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במרסס  , טיפולים 5אחת מהחלקות הוצב ניסוי בן בכל 

 .ומינונים ישוםשכלל את הצרופים הבאים של מועדי  , גב

 

 'פיקטר לד ישום תאריך צבע טפול

 18 17/06/2020 סביב פרח למטר לבן א

 30 17/06/2020 סביב פרח למטר שחור ב

 26 30/06/2020 יום 12-14+  פרח  ירוק ג

 36 30/06/2020 יום 12-14+  פרח  כחול ד

     בקורת  ללא צהוב ה



 :חומרים ושיטות

 .צבר קמה ובני דרום: אתרים 2הוצב ב  הנסוי•

חזרות   10)חזרות  5ההצבה בבלוקים באקראי ב •
 (.לטפול

  מכשבועהמעקב כלל מדידות גובה שבועיות החל •
 .חזרות 4ב , לאחר יישום הטיפולים המאוחרים

בוצע ניטור  , בתחילת ספטמבר, לקראת סיום העונה•
 .חזרות מכל טיפול 4, האתרים 2צמחי ב 

'  מ 3בסיום העונה קטיף ידני של קטעים באורך •
צמחים בנפרד לקביעת    3מכל קטע נקטפו  ,שורה

 .להלקט כותןההלקטים לצמח ומשקל ' מס



שהחל  , תוצאות מעקב גובה צמח שבועי

 ימים לאחר הטפול המאוחר 8כ 

 מועד ישום טפול
מינון פיקטר  

 ('ד\"סמ)

בדיקת גובה  

 (מ"ס)  8/7/2020
  

בדיקת גובה  

15/7/2020  

 (מ"ס)

  

בדיקת גובה  

22/7/2020  

   (מ"ס)

גובה  

סופי ב 

% 

 ab 134.4   b 138.8   b 89 126 18 פרח למטר א

 b 126.5   b 130.5   b 84   121.3 30 פרח למטר ב

 ab 138 ab 142 ab 91 129.6 26 יום 12-14+ פרח  ג

 ab 133.6   b 136.3   b 88 128.5 36 יום 12-14+ פרח  ד

 a 149.9 a 155.3 a 100 138.8 0 בקורת ללא ה

  
  P 0.013 Tukey 0.0003 Tukey 0.0003 Tukey 

  

                  

  
 136.3   134.7   130.7   משק

  b   

  
 144.9   138.2   127   בני דרום

a   

  
 P 0.23   0.23   0.01 צבר קמה

    



שהחל  , גרפי של מעקב שבועי לגובה הצמח תאור

 . המאוחרימים לאחר הטפול  8כ 
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 (מ"ס)  8/7/2020בדיקה 

 (מ"ס)  15/7/2020בדיקה 

 (מ"ס)  22/7/2020בדיקה 



גובה הצמח ומספר המפרקים בניטור  

 הצמחי בתחילת ספטמבר 

 טפול
גובה  

 (מ"ס)
Tukey  גובה% 

'  מס

 מפרקים
Tukey 

 ab 95.4 21.95 ab 145 א

 bc 87.5 21.3 ab   133 ב

 bc 90.1 21.3 ab   137 ג

 c 86.2 20.1   b     131 ד

 a 100 23.2 a 152 ה

P 0.0005     0.02   

            

 a 22.4     139.4 צבר

 b 20.63     138.1 בני דרום

P 0.67     0.003   



,  (ענפים)+וגבעולים , חומר יבש עלים

 הצמחי בתחילת ספטמבר בניטור 

 טפול

י עלים  "ח

וכפתורים  

 ('מ\'גר)

  
י גבעולים  "ח

 ('מ\'גר)
Student 

 b 449   254 א

 b 450   267 ב

 b 449   245 ג

 b 431   243 ד

 a 531   298 ה

P 0.24   0.08   

          

 a 441 a 284 צבר

בני  

 דרום
239 b 484 b 

P 0.009   0.062   



,  אחוז ההלקטים הפתוחים ומקדם האסיף

 בניטור הצמחי בתחילת ספטמבר 

 טפול

אחוז 

הלקטים  

 פתוחים 

Tukey מקדם אסיף   

   b 49.1   50.4 א

   b 53.6   56.5 ב

   ab 53 58.2 ג

   a 51.7 68.3 ד

   b 54.1   48.5 ה

P 0.0003   0.35   

          

 b 49 b 40 צבר

 a 55.5 a 71.6 בני דרום

P 0.0001   0.0005   



 תוצאות הקטיף בסיום העונה

 פרוט טפול

הלקטים  ' מס

פתוחים לצמח  

 בקטיף

משקל כותן  

להלקט בודד  

 ('גר)בקטיף 

  כותןיבול 

בקטיף 

 ('מ\'גר)

  

   600 2.76 26.5 נמוך,מוקדם א

   558 2.73 26.4 גבוה, מוקדם ב

   661 2.7 29.8 נמוך,מאוחר ג

   653 2.88 24.5 גבוה,מאוחר ד

   593 2.65 27.4 בקורת ה

P   0.7 0.79 0.23   

            

 a 666 2.77 28.1   צבר

 b   561 2.71 25.7   בני דרום

P   0.31 0.62 0.002 Tukey 



 בנסוישל היבול , %ב , השוואה כמותית ויחסית
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 %\('מ\ג"ק)יבול 

 ('מ\'גר)יבול כותן בקטיף 

 אחוזים



גורמי הכולל  -השוואת היבול בניתוח דו

 ומועדי הריסוס הנסויאת אתרי 

   ('מ\'גר)יבול כותן בקטיף   

     'גורם א

 b   579 מוקדם ישום

 a 657 מאוחר ישום

 ab 593 בקורת

P 0.083 Student 

      

     גורם ב

 a 662 צבר

 b   557 בני דרום

P 0.0018   



 בבני דרום הפיקטר נסוישל  רחפןצלום 



 דרום-בבני הנסויבחלקת  המקרופומינה מפוי



בגובה הצמח , לבקורתהריסוס  טפוליהיחס בין 

 י גבעולים"ובמשקל ח
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 %גובה 

 %י גבעולים "ח



 2020 2019בפימה  פיקטר טפולימבט משולב על 

 שנה
מועד טפול  

 בימים מפרח

  פיקטרמינון 

 ('ד\ק"סמ)

יבול יחסי  

 %ב  לבקורת
   ממוצע למועד

2020 2 18 101     

2020 2 30 94 2 97.5 

2020 15 26 112     

2020 15 36 111 15 112 

2019 20 24 117     

2019 20 36 106 20 111.5 

2019 29 36 115 29 115 



 'סכום א
דרכי  2בשקלול , גובה הצמח בסוף העונה•

  היתהמלמד שההשפעה העיקרית ,  המדידה
בשני  , הגבוההמינון . למינון ולא למועד היישום

המינון  , %  14 בכהגובה הקטין , המועדים
 .בלבד%  8 בכהנמוך הקטין 

וברמה  , הקטינו במובהק הפיקטר טפוליכל •
.  ובענפיםי בגבעולים "את משקל ח, דומה

ירידה זו יכולה %.  17ממוצע של  בשעורהירידה 
קל יותר , כפי שהעידו הקוטפים, מדועלהסביר 

 .  נינוסלקטוף לאחר 

 

 

 



 'בסכום 
ובמינון גבוה האיץ את פתיחת  מאוחר  ישום•

גם בחלק . לבקורתביחס , במובהק, ההלקטים

 .  מ"לאך , מגמה כזומהטפולים הנוספים נמצאה 

,  המינונים 2 וב, במועד המאוחר פיקטר ישום•

    ,  למוקדםהביא לתוספת יבול מובהקת ביחס 

  לבקורתואילו בהשוואה %.  13ב שעור של 

 %. 11של כ  בשעור,  מ"ל, נרשמה עליית יבול

להנהלת ענף כותנה ולמגדלי , תודה לעוקבים•

 .  הדרום


