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 תקציר

בחלקות לבחון היתה  המחקר. מטרת להדברת עשבים בחקלאות אורגנית דרושים פתרונות יעילים ובטוחיםכיום 
 :הדברת עשבים, השפעת הע'קר עלריסוס בע'קר לצורך את ההיבטים הבאים: יעילות  שנים רצופות 3קבועות במהלך 
לצורך . לטיוב הקרקע והקרקע ותרומת, תכונות ההרטבה של לצמחים ונדידת חומרים בחתך הקרקע רעילות הקרקע

. בוצעה השוואה /ד'מ"ק 6 מינוןיושם ע'קר אחת לשנה ב ןכך הוקמו בנווה יער חלקות גד"ש וחלקות במטע שקדים בה
בין הטיפולים לפני היישום הראשון של הע'קר ולא נמצאו הבדלים בתכונות הכימיות של הקרקע וגם לא בתכונות 

 ירבוז צמחילמרות שלאחר היישום הראשון  שנות מחקר: שלוש עיקר הממצאים לאחרלהלן ההרטבה של הקרקע. 
הדברה היתה ב ומ"ק/ד' לא עיכב את העשבים ויעילות 6, לאחר היישום השני בעת גידול כותנה, ע'קר בכמות של עוכבו

נמצאה גבוהה יותר. פעילות ההדברה היתה  ,מ"ק/ד' 12בעונת הגידול השלישית ל  המינוןכאשר הכפלנו את נמוכה. 
מוגבלת נמצאה , במידה וקיימת, על תכונות הקרקע קר'יישום העת השפעולעצי השקד במטע.  חמניתברירנות מוחלטת ל

מובהקת. עם זאת, מעקב לאורך שלוש שנות לא הייתה ס"מ( ובמקרים רבים  0-30או  0-10) לחלק העליון של החתך
 UV -בליעה בהמחקר מלמד על מגמה בה מתקבלים ערכים גבוהים יותר בריכוזי מלחים, פנולים, חומר אורגני מסיס, ו

יישום. ריכוזים אלה דועכים לקראת עונת היישום המספר שבועות לאחר  ,הקרקע העליונה במיצוי מימי של שכבת
השנים הראשונות בהן נערכה השוואה בין יישום עם או  בשתינצפתה הצטברות של מרכיבים. העוקבת ובכל מקרה לא 

לעומת זאת בשנה השלישית נמצאו הבדלים בין סוגי ע'קר שונים הטיפולים. שני הבדלים בין  התקבלולא ללא תיחוח 
קר 'השפעה של יישום הע והראא אורך השנים לל)עם צמח בוחן( מבחני רעילות הקרקע בהשפעתם על תכונות הקרקע. 

מדידה, עובדה העשוייה לנבוע מצריכה  תתוספת הזנתילא נצפתה  /ד'מ"ק 6במינון המקובל של  באף אחת מהחלקות.
השפעת הע'קר על התכונות הכימיות של שכבת הקרקע העליונה צריכה להיבחן בטווח ארוך  .ע"י הצמחים, או משטיפה

 בכדי לאמוד את המשמעות של פיזור מתמשך לאורך שנים באותן חלקות. יותר 
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 הדוח של מדעי תקציר

 תקציר
לבחון היתה  המחקר. מטרת להדברת עשבים בחקלאות אורגנית דרושים פתרונות יעילים ובטוחיםכיום 

הדברת עשבים, ריסוס בע'קר לצורך את ההיבטים הבאים: יעילות  שנים רצופות 3בחלקות קבועות במהלך 
השפעת הע'קר על: רעילות הקרקע לצמחים ונדידת חומרים בחתך הקרקע, תכונות ההרטבה של הקרקע 

לצורך כך הוקמו בנווה יער חלקות גד"ש וחלקות במטע שקדים בהן יושם ע'קר אחת . ותרומתו לטיוב הקרקע
מ"ק/ד'. בוצעה השוואה בין הטיפולים לפני היישום הראשון של הע'קר ולא נמצאו הבדלים  6לשנה במינון 

להלן עיקר הממצאים לאחר שלוש שנות בתכונות הכימיות של הקרקע וגם לא בתכונות ההרטבה של הקרקע. 
למרות שלאחר היישום הראשון צמחי ירבוז עוכבו, לאחר היישום השני בעת גידול כותנה, ע'קר בכמות  חקר:מ

הדברה היתה נמוכה. כאשר הכפלנו את המינון בעונת הגידול ב ומ"ק/ד' לא עיכב את העשבים ויעילות 6של 
לטת לחמנית ולעצי השקד מ"ק/ד', פעילות ההדברה היתה גבוהה יותר. נמצאה ברירנות מוח 12השלישית ל 

 0-10השפעת יישום הע'קר על תכונות הקרקע, במידה וקיימת, נמצאה מוגבלת לחלק העליון של החתך )במטע. 
ס"מ( ובמקרים רבים לא הייתה מובהקת. עם זאת, מעקב לאורך שלוש שנות המחקר מלמד על מגמה  0-30או 

במיצוי מימי  UV -ם, חומר אורגני מסיס, ובליעה בבה מתקבלים ערכים גבוהים יותר בריכוזי מלחים, פנולי
של שכבת הקרקע העליונה, מספר שבועות לאחר היישום. ריכוזים אלה דועכים לקראת עונת היישום העוקבת 

השנים הראשונות בהן נערכה השוואה בין יישום עם או  בשתיובכל מקרה לא נצפתה הצטברות של מרכיבים. 
בין שני הטיפולים. לעומת זאת בשנה השלישית נמצאו הבדלים בין סוגי ע'קר  ללא תיחוח לא התקבלו הבדלים

שונים בהשפעתם על תכונות הקרקע. מבחני רעילות הקרקע )עם צמח בוחן( לאורך השנים לא הראו השפעה 
מ"ק/ד' לא נצפתה תוספת הזנתית מדידה, עובדה  6של יישום הע'קר באף אחת מהחלקות. במינון המקובל של 

השפעת הע'קר על התכונות הכימיות של שכבת הקרקע ייה לנבוע מצריכה ע"י הצמחים, או משטיפה. העשו
בכדי לאמוד את המשמעות של פיזור מתמשך לאורך שנים באותן יותר העליונה צריכה להיבחן בטווח ארוך 

 חלקות. 
 

 הבעיה ותיאור מבוא

דונם גידולי  20,000דונם מטעים,  20,000 -החקלאות האורגנית בישראל מתפתחת במהירות וכוללת כיום כ

הקושי התפתחות הענף הוא את הגורמים העיקריים המגבילים דונם ירקות. אחד  40,000 -שדה וכ

כאניים כמו (. הפתרונות הזמינים כיום מבוססים על עיבודים מRaviv, 2010התמודדות עם עשבים רעים )ב

קילטורים וכיסוחים חוזרים, או עישובים ידניים. לעיתים מגיע השיבוש במיני עשבים מעמיקי שורשים לרמה 

גם באמצעות עישוב ידני ובמקרה זה השדה עלול להינטש. הדברת עשבים בגידולים  יושלא ניתן להתגבר על

 אורגניים צורכת מספר רב של ימי עבודה ועלותה הגבוהה עלולה לפגוע בכדאיות הגידול. 

הסתיימה תכנית מחקר שמומנה ע"י המדען הראשי שמטרתה העיקרית הייתה בחינת  2009בסוף שנת 

(. במחקר 2010בתי בד )ע'קר( לצורך הדברת עשבים במטעי זיתים  )רביב וחובריו,  האפשרות של שימוש בשפכי

, הן על פני השטח )במקביל לטיפול כאשר הוא מיושם דרך הקרקענמצא כי ע'קר יעיל מאוד בהדברת עשבים 

 (. אולם בתוםErez Reifen et al., 2009; 2010קדם הצצה להדברת עשבים( או בתיחוח )רביב וחובריו, 

תכונות הקרקע והסיכונים  לגביהמחקר נותרו מספר שאלות הקשורות בהשפעת יישום ע'קר בשדות חקלאיים 

לכן בהשפעת יישום חוזר של ע'קר על יעילות הדברת  עסקהתכנית מחקר זו שומו. הסביבתיים הכרוכים ביי

יסויי מעבדה(, בחינה של בניסויי שדה )במקום בנביישום ע'קר פוטנציאל הנדידה של מזהמים  עשבים, הערכת

. התוכנית הנוכחית כוללת בחינה של ותרומתו לערכי טיוב הקרקע דרופוביות הקרקעיקר על ה'השפעת הע

החלקות שהוקמו ייעודית  שנים רצופות של יישום ע'קר. 3בחלקות שדה קבועות במהלך בטים השונים יהה

בניגוד למחקר הקודם גדל מחזור גד"ש.  ןחלקות בהלצורך הניסוי כוללות את מטע השקדים של נווה יער וכן 

הרעיון המרכזי סמוך מאד לנביטה, בכלי גידול בו נבדקה יעילות הע'קר כנגד עשבי חורף, ושבו היישום בוצע 

מתחילים לנבוט ר שא, למניעת הצצת עשבי האביב והקיץ פברוארבתכנית זו הוא יישום ע'קר בחודש  שנבחן

 באביב, כחודשיים לאחר יישום הע'קר.  בוצעה גידולי הירקות /זריעת. שתילתכבר בתחילת חודש פברואר
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יישום ע'קר מדכא צימוח של עשבים ולכן יכול )א(  אם כך, מחקר זה מונחה על ידי שתי ההיפותזות הבאות:

עשוי להשפיע  לטובה  יישום חוזר של ע'קר )ב(עשבים בממשק אורגני.  לשמש כתכשיר מורשה יעיל להדברת

 על סביבת הגידול ע"י הוספת חומר אורגני ויסודות הזנה לקרקע. 

 )כפי שהופיעו בתכנית המחקר( מטרות המחקר

לקרקע, כקוטל עשבים במטעים ובגידולי ירקות  של ע'קרבחינת יישום רב שנתי מטרת העל של המחקר היא 

 אורגניים והשפעתו על תכונות הקרקע והסביבה החקלאית. 

 : של מטרות המשנה הבאות בחלקות שדה קבועותבחינה  היההדגש והייחוד בתכנית זו 

קצבי פירוק הערכת ב(   השפעה על יעילות הדברת עשבים ושינוי במגוון העשבים.הגידולים לע'קר, רנות יא( בר

ג( בחינת  של מרכיבים אורגניים ורעילים ופוטנציאל הנדידה שלהם ושל מלחים אל מתחת לבית השורשים.

ד( הגדרת ערכי טיוב הקרקע כתגובה  האפשרות כי יישום ע'קר משפיע על התפתחות קרקעות דוחות מים.

 לשימוש בע'קר.

 

 קופת הדו"חפירוט עיקר הניסויים שבוצעו וכלל התוצאות שהתקבלו לת

 :הצבת הניסוי והטיפולים השונים

החומר מכיל שמ"ק/ד' בחלקות הניסוי דרש פיתוח כלי יעודי. מאחר  6יישום מדוייק של הע'קר בכמות של 

( ודורש סירקולציה במהלך היישום 1טבלה , Total suspended solids, TSSאחוז גבוה של מוצקים מרחפים )

על מנת לשמור על אחידות הפיזור. באדיבותו ונדיבותו של פרופ' אברהם גמליאל מהמעבדה ליישום תכשירי 

מ"ק, לו הוצמדה משאבת  1הדברה במכון להנדסה חקלאית, נבנה מתקן ליישום ע'קר הכולל מיכל פיזור בנפח 

ליטר של ע'קר בדקה. לאחר כיול הספק  100בסל"ד מכסימלי  כוח סוס שמעבירה 8.5בנזין בעלת הספק של 

 6המשאבה למהירות נסיעת הטרקטור ניתן היה לקבל יישום מדוייק ואחיד של ע'קר בכמות הרצוייה, קרי 

 מ"ק/ד'. ראוי לציין שמתקן זה ייחודי ואין כדוגמתו במקומות אחרים בהם מפזרים ע'קר. 

מ"ק/ד' בחלקות הגד"ש ובמטע השקדים. חלקות  6 ל'קר במינון שבשנתיים הראשונות של המחקר פוזר ע

מ"ר לחלקה, וכללו שלושה טיפולים בשנות המחקר א' ו ב': )א( פיזור על  120הגד"ש כוללות שטח יישום של 

פני השטח, )ב( פיזור על פני השטח ולאחר מכן תיחוח, ו )ג( חלקות לא מטופלות המשמשות כביקורת. חלקות 

 מ"ר לחלקה כוללות פיזור ע'קר על פני השטח )ללא תיחוח( וביקורת לא מטופלת.  120המטע בשטח 

מבית הבד בבני דרום. שפכי בית הבד מאוחסנים בצמוד לבית הבד בשלושה הע'קר שייושם בחלקות אלו נאסף 

רובת שכל כמות הע'קר שנלקחה לניסוי מייצגת תעמ"ק המחוברים ביניהם, כך  20 -מכלים בנפח כולל של כ

תכונות הע'קר מבית הבד בני של שפכים שהופקו במהלך מספר ימי עבודה של בית הבד עם זני זית שונים. 

של שלושת סוגי  גם התכונותופיעות מ 1בטבלה , ומשתנות משנה לשנה. מהספרותבטווח המוכר  הן דרום

כולם בטווח המוכר נים זה מזה, אך אשר נמצאו שו הע'קר ששימשו אותנו בשנה השלישית )ראה להלן(

 מהספרות.

להכפיל  בשנת המחקר השלישיתהחלטנו  מאחר ולא ראינו פעילות הרביצידית של הע'קר או פגיעה בגידולים

מ"ק/ד', כמו כן להביא ע'קר ממקורות שונים. מקורות הע'קר בשנת המחקר השלישית  12את מינון הע'קר ל 

ת הפיזור היתה דומה לזו שתוארה בשנים א' וב' של ורהט. שיטבני דרום, טמרה והאחרונה היו בתי הבד 

המחקר ובוצעה בחודש פברואר לפני זריעת גידול הקיץ, במקרה זה חמנית. בשנה זו הוספנו טיפול מאוחר 

מופיעות עיקר הפעולות  2בטבלה  הכולל יישום ע'קר על צמחי חמנית ועשבים שהציצו מעל פני הקרקע.

 .שבוצעו בשנת המחקר השלישית
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 COD = Chemical Oxygen Demand, BOD. שנות הניסוי 3ששימשו במהלך תכונות סוגי הע'קר . 3לה טב

= Biological Oxygen Demand, FOG = Fat, Oils, Greases, TSS =Total Suspended Solids, VSS = 

Volatile Suspended Solids, EC = Electrical Conductivity, DOC = Dissolved Organic Carbon, TP 

= Total Phenols.. 

 שנה ג שנה ב שנה א תכונה
דרום-בני  דרום-בני   דרום-בני 

 
 רהט טמרה

 
COD (mg/l) 234,09 64,047 534827 55,506 77,517 

BOD(mg/l) 954,13 21,250 15,200 30,000 44,800 

FOG (mg/l) 945,9 54,2, 12,550 11,045 15,715 

TSS (mg/l) 24,,, 5049,, 939 1,969 1,157 

VSS (mg/l) 848,9 594,0, 906 1,845 1,120 

EC (ms/cm) 53.0 ,., 9.7 10.9 12.9 

pH ,., ,.0 4.7 4.2 4.1 

TP (g/l) 0.0 0.3 2.5 

 

,.3 

 

8.3 

DOC (g/l) 5,.3 16.8 17.5 

 

26.2 

 

42.2 

 
 

 הפעולות שבוצעו בשנת המחקר השלישית. .2טבלה 

 פעולה תאריך

 .ריסוס ברואנדאפ להדברת חבלבל 19.2.14

 .מ"ק/ד' 12במינון  יישום ע'קר 13.4.14

 .)שער העמקים( 3מהזן עמק  חמניתזריעת  23.4.14

 .השקיה בהמטרה להנבטת זרעי החמנית 27-28.4.14

 .תצפית עשבים 18.5.14

 .דברת עשבים בין שורות הגידולקלטור לה 20.5.14

 .של שורת הגידול עישוב ידני 21.5.14

 .מ"ק/ד'( 12אחר הצצה ) פיזור הע'קר בטיפול  25.5.14

 .איסוף חומר צמחיוסיום הניסוי  3.9.14

 

 בררנות הגידולים לע'קר, השפעה על יעילות הדברת עשבים ושינוי במגוון העשבים.טרה א. מ

. ממצא זה אומת בעת הצצת החמניות והגידול לא ניכר נזק שנגרם לחמנית כתגובה ליישום הע'קרבמהלך 
ממוצע משקל זרעי החמניות לא היה שונה באופן מובהק בין הטיפולים שקילת היבול שכללה קטיף חמנית. 

 .3בטבלה כפי שניתן לראות 

הע'קר שמקורו מרהט וטמרה הפחית את  .1ת באיור בחינת יעילות הע'קר ממקורות שונים על הדברת עשבים מוצג

באופן מובהק לעומת חלקות הביקורת שלא טופלו וגם לעומת הטיפולים האחרים, קרי, ע'קר מבני דרום וע'קר  העשבים

עי זית בעל )לא מושקים( מטמטמרה שייושם לאחר הצצת החמנית. המשותף לשני מקורות ע'קר אלו הוא שמקורו מ

אין מידע לגבי מקור הזיתים בהם השתמשו  וייתכן כי שיטת הגידול השפיעה על תכונות הע'קר ובכך גם על רעילותו.
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בבני דרום. בשנת המחקר השלישית, למרות שהכפלנו את כמות הע'קר שיושמה מהחלקות מבני דרום לא נראתה 

 רעילות. 

 . יבול החמנית כתגובה לטיפולי ע'קר3טבלה 

 

 

 
 
 
 

 .* לא נמצא הבדל מובהק במשקל הזרעים בין הטיפולים בהשוואה לביקורת

מתקיימת בעיקר  יישום ע'קר לאחר הצצת החמנית או העשבים לא היה יעיל ולכן ניתן להסיק שפעילותו הפיטוטוקסית

 במניעת הצצת העשבים ולא בהדברתם. 

 

יישום לאחר  -TUPבני דרום,  -Bרהט,  -Rטמרה,  -T מקורות הע'קר:. שיבוש כללי בעשביםהשפעת העקר על . 3איור 

 Tuckey Kremerאותיות שונות מציינות הבדל מובהק בין הממוצעים לפי מבחן תחום מרובה   .ביקורת – C, הצצה
 .0.05ברמת מובהקות 

מגוון נערכה תצפית ומעקב כללי אחר (, כמו בכל שנה 2014בשנת הניסויים הנוכחית ) עשביםבבנוסף לכיסוי 

 Amaranthus)ירבוז שרוע שנראה בחלקות היה  דומיננטיהמין ה בחלקות הקבועות.עשבי הקיץ שנרשמו 

blitoides( חבלבל השדות גם  ברמה נמוכה יותר. בנוסף נצפו)Convolvulus arvensis( ת הגינהרגלו 

(Portulaca oleracea)  כאשר גידלנו כותנה  2013מעניין להשוות את מגוון המינים שנצפה בשנת  .(3)איור

כמו  היה הנפוץ ביותר בשדה ינים של עשבי קיץ כאשר ירבוז שרוענספרו שמונה מבחלקות  בחלקות הגד"ש.

) Sonchus, מרור הגינה )Convolvulus arvensis(. במידה פחותה יותר נצפה חבלבל השדות 2014בשנת 
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)oleraceus  רגלת הגינה)oleracea Portulaca(  ובוען מצולעangulate Physalis( קדד ארץ ישראלי (4)איור .

(Astragalus palestinus)  .נמצא בשתי חלקות בלבד 

 
בני  -Bרהט,  -Rטמרה,  -T מקורות הע'קר: .2134, בחלקות הגד"ש מיני העשביםהופעת השפעת העקר על  .3איור 

 ביקורת. – C, יישום לאחר הצצה -TUPדרום, 
 

 

 .2013, מגוון מיני עשבים שנצפו בשדה הניסוי בחלקות הגד"ש. 4איור 
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הכוללת צבע  תגובה ליישום ע'קר כפי שעולה מתצפית חזותיתבלא נגרם נזק לעצי השקד  לקות המטעבח

(. בהחלטה עם גורמי מקצוע הוחלט כי אין טעם לשקול בדוח )נתונים לא מוצגים העלווה, צריבות וחיוניות

 .ל חלקות עצים קטנות בגלל השונות הגבוהה בין העציםשיבול 

הבדלים מובהקים באחוז הכיסוי של העשבים במטע כמו כן במס' המינים שהיה בעיקר ירוקת החמור  ולא הי

(Ecballium elaterium) קייצת מסולסלת ,(Conyza bonariensis)   וירבוז שרוע.(Amaranthus blitoides) 

נו כי לא נגרם מערכות השורשים של עצי השקד ללמדתצפיות עם מצלמת מינירייזוטרון לא הראו הבדלים ב

 כתוצאה מיישום הע'קר.              לשורשיםנזק 

בעצי השקד אך יחד עם  , חמנית אף לא כותנהתירס, לסיכום חלק זה של המחקר, לא ניכר היה כי ע'קר פגע ב

ייתכן שההבדל נגרם  מבני דרום.כאשר מקור הע'קר הגיע  זאת יעילות הדברת העשבים היתה נמוכה מאוד

  ם שגדלו בתנאי בעל.לעומת ע'קר שמקורו מזיתי מממשק גידול הזיתים, קרי, זיתים מושקים בבני דרום

 

הערכת קצבי פירוק של מרכיבים אורגניים ורעילים ופוטנציאל הנדידה שלהם ושל מלחים אל מטרה ב. 

 מתחת לבית השורשים.

 4) מ"ס 90 של לעומק עדשל הקרקע בכל חלקות הניסוי  דיגום פעולות בוצעושלוש שנות המחקר  במהלך

חלקה נקדחו שני בורות ושכבות הקרקע אוחדו בכל עומק. -בכל תת(. ס"מ 60-90, 30-60, 10-30, 0-10שכבות: 

 .(4)טבלה  הע'קרלאחר יישום עד חודש  כשבועייםבכל שנה בוצע דיגום ראשון לפני הפיזור ודיגום שני, 

 

 .קר לאורך שנות המחקר'יישום העקרקע ו מועדי דיגום: 4טבלה 

 יישוםדיגום אחרי  ע'קר יישום יישוםדיגום לפני  

 13.3.2012 27.2.2012 5.1.2012 שנה א

 13.3.2013 3.3.2013 14.2.2013 שנה ב

  )לפני זריעה( שנה ג

11.2.2014 

13.4.2014 4.5.2014 

 15.6.2014 25.5.2014 )אחרי הצצה( שנה ג

 

 גר' קרקע טחונה לאחר 25,  1:5ביחס בדיקות במיצוי מימי של הקרקע )כללה  בכל הדיגומים סדרת הבדיקות

, מוליכות pH(, TPם )(, כלל פנוליDOCחומר אורגני מסיס )מ"ל מים מזוקקים(, כולל:  125 -"צ ומ 70 -יבוש ב

. . פרמטרים אלו נבחרו כמדדים שאריתיים של הע'קרננומטר 254באורך גל של  UV -ב בליעהו (ECחשמלית )

בנוסף, בוצעו שני SUVA (Specific UV Absorbance .) -חושב ערך ה UV -והבליעה ב DOC -ערכי המתוך 

)בוצע לאחר השלמת  מיקרוביאלית כלליתכמדד לפעילות  CO2פליטת מבחנים ביולוגיים על הקרקע עצמה: 

 Lepidium sativum) ומבחן רעילות לצמח בוחן מסוג שחליים עדינים( מקיבול שדה 60% -ל הקרקע רטיבות

L.)  (. מקיבול שדה 80% -הקרקע ל לאחר השלמת רטיבות)בוצע 

. על פי המדדים שנבדקו, קר'המאפיין הכללי הבולט לאורך שנות המחקר הוא השפעה קצרת טווח של הע

ההשפעות אינן מובהקות , וגם כך קר, במידה וקיימת, מוגבלת לחלק העליון של החתך'ההשפעה של יישום הע

, UV -(, בליעה בTPמתבטאים בעיקר בעלייה בתכולת הפנולים ) שהתקבלו השינויים .ברוב המקרים
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הבדלים בולטים נמצאו בחלקת הירקות. לא . ס"מ( 0-10( בשכבת הקרקע העליונה )ECהחשמלית )ובמוליכות 

השפעה מובהקת של  הראובין הטיפולים עם או ללא תיחוח לאחר יישום העקר. מבחני רעילות הקרקע לא 

 מהחלקות. קר באף אחת'יישום הע

לפני היישום תוצאות חתכי הקרקע חתכי הקרקע בשנה הראשונה ובשנה השנייה הוצגו בדוחות הקודמים. 

 טיפולים השוניםההבדלים מובהקים בין בכל הפרמטרים לא התקבלו  כמעט .5מוצגים באיור בשנה השלישית 

 .(קר'תיחוח לאחר פיזור העשהיו גבוהים מעט יותר בחלקה שעברה  UV -ערכי הבמלבד הבדל קטן אך מובהק )

 תוצאות אלו שנמצאו כשנה לאחר הפיזור השני, מצביעות על שינויים קצרי טווח בעקבות יישום הע'קר.

 א.

 

 ב. 
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(, בליעה ב DOCקר בעונה השלישית למחקר. א. ריכוזי חומר אורגני מסיס )'קרקע לפני פיזור הע חתכי. 5איור 
UV  וערך הSUVA  .פליטת המחושב. ב( נשימהCO2( כלל פנולים ,)TP( ומוליכות חשמלית ,)EC.) 

 

כאמור לבחון את הוחלט  ,על העשבייהמ"ק/דונם  6כיוון שלא נראתה השפעה לפיזור , בשנה השלישית

)בני דרום,  ממקורות שוניםאת השפעת הע'קר לבחון וכן מ"ק לדונם  12של ההשפעה של יישום במינון כפול 

שום לאחר ילשם כך נעשה יובנוסף הוחלט לבדוק את השפעת העקר על העשבייה לאחר הזריעה טמרה ורהט(. 

שבועות  3 -כ חתכי הקרקע מכל הטיפולים בדוגמאות קרקע שנאספו מוצגים 6באיור  .)ע'קר מטמרה( הצצה

בדומה לתוצאות שהתקבלו בחתכי קרקע בשנתיים הראשונות, גם במקרה זה עיקר ההשפעה לאחר הדיגום. 

היו גבוהים  EC -ו TP, UV, (CO2)פליטת  נשימהערכי הס"מ(.  0-10מתבטאת בשכבת הקרקע העליונה בלבד )

 דיגוםלבין  קר'הע פיזור ביןדומה  זמן פרק עברנציין כי בחלקם באופן מובהק בשכבת הקרקע העליונה. 

הצצה שבוצע לאחר הע'קר  פיזורלפני זריעה, בהשוואה לפרק הזמן שעבר בין  פיזורטיפולים של הב הקרקע

 את הפחיתה שכנראה הנבטה השקיית נעשתה, לפני זריעה קר'הע פיזור לאחר והדיגום של חלקות אלה. אולם,

 קר באף אחת מהחלקות.'השפעה מובהקת של יישום הע הראומבחני רעילות הקרקע לא  .קר'הע השפעת

 א.
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 ב.

 

(, בליעה DOCחתכי קרקע לאחר פיזור הע'קר בעונה השלישית למחקר. א. ריכוזי חומר אורגני מסיס ) .6איור 
 (.EC(, ומוליכות חשמלית )TP(, כלל פנולים )CO2המחושב. ב. נשימה )פליטת  SUVAוערך ה  UVב 

 

הדינמיקה של הפרמטרים השונים בשכבת הקרקע העליונה, לאורך שלוש שנות המחקר.  מוצגת 7באיור 

כאמור, למרות שברוב המקרים לא התקבלו הבדלים מובהקים בין טיפולים, ניתן לראות מגמה עקבית של 

 .אך לא נראית הצטברות מעונה לעונה (TPוכלל פנולים ) UV(, בליעה ב DOCעליה בערכי חומר אורגני מסיס )
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 א.

 
 .ב
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א. תכולת מים, נשימה ס"מ( לאורך שנות המחקר.  0-10תכונות שכבת הקרקע העליונה ) דינמיקה של .7איור 
ננומטר, ערך  254 -ב UV -(, בליעה בDOC. חומר אורגני מסיס )( ואינדקס הרעילות לצמח בוחן. בCO2)פליטת 

  .(TPפנולים ), תכולת UV -ו DOCהמחושב מתוך  SUVA -ה
 

 

  .הגדרת ערכי טיוב הקרקע כתגובה לשימוש בע'קר -מטרה ד' 

 מסכמת את התכונות הכימיות בהקשר לערך ההזנתי של כל סוגי הע'קר ששימשו לאורך המחקר. 5טבלה 

מבני דרום בין השנים בתכולת הנתרן, הכלור, סידן, מגנזיום וחנקן כללי. יש  ניכרים הבדלים בתכונות של הע'קר

גבוהים יותר  ברזל, ומומסיםריכוזי החנקן כללי, זרחן, אשלגן, קר ממקורות שונים: 'עסוגי ההבדלים גדולים בין 

  יחסית לע'קר מבני דרום. מטמרה ורהטבע'קרים 

 במהלך המחקר. בחלקות הגד"ש והמטעתכונות כימיות של הע'קר אשר יושם  .5טבלה 

  
 

2012 2013 2014 

  
 

 פיזור שלישי פיזור שני פיזור ראשון

 רהט טמרה בני דרום בני דרום בני דרום יחידות  

pH   4.4 4.4 4.3 4.2 4.3 

EC dS/m 9.8 9.4 9.5 10.2 12.7 

 meq/l 16.3 27.6 28.3 38.6 32.6 כלוריד

 meq/l 6.5 8.5 13.0 7.5 14.0 נתרן

 meq/l 6.0 13.9 6.2 12.2 13.5 סידן

 meq/l 9.8 3.8 11.0 13.3 13.9 מגנזיום

N-NO3 mg/l 2.3 5.2 4.0 4.2 11.0 

N-NH4 mg/l 23.2 17.2 28.0 13.4 23.0 

N קלדהל         mg/l 431 644 685 1,215 1,195 

 mg/l 154.6 113.4 170.0 262.0 313.0 זרחן מסיס

 mg/l 226.0 175.0 201.0 301.0 337.0 זרחן כללי

 mg/l 3,656 3,500 2,730 3,649 4,613 אשלגן כללי

 mg/l 1.46 1.15 1.70 8.80 15.00 ברזל

 mg/l 1.92 1.27 1.20 2.00 2.70 אבץ

 mg/l 1.46 0.63 0.27 0.80 1.50 מנגן

 mg/l 0.14 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 נחושת

SAR   2.18 2.86 4.43 2.10 3.78 

TS mg/l 31,360 31,150 34,600 59,000 72,200 
 

מ עבור ס" 30-0שנבדקו לאורך השנים בשכבת הקרקע  EC -ו pHערכי הזנה, מוצגת הדינמיקה של  8באיור 

הניסוי בשנה השלישית, לא בוצע טיפול עם החלקות שטופלו עם הע'קר מבני דרום. בשל השינוי במתווה 

  .ללא תיחוח ביקורת ופיזור רגילטיפולי מופיעים נתונים רק עבור בשנה השלישית תיחוח ולכן 
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 א.

 
 ב.

 
 

ליד  שונותאותיות  שנות יישום ע'קר. 3ס"מ( במהלך  0-30של הקרקע )עומק  EC -ו pHערכי הזנה, . 8איור 
  .(P0.05באותו מועד ) בין הטיפולים השונים יםמובהק יםהבדלהנקודות מציינות 
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הייתה קטנה. כשנה ל תכולת זרחן ואשלגן מ"ק ע'קר לדונם( השפעת היישום ע 6בשני היישומים הראשונים )

 לטיפולי הע'קר. לאחר היישום השלישי, במינון כפול קורתילא נראה הבדל מובהק בין הב לאחר היישום השני,

לטיפול יקורת ההבדל בין הב ךמשמעותית בריכוזי הזרחן והאשלגן, א נראית עלייה ,מ"ק ע'קר לדונם( 12)

אשר עלתה מעט לאחר הפיזור  מובהק רק באשלגן. תמונה דומה מתקבלת במוליכות החשמליתהיה הע'קר 

לא הייתה מובהקת, כך גם  pH -שום הע'קר על ההשני ויותר לאחר הפיזור השלישי במינון הכפול. השפעת יי

ערכי  )התוצאות אינן מוצגות(, ס"מ 30-60העמוקה יותר, שכבת הקרקע בבקרקע. לגבי תכולת החומר האורגני 

  ני, נמוכים יותר בכל הטיפולים.זרחן, אשלגן וחומר אורג

 

מוצגת השוואה בין תכונות הקרקע בחלקות בהן יושם ע'קר משלושה מקורות שונים )כולם במינון  6בטבלה 

 . (מ"ק לדונם 12 של

 

מ"ק לדונם.  12ס"מ לאחר יישום שלושת סוג הע'קר במינון של  0-60 -ו 0-30בעומק  תכונות הקרקע. 6טבלה 
C- ,ביקורתB- ,בני דרוםT- ,טמרהR- ,רהטAP-.ותיות זהות ליד התוצאה מסמנות כי א טמרה אחרי הצצה

 גורמי )טיפול ועומק(.-רב Tukey בניתוח (P0.05) אין הבדל מובהק בין הטיפולים השונים
 
 

 
 

בעיקר בולטים כאשר , ס"מ( 30-60) בשכבת הקרקע התחתונהיותר  נמוכיםהיו רוב האלמנטים ריכוזי 

ס"מ( ניתן לראות  0-30בשכבת הקרקע העליונה ). וריכוזי הזרחן והאשלגן ההבדלים באחוז חומר אורגני

היו החשמלית  הזרחן והאשלגן וכן המוליכות ריכוזיעבור חלק מהתכונות.  הבדלים מובהקים בין הטיפולים

, אך לא נמצאה השפעה ליישומי הע'קר (APהע'קר מטמרה שיושם לאחר הצצה )גבוהים יותר בטיפול של 

מהמקרים ללא מגמה השונים על תכולת חומר אורגני וניטראט. ההבדלים ביון הטיפולים מובהקים רק בחלק 

יישום עקר טמרה. חלקות בהן יושם הע'קר מבריכוזי האמון היו הגבוהים ביותר  עקבית בין סוגי הע'קר.

עבר  אמנם,  נתן ערכים גבוהים יותר של אשלגן וזרחן מאשר יישום לפני הזריעה. APלאחר הנביטה, טיפול 

 קר'אותו פרק זמן בין פיזור העקר לדיגום הקרקע, בפיזור הרגיל ובפיזור על גבי הצמחים, אך לאחר פיזור הע

 קר. 'בפעם הראשונה, לפני הזריעה, נעשתה השקיית הנבטה שכנראה הפחיתה את השפעת הע

 

K P-PO4 N-NO3 N-NH4

pH EC אשלגן )olsen( זרחן ניטרט אמון חומר אורגני

טיפול עומק ds/m meq/l mg/kg mg/kg mg/kg %

C 0-30 7.8 0.62   b 0.10   bcd 8.5   bc 13.6 13.2   bc 2.20

B 7.8 0.88   ab 0.17   abc 11.3   ab 12.7 13.9   bc 2.09

T 7.8 0.88   ab 0.19   ab 10.4   ab 5.9 24.5   a 2.21

R 7.9 0.82   b 0.19   ab 11.2   ab 7.4 12.7   bc 2.28

AP 7.9 1.20   a 0.20   a 16.1     a 9.6 11.4   c 2.23

C 30-60 7.7 0.58   b 0.06   d 2.6     c 11.5 10.7   c 1.76

B 7.7 0.59   b 0.06   d 4.1     c 10.3 12.7   bc 1.69

T 7.8 0.59   b 0.07   d 4.0     c 8.1 19.8   ab 1.70

R 7.8 0.58   b 0.08   cd 3.5     c 11.5 14.4   bc 1.80

AP 7.8 0.82   b 0.08   cd 6.9   bc 6.4   9.9   c 1.89
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 דיון

יעילות הדברת  בחינתכפי שהוגדרו בתכנית המחקר. אחת המטרות העיקריות היתה  שאלות המחקר נבחנו

אך יחד  מ"ק/ד', 12, וזאת רק במינון בעשביםמעט החומר פגע העשבים באמצעות ע'קר. התוצאות הראו כי 

. בהקשר של הדברת עשבים בחקלאות אורגנית לגידולים קרקעמעלה את רעילות ה ין הואעם זאת גם א

יישום, מלמדות ה. לעומת זאת, התוצאות של חתכי הקרקע שנדגמו בשתי שנות התוצאות אינן מספקות

בשלב וס"מ(  10 -כעל תכולת חומרים אורגנים ומלחים מוגבלת לשכבת הקרקע העליונה בלבד ) ע'קרשהשפעת 

חומרים ת לא נמצאה עד כה עדות לנדידכרת הצטברות של חומרים שאריתיים מעונה לעונה. ילא נזה 

  אורגניים ומלחים לעומק החתך. 

למעט  כמתוכנן ונערכו כל הבדיקות אותן תכננו לבצע והוצבבשנות המחקר הראשונה והשנייה החלקות 

הבדיקות לא בוצעו מאחר ובשנה הראשונה לא נצפתה תופעה של הבדיקות לאפיון ההידרופוביות של הקרקע. 

ות הכימיות של ועלויות המחקר היו גבוהות מהמתוכנן )בעיקר עלות האנליזדחיית מים )דו"ח שנה א'(. מאחר 

התזונתיים ולטיוב הקרקע, וחסר תקציב בחלק המחקר העוסק בתרומת הע'קר לערכים ( דוגמאות הקרקע

 הועבר תקציב המיועד לבדיקות דחיית מים בשנה השנייה לחלק זה של המחקר. 

וכמובן שאפקט הרעילות  ברעילות ע'קר ממקורות שונים גדולה כי קיימת שונותמתוך עבודות קודמות ידוע 

תכנית המחקר נו שינויים בביצעיעילות העקר כמדביר עשבים על מנת לנסות ולהגביר את לכן, . תלוי במינון

ע'קר משלושה  ערכנו השוואה ביןמ"ק לדונם. ב.  12את המינון ל  הכפלנוים השלישית: א. יבשנת הניסו

את הזמן בין מועד יישום הע'קר  קיצרנובנוסף, על מנת להגביר את יעילות הדברת העשבים מקורות שונים. 

לאחר שינויים אלו, אמנם הצלחנו להגביר את יעילות ההדברה אם  לבין זריעת החמנית, הגידול הבא במחזור.

תוצאות אלו אינן עומדות בקנה אחד עם  התוצאות  כי לא במידה מספקת להפכה לשיטה יישומית כלכלית.

ליטר. אנו  2שהתקבלו בתכנית המחקר הקודמת בה הושגה הדברה מוחלטת של עשבים בכלי גידול בנפח 

היכולת של הע'קר להישטף או להיעלם מהעציץ. בקרקע לעומת זאת החומר נעלם או משייכים תופעה זו לאי 

 מתפרק כבר לאחר שבועיים.

במדידות שנערכו במטע לבחינת רעילות ע'קר לעצי השקד, יישום החומר לא פגע בעלווה או במערכת השורשים 

 כפי שצפינו במצלמת המינירייזוטרון.

על קרקע חקלאית היא כיום הגישה העיקרית לסילוק ע'קר בארץ ומומלצת על ידי  פיזור מבוקר של ע'קר

המשרד להגנת הסביבה. לכן יש חשיבות גדולה באיסוף נתונים על ההשפעות המצטברות על תכונות הקרקע 

מצאים שהתקבלו לאחרונה על תוך מביישום ארוך טווח. על החשיבות של איסוף ידע לאורך זמן ניתן ללמוד מ

שנות השקיה  כעשרלאחר חיתה ביבולים כתוצאה מפגיעה בתכונות הפיסיקליות של קרקעות כבדות, פ

. הממצאים שהתקבלו במחקר הנוכחי מצביעים אומנם על שינויים קצרי טווח, אך לאור ההמלצה בקולחים

  הגורפת לפיזור ע'קר, יש חשיבות להמשיך ולבחון את הנושא לאורך זמן. 
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 יכום עם שאלות מנחות ס

 מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.

הערכת קצבי פירוק של ב(   בררנות הגידולים לע'קר, השפעה על יעילות הדברת עשבים ושינוי במגוון העשבים.בחינת א( 
ג( בחינת האפשרות כי יישום  מרכיבים אורגניים רעילים ופוטנציאל הנדידה שלהם ושל מלחים אל מתחת לבית השורשים.

מטרה ג' לא הושגה  ד( הגדרת ערכי טיוב הקרקע כתגובה לשימוש בע'קר. משפיע על התפתחות קרקעות דוחות מים. ע'קר
במלואה. האפשרות ליצירת קרקעות דוחות מים נבחנה בשנה הראשונה ונמצא כלא רלוונטי. לכן התקציב ממטרה זו הועבר 

 ן.למטרה ד' לטובת אנליזות כימיות. שאר המטרות הושגו במלוא

 עיקרי הניסויים והתוצאות.

ה למעט הבדיקות לאפיון ההידרופוביות יהשנישנת המחקר בונערכו כל הבדיקות אותן תכננו לבצע  כמתוכנןהחלקה הוצבה 
חסר תקציב שבשנה הראשונה לא נצפתה  תופעה של דחיית מים. מאחר שהבדיקות לא בוצעו בשנה זו מאחר של הקרקע. 

בחלק המחקר העוסק בתרומת הע'קר לערכים התזונתיים ולטיוב הקרקע, הועבר תקציב המיועד לבדיקות דחיית מים בשנה 
נמצא כי א( הע'קר אינו יעיל בהדברת עשבים אך יחד עם זאת גם אינו פוגע בגידולים שנבחנו. השנייה לחלק זה של המחקר. 

במיצוי מימי של שכבת הקרקע  UV -זי מלחים, פנולים, חומר אורגני מסיס, ובליעה בב( מתקבלים ערכים גבוהים יותר בריכו
העליונה )כעשרה ס"מ(, מספר שבועות לאחר היישום. ריכוזים אלה דועכים לקראת עונת היישום העוקבת ובכל מקרה לא 

 /ד'.מ"ק 6לא נצפתה תוספת הזנתית ביישום ע'קר במינון של נצפתה הצטברות של מרכיבים. ג( 

 האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח? מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.

מ"ק לדונם( במשך מספר שנים, אינו מהווה סכנה  5יישום של ע'קר בקרקעות עמק יזרעאל במינון המומלץ )כ להערכתנו 
או  בחלקות, בין עם בגד"ש כחומר למניעת עשביה ע'קר ביישום מעשית אין תועלת  ,לפגיעה בגידולים.  יחד עם זאתמיידית 

בחינת א(  בקרקעות קלות יותרפיזור ע'קר המתבצע זו השנה הרביעית בגילת ניסוי בהשוואה לתוצאות אלה, ב . במטע
הערכת קצבי פירוק של מרכיבים ב(   בררנות הגידולים לע'קר, השפעה על יעילות הדברת עשבים ושינוי במגוון העשבים.

ג( בחינת האפשרות כי יישום ע'קר  אורגניים רעילים ופוטנציאל הנדידה שלהם ושל מלחים אל מתחת לבית השורשים.
מטרה ג' לא הושגה  ד( הגדרת ערכי טיוב הקרקע כתגובה לשימוש בע'קר. משפיע על התפתחות קרקעות דוחות מים.

ה ונמצא כלא רלוונטי. לכן התקציב ממטרה זו הועבר במלואה. האפשרות ליצירת קרקעות דוחות מים נבחנה בשנה הראשונ
, ללמדנו התקבלה יעילות הדברת עשבים גבוהה למטרה ד' לטובת אנליזות כימיות. שאר המטרות הושגו במלואן. 

 שהמסקנות צריכות להיות ספציפיות לסוג הקרקע ותנאי הסביבה.

נה וברובן לא הראו השפעה מצטברת משנה לשנה. עם תכונות הקרקע בכל הטיפולים הושפעו בעיקר בשכבת הקרקע העליו
זאת, יש חשיבות של איסוף ידע לאורך זמן, בפרט לאור ממצאים שהתקבלו לאחרונה על פחיתה ביבולים כתוצאה מפגיעה 

  שנות השקיה בקולחים. כעשרבתכונות הפיסיקליות של קרקעות כבדות, לאחר 

שחלו במהלך העבודה; התייחסות  )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים(בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים  .1

 ן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר?המשך המחקר לגביה

השאלה אם  ממליצים על יישום ע'קר למטרות הדברת עשבים בקרקעות עמק יזרעאל. איננועל בסיס תוצאות המחקר 
, אפשר להמליץ על העדר השפעה על הגידולים והעדר השפעה מצטברת על תכונות הקרקעלאור הממצאים המצביעים על 

פיזור לאורך שנים באותן חלקות. להערכתנו, כל עוד הידע שנצבר אינו מבוסס על מחקרים ארוכי טווח, רצוי לפזר באותן 
 חלקות מידי שנה שניה או שלישית, ובכך לצמצם פגיעה עתידית בתכונות הקרקע.

 ן לא פורסם או הופץ הידע. בימים אלו נכתב מאמר.עדיי

 פרסום הדוח: אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות(

 רק בספריות 

 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

  לא לפרסם –חסוי 

 האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? 

 לא

 


