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?מדוע החקלאים מבצעים עיבודי קרקע 

".לפתיחת הקרקע"העיבוד גורם •
פתיחת הקרקע מאפשרת חדירת מים ושורשים •

בצורה יותר טובה  
.כתוצאה מכך ניתן להגיע ליבולים יותר טובים•
.העיבוד מאפשר הצנעה של חומר אורגאני•
.העיבוד יוצר מצע שתילה יותר טוב•
.זה נראה יותר טוב בעין•



?כמה זה עולה 

כדי לעבד חייבים להוציא ולהחזיר את ההדליה   •
).ימי עבודה לדונם 5(

.לדונם₪ 60-משתת•
.לדונם₪  80-תיחוח•
כדי לעבד צריך להוציא ולהחזיר את הטפטוף       •

).ימי עבודה לדונם 2(
.כדי לתחח צריך לעשות המטרה•
.לדונם₪  1500כ לפחות "בסה•
 



רקע לביצוע הניסוי
,  החקלאים מעוניינים להרחיב את שטחי הפלפל•

כשהמציאות היא שהקרקעות הקיימות לא מתאימות  
.לגידול ויש צורך למצוא אלטרנטיבות

השקעה =זול(האלטרנטיבות צריכות להיות זולות •
).  תשתיתית נמוכה

.  בניסוי יש בחינה של האפשרות לגדל בתעלת הזנה•
בשיטת הגידול הזו לא מבצעים עיבודי קרקע בין העונות  

לכן בניסוי ישנה בחינה של האפשרות לא לבצע עיבודי  •
.קרקע גם בקרקע המקומית

י  "ישנה בעיה קשה של הפצה של נמטודות ועלקת ע•
.הכלים שמבצעים את עיבודי הקרקע



חומרים ושיטות
7158הזן •
.באוגוסט 19-תאריך שתילה ב•
.חממה-המבנה•
.חזרות בבלוקים באקראי 4-טיפולים ב 4כניסוי בן . 2010/11הניסוי התחיל בעונה •
טיפולים 10בעונה הנוכחית היו בניסוי •
.1/6 -בשנה האחרונה קטיף עד ה•
. בהרצאה הנוכחית נתייחס למשמעות של הימנעות מביצוע עיבודי קרקע כל שנה•
 810כמויות מים שנתיות משתילה ועד סוף מאי בקרקע ללא עיבוד -בעונה הנוכחית•

.'קוב לד 873בקרקע עם עיבוד ' קוב לד
קרקע , ימים 5-6קרקע עם עיבוד אינטרוול ההשקיה -כמסקנה מהשנים הקודמות•

.ימים 3ללא עיבוד אינטרוול השקיה 
 0.5מקדם ההשקיה ביחס להתאדות גיגית החל מהחנטה במהלך החורף •

מהתאדות גיגית 
.מהתאדות גיגית 0.8באביב עליה ל •



פרוט הטיפולים

לקראת   -קומפוסט בוצה' קוב לד 40שנים קיבל  4לפני 1.
.כל עונה מתבצע עיבוד שכולל משתת ומתחחת

בטיפול   -קומפוסט בוצה' קוב לד 40שנים קיבל  4לפני 2.
.הזה לא מתבצעים עיבודי קרקע בין העונות

.  מתבצעים עיבודי קרקע לקראת כל עונה -טיפול מסחרי3.
קומפוסט שדה אליהו' קוב לד 5העיבוד כולל הצנעה של 



עונות 4מסקנות ביניים אחרי 

.עונות לפחות 3ניתן לוותר על עיבודי קרקע במשך •
שנים יכולה  ' מנה גדולה של קומפוסט שתינתן אחת למס•

.להחליף מנה קטנה שניתנת כל שנה
.אם לא מעבדים כדאי לעבוד על אינטרוול יחסית קצר•
מהתאדות  0.5-0.7בחורף מקדם ההשקיה המומלץ הוא •

.גיגית
.מהתאדות גיגית 0.8באביב יש לעלות למקדם של •



השפעת טיפולי התשתית על היבול של 
.2013/14הפלפל בעונה 

יבול  טיפולים

כללי

)2מ\ג"ק(

יצוא

)2מ\ג"ק(

שוק  

מקומי

)2מ\ג"ק(

משקל פרי  

)'גר(ממוצע 

15.412.92.5174קרקע עם עיבוד

15.212.42.8174קרקע ללא עיבוד

- טיפול מסחרי

'  קוב לד 5+עיבוד

שנה כל קומפוסט

15.613.22.5175



.השפעת עיבודי קרקע על מדד ההופעה לאחר סימולציה לחיי מדף 
)ח של אלי פאלק"מתוך הדו(



השפעת הטיפולים על היבול והאיכות

הימנעות מביצוע עיבודים איננה פוגעת ביבול או •
.שנים 3באיכות לפחות למשך 

הימנעות מביצוע עיבודים איננה פוגעת בחיי •
.המדף





דיגום פרוס השורשים בסיום העונה



עם -התפתחות שורשים בעומק ובמרחב
2012/13עיבודי קרקע וללא עיבודי קרקע 



עם עיבודים (דוגמה 1)ללא עיבודים 
(דוגמה 1)ליד הצמחעומק (ס"מ)ליד הצמחעומק (ס"מ)

השביל 1015השביל 515
101002050
152030101
3000400.50

(דוגמה 2)ליד הצמחעומק (ס"מ)(דוגמה 2)ליד הצמחעומק (ס"מ)
השביל 1010השביל 520
10502050
150.513010
30004010

- התפתחות שורשים בעומק ובמרחב
2013/14עם עיבודי קרקע וללא עיבודי קרקע 



השפעת הטיפולים על ריכוז זרחן וכלוריד 
)2012/13(בטרפים בסיום העונה 

הטיפול
P

(%)

Cl
(%)

 0.29א 0.48קרקע עם עיבוד

 0.34ב 0.38קרקע ללא עיבוד



מסקנות מהמעקב
בשנה הקודמת משקל השורשים בקרקע ללא עיבודים היה  •

.יותר גבוה
שנה האחרונה משקל השורשים בקרקע עם עיבודים יותר  •

.גבוה
ההסבר לתופעה הוא שבקרקע ללא עיבודים ישנה התפתחות  •

בשנה האחרונה כל השורשים  . של שורשים לכיוון השביל
מ  "מ 48.5בגלל גשמים באפריל (שהיו בשביל נשרפו ממלח 

).  מ"מ 30ובמאי 
כתוצאה מהתפתחות השורשים לשביל ישנה מגמה ברורה  •

של עלייה בקליטת הכלוריד וירידה בקליטת הזרחן בטיפול  
.של הקרקע ללא עיבודים

.    כל זה לא גורם לפגיעה ביבול או באיכות -בשלב זה•



מ"ס 20השוואת מתח המים בקרקע בעומק 



מ"ס 40השוואת מתח מים בקרקע בעומק 



מסקנות לעונה הנוכחית

בשכבת הקרקע העליונה פעילות השורשים דומה •
.בקרקע עם עיבודים ובקרקע ללא עיבודים

בעומק הפעילות של השורשים בקרקע עם עיבודים •
יותר משמעותית



פנטרומטר



התנגדות הקרקע לחדירה-נתוני פנטרומטר

מיד אחרי גמר ההשקיה 21/02/2013

ק"ג לס"מהטיפול
A 2.76ללא עיבוד
B2.52 עם עיבוד

לפני השקיה 24/02/2013
ק"ג לס"מהטיפול

A 3.25ללא עיבוד
B2.98 עם עיבוד

קרקע ללא עיבודים היא יותר מהודקת



קרקע ללא עיבודים

קרקע עם עיבודים



מטרות להמשך

.כמה שנים אפשר להמשיך ללא עיבודים•
.אורך חיי התעלה - מעקב רב שנתי•
הרחבת מגוון המצעים שניתן להשתמש בהם •

.כחומר בתעלה


