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רקע
חומצות הומיות ופולביות הינן מולקולות אורגניות טבעיות 

המהוות חלק ממרכיבי הקרקע.
כיום  הנפוצות  והפולביות,  ההומיות  החומצות  של  מקורן 
בשימוש חקלאי, הוא במינרלי ליאונרדיט. מינרלים אלו הם 
תערובות טבעיות של כבול ופחם - תוצרים של פירוק אורגני 

מתקדם.
ההומיות  החומצות  השלילי,  ומטענן  הייחודי  מבנן  בשל 
חיובית  טעונים  מינרלים  לקשור  מסוגלות  והפולביות 
ומולקולות מים, לשפר בכך את ערך הקק"ח )קיבול קטיונים 

חיוביים( ולהעלות את אחוז החומר האורגני בקרקע.
דשנים  רק  מיושמים  בהן  החקלאיות  הקרקעות  במרבית 
ירידה משמעותית  ישנה  כימים לאורך מספר רב של שנים, 
באחוז החומר האורגני בקרקע וכתוצאה מכך נוצרת פגיעה 

בפוריותה.
מחקרים קודמים בנושא הוספת חומצות הומיות ופולביות 
 Nardi,( שורשים  צימוח  עידוד  על  הראו  ההזנה,  לממשקי 
 )Stevenson, 1994( הגברת תאחיזת המים בקרקע ,)2002
 Chen and( היבול  וגובה  צימוח  על  חיוביות  השפעות  וכן 

.)Aviad, 1990

מטרת הניסוי 
ופולביות,  הומיות  חומצות  תכשיר  יישום  השפעת  בחינת 
"הומיגרין ברק", על כמות ואיכות היבול באבוקדו מזן האס, 

במינונים שונים לאורך עונת ההדשיה.
מקום ביצוע הניסוי: קיבוץ כפר מסריק

זן: האס
מועד נטיעת המטע: נטיעת 2012

מרווחי נטיעה: 6X4 מטר )41.7 עצים בדונם(
 

מבנה הניסוי
הניסוי בוצע במתכונת של בלוקים באקראי, כאשר כל בלוק 
שווה ערך ל-0.46 דונם, הנשלט באמצעות ברזונים ייעודיים 

בכניסה לכל בלוק. לכל טיפול 5 חזרות.

ניסוי הוספת חומצות הומיות ופולביות  
 לממשק הזנה באבוקדו מזן האס,

עונת 2020
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מפת החלקה:

טיפולים
1. ביקורת - דישון משקי בלבד במהלך עונת ההדשיה. 

ליטר תכשיר חומצות הומיות  דישון משקי בתוספת 1   .2
יישום  מועדי  בשלושה  לדונם,  ברק"  "הומיגרין  ופולביות 

במהלך עונת ההדשיה. סך הכל - 3 ל'/ד' במהלך העונה.
ליטר תכשיר חומצות הומיות   2 דישון משקי בתוספת   .3
יישום  מועדי  בשלושה  לדונם,  ברק"  "הומיגרין  ופולביות 

במהלך עונת ההדשיה. סך הכל - 6 ל'/ד' במהלך העונה. 
4. דישון משקי 2 ליטר תכשיר חומצות הומיות ופולביות 
"הומיגרין ברק" לדונם, בחמישה מועדי יישום במהלך עונת 

ההדשיה. סך הכל - 10 ל'/ד' במהלך העונה. 

מועדי הטיפולים
יישום ראשון: 20-25 לאפריל 2020

יישום שני: 15-20 למאי 2020 )לטיפול 4 בלבד(
יישום שלישי:  25-30 ליוני 2020

יישום רביעי: 15-20 לאוגוסט 2020 )לטיפול 4 בלבד(
יישום חמישי: 25-30 לספטמבר 2020

תוצאות

יבול/ד’ 
בק”ג

אחוז גודל 
+20

1,19671.36ביקורת

11,28182.17 ליטר 3 מועדי יישוםטיפול 2

21,43783.2 ליטר, 3 מועדי יישוםטיפול 3

21,25883.77 ליטר, 5 מועדי יישוםטיפול 4

דיון ומסקנות
ניתן לראות עלייה ביבול בכל הטיפולים שניתנה 
בהם תוספת חומצות הומיות ופולביות "הומיגרין 

ברק", בהשוואה לביקורת.
נראה כי בטיפול  3)2 ליטר לדונם X 3 יישומים( 
ניצפו התוצאות הטובות ביותר - תוספת של 20% 

מול הביקורת, זאת ללא מובהקות סטטיסטית.
השנתיים  במשך  להתבצע  ימשיך  הניסוי 
לבחון  מנת  על  הנוכחית,  במתכונתו  הקרובות 
הטיפולים  השפעות  את  האופטימלית  בצורה 

השונים לאורך זמן. 
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תודה רבה לצוות מטע כפר מסריק על ההירתמות והעזרה 
בהוצאת הניסוי לפועל.

איל קדושים, אגרונום ראשי דשן הצפון.


