איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

במהלך   ס"מ   20עד    0בקרקע בעומק    ריכוז האמון('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על  

ים. הטווחים  חשו ה בקיבוץ  לקחו באמצע יולי של כל עו ות.  מדגמי הקרקע  ארבע עו

ים את שגיאת התקן של הממוצע    מציי
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יטריפיקציה   .10איור  י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

במהלך    ס"מ  40עד    20('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על ריכוז אמון בקרקע בעומק  

ים. הטווחים  חשו ה בקיבוץ  לקחו באמצע יולי של כל עו ות.  מדגמי הקרקע  ארבע עו

ים את שגיאת התקן של הממוצע    מציי

 

  

יטריפיקציה    .11איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

על   'קיפ'+'גרין'  והשילבו בין   ס"מ   20עד    0בקרקע בעומק    ריכוז זרחן אולסן('גרין') 

ות לקחו באמצע יולי של כל  )2021  -ו   2020,  2019(  במהלך שלוש עו .  מדגמי הקרקע 

ה בקיבוץ  ים את שגיאת התקן של הממוצע עו ים. הטווחים מציי   חשו
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יטריפיקציה    .12איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

 ס"מ  40עד    20בעומק    ריכוז זרחן אולסן בקרקע('גרין') והשילבו בין 'קיפ'+'גרין' על  

לקחו בא ).  2021  -ו  2020,  2019(במהלך   ה בקיבוץ מדגמי הקרקע  מצע יולי של כל עו

ים את שגיאת התקן של הממוצע ים. הטווחים מציי   חשו

  

  

יטריפיקציה    .13איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

על   'קיפ'+'גרין'  בין  והשילבו  רוויה('גרין')  מעיסה  במיצוי  אשלגן  מהקרקע   ריכוז 

ות  ס"מ 20עד  0בעומק   לקחו    ).2021  -ו  2020, 2019( במהלך שלוש עו מדגמי הקרקע 

ים.   חשו בקיבוץ  ה  עו כל  של  יולי  של באמצע  התקן  שגיאת  את  ים  מציי הטווחים 

  הממוצע 
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יטריפיקציה    .14איור   י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב  ת השפעת מלח אשלג בחי

על   'קיפ'+'גרין'  בין  והשילבו  רוויה('גרין')  מעיסה  במיצוי  אשלגן  מהקרקע   ריכוז 

ות  ס"מ   40עד    20בעומק   לקחו מד   ).2021  -ו   2020,  2019(  במהלך שלוש עו גמי הקרקע 

של  התקן  שגיאת  את  ים  מציי ים. הטווחים  חשו בקיבוץ  ה  עו כל  של  יולי  באמצע 

  הממוצע 

  

ראו  ה:  יבוטריוספר י ארבע וחמש, לא  יסוי, כאשר העצים היו ב ות של ה ות הראשו בשתי העו

יסוי. ב פים משמעותית בחלקת ה יסוי,  2020- התייבשויות ע ה השלישית ל כשהמטע בן שש,  , העו

גיעות בוצע ב פים המיוחסות לבוטריוספריה. סקר ה  .2020באוגוסט    6-החלו להופיע התייבשויות ע

ה את שיעור העצים עם דרגת בוטריוספריה חמורה מ - בביקורת ל  41.4%-קיפ הפחית במידה מתו

את שיעור העצים    לעומת זאת, הפחית באופן דרמטי  'קיפ'ו  ' גרין'). טיפול משולב של  15(איור    33.3%

(איור    6.1%-עם דרגת בוטריוספריה חמורה ל גרין  15בלבד  ליישום  רשמה השפעה כלשהי  ). לא 

אם כן, רק    ).15ה חמורה (איור  ימהעצים בטיפול זה סווגו כבעלי דרגת בוטריוספר   49.3%- בלבד ו

של   המשולב  הבוטריוספר  'קיפ'ו  'גרין'הטיפול  למחלת  גבוהה  יחסית  עמידות  ה  כאשר  יהק ה, 

ה.    'קיפ'השפעת הטיפול של   פים המשוייכים    2021  -בבלבד הייתה מאוד מתו י התייבשויות ע סימ

יסוי.   גיעות בוצע בלבוטריוספריה התעצמו בחלקת ה . העצים סווגו לארבע  2021  ובמברב  7-סקר ה

גיעות, אך רוב עצי הביקורת ( גיעות גבוהה (עם 70%דרגות  פים    3לפחות    ) סווגו כעצים עם דרגת  ע

פרד, כלל לא השפיעו על  16יבשים כתוצאה מבוטריוספריה) (איור   ). 'קיפ' או 'גרין' כל אחד כטיפול 

גועים   העמידות של העצים לבוטריוספריה ושיעור דומה של עצים שקיבולו טיפולים אלה סווגו כ

רשם כמאוד  ). טיפול משולב של 'קיפ'+'גרין', 16עם דרגת בוטריוספריה גבוהה (איור   לעומת זאת, 

רשמה הפחתה מובהקת סטטיסטית   יעיל בהגברת העמידות של העצים לבוטריוספריה, ובטיפול זה 

גיעות   של העצים    25%  -של עצי הביקורת ל   70%  -גבוהה בבוטריוספריה משל העצים עם דרגת 

 ). 16שקיבלו טיפול משולב של 'קיפ'+'גרין' (איור  
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י של חומצה זרחיתית ('קיפ'), מעכב    .15איור   ת השפעת מלח אשלג בחי

על   'קיפ'+'גרין'  בין  והשילבו  ('גרין')  גיעות  יטריפיקציה  דרגת 

ת    בעצי אבוקדו  בבוטריוספריה גיעות קלה   .2020מזן האס בעו בדרגת 

כללו עצים   גיעות חמורה  ף יבש לעץ. בדרגת  מצא עד ע כללו עצים בהם 

ים,   חשו פים יבשים לעץ. מטע  י ע   2020באוגוסט  6עם לפחות ש

  

  

מעכב    .16איור   ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח  השפעת  ת  בחי

על   'קיפ'+'גרין'  בין  והשילבו  ('גרין')  בבוטריוספריה יטריפיקציה  גיעות   דרגת 

אבוקדו האס  בעצי  ת    מזן  פים  2021בעו ע בריאים=ללא  עצים  גיעות:  דרגות   .

פים יבשים לעץ,   י ע ית=עד ש ו ף יבש אחד לעץ, דרגה בי מוכה=ע יבשים, דרגה 

פים יבשים לעץ.  גיעות גבוהה=לפחות שלושה ע ים,  דרגת    2021 ובמברב 7חשו
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יטעה באביב  :  כללי  יבול יסוי  ת  2014חלקת ה רשם    2017/18. היבול רקע של בעו , בכל הטיפוליםש

טיעה,'  ה לאחר  השלישית  ה  כ   בעו טיעה.    1  -היה  ה לאחר  השלישית  ה  (בש ם  לדו ת  טון  בעו

יסוי, חומצה זרחיתית שיושמה בצורה של החומר המסחרי  2018/19 ה שלמה של ביצוע ה , לאחר עו

ל    'קיפ' יטריפיקציה הגבירו את היבול הכללי  ם  קילוג  1,582  -ו  1,620  -והטיפול במעכב  רם לדו

שאה רק   ם (  1,372באופן מובהק מהביקורת ש ). הטיפול המשולב של חומצה  17איור  קילוגרם דו

יטריפיקציה העלה את היבול הכללי ל ם (  1,885  - זרחיתית ביחד עם מעכב  ,  )17איור  קילוגרם לדו

טיעה.    500  -כ כלומר,   ה הרביעית לאחר ה וזאת בש ליבול הביקורת  ,  2019/20  -בקילוגרם מעל 

ייה   ה הש יסוי תוספת היבול בעקבות טיפול עם 'קיפ' או 'גרין' הייתה  ליישום טיפולי ה בתום העו

ל  1,222  -מ ם בביקורת  'גרין',    1,617  -קילוגרם לדו והן בטיפול  'קיפ'  ם הן בטיפול  קילוגרם לדו

ם (  1,807  -ל באופן מובהק  כאשר הטיפול המשולב שוב הצטיין והעלה את היבול איור  קילוגרם לדו

יסוי טיפול 'קיפ', 'גרין' או טיפול משולב של 'קיפ' עם  ,  2020/21  -ב).  17 ה השלישית ל בתום העו

ם בביקורת ל  803  -'גרין' העלו את היבול מ ם    1,215  -ו  1,211,  1,229  -קילוגרם לדו קילוגרם לדו

) ה הרביעי2021/22  -ב).  17איור  בהתאמה  העו בתום  טיפול  ,  או  'גרין'  יסוי,  ה ליישום טיפולי  ת 

מ היבול  את  העלו  'קיפ'+'גרין'  של  ל   1,315  -משולב  בביקורת  ם  לדו   1,473  -ו   1,641  -קילוגרם 

ם בהתאמה (איור   ה הזאת לא התקבלה השפעה משמעותית של טיפול  17קילוגרם לדו ), בזמן שבעו

יסוי, מ  ). כאשר מסכמים17'קיפ' בלבד על היבול הכללי (איור   ות יבול במהלך ה   2018  - ארבעה עו

של  2021עד   משולב  טיפול  או  'גרין'  'קיפ',  עם  טיפול  ידי  על  ביבול  משמעותית  תוספת  רשמה   ,

ם בביקורת ל  1,178  -'קיפ'+'גרין' שהעלו את היבול בממוצע מ   1,595  -ו  1,513,  1,462  -קילוגרם לדו

ם (איור    ,מעל הביקורת  35.4%  -ו  28.4%,  24.1%, שהן תוספות של  קילוגרם לדו ),  17בהתאמה 

קילוגרם   417כאשר הטיפול המצטיין הוא הטיפול המשולב ש 'קיפ'+'גרין' עם תוספת ממוצעת של  

ות.   ם במהלך ארבע עו   לדו

י הטיפולים    עלההיבול של פרי גדול  יבול פרי גדול:   בעקבות טיפול עם 'קיפ, 'גרין' או השילוב בין ש

פרופורצ (איור  באופן  הכללי  ליבול  לי  'גרין'  18יו 'קיפ',  תוספת  יסוי  של  ות  עו ארבע  בסיכום   .(

קילוגרם    825  -מ  20והטיפול המשולב של 'קיפ'+'גרין' העלו את היבול הממוצע של פרי מעל גודל  

ם בביקורת ל   ם (תוספות ש  1,122  -ו  1061,  1,081לדו מעל    36%  -ו  28.6%,  31%  הןקילוגרם לדו

  ).  18, בהתאמה (איור הביקורת)
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מעכב    .17איור   ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח  השפעת  ת  בחי

על   'קיפ'+'גרין'  והשילבו בין  ('גרין')    בעצי אבוקדו  יבול הכללייטריפיקציה 

ות  ים במהלך ארבע עו חשו   .  2021 -ו  2020, 2019, 2018  –מזן האס בקיבוץ 

  

  

 

מעכב    .18איור   ('קיפ'),  זרחיתית  חומצה  של  י  אשלג מלח  השפעת  ת  בחי

על   'קיפ'+'גרין'  בין  והשילבו  ('גרין')  ין  יטריפיקציה  ממ גדול  פרי  בעצי   20יבול 

ות    אבוקדו ים במהלך ארבע עו חשו   .  2021  -ו  2020,  2019,  2018  – מזן האס בקיבוץ 
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ות:    מסק

כ יהם  בי 'גרין והטיפול המשולב  לי לדישון  'קיפ',  פרופורציו ובאופן  בריכוז קבוע  אשר מיושמים 

קן, העלו את היבול   באופן משמעותי  הכללי  במערכת ההשקיה כאשר אמון מהווה מקור עיקרי לח

ות רצופות עם תוספת יבול ממוצעת של    ארבע במהלך   מעל לביקורת.    36.0%  -ו  28.6%,  31.0%עו

גדול מגודל   פרי  ביבול הכללי,  עלה    20גם היבול של  דומה לעליה  בעקבות טיפולים אלה בשיעור 

.  20מעל ליבול הביקורת של פרי מעל גודל    35.4%  -ו  28.4%,  24.1%של    ממוצעת  כלומר, תוספת

קמספר גורמים יכולים אולי להסביר את עלייה זו ביבול החל מהגברת ריכוז ה ן, אשלגן וזרחן  ח

רשמה  ע עם התבטאות של הגברת ריכוז חלק מהקבקר יסודות גם בבדיקות עלים. בבדיקות עלים 

גן בעקבות   בריכוז המ עלייה מאוד משמעותית  ביקורת.  גם  ממצא  כל שלושת הטיפולים לעומת 

יין וצפוי על פי השערת המחקר ה יית עמידות לבוטריוספרומע ה על ידי טיפול משולב של  י א הק

יי   - ב  ה היא מאוד מוגבלתית עמידות לבוטריוספר 'קיפ' עם 'גרין'. יעילות הטיפול ב'קיפ' בלבד בהק

ת    2020 החומצה הזרחיתית  וזה כתוצאה מזמן מחצית החיים הקצר של    2021וכלל ללא השפעה בעו

ראה  שוקע    אשר פוצות בארץ.כמלח קשה תמס בקרקעות בסיסיותכ הסיבה    , שהן הקרקעות ה

ראה  ליעילות הגבוהה של הטיפול המשולב של 'קיפ' עם 'גרין' בהק יית עמידות לבוטריוספריה כ

ים את השורש עם אמון ה בהחמצת סביבת השורש הצפויה כאשר מזי יתן לקבל    , תמו דבר אשר 

יטריפיקציה באמצעות התכשיר 'גרין ה על ידי עיכוב תהליך ה   . 'במהלך כל העו

  תודות:  

ר לוי  גהרץ, אב י ר יםרון וליאור לרו חשו   ,מקיבוץ 

י יעקב ל ים על הסיוע בהקמה ותחזוקת החלקהרו חשו הל מטע    , מ

ות על השיתוף הפעולה הפורה,בובליל ליאיר עדות, לרהב שפירא ולשרון    מצוות בית אריזה גר

ים וחומרים כימיים בע"מ על הספקת חומר וסיוע בבדיקות  לגרשון קליאן ולירז רשתי מחברת דש

  , קרקע וחומר צמחי

יסוילחברת מצרפלס על סבסוד העלות של ה   ,קמת מערכת ה

  לשולחן מגדלי אבוקדו על התמיכה בעבודה, 

  לשה"מ שתקצב חלק מהפרוייקט
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