
 תצפית משקית דישון זרחני בעגבניות תעשייה.

 (3( יואל רובין )2( איציק בן אבי )1גלעד קדשאי)

 

 

 מבוא:

ישון הזרחני מזרז את תהליכי הגדילה וההבשלה, והוא משפר לעתים קרובות את טיב המוצר דה

 הצמחי.

 מתחילת הגידול.הדישון הזרחני מסייע להתפתחות מערכת השורשים, ואספקתו לצמח חיונית לצמח 

תכולה נמוכה של זרחן בקרקע לא זו בלבד שגורמת לפחיתה ביבול, היא אף מביאה להפחתת שיעור 

 הזרחן בצמח.

(= P) קילוגרם לדונם זרחן 6-קולט במהלך הגידול כ ההעגבנייטון עגבניות לדונם צמח  10-12 לקבלת

 ק"ג תחמוצת זרחן לדונם. 13.8

רצוי לבצע בדיקות קרקע לפני עונת הגידול ובהתאם לפי צרכיו, כדי לאפשר לצמח לקלוט דשן 

ומכך מקבלים את כמות  2.17-והכפלה ב 1.7-הכפלת הדלתא בעל ידי לבדיקות להשלים את החסר .

 . הטריפל שיש להוסיף

את הזרחן ניתן לתת בדישוני יסוד, אפשר גם להשלימם כדישון ראש במהלך הגידול בעזרת דשנים 

אמים לצרכי הצמח וניתן לשלב בין דישוני יסוד לדישון תאימים למערכות ההשקיה ומומורכבים, המת

 ראש כאשר מסתמן יתרון למערכות הטפטוף, שבהן המרחק בין הטפטפות לא עולה על חצי מטר.

 ( זרחן זמין.PPMמ"ג/ק"ג  )ח"מ  25-30הערך הרצוי בקרקע הוא 

 

 דישון בדשן יסוד:

יש  PPM 30זרחן זמין שיש להשלים גדי להגיע לערך הסף של  PPM 1על כל  –פיזור על כל השטח 

 לדונם. P₂O₅ ק"ג של תחמוצת זרחן  2להוסיף 

כדי זרחן זמין שיש להשלים  PPM 1בפס או בסיכות . לכל  –ניתן גם להוסיף בדישון יסוד ממוקם 

 לדונם. P₂O₅ק"ג תחמוצת זרחן  1.4-1.2להגיע לערך הסף יש להוסיף 

 מערכות הטפטוף:דישון דרך 

משום שלזרחן חשיבות רבה בהתפתחות מערכת השורשים , במיוחד במשתלים המוקדמים, 

כשטמפרטורת הקרקע עדיין נמוכות, מרבית כמות הזרחן תינתן בתחילת הגידול . בכל מקרה את כל 

 יום מהשתילה ( 25-35כמות הזרחן שיש להוסיף יש לתת עד גמר שלב התבססות הצמח )

ממושב מרחביה נוהג להשלים את כל המחסור בזרחן  מגדל עגבניות תעשייה ותיקקדשאי  גלעד

 יחידות זרחן לרוב בדשן:  10-ל 5 בדישון יסוד ולאחר מכן להוסיף בין

צה משל חברת דשנים וחומרים כימיים )חנקן מאמון חנקתי וזרחן מחו 14-14-0מסדרת עידית  

 זרחתית( .

 קות .במידת האפשר מפוזר זבל בחל

( הוחלט לבדוק את התגובה של הצמחים לדישון ראש בלבד ללא השלמת 2021בעונה החולפת )

 זרחן כמקובל.



דונם והיא נחלקה לשלושה מקטעים בעלי צינור מחלק נפרד כל חלקה קיבלה  45נבחרה חלקה בגודל 

 מנת זרחן שונה.

 להוסיף מפה של החלקה.

 

 יח זרחן 10  יח' זרחן 15 יח' זרחן 5
 

 

 

 : 1טבלה מס' 

 בדיקות קרקע לפני תחילת התצפית 

 

 קרקע קרקע קרקע   16/3/2021דיגום: 

 צפון מרכז דרום   30/3/2021בדיקת מעבדה: 

 8.53 8.5 8.48 חומציות Ph תגובת הקרקע

 E.C dsi 0.5 0.48 0.5 מוליכות חשמלית

 N-NO3 mg/kg 10.1 11 9.22 חנקן ניטרטי

 N-NH4 mg/kg 31.82 21.63 9.49 חנקן אמון

TOTAL N N mg/kg 41.92 32.62 18.72 

 P  mg/kg 16.21 12.35 18.33 זרחן זמין אולסן

 kg 38.22 55.00 29.00 תוספת זרחן מומלצת ביסוד

 CaCl₂ K mg/kg 71.05 66.15 68.25אשלגן זמין 

 Cl mg/l 43 44 33 כלור 

. 

 ק"ג טריפל לדונם. 37ביסוד. השלמה של  PPM 10-לפי ממוצע התוצאות היה צורך להשלים בכ

תכנית הדישון הייתה מתן דישון זרחני שונה במשך כחודש וחצי משתילה, כאשר בסוף התקופה מנת 

 החנקן תהיה שווה בכל החלקות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 :2טבלה מס' 

 תכנית הדישון לכל חלקה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 יח זרחן

KPNליוםלחודשדשןתקופה

012קוב16.950.550.25עידית 28/03/202110-5-0

012קוב16.950.560.25עידית 04/04/202110-5-0

012קוב16.950.560.25עידית 11/04/202110-5-0

012קוב16.950.560.25עידית 18/04/202110-5-0

012קוב16.950.560.25עידית 25/04/202110-5-0

003קוב7.10.230.11אוראן 02/05/202132%

004קוב9.470.310.14אוראן 09/05/202132%

004קוב9.470.310.14אוראן 16/05/202132%

004קוב9.470.310.1אוראן 23/05/202132%

003קוב7.10.240.11אוראן 30/05/202132%

002קוב4.740.160.07אוראן 06/06/202132%

0530סה"כ יח'

יחידותכמות לחלקהכמות לדונם ליטר

10 יח זרחן

KPNליוםלחודשדשןתקופה

022קוב10.740.350.16עידית 28/03/202114-14-0

022קוב10.740.360.16עידית 04/04/202114-14-0

022קוב10.740.360.16עידית 11/04/202114-14-0

022קוב10.740.360.16עידית 18/04/202114-14-0

022קוב10.740.360.16עידית 25/04/202114-14-0

003קוב7.10.230.11אוראן 02/05/202132%

004קוב9.470.310.14אוראן 09/05/202132%

004קוב9.470.310.14אוראן 16/05/202132%

004קוב9.470.310.14אוראן 23/05/202132%

003קוב7.10.240.11אוראן 30/05/202132%

002קוב4.740.160.07אוראן 06/06/202132%

01030סה"כ יח'

יחידותכמות לחלקהכמות לדונם ליטר

15 יח זרחן

KPNליוםלחודשדשןתקופה

021קוב6.490.21עידית 28/03/202111-22-0

031.5קוב9.740.32עידית 04/04/202111-22-0

031.5קוב9.740.32עידית 11/04/202111-22-0

031.5קוב9.740.32עידית 18/04/202111-22-0

042קוב12.990.43עידית 25/04/202111-22-0

002.5קוב5.920.2אוראן 02/05/202132%

003קוב7.10.23אוראן 09/05/202132%

004קוב9.470.31אוראן 16/05/202132%

004קוב9.470.31אוראן 23/05/202132%

004קוב9.470.31אוראן 30/05/202132%

003קוב7.10.24אוראן 06/06/202132%

002קוב4.740.16אוראן 13/06/202132%

01530סה"כ יח'

יחידותכמות לחלקהכמות לדונם ליטר



  תוצאות :

 .הם ממוצע של כל המשלוחים כאשר הייתה הפרדה בקטיףכאמור מדובר בתצפית בלבד התוצאות 

 לא נעשה קטיף ידני אלא רק קטיף ממוכן.

 טון לדונם עגבניות. 12.6זרחן יצרה  'יח 5חלקת 

 טון לדונם עגבניות. 14יח' זרחן יצרה  10חלקת 

 טון לדונם עגבניות. 17יח' זרחן יצרה  15חלקת 

 אחרי הורדת פחת קטיף. היבולים הם משקל לתשלום

לא נראה השפעה על רמת  .מורה ביבול עם עליית בכמות הזרחןניתן לראת את הת הנ"למהתוצאות 

 הבריקס באף אחד מן הטיפולים.

 : 3טבלה מס' 

 בדיקות קרקע בסוף הגידול:

 

 קרקע קרקע קרקע   10/8/2021דיגום: 

 צפון מרכז דרום   16/8/2021בדיקת מעבדה: 

 8.04 7.96 8.04 חומציות Ph תגובת הקרקע

 E.C dsi 2.23 2.98 2.83 מוליכות חשמלית

 חנקן ניטרטי
N-

NO3 mg/kg 44.35 42.7 3.055 

 חנקן אמון
N-

NH4 mg/kg 12.21 16.45 16.84 

TOTAL N N mg/kg 56.56 59.15 47.39 

 P mg/kg 24.74 21.1 24.25 זמין אולסןזרחן 

 CaCl₂ K mg/kg 64.75 43.4 52.5אשלגן זמין 

 K mg/l 6.8 6.7 6.8 אשלגן בעיסה רוויה

 Ca mg/l 142.8 228.4 179.6 סידן בעיסה רוויה

מגנזיום בעיסה 
 Mg mg/l 32.8 50.8 46 רוויה

 Na mg/l 251.6 307 309 נתרן בעיסה רוויה

 מחושב df זמינות אשלגן
-

3259.46 
-

3392.72 
-

3330.19 

 5.32 4.78 4.93 מחושב SAR יחס ספיחה

 0.07 0.06 0.08 מחושב PAR זמינות אשלגן

 Cl mg/l 575.8 899.1 790.9 כלור 

 Fe ppm 42.8 35.6 50.8 ברזל

 Mn ppm 37.4 32.4 40 מנגן

 Zn ppm 1.44 1.16 2.52 אבץ

 

 

 

 

  



 : 4טבלה מס' 

 בבדיקות:ההפרש 

 

 השינוי.)דלתא(

 קרקע קרקע קרקע  

 צפון מרכז דרום  

 0.49 0.54 0.44 חומציות Ph תגובת הקרקע

 E.C dsi -1.73 -2.5 -2.33 מוליכות חשמלית

 חנקן ניטרטי
N-

NO3 mg/kg -34.25 -31.7 6.165 

 חנקן אמון
N-

NH4 mg/kg 19.61 5.18 -7.35 

TOTAL N N mg/kg -14.64 -26.53 -28.67 

 P mg/kg -8.53 -8.75 -5.92 זרחן זמין אולסן

 CaCl₂ K mg/kg 6.3 22.75 15.75אשלגן זמין 

 

יש לציין שלאורך כל העונה לא ניתן היה לראת הבדל ויזואלי בין הטיפולים. כל החלקה קיבלה ממשק 

 והגנ"צ שווה. השקייה 

 מוניטור לא ניתן בחלקה.

 יש להמשיך בעבודה מעין זו בעונה הקרובה בניסוי בחזרות.

 תודה רבה לגלעד קדשאי על החלקה והטיפול המסור.

,ביצוע הבדיקות במעבדה  לאיציק בן אבי מחברת דשנים ולחברת דשנים על העמדת הניסוי ותוכניתו

 ואספקת הדשנים. בדשנים

 

 

 

 

 


