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 תודות

 מנחה שלי שלימדה אותי את כלתמר ביאר, הלאנשים שעזרו בהכנת עבודה זו, תודה ל הודותתי לרצי

 עזרה לי עם הקמת הניסוי וכתיבת העבודה.ו מה שהייתי צריכה

הביוסטימולטור את , האתגר לחקורשנתן לי את  "דשן גת"של חברת  יוטל האגרונוםתודה לירון 

 ניסוי וייעץ בעת הצורך.תכנון מערך העזר לי ב,  הניסוי מתהקל

אביטל המנהלים המדעיים של החממה על הסיוע והיעוץ בשלבי המחקר השונים, לסיגל גל ותודה ל

 המנהלים של החממה שעזרו לי בהחזקת הניסוי ובשמירתו. נועםו

 תודה למכבי קרסו על תמיכתו בפרויקט "מלח הארץ" בחממה במסגרתו ביצעתי את עבודת הגמר.

 רתי על התמיכה והעזרה בכל תהליך העבודה.תודה למיכל כנ

 

 תקציר

ל גדילת צמח ע "דשן גת"של חברת  bio-gat 30 לדשן  את השפעתו של תוסף בעבודה זו חקרתי

הוכח התוסף לדברי היצרן, עקת מלח. עם בגידול הידרופוני בהצפה ובהתמודדות  הבזיליקום

בגידול  ,יובש קיצוני או עקה כמו מלחותלצמח להתמודד עם תנאי במחקרים ובשימוש חקלאי כתורם 

 בגידול הידרופוני.התוסף על הצמח  ריכוזים, ישפיע לובאיהאם ו חקורהיא ל מטרת המחקר .באדמה

איתו יוכל להתמודד צמח המקסימלית  ת המלחעקמטרת המחקר היא לבדוק את רמת  ,סףבנו

 תבלין ם אשר רוצים לגדל צמחיהוא לעזור לחקלאי הערך של המחקר. תו של התוסףרבעזהבזיליקום 

 מקסימאלי.ברווח מ, ללא צורך בקרקע ,דרופונייבגידול ה

 שאלות המחקר שנבדקו:

גידול מערכת בעל גידול בזיליקום בריכוזי מלח שונים  bio-gat 30כיצד משפיע תוסף לדשן  .1

 הידרופונית בהצפה. 

כת הידרופונית קום במערבדשן על גידול בזילי bio-gat כיצד משפיע ריכוז עולה של תוסף .2

 בהצפה.

 

. השערה זו נתמכת במיםישפיע לטובה על גדילת הבזיליקום  30תוסף דשן גת היו כי  יהשערותי

 .משפר את עמידות הצמח בתנאי עקהכ" gat-bio 30פרסומי חברת "דשן גת" תוסף "ב

גרם לליטר  2ות של בגידול הידרופוני של בזיליקום במים במליחהם כי תמכו עיקרי הממצאים בניסוי 

 נמצאה השפעה חיובית של התוסף על כמות הכלורופיל בעלים. מלח, ( ג"ל)

ל , נמצאה השפעה חיובית שמלח ג"ל 7ו מלח ג"ל  4בגידול הידרופוני של בזיליקום במים במליחות של 

 התוסף על מספר העלים על חשבון התפתחות גובה בצמח.

, נמצאה השפעה חיובית של התוסף מלח ג"ל 5מליחות של בגידול הידרופוני של בזיליקום במים ב

 של התוסף על גובה הצמח ועל עמידות בטמפ' נמוכות. 1.5%, 1%בריכוז של 

 

 1%הוא  מלח ג"ל 5ריכוז התוסף המומלץ מעבודה זו בגידול הידרופוני של בזיליקום במליחות של 

 מהדשן כפי שהמליץ היצרן בעבודה בגידול באדמה.

בגידול הידרופוני של היא כי  לאי המגדל בזיליקום בהידרופוניקה במים מליחיםהמלצתי לחק

מהדשן כפי שהמליץ היצרן בעבודה  1%ריכוז התוסף המומלץ הוא מלח, ג"ל  5בזיליקום במליחות של 

 בגידול באדמה.

 



 

3 

 

 

 תוכן עניינים

 5........... ..............................................................................  מבוא וסקירת ספרות .1

 5... ........................מים מליחים .......................................................................... 1.1

 5...... ..............מים מליחים בחקלאות .................................................................. 1.2

 6..... .........................הידרופוניקה  ....................................................................... 1.3

 8....  ............................................................................................  30ביו גת אצות   1.4

 8..... ............זיליקום ....................................................................ב-החקלאי ידולג 1.5

 9 ............................................................................................שאלות המחקר  ..... 1.6

 10 ............................................................................................השערות  ........... 1.6.1

 11. ................................................................................................... מהלך המחקר  2

 11... .................................................................החומר החי  ................................ 2.1

 11. ........................שיטות וחומרים  ..................................................................... 2.2

 12 ..............................................מערך המחקר  ................................................... 2.3

 23... .........................מהלך הניסוי  ....................................................................... 2.4

 13... ............................ניסוי ראשון  ................................................................... 2.4.1

 14..... .........................מדדים  ........................................................................... 2.4.2

 15..... ..........................ניסוי שני .......................................................................... 2.5

 15........ ................מהלך הניסוי השני  ................................................................ 2.5.1

 16. ............................ניסוי שלישי  ....................................................................... 2.6

 18....... .....................................................................................................תוצאות  . 3

 18......... ............תוצאות ריכוזי מלח שונים  ........................................................... 3.1

 21.. ...........................................................לורופיל במליחויות שונות.  תוצאות הכ 3.1.4

 23.. ............תוצאות ניסוי ריכוזי תוסף שונים, ניסוי שני  ......................................... 3.2

 24. .........................................ניסוי שלישי  .......... תוצאות ניסוי ריכוזי תוסף שונים, 3.3

 24... . ..................תוצאות גובה הצמח  ................................................................ 3.3.1

 24..... .............תוצאות מדידות אורך שורש  ......................................................... 3.3.2

 25..... ................................................................................................. מסקנות ודיון 4

 25..... .........................מסקנות  ............................................................................ 4.1

 26..... .........................המלצות  ............................................................................ 4.2

 27...... ..........................................................................................גרפיה  ......ובליי. ב5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 יורים, טבלאות וגרפיםא

 18...............   1 גרף             13............   1טבלה                   5..................      1איור 

 19...............   2 גרף             14............   2טבלה                   6..................      2איור 

 19...............   3 גרף             15............   3טבלה                   6..............   ....   3איור 

 20................  4 גרף             16............   4טבלה                   7 . ...................  4איור 

 21...............   5 גרף             16............   5טבלה                   8...................     5איור 

 21...............   6רף ג                                                                9...................     6איור 

 22...............   7רף ג                                                               10..................     7איור 

 23...............   8רף ג                                                               10.................      8איור 

 23...............   9רף ג                                                              11..................     9איור 

 11..................   10איור 

 11..................   11איור 

 11 ..................  12איור 

 11..................   13איור 

 11..................   14איור 

 11..................   15איור 

 11.................    16איור 

 11..................   17איור 

 11..................   18איור 

 12...................  19איור 

 14...................  20איור 

 17...................  21איור 

 22...... ............. 22איור 

 24.................... 23איור 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 מבוא וסקירת ספרות.1

ם והסביבה משפיעים באופן ישיר על החקלאות. הצורך לספק תוצרת מזון לכמות אתגרי האקלי

הולכת וגדלה של תושבים על כדור הארץ תוך צמצום בשימוש במי שתיה, וצמצום השימוש משאבי 

קרקע. עבודה זו באה לבדוק את ההיתכנות לגדל בזיליקום במערכות הידרופוניות, אשר מייתרת את 

 וחוסכת במי השקיה,  תוך שימוש במים מליחים במקום במי שתיה.הצורך במשאבי אדמה, 

 

 מים מליחים  1.1 

כלור, אשלגן ומלחים אחרים( גבוהה מרמת המלחים חים הם מים אשר רמת המלחים בהם )מים מלי

 במים מתוקים, אך קטנה מרמת המלחים של מי ים.

כגון להשקיית דקלים  וגפנים.  במקרים מסוימים ניתן להשתמש במים מליחים לתעשייה ולחקלאות,

עם זאת מים מליחים אינם מתאימים לרוב גידולי החקלאות. ניתן  לאקלם חלק מגידולי פירות 

 וירקות למים מליחים. 

 .(‰) מים ליטר / מלח גרם (  המים מליחות

 

.               0>  0.5                 תמלחת                      מלוחים מים       .        מים מליחים.             מתוקים מים

0.5 - 30              ‰ 30 - 50                    ‰  50 ‰ 

 

מקורם של רוב המים המליחים בישראל הם ממי תהום באזור הנגב. חשוב להשתמש במים מליחים 

 מכיון שכמות המים המתוקים הטבעיים בישראל הולך ומצטמצמת. 

מקור המלחים במי התהום, הינו מלחים הקיימים המלחת מי תהום היא תופעה הולכת ומתגברת. 

בחומרי הדברה המצטברים באדמה כתוצאה מדישון יתר ושימוש באדמה באופן טבעי ובנוסף מלחים 

וכימיקלים נוספים. כאשר מי הגשם מחלחלים לתוך האדמה, המלחים מהאדמה מתמוססים במים 

 (3( )1הגשמים, מחלחלים אל מי התהום וממליחים אותם. )

 

 מים מליחים בחקלאות  1.2 

יק מים מתוקים לחקלאות והתפלת מים שאין לנו מספ מכיווןהמים המליחים חשובים בחקלאות 

ים המליחים פוגעים בכמות מליחים הוא תהליך יקר עבור חקלאות ולא מוצדק מבחינה כלכלית. המ

(, מגבירים את כמות המלח המצטברת באדמה, גורם המשפיע 2כפי שניתן לראות באיור מספר היבול )

 (4על בריאות השורשים וגורם להמלחת מי תהום.)

 

 
 , לחקלאי.יםשונ ריכוזי מלח: מחירי מים ב 1איור 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_(%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%9C%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_(%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%9C%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_(%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%9C%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_(%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%9C%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_(%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%9E%D7%9C%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97_(%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97_(%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
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כמות המים הנדרשת להשקיה של כל יבול מושפעת מגורמים כמו מזג אויר והתאדות אבל גם 

ממליחות המים. ככל שכמות המים המליחים גבוהה יותר צריך יותר מים להשקיה, בהתאם לסוג 

 (4הצמח. )

 
 יבול לגידולי ירקות.: הקשר בין רמות מליחות, רמת השקיה ורמת 2איור 

 

מליחות ואת כמויות רמת ת המים הנדרשות להשקיה בכל ואת כמו חישבובחישובים שערכו במחקר, 

רמת המליחות המקסימלית שניתן להשקות באה את הצמח  אתהיבול שגדל במליחויות שונות ומצאו 

 (4מבלי לפגוע ביבול בצורה שתגרום הפסד כלכלי. )

 

 דונם בתנאי מליחות מים שונים.: כמות היבול ל 3איור 

 

 הידרופוניקה 1.3

גידול מנותק מהרקרע ומים מדושנים הידרופוניקה היא שיטה לגידול צמחים ללא אדמה כלל על 

 . בלבד

רוב מערכות הידרופוניות הן מערכות סגורות שבהם מים מדושנים מסוחררים בצורה מתמדת 

. תמיסת המים המדושנים משמשים כמדיום במערכת כדי לנצל את המים והדשן בצורה מיטבית 

 בלעדי המספק את כל חומרי ההזנה ההכרחיים לצמח.

בשיטה זו שותלים בחורי שתילה בצינור בעל קוטר גדול כאשר מים מדושנים זורמים בתחתית הצינור 

 (2בזרם דק וכך מזינים את שורשי הצמחים.  )
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 גידול בהידרופוניקה:היתרונות 

 מחים לגובה, על מנת לנצל באופן מקסימלי את המקום.   אפשרות לגדל צ  ●

 המים.  חסכון בכמות 80%עד  –חסכון במים  ●

כיוון שכל חומרי ההזנה והמים מגיעים  שטחי גידולבחסכון  –תוספת תנובה ליחידת שטח  ●

 מאפשרערכת שורשים גדולה כמו באדמה. ישירות אל שורשי הצמח, על כן הוא לא מפתח מ

 לגובה.   ושתילההמרחב האנכי  ניצולחים בצורה צפופה יותר ובנוסף הצמשתילה של 

 מחזור גידול קצר יותר לעומת גידול באדמה.   ●

המערכות ניתנות להקמה בכל מקום: במרפסת, על גג או בגינה ואפילו בתוך הבית עם תאורה  ●

 מלאכותית.

 .הדברהוכמות חומרי ה היבולשליטה באיכות  ●

 זיקים.  ירידה משמעותית בכמות המ ●

 קטיף קל ונוח. ●

 אין תלות בעונות השנה.  ●

 (2אין צורך בעישוב.   ) ●

 

 גידול בהידרופוניקה:החסרונות 

 עלות הקמה גבוה יחסית. ●

 חלק מהמערכות רגישות לאקלים קיצוני והפסקות חשמל. ●

בהידרופוניקה משתמשים בנפח מים גדול יחסית שבו שורשי הצמחים יושבים במלואם בתוך  ●

 המדושנים.  תמיסת המים

המים מאווררים באמצעות מפוח אויר, ויש צורך בהשקעת חשמל לצורך מניעת ריקבון של בית 

 (2השורשים כפי שאנו מכירים מצמחי קרקע המושקים ביתר. )

 

 

 בהצפה : בזיליקום בהידרופוניקה4איור 
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 " 30ביו גת אצות "  1.4

 חומר אורגני.  7%ות ים ירוקות ומכיל מעל " הוא ביוסטימולטור  העשוי מאצ30"ביו גת אצות 

 ביוסטימולטור הוא תוסף ביולוגי המעורר את הצמח להתמודדות עם תנאי עקה.

כמו רוחות עזות,  תנאי סביבה שאינם תואמים את תנאי הגידול הבסיסיים של הצמחתנאי עקה הם 

 יובש קיצוני, מליחות חריגה ועוד. 

טור חדש שפותח ע"י חברת "דשן גת". הוא משמש כתוסף לדשן הוא ביוסטימול  "30ביו גת אצות "

נוזלי בחקלאות במטרה לעזור לצמח להתמודד עם תנאי עקה של יובש ומליחות הוא מיושם בהצלחה 

 (8). בעצים ובגידולים רב שנתיים בקרקע

 

 :יתרונות התוסף על פי היצרן

 משפר את פוריות הקרקע וקליטת יסודות ההזנה.  ●

 מים עשוי להקנות עמידות לצמח, מחלות ובקטריות.בתנאים מסוי ●

 מגביר יכולת הצמח לגדול בתנאי עקה. ●

 בתנאים מסוימים עשוי לשפר את איכות היבול. ●

 (8) עשוי להשביח ולשפר את מבנה הקרקע. ●

 

 בזיליקום -הגידול החקלאי 1.5 

משמש כתבלין ה השפתנייםהוא צמח תבלין ממשפחת  )Ocimum basilicum(בזיליקום ריחן מצוי 

 ולרפואה. 

 (7( )6הבזיליקום הוא צמח גבוה ומסועף שאינו גדל בר בישראל. )

 

 
 : עלה צמח בזיליקום5איור 

הריחן מתרבה בעזרת הפצת זרעיו. הזרעים מתפתחים בשחלת הפרח הלבן בראש עמודי תפרחת 

דני ולזרוע המתפצלים מהגבעול. כשהפרחים מתייבשים ניתן לחלץ את הזרעים מתוכם באופן י

 באדמה או במנבטה בעומק סנטימטר. והנביטה מתרחשת לרוב בתוך כשבועיים.

הבזיליקום פורח בעיקר בקיץ. הוא מואבק בעיקר ע"י דבורים, אך לעיתים גם באמצעות מאביקים 

אחרים הנמשכים לסביבת הצמח בזכות הריח החזק שלו. ככל שהשיח יחשף יותר לשמש הוא יפרח 

 (6( )7) .ות חזקים יותר שימשכו הרבה מאביקיםיותר ויפיץ ריח
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 : בזיליקום מידע מדעי6איור 

 

 

 שאלות המחקר: 1.6

גידול מערכת בעל גידול בזיליקום בריכוזי מלח שונים  bio-gat 30כיצד משפיע תוסף לדשן  .3

 הידרופונית בהצפה. 

רכת הידרופונית בדשן על גידול בזיליקום במע bio-gat כיצד משפיע ריכוז עולה של תוסף .4

 בהצפה.

 

 השערות: 1.6.1

יגדל במים מליחים טוב יותר מאשר בזיליקום ללא תוסף דשן  30צמח הבזיליקום  עם תוסף דשן גת 

 במים מליחים. 30גת 

, בניסויים " משפר את עמידות הצמח בתנאי עקהgat-bio 30על פי פרסומי חברת "דשן גת" תוסף "

יערנו שתוסף זה ישפר את התמודדות צמח הבזיליקום בתנאי עקת שנערכו באדמה ובמטעים. לפיכך ש

 מלח בגידול הידרופוני.

 

אני מניחה שככל שכמות התוסף תעלה, קצב גידול הצמח יעלה בהתאמה. ולכן כמות גדולה של תוסף 

תשפר את עמידות הצמח לתנאי עקה. כיון שהתוסף יקר יש להניח שיהיה שלב בו כמות התוסף 

את הגודל ללא משתלם כלכלית. אני מניחה שניתן יהיה למצוא את הטווח  שתידרש תהפוך

 האופטימאלי. 

 

 

 



 

10 

 

 

 מהלך המחקר.2

 

 החומר החי 12.

 ס"מ. 6-7הניסוי נערך על צמחי בזיליקום צעירים בגודל התחלתי של 

 מיכלי גידול בהצפה. 20צמחי בזיליקום שגודלו ב  60מערך הניסוי הראשון הכיל 

 ים יושמו במי הגידול.דשן, מלח ותוספ

 

 
 צמח הבזיליקום : 7 איור מספר

 

 

 שיטות וחומרים 2.2

 גידלתי את הבזיליקום בשיטה הידרופונית בהצפה.

 4.5ליטרים של מים בתוך מיכל של  3כל שלושה צמחים בתוך קלקר "חישתיל" שצף על מיקמתי 

 3הנדרשת לניסוי והוספנו בכל מכל שקלתי במאזניים אנליטיות מעבדיות את כמות המלח  ליטר.

 ליטרים של מים שנמדדו במשורה מעבדתית.

 הדשן והתוסף הוספו למים בעזרת פיפטה אנליטית, כל אחד בנפרד והמים נבחשו היטב.

 
 " bio-gat 30" : דשן ותוסף8איור מספר 

 

 .ליטרים 3בכל שבוע לפני ביצוע המדידות הוספתי מים )השלמת אידוי( על לנפח ההתחלתי של 

 מליחות נמדדה בעזרת מד מליחות על מנת לוודא שתנאי הניסוי נשמרים.

על מנת  בעזרת ערכות בדיקה קולורימטריות,  אחת לשבועיים בדקתי במים מדידות אמוניה וניטראט

 לוודא כי שארית הדשן מספקת להמשך הניסוי. 
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ספרתי את  ""caunterבעזרת סרגל מדדתי את גובה הצמח ובעזרת  :כל שבוע מדדתי כל צמח בנפרדב

מספר העלים. לאחר ארבעה שבועות סיכמתי וניתחתי את הנתונים, ועל בסיסם הקמתי את הניסוי 

 השני. 

עלה אקראי מושחל דרך המכשיר ומתקבלת  "atlEAF"  מכשירהתבצעה בעזרת  למדידת כלורופי

 עלים אקראיים שנמדדו. 6וצע של תוצאה חושבה מממקריאת גוון. כל 

 

 

                          
 : מדידת גובה11איור מספר        מדידת מליחות :10מדידת כלורופיל         איור מספר  :9מספר  איור

 

 

 

 כלי המדידה:

                                                                     דידת גובה הצמח ואורך השורש                       למ -סרגל        פיפטה                      משורה                                  משקל

                                                  
 15יור א                                            14איור                              13איור                           12איור 

 

 אלקטרוני           מד כלורופיל אלקטרוני PHמד מליחות אלקטרוני             מד 

                                                     
 18איור                                                17איור                                       16איור 

 

 

 עיבוד הנתונים

בניתוח תוצאות המדידות, חושבו ממוצעים )שישה צמחים מכל אחד מהתנאים בניסוי הראשון 

 ושמונה צמחים מכל אחד מהתנאים בניסוי השני(.

 כל המדידות נורמלו )הפרש בין המדידה, למדידת האפס, מחולקת במדידת האפס(.

 .פים הם הערכים המנורמליםהערכים המופיעים בגר
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 מערך המחקר 2.3

 

 
 : מערך הניסוי18איור 

 

 
 : תמונת מערך הניסוי19 איור

 

 משתנים קבועים

 סוג הצמח ●

 גיל הצמח ●

 מקום הניסוי בחממה  ●

 טמפרטורה ●

 צל(\תאורה ) אור ●

 הגידול מכליםסוג וגודל  ●

 מכליםבכמות מים  ●

 דשן )דשן שפר להידרופוניקה(הסוג  ●

 דשן הכמות  ●

 

 



 

13 

 

 לך הניסוימה 2.4

 משך הניסוי:

 .2019רץ מ -ניסוי זה התקיים בחודשים פברוארשבועות.  4

 

 ניסוי ראשוןמערך   .4.12

מערכת  על גידול בזיליקום בריכוזי מלח שונים בגידול bio-gat 30כיצד משפיע תוסף לדשן 

 הידרופונית בהצפה. 

 מיכלי גידול.  20הניסוי הכיל 

 צמחי בזיליקום בניסוי זה. 60בזיליקום. סה"כ צמחי  3בכל מיכל גידול 

 מיכלי גידול ללא תוסף ושני מיכל גידול עם תוסף.  2מכלי גידול לכל רמת מליחות.  4 

 צמחי בזיליקום לכל משתנה. 6סה"כ 

 

רם המליחות )ג תוספת

 ליטר(. 3-ל

מספר הכלי המכיל 

 bio-gat 30תוסף 

(1% 

מספר הכלי ללא תוסף 

bio-gat 30 

  הערות

 ביקורת– )מי ברז( 0

(0.5 PPT) 

המספרים מציינים  3,4 1,2

את מספרי 

 האקווריום .

 

 3בכל אקווריום יגדלו 

צימחי בזיליקום 

 בהצפה.

5 5,6 7,8 

10 9,10 11,12 

15 13,14 15,16 

20 17,18 19.20 

 : מערך הניסוי1טבלה 

          

 

  משתנים בלתי תלויים:

 רמת מליחות המים

 bio-gat 30ות התוסף נוכח

 

 משתנים תלויים:

 קצב גדילת צמחי הבזיליקום
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 מדדים:  .4.22 

 מכשיר המדידה יחידות מידה מדדים

 סרגל סנטימטרים גובה הצמח

 ספירה מספר כמות העלים

 atLEAF CHL BLUE ריכוז כלורופיל יחסי כלורופיל

 מד מליחות אלקטרוני PPT מליחות

 אות ניסוי ריכוזי מלח שונים: מדדים תוצ2טבלה 

 

 

 

 : הקמת הניסוי20איור 

 

 . ניסוי שני:.52

 דרופונית בהצפה.בדשן על גידול בזיליקום במערכת הי bio-gat כיצד משפיע ריכוז עולה של תוסף

 .מיכלי גידול 20הניסוי הכיל 

 צמחי בזיליקום בניסוי זה. 60צמחי בזיליקום. סה"כ  3בכל מיכל גידול 

  עם כמות שונה של תוסףמיכלי גידול  2 כל לליטר. גרם מלח 5ה כל המיכלים עם זבניסוי 

 צמחי בזיליקום לכל משתנה. 6סה"כ 
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 מהלך הניסוי השני 2.5.1

 יוני( -. )מאי, תקופת הקיץאת הניסוי השני הקמתי בתקופה אחרת בשנה

 ת:מתוך תוצאות הניסוי הראשון ביצעתי בניסוי השני את ההתאמות הבאו

רה על פי תוצאות הניסוי המליחות שנבח-גרם לליטר(  5גרם מלח. ) 15בכל מיכל הוספתי  ●

 הראשון. את המלח שקלתי במאזניים אנליטיות מעבדיות. 

את התוסף הוספתי בעזרת פיפטה אנליטית, .ומדדתי בעזרת סרגל את גובה הצמח ואת אורך  ●

 השורש. 

י הניסוי מלבנים לשחורים על מנת להתמודד כהפקת לקחים מהניסוי הראשון החלפנו את כל ●

 עם פריחת אצות במי הגידול של הניסוי.

 

 

כמות התוסף )% מכמות 

 הדשן(

מספר הכלי המכיל תוסף 

 בריכוזים שונים

 הערות 

המספרים מציינים את מספרי  ,1,2,3,4 )ללא תוסף( 0

 האקווריום . 

 

צמחי  3בכל אקווריום יגדלו 

 בזיליקום בהצפה.

0.5 5,6,7,8 

  1 9,10,11,12 

1.5 13,1,15,16 

    2 17,18,19,20 

 : מערך ניסוי ריכוזי תוסף שונים3טבלה 

 

 

  משתנים בלתי תלויים:

 ) באחוזים מכמות הדשן( bio-gat 30כמות  התוסף  ●

 

 משתנים תלויים: 

 קצב גדילת צמחי הבזיליקום
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 מדדים: 

 ידהמכשיר המד  יחידות מידה  מדדים 

 סרגל  סנטימטרים אורך השורשים 

 סרגל סנטימטרים  גובה הצמח

   ריכוז כלורופיל יחסי    כלורופיל

PH PH    אלקטרוניPH מד 

 : מדדים.4טבלה מספר 

 

 ניסוי שלישי:מהלך ה  .62

 , תוך שינוי הפרמטרים הבאים:2019 דצמבר– נובמברבחודשים  2חזרנו שוב על ניסוי מספר 

כדי לפצות על העובדה שאני מגדלת את  למיקום מואר יותר ום הניסוי בחממהשינוי מיק .1

 (דצמבר- נובמברהבזיליקום בעונה לא מותאמת לגידולו הטבעי )

 מהלתי את תוסף בתוך הדשן .2

 .מיכליםוהוספתי צמח נוסף בכל אחד מה מספר המיכליםהורדתי את  .3

 מיכלי גידול 10הניסוי הכיל 

 צמחי בזיליקום בניסוי זה. 40יליקום. סה"כ צמחי בז 4בכל מיכל גידול 

 מיכלי גידול עם כמות שונה של תוסף  2גרם מלח לליטר. כל  5בניסוי זה כל המיכלים עם 

 צמחי בזיליקום לכל משתנה. 8סה"כ 

 מע"צ בחממה והשפיעו על מדדי הגדילה. 10 -בשבוע השלישי לניסוי ירדו הטמפ' בכ .4

 

כמות התוסף )% מכמות 

 הדשן(

ר הכלי המכיל תוסף מספ

 בריכוזים שונים

 הערות 

המספרים מציינים את מספרי  1,2 )ללא תוסף( 0

 האקווריום . 

 

צמחי  4בכל אקווריום יגדלו 

 בזיליקום בהצפה.

0.5 3,4 

  1 5,6 

1.5 7,8 

    2 9,10 

 רך הניסויעמ :5 טבלה
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 רך הניסויעמשרטוט : 20איור מספר 

 

 
 צילום מערך הניסוי: 22מספר איור 
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 תוצאות.3

 

 תוצאות ניסוי ריכוזי מלח שונים 3.1

הבזיליקום בגידול  שתילישל  תוצאות אלו מציגות את השפעת תוסף הביוסטימולטור על מדדי צימוח

 .יםמליחות שונריכוזי , בהידרופוני בהצפה

מכל אחד מהתנאים בניסוי הראשון  בניתוח תוצאות המדידות, חושבו ממוצעים )שישה צמחים

כל המדידות נורמלו )הפרש בין המדידה, למדידת  .ושמונה צמחים מכל אחד מהתנאים בניסוי השני(

 הערכים המופיעים בגרפים הם הערכים המנורמלים. .האפס, מחולקת במדידת האפס(

 

 ההשפעת התוסף על גובה הצמח ומספר עלים במליחות נמוכתוצאות  3.1.1

 

 
 "ל(  עם ובלי תוסף של דשן גת.ג 2ג"ל ו  0.5) הנמוכת חוימספר עלים של צמחי בזיליקום שגודלו במל :1 רף מספרג

 

ג"ל,  0.5ג"ל מול ביקורת ) 2ום שגודל בהצפה במליחות של גרף מתאר את מספר העלים בבזיליקה

יליקום במליחות הבז ניתן לראות כי מספר העלים  של צמחי מליחות מי ברז( עם תוסף ובלעדיו.

ובסביבות השבוע  .אחידקצב ג"ל גדלו ב 2של  ריכוזי מלחומספר העלים בג"ל  0.5הביקורת של 

 יםלעומת הצמחיותר עלים  20 -בכ וג"ל גדל 0.5השלישי של הניסוי הצמחים שגדלו במליחות של 

העלים בסיום הניסוי בשבוע השלישי נמצא הבדל משמעותי במספר  .ג"ל 2במליחות של  ושגדל

 .בהשוואה בין שתי קבוצות הטיפול

 

ג"ל אין לתוסף דשן גת השפעה  2במליחות של ג"ל וגם  0.5כי גם במליחות הביקורת של ניתן לראות 

סטיות התקן החופפות מעידות על העדר הבדל משמעותי בין  על מספר העלים לאורך תקופת הניסוי.

 .הטיפול והביקורת בכל רמת מלח
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 ת.גג"ל(  עם ובלי תוסף של דשן  2ג"ל ו  0.5)ים נמוכריכוזי מלח ובה צמח של צמחי בזיליקום שגודלו ב: ג2גרף מספר 

 

 

ג"ל,  0.5ג"ל מול ביקורת ) 2בגרף המתאר את גובה צמח הבזיליקום שגודל בהצפה במליחות של 

 ניסוי.הצמח, לאורך תקופת הגובה אין השפעה של התוסף על  מליחות מי ברז( עם תוסף ובלעדיו

 

 ג"ל 5ו  ג"ל 4של  ריכוזי מלחתוצאות השפעת התוסף על גובה הצמח ומספר עלים ב 3.1.2

 
 עם ובלי תוסף של דשן גת.  ל"ג5ג"ל ו  4של  ריכוזי מלח:  מספר עלים של צמחי בזיליקום שגודלו ב3 גרף מספר
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עלים בממוצע יותר  30 -של  ג"ל ללא התוסף גדל בפער של כ 4בשבוע השלישי הצמח שגדל במליחות  

 ג"ל עם התוסף. 4מאשר הצמח שגדל במליחות של 

 -ג"ל ניתן לראות כי בשבוע השני של הניסוי נוצר פער בין הצמחים שגדלו עם תוסף כ 5במליחות של 

 צע לעומת הצמחים שגדלו ללא התוסף.עלים בממו 10

 

 
 .ג"ל עם ובלי תוסף של דשן גת 5ג"ל ו  4חויות  של :  גובה צמח מנורמל של צמחי בזיליקום שגודלו במלי4גרף מספר 

 

 .ג"ל  עם תוסף ובלעדיו 5 -ו 4של  ריכוזי מלחבגרף המתאר את גובה צמח הבזיליקום שגודל בהצפה ב

השפעה  היתהלא הניסוי ג"ל, בשבועיים הראשונים של  4שבמצח שגדל במליחות של ניתן לראות 

 משמעותית של התוסף על הצמח. 
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 ג"ל 7תוצאות השפעת התוסף על גובה הצמח ומספר עלים במליחות של  3.1.3

 
 ג"ל(  עם ובלי תוסף של דשן גת. 7)הים גבו בריכוזי מלח:  מספר עלים של צמחי בזיליקום שגודלו 5 גרף מספר

 

ניתן  ג"ל, עם תוסף ובלעדיו. 7הבזיליקום שגודל בהצפה במליחות של  מספר העליםבגרף המתאר את 

בשבועיים הראשונים לא היה הבדל בין מספר העלים שגדלו עם התוסף לבין מספר העלים של לראות 

של הממוצעים הצמח שגדל ללא התוסף ובשבוע השלישי של הניסוי ניתן לראות כי מספר העלים 

 .ג"ל ללא התוסף 7חות ילגדלו במיותר מאשר הצמחים ש עלים 15 -גדל בכ הצמחים שגדלו עם התוסף

 

 
 מ"ל(  עם ובלי תוסף של דשן גת. 7)ים גבו בריכוזי מלח:  גובה צמח מנורמל של צמחי בזיליקום שגודלו 6 רגרף מספ

 

עם תוסף ובלעדיו, ניתן  ג"ל  7בגרף המתאר את גובה צמח הבזיליקום שגודל בהצפה במליחות של 

ג"ל ובשבוע  7במליחות גובה הצמח ממוצע כי בשבועיים הראשונים התוסף לא השפיע על לראות 

ג"ל עם  7מאשר הצמחים שגדלו במליחות  ס"מ יותר 30 -השלישי הצמחים שגדלו ללא תוסף גדלו בכ

 התוסף.
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 .יםשונריכוזי מלח תוצאות השפעת התוסף על אחוז הכלורופיל ב 3.1.4

 

 
 לטור.שוואה בין מליחות מי הגידול בהשפעת ביוסטימוה -הצמח כלורופילהשינוי ב: 7 גרף מספר

 

 תחילת הניסוי ובסופו.ב -כלורופיל נמדד פעמיים בניסוי

 חוז השינוי בכמת הכלורופיל בין מדידת הסיום למדידת ההתחלה.א -הערכים חושבו באחוזים

עם תוסף לאומת אחוזי הכלורופיל ללא תוסף במליחויות שונות. בגרף המתאר את אחוזי הכלורופיל 

גדלו רמת הכלורופיל עלתה ג"ל( לצמחים שגדלו עם התוסף  2)ג"ל  1.92ניתן לראות שבמליחות של 

 ג"ל ללא תוסף. 1.92אחוז לאומת הצמחים שגדלו במליחות של  5 -בכ

 

 תוצאות ניסוי ריכוזי תוסף שונים 3.2

 לניסוי השני לא היה מספיק מדידות כדי לנתח ולראות תוצאות בגלל שזחלים אכלו את הצמחים.
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 יםתוסף שונ ריכוזיניסוי תוצאות . .33

 

 תוצאות גובה הצמח 3.3.1

 

 
 ג"ל עם כמויות שונות של התוסף 15גובה צמח של צמחי בזיליקום שגודלו במליחות של   :8 גרף מספר

 

עם ריכוזי תוסף שונים ניתן לראות שהצמח שגדל ג"ל  5גובה הצמח במליחות של  את  מתארהבגרף 

טיפה ירד. הצמח שגדל ללא הרביעי לניסוי ובשבוע החמישי הוא  עלה בשבועמג"ל  0.5עם התוסף של 

 לניסוי. בשאר המדידות לא היה שינוי משמעותי לתקופת הניסוי.רביעי תוסף ירד בשבוע ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 תוצאות מדידות אורך שורש .233.

 

 
 שונות של התוסףג"ל עם כמות  15דלו במליחות של אורך שורש של צמחי בזיליקום שגו : 9גרף מספר 

 

 

עם ריכוזי תוסף שונים. בגרף ניתן לראות כי לא היה  ג"ל 5בגרף מתואר אורך השורש במליחות של 

 בשבוע הרביעי לניסוילמשך תקופת הניסוי. באורך השורש בין ריכוזי התוסף השונים שינוי משמעותי 

  קטן בהתפתחות השורש. שיפור חל

 

 
 : שורש הצמח23איור מספר 
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 ומסקנות דיון.4

תוסף בגידולים יישום הבחן את האפשרות ל "דשן גת"ביוסטימלטור של  לדשן מסוג מחקר זה בתוסף

 ים על מנת לסייע לצמח להתמודד עם עקת מלח.יהידרופונ

, שישפיע באופן ישיר צמצום גידול הידרופוני במים מליחים הוא אתגר חקלאי וסביבתי בעל ערך רב

השקית שדות במים מליחים דורשת כמויות מים רבות יותר  .קלאותלחהמים המתוקים  צריכת

ידה את כמות היבול ותורמת בצורה רמו( 2 )איור, בהשוואה להשקיה במים מתוקים להשקיה

 ממליח את הקרקע.  אינוחסכוני במים ו הידרופוניגידול  משמעותית בהמלחת האדמה.

  ת מלח.לגדול בתנאי עקהבזיליקום מח צו של יכולתזה בא לבדוק את השפעת התוסף על ניסוי 

 מספר עלים ואורך השורש. ,גובה הצמח :שהתייחסנו אליהם הם שלושת מדדי הצמיחה

 ג"ל 0.5הצמח שגדל במליחות של מדדי גדילת לתוסף לא היתה השפעה על  מתוצאות הניסוי עולה כי

 בארבעת השבועות של הניסוי.  ג"ל 2-ו ביקורת( –)מליחות מי ברז 

שגודל בתוספת  כמות הכלורופיל בצמחב 6%עליה של  קיימתג"ל מצאנו כי  2יחות של במל

. הנחתי היא שהשפעת בניסוי שערך ארבעה שבועות ביוסטימולטור לעומת צמח שגודל ללא התוסף

התוסף על הכלורופיל לא הספיקה להתבטא במדדי צימוח ביומסה )הנוף של הצמח( באורך זה של 

 הניסוי.

 הצמח. גובהפר העלים וכלל לא השפיע על ג"ל התוסף השפיע לרעה על מס 5במליחות 

 ניסוי.לג"ל, לא נמצא שינוי בין גידול עם ובלי תוסף בשלושת השבועות הראשונים  7 -ו ג"ל 4במליחות 

ירידה בגובה הצמח. במקביל החל מהשבוע הרביעי לניסוי נמצא עליה בכמות העלים בגידול עם תוסף ו

 ווה על פני גובה גבעול(.)העדפה של על

סף ויש הצדקה לשימוש בתכי  סיקניתן לה עלי הצמח, לפיכך, היבול הואהבזיליקום החקלאי  יבגידול

 על מנת להגדיל את כמות העלים ולחסוך בעלות מי ההשקיה.

 5 -ג"ל ישנה ירידה של כ 5כמות הכלורופיל בצמח מושפעת ממליחות המים. החל ממליחות של 

 5%ב הכלורופיל כמות ג"ל התוסף השפיע על  7 של במליחותת הכלורופיל בעלי הצמח. יחידות בכמו

 ביחס לביקורת.

 1 בכמות שלהצמחים שגדלו עם תוסף נמצא כי  ג"ל, 5במליחות של התוסף  ריכוזיבניסוי שבדק את 

 ס"מ יותר מצמחים שגדלו ללא תוסף. 5-7גבהו ב מג"ל  1.5-ומג"ל 

מג"ל היו  2מג"ל ו  0.5 בכמות של עם תוסףשגדלו הצמחים ם לניסוי, בשלושת השבועות הראשוני

כאשר , שבוע הרביעי לניסוי. ב)ביקורת( מאשר הצמחים שגדלו ללא תוסף בכלל ס"מ 5-נמוכים בכ

 מג"ל 0.5, והצמחים שטופלו בתוסף ברמה של בה צמחי הביקורתגומע"צ,  10-טמפ' הסביבה ירדה בכ

 מג"ל, המשיכו לגבוה. 2-מג"ל ו 1.5מג"ל,  1ו בתוסף בריכוזים של , במקביל הצמחים שטופלירד

 במדד אורך השורש מצא שונות סטטיסטית גבוהה ולא ניתן לראות תוצאה מובהקת.

 

 מסקנות  4.1

  ג"ל, נמצאה השפעה חיובית של  2בגידול הידרופוני של בזיליקום במים במליחות של

 התוסף על כמות הכלורופיל בעלים.

 ג"ל, נמצאה השפעה חיובית  7ג"ל ו  4ופוני של בזיליקום במים במליחות של בגידול הידר

 של התוסף על מספר העלים על חשבון התפתחות גובה בצמח.
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  ג"ל, נמצאה השפעה חיובית של  5בגידול הידרופוני של בזיליקום במים במליחות של

 נמוכות. של התוסף על גובה הצמח ועל עמידות בטמפ' 1.5%, 1%התוסף בריכוז של 

  ג"ל הוא  5ריכוז התוסף המומלץ מעבודה זו בגידול הידרופוני של בזיליקום במליחות של

 מהדשן כפי שהמליץ היצרן בעבודה בגידול באדמה. 1%

 

 לניסויי המשך המלצות 4.2

היה רק לקראת סוף תקופת הניסוי ניתן ש וןכי ממליצה לעשות את הניסוי תקופה יותר ארוכהאני 

 גובה וכלורופיל. -במדדי הצמיחהמשמעותי  וילהבחין בשינ

במים מליחים לעומת  בגידול הדרופוני ריכת המיםהבודק את צלעשות את הניסוי ממליצה אני בנוסף 

 גידול הידרופוני במי שתיה.

ממליצה לבדוק את יעילות הביוסטימלוטור  אניהשני, תוצאה מירידת הטמפ' במהלך הניסוי כ

 והסתגלות של צמחים לגידול בטמפ' שונות מתנאי הגידול הטבעיים להם.בהתמודדות עם עקת טמפ' 

 

 המלצה לגידול 4.2.1

מהדשן כפי  1%ג"ל ריכוז התוסף המומלץ הוא  5בגידול הידרופוני של בזיליקום במליחות של 

 שהמליץ היצרן בעבודה בגידול באדמה.
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