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 רשימת קיצורים וסמלים

  
   בוצה מיוצבת בסיד–ס "במ
   גרם–' ג
   דקה–' ד

   טמפרטורה-' טמפ
   ליטר–' ל
   מולר–' מ
   מיליגרם–ג "מ
   מיליליטר–ל "מ
   מילימטר–מ "מ

   מילימולר–ר "ממ
   מעלות צלזיוס–צ "מ
   מיקרוגרם–ג "מק
   מיקרוליטר–ל "מק

   מיקרומולר–ר "מקמ
   שעה–' ש
  
  

CFU – Colony Forming Units 
cm – Centimeter 
CKD – cement klin dust 
Ecosoil (alkaline stabilized biosolids) 
g – Gram 
M – Molar 
min - Minute 
ml – Mililiter 
μg – Microgram 
PDA – potato dextrose agar 
PDAS - potato dextrose agar + streptomycine 
ppm – Parts per million 
Rt – Retention time 
F. o. f. sp. lycopersici - Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 
S. rolfsii - Sclerotium rolfsii 
V. dahliae - Verticillium dahliae 
R. solani - Rhizoctonia solani 
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  מבוא .1

הגורמים , )נמטודותוחיידקים , כולל פטריות( קרקע -של גורמי מחלה שוכני כיום עיקר ההדברה 

הפסקת השימוש . חיטוי הקרקע בכימיקליםעל ידי הוא , נזקים קשים בגידולים חקלאיים שונים

 מביא לחיפוש, שימוש בכימיקליםה הגברת המודעות לנזק הסביבתי שגורםו ,במתיל ברומיד

  . ידידותיות יותר לסביבהחלופות הדברה
הפעילות הביוצידית של אמוניה כנגד מגוון רחב של פתוגנים מוזכרת  .אמוניה ידועה כגורם ביוצידי

 (Rush and Lyda, 1982; Chun and Lockwood, 1985; Jenkins etבמספר רב של עבודות 

al., 1998; Chang and Chang, 1999(.  מיוחסת לדיפוזיה פסיבית של הצורה רעילות האמוניה

דרך הממברנות לתוך החלקים התוך תאים של האורגניזמים הרגישים ) NH3(הלא מיוננת 

)Kleiner, 1981; Kleiner, 1985.( י הוספת תוספים שונים " יצירת האמוניה בקרקע התבצע ע

אמוניה אל , );Chang and Chang, 1999 Chun and Lockwood, 1985(אוריאה : לקרקע כמו

 (,.Lazarovits et alוזבלים אורגנים) Smiley et al., 1970; Rush and Lyda, 1982 (מימית

2000; Lazarovits, 2001 .(  

 שכמותה צפויה להגיע בשנת ת שפכיםבוצ:  משתי פסולותתמורכב  )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד 

  .  המלטתלשנה ופסולות אלקליות ביותר מתעשיי) משקל יבש( טון 200,000 - ל2020
 -כדי להעלות את ה יאנאורגאנאורגני וממקור אמוניקאלי חנקן ב וס"במ בהשתמשנועבודה זאת ב

pH  למשך זמן המספיק בקרקע ליצירת ריכוז ביוצידי של אמוניה  גרוםלו  ,תמיסת הקרקעשל

עלול ה , מידי בתכונות הקרקעחריףוי שיניש להימנע מ  עם זאת . שוכני קרקעלהדברת פתוגנים

 חשובלכן .להפכה לפיטוטוקסית ואף לשנות את תכונותיה הכימיות והפיסיקליות באופן לא רצוי

 תספונטאנילאפשר חזרה על מנת , פתוגןול כמות ואיכות התוספים לתכונות הקרקע להתאים את

לי בקרקע קשורה בעיקר  נורמpH –החזרה ל .  בפרק זמן קצרלתכונותיה הקודמות של הקרקע

  . ומהאטמוספירהפעילות מיקרוביאלית בקרקעמ CO2לאספקה של 

  : זו היומטרות עבודה

  . בתנאי מעבדה ובתנאי שדהאמוניה + ס"בדיקת יעילות ההדברה של הבמ .1

והגדרת התחום , קביעת ההשפעה של תכונות הקרקע על קבלת אמוניה גזית .2

  .ם קבלת ריכוז אמוניה ביוצידיהאופטימלי של רטיבות הקרקע הדרושים לש

 . י אמוניה"קביעת הריכוז ומשך החשיפה הדרושים לפעילות ביוצידית ע .3

 .פתוגנים שוכני קרקע נבחריםקביעת מנגנון הפעולה של האמוניה על  .4



  2

  סקירת ספרות .2

  הדברת פתוגנים שוכני קרקע 2.1

, עמידות גנטית, אמצעים אגרוטכניים: קרקעשוכנות קיימות מספר שיטות להפחתת נזקי מחלות 

  .הדברה כימית ו הדברה ביולוגית,הדברה פיזיקלית

 הדברה באמצעים אגרוטכניים  2.1.1

, הזנת הצמח, עיבוד הקרקע ומניעת הידוקה ,הפעילויות האגרוטכניות כוללות בעיקר סדר גידולים

 תכנון השדה או המטע תוך ,וכן בחירת מועד הזריעה ושיעורה, השקיה וממשק לחות בשטח

צמח רוכב של (ויצירת כנות עמידות , )1998, פלטי וחובריו(ת בגידולים השכנים להם התחשבו

  .)של זני צמחים עמידים יותר למחלותכנה רגיש יחסית על גבי 

  עמידות גנטית 2.1.2

היא אחת הדרכים   בצמחגנטיות או מורפולוגיותי שינוי תכונות " עטיפוח צמחים עמידים למחלות

דרך זו פשוטה למגדל ונקייה מזיהומי . ות ובצמצום נזקיהןהחשובות בלוחמה בגורמי המחל

בגלל יכולתם של , חברות הזרעים והשתלנים, היא מציבה קשיים בפני המטפחים, אולם. סביבה

  .מחוללי המחלות לשבור את העמידות לאחר זמן מסוים

  הדברה פיזיקלית  2.1.3

 חיטוי בקיטור וחיטוי ,קיבוש הקרקע למשל בעזרת חריש עמו:  שיטות עיקריותשלושמדובר על 

. )Runia, 2000 (חיטוי בקיטור מבוסס על חימום הקרקע בקיטור למשך מספר שעות. סולרי

שיטה זו מקובלת בעיקר בחממות שבהן קיימים מתקנים מתאימים ליצירת הקיטור והחדרתו 

ות שלו החיטוי יעיל בהדברת פגעים אך הוא כללי והבררנ. אך הביצוע מסובך ויקר יחסית, לקרקע

בעיה נוספת היא אפשרות של . ולכן קיימת סכנה של פגיעה גם במיקרואורגניזם מועילים, מועטה

  ). 1998, קטן(שחרור מנגן ברמות רעילות לצמחים שגדלים בקרקע מחוטאת 

על ידי חיפוי בפוליאתילן שקוף המאפשר חדירה של הקרינה אל ) סולרי(חיטוי באנרגיית השמש 

משך החיפוי הדרוש להשגת חיטוי הקרקע .  או מפחית את הקרינה החוזרתפני הקרקע אך מונע

שבמהלכו הטמפרטורה של שכבת הקרקע העליונה ) אוגוסט-יוני(הוא לפחות חודש אחד בקיץ 

במהלך החיטוי הסולרי מתרחשים בקרקע שינויים  ).1987, קטן וחובריו(צ " מ45-50עולה עד 

או החלשתם , )Davis, 1991(מים לקטילה יעילה של פגעים שגור, כימיים וביולוגיים, פיזיקליים

)Lifshitz et al., 1983(.  שיפור תנאי הגידול ודיכוי התבססות מחודשת של הפגעים בקרקע

)Katan and DeVay, 1991.( ביניהם , חיטוי סולרי נמצא יעיל כנגד טווח רחב של פגעים
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 (,Porter and Merriman, 1983; Stapleton and DeVay  ועשביםנמטודות, חיידקים, פטריות

1983; Rubin and Benjamin, 1984; Katan, 1987.(  פטריות פתוגניות מגלות רגישות שונה

, קטן( י והדמטופורה והעמידות הן המגלת וקישיון רולפסורטיציליוםהרגישות ביותר הן ה. לחום

בעקבות שיפור , )IGR (Increased growth response –חיטוי סולרי עשוי לגרום ל  ).1998

הגדלת זמינותם של גורמי הזנה ועידוד התבססות מיקרואורגניזמים חיובים , מבנה הקרקע

יתרונות  ).Chen and Katan, 1980; Davis and Sorensen, 1986(להתפתחות הצמח 

. השיטה הן בפשטות ביצועה ובעובדה שהיא אינה כרוכה בשימוש בחומרים כימיים מסוכנים

 .ותיה העיקריות הן תלותה באקלים והצורך להשבית את החלקה במשך מספר שבועותמגבל

להגברת האפקטיביות של השיטה ניתן לשלבה עם שיטות נוספות כמו שילוב עם זבל עופות 

  ).1995, לוסטיג(ועם שמנים אתרים שונים להדברת מיני פוזריום , להדברת קשיון רולפסי

  הדברה ביולוגית 2.1.4

של פתוגן פוחתים כתוצאה  מושגת בתנאים בהם הפעילות וכושר המחייה הדברה ביולוגית

י אותו פתוגן "דבר המביא להפחתת חומרת המחלה הנגרמת ע, מפעילות של מיקרואורגניזם אחר

(Baker and cook, 1974) . הצלחת ההדברה הביולוגית תלוייה בכשרו של אנטגוניסט להפחית

השינויים בהרכב  Papavizas and Lumsden, 1980).(את כמות יחידות הקיימא של הפתוגן 

י ישום ישיר " תוספות שונות לקרקע או עי"ניתנים ליישום ע,  המיקרואורגניזם בקרקעתאוכלוסיו

:  אופנים'מס יחסי אנטגוניזם בין מיקרואורגניזם בקרקע מתבטאים ב.של האנטגוניסטים לקרקע

מיני , למשל). Elad,1996(ינוי בדפוסי פתוגניות שהשראת עמידות ו, אנטיביוזיס, טפילות, תחרות

Trichoderma ריזוקטוניה ( כאנטגוניסטים יעילים נגד פטריות מחוללות מחלות בקרקע ידועים

ועל ידי ) Gamliel and Stapleton, 1993(י הפרשת חומרים מעכבים "ע) יוקישיון רולפס

) Pseudomonas fluorescens (Hv37aהמדביר ). 1998, אלעד(מיקופרזיטיזם ותחרות 

 באמצעות מנגנון הדברה הקשור Pythium ultimumי "מפחית בכותנה חולי נופל הנגרם ע

י "מצאו כי מיקופרזיטיות ע) Howie et al.,1987.( Steyaert et al. )2003(בפעילות אנטיביוטית 

. ל הפתוגןי יצירת אנזימים המפרקים את דופן התא ש"מיני טריכודרמה שונים הנה בעיקר ע

הדברה ביולוגית של מחוללי מחלה בקרקע היינה בעייתית מאוד בגלל צורך באורגניזמים בעלי 

פעילות במגוון של תנאי גידול , פעילות אמינה ומשמעותית עם כושר הישרדות בסביבה הטבעית

  .וחיי מדף ארוכים, אפשריים בקרקע כנגד טווח רחב של גורמי מחלה

כימי וביולוגי , מהוות מרכיב פיזיקלי, )מתות או מתפרקות, חיות(נים רקמות צמחיות במצבים שו

כמו גם חומרים אורגניים אחרים , שיירי צמחים). Lindeman and Gilbert, 1975(חשוב בקרקע 

, תאחיזת מים(עשויים לגרום לשינוי בתנאי הסביבה , ב"קומפוסט וכיו, ח"זבל בע: בקרקע כגון

 הפעילות ;ות נרחבות על האוכלוסיה המיקרוביאלית בקרקעולהשפע)  ואיוורורpH', טמפ

ישנה תחרות על מקורות מזון  וחמצן ותנאים אלו עשויים להיות , המיקרוביאלית מוגברת
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בתוספים אורגניים מתייחסים בעיקר ). Baker and Cook, 1974(אנטגוניסטים לפגעים 

, יםהצלחות של שימוש בקומפוסט. עירונית או תעשייתית,  יערנית,מפסולת גנניתלקומפוסטים 

 סולניפיתיום וריזוקטוניה   בהפחתת נזקי מחלות הנגרמות על ידי מינים שונים של,בין היתר, דווחו

)Ben-Yepher and Nelson, 1999; Pascual et al., 2000; Scheuerell et al., 2005( ,

שימוש , )Hoitink and Fahy, 1986(הפחתת נזקי נמטודות באמצעות קומפוסט אשפה עירונית 

 במלפפונים וריקבון הכתר בפלפל Fusarium wilt בקומפוסט בוצת שפכים הפחית נגיעות של

  ).Phytophthora) Lumsden et al., 1983י "הנגרם ע

הוא הוספה לקרקע י קומפוסטים " ההדברה המתקבלת עפעילותאחד המנגנונים העיקריים של 

  הבשלתו בזמןאנטגוניסטיים המתרבים בקומפוסט ) טריותחיידקים ופ(מיקרואורגניזמים של 

Craft and Nelson, 1996; Pascual et al., 2002; Suarez-Estrella) ;1996 ,הדר וכהן  

et al., 2007.(  בהדברת המחלה תלויה במידה של המיקרואורגניזם האנטגוניסטיים התבטאותם

רקע ובכך על הזנת הפתוגנים ועל בהשפעה של הקומפוסט על מאזן הפחמן הזמין בק, רבה

 Mandelbaum and Hadar, 1990.( Bulluck et(המאזן בין קבוצות המיקרואורגניזמים בקרקע 

al.) 2002( מצאו שאוכלוסיית המיקרואורגניזם המועילים עלתה במקביל לירידה באוכלוסיות 

 פסולת מנפטות קומפוסט, קומפוסט זבל בקר( אורגניים תוספיםהפתוגנים כתוצאה מהוספת 

, השפעה זו יוחסה לעלייה בריכוז מיקרואלמנטים כגון מגנזיוםכאשר , )כותנה וקומפוסט מאשפה

.  הקרקעתכונותכלל הפחמן ושיפור ,  הגדלה בכמות החומר האורגני,מנגן וסידן, אשלגן

יר מצע קומפוסט מזבל בקר גרם לליזיס מה, לדוגמה.  מנגנונים נוספיםאנטיביוזיס וטפילות הם

, הדר וכהן(הפיתיום ואפשר היה לקיים מספר מחזורי צמיחה של מלפפון של תפטיר פטריית 

ואכן נצפתה הטבה , )1996, הדר וכהן( ישנם דיווחים אופטימיים רבים בספרות בנושא זה. )1996

 הרושם הכללי הוא כי טווח ,עדיין .קרקע לאחר יישום קומפוסטים- לגורמי מחלה שוכניבעמידות

 וכי יעילות ההדברה אינה םא מצומצוות של קומפוסטים אורגניים בהדברת מחלות ההפעיל

מגוון ה היא כנראהאחת הסיבות העיקריות לאי האחידות בממצאים  .ובעיקר אינה הדירה, גבוהה

הן (הגדול של קומפוסטים המצויים בשוק ובקושי האובייקטיבי למדוד את תכונותיהם הרלוונטיות 

מצע מנותק המבוסס על קומפוסט ואשר  משווק היום  אמנם).לצורך הדברהכתוסף לקרקע והן 

קומפוסטים בעיקר כאלה ה מרבית, לעומת זאת .(Hoitink, 1990) דיכוי קבוע של פתוגניםמבטיח 

קביעות (שילוב של תכונות הקומפוסט .  עלולים אף להגביר נגיעות במחלות קרקע,שאינם בשלים

יחד עם גורמי סביבה )  ובשלותוציה הקומפוסטשך תהליךתנאי ומ, של מקור חומר הגלם

הם תנאי הכרחי להצלחת ) ועוד, הרכב מי ההשקיה, תכולת הרטיבות במצע ,טמפרטורת המצע(

, כ"האפשרות להבטיח כל אלה קשה בד.  או בחממההדברה ביולוגית ביישום הקומפוסט בשדה

הדברה ב קומפוסטים אורגניים שלהעיקריים וזה כנראה אחד מגורמי הכישלון , בעיקר בשדה

  .ביולוגית
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, כמו קמח בשר ועצמות אורגניים תוספים להשפעה של קומפוסטים וםכימינים  מנגנו'מס והוצע

אמוניה בקרקע כתוצאה מאמוניפיקציה נוכחות  )א. על גורמי מחלה בקרקע שאריות צמחים ועוד

 ;Howel et al., 1988; Candole et al., 1997; Huang et al.,2002 ( שהוסףשל חנקן אורגני

Tenuta and Lazarovits, 2002; Zhou and Everts ,2004; Conn et al., 2005; Abbasi et 

al., 2005( .ירידת  )בpH 5.5 – תמיסת הקרקע כתוצאה מתהליך הניטריפיקציה לערך הנמוך מ 

ן לזרעים של עשבים תרכובת רעילה לפתוגנים רבים וכ, )HNO2( חומצה חנקנית תיצירמביאה ל

 ,Tsao and Oster, 1981; Loffer et al., 1986; Michel and Mew (ושל גידולים שונים 

1998; Tenuta and Lazarovits, 1999; Tenuta and Lazarovits, 2002: Conn et al., 

י צמחים וכן כתוצאה מפעילות מיקרוביאלית בתנאים אארוביים או "אתילן שנוצר ע) ג .)2005

 S. rolfsii –פונגיסטזיס ב ). ;Linderman and Gilbert, 1975 Smith, 1973(אנאירוביים 

לבין האתילן שמהווה גורם מדכא , מאיזון שבין הנוטריאנטים בקרקע שמהווים סימולטורים מושפע

)Smith, 1973.(הגבירו אוכלוסיות של פטריות בקרקע ש,  אצטאלדהידים:כמוחומרים נדיפים )  ד

שילובם הגביר באופן סינרגיסטי בקטריות . שהגביר אוכלוסיות של חיידקים ,לומתאנו

אתאנול ואצטאלדהיד גרמו להגברה זמנית בנשימת מיקרואורגניזמים ולניצול . ואקטינומיציטים

וכן חומרים נדיפים  ).Griebel and Owens, 1972(ללא שינוי בגודל האוכלוסייה , תרכובות אלו

 ;Smolinska, 2000(ע כביוציד בריכוזים ובתנאי סביבה מתאימים אחרים העשויים להשפי

Lazarovits, 2001; Smolinska et al., 2003; Conn et al., 2005( .שינוי ) הpH תמיסת 

  ).Abbasi et al., 2005; Niwa et al., 2007 (הקרקע

  הדברה כימית  2.1.5

גוון וכולל החדרה לקרקע יישומם מ. גישה המבוססת על החדרת תכשירי הדברה רעילים לקרקע

  רומידב השימוש במתילהיה נפוץ ביותר ה .או כתכשירים לציפוי זרעים, מוצק, נוזל, כגז

Vigodsky and Klein, 1976; Ben-Yephet et al., 1994)(.  היתרון המרכזי של המתיל ברומיד

מטודות ועשבים וגם נ, פטריות, כולל חיידקים(הוא טווח פעולה הרחב שלו כנגד פתוגנים רבים 

הוחלט  לכן ,החסרון המרכזי של המתיל ברומיד הוא בעובדה שהוא פוגע בשכבת האוזון). רעים

 במדינות המפותחות ועד 2005 מן השימוש בהדרגה עד לשנת ו  להוציא1991בועידת מונטריאול 

  . במדינות המתפתחות ולמצוא לו תחליפים הולמים2015לשנת 

המשמש ") אדיגן("סודיום -מתםב לים פחות ובעיקר נפוץ השמושהתחליפים למתיל ברומיד יעי

סודיום מיועד - מתם,)Ben-Yephet and Frank, 1985(פטריות נמטודות ובעיקר להדברת 

 sodiumהחומר הפעיל הוא . נמטודות חופשיות ומזיקי קרקע שונים, לקטילת פטריות קרקע

methyldithiocarbamateת לקרקע עם מי ההשקיה ניתן בתמיסה מימית המוחדר ה)Krikum 

and Frank, 1982.(  פורמלין) נמטודות חופשיות , םמשמש בעיקר להדברת חיידקי) 37פורדור

 פורמאלדהיד 37%פורמלין הינו תכשיר נוזלי המכיל  .)Kritzman et al., 1992 (ופטריות ירודות
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מיצטים באגוזי אדמה הוא מומלץ להדברת סטרפטו. המומס במים בתוספת מתנול כחומר מייצב

, ביישום בשטח גלוי). 1998, קטן(ותפוחי אדמה ולהדברה של פטריות קרקע פתוגניות לעגבניות 

, בזאמיד הינו תכשיר גרגרי. באמצעות מערכות השקיה למינן, מחדירים לקרקע לעומק הרצוי

הן מומלץ להדברת מחלות קרקע שמחוללי. סודיום-המתפרק לחומר הפעיל של תכשירי מתאם

 IIקונדור הינו תוארית מיוחדת של טלון  .מפוזר ומוצנע לקרקע לפני השתילה או הזריעה, פטריות

המיועדת ליישום דרך מערכת הטפטוף תחת כיסוי יריעות )  דיכלורופרופן94%המכיל , נוזל(

חומרים כימיים שונים נוספים ו, חומרים אלה . מומלץ להדברת נמטודות עפצים וחופשיות,פלסטיק

פרופרגיל ברומיד וקומבינציות רבות של דיכלורו פרופאן וכלורופיקרין לא מכסים ,  מתיל יודיד:מוכ

את כל הטווח של המזיקים כפי שעשה זאת מתיל ברומיד לבדו ולכן לרוב משתמשים בצירוף של 

  ).Katan, 1999 ; אינטרנטUSDA(מספר חומרים לשיפור האפקטיביות והרחבת תחום פעילותם 

: בהדברה כימית להתמודדות עם מחוללי מחלות שוכנות קרקע בעייתי ממספר סיבותהשימוש 

חלק , )בכמות גדולה של קרקעטיפול , חסמים פיסיים בקרקע(קשה להגיע לפתוגן בקרקע 

משפיע על גורלו (מיחידות הריבוי וההשתמרות של הפתוגנים נמצאות בתוך שיירי הצמח החולה 

פגיעה , י הדברה לא מחזיקים מעמד בקרקע לאורך זמןחומר, )של חומר ההדברה בקרקע

בגלל כל אלה ועקב הצורך בהפחתת . במיקרואורגניזם מועילים בקרקע תוך כדי מהלך ההדברה

לכן נערך . יש צורך למצוא חלופות יעילות לחומרים הכימיים, השימוש בחומרי הדברה כימיים

פיזיקליים או שימוש בתכשירים בשנים האחרונות מחקר ופיתוח שמטרתו לפתח אמצעיים 

  .ביולוגים

  הדברה באמצעות אמוניה  2.1.6

: שניתן לתארו באופן כללי כלהלן, תהליך יצירת האמוניה בקרקע הנו חלק מתהליך המינרליזציה

Organic N  NH4
+  NO2

- NO3
השלב הראשון בתהליך הוא האמוניפיקציה . -

)ammonification( ,השלב הבא בתהליך . ם של מיקרואורגניזמיםואחראים לו סוגים רבים ושוני

המתרחש בקרקעות מאווררות על ידי , )nitrification, ניטריפיקציה(הוא חימצון האמוניום 

הצורה , לפיכך). 1999', להב וחוב) (ניטרוזומונס וניטרובקטר(חיידקים אוטוטרופים ספציפיים 

NO3)(המינרלית העיקרית של חנקן בקרקעות מאווררות היא החנקה 
,  לקוי וכשהאוורור בקרקע-

NH4)( אמוניום ויצטבר
NO2(וניטריט  +

-.(  

היעילות הביוצידית של האמוניה תלויה בריכוז שלה בתמיסת . אמוניה ידועה כגורם ביוצידי

NH4)ריכוז האמוניה תלוי בריכוז הכללי של האמוניום . הקרקע ובאווירת הקרקע
,  בקרקע(+

ובשיווי המשקל בין האמוניום לאמוניה בתמיסת הקרקע ,  בקרקעתאמוניום בפאזה המימיבריכוז ה

  :ךל הסלב-  לפי משוואת הנדרסון. של תמיסת הקרקע-pHאשר תלוי בעיקר ב

 Log {NH3(g)]/[NH4
+

(aq)]} = pH - 9.5 .ב, לדוגמהpH  -  10.5 ריכוז אמוניה בתמיסה יהיה פי

וז האמון הגזי הם ספיחת האמוניום גורמים אחרים המשפיעים על ריכ.  מריכוז האמוניום10
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וכושר  ,קיבול הקטיונים החליפים של הקרקע, ריכוז החרסית בקרקע וסוג החרסית, בקרקע

 Martens and Bremner, 1989; Whitehead and (הבופר של הקרקע במערכת הביקרבונט

Raistrick, 1993( )לפי :Log {CO2]/[HCO3
-]} = pH – 7.81 .(פאזה ון לקצב המעבר של האמ

כי כשריכוזי , יש לציין). NH3(aq)] = KH P(NH3) : לפי חוק הנרי( הגאזית תלוי בלחץ החלקי של

חל עיכוב של תהליך )  גבוהיםpH-בריכוזי אמון כללי ו(האמוניה הגזית בקרקע גבוהים יחסית 

  .יכוב חולף לאחר נידוף של האמוניההע. הניטריפיקציה

  כנגד מגוון רחב של פתוגנים מוזכרת במספר רב של עבודותהפעילות הביוצידית של אמוניה 

)Jenkins et al., 1998; Chun and Lockwood, 1985; Rush and Lyda, 1982; 

Chang and Chang,1999; Gowda, 2004( .י הוספת " עהיצירת האמוניה בקרקע התבצע

 Chun and Lockwood, 1985; Chang and (אוריאה: תוספים שונים לקרקע כמו

Chang,1999; Green et al., 2006( ,אמוניה אל מימית)  Smiley et al,.1970; Smiley et 

al,.1972; Rush and Lyda, 1982 (ותוספים אורגניים עתירי , זבלים אורגנים ,שאריות צמחים

 ,Gilpatrick, 1969; Shiau et al., 1999; Lazarovits et al., 2000; Lazarovits( חלבון

(2001; Lazarovits et al., 2001; Bardin et al., 2004; Conn et al., 2005  . רעילות

דרך הממברנות לתוך החלקים ) NH3(דיפוזיה של הצורה הלא מיוננת יכולת ההאמוניה מיוחסת ל

מנגנון ההדברה ). Kleiner et al.,1981; Kleiner,1985( התוך תאים של האורגניזמים הרגישים

עיכוב של } 1{: ויש לגביו מספר השערות, י האמוניה עדיין אינו ברור דיו"זם עשל מיקרואורגני

 ,NADH Vines and Weddingי עיכוב של חמצון "במיוחד ע, מערכת העברת האלקטרונים

 Henis and( לא מיטביים להתפתחות הפתוגן בעת יישום האמוניה pHיצירת תנאי } 2; {)(1960

Chet, 1967(} ;3 {ד ממברנות הפתוגן הפרעה בתפקו)Rush and Lyda, 1982(} ;4 { עיכוב

אמוניום מעכב מיוזיס וסינטזת } Schindler and Sussman, 1979( ;}5( מחזורי AMPיצירת 

DNA) pre-meiotic ( ב– Saccharomyces cerevisiae , אינקובציה ממושכת של התאים עם

כמו כן אמוניום מעכב סינטיזה של , )DNA) Pinon, 1977אמוניום גורמת לפירוק מסיבי של 

  ). ascus) Croes et al., 1978חלבון ופירוק חלבון בפטרייה זו בזמן יצירת 

הצטברות אמוניה } 1{: במערכות אנימליות צוינו מספר מנגנונים נוספים לגבי רעילות אמוניה

ריכת דבר המגביר את צ, מפריעה למפל האלקטרוכימי בתא וגורמת להחמצה של הציטופלזמה

 phosphofrutokinaseהאנרגיה לשמירת הומיאוסטזיס בתא ושינוי פעילויות של אנזימים כמו 

 Ca+2כניסה לא מבוקרת של יוני } Cruz et al., 2000 .}2)(כתוצאה מהחמצה של הציטופלזמה 

 NMDA) Nי הפעלה של רצפטורים של גלוטמאט מסוג "תאיים ע-לציטופלזמה מהחללים החוץ

Methyl-D-aspartate .(י פוטנציאל "רובו של סידן זה שנכנס לתא עובר למיטוכונדריה מונע ע

 Kosenko( סינטאז המיטוכונדרי עבור פרוטונים ATPהממברנה של המיטוכונדריה ויתחרה עם 

et al., 2000 .(}3 { הפעלה מוגברת של קולטניNMDA בתרבית של תאי עצב הובילה ליצירת 

 Superoxide :של אנזימים נוגדי חמצון במוח כמוילות יורדת רדיקלים של סופראוקסיד ולפע



  8

dismutase  בציטוסול ובמיטוכונדריה ופעילות קטלז בציטוסול ובבמיטוכונדריה)Kosenko et 

al., 1999 .(}4 { הרעלה חריפה של אמוניה מעלה את חמצון הליפידים והרס ממברנות כפי

} MDA) malondialdehyde) (Kosenko et al., 1999.( }5שנקבע באמצעות מדידה של 

 Kosenko et ( בתאי מוח חולדהGSH/GSSG וירידה של יחס glutathione -פחיתה ברמת ה

al., 1999.(  

סקירה של העבודות שנעשו מצביעה שאין תמימות דעים לגבי ריכוז האמוניה ומשך החשיפה 

מוניה שנמצאו יעילים תחום הריכוזים  של הא. הדרוש להדברה מוצלחת של פתוגנים שונים

 - וכ חשיפה ימי4ג קרקע לאחר "ק/ג אמוניה" מ1900בהדברת פתוגנים שונים נע מרמות של 

  או Pythium ultimum כאשר הפתוגנים היו ימי חשיפה 30 -לאחר כקרקע ג "ק/ אמוניהג" מ500

Thielaviopsis basicola) Chun and Lockwood, 1985( , לליטר /ג אמוניה" מ1250 -מעל ל

ג אמוניה " מPhellinus noxius) Chang and Chang,1999( ,1100אוויר כאשר הפתוגן היה 

 רמות ועד )F. oxysporum f. sp. cubense )Sequeira, 1963ג קרקע כאשר הפתוגן היה "לק

 Phytophthora –ו   Phytophthora cinnamomiלגבי , תמיסהג אמוניה לליטר"מ 6 – ו 4של 

parasitica  בהתאמה)Tsao and Oster, 1981 ( 20 -ו mM אמוניה במצע PDA כאשר 

 Fusarium graminearum )Depasquale and – ו Penicillium griseofulvumהפתוגנים היו 

Montville, 1990 .(  

יש צורך בשימוש בכמות גדולה של } 1{: הדברה באמצעות אמוניה בשדה נתקלת במספר בעיות

 - משתמשים בדשן כמו אוריאה לקבלת ריכוז האמוניה הרצוי בקרקע וככל ש חנקן אנאורגני כאשר

pHפיזור החנקן האנאורגני } 2{. כך נדרשת כמות גדולה יותר של הדשן,  הקרקע נמוך יותר

בקרקע אינו אחיד כאשר מדובר על יישום של אמוניה אל מימית בקרקע וכתוצאה מכך נשארים 

 יש תלות ישירה בין ריכוז  ואנאורגנייםשל תוספים אורגניםביישום } 3{. טופליםאזורים לא מ

  . הקרקעpHהאמוניה שמתקבל בקרקע לבין 

   בוצה מיוצבת סיד–ס "במ 2.2

 בוצות  2.2.1

,  בארץ יכולות להיות שונות מאד בהרכבן הכימיבמכוני טיהור שפכיםבוצות שפכים המופקות  

   .הטיפול משפיע על הבוצהסוג תהליך . באיכותן החקלאית ובהשפעתן האפשרית על הסביבה

תוצר של הן , "שניוניות" בוצות . מתקבלות משיקוע של המוצקים שביוב הגולמי"ראשוניות"בוצות 

 בתהליך עצמונוצרת שככולן המאסה המיקרוביאלית רובן והן , הטיפול הביולוגי במי השפכים

.  שיקוע ראשונייםבוצה ראשונית נוצרת במתקני טיפול הכוללים אגני .)1997,  ובלנקארביב(

הנמצאים בשפכים וניתנת לשיקוע באגן , הבוצה הראשונית הינה חלק ממסת המוצקים המרחפים

 –הינו בדרך כלל כ , היוצאים משיקוע ראשוני, ריכוז המוצקים. שיקוע במשך מספר שעות שהייה
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ל מאפשרת את קיום התהליך הביולוגי המבוסס ע) השניונית(הבוצה הביולוגית . 2% עד 1

הניזונים מהחומר האורגני שבשפכים ומפרקים אותו תוך כדי , התפתחות כמות גדולה של חיידקים

  ). 1997, מסינג (1% עד 0.5בבוצה השניונית הוא לרוב ריכוז המוצקים . הגדלת ריכוזם וכמותם

 ובין ,מיוצבות לבוצות מיוצבות- להבדל גדול בין בוצות בלתימים עיכול וייצוב של בוצות גורתהליכי

אווירני  בוצות ללא ייצוב או לאחר ייצוב. אווירני- לבוצות מייצוב אל)עם חמצן (בוצות מייצוב אווירני

והן נוטות להיות , )חנקן וזרחן(חלקי עשירות יחסית בחומר אורגני בר פירוק וביסודות הזנה 

ות לשימוש בוצות אלה מסריחות מאוד והן מוקד להתרבות זבובים ואינן מורש. נוזליות יותר

משיכתם של  את מאוד קטיןרעים ומ ריחות  אווירני של בוצות מפחית מאוד–יצוב אל . חקלאי

ערכה כמקור יסודות הזנה רב , ככל שהבוצה מיוצבת פחות, באופן כללי ).2000, פיין(הזבובים 

המצב הרגיש ביותר לזיהום הוא . יותר אולם גם גדלה הבעייתיות הכרוכה ביישומה בקרקע

גורמי הסיכון . או רדודות מעל אקוויפר פעיל/שום בוצות שפכים בלתי מיוצבות בקרקעות קלות וביי

זרחן בקרקע  דליפה לא מבוקרת של חנקות וחומר אורגני מומס והצטברות עודפי :העיקריים הם

  ).1997, פיין ודן(

חוסר  ה בגללמתאים לבוצטיפול קרקעי יישום על איכות הבוצה ועל של מספר יצרנים הקפדה -אי

למפגעי ריח וזבובים ולהתנגדות ליישום בוצה באזורים  גרם , עלויותנת להקטאו רצון/ידע ו

לדרישה הגורפת  ליישום בוצה ולהחמרה בתקנותזה היה אחד הגורמים , כמו כן. מסוימים

ות ויסודמופחת חומר אורגני ,  מיוצבמוצרהיא ' בוצה סוג א. בלבד" סוג א"בוצות ב חקלאי שימושל

, ייבוש : הם'התהליכים המקובלים לקבלת בוצה סוג א .נטול פתוגנים וטפיליםכמעט ו, הזנה

לקומפוסטציה  .)2000, פיין ( סידעםייצוב ו, כיפתות בחום ולחץ מתאימים, קומפוסטציה ביולוגית

ללא מפגעי , יציב יחסית לפירוק נוסף, התוצר נקי מבחינה סניטרית: הביולוגית מספר יתרונות

, עלות ייצור גבוהה:  הם ליצרן חסרונות התהליך.לזמן ממושך יחסית והוא ניתן לאחסון ,יחר

מתקני ייצור סגורים הכוללים משטחי ייצור , )הדרוש לייצור הקומפוסט(הכוללת עלות גזם עץ 

דחיסה או (אוורור מאולץ לערמות הקומפוסט , איסוף ונטרול גזים, איסוף וטיפול נוזלים, )בטון(

צריכת מים , צורך במכשיר מכאני כבד להיפוך הקומפוסט, )ה של אויר מתחת לערמהשאיב

זמינות יסודות ההזנה מהקומפוסט תלויה בהרכב ). 2000, פיין(ומשך הכנה ארוך , להרטבה

 קומפוסט בשל הוא מקור , כתוסף לקרקע.והיא עולה עם ירידה ביעילות התהליך, חומרי המוצא

.  מוצר ידידותי מאד למשתמש הןכופתיות מבוצה . ובעיקר לחנקן זמיןשחרור ליסודות הזנה-איטי

האפקט שלהן על הגידול דומה כנראה לזה של הבוצה עצמה ,  בוצה דחוסה ומיובשתומהיות

(Evans, 1998) .הוא בנוחות האחסון )ראשונית או שניונית (היתרון הגדול על בוצה גולמית 

בעיקר בתנאי , של כופתיות מבוצה שאינה מיוצבת לחלוטיןלא ברור מה תהיינה התכונות  .והפיזור

, מחד גיסא, )של הבוצההגבוהה  תכולת המים גללב(העלות הגבוהה של תהליך הייצור . אחסון

עלולות לגרום לכך , מאידך גיסא, והעובדה כי ניתן לקבל החזר כספי כלשהו משריפת הכופתיות

  . )2000, פיין (הקרקע ולהחליף דשןשהמוצר יגיע למשרפות  במקום לתרום לפוריות 
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  ס" הבמ ותכונותיס"הבמייצור תהליך  2.2.2

בשיטות סינון ) dewatering( כאשר מוגבת בוצה שעברה תהליך של הוצאת מים ת נוצרס"הבמ

מימת -אליחד עם תוספים אלקליים המכילים ") סינון עוגה("או בואקום פילטר ) belt press(לחץ 

. (lime , calcium hydroxide - Ca(OH)2)או מימת הסידן / ו(Calcium oxide - CaO)הסידן 

 ואפר CKD (Cement Kiln Dust)אבק כבשני מלט  :ם ה בארץאלהחומרים  לים מקובלותמקור

או ) CaO(סיד חי , )LKD(בעולם משתמשים גם באבק כבשני גיר ). ש"אפ(פצלי שמן מרחף של 

 Logan and Burnham, 1995; Chambers and( מרחף ואפר פחם) Ca(OH)2(כבוי 

Nicholson, 1998(.   

  )CaO + H2O  Ca(OH)2 + Heat( מגיב עם המים בבוצה CaO, ס"בתהליך ייצור הבמ

 pH בעל ומתקבל חומר ) Ca2+ + 2OH- Ca(OH)2  (דיסוציאציה שנוצר עובר Ca(OH)2 -ה 

 שמקורו CO2 ,במהלך ההגבה של התוספים האלקאליים עם הבוצה .12.5-13של בתחום 

שמגיבה עם הריכוזים , מהאטמוספרה מגיב עם מים ליצירת חומצה פחמתיתומפירוק הבוצה 

  . ליצירת קלציט,הגבוהים של סידן מסיס בתערובת

CO2 + H2O  H2CO3 
H2CO3  2H+ + CO3

2- 
Ca2+ + CO3

2-  CaCO3 

ס יקבעו "צירת הבמכמות וסוג התוספים האלקאליים וכן שיעור הקרבוניזציה במהלך תהליך י 

 – כ או Ca(OH)2ס תהיה בצורת "בבמ) residual alkalinity(כמה מהאלקליניות השאריתית 

CaCO3 . ה היחס בין מרכיבים אלה ישפיע על– pHה . ס"הבמ  של– pH   שלCa(OH)2 במים 

במהלך הייצור  .)Logan, 1993 (8.2 שהוא בקירוב CaCO3 - לעומת זה של ה 12.5 סביב הוא

, )12>( בסיסי מאוד pH פיסטור מלא של אוכלוסיות הפתוגנים בבוצה עקב השילוב של חל

עם , ייבוש מואץ ו)כתלות בתכולת הבוצה(ריכוז גבוה של אמוניה , )צ" מ55>(טמפרטורה גבוהה 

התורמים )  לגרם104 - 103 (המעורבים בתהליכי פירוקונותרים די מיקרואורגניזמים ס "במבזאת 

  ).Logan and Burnham, 1995( עלייצובו בקרק

 -צפיפות חלקיקים , 62% -תכולת מוצקים ממוצעת  :הבאותתכונות הפיסיקליות ס מאופיין ב"הבמ

עם גודל גרגר )  מהנפח70%(פורוזיביות גבוהה , ק"סמ/'ג 0.59 - משקל נפחי, ק"סמ/' ג1.96

 ו KPa ,33 KPa 5.9, וויהבר) V/V( אחוז 31 – ו 34, 58, 66 –תאחיזת מים , מ" מ2 -ממוצע כ 

– 1.5 MPa10-2*3מוליכות הידראולית גבוההו , לנפח27% –תכולת מים זמינים .  בהתאמה 

cm/sec) Logan and Harrison, 1995(.  המביא , 12% – היא כ ס"בבמתכולת  הפחמן

שההבדל הוא כתוצאה , בערך כחצי מהכמות בבוצה מעוכלת( חומר אורגני 20% –להערכה של כ 

תוספים אלה קובעים את כמות החומר האורגני ורמתם עולה ככל . הוספת התוספים האלקלייםמ

 1% – מכיל כ ס"הבמ .)Logan, 1992 (שתכולת החומרים המוצקים בבוצה הממוצקת יורדת

 . כחנקן אורגניס יופיע"מרבית החנקן בבמ, )mg/kg N-NH3 ,50 mg/kg N-NO3 200( חנקן כללי
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.  יום60 מינרליזציה במשך ים מהחנקן עובר20% עד 15 –מעבדה הראו שכ בדיקות אינקובציה ב

.  מהחנקן בבוצה בדומה למה שהתקבל בבוצה מעוכלת30%–שיעור המינרליזציה בפועל הוא כ 

 50%– יש לציין שכ אם זאת,  יש נידוף של אמוניה מהבוצהס" של הבמ הגבוהpH –בגלל ה 

יתכן באמצעות יצירת , וזקה לתוספים האלקלייםמהחנקן בצורת אמוניה שהשתחרר נספח בח

(NH4)2CO3) Logan et al.,1993.(  עם ממוצע של 0.2-1.1% משתנה בין ס"בבמזרחן כללי 

כל , 1-3%רמה זו נמוכה בהרבה מרמת הזרחן בבוצה מעוכלת שהיא לרוב בסביבות , 0.4%

סידן , ריכוזי אשלגן . זרחתי כצירוף של זרחן אורגני וסידןס"בבמי הבוצה וקיים "הזרחן נתרם ע

  .)Logan, 1992( בהתאמה 1% - ו 20%, 1%: הם) אחוז למשקל(ס "ומגנזיום ממוצעים בבמ

התורמים ליציבותו , החומר נקי מפאתוגנים אך נותרה בו כמות גדולה של מיקרואורגניזם מפרקים

 תמיסת  שלpH -יורד ה , )ימים עד שבועות ספורים(זמן קצר לאחר הערבוב בקרקע . בקרקע

יש זמינות , לחומר עצמו ולתערובותיו בקרקע, למרות התגובה הבסיסית.  או פחות9 -הקרקע ל 

  .זרחן ומיקרואלמנטים, גבוהה של חנקן

) דקות עד שעות( משך הכנה קצר מאד הכוללים, יש יתרונות ניכרים מבחינת יצרן הבוצהס "במל

, אפשרותה). 40% עד 18%(תכולות מים ובטווח רחב של , ואפשרות להשתמש בכל סוג בוצה

יכולה , המושקע במתקנים ובתהליך עצמו, לדלג על שלב הייצוב ולחסוך בכך כסף רב, לכאורה

 תחליף יעיל לקומפוסט המיושם בלאו ינהס ה" הבמ.י גורמי התכנון" להעדפה של התהליך עלגרום

ס נקי מגורמי מחלה ומזרעים "הבמ, בנוסף לכך. )2004, פיין וחובריו (הכי בקרקע בגידולים רבים

 20% עד 10 -הוא בכך שמרכיב הבוצה הנו כ ס"במ ההחסרון העיקרי של .של עשבים רעים

יחסי המרכיבים . חרסיותו  בעיקר גיראורגניים אחרים-מהמוצר ויתר החומר הוא סיד ומרכיבים לא

  .רטיבותו, pH, התחממותשל אופטימיזציה תלויים בעיקר ב

  ס "מנגנון הפעולה של הבמאופי ההדברה ו 2.2.3

גבוה בקרקע בה האמוניום  pHמבוססת על יצירת  ס"במשל הבנוכחות ביוצידית הפעילות ה

ריכוז ,  נתוןNH4 + בריכוז. ס גם תורם אמוניום למערכת"הבמ). NH3(המצוי הוא בצורתו הגזית 

  הפעילתכולת הסידב , בקרקעס"במתלוי בעומס ה, הסופי בקרקע pH  ה.-pH תלוי ב-NH3ה

ניתן לצפות כי היעילות  ,לפיכך )Zasada et al., 2008( ובכושר הבופר של הקרקע שנותרה בו

בהשוואה לקרקע , באותם תנאים, בקרקע חולית תהיה גבוהה יותרס "הבמהביוצידית של 

  . ס לתכונות הקרקע" ולכן יהיה צורך בהתאמה של סוג וכמות הבמחרסיתית
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  שיטות וחומרים .3

   מצעי מזון 3.1

  .מים מזוקקים 'ל/'הכמויות ניתנות בג,  ששימשו בעבודה הנוכחית מצעי המזוןירכבה

  , PDA) Sclerotium rolfsii ,copersicily .sp. fFusarium oxysporumמצע    .א
Rhizoctonia solani(,) ompanyCDickinson and , Becton, ifcoD(   

 19.50     PDA
7.50 Agar Bacteriological
0.25 Chloramphenicol
1.00 Bacto Yeast Extract

  )zapekC) dahliae Verticillium( ,)1995,Dhingra and Sinclairמצע    .ב

2.00 NaNO3 
0.50 KCl
0.50 MgSO4*7H2O
1.00 K2HPO4

0.01  FeSO4*7H2O
30.00   Sucrose

0.25 Chloramphenicol
20.00   Bacto-Agar

  )MS)  tium rolfsiiSclero(, )1973. Okon et alמצע    .ג

2.00 NaNO3 
0.50 KCl
0.50 MgSO4*7H2O
1.00 K2HPO4

0.01 FeSO4*7H2O
10.00   D-Glucose

0.10 Yeast Extract

NB) copersicily .sp. fFusarium oxysporum (,ifco Dמצע    .ד
)and BBL Manual(  

10.00   Nutrient Broth
10.00   D-Glucose

5.00 Bacto Yeast Extract
1.00 KHPO4

0.50  L-Asparagine
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   )Rhizoctonia solani (אגר מים   .ה

20.00 Bacto Agar (Difco) 

 sclerotiorum Sclerotiniaקישיוניות של , PDAS) dianthi .sp. foxysporum  .Fמצע    .ו
  )Sclerotium rolfsii –ו 

39.00      PDA
0.25           Streptomycin

  . מוסיפים לאחר העיקורStreptomycin –את ה 

  )ashN) dianthi .sp. foxysporum  .F( ,)1962, Nash and Snyderמצע   .ז

15.00    Bacto peptone
         1.00 KH2PO4

0.50 MgSO4*7H2O
0.20 Chloramphenicol
1.00 Powdered PCNB

20.00   Agar
 PCNB –סולפט וכן את ה -סטרפטומיצין'  ג0.2 מוסיפים 700C –אשר מצטנן ל כ,  דקות10עיקור 

(pentachloronitrobenzene).  

   )Verticillium dahliae()1975, .Ausher et alמיקרוסקלרוציות של  (Ausherמצע    .ח
2.000 NaNO3

        01.00 K2HPO4

0.500 MgSO4*7H2O
0.500 KCl
0.150 Chloramphenicol

   0.067          Powdered PCNB (75%)
7.500 Sucrose
0.010 FeSO4*7H2O

 20.000    Agar
  .סולפט-ג סטרפטומיצין" מ140 מוסיפים 700C, –כאשר מצטנן ל ,  דקות20עיקור 

   כימיותבדיקות  3.2

  .בדיקות כימיות ששימשו בעבודה הנוכחית

  .) CE(, )1996,. et alSparks( מוליכות חשמלית – ו pHבדיקת    .א

 .מ" מ2הקרקע נטחנה לגודל אחיד של ,  לאחר הייבוש. שעות48 למשך 450C –קרקע יובשה ב 

ל מים " מ25לכל מבחנה הוספו . ל" מ50 גרם קרקע הוכנו במבחנות סרכוז בנפח של 5מנות של 

 rpm, 4733 6000(  דקות10סורכזו במשך , המבחנות טולטלו במטלטלת למשך שעה, מזוקקים

g(.מוליכות חשמלית נבדקה באמצעות .  הבדיקות בוצעו בנוזל הצלול 
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EC-meter Denver Instruments model 50 , ה- pH  נבדק באמצעות– pH-meter Mettler 

Delta 320  

  .)et al Sparks .,1996( יבדיקת זרחן ואשלגן מינראל   .ב

 20לכל מבחנה הוספו  .ל" מ50של  במבחנות סרכוז בנפח ההוכנ גרם 1ל במשקל של " כנקרקע

ולאחר מכן סורכזו ,  שעות3המבחנות טולטלו למשך . )M NaHCO3) pH=8.5 0.5 תמיסת ל"מ

ואליו , אל תוך בקבוקון פלסטיק) Whatman No. 41(התרחיף סונן בנייר סינון .  דקות10במשך 

קבוקים פתוחים התסנין הושאר בב, ) חומצה מרוכזת למים2:3יחס  ( H2SO4ל" מ0.4הוספו 

, Flame Photometer M410 sherwood -האשלגן נבדק ב  .למשך הלילה לשם נידוף הגז

 Lachat autoanalyzer  צבע קולורימטרית באוטואנלייזרתהזרחן נבדק באמצעות ריאקצי

)Milwaukee, WI.(  

  .)and Mulvaney Sparks,1996 (חנקהבדיקת אמון ו   .ג

לכל מבחנה הוספו  .ל" מ50 במבחנות סרכוז בנפח של ההוכנ  גרם2.5ל במשקל של " כנקרקע

.  דקות10ולאחר מכן סורכזו במשך , המבחנות טולטלו למשך שעה. N KCl 1 תמיסת ל" מ20

)  וחנקיתחנקה, אמון(צורות החנקן המינראלי ). Whatman No. 41(התרחיף סונן בנייר סינון 

  ).Lachat autoanalyzer) Milwaukee, WI נבדקו באוטואנלייזר

  .ס"בדיקות בוצה ובמ   .ד

  . שעות48למשך ) 1050C( ייבוש בתנור –אחוז רטיבות 

  ).רטוב ללא ייבוש( כמו הקרקע 1:5 במיצוי EC – ו pHבדיקת 

מחשבים את פקטור הרטיבות על , לאחר בדיקת הרטיבות  -) חנקן מינראלי(בדיקת אמון וחנקה 

רטוב . (N KCl 1 ל תמיסת " מ20 – גרם ל 2.5 ,)KClתמיסת /קרקע( 8:1מנת להגיע ליחס של 

  ).לאחר ייבוש(זרחן ואשלגן מינראלי נבדקים באותה שיטה כמו בקרקע  ).ללא ייבוש

  .)Bremner,1965( שיטת קלדהל –חנקן וזרחן כללי   .ה

מוסיפים תערובת , )הכמות משתנה לפי סוג הזבל(ג של הזבל האורגני היבש " מ50-100שוקלים 

שריפה מתבצעת על פלטת , H2SO4ל של " מ3 – גרם ו 1.1במשקל של ) Kjeldahl (ראטוקטליז

 – מוהלים ל קירורלאחר .  שעות עד שכל התמיסה הופכת ללבנה5חימום למשך מינימום של 

 ובודקים באוטואנלייזר.  שעות24משך ב מניחים לנוזל להצטלל. ל עם מים נטולי יונים" מ100

Lachat autoanalyzer )Milwaukee, WI.(  
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  .)et alSparks . ,1996 (בדיקת חומר אורגני  .ו

,  שעות24למשך ) 1050C (-מועברת לייבוש ב ) וטחינה 450C –ב לאחר ייבוש ( גרם 2מנה של 

לאחר מכן מעבירים לדיסקטור ,  שעות8 למשך 5000C -מכניסים לתנור ל . ונשקלת מחדש

  .אורגנישוקלים ומחשבים את אחוז החומר ה, לקירור

  .)et alSparks . ,1996( פחמן אורגני  .ז

 C/Nבודקים כמות ידועה של קרקע במכשיר, וטחינה 450C –ב לאחר ייבוש , שיטה יבשה

analyzer של חברת .Thermo Finigen9000 - הדוגמא ב  השיטה מבוססת על שריפתC ,

מדידת ,  GC קולונתבאמצעות ביניהםוהפרדה  )CO2 (ח"הפיכת החנקן והפחמן לגז חנקן ולפד

  .כנגד סטנדרטים מתאימים TC Flash EA 1112 Seriesהריכוזים באמצעות דטקטור 

 והתפתחות ס וחנקן אמוניקאלי על הפתוגנים "בדיקת השפעת תוספי במ 3.3
  .המחלות

F. :פתוגניםהס וחנקן אמוניקאלי על הדברת "בדיקת השפעת תוספי במ 3.3.1

dianthi .sp. f oxysporum ,dahliae Verticillium, rolfsii erotiumlSc, 
sclerotiorum Sclerotinia - בתנאי מעבדה .  

   הדברת פוזריום בקרקע בית דגן  3.3.1.1
 F. oxysporumמאולחת באופן טבעי בפטרייה ) 2טבלה  (חול סייניהשתמשנו בקרקע בניסוי זה 

f. sp. dianthi . 1 ,0(ס " במ רמות של4:  גרם הוספו צירופי הטיפולים הבאים50לקרקע במשקל ,

, מ" מ1.2 החומר נופה באמצעות נפה של .ש בית שמש"נלקחה ממטס " הבמ.)גרם 1.5 – ו 1.25

כל צירוף נבחן ב ). ג"מ, 50 – ו 25, 12.5, 0( רמות של אמון גופרתי 4בשלוב עם ועורבב בקרקע 

  . פעמים3נעשה ניסוי הכל ו, חזרות 4 –

שיעור . בתכולת מים של קיבול שדה 250C -ב  הודגרומדגמי הקרקע עם התוספים השונים 

 מהחלק העליון של נלקחושל קרקע '  ג5 .ימים 8 - ו 4, 2, 1 נבדקו לאחר pH –ההדברה וה 

ל של " מ1 ,לאחר מכן.  שעבר אוטוקולב)w/v,0.1%(ל של אגר מים " מ45 –והורחפו ב , הכלי

מושבות מה חמישים). Nash( צלחות אגר עם מצע גידול סלקטיבי 3 על נמרחמיהול מתאים 

קרקע של ' ג/ על מנת לקבוע את מספר הפרופגוליםPDASשהתפתחו על מצע זה הועברו למצע 

F. oxysporum f. sp. dianthi. ה – pHנקבע על דוגמת קרקע מקבילה כמו שתואר  לעיל .  

   )סין חולי וחרסית, חול סייני ( פוזריום בשלוש קרקעותהדברת 3.3.1.2
  : הטיפולים היו כדלקמן,חול סייני לקרקע בנוסףעות  קרק2 נוספובניסוי זה 

  . גרם2 – ו 1.5, 1.0, 0.75, 0.5, 0 :ס" רמות של במ6 עם גרם קרקע 50: חול סייניקרקע 
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  . גרם2 – ו 1.5, 1.0, 0.75, 0.5, 0ס " רמות של במ6 עם גרם קרקע 50: סיין חוליקרקע 

  . גרם4.0 – ו 3.0, 2.0, 0ס " רמות של במ4 עם גרם קרקע 50 :חרסיתקרקע 

 16 – ו 8, 4, 1 משך ההדגרה היה .כלי/ג" מ50 :אחידהכמות אמון גופרתי בכל הטיפולים הוספה 

 F. oxysporum f. sp. dianthiהמדדים שנבדקו היו ההפחתה במספר הפרופגולים של . ימים

   .הבדיקות נעשו כדלעיל. תמיסת הקרקעשל מיצוי  pH -ה  והשתנות ,בקרקע

  . בניסויי המעבדה של  הקרקעותפיזיקליותיות וכימתכונות  :1טבלה 

  הרכב מכני
) w/w%( 

  

 קרקע

חרסיתסילט חול

  גיר כללי
) w/w%( 

pH ח "קק
 )'ג100/ק"מא(

פחמן 
אורגני 

(%)  

מים 
בקיבול 
  שדה

) w/w%( 
  

חול 
 סייני

83.65.2 11.3 0.0 8.47.6 0.31 12.4 

סיין 
 חולי

56.328.215.5 11.1 8.215.4 0.52 18.7 

 28.9 0.73 7.872 11.7 47.7 10.641 חרסית

, sclerotiorum Sclerotinia ,dahliae Verticilliumהדברת גופי קיימא של  3.3.1.3
rolfsii Sclerotium ופרופגולים של פוזריום בקרקע בית דגן   

 F. oxysporumמאולחת באופן טבעי בפטרייה) 1טבלה  (חול סייניבניסוי זה השתמשנו בקרקע 

f. sp. dianthi . ו 0( ס" רמות של במ2: הוספו צירופי הטיפולים הבאים,  גרם50לקרקע במשקל 

 ה ועורבב,מ" מ1.2החומר נופה באמצעות נפה של . ש בית שמש"ס נלקחה ממט" הבמ.) גרם2 –

 10בכל אחד מהצירופים הושמו . )ג" מ50 – ו 0( רמות של אמון גופרתי 2בקרקע בשלוב עם 

 Sclerotinia קישיונות של 10 - ו Verticillium dahliaeחלקי גבעול עם מיקרוסקלרוציות של 

sclerotiorum ו – Sclerotium rolfsii הקרקע הורטבה לקיבול שדה והושמה . מ" ס1 בעומק של

לאחר תקופת ההדגרה גופי הקיימא הופרדו מהקרקע והושמו . 250C - ימים ב4בהדגרה למשך 

  .ל מתאיםבמצע גידו

  .Ausherנבדקה במצע  Verticillium dahliaeנביטת המיקרוסקלרוציות עבור 

 נבדקה במצע Sclerotium rolfsii – ו Sclerotinia sclerotiorumנביטת הקישיוניות עבור 

PDAS .קרקע של' ג/מספר הפרופגולים F. oxysporum f. sp. dianthi במצענבדקו שהודברו  

PDAS .חזרות4 –כל ניסוי ב ,  ניסויים חוזרים3 – ב כל צירוף נבחן .  
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oxysporum .F ( ס וחנקן אמוניקאלי על הדברת פתוגנים"בדיקת השפעת תוספי במ 3.3.2

dianthi. sp .f ,Verticillium dahliae ו - solani Rhizoctonia (  בניסוי גידול
  .מכליםא ב"תפו

  :הטיפולים היו לפי הפירוט הבא

  2000שנת , מכליםא ב"ניסוי תפוהרכב הטיפולים ב :2טבלה 

 )ג"ק/ג"מ(חנקן אמוניקאלי  ס"אחוז במ טיפול
1  0 250.0 
2  4 62.5   
3  4 125.0 
4  4 250.0 

  .בלוקים באקראי: תבנית הניסוי,  חזרות7 -כל טיפול היה ב 

 הרכב המכל מהתחתית כלפי מעלה היה . ליטר60כל חזרה הייתה חבית פלסטיק בנפח של 

  :רט הבאבהתאם למפ

  .ומעליו רשת) ניקוז(מולא בחצץ גס ) מ מהתחתית" ס5(החלק התחתון  .1

  .מ מפני החבית" ס25חול גס עד לגובה של  .2

 עומק )  Verticillium dahliae– קרקע לס מגילת מאולחת ב(מילוי נוסף עד לפני החבית  .3

 .מ" ס20של 

 25של   באשפתוןהמי נקז נאספו, כל חבית הייתה מנוקבת בתחתית לשם איסוף מי נקז .4

 .ליטר ונדגמו אחת לשבוע
 .בכמויות שונותס וחנקן אמוניקאלי " תערובת של קרקע לס מגילת עם במהטיפולים היו

מקור החנקן המוסף היה  .ההרכבים השונים עורבבו במערבל בטון ומשם נלקחו לפיזור בחביות

לחבית על מנת '  ג30-40 בכמות של 0-10-30לטיפול הביקורת הוספנו גראון . אמון גופרתי

  .ס"במלהשוות את רמת הזרחן והאשלגן בטיפולים אלה עם טיפולי ה

 נטמנו אלה נקשרו לחוט ומארזים, )גרב ניילוןחתיכות (מארזי פתוגנים  יושמו בכל החביות

-10, 0-10עומק ( סטים F. oxysporum f. sp. dianthi - 3 :בעומקים שונים על פי הסדר הבא

  .קרקע בית דגן מאולחת טבעית בפטרייה, ארז בכל מ.לחבית) מ" ס20-30 – ו מ" ס20

Verticillium dahliae – 2 קרקע בית דגן  ,ארזבכל מ .לחבית) מ" ס10-20, 0-10עומק  (יםסט

   . של הפטרייהמיקרוסקלרוציותא המכילים "מעורבבת עם חתיכות גבעולי תפו

Rhizoctonia solani - 2 קרקע בית דגן  ,ארז בכל מ.לחבית) מ" ס10-20, 0-10עומק ( יםסט

  . של הפטרייהקשיונותא המכילים "מעורבבת עם חתיכות גבעולי תפו

מכל סט של (, 13.3.2000 -  בקרקעמארזיםיישום ה, 12.3.2000 -יישום החומר בחביות  

, 13.3.2000 - )מ" מ0.04 (פוליאתילן כיסוי ב,) לשם קביעת רמת האפסמארזים הושארו ארזיםמ

 - פקעות מזן דזירה לחבית 3זריעה של , השקית הרוויה, 19.3.2000 - פוליאתילןת הורד
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,  הצצה– ליטר ליום בשלב הנביטה 0.5מנת המים במהלך עונת ההשקיה הייתה  .2.4.2000

 יום 110יבול הפקעות נאסף לאחר  . ליטר למכל בתקופת מילוי הפקעות3ועלה למקסימום של 

  .מהזריעה

 בזמנים) N-NO3 – ו pH ,EC ,N-NH4(עו דגימות קרקע לבדיקות כימיות במהלך הניסוי בוצ

 במקביל נלקחו מדגמי קרקע לכימות אוכלוסיות .יום לאחר היישום 28 –ו  21 ,14, 7, 0: יםהבא

.  יום לאחר היישום14 –ו  10, 3:  בזמנים הבאים, בקרקעF. oxysporum f. sp. dianthiשל 

  . ימים לאחר היישום10הערכת פטריות כללי התבצעה 

הם הושמו ,  מהקרקעארזיםעם הוצאת המ . יום לאחר יישום החומר14 הוצאו מהקרקע ארזיםהמ

הגבעולים המופרדים , חתיכות הגבעולים הועברו דרך מסננת+ לאחר מכן הקרקע , לייבוש אוויר

 לזריעה לאחר מכן נשטפו במים סטריליים והועברו, )1%(הועברו לחיטוי בתמיסת אקונומיקה 

  .)Ausher מצע –וורטיציליום ,  אגר מים–ריזוקטוניה (למצעים המתאימים 

  .PDAהקרקע המופרדת עברה מהולים ונזרעה על מצע 

sp . foxysporum .F .הדברת ס וחנקן אמוניקאלי על"בדיקת השפעת תוספי במ 3.3.3

dianthi  חלקות-בגידול ציפורן במיקרו.  

  20001999/ראשון ניסוי  3.3.3.1
  : טיפולים2הניסוי כלל ,  בית דגן–אתר הניסוי 

מ " ס20 – 0 ממשקל יבש של שכבת קרקע בעומק 4% בשיעור של ,ס בקרקע"יישום במ  .1

 N-NH4ג "מ 250 בתוספת אמון גופרתי בשיעור של )ס לדונם" טון במ10 –שווה ערך ל (

  . באמצעות קלשוןמ" ס20התוספים הוצנעו לעומק של , ג קרקע"לק

  .ספיםביקורת ללא תו  .2

  .תבנית הניסוי בלוקים באקראי, 8 –חזרות לכל טיפול ' מס .ר" מ1גודל כל חזרה היה 

לאחר שהקרקע , ק לדונם" מ30החלקה קיבלה השקיה של , לאחר יישום החומרים

הטיפולים כל אחד מעל  )מ" מ0.04(פרשנו פוליאתילן , התנקזה והגיעה לקיבול שדה

יישום  . בהמטרה הייתההשקיה .ליאור הזן מהצמחים לחזר 30-35נשתלו  .למשך שבוע

  .16.01.2000 –סיום הניסוי , 10.07.1999 –שתילה , 15.06.1999 –התוספים היה ב 

, pH  EC,במהלך הגידול נלקחו מדגמי קרקע מכל חזרה לבדיקות כימיות של :בדיקות כימיות

  . N-NH4ובדיקת

מדגמי הקרקע נאספו מעומקים , ל חזרהבמהלך הגידול נלקחו מדגמי קרקע מכ :בדיקות פתוגנים

דיגום הקרקע היה לשם ). מ" ס7.5קוטר (מ באמצעות מקדח קרקע " ס40-60, 20-40, 0-20של 

 מדגמי הקרקע עברו ייבוש אוויר .F. oxysporum f. sp. dianthiהפרופגולים של ' אפיון מס

 250פו באמצעות נפה של ונו, לאחר מכן נטחנו בעדינות באמצעות מכתש ועלי,  שבועות3למשך 

μm.  1 – ו, )0.1%( מנה זו נמהלה עם אגר מים .קרקע'  ג5מכל מדגם קרקע נלקחה מנה של 
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 לכל חזרה .PDAS ל מכל תרחיף הועבר באמצעות פיפטה ונזרע בצלחת פטרי שהכילה מצע"מ

  .  צלחות פטרי5נזרעו 

 הערכת המחלה בצמחי הציפורן

כ "בכל חלקה נספרו סה,  חלקות הניסוי16 –ו כל הצמחים מ נאספ) 16.01.2000(בסיום הניסוי 

, ענפים בריאים וחולים בכל צמח' מס, צמחים מתים' מס, צמחים חולים' מס, מספר הצמחים

הוחלט שצמח , על מנת לקבוע את חומרת המחלה .ים חולים וצמחים בריאיםכ משקל צמח"וסה

  .עם ענף חולה אחד מוגדר כצמח חולה

   20010200/ניסוי שני  3.3.3.2
  :  טיפולים6הניסוי כלל ,  בית דגן–אתר הניסוי 

על פי  , בגידול ציפורןdianthi .sp .foxysporum  .F בניסוי הדברת  פירוט הטיפולים:3טבלה 
בית דגן , )חנקן אמוניקאלי ובוצה ,)ס"במ( בוצה מיוצבת בסיד (התוספים וכמות הרכב

2000/2001.  

  )דונם/טון(בוצה   )דונם/ג"ק(ף חנקן צרו1  )דונם/טון(ס "במ  טיפול

1 0.0    0  0.0 
2 7.5 0 0.0 
3 7.5 18 0.0 
4 7.5 36 0.0 
5 7.5 72 0.0 
6 0.0 0 5.4 

    מקור החנקן המוסף היה אמון גופרתי1

  .תבנית הניסוי בלוקים באקראי, 8החזרות בכל טיפול היה ' מס

החלקה קיבלה ,  יישום החומריםלאחר .מ באמצעות קלשון" ס20התוספים הוצנעו לעומק של 

פרשנו פוליאתילן , לאחר שהקרקע התנקזה והגיעה לקיבול שדה, ק לדונם" מ30השקיה של 

 . צמחים לחזרה מהזן ליאור30-35נשתלו  .למשך שבועעל כל אחד מהטיפולים  )מ" מ0.04(

סיום  ,04.07.2000 –שתילה , 29.05.2000 –יישום התוספים היה ב  . בהמטרה היתההשקיהה

  . לעיל)1999/2000 (3.3.3.1  סעיף ראה– ופתוגנים בדיקות כימיות. 14.01.2001 –הניסוי 

 .הערכת המחלה בצמחי הציפורן

כ " בכל חלקה נספרו סה. חלקות הניסוי48 –נאספו כל הצמחים מ ) 14.01.2001(בסיום הניסוי 

, אים וחולים בכל צמחענפים ברי' מס, צמחים מתים' מס, צמחים חולים' מס, מספר הצמחים

הוחלט שצמח עם ענף חולה אחד , על מנת לקבוע את חומרת המחלה .כ משקל של הצמחים"וסה

  .מוגדר כצמח חולה
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 חנקן אמוניקאלי עלו )אבק כבשני מלט (CKD, ס"בדיקת השפעת תוספי במ 3.3.4
  .א" בגידול תפוsolani Rhizoctonia -ו Verticillium dahliae הדברת

תאריך הזריעה , הזן שנזרע היה ניקולה, בעונת הגידול הסתווית, ות גילת בנגבהניסוי נערך בחו

  . חזרות בתבנית בלוקים באקראי6 - טיפולים ב 7 וכלל 25.9.2000היה 

, מתלם, דסקוס, חריש, ק לדונם" מ50 עד 40 -השקיה ב  :סדר פעולות אגרוטכניות עד לזריעה

 ס"במפיזור ,  לאוגוסט15 -ג לדונם ב" ק150 -פט  הוספת סופרפוס-יישום דשנים , תיחוח ראשון

,  לאוגוסט20 – ואמון גופרתי ב )אבק כבשני מלט (CKDהוספת ,  לאוגוסט17 - ו 16 -בוצה ב + 

, השקיה, זריעה, השקיה, )מ" מ0.04(הפוליאתילן לאחר כחודש הורדת  .פריסת ניילון, תיחוח שני

  .השקיה, ריסוס עשביה

  :4 המפורטים בטבלה  טיפולים6הניסוי כלל 

 על פי הרכב א" בגידול תפוVerticillium dahliaeהדברת  בניסוי  הטיפוליםפירוט :4טבלה 
 ואבק כבשני מלט ,בוצה, חנקן אמוניקאלי, )ס"במ( בוצה מיוצבת בסיד (התוספים

)CKD(( 2000/2001 גילת.  

  N-NH4 טיפול
 )ג"ק/ג"מ(

ס "במ
  )דונם/טון(

CKD1  
 )טון לדונם(

  בוצה
  )ון לדונםט(

1 250 15.0 0.75 0 
2 250 7.5 0.375 0 
3 250 7.5 0.75 0 
4 250 0.0 0.00 0 
5  250 0.0 0.00 6 
6 500 7.5 0.00 0 

  ס בלבד " בתוספת במpH – מוסף לקרקע הואיל והערכנו כי העלייה ב CKD –  ה 1
  .לא תהיה מספקת   

 4.6בכל טיפולי התוספים ניתנו . מ" ס20  לפני הזריעה לעומק של יום40יישום הטיפולים היה 

במנות  יחידות חנקן צרוף 21.5תנו י בטיפול הביקורת נ.יחידות חנקן צרוף בתחילת עונת הגידול

  .לאורך עונת הגידולשבועיות 

  .בדיקות לדוררת

, NaOCl 0.3% -בטבילה בחיטוי חיצוני שעברו ,  גבעולים10 נדגמו מכל חזרה :בדיקת גבעולים

ביצוע מיהולים ,  וריסוק במים סטרילייםקטעיםחיתוך ל, ן שטיפה במים מזוקקיםלאחר מכ

 ולאחר מכן ספירה 270C -ב ימים 10 למשך הדגרה, SAל על מצע " מ0.1עשרוניים וזריעה של 

  .של המושבות

,  מאזור צינורות ההובלהקטעים 3 מכל פקעת נלקחו . פקעות50 מכל חזרה נדגמו :בדיקת פקעות

 ימים נבדקה הנגיעות 10לאחר , 270C -ב ימים 10 למשך והודגרו SAשמו על מצע  הוקטעיםה

  )  אחד נגוע פירושו פקעת נגועהקטע (קטעיםב
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 מיקרוסקלרוציות גבעולים יבשים מכל חזרה לצורך בדיקה ויזואלית לנוכחות 50 דיגום :בדיקת קש

  ).כ הגבעולים"אחוז גבעולים נגועים מסה(של הדוררת 

ובדיקה ויזואלית של כתמי כסף , א"בדיקה ויזואלית של קולוטוטריכום בקש תפו: ספיםפתוגנים נו

  .וריזוקטוניה בפקעות

pH –ו הרטיבות בקרקע תכולת, תכונות הקרקע, השפעת ריכוז האמוניה 3.4
  .תמיסת הקרקע על ספיחת אמוניה לקרקע

 האמוניה וריכוז, אמוניה לקרקע בדיקת השפעת ריכוז אמוניה וסוג הקרקע על ספיחת 3.4.1
   .הגזית באווירת הקרקע

עברו הקרקעות ). 5טבלה (גולן וראשון לציון , בית דגן, נחל עוז, גילת, נתניה: קרקעות 6נבדקו 

  .ואוכסנו בכלים סגורים בטמפרטורת החדר) 3.2סעיף , שיטות וחומרים(ייבוש וטחינה 

, נחל עוז, צ"ראשל, 8יה נתנ(הנבחרות  פיזיקאליות של הקרקעותימיות וכ תכונות' מס :5טבלה 
  ).4גילת וגולן , בית דגן

 4גולן   גילת  בית דגן נחל עוז  צ"ראשל 8נתניה   קרקע
  Scl  S  Scl  Ls  Sl  C  מרקם
pH 6.40  7.90  7.70  8.50  7.40  7.70 

CaCO3 (%)  0.10  2.80  12.90 0.60  17.20 0.80 
 1.06  -  0.66  0.52  0.05  0.31  (%)פחמן אורגני 

 72.10 13.20  8.21 21.90  1.60  7.60  )'ג 100/ק"מא(ח "קק
 15.00 57.00  83.30 45.00  95.80 83.50  (%)חול 

 28.80 24.80  4.90 26.80  1.20  5.20  (%)סילט 
 56.20 18.20  11.80 28.20  3.10 11.30  (%)חרסית 

α 1/3(תכולת מים atm( 12.40 6.20  19.90 11.60  18.70 31.80 
β 15(תכולת מים atm( 4.20  1.90  11.50 6.20  7.50  20.40 

γ11.40 11.20  5.40  8.40  4.30  8.20  מים זמינים 
  Sl –סיין חולי , C –חרסית , Scl –סיין חרסיתי חולי , S –חול  , Ls –חול סייני 

α - משקלי(%  תכולת רטיבות בקיבול שדה( ,β - תכולת רטיבות בנקודת כמישה  %)משקלי(,  
γ - משקלי(%  מים זמינים.(  
  א נבדק  ל−

 והקרקע הוכנסוכוס ה. ל" מ50 לכוס כימית בנפח והוכנס) 1050C –ב (חמשה גרם קרקע יבשה 

פקק המכל נאטם והוזרק לתוכו אמוניה גזית דרך ).  כוסות למכל4( ליטר 1למכל זכוכית בנפח 

 .רג אמוניה לליטר אווי"מ 40 אפס עד -ההזרקה הייתה בכמות השווה ל . )שסתום חד כיווני(גומי 

נערך ניסוי שבחן את השתנות ריכוזי האמוניה השאריתית ו  זאת היות שעות4 היה החשיפה משך

 שעות הגענו לשיווי משקל 4לאחר ו כפונקציה של זמן חשיפה 4 עם קרקע גולן באווירת המכל
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בוצע ניסוי הספיחה .  חזרות4 –היה ב  )סוג קרקע וריכוז אמוניה (כל טיפול .במערכת

  . 250Cעה של בטמפרטורה קבו

 נפח .ל אוויר מהמכלים האטומים" מ60 של דגימה במכלים נבדק באמצעות  באווירריכוז האמוניה

אמוניום  של ריכוזקלורימטרית לשם קביעה 0.01M HClל של " מ5 –אוויר זה הוזרק ל 
 

 

 לאחר חושבריכוז האמוניה הספוח  ).Lachat autoanalyzer) Milwaukee, WIבאמצעות 

מכל ( ספיחת האמוניה לכלי .יכוז האמוניה באווירת המכל מריכוז האמוניה המוזרקהפחתת ר

) ליטר/ג" מ0-40(ריכוזי אמוניה ( נבדקה בהתאם לתהליך שצויין לעיל ) כוסות כימיות4+זכוכית

  . זניחהונמצאה ) שעות4וזמן חשיפה של 

 יהאמונ ספיחת  הקרקע על תמיסת שלpH –וה  ,קרקעה בדיקת השפעת רטיבות 3.4.2
  .לקרקע

הקרקע , הוכנסה לכוס זכוכית ופוזרה באופן אחיד על תחתית הכוס'  ג5מנת קרקע במשקל של 

 הרטבת הקרקע בוצעה .)משקלי(%  מים זמינים 50%הובאה לתכולת רטיבות של קיבול שדה או 

 2 בוצעו . לפי שקילה,)שהרטיבו באופן אחיד את פני הקרקע, גודל טיפות קטן(י ריסוס עדין "ע

בופר ביקרבונט ,  pH=10.3ותמיסה של) pH=7.0(תמיסה של מים מזוקקים : הרצות של בדיקות

וכוסות הוחזקו , י פרפין"פני הכוס נאטמו ע,  לאחר הגעה למשקל הרצוי.)Thermo-Orion (תוצרת

המשך . על מנת להגיע לאחידות בפיזור המים במדגם,  למשך כשעה250Cבטמפרטורה של 

  3.4.1 בסעיף התהליך מצוין לעיל

 in(הפתוגנים  בדיקת השפעת ריכוזי האמוניה וזמני החשיפה על הישרדות 3.5
vitro.(  

Fusarium של בדיקת השפעת ריכוז אמוניה וזמן חשיפה על הישרדות תפטיר 3.5.1

copersicily. sp.  foxysporum, Sclerotium rolfsii dahliae Verticillium ו - 
solani Rhizoctonia.   

 רגישות הערכה מקורבת של הניסוי הראשון היה לשם . ניסויים2ריות התבצעו  מהפטתלכל אח

הניסוי השני התכוונן לתחום צר יותר של ריכוזים .  ולזמני חשיפה שוניםהפטריות לריכוזי אמוניה

ערכים עולים של עיכוב עד לתמותה וזמני חשיפה על מנת לקבל אופיין התנהגות שישקף 

  .המוחלטת

  :לו במצעים הבאים הפטריות גדארבע

  .PDA  מצע– F. oxysporum f. sp. lycopersici  .א

  .SMמצע  – Sclerotium rolfsii  .ב

  .Czapek-doxמצע  – Verticillium dahaliae   .ג
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  .PDA מצע – Rhizoctonia solani  .ד

 מכלל 75% - בחושך עד ש270C בטמפרטורה של הדגרה הפטריות היו ב4צלחות הפטרי עם 

 על דסקיות והונחויקף המושבה  מהמ הוצאו" מ15בקוטר דסקיות . לא בתפטירהצלחת התמ

, )על מנת להגביר את חדירותו, הצלופן עבר טיפול מקדים במים רתוחים(מ " מ20בקוטר צלופן 

לאחר שתפטיר הפטרייה מילא את כל . שהונחו על צלחות פטרי עם המצע המתאים לכל פטרייה

   .ליטר 1 למכל בנפח של הדסקית הועברה, דסקית הצלופן

  פקק גומיהמכל נאטם והוזרק לתוכו אמוניה גזית דרך,  חזרות לכל פטרייה6 נחובכל מכל הו

 0-30 היה החשיפה ומשך, ליטר אויר/ג אמוניה " מ0-50תחום הריכוזים היה  .)שסתום חד כיווני(

 ,התפטיר עליהם עםדסקיות הצלופן ,  לאמוניהלאחר החשיפה. דקות בהתאם לרגישות הפטרייה

 .F(ימים '  למשך מס270C - בחושך בוהודגרוהועברו לצלחות פטרי חדשות עם המצע המתאים 

oxysporum f. sp. lycopersici ימים7 למשך  ,Verticillium dahaliae  ימים10למשך  ,

Sclerotium rolfsii ימים ו 4 למשך - Rhizoctonia solani קוטר המושבות  .) ימים3 למשך

  . שעות על מנת לקבוע את שיעור הגדילה24 מידידד נמ

גופי קיימא של   חשיפה על הישרדותמשךבדיקת השפעת ריכוז אמוניה ו  3.5.2
Sclerotium rolfsii ,copersicily .sp. fFusarium oxysporum ו - 

Verticillium dahliae.  

 קיימא של גודלו במצעים המתאימים גופי, במקביל לבדיקת השפעת האמוניה על התפטיר

 dahaliae .בכלמידוספורות  – F. oxysporum f. sp. Lycopersici. א: הפטריות להלן

Verticillium-  ג מיקרוסקלרוציות .Sclerotium rolfsii –לאחר הבשלת גופי הקיימא  . קישיוניות

  :לתהליכים הבאיםהם נאספו בהתאם , )מספר חודשים(

 .Fבמקרה של  .ו מצלחות הפטרי ומוינו בהתאם לגודל נאספSclerotium rolfsiiקישיוניות של 

oxysporum f. sp. lycopersici ו - Verticillium dahaliae ייצרנו דסקיות מצע יבש) d=4mm (

  . פקקים באמצעות מחוררשהכילו כלמידוספורות ומיקרוסקלרוציות

 .ניות או דיסקיותקישיו 12-15בכל מכל הושמו ו,  ליטר1גופי הקיימא הונחו במכלים בנפח של 
, ליטר אויר/ג אמוניה " מ0-50תחום הריכוזים היה  . לתוכו אמוניה גזיתההמכל נאטם והוזרק

גופי הקיימא הועברו לצלחות פטרי חדשות , לאחר החשיפה . דקות0-30 היהותחום זמן החשיפה 

 מא כלנבדקה נביטה של גופי הקיי . ימים6משך ב 270C - בחושך בוהודגרועם המצע המתאים 

לאחר קביעת הריכוזים  .על מנת לקבל הערכה של אחוזי נביטה של כל פטרייה,  שעות24

נבדקה חיוניות גופי הקיימא בריכוזים , הפטריותמ מזעריים הדרושים לקטילה מלאה של כל אחתה

 .F. oxysporum fגופי קיימא של  לשם ביצוע הבדיקה נחשפו. שאינם גורמים לקטילה מוחלטת

sp. lycopersici ו - Verticillium dahaliae שעות על 24הודגרו , לריכוזים מעכבים של אמוניה 
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 תהליך . נוספות שעות48הועברו לצלחות פטרי ללא מצע מזון למשך ואז ,  מתאיםגבי מצע מזון

   .שבכל פעם נבדקה יכולת גופי הקיימא לנבוט מחדשכ פעמים 3זה חזר 

והסתעפות של קורים התבצע בתפטיר ה שונים על גדילה ביטוי חזותי של השפעת ריכוזי אמוני

 התפטיר+ הדסקית ,  שגודל על דסקיות צלופן rolfsii Sclerotium - ו Rhizoctonia solaniשל 

 Calcofluor White M2R new (fluorecent brightener) של )W/V (0.05%נטבלה בתמיסת 

 לאחר .)Kritzman et al., 1978(בהתאם למפרט ) M pH 7.0 0.1(ונשטפה בבופר פוספט 

 –  ו 0ריכוז אמוניה של , (Rhizoctonia solani הצביעה התפטיר נחשף לרמות שונות של אמוניה

 1.5 – ו 0ריכוז אמוניה של ,  rolfsii Sclerotium.  דקות20זמן חשיפה של , ג לליטר אוויר" מ10

התפטיר נלקחה להדגרה + הדיסקית, החשיפהבגמר ). דקות10זמן חשיפה של , ג לליטר אוויר"מ

 מיקרוסקופ בעל תאורת  להסתכלות וצילום באמצעותולאחר מכן הועברה, למשך כשעתיים

   Ultraviolet light microscope HBO 50, ZEISS, Germany-אולטרא סגולה 

תפטיר של  בדיקת השפעת ריכוז האמוניה ותכונות הקרקע על שרידות 3.6
 copersicily. sp.  foxysporum Fusarium ו – rolfsii Sclerotium 

  . בקרקע

 ימים דסקיות תפטיר 5 – לאחר כ .על גבי צלופן) PDAמצע ( הפטריות גודלו בצלחות פטרי שתי

, ) ללא אגרPDA מצע – Sclerotium rolfsii ( הושמו במצע נוזלי מ" מ2בקוטר צלופן + 

)Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici – מצע NB (נפח המצע , ל" מ250רלנמירים של בא

 150במהירות של) Orbit shaker,Lab Line(הארלנמירים הושמו במטלטל . ל" מ50הנוזלי היה 

rpmשעות עבור18למשך ,  בטמפרטורת החדר Sclerotium rolfsii   שעות עבור 24ולמשך 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.  

 שכבות של בד גבינה לתוך 4התפטיר דרך + ע הנוזלי  המצמזיגתי "אסיף התפטיר נעשה ע

, רפידת התפטיר נשטפה באמצעות מים נטולי יונים להסרת עודפי המצע הנוזלי. משפך בוכנר

עבר ריסוק עם מים  Sclerotium rolfsii -תפטיר ה . והופעל וואקום לניקוז עודפי המים והמצע

 .Fusarium oxysporum f -תפטיר ה , )Ultra Turax, Janke-kunkel( נטולי יונים באמצעות

sp. lycopersici רוסק באמצעות בלנדר )Waring .( קרקע יבשה '  ג50התערובת עורבבה עם

 מושבות 102-103(הולים עד הגעה למספר המושבות הרצוי ילאחר מכן בוצעו סדרת מ, וטחונה

  ).5טבלה  ( ונחל עוזצ"ראשל, 8נתניה , 4גולן : הקרקעות שבהם השתמשנו היו). קרקע' לג

 למכל ו הוכנסהכוסות. ל" מ50 לכוס כימית בנפח הסמאולחת הוכנקרקע מכל '  ג5מנה של 

  שעות4לאחר .  לתוכו אמוניה גזיתההמכל נאטם והוזרק).  כוסות למכל4( ליטר 1זכוכית בנפח 

.  מיםל אגר" מ45 - להוהוספ לשקית סטומכר  הועברהתכולת הקרקע,  לריכוזי אמוניהחשיפה

 Stomacher 400 למכשיר הועברה ולאחר מכן rpm 200 -במשך שעתיים ב טולטלההשקית 
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  הצלחות.PDA על מצע נו סדרה של מהולים ולאחר מכן זרעבצענו. לטלטול מהיר למשך כדקה

  . חזרות4 – כל טיפול התבצע ב . המושבותונספרו ,270C - ימים ב4 הודגרו

 rolfsii Sclerotiumעל בתנאי מעבדה בחינת מנגנון הפעולה של אמוניה  3.7
  . copersicily .sp. fFusarium oxysporum -ו 

  כללי

התפטיר +  המצע הנוזלי מזיגתי "אסיף התפטיר נעשה ע. )3.6סעיף  (כדלעיל  גודלוהפטריות

מזוקקים רפידת התפטיר נשטפה באמצעות מים .  שכבות של בד גבינה לתוך משפך בוכנר4דרך 

לאחר גמר . והופעל וואקום לניקוז עודפי המים והמצע, עודפי המצע הנוזלי להסרת פעמיים

רפידת התפטיר חולקה לחלקים שווים והוכנסה  .הוואקום ייבשנו את שארית הנוזלים עם נייר סינון

או הוקפאו )  מהתאיםבדיקת דליפהל( מבחנות אלה הושמו בקרח .Eppendorf לתוך מבחנות

פעילות : כ לבדיקות הבאות"התפטיר שימש אח .780C- - בבחנקן נוזלי והושמו במקפיא

כל התהליכים המוזכרים לעיל התבצעו בתנאים  .י"חישוב חו ,ATP כימות רמת ,אנזימתית

  . םסטריליי

 Fusarium oxysporumחנקן אורגני וגלוקוז מתפטיר של, בדיקת דליפה של אשלגן 3.7.1

 ycopersicil .sp. f ו – Sclerotium rolfsii חשיפה לאמוניה לאחר.  

 כל מנה הוכנסה לכוס כימית בנפח .משקל טרי כל אחת'  ג1רפידת התפטיר חולקה למנות של 

 המכל נאטם והוזרק . ליטר1 הכוסות הוכנסו למכל בנפח . כוסות4 כל טיפול כלל .ל" מ50של 

יטר אוויר ג אמוניה לל" מ 0-1.2:  ריכוזי האמוניה היו.לתוכו אמוניה גזית דרך שסתום חד כיווני

 .Fusarium oxysporum f. spג אמוניה לליטר אוויר עבור" מ0-16 –ו  Sclerotium rolfsiiעבור 

lycopersici. עברוהכוסות עם התפטיר הו, לאחר גמר החשיפה . דקות20 זמן החשיפה היה 

ל של מים " מ20לכל כוס הוספו . על מנת לנדף את שארית האמוניה,  דקות10 -מנדף למשך כל

 שניות המים יחד עם התפטיר סוננו בוואקום דרך נייר סינון 30 –ולאחר כ ,  פעמייםזוקקיםמ

)Glass Microfibre, 47mm, Whatman, pore size 1.2 µm(. שהתקבלה את התמיסה 

  : מנות2 –הפרדנו ל 

  . הוכנס להקפאה לבדיקת גלוקוז בהמשך– Eppendorfבמבחנת  ל "מ 1.5מנה של . א

, חנקן אמוניקאלי, חנקן אורגני: ל לבדיקות כימיות" מ20ל בבקבוקון של " מ17.5מנה של . ב

  .pH –מוליכות חשמלית ו , אשלגן

באמצעות   סיגמא של חברתGlucose (GO) Assay Kitהגלוקוז נבדק באמצעות 

Spectrophotometer Spectronic 20 Genesys   340באורך גל של nm.  

 autoanalyzar Quickchem 8000, Lachat Instruments חנקן אמוניקאלי נבדק באמצעות

י הפחתת "חנקן אורגני חושב עanalyzer SKALAR  .TOC/TN-חנקן כללי נבדק באמצעות 
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אשלגן נבדק  .)לא היה חנקה או חנקית במדגמים שנבדקו (החנקן האמוניקאלי מהחנקן הכללי

 EC-meter  –ת באמצעות מוליכות חשמלי, Flame photometer Corning 400 -באמצעות 

Denver Instruments model 50  ,pH  נבדק באמצעות- .pH-meter Mettler Delta 320 

 Fusariumבתפטיר של ) GDH(בדיקת פעילות האנזים גלוטמאט דהידרוגנאז  3.7.2

 ycopersicil .sp. foxysporum  ו – Sclerotium rolfsii   ילריכוזלאחר חשיפה 
  .שוניםאמוניה 

לאחר חשיפה לאמוניה כמתואר  Noor and Punekar (2005)  שלנבדק לפי מודיפיקציההאנזים 

-0 –ו  Sclerotium rolfsiiעבור ג אמוניה לליטר אוויר " מ 0-3: ריכוזי האמוניה היו (3.7.1בסעיף 

 זמן החשיפה היה Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ג אמוניה לליטר אוויר עבור" מ15

 קורי פטרייה מוקפאים .40Cכל תהליכי מיצוי וניקוי האנזים התבצעו בטמפרטורה של  .) דקות20

 העיסה עורבבה .שטוף בחומצה) w/w(עם כמות זהה של חול במכתש ועלי שקוררו מראש נטחנו 

  NADP-GDHמקוררת של בופר) ל תמיסת מיצוי" מ5 –תפטיר ל '  ג1(עם תמיסת מיצוי 

 ו mM potassium phosphate  ,1.0 mM 2-mercaptoethanol ,1.0 mM EDTA 100:המכיל

- 1.0 mM PMSF ב- pH 2תמיסת המיצוי סונן דרך +  התפטיר .דקה למשך 7.5 סופי של 

 rpm, 14495 g, 40C, 20 min 10500( בצנטריפוגה סורכזהתסנין . "גבינהבד "שכבות של 

(Sorvall Super T21 . מיצוי גס של האנזיםהנוזל שהתקבל לאחר הצנטריפוגה היה.  

י שינוי "מדדה ענ NADP-GDH  - פעילות ה .280Cאנזים נמדדה בטמפרטורה של ה פעילות

 ראקציית Spectrophotometer Spectronic 20 Genesys.  - בnm 340בבליעה באורך גל של 

, תמיסת אנזים מיקרוליטר 150: ל בהרכב הבא" מ1נקבעה בנפח תמיסה של ) אמינציה(החיזור 

100 mM Tris/HCl) pH=8.0( ,10 mM NH4Cl,10 mM 2-oxoglutarate 0.1 - ו mM 

NADPH . הריאקציה מתחילה עם הוספתNADPH.  מתבצעת ) דאמינציה(ריאקצית החמצון

 mM Tris/HCl 100, ליטר של תמיסת אנזיםו מיקר150:ל בהרכב הבא" מ1בנפח תמיסה של 

)pH=9.3( ,100 mM L-glutamate 0.4 - ו mM NADP+ , הריאקציה מתחילה עם הוספת

NADP+.  (בבליעה ) תהליך החמצון(או העלייה ) תהליך החיזור(הירידהA340nm ( נמדדה במשך

  :החישוב נעשה בהתאם למשוואות הבאות .) דקהכל מדידה ( דקות10

                                 (ΔA340nm/minute test - (ΔA340nm/minute blank)(L)(df) 
Units/ml enzyme = ----------------------------------------------------------------- 
                                              (6.22) (0.15)                            

L = Volume (in milliliters) of assay 
df = Dilution factor 
6.22 = Millimolar extinction coefficient of β-NADH at 340 nm 
0.15 = Volume (in milliliter) of enzyme used 
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                                         Units/ml enzyme             
Units/mg protein = ------------------------------------------ 
                                     mg protein/ml enzyme        

  לחמצן /יחידה אחת של פעילות מוגדרת ככמות האנזים הדרושה לחזר
1 μmol NADP+/NADPH min-1 . פעילות ספציפית)Specific activity ( מוגדרת כ– U) mg 

protein-1.( כמות החלבון נמדדה באמצעות:  
 RC DC Protein assay (Bio-Rad cat. # 500:0119-0122)  

ו  copersicily .sp. f Fusarium oxysporum יר של  בתפטATP -בדיקת ריכוז ה  3.7.3
–  Sclerotium rolfsii שונים לאחר חשיפה לריכוזי אמוניה.  

 –ה  ( trichloroacetic acid (TCA) 5% בתמיסה שלהודגרו שעתיים מדגמי התפטיר המוקפאים

TCA משמש למיצוי ה – ATPמתוך תאי הפטרייה ,( 2 - ו mM EDTA)  ה– EDTA מזרז 

לאחר מכן התמיסה עברה  40C. בטמפרטורה של )ATPינאקטיבציה של אנזימים הפועלים על א

 אוכסןבחנקן נוזלי והוקפא הומוגנאט הו ,)Potter-Elvejhem(הומוגינציה באמצעות טוחן רקמות 

 mM tris acetate 20 בתמיסת 50 הקפוא הופשר ונמהל פי הומוגנאטה .780C--ב במקפיא

)pH=7.75 ( הפחית את ריכוז ה מנת לעל– TCA 0.1% – ל)  למנוע עיכוב של פעילות ה– 

Luciferase(ה  ולהביא את ריכוז - ATPהראקציה  . לתחום הרגישות של מכשיר המדידה

  : מבוססת על התהליך הבאATP – ה יכוזלמדידת ר
Luciferase   

ATP+d-Luciferin+O2
________>Oxyluciferin+AMP+Pyrophosphate+CO2+Light (560nm) 

 בתחום )Sigma) Product code FL-AAS של לעקומת הכיול השתמשנו בסטנדרטים

   - השתמשנו ב ATPלשם קביעת ריכוז  .M 10-14 -10-11ריכוזים של 

Adenosine 5'-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit סיגמאחברת  של. 

בנוכחות של קוקטייל ומוגנאט הל ה נעשתה באמצעות מדידת פליטת אור שATPקביעת ריכוז 

    שלluciferin/luciferaseאנזימים 

(Firelight, Analytical Luminescence Laboratory cat #  2003, 2550)  באמצעות מכשיר

bioluminometer (Sirius Single Tube Luminometer).  במקביל למדידת ריכוז ה– ATP ,

לשם קביעת ) Christ L-1(לאופיליזר ב  שעות24ובש ינשקל ו, מכל טיפול נלקח מיצוי קפוא

  .י במדגם"תכולת ח

 Sclerotium rolfsii  בממברנות תאי התפטיר שלATPaseבדיקת פעילות האנזים  3.7.4
  .שוניםלאחר חשיפה לריכוזי אמוניה 

 ובהמשך התבצעו 3.6כל התהליכים שפורטו בסעיף , 3.6 ראה סעיף Sclerotium rolfsii  גידול

- בוצעו ב הסירכוזיםכל ו ,40Cכל התהליכים התבצעו בטמפרטורה של . טרילייםבתנאים ס

.Sorvall Super T21  
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אסיף התפטיר  ).Bowman and Bowman) 1988מאמר של הפרוטוקול העבודה מסתמך על 

.  שכבות של בד גבינה לתוך משפך בוכנר4התפטיר דרך + י שפיכת המצע הנוזלי "נעשה ע

והופעל ,  להסרת עודפי המצע הנוזלי פעמייםמזוקקיםבאמצעות מים רפידת התפטיר נשטפה 

 .לאחר גמר הוואקום ייבשנו את שארית הנוזלים עם נייר סינון. וואקום לניקוז עודפי המים והמצע

 מבחנות אלה הושמו .Eppendorfמבחנות רפידת התפטיר חולקה לחלקים שווים והוכנסה לתוך 

 33ל המכיל " מ125 הוכנסה לארלינמייר בנפח של )שקל טרימ ( תפטיר'ג 4מנה של  .40C - ב

 )WDM) 590 mM sucrose ,,5 mM Na2EDTA 50 mM Na2H2PO4*H2Oל של תמיסת "מ

-2 של70μl   הוספנוWDM –לתמיסת ה  M KOH 2. היתה באמצעות 7.1 – ל pH –התאמת ה 

mercaptoethanol.  תמיסת ה– WDM + 2-mercaptoethanol  מסנן פרפרסוננה דרך 

)Millipore, 0.22μm.( 5 עד וטולטלו ,בפרפילם ונאטמ עם קורי הפטרייה והתמיסה יםארלינמייר 

  β - Glucuronidase באמצעות האנזיםעוכלודפנות התאים  . באופן אחידהתפזרושהקורים 

(Type H1, Sigma Chemical Co.). 1.2ל " מ12 –ב תפטיר הומסו '  גWDM  30 -כ למשך 

 Environ shaker,Lab (טולטלוירים י הארלנמ.ל תמיסת אנזים" מ3 הוספו ארלינמיירלכל  .דקות

Line ( 100במהירות של rpm  300-בC  שעהמשך ב.  

  וסורכזול " מ250 בקבוקי צנטריפוגה מעוקרים של 5– ל הועברו עוכליםהקורים המ

)8000 rpm,8414 g, 40C, 20 min.( ןהנוזל העליו) supernatant (המשקע ו, חקורה)pellets( 

 rpm, 8414 g, 40C, 20 8000( ף נוססירכוז בצענו . סוכרוז מעוקרM 0.68ל " מ100 -נשטף ב 

min(, התבצעהבשלב זה . כיל קורים עם דפנות תאים מוחלשותה והמשקע ,ורחקה הנוזל העליון 

ל כוס הוכנסה  כ. כוסות4כ "סה, ל" מ50המשקע הוכנס לכוס כימית בנפח של  .החשיפה לאמוניה

, 0.75, 0.5, 0: והי ריכוזי האמוניה . לתוכו אמוניה גזיתההמכל נאטם והוזרקו ליטר 1למכל בנפח 

  הוצאו מהמכלים אךהכוסות,  דקות חשיפה לאמוניה20לאחר . ג אמוניה לליטר אוויר"מ 1.25, 1

 ל תמיסת"מ 30 וספולכוסות ה . על מנת לנדף את שארית האמוניה  דקותפרהושארו במנדף מס

MPN )330 mM sucrose ,1 mM Na2EDTA ,Bovine serum albumin, 0.3% (w/w) (ה ו– 

pH  באמצעות 7.1 –ל הותאם KOH 0.5 M ,ה תמיסת - MPN סוננה דרך מסנן פרפר 

)Millipore, 0.22 μm(50 בנפחטוחן רקמות מזכוכית ב נטחנה הקורים+ התמיסה .  על מזרק 

 )rpm 1100(של כותש טפלון ממונע )  דקה1 –כ ( עם סיבוב אחד איטי  הומוגינציהנעשתהו ,ל"מ

(Potter-Elvehjem-type glass tissue grinders) .2500( סורכז הומוגנאטה rpm, 822 g, 

40C, 10 min( העליוןהנוזל  .ל" מ250 בנפחבקבוק צנטריפוגה ב )supernatant (דרך בד ועברה 

ל של " מ33 – ב פוורחוה וופרדה יםהמשקעכל  .ע בסירכוז שלא שקמשקעפוס על מנת לת גבינה

MPN40 -ב  ו ונשמרC 9500( סורכזהנוזל  .מיצוי נוסףל עד rpm, 11865 g, 40C, 30 min.( 

 בעיקר שהכילוהמשקעים . בד גבינהב היר המכוסיארלנמל ףהנוזל נאס, סירכוזלאחר ה

-  באוכסנו בחנקן נוזלי והוקפאו MPMל של " מ4 עד 3 – בצורה עדינה ב הורחפו ,מיטוכונדריה

780C -.  
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 ,הנוזל. )rpm, 11952 g, 40C, 30 min 10000(ל " מ50 בנפחמבחנת צנטריפוגה ב סורכזהנוזל 

 של מיטוכונדריה וממברנות תערובת ותהמכיל) (pellets(ופרד מכדוריות המשקע הקטנות ה

  את להשקיעעל מנת. )rpm, 40905 g,  40C, 40 min 18500 (סורכז שוב)  שמורחקותפלסמה

 הורחפו ממברנות הפלסמה ,יםמשקעוה ,שאיבהב במלואו הורחקהנוזל  .ממברנות פלסמה

 (Ethylene glycolלמבחנה/ל" מEGTA-Tris 1 mM ,1 –באמצעות פיפטת פסטר ב 

bis(β−aminoethyl) -N-N-tetra acetic acid((.  התאמת ה– pH באמצעות הנעשת 7.5 – ל 

.Tris base  ל" מ40בנפח של לטוחן רקמות מזכוכית  הועברההתמיסה. EGTA-Tris וסף ה

 ממברנות . דקות5 –במשך כ   הומוגנציהעבר ותרחיף הממברנות ,ל" מ30 -ל נפח השלמת הל

לאחר הרחקה  .)rpm, 40905 g, 40C, 40 min 18500(סירכוז י " שיקוע מחדש עעברוהפלסמה 

 עברו ,EGTA-Trisל של " מ2 – ב הורחפולסמה  משקעי ממברנות הפ,מלאה של הנוזל

 microfugeמבחנות בל " מ0.5מנות של ל חולקול ו" מ4הומוגינציה ידנית במטחנת רקמה של 

  .  מיצויים2-3ממברנות הפלסמה עברו בין . 780C- -ב   בחנקן נוזליהוקפאוו

לפעילות  .יורגאנאנאי שחרור של פוספט " ע,0C30 - בה בחלקי הממברנות נמדדATPaseפעילות 

ATPaseבממברנות הפלסמה השתמשנו בתערובת הבאה :   

 mM Na2ATP5 ,5 mM MgCl2 ,15 mM NH4Cl ,3 mM phosphoenolpyruvate 

(monopotassium salt) ,25 μg pyruvate kinase ,5 mM KN3 )  עיכוב פעילות של ממברנות

, mM piperazine-N,N'-bis(2-ethane-sulfonic acid) (PIPES) buffer 10 ,)המיטוכונדריה

  Tris base עם 6.7 של pH –התאמה ל 

  : בתערובת הבאההשתמשנו מיטוכונדריה בממברנות הATPaseלפעילות 

5 mM Na2ATP ,5 mM MgCl2 ,15 mM NH4Cl ,,25 μg pyruvate kinase 

3 mM phosphoenolpyruvate (monopotassium salt)  

10 mM piperazine-N,N'-bis(2-ethane-sulfonic acid) (PIPES) buffer , התאמה ל– pH 

 למבחנות פלסטיק חד פעמיות חולקה מתערובת הראקציה חצי מיליליטר. Tris base עם 8.3של 

  . 0C30 -ב דקות 30 פרה אינקובציה של עברהו). למנוע זיהום עם זרחן(

) μg protein/assay tube 3-10(י הוספת הממברנות "תחילה עה ATPase –ריאקצית ה 

המכיל   Fiske-Subbarow reagentל של" מ1.25 דקות עם 10-30 לאחר הבמרווחי זמן ונעצר

0.25% sodium dodecyl sulfate. דקות מעצירת הריאקציה במבחנה האחרונה10 לאחר , 

 Spectrophotometer Spectronic 20 ( בספקטרופוטומטרATPase -נמדדה פעילות ה 

Genesys(  גל של באורךA660 nm. 
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התפטיר של   ומוליכות חשמלית במצע הגידול על התפתחות pHבדיקת השפעת  3.7.5
 copersicily .sp. fFusarium oxysporum  ו – Sclerotium rolfsii.  

'  הוכנו מס, הפטריותשתי על גדילת תפטיר pH –לשם בדיקת השפעת המוליכות החשמלית וה 

 לשם קביעת KCl – ו KOH בתוספת של PDA היה מצע  המרכיב הבסיסי.הרכבים של מצעי מזון

  )6טבלה ( ומוליכות חשמלית במצע pHרמות שונות של 

  של מצעי מזון באמצעות יישום כמויות ) pH –ו ) Ec(מוליכות חשמלית ( אפיון תכונות :6טבלה 
  . PDAל אגר " מ100 –ב ) 'ג (KCl – ו KOHשל  שונות

pH Ec (dS/m)  )ג'( KCl  )ג'( KOH *מצע  
  6.0   0.95 0.0 0.0 1 
11.5   4.00 0.0 0.2 2 
12.0   8.30 0.0 0.4 3 
13.0 13.00       0.0 0.6 4 
  6.0   7.20 0.3 0.0 5 
  6.0 11.20     0.6 0.0 6 

   ) PDA.3.1.1סעיף  (מצעל " מ100 – ל כמות* 

 .Fusarium oxysporum f. sp שלתפטיר. 6- ו 5, 1 מצע על נבחן Sclertium rolfsiiתפטיר של 

lycopersici  חזרות4 –כל שילוב של תפטיר ומצע נבחן ב . בכל המצעים נבחן .  

  ניתוח סטטיסטי 3.8

 על פי מתכונת Excel 2000 –ו ) 5.0.1גרסה  ( JMPנתוני הניסויים נותחו באמצעות התוכנות

וכללו ניתוחי שונות  ,Pχ0.05  הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו ברמת מובהקות של.הניסויים

)ANOVA ( על פיTuckey-Kramer HSD,בעת הצגת .  רגרסיה לינארית פשוטה ומסדר שני

  .התוצאות מצוינים בכל מקרה המבחנים הסטטיסטים שבוצעו ורמת המובהקות
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  תוצאות .4

ס וחנקן אמוניקאלי על הפתוגנים והתפתחות "השפעת תוספי במ 4.1
  .המחלות

לבין ) בוצה מיוצבת בסיד(ס " האפשרי בין שימוש בבמהשלב הראשון של המחקר עסק בקשר

ס בתוספת "במשל   בקרקעהיפותזת העבודה הייתה שיישום.  קרקעה שוכנימחלגורמי הדברת 

בחינת  . קרקעותפטריות פתוגניות שוכנלטאליים לביא ליצירת ריכוזי אמוניה מ חנקן אמוניקאלי

שרידות : המשתנים שנבדקו היו .יונות בשדה במעבדה וניסin vitroהיפותזה זו כללה ניסיונות 

 Scerotium rolfsii , Verticillium dahliae, Sclerotinia(גורמי מחלה שונים בקרקע 

sclerotiorum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ,Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi( , סוגי קרקע)ושיעורי ) סילטית חרסית, חרסית, יסיין חול ,חול סייני

השפעת התוספים וסוג  את הניסיונות בחנו. ס וחנקן אמוניקאלי בקרקע"יישום שונים של במ

   .שרידות גורמי מחלההקרקע על 

 F. :פתוגניםה על הדברת קרקעות במספר ס וחנקן אמוניקאלי"השפעת במ 4.1.1
dianthi .sp. foxysporum  ,  rolfsii. S  , dahliae.Vו  -   sclerotiorum.S

  . במעבדה

בדקו שילובים בין נ) 7טבלה ( בניסוי הראשון . ניסויי מעבדה3בוצעו בחלק זה של העבודה 

 pHוהשפעתם על ) חול סייני(ס ואמון גופרתי מעורבבים בקרקע בית דגן "כמויות שונות של במ

 . שוניםהדגרהזמני ב F. oxysporum f. sp. dianthiהקרקע ואחוז ההדברה של פרופגולים של 

 תמיסת הקרקע ומעלה את pHס המוסף לקרקע מעלה את " עליה בשיעור הבמראות כיניתן ל

יחסית לביקורת ללא מסוימת הדברה גורם לס לבדו " במוכי גם, אחוז ההדברה של הפטרייה

הדברה מירבית  .כלשהיהדברה ל גרםס לא "מון גופרתי ללא תוספת במלעומת זאת א. ס"במ

 שיעור ההדברה היה ,לאחר יומיים,  כמו כן.ס ואמון גופרתי"שילובים בין תוספת במהייתה מ

 1.25 :הושג בשילובים הבאים )100% (ירביאחוז ההדברה המ. גבוה יותר מאשר לאחר יום אחד

ג אמון " ק260 –השקול ל ) יום הדגרה אחד(קרקע '  ג50-ג אמון גופרתי ל " מ50+ ס "במ' ג

 ועומק 2 מ1000שטח , ק"מ/טון 1.3חישוב לפי משקל נפחי של (ס לדונם "מ טון ב6.5+ גופרתי 

ג " מ25+ ס "במ'  ג1.5, ) טון260כ משקל שכבת עיבוד לדונם "סה, ' מ0.2שכבת עיבוד של 

ס " טון במ7.8+ ג אמון גופרתי " ק130 –השקול ל )  ימי הדגרה2(קרקע '  ג50 -אמון גופרתי ל 

 260 –השקול ל ) יום הדגרה אחד(קרקע '  ג50-ג אמון גופרתי ל " מ50+ ס "במ'  ג1.5, לדונם

  .ס לדונם" טון במ7.8+ ג אמון גופרתי "ק
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  על ואמון גופרתי)ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד הוספת שיעורים שונים של  השפעת :7טבלה 
pHקרקע חול סייני (הקרקע(, של הדברהו F. oxysporum f. sp. dianthi )  מחושב

  ).ללא תוספים(חסית לביקורת  י)באחוזים

Propagules of F.o. f. sp. dianthi  
  הדברה(%) 

 )ימים (הדגרהזמן 
8 4 2 1 

pH  
  הקרקע

אמון ג "מ
 /גופרתי

 קרקע'  ג50

 גרם
 50/ס"במ
  קרקע' ג

 
0 a       0 a     0 a 0 a   8.51 0.00 0.0 
0 a     0 a     0 a 0 a   8.49 50.0 0.0 

10 a   25 a   26 a   18 a    9.81 0.00 5.2 
86 c   84 c   85 c   75 bc 9.82 12.5 5.2 
90 c   91 c   90 c   80 bc   9.81 25.0 5.2 
97 c   98 c    98 c   92 c  9.83 50.0 5.2 
50 b  55 b   54 b   50 b 10.33 0.00 6.5  
96 c  98 c   97 c   92 c 10.32 12.5 6.5 
99 c  99 c   99 c   93 c 10.33 25.0 6.5 

100 c    100 c    100 c     100 c   10.33 50.0 6.5 
54 b  60 b  58 b  55 b 10.86 0.00 7.8  
99 c  99 c  99 c  94 c 10.86 12.5 7.8 

100 c    100 c    100 c    97 c 10.85 25.0 7.8 
100 c    100 c    100 c    100 c   10.86 50.0 7.8 

  . חזרות כל ניסוי4 –ב , ויים ניס3כל תוצאה מייצגת ממוצע של 
 Tuckey-Kramerעל פי  ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק

HSD ,P≤0.05.  

תכונות עם טווח רחב של קרקעות בס "במהדברה בהשפעת אמון גופרתי ו בחןניסוי השני ה

 16 במשךתמיסת הקרקע של מיצוי  pH -המדדים שנקבעו היו ה  .)1טבלה  (תפיזיקאליות וויכימ

 -בתום התקופה ניתן לראות כי ה . F. oxysporum f. sp. dianthiההדברה של ו ,ימי הדגרה

pH8' טבלה מס(ס " של תמיסת הקרקע עלה בכל הקרקעות ככל שעלה שיעור הוספת הבמ( .

בשעורי הוספה  ).דונם/ס" טון מ10.4 (קרקע '  ג50/ס"במ'  ג2 –בשעורי הוספה הגבוהים מ 

 חוזר לא pH -ה, )דונם/ס" מטון 10.4עד  7.8( קרקע '  ג50/ס"במ'  ג2 עד 1.5 –גבוהים מ 

ג " מ50+ קרקע '  ג50/ס"במ'  ג1בקרקע חול סייני שילוב של  .הוספה יום מה16 בביקורתלערכו 

 100%נתן  )דונם/ג אמון גופרתי" ק260+ דונם /ס" טון במ5.2(קרקע '  ג50/אמון גופרתי

ג " מ50+ קרקע '  ג50/ס"במ'  ג1.5  בקרקע חרסיתית היה צורך להעלות לשילוב של.הדברה

על מנת לקבל את  )דונם/ג אמון גופרתי" ק260+ דונם /ס" טון במ7.8(קרקע '  ג50/אמון גופרתי

 50/ג אמון גופרתי" מ50+ רקע ק'  ג50/ס"במ'  ג4 ובקרקע חרסית סילטית שילוב , תוצאהאותה

  הדברה בלבד76% –הביא ל  )דונם/ג אמון גופרתי" ק260+ דונם /ס" טון במ20.8( קרקע ' ג

  . הדברה בקרקעות אחרות100% עלה לערכים דומים לאלה בהם הושגה pH –למרות שה 
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 קרקע'  ג50/ג אמון גופרתי" מ50+ קרקע '  ג50/ס"במ'  ג2בחן את השפעת הוספת  3ניסוי 

 תמיסת pHלקרקע חול סייני על ) דונם/ג אמון גופרתי" ק260 ואמון גופרתי דונם/ס" טון במ10.4(

 ניתן ,)9טבלה ( פטריות שונות 4הקרקע ועל אחוז ההדברה של גופי הקיימא ופרופגולים של 

 תמיסת הקרקע באופן מובהק לעומת pHס לקרקע העלתה את " שרק הוספת במראותל

ס בלבד לקרקע ללא אמון גופרתי משפיעה באופן חלקי על אחוז ההדברה " במ הוספת.הביקורת

 F. oxysporum f. sp. dianthi -ו )  הדברהSclerotium rolfsii) 20%,  פטריות בלבדשתישל 

ס עם אמון גופרתי הביא לשיעורי הדברה מושלמים של "רק שילוב של במ, ) הדברה35%(

100%.  

 תמיסת הקרקע כתלות pH על )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד מות ה וכסוג הקרקע השפעת :8טבלה 
מחושב  (F. oxysporum f. sp. dianthi של ת תפטירהדברו ,בזמן ממועד היישום

  ).באחוזים

pHתמיסת הקרקע   
  )ימים(זמן 

סוג 
  הקרקע

  'ג
'  ג50/ס"במ

  קרקע
  

1  4  8 16 

 (%)
  הדברה

0.00  8.53 f  8.50 d     8.47 c 8.42 b 0 c       
0.50 9.03 e  8.41 d   8.31 c 8.31 b 91 b     
0.75 9.50 d  8.52 d   8.47 c 8.39 b 99 a     
1.00 10.02 c8.83 c   8.44 c 8.33 b 100 a 
1.50 10.66 b9.85 b   8.90 b 8.42 b 100 a 

  חול סייני

2.00 11.15 a10.56 a 9.78 a 9.01 a 100 a 
0.00  8.68 f     8.54 d8.42 d 8.27 c 0 e       
0.50 9.09 e  8.56 d   8.47 d  8.38 bc    15 d 
0.75 9.44 d  8.55 d   - - 55 c     
1.00 9.78 c  8.92 c   8.83 c 8.52 b 95 b     
1.50 10.32 b9.80 b   9.04 b 8.44 b 100 a  

  סיין חולי

2.00 10.71 a10.27 a 9.82 a 9.21 a 100 a  
0.00     8.42 d 8.40 d     -    8.29 c    0 c 

      2.00      9.77 c  9.64 c   - 8.35 c     0 c       
3.00       10.20 b10.00 b - 9.12 b    30 b  

חרסית 
  סילטית

4.00       10.56 a10.26 a - 10.16 a   76 a  
 הקרקעות שנבחנו ריכוז 3 –ב  . חזרות כל ניסוי4 –ב , וייםס ני3כל תוצאה מייצגת ממוצע של ,  לא נמדד-

.  ימים לאחר הרטבת הקרקע 4הביקורת נמדדה . קרקע'  ג50/ג אמון גופרתי" מ50האמון גופרתי היה 
 Tuckey-Kramerעל פי  ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק

HSD ,P≤0.05 . 
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גופי  תהדבר על ,אמון גופרתי ויישום משותף, )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד יישום פעת  הש:9טבלה 
  Verticillium dahliae, Sclerotium rolfsii ,Sclerotinia sclerotiorum קיימא של

   )מחושב באחוזים( F. oxysporum f. sp. dianthi פרופגולים שלו

   pH  טיפול   הדברה(%) 
 V.dahliae S.rolfsii S.sclerotiorum F. o. f. sp.dianthi הקרקע

          b       0 c     0 b        0 c 0   8.40  ביקורת
         b       0 c     0 b        0 c 0   8.45   אמון גופרתי

          b       20 b    0 b        35 b 0 10.40  ס"במ
          a    100 a 100 a          100 a 100      10.40 אמון גופרתי+ס"במ

 קישיונות 10לכל חזרה נבחנו חיוניות של ,  חזרות כל ניסוי4 –ב , ויים ניס3כל תוצאה מייצגת ממוצע של 
קרקע '  ג50/ג "מ 50 - ו קרקע'  ג50/' ג2:  היווהאמון גופרתי ס"הבמכמות . א"תפו או חלקי גבעול

באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מספרים  . ימי הדגרה4 נמדד לאחר pH –ה . בהתאמה
  . Tuckey-Kramer HSD ,P≤0.05על פי   ,מזה באופן מובהק

, dianthi. sp .foxysporum  .Fשל  חיוניותס וחנקן אמוניקאלי על ה"השפעת במ 4.1.2
 Verticillium dahliae ו -  solani Rhizoctonia מכליםב א"בגידול תפו.  

 תמיסת pHעל ) ס ואמון גופרתי"במ( השפעת התוספים השונים בניסויי המעבדה בדקנו את

גורם  על מנת לבחון את השפעת התוספים על ה.הקרקע ועל חיוניות הפתוגנים באותם קרקעות

יישום התוספים היה . א"שצמח המבחן היה תפו, בוצע ניסוי במכלי גידול בשטח פתוח, יצמחה

  . מ" ס0-20בשכבה 

 שהכילו קרקע בית דגן ארזיםמ, )ס ואמון גופרתי"במ( התוספים נעתצלאחר ה :חיוניות פוזריום

.  יום14- 3 למשך עומקיםטמנו בשלושה  הוF. oxysporum f. sp. dianthi -מאולחת טבעית ב 

 F. oxysporum f. sp. dianthiהקרקע במארזים נבדקה לשם קביעת חיוניות הפרופגולים של 

 בצורה הורידהס עם ריכוזים שונים של חנקן אמוניקאלי " ששילוב של במראותניתן ל). 10טבלה (

הירידה המרבית . הפרופגולים בקרקע לעומת יישום של חנקן אמוניקאלי בלבד' מובהקת את מס

אך , ג"ק/ג" מ62.5מ הייתה כבר בריכוז חנקן אמוניקאלי של " ס0-20בחיוניות הפוזריום בעומק 

 תנועה של אמוניה הייתהיתכן ו. מוניום הגבוהבעומק הגדול יותר היא הושגה רק בריכוז הא

  . מ" ס20-30   בעומקוזריום גם הפשל חיוניות  ה התבטא בהקטנוהדבר, בפרופיל הקרקע
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 וריכוזים שונים של אמון גופרתי על רמת )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד  השפעת הוספת :01טבלה 
זמן הבקרקע כתלות של ) קרקע' ג/F.oxysporum f. sp. dianthi) CFU -אוכלוסיית ה

  .ממועד היישום ועומק הקרקעשחלף 

   ימים14   ימים10   ימים3

ול
יפ
ט

  

ס "במ
 )דונם/טון(

ס "במ1
 )אחוז(

N-NH4   
  )מ" ס0-10עומק (קרקע ' ג/CFU )ג"ק/ג"מ(

1  0 0 250.0 13218.0 a 8118.0 a 7638.0 a 
2  10 4 62.5     17.0 b  15.7 b  13.6 b   
3  10 4 125.0 12.3 b  5.0 b    15.9 b   
4  10 4 250.0 0.0 b    0.0 b        0.0 b    
        CFU/מ" ס10-20עומק (קרקע ' ג(  
1  0 0 250.0 10479 a  7685.0 a   7305.0 a 
2  10 4 62.5     237 b    128.0 b   4.3 b      
3  10 4 125.0 8 b   0.7 b   2.9 b      
4  10 4 250.0 0 b       0.0 b     0.0 b      
      CFU/מ" ס20-30עומק (קרקע ' ג(  
1  0 0 250.0 11773 a  6199 a 7499 a 
2  10 4 62.5     10320 a  6813 a 4865 b 
3  10 4 125.0 5593 b   2359 b 6019 ab   
4  10 4 250.0 70 c   0 c    0 c      

  אחוז ממשקל הקרקע  1
-Tuckeyעל פי  , אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהקמספרים באותו טור המלווים באותה 

Kramer HSD ,P≤0.05.  

א נגוע בגופי קיימא של ריזוקטוניה " עם פיסות גבעול תפומארזים :חיוניות ריזוקטוניה וורטיציליום

המארזים הוצאו  .מ" ס10-20 –ו , 0-10 יםבעומקשום התוספים ימיד לאחר י הוטמנווורטיציליום 

, )3.3.2סעיף ( של כל פטרייה החיוניותוהחומר הצמחי הנגוע נלקח לשם הערכת , ם יו14לאחר 

א נגוע בגופי קיימא של ריזוקטוניה וורטיציליום שלא "למארזים עם פיסות גבעול תפובהשוואה 

 –הפרופגולים ב ' בוורטיצליום הוספת חנקן אמוניקאלי בלבד הפחיתה את מס. הוטמנו בקרקע

לא הייתה שונה באופן ) ג"ק/ג" מ62.5 ( אמוניקאלי ורמה נמוכה של חנקןס"הוספת במ, 25-30%

) ג"ק/ג" מ125(ס ורמה בינונית של חנקן אמוניקאלי "הוספת במ. מובהק מהוספת חנקן בלבד

אם כי ההפחתה המובהקת הייתה רק בעומק של ,  הפרופגוליםחיוניותהפחיתה במידה ניכרת את 

 250ס ורמה של "בה ביותר התקבלה בשילוב בין במההפחתה המובהקת והטו. מ" ס10-20

  .)11טבלה  (ג חנקן אמוניקאלי"ק/ג"מ

 את 43%  - ו 100% -בג הפחיתה "ק/ג" מ250בריזוקטוניה הוספת חנקן אמוניקאלי בשיעור של 

ס וחנקן אמוניקאלי "שילוב של במ. מ בהתאמה" ס10-20 – ו 0-10 הפרופגולים בעומק של חיוניות

  ג הפחית בצורה מובהקת את שיעור ההדברה בעומק"ק/ג" מ62.5בשיעור של 
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 אך לא היה הבדל שיעור ההדברהב מ הייתה מגמה של שיפור" ס10-20בעומק , מ" ס0-10

 – ו 125ס וחנקן אמוניקאלי בשיעור של "שילוב של במ.  לעומת הטיפול שהכיל חנקן בלבדמובהק

  .)11טבלה  (מלאהג הביא הדברה "ק/ג" מ250

 חיוניות וריכוזים שונים של אמון גופרתי על )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד  השפעת הוספת :11טבלה 
 כתלות בעומק , בקרקעVerticillium dahliae - ו Rhizoctonia solaniהפרופגולים של 

   ). חיוניות100% –הביקורת ( מבוטא כאחוז מביקורת הקרקע

Verticillium dahliae) ס "במ טיפול )אחוז מביקורת
 )דונם/טון(

ס "במ1
 )אחוז(

N-NH4   
  )מ"ס(10-20  )מ"ס (0-10 )ג"ק/ג"מ(

1  0  0  250.0 75.0 a 70.8 ab  
2  10 4 125.0 75.9 a 96.1 a   
3  10 4 62.5   43.1 a 48.0 b   
4  10 4 250.0 2.6 b        3.9 c 

Rhizoctonia solani) אחוז מביקורת(         
  )מ"ס(10-20  )מ"ס (0-10

1  0  0  250.0 0.0 b 56.8 a 
2  10 4 125.0 12.0 a   34.3 a 
3  10 4 62.5   0.0 b 1.7 b         
4  10 4 250.0 0.0 b 0.0 b         

  אחוז ממשקל הקרקע   1
-Tuckeyעל פי ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק

Kramer HSD ,P≤0.05.  

  מיד לאחר ישום התוספיםקרקע בית דגן הונחו'  ג5 עם מארזים :של כלל הפטריות בקרקעחיוניות 

' והקרקע נלקחה לשם הערכת מס,  הוצאוארזים יום המ14 לאחר .מ" ס10-20 –ו , 0-10בעומק 

) )4% (דונם/ טון10(ס "שילוב בין מנה קבועה של במ). 12טבלה ) (3.3.2סעיף (הפרופגולים כללי 

ולים של חנקן אמוניקאלי הפחיתה את מספר הפרופגולים יחסית לטיפול שקיבל חנקן וריכוזים ע

' ג הפחית באופן מובהק את מס"ק/ג" מ250 – ו 125ס עם ריכוז חנקן של " שילוב במ.בלבד

  .הפרופגולים יחסית לטיפול שקיבל חנקן בלבד

אמון גופרתי על  וריכוזים שונים של )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד  השפעת הוספת :21טבלה 
  .)מ"ס (כתלות בעומק הקרקע) קרקע' ג/CFU (בקרקע  פטריות כלליתאוכלוסיית

CFU/ס "במ טיפול  קרקע' ג
 )דונם/טון(

ס "במ1
 )אחוז(

N-NH4   
 10-20  0-10  )ג"ק/ג"מ(

1  0  0  250.0 6109 a   7657 a    
2  10 4 62.5   3747 ab 4113 b  
3  10 4 125.0 1356 bc 1497 bc 
4  10 4 250.0 492 c 610 c 

   אחוז ממשקל הקרקע  1
 Tuckey-Kramerעל פי  ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק

HSD  P≤0.05 .  
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,  ימים לאחר יישום התוספים28 – ו 14, 0מ במועדי דיגום של " ס0-10מדגמי קרקע מעומק של 

). 3.3.2סעיף ( בתמיסת הקרקע  N-NO3– ו  pH ,N-NH4, שמלית חנלקחו לשם בדיקת מוליכות

 pH -ו  את המוליכות החשמלית העלתה )4% (ס" במדונם/ טון10 –ש  ראות ניתן ל13מטבלה 

טיפול ( יחסית לתוספת חנקן בלבד , ימים מיישום התוספים בקרקע28תמיסת הקרקע גם לאחר 

 –י את ריכוזי החנקן האמוניקאלי בזמן אפס ו ס מקטינה באופן דרסט"לעומת זאת הוספת במ). 1

 ימים לאחר היישום עשרים ושמונה .)1טיפול (יחסית לתוספת חנקן בלבד ,  יום לאחר היישום14

   .אין הבדל משמעותי בין הטיפולים

, pH,  וריכוזים שונים של אמון גופרתי על המוליכות החשמליתס"במ השפעת הוספת :31טבלה 
 מיישום התוספיםשחלף  ביחס לזמן ניקאלי בתמיסת הקרקעוריכוז החנקן האמו

  .)מ" ס10 - 0עומק הבדיקות על מדגמים מ(

ס "במ  טיפול  dS/m)(מוליכות חשמלית 
 )דונם/טון(

ס "במ1
 )אחוז(

N-NH4   
   ימים28  ימים14   ימים0 )ג"ק/ג"מ(

1  0  0  250.0 4.4a      - 1.3b 
2  10 4 62.5   14.9a - 3.4a 
3  10 4 125.0 17.8a - 3.7a 
4  10 4 250.0 15.5a - 4.1a 

pH       
   ימים28  ימים14   ימים0

1  0 0 250.0 8.5b     8.5b       8.8b      
2  10 4 62.5   11.4a 11.8a 12.1a 
3  10 4 125.0 11.3a 11.7a 11.9a 
4  10 4 250.0 11.3a 11.9a 12.1a 

N-NH4 (N-NO3)2) mg/kg(          
   ימים28  ימים14  ם ימי0

1  0  0  250.0 196.3a    28.3a  1.2a(10.3) 
2  10 4 62.5   2.1b     1.6b    1.4a (2.0) 
3  10 4 125.0 1.7b     0.9b    2.3a (2.3) 
4  10 4 250.0 1.6b     0.7b    1.2a (1.0) 

כות חשמלית מולי:  ס נתנה את התוצאות הבאות"אנליזה של הבמ,ס אחוז ממשקל הקרקע"במ  1
)Ec (– 73.8 dS/m  ,pH – 11.8 ,N-NH4 – 6ג"ק/ג" מ ,N-NO3 – 641.1 –(%) גיר , ג"ק/ג" מ   

  .ג"ק/ג"במ) N-NO3(ריכוז חנקן חנקתי ,  מספר בסוגרים 2
-Tuckeyעל פי  ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק

Kramer HSD ,P≤0.05.   
  ן לא נית-

מוין לפי מקטעי גודל ונשקל , ) צמחים לחזרה3(בסיום הניסוי נאסף יבול הפקעות מכל החזרות 

במקטע הגודל , )mm 45 – 35 – ו 35mm>(לא נמצא הבדל מובהק במקטעי הגודל ). 1 איור(

)>45mm (ס "כ יבול היה הבדל מובהק לטובת השילוב בין במ"וכן בסה)ורמת חנקן ) 4%

  ). ג"ק/ג " מ250(לעומת הטיפול שקיבל חנקן בלבד ) ג"ק/ג " מ62.5(אמוניקאלי 
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א ממוצע "יבול פקעות תפואמון גופרתי על וב )ס"במ(טיפול בקרקע בבוצה מיוצבת בסיד  השפעת :1 איור
 .כ יבול ממוצע לטיפול"וסה) מ" מ45 –גדול מ , מ" מ44 -35, מ" מ35-קטן מ( מקטעי גודל 3 -ב) 'ג(

, Tuckey-Kramer HSDעל פי  , באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהקת המלווודותעמ
P≤0.05.  

שוכן  dianthi. sp . foxysporum .F ס וחנקן אמוניקאלי על"השפעת תוספי במ 4.1.3
  בגידול ציפורן  קרקע

 נבדקה השפעתשבהם ) 2000/2001, 1999/2000( עונות גידול 2במהלך  ניסויי שדה ינשבוצעו 

 .F. oxysporum f. sp -ס וחנקן אמוניקאלי בקרקע בית דגן המאולחת טבעית ב"יישום במ

dianthi הניסוי הראשון . רגיש לפטרייההגידול ציפורן ב, על חיוניות הפטרייה בקרקע

ס וחנקן אמוניקאלי על "אומדן ראשוני על השפעת השילוב במבוצע לשם קבלת ) 1999/2000(

שבו ) 2000/2001(בעקבות התוצאות שהתקבלו בוצע הניסוי השני  .הדברת הפטרייה בקרקע

ס וריכוז החנקן האמוניקאלי היה גדול יותר ובו גם שולב טיפול שבא "מספר השילובים בין במ

  .לבחון הוספת בוצה

הפרופגולים ' ס וחנקן אמוניקאלי לקרקע הפחיתה את מס"הוספת במ, 1999/2000בעונת הניסוי 

אבל , )ללא תוספים( בקרקע בהשוואה לטיפול הביקורת  F. oxysporum f. sp. dianthiשל

 המגמה נותרה בהמשך ). יום לאחר יישום החומרים25(  בדיגום הראשון מובהק רקהההבדל הי

  ).2 איור(בעינה אבל היא לא הייתה מובהקת 
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במ"ס 4% +125 מ"ג חנקן אמוניקאלי/ק"ג קרקע במ"ס 4% +250 מ"ג חנקן אמוניקאלי/ק"ג קרקע
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 72וחנקן אמוניקאלי בשיעור של ) ס"במ(דונם בוצה מיוצבת בסיד / טון10 השפעת הוספת :2איור 
 בקרקע ,)קרקע' גר/CFU -מחושב כ ( F. oxysporum f. sp. dianthiעל הדברת , דונם/ג"ק

 באופן ו מזו זות באותה אות אינם נבדלת המלוו עמודות.1999/2000, בגידול ציפורן, בית דגן
  . Tuckey-Kramer HSD ,P≤0.05על פי , מובהק

הצמחים והענפים איכות ם נאספו בהתאם לטיפולים ונעשה כימות של בסיום עונת הגידול הצמחי

שכמות הצמחים המתים והחולים  ראות ניתן ל14' מניתוח הנתונים בטבלה מס, )3.3.3סעיף (

שהביקורת הייתה גבוהה באופן מובהק לעומת הטיפול  ,וכן באחוז הענפים החולים) ואחוז' מס(

 חולה היה גבוה  אוהמשקל הממוצע של צמח בריא. יס וחנקן אמוניקאל"שקיבל תוספת של במ

  .ס וחנקן אמוניקאלי לעומת טיפול הביקורת"בצורה מובהקת בטיפול הבמ
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ימים לאחר יישום התוספים

בקורת דונם/ג חנקן אמוניקאלי"ק 72+ דונם /טון 10ס "במ

a

a

b

a

a
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 בשיעור של  וחנקן אמוניקאלי)ס"במ( בוצה מיוצבת בסיד דונם/ טון10 השפעת הוספת :41טבלה 
, מספר (פורן ציבצמחי F. oxysporum f. sp. dianthi -הנגיעות ב על , דונם/ג" ק72

  .1999/2000 ,)אחוז ומשקל

  פרמטר טיפול
 N-NH4+ ס "במ  קורתיב

    a 17.6 a 5.2  צמחים בריאים' מס
            a 0.4 b 3.9  צמחים מתים' מס
    a   13.9 b 21.1  צמחים חולים' מס

    a   45.0 b 82.0  אחוז צמחים חולים
    a    18.6 b 48.3  אחוז ענפים חולים מכלל הענפים

   b        4.6 b 0.86  )ג"ק( משקל צמחים בריאים
  a        2.3 a 2.5  )ג"ק(משקל צמחים חולים 
      b    264.0 a 107.0  )'ג(משקל ממוצע בריא 
      b    183.6 a 103.5  )'ג(משקל ממוצע חולה 

   מזה באופן  באותה אות אינם נבדלים זההמלוות  שורות. חזרות8ממוצע של , כל טיפול

  .Tuckey-Kramer HSD ,P≤0.05על פי  ,מובהק

  הפרופגולים של'  להערכת מסמ" ס60לעומק   נדגמהקרקעה )2000/2001( השניה הבעונ 

F. oxysporum f. sp. dianthi )  3.3.3סעיף .(3איורA הפרופגולים '  מציג את מס)CFU (

שיעורי החנקן האמוניקאלי השונים ועד ס ו" ימים לאחר יישום הבמ5 –מ החל  .מ" ס0-20בעומק 

כל הטיפולים בהפרופגולים '  במסת הפחתה מובהקתההי)  יום לאחר היישום250(לסיום הניסוי 

ס בלבד היתה "בטיפול שקיבל במ. טיפולי הביקורת והבוצהל בהשוואהס וחנקן "ששילבו במ

 יום לאחר יישום 250 – ו 50:  דיגוםמועדי 2 –הפרופגולים רק ב ' הפחתה מובהקת במס

 72(וחנקן אמוניקאלי ) דונם/ טון7.5(ס "ביקורת וטיפול במ:  טיפולים2 הושוו 3Bיור אב. החומרים

לא )  ימים5(לפני היישום וזמן קצר לאחר היישום ,  דיגוםמועדי 4 –ב ) ג"ק/ג" מ250 =דונם /ג"ק

ר ממועד יישום החומרים אבל ככל שזמן הדיגום היה רחוק יות,  הטיפולים2היה הבדל מובהק בין 

הפרופגולים לטובת הטיפול המשולב של ' קיבלנו הפחתה מובהקת במס)  יום250 – ו 120 , 50(

   .וחנקן ס"במ

ס " תאריכי דיגום בלבד ונמצא שהוספת במ2 – ב 3Bיור א הושוו שוב הטיפולים מ 3Cיור אב

  . ימים לאחר יישום החומרים5, הפרופגולים לעומת הביקורת' וחנקן הורידה באופן מובהק את מס
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, 18, 0בשיעור של  וחנקן אמוניקאלי) ס"במ(דונם בוצה מיוצבת בסיד / טון7.5 השוואה בין הוספת :3איור 
 בוצה בלבד בשיעור של וטיפול הוספת , )ללא תוספים(דונם לבין טיפול ביקורת /ג" ק72 – ו 36

 בקרקע בית דגן  F. oxysporum f. sp. dianthiהפרופגולים של ' לגבי מס,  טון לדונם5.5
)CFU(,A  - מ" ס0-20 עומק ,B - מ" ס20-40 עומק,C   - בגידול ציפורן, מ" ס40-60 עומק 

-Tuckeyעל פי , נבדלים זה מזה באופן מובהק  באותה אות אינםות המלוו עמודות.2000/2001
Kramer HSD ,P≤0.05 .  

טיפולים ונעשה כימות של איכות הצמחים מה כל אחדנת הגידול הצמחים נאספו בבסיום עו

  :ראות כי ניתן ל,)15טבלה () 3.3.3סעיף (והענפים 
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ימים לאחר יישום התוספים

בקורת טון לדונם7.5,ס"במ
לדונם N-NH4ג "ק 18+ טון לדונם 7.5, ס"במ לדונם N-NH4ג"ק36+טון לדונם 7.5, ס"במ
לדונם N-NH4ג "ק 72+ טון לדונם 7.5, ס"במ בוצה
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ימים לאחר יישום התוספים

בקורת לדונם N-NH4ג "ק 72+ טון לדונם  7.5, ס"במ
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ימים לאחר יישום התוספים

בקורת לדונם N-NH4ג "ק 72+ טון לדונם  10, ס"במ
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  סטטיסטית בהשוואה גבוה באופן מובהקהכל טיפולי התוספים היבמשקל הצמחים הבריאים . )א(

מכל הטיפולים למעט טיפול  ובהק היה גבוה באופן מ) גבוהאמוןריכוז + ס "במ( 6 טיפול, ביקורתל

 גבוה באופן הכל טיפולי התוספים היבבריאים הצמחים ה'  מס).ב().  בינוניאמוןריכוז + ס "במ (5

 5טיפולים , חנקן אמוניקאלי+ ס "במה טיפולי  בין לא היה הבדל מובהק.ביקורתל בהשוואהמובהק 

 )בוצה( 3 הים יותר באופן מובהק מטיפולהיו גבו) ריכוז אמון בינוני וגבוה בהתאמה+ ס "במ (6 –ו 

. )ד(.  באופן מובהק מטיפול הביקורתך נמוהס הי"כל טיפולי הבמ בהצמחים החולים' מס. )ג(

 היו גבוהים מהביקורת ) גבוהאמוןריכוז + ס "במ (6  וטיפול )בוצה( 3  טיפול–משקל צמח בריא 

  .) נמוךאמוןריכוז + ס "במ (4ומטיפול 

  הנגיעות על  וחנקן אמוניקאלי )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד , בוצהיישום  השפעת :51טבלה 
  .2000/2001)  משקל,מספר ( ציפורןבצמחי F. oxysporum f. sp. dianthi -ב 

ול
יפ
ט

  

  טון 
   ס"במ

  לדונם

  ג "ק
N-NH4  

  לדונם 

  משקל  בוצה1
צמחים 
  בריאים 

  )ג"ק(

  ' מס
צמחים 
  בריאים

  ' מס
צמחים 
  חולים

  משקל
   צמח 
  בריא

  )'ג (
1 0.0 0 - 0.13c  1.5d      14.1a    88.3b 
2 7.5 0 - 0.55b  4.6bc   10.8bc 114.1ab  
3 - - 5.4 0.59b  3.9c      12.1ab 149.4a   
4 7.5 18 - 0.55b  5.4abc  10.0bc 103.8b   
5 7.5 36 - 0.91ab   6.9ab   8.9bc     129.7ab  
6 7.5 72 - 1.20a  7.4a         8.2c  153.7a   

-Tuckeyעל פי , מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק
Kramer HSD ,P≤0.05.  

  . טון לדונם5.4 של ריכוז בשניוניתבוצה   1
   לא ניתן-

צמחים אחוז משקל כי , ניתן עוד לראות. )א( .16המשך סיכום הנתונים הצמחיים מופיע בטבלה 

ריכוז + ס "במ( 6 טיפול,  באופן מובהק מהביקורתךנמוה כ כל טיפולי התוספים הי" מסהחולים

. )ב(. )בינוניריכוז אמון + ס "במ( 5  היה נמוך מובהק מכל שאר הטיפולים למעט טיפול) גבוהאמון

 6 - ו 5ם טיפולי,  באופן מובהק מהביקורתך נמוהס הי"כ כל טיפולי הבמ"אחוז צמחים חולים מסה

' מס. )ג( ).בוצה( 3  באופן מובהק גם מטיפולךנמוה  הי)בהתאמהגבוה בינוני ו ריכוז אמון +ס "במ(

ריכוז אמון בינוני + ס "במ( 6 -ו  5ם טיפוליב וכן )ס בלבד"במ( 2 טיפולבפרחים בצמחים בריאים 

 3יפול בטפרחים בצמחים חולים ' מס. )ד(.  גבוה בצורה מובהקת מהביקורתההי) וגבוה בהתאמה

    .  היה גבוה באופן מובהק מכל הטיפולים האחרים)בוצה(
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F.  -ב  הנגיעותעל  וחנקן אמוניקאלי )ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד , בוצה השפעת יישום :61טבלה 
oxysporum f. sp. dianthi 2000/2001) מספר, אחוז ( של ציפורן ובפרחיםבצמחים.  

ול
יפ
ט

  

  טון 
  ס "במ

  לדונם

  ג "ק
N-NH4   
  לדונם

  אחוז   בוצה1
משקל 
חולים 
  כ"מסה

אחוז  
צמחים 
חולים  
  כ"מסה

  ' מס
  פרחים 

  בצמחים 
  בריאים

  ' מס
פרחים 

בצמחים 
  חולים

1 0.0 0 - 90.4 a    90.5 a  10.6 b  69.2 b 
2 7.5 0 - 68.3 bc  69.3 bc 55.6 a  74.6 b 
3 - - 5.4 76.4 ab  77.0 ab 46.3 ab 106.0 a   
4 7.5 18 - 66.1 bc  64.2 bc 36.1 ab 70.3 b 
5 7.5 36 - 50.8 cd   53.0 c   56.7 a   58.6 b 
6 7.5 72 -   47.2 d        51.2 c       73.1 a     50.3 b 

 Tuckey-Kramerעל פי  ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק
HSD ,P≤0.05.  

  . טון לדונם5.4 של ריכוז בשניוניתה בוצ  1.
   לא ניתן-

  . להצביע על מספר היבטים היבול הצמחי ניתן מניתוח הפרמטרים של

 7.5 – 2טיפול ,  תוספים0 – 1טיפול :  טיפולים שניתן להתייחס אליהם כביקורת3 למעשה  יש

  .ניםכאשר משווים בין הטיפולים השו, 'ד/ טון בוצה5.4 – 3טיפול ', ד/ס"טון במ

 יש פחיתה מובהקת לעומת שאר 1 בטיפול –) 15טבלה (ומשקל צמחים בריאים ' מס). א(

חנקן ' ד/ג" ק72+ ס "ועליה מובהקת בטיפול הבמ, )היבט של מחסור בהזנה חנקתית(הטיפולים 

  ).היבט של הדברה(חנקן ' ד/ג" ק18+ ס " ובמ3, 2לעומת טיפולי 

ס עם או בלי תוספת חנקן אמוניקאלי היו "ולי הבמ טיפ–) 15טבלה (צמחים חולים '  מס).ב(

טיפול הבוצה היה , ) וריכוז האמוניהpH –השפעה של ה  (1פחותים בצורה מובהקת מטיפול 

חנקן אבל לא היה שונה במובהק מכל הטיפולים ' ד/ג" ק72+ ס "גבוה במובהק מטיפול הבמ

  ).השפעה של ריכוז האמוניה(האחרים 

 – ו 36ס עם "וטיפולי הבמ) ס בלבד"במ (2 טיפול –) 16טבלה ( בריאים פרחים בצמחים' מס). ג(

 והשפעה 2 בטיפול pH –השפעה של ה  (1ג חנקן היו גבוהים באופן מובהק לעומת הטיפול " ק72

  ).חנקן+ ס " טיפולי הבמ2 – וריכוז האמוניה ב pH –של ה 

 גבוה בצורה מובהקת לעומת  טיפול הבוצה היה–) 16טבלה (פרחים בצמחים חולים ' מס). ד( 

  ). הזנה חנקתית עודפת(שאר הטיפולים 

 ימים 120 – ו 26, 5 -השפעת הטיפולים על מדדים כימיים בקרקע נבחנה מיד לאחר הטיפול ו 

  N-NO3– ה ו pH ,N-NH4 :ונבדקו נלקחו מ" ס0-20 מדגמי קרקע מעומק .לאחר יישום התוספים

   ).17טבלה ( הקרקע מיצוייב
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ביחס לזמן של הקרקע ) 3NO-N(וחנקן חנקתי ) 4NH-N(חנקן אמוניקאלי , pH נתוני :71טבלה 
ניסוי . ))ס"מב(וצה מיוצבת בסיד אמון גופרתי וב, בוצה(השונים  מיישום התוספים

  .2000/2001בגידול ציפורן  F. oxysporum f. sp. dianthi -הדברת 

ול
יפ
ט

  

  טון
  ס"במ

 לדונם

  ג"ק
N-NH4 
  לדונם

 pH בוצה1

      ימים מיישום התוספים
 0  5  26  120  

1  0.0 0 - 8.0b     *  8.4cd    7.6ab 
2  7.5 0 - 12.1a *  11.7a  7.6ab 
3  - - 5.4 8.3b     *  8.3d      7.3b   
4  7.5 18 - 12.0a *  11.4a       7.8a 
5  7.5 36 - 12.0a *  11.1ab   7.6ab 
6  7.5 72 - 12.0a *  9.8bc    7.4b    
        N-NH4) ג"ק/ג"מ(  
1  0.0 0 - 2.0c         * 5.0b        0.44ab   
2  7.5 0 - 21.0c      19b     9.0b      0.15c     
3  - - 5.4 135.0ab   90a     41.0ab     0.31bc   
4  7.5 18 -  69.0bc    8b    38.0ab    0.18c     
5  7.5 36 - 59.0bc    40b    51.0ab    0.38ab   
6  7.5 72 - 194.0a     21b    84.0a      0.52a     
     N-NO3) ג"ק/ג"מ(  
1  0.0 0 - 12.0a     *  6.0b      0.2a 
2  7.5 0 - 17.0a      15a  20.0ab 1.0a 
3  - - 5.4 20.0a      30a 48.0ab 1.3a 
4  7.5 18 - 14.0a      21a 52.0a   0.7a 
5  7.5 36 - 10.0a     17a  16.0ab 0.3a 
6  7.5 72 - 9.0a       9a       1.0ab    0.3a 

-Ec (– 268 dS/m  ,pH - 12.4 ,N(מוליכות חשמלית :  ס נתנה את התוצאות הבאות"אנליזה של הבמ  1
NH4  – 4.35ג"ק/ג" מ ,N-NO3 – 44.3ג "ק/ג" מ5889 –אשלגן , ג"ק/ג" מ.   

  . טון לדונם5.4 בכמות של שניוניתבוצה   2
 Tuckey-Kramerעל פי , מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק

HSD ,P≤0.05.  
   לא ניתן-

  לא נבדק* 

ס היו גבוהים באופן "כל טיפולי הבמ,  במועד היישום של התוספים– pH). א: ניתן לראות כלהלן

ס "עדיין היו מרבית טיפולי הבמ, ישום ימים לאחר הי26. מובהק לעומת הביקורת וטיפול הבוצה

 היה דומה מאוד בכל pH –ה ,  יום מהיישום120לאחר . גבוהים לעומת טיפולי הביקורת והבוצה

  .הטיפולים

רמת החנקן האמוניקאלי הייתה גבוהה באופן מובהק בטיפול הבוצה ,  בזמן אפס- N-NH4). ב

טיפול הבוצה היה עדיין גבוה באופן , ימים 5לאחר ). ריכוז אמון גבוה+ ס "במ (6ובטיפול מספר 
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היה גבוה ) ריכוז אמון גבוה+ ס "במ (6טיפול ,  ימים26לאחר . ס"מובהק לעומת טיפולי הבמ

 יום הרמות ירדו בצורה 120לאחר ). ס בלבד"במ (2באופן מובהק לעומת הביקורת וטיפול 

  .יםאם כי היה הבדל מובהק בין חלק מהטיפול, דרסטית בכל הטיפולים

  . לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים  – N-NO3). ג

 Verticillium וחנקן אמוניקאלי על הדברת)אבק כבשני מלט (CKD, ס"השפעת במ 4.1.4

dahliae ו - solani Rhizoctoniaא"תפו  בגידול.  

בקרקע   וחנקן אמוניקאליCKD, ס"נבדקה השפעת יישום במבוצע ניסוי שדה שבו  2000סתיו ב

 היה CKD – השימוש ב .א"תפו  בגידולR. solani – וב V. dahliae -מאולחת טבעית בגילת ה

על מנת . ס לא היה בסיסי דיו"הואיל והבמ,  לרמה הרצוייה של הקרקע pH –לצורך העלאת ה 

טיפול נוסף הכפלנו את ריכוז החנקן ב, pH – הדרוש להעלאת ה CKD –ס וה "לרדת בכמות הבמ

  .האמוניקאלי בקרקע

  : מסכמת את הנתונים הכימיים של הקרקע לפי הפירוט הבא18בלה ט

 היו גבוהים באופן מובהק CKD+ ס "כל טיפולי הבמ,  במועד היישום של התוספים– pH). א

 הגבוהה CKD –הטיפולים שהכילו את רמת ה ). ביקורת ובוצה בהתאמה (5 – ו 4לעומת טיפולים 

בתאריכי הדיגום הבאים ). ריכוז חנקן גבוה+ ס "במ (6ול היו גבוהים באופן מובהק מטיפ) 3 – ו 1(

  .לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים

ס היו גבוהים באופן מובהק " באופן כללי כל הטיפולים שהכילו במ–מוליכות חשמלית ). ב

  ,)ביקורת ובוצה בהתאמה (5 – ו 4מטיפולים 

היה גבוה באופן מובהק מכל ) ריכוז חנקן גבוה+ ס "במ (6טיפול ,  בזמן אפס– N-NH4). ג

) ריכוז חנקן גבוה+ ס "במ (6 יום לאחר מכן טיפול 21). בוצה (5הטיפולים האחרים למעט טיפול 

היה גבוה באופן מובהק ) בוצה (5טיפול , 1ומטיפול ) ביקורת (4היה גבוה באופן מובהק מטיפול 

היה גבוה באופן ) ז חנקן גבוהריכו+ ס"במ (6 יום לאחר היישום טיפול 40). ביקורת (4מטיפול 

  . יום לאחר היישום לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים82. מובהק מכל הטיפולים האחרים

היה גבוה באופן מובהק מכל ) ריכוז חנקן גבוה+ ס "במ (6טיפול ,  בזמן אפס– N-NH4). ג

) יכוז חנקן גבוהר+ ס "במ (6 יום לאחר מכן טיפול 21). בוצה (5הטיפולים האחרים למעט טיפול 

היה גבוה באופן מובהק ) בוצה (5טיפול , 1ומטיפול ) ביקורת (4היה גבוה באופן מובהק מטיפול 

היה גבוה באופן ) ריכוז חנקן גבוה+ ס"במ (6 יום לאחר היישום טיפול 40). ביקורת (4מטיפול 

  .טיפולים יום לאחר היישום לא היה הבדל מובהק בין ה82. מובהק מכל הטיפולים האחרים



  46

) 3NO-N(וחנקן חנקתי ) 4NH-N( חנקן אמוניקאלי ,)EC( מוליכות חשמלית ,pH נתוני :18טבלה 
אמון , CKD)(אבק כבשני מלט , בוצה(השונים  ביחס לזמן מיישום התוספיםשל הקרקע 
  .2000/2001 גילת, א"תפוניסוי . ))ס"מב(וצה מיוצבת בסיד גופרתי וב

ול
יפ
ט

 

N-NH4  
  ג"מ(
 )ג"קל

ס "מב1
  טון(

 )לדונם

CKD2   
  טון(

 ) לדונם

  בוצה3
  טון ( 

 )לדונם

 ימים מיישום התוספים

0 21 40 82      
pH  

1 250 15.0  0.75 0 11.2a         8.8a 8.6a       -  
2 250 7.5 0.38 0 10.0ab    8.5a 8.0a   -  
3 250 7.5 0.75 0 10.7a       8.8a 8.0a  -  
4 250 0.0 0.00 0 8.3c      8.2a 7.9a  -  
5 250 0.0 0.00 6 8.3c      8.2a   7.6a       -  

.1.1500 7.5 0.00 0 8.6bc    8.3a       7.7a  -  
 Ec (dS/m(מוליכות חשמלית           
1 250 15.0  0.75 0 6.7a 5.7a 5.6a  2.4a  
2 250 7.5 0.38 0 4.9a       3.9b 4.1a       1.5ab    
3 250 7.5 0.75 0 6.0a      4.0b 4.0a       1.5ab    
4 250 0.0 0.00 0 1.1b      1.1c 1.3b     0.3c 
5 250 0.0 0.00 6 1.1b      1.5c 1.5b 0.4bc    

.1.2500 7.5 0.00 0 5.6a       5.0ab   3.8a 2.0a      
          N-NH4) ג"ק/ג"מ(  
1 250 15.0  0.75 0 106.0b   193.0b c   233.0b     13.0a  
2 250 7.5 0.38 0 402.0b   310.0abc      280.0b 10.0a    
3 250 7.5 0.75 0 406.0b   262.0abc      382.0b 3.0a 
4 250 0.0 0.00 0 461.0b    172.0c     91.0b  2.0a 
5 250 0.0 0.00 6 725.0ab  b  582.0a      262.0b 5.0a 

.1.3500 7.5 0.00 0 1572.0a       602.0a      792.0a  3.0a 
          N-NO3) ג"ק/ג"מ(  
1 250 15.0  0.75 0 17a 40c          11a  31.0ab  
2 250 7.5 0.38 0 22a 53bc        15a 42.0a    
3 250 7.5 0.75 0 6a         51c          29a  18.0ab 
4 250 0.0 0.00 0 19a 139a           63a     10.0b 
5 250 0.0 0.00 6 106a      116ab        46a     7.0b 

.1.4500 7.5 0.00 0      27a 26c    85a      18ab     
-Ec (– 2.9 dS/m,pH - 10.5 ,N(מוליכות חשמלית : ס נתנה את התוצאות הבאות"אנליזה של הבמ  1

NH4 – 13.8ג"ק/ג" מ ,N-NO3 – 6.1ג"ק/ג" מ.   
 – Ec (– 5.4 dS/m ,pH(לית מוליכות חשמ:  נתנה את התוצאות הבאות) שניונית(בוצה  אנליזה של ה2

7.1 ,N-NH4 – 4634ג"ק/ג" מ ,N-NO3 – 15.7ג"ק/ג" מ.   
-Ec (– 69 dS/m ,pH – 12.4 ,N(מוליכות חשמלית :  נתנה את התוצאות הבאות CKD - אנליזה של ה 3

NH4 – 0.4ג"ק/ג" מ ,N  - ג"ק/ג" מ246 – כללי.  
 Tuckey-Kramerעל פי ,  ה מזה באופן מובהקמספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים ז

HSD ,P≤0.05. -לא נבדק   
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 )ביקורת (4 יום לאחר מכן טיפול 21, ין הטיפוליםבלא היה הבדל מובהק ,  בזמן אפס- N-NO3. )ד

טיפול הבוצה היה גבוה , )בוצה( 5 היה גבוה באופן מובהק מכל הטיפולים האחרים למעט טיפול

 82.  יום לאחר היישום לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים40 .6 – ו 3 ,1באופן מובהק מטיפולים 

  .5 – ו 4 היה גבוה באופן מובהק מטיפול 2יום לאחר היישום טיפול 

טבלה ( V. dahliae – גבעולים מכל חזרה ונבדקה הנגיעות ב 10נדגמו ,  יום לאחר הזריעה110

 המושבות' אבל מס, ן הטיפולים השונים לא היה הבדל מובהק באחוז הגבעולים הנגועים בי.)19

 היה גבוה באופן מובהק ) בהתאמהיקורת ובוצהב( 5 - ו 4ם  בטיפולי) רמת האינוקולום(

  .3 – ו 2מטיפולים 

ואבק כבשני מלט   חנקן אמוניקאלי,)ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד , בוצה השפעת יישום :19טבלה 
)(CKD  ב הנגיעות על- Verticillium dahliae א" תפוגבעוליב)  אחוז גבעולים נגועים

  .2000/2001 גילת, א"תפובניסוי ) מושבות ממוצע' ומס

ול
יפ
ט

 

N-NH4  
  ג"מ(
 )ג"קל

ס "במ
  טון(

 )לדונם

CKD  
  טון(

 )לדונם

  בוצה
  טון(

 )לדונם

 גבעולים %
  נגועים 

מושבות ' מס
)CFU(  

1 250 15.0  0.75 0 22a  4.1ab    
2 250 7.5 0.38 0 20a      7.5b      
3 250 7.5 0.75 0 25a  6.3b      
4 250 0.0 0.00 0 52a  224.6a    
5 250 0.0 0.00 6 55a  211.6ab    

.1.5500 7.5 00.0 0 27a  20.4ab    
   ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק 
  .Tuckey-Kramer HSD ,P≤0.05על פי  

 מסכמת את יבול 20 טבלה . הפקעות מכל החזרות ומוינו על פי מקטעי גודלבסיום הגידול נאספו

  . כ יבול"הפקעות הממוצע על פי התפלגות גדלים וסה

אבק כבשני מלט  ו וחנקן אמוניקאלי)ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד , בוצההשפעת יישום   :02טבלה 
)(CKD  משקל פקעות ממוצע על)כ יבול ממוצע "הוס) מ"מ(לפי מקטעי גודל ) דונם/ג"ק
  .דונםל

 דונם/ג"יבול פקעות ק

ול
יפ
ט

 

N-NH4  
  ג"מ(
 )ג"קל

ס "במ
  טון(

 )לדונם

CKD  
  טון(

 )לדונם

  בוצה
  טון(

 )לדונם
<35 mm35-55 

 mm 
>55 mm  כ"סה  

1 250 15.0  0.75 0 165ab 1908b   1000a 3073a 
2 250 7.5 0.38 0 220ab 2148ab 852a    3220a 
3 250 7.5 0.75 0 194ab 2408ab 926a    3528a 
4 250 0.0 0.00 0 261ab 3130a   741a    4132a 
5 250 0.0 0.00 6 341a   3148ab 1184a 4673a 

.1.6500 7.5 0.00 0    137b  2371ab 1185a 3693a 
 Tuckey-Kramerעל פי  ,מספרים באותו טור המלווים באותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהק 

HSD  ,P≤0.05.  
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-35מקטע , חנקן גבוה היה נמוך באופן מובהק משאר הטיפולים+ס " טיפול במmm 35>מקטע 

55 mm 55<מקטע , 1היה גבוה באופן מובהק מטיפול ) 4( טיפול הביקורת mm לא היו הבדלים 

  . כ יבול לא היו הבדלים מובהקים בין הטיפולים"סה, בין הטיפולים

 מטבלה . פקעות לשם הערכת הנגיעות בריזוקטוניה ובכתמי כסף50מו מהיבול של כל חזרה נדג

 אחוז הנגיעות . שלא היה הבדל מובהק ברמת כתמי הכסף בין כל הטיפוליםראות ניתן ל21

  לעומת הטיפולים האחרים למעט טיפול)ביקורת( 4 בריזוקטוניה היה גבוה באופן מובהק בטיפול

  .)בוצה( 5

ואבק כבשני מלט   חנקן אמוניקאלי,)ס"במ(בוצה מיוצבת בסיד , הבוצ השפעת יישום :12טבלה 
)(CKD  בריזוקטוניה ובכתמי כסף בפקעות נגיעות על)בניסוי ) אחוז פקעות נגועות

  .2000/2001 גילת, א"תפו

ול
יפ
ט

 

N-NH4  
  ג"מ(
 )ג"קל

ס "במ
  טון(

 )לדונם

CKD  
  טון(

 )לדונם

  בוצה
  טון(

 )לדונם

 נגיעות %
 בריזוקטוניה 

  ת  נגיעו%
 בכתמי כסף

1 250 15.0  0.75 0 2.3b  11.4a      
2 250 7.5 0.38 0 3.7b      11.4a     
3 250 7.5 0.75 0 6.6b  20.7a      
4 250 0.0 0.00 0 20.7a    21.4a      
5 250 0.0 0.00 6 11.8ab  14.0a      

.1.7500 7.5 00.0 0 6.9b  15.7a      
  ,אותה אות אינם נבדלים זה מזה באופן מובהקמספרים באותו טור המלווים ב

  .Tuckey-Kramer HSD ,P≤0.05על פי 

pH –בקרקע ו  תכולת הרטיבות, תכונות הקרקע, השפעת ריכוז האמוניה 4.2
קבלת אמוניה גזית באווירת  הקרקע על ספיחת אמוניה לקרקע ועל תמיסת
  .הקרקע

שתכונות הייתה  ת השונותההבדל בדפוסי ההדברה בקרקעולהסביר את היפותזת העבודה 

 האמוניה בתמיסת ובאווירת הקרקע הזמינה ריכוזמשפיעות על ) תפיזיקאליות וויכימ(הקרקע 

: שנבדקו היו המשתנים . במעבדהin vitro ניסיונות י"התבצעה עבחינת היפותזה זו  .הדברהל

 pH,  הרטיבות בקרקעתכולת, )חרסית, סיין חרסיתי חולי, סיין חולי, חול סייני, חול(סוגי הקרקע 

הניסויים בחנו את השפעת הגורמים לעיל על ריכוז .  אמוניה גזית כללי שלתמיסת הקרקע וריכוז

  . שעות4 קבוע של מגע זמן החופשי לאחרהאמוניה 

 ריכוזעל ו,  יבשהספיחת אמוניה לקרקע  הקרקע עלמרקםוהשפעת ריכוז אמוניה  4.2.1
 .הגזית באווירת הקרקע ההאמוני

 מתאר את אופי הספיחה 4 איור .) שעות450C ,48(פיחת אמוניה לקרקע יבשה בדקה סנ 

ספיחת , )ליטר אוויר/ג אמוניה" מ40עד (בתחום הריכוזים שנבדק  ,7בקרקעות שצוינו בטבלה 
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 Lדמוי   בעקוםינתימאופ) F( בית דגן –ו ) D(גילת , )C(נחל עוז , )A(קרקעות נתניה האמוניה ל

שבו שיפוע הקו הולך ומתמתן ככל שריכוז האמוניה  )רקע לאמוניהאפיניות גבוהה של הק(

שיפוע יחסית אחיד  עם L דמוי  בעקוםנת מתאפיי)B (קרקע גולןספיחת האמוניה ל. המוזרק עולה

 H דמוי  בעקוםנתמתאפיי )E(צ "ראשלמ חולספיחת האמוניה ל. בתחום הריכוזים שבו נבדק

 וכתוצאה נמוךספיחה מגיעה לרוויה בריכוז אמוניה ה שבו )אפיניות גבוהה של האמוניה לקרקע(

  . מכך שיפוע הקו מתאפס

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

טבלה (קרקעות ' במס) ליטר/ג"מ(כתלות בריכוז האמוניה המוזרקת ) ג קרקע"ק/ג"מ( ספיחת אמוניה לקרקע :4איור 
7 :(A – 8 נתניה) סיין חרסיתי חולי( ,B – 4 גולן) חרסית( ,C – נחל עוז )סיין חרסיתי חולי( ,D – גילת 
הקווים האנכיים ,  חזרות4 –כל טיפול נבדק ב ). חול סייני( בית דגן – F, )חול(צ " ראשל– E, )סיין חולי(

  .מייצגים את סטית התקן
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 קרקעות כפי שחושבו על פי משוואת 5 מציגים את נתוני ספיחת האמוניה של 22 וטבלה 5יור א

Langmuir.  

]1[                                                     X/X0 θ =  

 θ החלק היחסי של האמוניה הספוח מכלל אתרי הספיחה לאמוניה-  

X - ג קרקע"ק/ג"מ( ריכוז אמוניה ספוח( ,X0 – ריכוז אמוניה ספוח מקסימאלי )קרקעג " ק/ג"מ(  

]2[  θ = (K*C)/(1+K*C)  

C – ליטר אוויר/ג"מ( ריכוז אמוניה גזית( ,K –שיווי המשקל קבוע   

   נקבלX/X0 את θ כאשר נציב במקום ]3[

                                                X = (XO*K*C)/(1+K*C)  

   כאשר נציב משני המשוואה את ההופכי נקבל]4[

                + 1/X0                            1/X = (1/XO*K)*1/C 

שממנו , 5' יור מסאב נתונים המוצגים  בקרקעות השונות קיבלנו C/1 – ביחס ל X/1צבת נתוני מה

הוא נקודת X0/1 – הוא השיפוע של קו הרגרסיה ו X0*K/1כאשר , 22קיבלנו את הנתונים בטבלה 

  ).X=0(החיתוך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )C/1 (תפכי של ריכוז האמוניה המוזרקכתלות בהו) X/1 (ה ההופכי לריכוז האמוניה הספוח:5איור 
 סיין חרסיתי - C(נחל עוז , ) חרסית- B (4גולן , ) סיין חרסיתי חולי- A (8נתניה : קרקעותב

  ). חול- F(צ "ראשל, ) חול סייני- E(בית דגן , ) סיין חולי- D(גילת , )חולי
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ית של משוואת מדדי ספיחת אמוניה לקרקעות מחושבים מהטרנספורמציה הלינאר :22טבלה 
סיין (נחל עוז , )חרסית (4גולן , )סיין חרסיתי חולי (8נתניה : קרקעותב, לנגמואיר

   .)חול סייני(בית דגן , )סיין חולי(גילת , )חרסיתי חולי

  R2 K  X0  משוואת העקום  קרקע
 Y= 0.0048X+2*10-5 0.990.0104 20000  4גולן 

 Y= 0.0045X+2*10-4  0.990.0440 5000  נחל עוז
 Y= 0.0040X+3*10-4  0.990.0750 3333 8נתניה 
 Y= 0.0042X+5*10-4  0.990.1200 2000  גילת 
 Y= 0.0041X+7*10-4  0.990.1700 1429  בית דגן
 Y= 0.0139X+0.026 0.920.1870 385 צ"ראשל

   Excelמשוואות הרגרסיה הותאמו באמצעות תוכנת 

ספיחת אמוניה  בקרקע על ת הרטיבות הקרקע ותכולתכונות, השפעת ריכוז אמוניה 4.2.2
 .לקרקע

 ספיחת עלאמוניה הריכוזי ו ,תכולת הרטיבות בקרקע, תכונות הקרקע את השפעת נובדק

קרקע יבשה :  מצבי רטיבות3 נבדקו .)אמוניה שאריית( באוויר הקרקע ו תכולתהאמוניה ועל

)450C ,48(קרקע בתכולת רטיבות של קיבול שדה , ) שעותF.C (תכולת רטיבות של וקרקע ב

).  תכולת רטיבות בנקודת כמישה–תכולת רטיבות בקיבול שדה = מים זמינים ( מים זמינים 50%

ספיחת האמוניה עולה ככל שעולה תכולת שנבדקו  במרבית הקרקעות כי )6 איור(ניתן לראות 

חתה ספיחת האמוניה לקרקע פבקרקע גולן ). B( קרקע גולן תהיוצא דופן הי. הרטיבות בקרקע

צ לא היה הבדל מהותי בתכולת האמוניה "ראשלחול דיונה מ ב.עם העליה בתכולת המים לקרקע

 והבדל קטן יחסית ביניהם ) מים זמינים50% –קיבול שדה ו ( מצבי הרטיבות 2באוויר הקרקע בין 

 הבדל משמעותי בתכולת האמוניה לא היה) D(וגילת ) F(בקרקעות בית דגן  .לבין קרקע יבשה

 הבדל היהלעומת זאת , ) מים זמינים50% –קיבול שדה ו ( מצבי הרטיבות 2תית בין השארי

 תכולת האמוניה עלתה) C(ונחל עוז ) A(בקרקעות נתניה  .ביניהם ובין הקרקע היבשה

היו ניכרים רק בריכוזים אבל ההבדלים ,  תכולת הרטיבות בקרקעירדההשאריתית ככל ש

  .הגבוהים יותר
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כתלות בריכוז האמוניה ההתחלתי ) ליטר/ג"מ(  ריכוז האמוניה הגזית השאריתי באוויר מעל הקרקע:6איור 

 מים 50%,  קיבול שדה– FC,  יבש– Dry(וכתלות בתכולת הרטיבות בקרקע ) ליטר/ג"מ(באוויר 
 C, )חרסית (4 גולן – B, )סיין חרסיתי חולי (8 נתניה – A): 7טבלה (ובתכונות הקרקע ) זמינים

חול ( בית דגן – F, )חול(צ " ראשל– E, )סיין חולי( גילת – D, )סיין חרסיתי חולי( נחל עוז –
  ).הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות4 –כל טיפול נבדק ב  ().סייני

  תמיסת pH –ו  בקרקע תכולת הרטיבות,  הקרקעתכונות, אמוניהההשפעת ריכוז  4.2.3
  .לקרקע על ספיחת אמוניההקרקע 

 הקרקע pH נבדקה לאחר התאמה של קרקעלהאמוניה ספיחת  תמיסת הקרקע על pHהשפעת 

 50% -קיבול שדה ו ( מצבי רטיבות קרקע 2 –ב , 10.3 – ו 7 של pH ות תמיסות בעל2באמצעות 

י רטיבות  מצב2 –ב  ניתן להתרשם ש8 – ו 7יורים א על סמך . סוגי קרקעות4 –ב ו, )מים זמינים
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 באוויר הקרקע  השאריתיהקרקע ובכל סוגי הקרקעות לא היה הבדל משמעותי ברמת האמוניה

   .pH – רמות ה 2בין 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 -וכתלות ב ) ליטר/ג"מ(כתלות בריכוז האמוניה המוזרק ) ליטר/ג"מ(  ריכוז האמוניה הגזית באוויר הקרקע:7איור 
pH 7טבלה (קרקעות '  מים זמינים במס50%טיבות של  תמיסת הקרקע בתכולת ר :(A – 8 נתניה 

כל (). חול(צ " ראשל– D, )סיין חרסיתי חולי( נחל עוז – C, )חרסית (4 גולן – B, )סיין חרסיתי חולי(
  ).הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות4 –טיפול נבדק ב 

  
אמוניה השאריתי באוויר הקרקע היה לבין ריכוז ה) 5טבלה (ח הקרקע "הקשר בין קק

ח היה גבוה יותר תכולת האמוניה באוויר הקרקע הייתה "ככל שהקק). 9איור (אקספוננציאלי יורד 

) ' ג100/ק" מא1.6(צ "ראשל: ליטר נותרו/ג" מ16.2כך בריכוז אמוניה התחלתי של . נמוכה יותר

 7.6 (8נתניה  ,55% –) ' ג100/ק" מא13.2(גילת , 69% –) ' ג100/ק" מא8.1(בית דגן , 93%

 3% –) ' ג100/ק" מא72.1 (4גולן , 28% –) ' ג100/ק" מא21.9(נחל עוז , 41% –) ' ג100/ק"מא

  . מהכמות שהוזרקה לקרקע
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) ליטר/ג"מ(כתלות בריכוז האמוניה המוזרק ) ליטר/ג"מ(  ריכוז האמוניה הגזית באוויר הקרקע:8איור 

 – A): 7טבלה (קרקעות '  תמיסת הקרקע בתכולת רטיבות של קיבול שדה במס pH-ות ב וכתל

 – D, )סיין חרסיתי חולי( נחל עוז – C, )חרסית (4 גולן – B, )סיין חרסיתי חולי (8נתניה 

   ).הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות4 –כל טיפול נבדק ב  ().חול(צ "ראשל

הדמיה של קרקע ( מהווים המחשה לפוטנציאל נידוף של אמוניה מהקרקע 23' נתוני טבלה מס

שיעור , )קרקע חשופה(במידה שהכלים פתוחים לאטמוספרה ). מכוסה בפוליאתילן אטום לאמוניה

בגלל הספיחה ) חול סייני וסיין חולי, חול(בינוניות - הקרקעות הקלות3 –הנידוף יהיה גבוה יותר ב 

  .)4איור (החלשה יחסית 
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  ). 'ל/ג" מ16.2ריכוז אמוניה התחלתי של (ח הקרקע " ריכוז האמוניה באוויר הקרקע כתלות בקק:9איור 

בכלים אטומים ביחס לסוג הקרקע ותכולת הרטיבות ) 'ל/ג"מ(ריכוז אמוניה שאריתי  :32טבלה 
  .בקרקע לאחר חשיפה לאמוניה

  (%)פוטנציאל נידוף 
  תכולת רטיבות

מרקם   קרקע
  הקרקע

ריכוז 
אמוניה 
מוזרק 

  )'ל/ג"מ(

ג חנקן "ק
צרוף לדונם 

 15עומק (
  )מ"ס

 מים 50%  יבש
  זמינים

  קיבול שדה

  50.0 3.2 ±  58 4.1 ±  68.2 2.3 ±  85.8  2.2  חול צ"ראשל
2.0  78.0  22.0  19.4    
4.2  171.6  ± 2.3 31.4  ± 0.2 30  ± 1.4 27.1  

 חול סייני בית דגן

8.2  343.2  ± 3.3 56.0  ± 0.5 45  ± 1.2 38.8  
2.0  78.0  16.1  13.0    
4.2  171.6  ± 0.5 20.2      

  סיין חולי  גילת

8.2  343.2  ± 2.4 38.0  ± 1.1 24.3  ± 2.1 22.4  
סיין  8נתניה     9.5 0.7 ±  2.1 0.2 ±  171.6  4.2

חרסיתי 
  חולי

8.2  343.2  ± 1.3 19.7  ± 0.9 19.5  ± 0.5 19.5  

סיין  נחל עוז    6.7 0.2 ±  2.1 0.2 ±  171.6  4.2
חרסיתי 
  חולי

8.2  343.2  ± 0.2 11.8  ± 0.9 17.4  ± 0.2 13.2  

  חרסית  4גולן     2.6 0.1 ±  0.6 0.1 ±  343.2  8.2
16.2  686.4  ± 0.2 2.8  ± 0.3 8.9  ± 0.4 7.9  

  . לא נמדד ישירות,  חישוב לפי נוסחה– מודגשיםמספרים  
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 in( וזמני החשיפה על הישרדות הפתוגנים השפעת ריכוזי האמוניה 4.3
vitro.(  

 . במעבדהin vitroבניסויים ,  שוכנות קרקע לאמוניה פתוגניות פטריותהרגישות של את נובדק

 :בדקנו את ההשפעה על צורות חיים שונות.  ריכוז אמוניה וזמן חשיפה:המשתנים שנבדקו היו

 S(וגופי קיימא ) S. rolfsii ,V. dahliae ,R. solani ,F. o. f. sp. lycopersiciפטריות ה(תפטיר 

.rolfsii , V. dahliae ו-  F. o. f. .sp. lycopersici(.   

  ,Sclerotium rolfsii של השפעת ריכוז אמוניה וזמן חשיפה על הישרדות תפטיר 4.3.1
 solani Rhizoctonia, ycopersicil .sp.  fFusarium oxysporum,  ו- 

dahliae Verticillium .  

 ניסוי הקדמי לקביעת תחום,  מהלכים2 –ריכוז אמוניה וזמן חשיפה בוצע ב , כל שילוב של פטרייה

, )3.5.1סעיף (כזכור . בדיקת התחום הרלוונטי באופן מפורטולאחר מכן , הריכוזים המתאים

דיסקיות הנושאות את הפטריה הודגרו במשך מספר ימים לבדיקת , לאחר החשיפה לאמוניה

 .A( Fusarium oxysporum f (:ה הי10כפי שמופיע בציור  בימים ההדגרהזמן . פטריהחיוניות ה

sp. Lycopersici –7ימים  ,)B( Rhizoctonia solani  – ,3ימים , )C( Verticillium dahliae -

 – y0 ( – הביקורת מצוינת בכל העקומות על ציר ה . ימיםSclerotium rolfsii .-  4 )D (, ימים10

 היא 10יור אהמגמה הכללית כפי שמתבטאת ב). ת שטח המושבה ללא חשיפה לאמוניההתפתחו

בזמני חשיפה קצרים , או בריכוז האמוניה שטח המושבה קטן/בזמן החשיפה ועולים ששככל 

  ).'ל/ג" מ0.24,  דקותD ,5(ובריכוזי אמוניה נמוכים שטח המושבה משתווה או עולה על הביקורת 

 .Fusarium oxysporum f. sp -בתפטיר של  ) 'ל/ג " מ4.8ריכוז (ניה העלאת זמן החשיפה לאמו

lycopersici 10 גרם לדחיית תחילת הצמיחה של התפטיר ביומיים לאחר חשיפה לפרקי זמן של 

 דקות בהשוואה לביקורת ללא אמוניה 30 ימים אחרי חשיפה לפרק זמן של 4 –ול ,   דקות20 –ו 

ג " מ4.8ריכוז אמוניה  (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciבשתי הפטריות  ). 11איור (

הייתה ירידה בשטח המושבה ככל שזמן ) 'ל/ג " מ6.8ריכוז אמוניה  (Rhizoctonia solani -ו ) 'ל/

  ).  11איור (החשיפה עלה 
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על שטח מושבה ממוצע ) קותד(ומשכי חשיפה ) ליטר אוויר / 3NHג "מ( השפעת ריכוזי אמוניה :10איור 
, A - Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  ,B -  Rhizoctonia solani:  הפטריות4של 

C - Verticillium dahliae ,D -  Sclerotium rolfsii . משך הגידול לאחר החשיפה לאמוניה
הקווים ,  חזרות6 – כל טיפול בוצע ב . ימים4 – ימים ו 10,  ימים3,  ימים7, היה בהתאמה

  .האנכיים מייצגים את סטית התקן

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

על עיתוי ראשית צמיחת המושבה ועל שטחה ביחס ) דקות( השפעת משך החשיפה לאמוניה :11איור 
 .A - Fusarium oxysporum f. sp, לזמן שעבר מסיום החשיפה לריכוז קבוע של אמוניה

lycopersici - 4.8ג " מNH3יר לליטר אוו  .B - Rhizoctonia solani – 6.8ג " מNH3 לליטר 
  .הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות לכל טיפול6. אוויר

)דקות(זמן חשיפה
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של כל  זמני החשיפה והשפעתם על יעילות ההדברה , ריכוזי האמוניההרצה משולבת של נתוני

  .24בטבלה פטרייה במבחן הרגרסיה המתאים הביא ליצירת משוואות הרגרסיה המופיעות 

  : בפטריות הבאות )Y( טבלת נתוני הרגרסיה של יעילות ההדברה :42טבלה 
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ,Verticillium dahliae ,Sclerotium rolfsii  

  . Rhizoctonia solani -ו 

R2  משוואת הרגרסיה  פטרייה
adj 

 
P-value*  

F. o.  f. sp. lycopersici Y = -26.7+1.8T+9.0C 
 

0.85 
 

XT=0.003 
XC=5*10-5 

Verticillium dahliae  Y = -14.3+0.9T+5.2C 
 

0.85 
 

XT=0.03 
XC=3.9*10-11 

Sclerotium rolfsii  Y = -23.8+2.5T+65.3C 
 

0.86 
 

XT=6.9*10-4 
XC=5.8*10-10 

Rhizoctonia solani  Y = -17.2+3.1T+3.2C 
 

0.79 
 

XT= 2.7*10-5 
XC=2.1*10-6 

- T) ן חשיפהזמ( ,C) ריכוז אמוניה(  
 Excelמשוואות הרגרסיה הותאמו באמצעות תוכנת  -

המשלבים את השפעת  ,12יור א הופקו העקומים שמופיעים ב24ממשוואת הרגרסיה בטבלה 

 ניתן 12יור אמ. ריכוזי האמוניה יחד עם זמני החשיפה על יעילות ההדברה של כל פטרייה

כל פחיתה , ה במכפלת ריכוז האמוניה בזמן החשיפהיעילות ההדברה תלוי. א:  כילהתרשם

 60%מציין שליעילות הדברה של , 12Cיור א לדוגמא בגורם אחד מחייבת הגברה של הגורם השני

עולים לריכוז ש במידה . דקות30ליטר בשילוב עם זמן חשיפה של /ג" מ8יש צורך בריכוז אמוניה 

חלק מהפטריות מסוגלות . ב.  דקות15ליטר ניתן לרדת לזמן חשיפה של /ג" מ12אמוניה 

רמת (להתמודד עם ריכוזי אמוניה נמוכים בקרקע ולכן יש צורך לעלות מעל ריכוז אמוניה מסוים 

 ריכוז הסף הוא למעשה .)ספציפי לכל פטרייה(הדברה של הפטרייה /על מנת לקבל עיכוב) סף

הפטריות מהפחות תפטיר  דירוג רגישות .ג. )מסומן בחץ שחור (X –נקודת החיתוך עם ציר ה 

 , .C .(V. dahliae, )B .( R. solani, )A .(lycopersici F. o. f. sp(: רגיש לרגיש הוא כדלקמן

)D.( S. rolfsii . ההבדל המשמעותי ,  הפטריות הראשונות הם קטנים3 יש לציין שההבדלים בין

  .S. rolfsiiהוא ברגישות הגבוהה של 
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  : פטריות4 השפעת ריכוז אמוניה ומשך החשיפה על יעילות ההדברה של :12איור 
Verticillium dahliae ,)D (Sclerotium rolfsii .י הדגרה "יעילות ההדברה נקבעה ע

 (C),  ימים3 (B),  ימים7 (A)של הפטריות שנחשפו לאמוניה במצע המתאים למשך 
  .  חזרות6 –ה ב כל טיפול נעש.  ימים4 (D),  ימים10

 .3.5.2של השפעת חשיפה לאמוניה של תפטיר פטרייה בוצעה בהתאם לסעיף המחשה חזותית 

   נצבעו באמצעות,rolfsii Sclerotium - ו Rhizoctonia solani , פטריותשתי

fluorecent brightener) Calcofluor White M2R(.  מקובע"בתהליך צביעה זאת הצבע "

ההסתכלות  .תפטיר ובכך הוא מהווה סמן לצמיחה שלאחר הסימון הצמיחה של הבאזורי

 האם מאותו ,נתנה אינדיקציה, במיקרוסקופ לאחר חשיפת הקורים לרמות שונות של אמוניה

 . או שחל עיכוב או עצירה בהתפתחות קורי התפטיר כרגילהקור המשיך להתפתח, קודקוד מסומן

 הרי, לי הביקורת הייתה התפתחות קורים רגילה שבעוד בטיפו14 – ו 13 איוריםניתן להתרשם ב

  )ליטר אוויר/NH3ג "מ(ריכוז 

ה 
בר
הד

ת 
לו
עי
י

(%
)

 

מן 
ז

)
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קור שנפגע קודקוד  . הפטריות2 של לאמוניה לאחר חשיפה שהתפתחות הקורים נעצרה או עוכבה

  .הצמיחה שלו מפסיק לגדול ומת

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג " מ01(לאחר חשיפה לאמוניה , Rhizoctonia solaniגדילה והסתעפות של קורים בתפטיר של : 13איור 
) A. (ultraviolet light ,(X2000)הצילום נעשה באמצעות מיקרוסקופ . ) דקות חשיפה20, ליטר/
 ביקורת ללא אמוניה -) C( תפטיר לאחר חשיפה לאמוניה –) B(, תפטיר,  ביקורת ללא אמוניה-
  לאחר חשיפה לאמוניה    קורים-) D(, קורים בודדים, 

44 44 μμMM

A

C

B

D
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ג " מ1.5(לאחר חשיפה לאמוניה , rolfsii Sclerotium  והסתעפות של קורים בתפטיר של גדילה:14איור 
) A (.ultraviolet light, (X2000)  הצילום נעשה באמצעות מיקרוסקופ. ) דקות חשיפה10, ליטר/
קורים '  מס-) C(, קור בודד,  ביקורת ללא אמוניה –) B(, קורים' מס,  ביקורת ללא אמוניה-

  .לאחר חשיפה לאמוניה   קור-) D(, ה לאמוניהלאחר חשיפ

  . של פטריות פתוגניותהשפעת ריכוז אמוניה וזמן חשיפה על הישרדות גופי קיימא 4.3.2

התבצע תהליך דומה , לאחר בחינת השפעת ריכוזי האמוניה וזמן החשיפה על תפטיר הפטריות 

 Fusarium  - ו Sclerotium rolfsii  ,Verticillium dahliae: הפטריות מ3קיימא של הגופי עם 

oxysporum f. sp. lycopersici  בהשוואה בין הריכוזים .)3.5.2סעיף ( בהתאם למוזכר 

לבין הריכוזים הדרושים להדברה מלאה של גופי ) 12יור א(הדרושים להדברה מלאה של תפטיר 

 היו  פטריות שבהם הריכוזים הדרושים להדברה מלאה של התפטיר2יש , )25טבלה (הקיימא 

 תפטיר – V. dahliae: גבוהים או דומים לריכוזים הדרושים  להדברה מלאה של גופי הקיימא

 .F. o. f. sp.  דקות חשיפה30 -בהתאמה ב' ל/ג אמוניה" מ14.8 – ו 16 ,וגופי קיימא

lycopersici -דקות חשיפה30 -בהתאמה ב' ל/ג אמוניה" מ6.9 – ו 8 , תפטיר וגופי קיימא  .

 4.8 – ו 1.4 , שבו נדרשו להדברה מלאה של התפטיר וגופי הקיימאS. rolfsiiהיה היוצא דופן 

A

C

B

D

44 44 μμMM
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 F. o. f. sp. lycopersici - ו V. dahliae עבור . דקות חשיפה10 -בהתאמה ב' ל/ג אמוניה"מ

 יכולת ה של לאמוניה באמצעות בדיקלאטלית- סובחיוניות גופי הקיימא לאחר חשיפהנבדקה גם 

  לאחר הפסקות תקופתיות באספקת חומרי מזון לפטרייה גופי הקיימא שלמחודשתהנביטה ה

  .אי הזנה/ מחזורי הזנה3 לא נמצאה פגיעה ביכולת הנביטה המחודשת גם לאחר .)3.5.2סעיף (

 - כלמידוספורות :גופי קיימא %100הדברה של ל ים הדרושוזמני חשיפה אמוניה י ריכוז:52טבלה 
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ,מיקרוסקלרוציות - Verticillium 

dahaliae , קשיוניות- Sclerotium rolfsii.  

  )דקות(זמן חשיפה   )ליטר אוויר/ג"מ(ריכוז אמוניה 
F. o.  f. sp. 
lycopersici  

Verticillium    
dahaliae  

Sclerotium    
rolfsii  

10  14.8         14.8  4.8  
20  6.9    14.8  2.4  
30  6.9    14.8  2.4  

  .הדגרה ימי 6נקבעה לאחר (%) יעילות ההדברה  . חזרות לכל טיפול12-15הערכים מייצגים ממוצע של  

 Sclerotiumתפטיר של ההשפעת אמוניה ותכונות הקרקע על שרידות  4.4

 rolfsii ו – ycopersicil .sp.  fFusarium oxysporum .  

נבחנה  F. o. f. sp. lycopersici – ו S. rolfsiiהשפעת ריכוזי אמוניה על שרידות תפטיר של  

ככל שמרקם הקרקע היה כבד יותר כך כי , ניתן לראות). 27 – ו 26טבלאות (בקרקעות שונות 

לדוגמא בעוד שבחול .  מלאה לשם הדברה באווירת הקרקעהיה צורך בריכוז אמוניה גבוה יותר

 20 -12הריכוז הנדרש היה בקרקע גולן ', ל/ג אמוניה" מ4 היה עד דרוש להדברה מלאההריכוז ה

  . ליטר/ג אמוניה"מ

) CFU(קרקע ' הפרופגולים החיונים לג' גזית באווירת הקרקע על מסהשפעת אמוניה  :62טבלה 
   ). שעות4חשיפה של (, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciשל  

ג "מ(ריכוז אמוניה 
NH3/ ליטר אוויר( 

   8נתניה 
 )וליסיין חרסיתי ח(

  צ "ראשל
  )חול(

  נחל עוז 
 )סיין חרסיתי חולי(

  4גולן 
  )חרסית (

0  50±100  1230±850 11000±5600  3375±1702 
4  -  0±0  4000±1155  -  
8  0±0  0±0  -  -  

12  0±0  -  0±0  500±1000 
16  -  -  -  0±0  

  . חזרות4הערכים מייצגים ממוצע של 
 . לא נבדק בריכוז זה-
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 )CFU(קרקע ' הפרופגולים החיונים לג' ית באווירת הקרקע על מסהשפעת אמוניה גז :72טבלה 
  ).  שעות4חשיפה של (, Sclerotium rolfsiiשל 

ג "מ(ריכוז אמוניה 
NH3/ ליטר אוויר(  

   8נתניה 
 )סיין חרסיתי חולי(

  צ "ראשל
  )חול(

  נחל עוז 
 )סיין חרסיתי חולי(

  4גולן 
  )חרסית (

0  432±162  2000±1154 375±222  3875±1436 
2  -  0±0  -  -  
4  0±0  0±0  25±50  2333±1154 
8  0±0  -  0±0  -  
12  -  -  -    
16  -  -  -  875±629 
20  -  -  -  0±0  

  . חזרות4הערכים מייצגים ממוצע של 
 . לא נבדק בריכוז זה-

ו  Sclerotium rolfsiiהשפעה על תפטיר של : מנגנון הפעולה של אמוניה 4.5
-  rsicicopely. sp.  fFusarium oxysporumבתנאי מעבדה .  

 הן לאמוניה על הפעילות המטבולית שלותחשיפה של הפטריה בדקנו את השפעת זה שלבב

 מתאי הפרשה/פהדלי:  הבאיםדדים וכללו את המ במעבדהin vitroהניסויים בוצעו . ברמת התא

ם פעילות האנזי,  בממברנות הפלסמהATPaseפעילות , )אשלגן, חנקן אורגני, גלוקוז(הפטרייה 

 .F. o. f,  פטריות2 תפטיר של הבדיקות בוצעו עם. ATP –ורמת ה ) GDH(גלוטמט דהידרוגנז 

sp. lycopersici , ו– S. rolfsii .  

 Fusariumשל חנקן אורגני וגלוקוז מתפטיר,  של אשלגןהפרשה/דליפה 4.5.1

 ycopersicil .sp. foxysporum  ו – Sclerotium rolfsii אמוניהל חשיפה  לאחר.  

סעיף ( , התאיםתעל תקינות ממבראנו, אמוניהל תפטיר פטרייה תחשיפה ההשפעה של נבדק

 מתאי )C ( וחנקן אורגני)B (אשלגן, )A ( גלוקוזהפרשת/ דליפתנתוני מציג 15יור א ).3.7.1

 גלוקוז הפרשת/דליפת.  הייתה בדגם של עקום אופטימוםהפרשה/הדליפה. S. rolfsiiתפטיר של 

 )1.5פי ( י"ג ח"מ/ג"מ 10-5*4.1  -ל )ללא אמוניה( 10-5*2.7קע של מהתפטיר עלתה מרמת ר

היא פחתה ) ליטר אוויר/ג" מ1.2(ליטר אוויר ובריכוז המירבי שנבדק /ג" מ0.8בריכוז אמוניה של 

 -ל 10-3*4.1 של ת רקע מרמהפרשה/באשלגן הייתה עליה בדליפה. י"ג ח"מ/ג"מ 10-5*3.0 -ל

הייתה  בחנקן האורגני. ליטר אוויר/ג" מ0.8 בריכוז אמוניה של )2.0פי  (י"ג ח"מ/ג" מ10-3*8.2

 בריכוז )1.6פי  (י"ג ח"מ/ג" מ10-3*3.5 -ל  10-3*2.2 של ת רקע מרמהפרשה/עליה בדליפה

 המירבית של שלושת הגורמים הפרשה/כי הדליפה, מעניין לציין .ליטר אוויר/ג" מ0.8אמוניה של 

 3 - מעבר לריכוז זה הדליפה קטנה ב. אווירליטר/ג" מ0.8הייתה בריכוז אמוניה של שנבדקו 

  .הגורמים שנבדקו
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  של מתפטיר) C(וחנקן אורגני ) B(אשלגן , )A( של גלוקוז הפרשה/דליפה :15איור 
 Sclerotium rolfsii20משך החשיפה בכל ריכוז היה ,  כתוצאה מחשיפה לאמוניה 

  .הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות4 – כל טיפול נבדק ב .דקות

יור א ( F. o. f. sp. lycopersiciאשלגן וחנקן אורגני מתאי תפטיר של ,  גלוקוזהפרשות/דליפות

 דגם גם. S. rolfsii - מאמוניה רק בריכוזים גבוהים יותר בסדר גודל בהשוואה ל והושפע) 16

 כתוצאה מחשיפה ה פחת)A ( גלוקוזהפרשת/דליפת. ל" היה שונה בהשוואה לנהפרשה/הדליפה

ג "מ/ג" מ10-3*4.0 - ל 10-2*1.3מרמת רקע של  פחיתה ,אוויר' ל/ג" מ4-8לריכוזי אמוניה עד 

 10-2*4.7 -ל  הגלוקוז התגברה במידה ניכרת הפרשת/ בריכוזים גבוהים יותר דליפת.י"ח

 עם עלתה) B(אשלגן  הפרשת/דליפת.  אוויר'ל/ג" מ20בריכוז אמוניה של ) 3.6פי (י "ג ח"מ/ג"מ

 10-3*9.6 - ל 10-3*6.2 עליה מרמת רקע של , בצורה מתונה יותראולם, העליה בריכוזי האמוניה

הייתה מגמת ירידה ) C(בחנקן האורגני . אוויר' ל/ג" מ2בריכוז אמוניה של ) 1.5פי (י "ג ח"מ/ג"מ

בריכוז ) 1.5פי (י "ג ח"מ/ג"מ 10-3*8.2  לרמה של 10-2*1.2 מרמת רקע של הפרשה/בדליפה

  .אוויר' ל/ג" מ16אמוניה של 
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  של מתפטיר) C(וחנקן אורגני ) B(אשלגן , )A(הפרשה של גלוקוז / דליפה:16איור 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici משך . כתוצאה מחשיפה לאמוניה 
הקווים האנכיים ,  חזרות4 –ל טיפול נבדק ב  כ. דקות20החשיפה בכל ריכוז היה 
  .מייצגים את סטית התקן

   ).17יור א ( והמוליכות החשמלית של תמיסת הדלףpH –לבדיקות לעיל נבדקו ה במקביל 

 1.2(  המרבי שנבדקאמוניהה בריכוז 5.6 – ללא אמוניה ו 4.7היה ) pH ) A – ה ,S. rolfsii –ב 

 בריכוז dS/m 0.3 – ללא אמוניה ו dS/m 0.19הייתה  )B(מלית  מוליכות החש-ה. ) אוויר'ל/ג"מ

אבל ,  בריכוזי האמוניה הגבוהים יותר הייתה מגמה של ירידה במוליכות.'ל/ג" מ0.8אמוניה של 

 .F -ב . אוויר בתמיסות שדלפו בטיפולי האמוניה'ל/ אמוניהג" מ0.8הערכים היו דומים לזה של 

o. f. sp. lycopersici . ה– pH ) C ( 8-16 בריכוז אמוניה של 9.4 – ללא אמוניה ו 6.9היה 

 0.46 – ל ללא אמוניה dS/m 0.18 - עלתה באופן ישר מ )D( מוליכות החשמלית -ה. 'ל/ג"מ

dS/m אוויר'ל/ג" מ16( המרבי שנבדק אמוניהה בריכוז (.  
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   תמיסות הדלף של שלpH –וה  )CE,m/dS(המוליכות החשמלית  :17איור 
 Sclerotium rolfsii ושל Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciלאחר חשיפה   

  .)Sclerotium rolfsii( מוליכות חשמלית –ו pH , )B (–ו ) A. ( דקות20 לאמוניה במשך 
 )C ( ו–) D( , pH מוליכות חשמלית – ו  )Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.( כל   
  .הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות4 –פול נבדק ב טי 

Fusarium בתפטיר של ) GDH(פעילות האנזים גלוטמאט דהידרוגנאז  4.5.2

 copersicily. sp.  foxysporum ו –  rolfsii Sclerotium לאמוניה  לאחר חשיפה
  . דקות20במשך 

גלוטמאט  האנזיםע על פעילות שפית אמוניהחשיפה של תפטיר פטרייה לשבדקנו את האפשרות 

סעיף ב מופיעהבדיקה תיאור ,  שהוא אנזים מרכזי במטבוליזם של החנקן)GDH( דהידרוגנאז

   -פעילות ספציפית ב   -גלוטמאט דהידרוגנאז של המחזרתהפעילות  .3.7.2

(Units NADPH /mg protein) בתפטיר של   ,S. rolfsiiבתפטיר הלא  10-2*3.53 -מ עלתה

 יריכוזב. )18Aיור א ( אוויר'ל/ג" מ1  בריכוז שלאמוניהל חשיפהב) 6.2פי  (10-1*2.19 -ל מטופל

  . האנזיםפעילות  חלה ירידה בגבוהים יותראמוניה 
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 10-2*2.08 -מ עלתה , F. o. f. sp. lycopersiciשל  בתפטיר גלוטמאט דהידרוגנאז הפעילות

יור א( אוויר 'ל/ג" מ10 אמוניה של פה לריכוזחשיב, )1.5פי ( 10-2*3.09 -ל  בתפטיר הלא מטופל

18B( . הייתה קבועה למדי  אוויר'ל/ג" מ5-15בתחום ריכוזי אמוניה של האנזים פעילות.   

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

) A ( Sclerotium rolfsii  בתפטיר של )GDH(גלוטמאט דהידרוגנאז  של הפעילות הספציפית: 81איור 
 20לאחר חשיפה לאמוניה במשך ) Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) B -ושל 
  .הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן,  חזרות4 –כל טיפול נבדק ב . דקות

י "הושפעה גם כן ע (Units NADP /mg protein) גלוטמאט דהידרוגנאז של מחמצנתהפעילות ה

 עלתה מהיא  )19Aאיור  (S. rolfsii   בתפטיר של). 19יור א( דקות לאמוניה 20החשיפה במשך 

ליטר /ג אמוניה " מ1 –לאחר חשיפה ל ) 4.5פי  (10-2*5.28 -ל  ללא אמוניה היקש ב10-2*1.18 -

  . האנזיםפעילות  ירידה בגבוהים יותר חלה אמוניה יריכוזב. אוויר

-10*3.68 בהתאמה, הייתה, )19Bאיור  (F. o. f. sp. lycopersiciשל  בתפטיר אנזיםהפעילות 

 ).2.3פי  ( אוויר'ל/ג" מ10ריכוז אמוניה של לאחר חשיפה ל 10-3*8.46  -ו  ללא אמוניה היקש ב3

 ורק בריכוז אמוניה )חיזור(הייתה שלילית ' ל/ג" מ7.5 – ו 5פעילות האנזים בריכוזי אמוניה של 

  . הפעילות חוזרת להיות ערך חיובי' ל/ג" מ10של 
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) A ( Sclerotium rolfsii  בתפטיר של )GDH(גלוטמאט דהידרוגנאז  של פעילות הספציפיתה: 91יור א
 . דקות20לאחר חשיפה לאמוניה במשך ) Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) Bושל  

  .ןהקווים האנכיים מייצגים את סטית התק,  חזרות4 – כל טיפול נבדק ב 

 Fusarium בתפטיר שלATP השפעת חשיפה לאמוניה על התכולה של 4.5.3

 copersicily .sp.  foxysporum  ו– Sclerotium rolfsii.  

 – ישפיע על רמת ה  וכי הדברהתאשל שינוי במטבוליזם חשיפה לאמוניה תגרום ל הערכנו כי

ATPאוויר' ל/ג" מ0.4(חשיפה לריכוז אמוניה נמוך  .3.7.3  הניסוי בוצע בהתאם לסעיף . בתא (

 מול לעומת 10-10*2.8(ביחס להיקש לא מטופל , S. rolfsii - ב ATP – ה הורידה את כמות

גרמו ) אוויר ומעלה' ל/ג" מ0.8 –מ ( ריכוזים גבוהים יותר של אמוניה ).  מול בהתאמה10-10*4.3

 מול 10-10*4.3 מול לעומת 10-10*8.6 ( לעומת ההיקש הלא מטופלATP –לעליה בכמות ה 

 הייתה ירידה מונוטונית בתגובה לחשיפה F. o. f. sp. lycopersici -ב .20Aיור א, )בהתאמה

 מול 10-9*9.8 לעומת ATP מול 10-8*1.43בהיקש הלא מטופל (לריכוזים גבוהים יותר של אמוניה 

ATP20יור א) אוויר' ל/ג" מ12,  בחשיפה המירבית לאמוניהB .  
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 fFusarium oxysporum . -ו ) A (Sclerotium rolfsii  טיר שלבתפ) ATPמול  (ATP תכולת :20איור 
sp. lycopersici) B ( חזרות4 –כל טיפול נבדק ב .  דקות20לאחר חשיפה לאמוניה במשך  ,

  .הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן

  לאחרSclerotium rolfsii  תאי התפטיר שלבממבראנות ATPaseפעילות האנזים  4.5.4
  .שוניםי אמוניה חשיפה לריכוז 

יכולה להצביע , כתוצאה מחשיפה לאמוניהשנגרמה אשלגן וחנקן אורגני ,  גלוקוזהפרשת/דליפת

 בודדנו את ממבראנות ,אפשרות זו בדוק על מנת ל. התאיםתממבראנועל שינוי בתפקוד 

ו בדקנו,  שוניםריכוזי אמוניה לאחר חשיפה לS. rolfsiiמיטוכונדריה מתאי הפטרייה הפלסמה וה

ציינו שעיכוב של ) 1986 (Bowman and Bowman. )3.7.4 סעיף( ATPaseפעילות  את בהן

הביא לדפולריזציה מהירה של פוטנציאל ) vanadate(ונדט ו  באמצעותH+-ATPaseפעילות 

  . הממבראנה

 וממבראנות בפלסמלמה )/A660 nmג חלבון"מ( ATPase בין פעילות ציגה השוואהמ 28טבלה 

.  מהממבראנותת בכל אחATPaseוכן את השפעת ריכוזי האמוניה על פעילות , מיטוכונדריהה

ממבראנות ב  בערך מהפעילות סדרי גודל2 – גבוהה ב למהפלסמב ATPaseפעילות 

 לאחר חשיפה עלתהבממבראנות המיטוכונדריה בפלסמלמה ו  ATPaseפעילות . מיטוכונדריה

M
ol

e 
A

TP
 

  )ליטר אוויר/NH3ג "מ(ריכוז אמוניה 
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 3 ופי בפלסמלמה 1.6 פי ילות הייתה בשיעורהעליה בפע.  אוויר'ל/ג" מ1בריכוז עד אמוניה ל

לאחר חשיפה לריכוז . בממבראנות המיטוכונדריה בהשוואה לפעילות ללא חשיפה לאמוניה

  . פחתה ATPase –פעילות ה אוויר ' ל/ג" מ1.25אמוניה של 

פלסמה ומיטוכונדריה בתאי  ממבראנותבבפלסמלמה ו ATPaseפעילות האנזים  :28טבלה 
   . דקות20 במשךאמוניה  לחשיפהלאחר   Sclerotium rolfsiiתפטיר של

  ריכוז אמוניה 
  )ליטר אוויר)/NH3ג "מ(

  ATPaseפעילות 
   פלסמהממבראנות

 )A660 nm /ג חלבון "מ(

  ATPaseפעילות 
   מיטוכונדריהממבראנות

  )A660 nm /ג חלבון "מ(
0.00  3.18±0.21     0.044±0.012    

0.50  4.21±0.22     0.029±0.021     
0.75  -     0.054±0.011     
1.00  7.73±0.32     0.132±0.055     
1.25  3.22±0.16     0.032±0.000     

     לא נמדד-

 Fusariumהתפטיר של  ומוליכות חשמלית במצע על התפתחות pHהשפעת  4.5.5

 ycopersicil .sp.  foxysporum ו –  Sclerotium rolfsii .  

ערכים ל  הגיעו הדלףתמיסות והמוליכות החשמלית של pH –ה  כי )4.5.1סעיף (הזכרנו לעיל 

 F. o. f. sp. lycopersici –ו  S. rolfsii -ב ,dS/m 0.46 – ו 0.3של ו 9.4 – ו 5.6מרביים של 

 –ו  S. rolfsii והמוליכות החשמלית על תאי התפטיר של pH – את השפעת ה בודדנו. בהתאמה

F. o. f. sp. lycopersiciם במצעי מזון עם ערכי י גידול" עpH ו – EC דומים לערכים המירביים 

בניסוי הדליפה .  לפי הצורךHCl – ו KOHערכים אלה הותאמו באמצעות . שהיו בניסויי הדליפה

 ת שיעור הגדילהבדיק . נשתנו בהתאם לתוספות האמוניה ולדליפות מהתאיםEC – ו pH -ה 

   .3.7.5התבצעה בהתאם לסעיף 

מוליכות ה וpH -ה   בהשפעת S. rolfsiiשל )יום/ר"סמ(ת שיעור גדילת מושבה  מציג א21Aיור א

 והמוליכות pH –ניתן להתרשם ששיעור הגדילה לא היה נחות במצעים עם ה . חשמלית

 F. o. f. sp. lycopersiciשיעורי הגדילה של . החשמלית הגבוהים יותר בהשוואה למצע הרגיל

 רגיל היו גבוהים PDAחשמלית שונים מזה של מצע כות  ומוליpHכל המצעים ששילבו ערכי ב

  .)21Bציור  (בשיעור גדילת המושבה וחלקם באופן מובהק



  71

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  B(Fusarium( ) ימי הדגרהA(  Sclerotium rolfsii) 3( של) יום/ר"סמ(שיעור גדילת מושבה  :21איור 
oxysporum f. sp. lycopersici )5(מוליכות החשמלית ב כתלות)  ימי הדגרהdS/m ( וב– pH 

  .הקווים האנכיים מייצגים את סטית התקן, חזרות–כל טיפול נבדק ב . של מצע הגידול
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  דיון .5

 המחלות התפתחות ,ס וחנקן אמוניקאלי על הפתוגנים"השפעת במ 5.1
  .והיבול

היא   וחנקן אמוניקאליס"במיישום באמצעות בקרקע הפחתת גורמי מחלה המסקנה מעבודה זו ש

 מהמינרליזציה של החנקן האורגני ס מספק אמוניום"במהיישום . ת גזיניהוצאה של רעילות אמות

ככולו האמוניום בקרקע רוב בו ) 10.5-10(מתאים  לערך pH-מעלה את ההוא גם ו ,של הבוצה

  .)22 איור (צורה הגזית הפעילהמצוי ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ס"הבמ ותכונות עיקריות של) ס"במ( תהליך הייצור של בוצה מיוצבת בסיד :22איור 

תמיסת הקרקע בכל הקרקעות מיצוי  pHהעלתה את לקרקע ס "הוספת הבמבעבודה הנוכחית 

. ס בקרקע"ס והקרקע ובעומס הבמ" כתלות בתכונות הבמשנבחנו בתנאי מעבדה ובתנאי שדה

ניקאלי  הייתה הכרחית לשם קבלת ריכוז אמוניה ביוצידי עם הוספת החנקן האמוpH –ת ה אהעל

) 17טבלה ( 2000/2001 –הציפורן ב ובניסוי ) 13טבלה  (ליזימטריםהניסוי ב .)23 איור (לקרקע

pH כתוצאה מכך , 12ס המוסף לקרקע היה "הבמpH  בטיפולים שקיבלו ,תמיסת הקרקעמיצוי 

לעומת זאת  .לאורך כחודש ממועד יישום החומר, היה גבוה באופן מובהק לעומת הביקורת, ס"במ

 יום 21לאחר ו, 10.5ס המוסף לקרקע היה "הבמ pH ,גילתא ב"בהדברת דוררת בתפוסוי בני

 בניסויי המעבדה התיצבות . חזר לרמתו הרגילה בכל הטיפוליםתמיסת הקרקע pH, )18טבלה (

ובסוג , ס המוספת" יום כתלות בכמות הבמ4-16 בין ארכה סביב הערך ההתחלתי pH –ה 

היה ) ק"סמ/' ג1.42משקל נפחי (מצאו שבקרקע קלה ) 2008 (Zasada et al ).8טבלה (הקרקע 
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 טון 2(ס "לאחר הוספת במ 8.5 –ל  11של  pH – ימים על מנת שהקרקע תחזור מ 10 -צורך ב

של   תמיסת הקרקע הוא הקרבונציהpH-הגורם העיקרי לירידה ב). לדונם על בסיס חומר יבש

 CO2 - ועם ה  החומר האורגני של הבוצה הנוצר בדגרדציה שלCO2 עם ההידרוקסיל החופשי

גבוה ס יהיה " הבוצה בבמשיעור יגדל ככל שpH -ניתן לפיכך להניח כי קצב הירידה ב. אטמוספרי

  . יוצבת פחות מ תהיהבוצהיותר וה
ס בלבד יכולה להשפיע על חיוניות הפתוגנים " תמיסת הקרקע כתוצאה מהוספת במpHהעלת 

 20%בקרקע חול סייני גרמה להדברה של ' ד/ טון10.4 ס בשיעור של"הוספת במ. בקרקע

 F. oxysporum f. sp. dianthi בפרופגולים של 35% – ו Sclerotium rolfsiiבקישיונות של 

 השפעה דומה דווחה .)9טבלה  (10.4 – תמיסת הקרקע ל  מיצוי של pH – ה עלייתכנראה בגלל 

 הפחיתה נביטת 10 – תמיסת הקרקע ל pHמצאו שעלית ) Peng et al.) 1999: במספר עבודות

 תמיסת pHמצאו שעלית ) F. o. f. sp. cubense. Vincent et al.,) 1997מיקרוסקלרוציות של 

  . בקרקעRalstonia solanacearum הפחיתה את אוכלוסיית 9 –הקרקע ל 

הביא , )דונם/ג" ק54.6 ( חנקן אמוניקאליעומס מתאים של ו) תמיסת הקרקעpH(ס "של במשילוב 

 Verticillium dahliae, Sclerotium rolfsii ,Sclerotinia להדברה מוחלטת של גופי קיימא של

sclerotiorum ופרופגולים של  F .oxysporum f. sp. dianthi)  9טבלה.(  

Tenuta and Lazarovits )2002a( 1%בוצה מיוצבת בגיר בשיעור הוספה של השתמשו ב 

)w/w ( ת  של קמח עצמו2%עם)MBM( ,הדברה מלאה של מיקרוסקלרוציות של וקיבלו 

V.dahliae לעומת טיפול של חמרה בקרקע MBM 4% שהיה בעל השפעה גבולית .  

  

  

  

  

  

  

  

  .ודשנים חנקניים אנאורגנים) ס"במ( תהליך הייצור של אמוניה משילוב בוצה מיוצבת בסיד :23איור 

ישפיע גם על יעילות ההדברה באמצעות , כל גורם שישפיע על ריכוז האמוניה החופשית בקרקע

בחול דיונה  .בניסויי המעבדה הודגמההשפעת מרקם הקרקע על יעילות ההדברה  .ס"אמוניה ובמ

 .F. oxysporum f. sp של מלאהבקרקעות בעלות מרקם חול סייני וסיין חולי קיבלנו  הדברהו

dianthi ג חנקן " ק55של בתוספת ו ,הס בהתאמ"דונם במ/ טון7.8 – ו 5.2יישום של  בשיעורי

גם )  הפחתה76%(יעילות ההדברה הייתה חלקית בלבד  ,תבקרקע חרסיתי. אמוניקאלי לדונם
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 Tenuta and  בדומה).8טבלה (ג חנקן אמוניקאלי לדונם " ק55 -ס ו" טון במ21יישום של ב

Lazarovits) 2004 (קמח עצמותיישמו כמויות שוות של MBM) (מוניה לשם קבלת ריכוזי א ,

 בקרקע החולית הייתה הדברה מלאה של מיקרוסקלרוציות של .סייןבקרקע חולית ובקרקע 

Verticillium dahliaeלעומת אי הדברה בקרקע חמרה .  

 ,כך .אמוניה בקרקעושפעת מאפשרות התנועה של  מ באמצעות אמוניה בקרקעיעילות ההדברה

 10.4 ביישום של הושגה, מ" ס0-20 קרקעה שכבתבF.oxysporum f. sp. dianthi הדברה של 

מ " ס20-30   הדברה דומה בעומק של.ג חנקן אמוניקאלי לדונם" ק16.2 –ו דונם / ס"במ טון

בניסוי  תופעה דומה התקבלה ).10טבלה (' ד/ג" ק65 –ל ש חנקן אמוניקאלי הייתה בעומס

' ד/ טון7.5ום של  ייש. בחלקות קטנותציפורןבגידול F. oxysporum f. sp. dianthi הדברת 

הפחיתו בצורה מובהקת ' ד/ג" ק72 עד 18 –מ בשיעורי יישום ס בתוספת חנקן אמוניקאלי "במ

שיעור יישום של ב .מ" ס0-20 בעומקF. oxysporum f. sp. dianthi הפרופגולים של ' את מס

 של יםהפרופגול'  פחיתה מובהקת במסהייתהחנקן אמוניקאלי ' ד/ג" ק72 –ס ו "במ' ד/ טון7.5

אמוניה נעה לעומק כנראה שהמעניין הוא ש .)3יור א(מ " ס40-60 – ו 20-40 בעומק  גםהפתוגן

  . בשכבות קרקע אלוpH –שלא הייתה התאמה של ה פ "אע, הקרקע וגרמה שם להדברת פוזריום

של הטיפולים על רמת השפעה ה משךהוא וממקורות אמוניה ס "מדד נוסף ליעילות השימוש בבמ

-0בעומק F. oxysporum f. sp. dianthi הפרופגולים של ' מסב ההפחתהמ.  בקרקעהפתוגנים

 הייתה מובהקת )חנקן אמוניקאלי+ ס "במ(השפעת התוספים ראות כי ניתן ל, )3יור א(מ " ס20

על רמת הפתוגן  אורגנים השפעה ארוכת טווח של תוספים .מהיישום ויותריום  250עד לפחות 

מצאו ) Conn and Lazarovits )1999 : אחרות בעבודותיםרמוזכ ועוצמת מחלה בקרקע

 ובנמטודות למשך שנתיים לעומת ביקורת potato scab –שהוספת זבל עופות הקטינה נגיעות ב 

  .ללא תוספים

שמצא דיכוי של ) Sequeira) 1963השפעה ארוכת הטווח ניתן למצוא בעבודה של להסבר 

Fusarium oxysporum f. sp. cubenseלטענתו הדיכוי בשלב . שר הוסיפו אוריאה לקרקע כא

מפגיעה בתהליך י ריכוזים גבוהים של ניטריט כתוצאה "י אמוניה ובהמשך ע"הראשוני נגרם ע

א ועל המעבר מניטריט לניטרט בתהליך הניטריפיקציה ה  שאחראיהחיידק(הניטריפיקציה 

Nitrobacterי ריכוזים גבוהים של ניטריט"א מעוכב עו וה ,pH י אמוניה"גבוה וכן ע( .  

ס והחנקן האמוניקאלי אינה ספציפית לפתוגן "רעילות האמוניה שנוצרה כתוצאה מהוספת הבמ

לביטוי  כפי שזה בא , בפטריות וחיידקי קרקע היא בעלת טווח רחב של פגיעהאמסויים אל

, א"וי תפו בניס Rhizoctonia solani - ו Verticillium dahliaeהפרופגולים של ' במסבפחיתה 

: באמצעות הדברה של פתוגנים בקרקע ה נמצאןשבה אחרותעבודות בו, )21 –ו , 19טבלה  (גילת

לגבי  ) וזבל עופותזבל חזירים, קמח עצמות( אורגניים שהשתחררה לקרקע מתוספים אמוניה ).א(

Verticillium dahliae ו - Streptomyces scabies )Conn and lazarovits, 1999; 

lazarovits et al., 2000(. )דשנים אמוניקאלים המוספים לקרקע כמו אמוניה אל מימית  ).ב

אוריאה , )Fusarium roseum f. sp. cerealis )Smiley,1970 אוכלוסייה של השהפחית
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 Pythiumאוכלוסייה של ו, )Phellinus noxius )Chang,1999 אוכלוסייה של השהפחית

ultimum, Thielaviopsis basicola, Macrophomina phaseolina )Chun,1985( .)שילוב ).ג 

 של מנבגיםהפחית נביטה של ש, )אוריאה(ודשן חנקני מינרלי ) זבל עופות(של תוספים אורגנים 

Peronospora parasitica ו – Phytophthora cinnamomi )Tsao, 1980(.  

-Nריכוזי  ואת  החשמליתהמוליכותכל תוספת של מרכיב אורגני ודשן חנקתי לקרקע מעלה את 

NH4 ו – N-NO3ואכן בניסוי הליזימטרים ובניסוי גילת המוליכות החשמלית של .  בתמיסת הקרקע

 .)18 -ו  13טבלה (ס בשילוב החנקן היו גבוהים באופן מובהק לעומת הביקורת "טיפולי הבמ

קן  ובמידה פחותה מהחנ,שיושם CKD –ומה ס "המוליכות החשמלית נבעה ברובה מהבמ

ס גרמה לעיכוב בהתפתחות "רמת המוליכות הגבוהה בטיפולי הבמ, בניסוי גילת. האמוניקאלי

 את .ס יצאו מהעיכוב"טיפולי הבמ, השקיות גדושות' הצמחים בתחילת הגידול ורק לאחר מס

השפעה ישירה על . 1:  קטגוריות2 –ההסתכלות על ריכוזי החנקן המינראלי ניתן לחלק ל 

נידוף חנקן אמוניקאלי . 2). העלת ריכוז המלחים( של תמיסת הקרקע המוליכות החשמלית

החנקן  + ס"בטיפולי הבמ צורותיו 2 –בניסוי הליזימטרים ריכוזי החנקן המינרלי ל . לאטמוספרה

שילוב של (נידוף מואץ של אמוניה לאוויר מ וזה נבעיתכן , )13טבלה (היו נמוכים לעומת הביקורת 

 לא היה הבדל 2000/2001לעומת זאת בניסוי ציפורן  ). אמוניקאלי גבוה וחנקןpHס עם "במ

 צורות החנקן במרבית תאריכי 2 -ס והחנקן האמוניקאלי ב"מובהק בין טיפול הבוצה לטיפולי הבמ

 הפחתת נידוף החנקן .)18טבלה (תוצאה דומה התקבלה בניסוי גילת . )17טבלה (הדיגום 

 מתון יחסית וכיסוי בפוליאתילן למשך זמן ארוך pHם ס ע"לאטמוספרה יתכן ונבעה משימוש בבמ

  . יותר

  של כל חומר אורגני לקרקע מחייב התייחסות למוליכות החשמלית של תמיסתיישום, כללית

יש צורך בהתאמה כמה שיותר מדויקת של רמת  .שתילה של הגידול בשטח/הקרקע לפני זריעה

 ודשנים ס"במ יישום שלילית אפשרית של השפעהיישום התוספים לסוג הקרקע על מנת להימנע מ

  . מאידך גיסאלקבלת הדברה יעילהמחד גיסא ו) EC -ו  ,pH(קרקע על תכונות ה חנקניים

ס "הוספת במ .ס ובדשן חנקתי הוא ההשפעה על הגידול החקלאי"היבט נוסף של השימוש בבמ

השפעה , נים בקרקעהפחתת פתוג: מישורים על הגידול החקלאי'  להשפיע במסהודשן חנקני יכול

השפעה על , )ריכוזי חנקן לצורותיו, pH, מוליכות חשמלית(על תכונות כימיות של הקרקע 

 והשפעה) לא נבדק (השפעה על זמינות זרחה ויסודות קורט, )לא נבדק (תאחיזת המים בקרקע

  הפתוגנים רמתיש לציין שבעוד שלהפחתת). לא נבדק(על אוכלוסיות מיקרואורגניזם בקרקע 

הרי שלהשפעה על התכונות הכימיות יכולה להיות , בקרקע יש השפעה חיובית על הגידול

   .)תוספת חנקן לגידול(או חיובית ) עודפי חנקן,  גבוה pH,מליחות גבוהה(השפעה שלילית 
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 pH–בקרקע ו  תכולת הרטיבות, תכונות הקרקע, השפעת ריכוז האמוניה 5.2
זמינה  אמוניה גזית קבלת תמיסת הקרקע על ספיחת אמוניה לקרקע ועל

  .להדברה

 .F( ההדברה בקרקעות שונות לגבי אותו פתוגן יעילותבחלק הראשון של העבודה זיהינו הבדלים ב

oxysporum f. sp. dianthi ( , גם כאשר הצלחנו להגיע ל– pH  הדרוש ) בהנחה ).8טבלה 

מכאן שכל גורם , קרקעשלהדברה מקסימאלית יש צורך להגיע לריכוזים ביוצידים של אמוניה ב

גורם משמעותי , המפחית את ריכוז האמוניה באוויר או תמיסת הקרקע ישפיע על יעילות ההדברה

  .  לאמוניה גזית הקרקעשל הספיחהכושר  בקביעת ריכוז האמוניה הביוצידי בקרקע הוא

 Nommik and Vahtras (1982). י הקרקע" עNH3מנגנונים להסביר את הספיחה של ' הוצעו מס

, י חומר אורגני וחרסיות"ספיחה ע. 1:  קטגוריות3 –חילקו את מנגנוני תאחיזת האמוניה בקרקע ל 

   ).chemisorption(ספיחה כימית . 3ספיחה פיזיקאלית . 2

 קיבול גבוה יחסית לספוח ות בעלןקרקעות אורגניות וקרקעות מינראליות עשירות בחומר אורגני ה

NH3 ,Mattson and Koulter-Anderson, 1942; Broadbent et al., 1960; Lindbeck and) 

Young, 1965 .( קרקעות מינראליות עם תכולת חומר אורגני נמוכה סופחים כמות קטנה של

ספיחה פיזיקאלית היא  .)Nommik and Vahtras, 1982( ביחס לכמות החנקן שניתנה אמוניה

 ;Parr and Papendick, 1966( רקע לקNH3זמן קצר לאחר יישום היא מתרחשת תוך והפיכה 

(Nommik and Vahtras, 1982 . ספיחה כימית היא לרוב המנגנון הדומיננטי של תאחיזת ה- 

NH3את היוניזציה של מולקולות ה קושרותהתיאוריות מאחורי המנגנון , י הקרקע" ע - NH3 ל - 

NH4
  ). (Mortland et al., 1963םי אתרי חילוף הקטיוני" והספיחה העוקבת ע+

 ככל .)5טבלה (הייתה קשורה ישירות למרקם הקרקע ) 4יור א(ספיחת האמוניה לקרקע יבשה 

 עם 4קרקע גולן , י הקרקע"כך גדל כושר תאחיזת האמוניה ע, שתכולת החרסית בקרקע עלתה

 בתחום הביניים ניתן להתייחס לקרקע .ג קרקע"ג אמוניה לק" מ6000 – כ ספחה , חרסית56.2%

צ "ג קרקע ולבסוף קרקע ראשל"ג אמוניה לק" מ1200 –ספחה כ ש  חרסית11.8%עם בית דגן 

 נתוני הספיחה מתיחסים לריכוז .ג קרקע"ג אמוניה לק" מ200 – חרסית שספחה כ 3.1%עם 

 שריכוז האמוניה 4חוץ מגולן , בכל הקרקעות' ל/ג" מ25 ( לכל קרקעהאמוניה המקסימלי שהוזרק

קשר בין תכולת החרסית בקרקע ויכולת הספיחה של האמוניה מוזכרת  ה).'ל/ג" מ35המוזרק היה 

חרסיות הקרקע יכולות לאחוז כמויות גדולות ש  צויןהשב) Dontsova et al ) 2005בעבודה של

 NH3 גם אחרי הסרה של גז ,ומחוץ לתחרות עבור אתרי חילוף, ח"של אמוניום בעודף על הקק

  .מהסביבה

ואת קיבול , (K)אמוניה  הקרקעות ללש אפיניותהאת שבנו חי Langmuirמשוואת אמצעות ב

,  לאמוניההקרקעשל לה האפיניות  קטן יותר כך גדK –ככל ש  .(X0)הספיחה המרבי לאמוניה 

קרקע  .)22טבלה  ( יהיה גדול יותרX0 קטן יותר כך K –ככל ש :  המדדים קיים יחס הפוך2ובין 

החול ו,  הקרקעות שנבדקו6מבין ) K=0.0104 (האפיניות הגבוהה ביותרהייתה בעלת  4גולן 



  77

 4קרקע גולן גם קיבול הספיחה של ). K=0.187(ביותר אפיניות הנמוכה היה בעל הצ "ראשלמ

  . בהתאמה, ג קרקע"ק/ג" מ385לעומת  20,000; בערך מאשר של החול 50פי היה גבוה לאמוניה 

מצא  )Khengre et al ) 1977 :נות אמוניה בקרקעות שוספיחה שלבספרות יש נתונים לגבי כושר 

 ' ג100/ק"מא 53ח של " עם קקג קרקע עבור קרקע חרסיתית"ק/ג" מ1620 של ספיחהכושר 

מצא שקרקעות מינראליות ,  שבחן יכולת קרקעות שונות לקבע אמוניה,)Nyborg) 1969 .קרקע

 היתהוניה  האמספיחת, 8-56% ותכולת חרסית שנעה 2-9%עם תכולת חומר אורגני שנעה בין 

   .ג קרקע"ק/ג" מ425-1445בתחום שבין 

כנראה  נובע וההבדל, מוזכר בספרותהיה גבוה יחסית לאמוניה העבודה הנוכחית כושר הספיחה ל

גזית  הייתה לספיחה כימית של האמוניהבעבודות אלו התיחסות השבעיקר מהעובדה 

)chemisorption(. וע את הספיחה הפיזיקאלית של  באופן יסודי על מנת למנואוורר קרקעות אלו

  לא יכול להיות מוסרNH3 גז הוא די גבוה ומכיוון שchemisorption –שינויי האנרגיה ב  .הגז

. )James and Harward, 1964 (תופעה זו נחשבת כספיחה לא הפיכה, תחת תנאים רגילים

 ,פיזיקאליתהספיחה את ההן את הספיחה הכימית והן  מרכיב הספיחה כלל ,בעבודה הנוכחית

בתהליך הספיחה  .החרסיותשטח הפנים של ל NH3קשר מימני בין מולקולת ב מתאפיינתה

 Brown and(ראקציות נחשבות כהפיכות ההשינוי האנרגטי הוא יחסית נמוך ולכן , תהפיזיקאלי

Bartholomew, 1962; Brown and Harward, 1963 .(  

 ואת השפעתבדקנו  .א תכולת המים בקרקעגורם נוסף המשפיע על תאחיזת האמוניה בקרקע הו

 לריכוזי אמוניה שונים תן לאחר חשיפקרקעות לחות ה שלבאמצעות מדידת ריכוז האמוניה באוויר

 50% , תנורבשוי(תכולת הרטיבות בקרקע  ככל שעלתה ,במרבית הקרקעות שנבחנו). 6יור א(

 מוזכרמתאים למה ש ממצא זה .קרקעלהאמוניה גדלה ספיחת )  קיבול שדה,מים זמינים

 McDowell and- ו ,Stanley and Smith )1947( ,Jackson and Chang (1956) .בספרות

Smith )1958( , ציינו שאיבודNH3-N) מכסימלי לאחר יישום אמוניה אל היה  )נידוף מהקרקע

 קטנו ככל שתכולת המים N-NH3הם גם מצאו שהפסדי . מימית בקרקע שעברה ייבוש אוויר

 . של האמוניה יעילות הלכידההגדלתנובעת ממים ה תהשפע .התקרבה לקיבול שדהבקרקע 

 , עוברת ספיחה פיסיקליתהיא .  העוטף את חלקיקי הקרקעאמוניה מתמוססת בפילם המים

NH4 ליצירת מים עם הגיבמהיא גם  pH-ובהתאם ל
יכול להספח לקומפלקס יון האמוניום  .+

  .הסופח של הקרקע

ספיחת אמוניה בקרקע  :הקרקעות האחרותמ התנהגה בצורה שונה) יתחרס (4הקרקע גולן 

הקשירה של האמוניה בקרקע שיתכן . הקרקע הלחהלעומת היבשה הייתה גבוהה במידה ניכרת 

קשורות באופן הומולקולות מים ) -OH( קבוצות הידרוקסיל ,NH3תגובה בין . )א(היבשה נבעה 

י "ספיחה ע. )ג( .תגובות עם חומר אורגני. )ב( )(Mortland, 1966  מינראלי חרסיתאלמהודק 

 .קשירה פיזיקאלית, )H- bonding(מינראלי חרסית ומרכיבים אורגניים באמצעות קשרי מימן 

Brown and Bartholomew) (1962 מצאו שחרסיות )bentonite ו – halloysite ( יבשות ספחו

 הם .mm  Hg 60עד  של PNH3 –וב ) משקלי (2.5%יותר אמוניה מחרסיות בתכולת רטיבות של 
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. י מולקולות מים" בקלות עתקשרי מימן מוחלפאחוזה באמוניה  ,מורטבתהקרקע כי ב, סברו

.  שיש לו רק זוג אחדNH3 זוגות של אלקטרונים לא מזווגים לעומת 2 יש מיםשלהסיבה לכך 

(Brown and Bartholomew, 1962) ,אלקטרונים לא המשיכה של יונים טעונים חזק חיובית לו

י " עNH3תאחיזת , תחת תנאי הקרקע, לכן .מזווגים אלה מספקת את המנגנון ליצירת הקשר

 NH3ויהיה בעל חשיבות רק באזורים של ריכוזים גבוהים של , יהיה בעל אופי חולףזה מנגנון 

  .(Mortland, 1966)ובהעדר של מים 

לפי  תמיסת הקרקע pHי "רקע נקבע עשיווי המשקל בין ריכוזי האמוניה והאמוניום בתמיסת הק

Log {[NH3(g)]/[NH4: ךל הסלב-משוואת הנדרסון
+

(aq)]} = pH - 9.3) 24oC(. ריכוז האמוניה 

 של pH -בתמיסת הקרקע נמצא בשיווי משקל עם ריכוז האמוניה באווירת הקרקע ולכן שינוי ה 

 תמיסת pHר העלנו את כאש .תמיסת הקרקע אמור להשפיע על ריכוז האמוניה באווירת הקרקע

, נתניה(כבד - הקרקעות בעלות המרקם בינוני3 – ב ירידה בספיחההייתה  10.3- ל7 –הקרקע מ 

היו בספיחת האמוניה ברטיבויות השונות ההבדלים ) צ"ראשל (חול ב, לעומת זאת.)גולן, נחל עוז

  .)' ג100/ק" מא1-פחות מ(זניחים כנראה בגלל קיבול הספיחה הנמוך של החול 

  כמות נתונה של אמוניהתכאשר מדרגים את ריכוז האמוניה שנמצא באוויר הקרקע לאחר הזרק

ניתן לקבוע שריכוז האמוניה באווירת הקרקע הולך ויורד ככל , ח הקרקע" ביחס לקק)'ל/ג" מ16.2(

היה ריכוז '  ג100/ק" מא0.97ח של "עם קק) צ"ראשל(בקרקע חולית  .ח הקרקע עולה"שקק

ח של " עם קק4 בקרקע גולן 3% מהכמות שהוזרקה לעומת 93%-ויר הקרקע כ האמוניה באו

  מצאו מתאם שלילי בין)1981 (.Ryan et al –ו ) Parr et al )1966 . גם.  ' ג100/ק" מא72.1

 דרוש על מנת להפחית את נידוף היה'  ג100/ק" מא25מינימום של  .מקרקעותNH3  לנידוףח "קק

NH3במידה משמעותית  (Parr et al., 1966). Blue and Eno )1954 ( מצאו שיעור גבוה של

 Tenuta and Lazarovits .קרקעות חוליותבמימית -אמוניה אלביישום של איבודי אמוניה 

 נמצא בקורלציה  אמוניהנידוףציינו כי ) 1989 (Martens and Bremner-ו) 2004, 2002(

ובקורלציה חיובית עם , כולת פחמן אורגנית, תכולת הסילט ותכולת החרסית, ח"שלילית עם קק

השפעת תכונות הקרקע על זמינות אמוניה לפעולת ההדברה סכמאטי של  סיכום .תכולת החול

  .24 איורניתן לראות ב
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  .הדברה של האמוניהה השפעת תכונות הקרקע על פוטנציאל :24איור 

 in(פתוגנים השפעת ריכוזי האמוניה וזמני החשיפה על הישרדות ה 5.3
vitro(.  

ריכוז  תמיסת הקרקע על pH –תכולת המים בקרקע ו , לאחר שכימתנו את השפעת הקרקע

פטריות ' של מסתפטיר  תריכוז האמוניה הדרוש להדברבדקנו מהו , אמוניה גזית באווירת הקרקע

  : ותמגוון פטריל זה אופייני .מרבית הפטריות יכולות לנצל אמוניה כמקור חנקן יחיד. קרקע

Alternaria sp., Aspergillus sp., Botrytis sp., Cladosporium sp., Coprinus sp., 

Diplodia sp., Mucor sp., Neurospora sp., Penicillium sp., Ustilago sp. (Morgan and 

MacMillan, 1954: Pateman et al., 1967: Lewis and Fincham, 1970a. (ריכוזי , ואכן

מאפשרים גדילה נורמלית של שטח המושבה , כים וזמני חשיפה קצרים לאמוניהאמוניה נמו

 ).10יור א( S. rolfsii - ו V. dahliae ,R. solaniכפי שהדבר בא לביטוי לגבי , )יחסית לביקורת(

ריכוזי אמוניה נמוכים המריצו נביטת כי ,  הראו)Setua and Samaddar) 1980 ,דומהב

  .Sclerotium oryzae –ו Curvularia lunata, Penicillium chrysogenum  פרופגולים של

חשיפה לאמוניה ללא  (תלויה במכפלת ריכוז האמוניה בזמן החשיפההייתה יעילות ההדברה 

 ,עם זאת .)12יור א( כל פחיתה בגורם אחד מחייבת הגברה של הגורם השני ).תיווך של קרקע

ה של קישיונות של קישיון רולפסי כפונקציה של  שבדקו הדבר,)Eshel et al.) 1999בעבודה של 

 מצאו שריכוז גבוה של מתיל ברומיד בפרק זמן קצר היה ,)T(וזמן יישום ) C(ריכוז מתיל ברומיד 

 C*Tכאשר היה מדובר במכפלת (יעיל יותר מריכוז נמוך של מתיל ברומיד ופרק זמן ארוך 

 זמן חשיפה וריכוז . אפקט של הדברה כלומר יש לעבור רמת סף מסוימת על מנת לקבל.)קבועה

האפקט . )11יור א(גדילת התפטיר והתפתחות שטח המושבה לעיכוב של  גרמו אמוניה מתאימים

פגיעה בקודקוד הגדילה של ל כי יש קשר,  ראינו.ככל שעולים בזמן החשיפה לאמוניהמתגבר 

   ).14 -ו  13 איור(הקורים 
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 היו פחות רגישות R. solani  - ו V. dahliae :שנבדקובין הפטריות ברגישות לאמוניה   הבדלהיה

תופעה דומה . S. rolfsiiהייתה ) בסדר גודל(  מכולןוהרגישה  .lycopersici F .o. f. sp  - מ

 היה Thielaviopsis basicola  שתפטיר שלנושציי) Candole and Rothrock) 1997י "דווחה ע

 Setuaגם . Pythium ultimum שלו א Rhizoctonia solaniמתפטיר של רגיש יותר לאמוניה 

and Samaddar) 1980 (תפטיר שלינו שיצ Helminthosporium oryzae  היה פחות רגיש

תכולה ההבדל ברגישות נבע מ, לטענתםו ,Aspergillus oryzae  שללאמוניה לעומת תפטיר

  .H. oryzaeגבוהה יחסית של גלוקוז בתפטיר של 

 .F. o. f. spמיקרוקונידיות של/מקרו, כלמידוספורותשל גם ניה  לאמורגישותהבדקנו את 

lycopersici , מיקרוסקלרוציות שלV. dahliaeקישיוניות של של  וS. rolfsii . ומשכיהריכוזים 

שהיו לריכוזים דומים למדי של גופי הקיימא היו של הנביטה מלאה מניעה דרושים ליו השחשיפה ה

ליטר /ג אמוניה" מ8-10 – ו lycopersici F .o. f. sp.  )6.9-14.8דרושים להדברת התפטיר לגבי 

ליטר /ג אמוניה" מ14-16 – ו 14.8 (V. dahliae -ו  ,) בהתאמה,תפטירהקיימא והאוויר עבור גופי 

 .S  הקשיונותתש להדברשנדרהריכוז , לעומתם .) בהתאמה,אוויר עבור גופי קיימא ותפטיר

rolfsii  התפטירהריכוז שנדרש להדברת לעומת )  החשיפהמשךם לבהתא (2-4פי היה גדול 

כי , נציין. ) בהתאמה,ליטר אוויר עבור גופי קיימא ותפטיר/ג אמוניה" מ1.2-1.4 – ו 2.4-4.8(

גופי קיימא של לטאליים של אמוניה לא השפיעה כלל על יכולת הנביטה של -חשיפה לריכוזים תת

lycopersici F. o. f. sp. ו - V. dahliae.   

  ותכונות הקרקע על שרידות תפטיר הגזית באווירהשפעת ריכוז האמוניה 5.4
Sclerotium –ו  ycopersicil. sp.  fFusarium oxysporum של

rolfsii בקרקע  .  

 הגזית צריך אמוניהה ריכוז , לקבל הדברה מוצלחת של הפטריות בקרקעראינו כי כדי, עד כה

שילוב סוגי קרקע שונים עם ריכוזי אמוניה שונים  .מעל ערך סף מסויים,  מספיק גבוהלהיות

אימתו את  )27–ו  26טבלה  (S. rolfsii - ו .lycopersici F. o. f. spוהשפעתם על הדברת 

 יש צורך בריכוזי אמוניה גבוהים יותר לקבלת הדברה , שככל שהקרקע כבדה יותרתצפיתה

  אמוניהריכוזיבך חשיפה ארוך דיו מש, לא היה הבדל ברגישות של שתי הפטריות לאמוניה .מלאה

  . הפטריות2 –דומים פגעו במידה שווה ב 

צ "בקרקע ראשל: היו S. rolfsiiשהיו דרושים להדברה מלאה של ) ג קרקע"ק/ג"מ(ריכוזי האמוניה 

 2400 –) חרסית (4גולן , 800 –) סיין חרסיתי חולי(נחל עוז , 400 - )חול סייני( ונתניה )חול(

כאשר משווים זאת לנתונים מהספרות רואים שסדרי הגודל הם .  שעות4 משך חשיפה שלב

 Macrophomina . ימי חשיפה4ג קרקע לאחר "ק/ג" מPythium ultimum - 1900. דומים

phaseolina , - Thielaviopsis basicola 1900ימי חשיפה4ג קרקע לאחר "ק/ג" מ  Chun) 

and Lockwood, 1985(  -  F. oxysporum f. sp. cubense1100ג קרקע"ק/ג" מ )Sequira, 
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1963(,  Phellinus noxius- 1300ג קרקע"ק/ג" מ )Chang and Chang, 1999(.  ביןהשוואה 

 בגידול ציפורן בקרקע F.oxysporum f. sp. dianthiבניסוי הדברת ריכוז החנקן האמוניקאלי 

טבלה  ()סיין חרסיתי חולי(ניה  שהיה דרוש להדברה בקרקע נתריכוזהלבין ) 17טבלה ( בית דגן

ריכוז החנקן האמוניקאלי האנאורגני בקרקע בית דגן : נתנה את התוצאות הבאות )26

ב ג קרקע "לקג חנקן בצורה של אמוניה " מ280 –שווה ערך ל (' ד/ג" ק72לי שניתן היה אהמקסימ

– pH  = 12( ,ס " של חנקן אמוניקאלי מהבמ קטנה תוספתהייתהבהנחה שו)הערך , )17 טבלה

ריכוז ) סיין חרסיתי חולי(נתניה קרקע ב .ג קרקע"ק/ג אמוניה" מ300 היה יתקבלהמקסימלי ש

כך שתוצאות הניסוי במעבדה במקרה ,  ומטהג קרקע"ק/ג אמוניה" מ400 יהההחנקן האמוניקאלי 

   .שדההזה היו קרובות לתוצאה שהושגה בניסוי 

 Fusarium – ו lfsiiSclerotium ro מנגנון הפעולה של אמוניה על 5.5

ycopersicil .sp.  foxysporum.   

רגישות ב הבדלים והיו,  של מיגוון פטריות קרקע שנבדקוקטילה מלאהאו /אמוניה גרמה לעיכוב ו

בחנו , על מנת לנסות ולהבין את השפעת האמוניה על הפטריות השונות. של הפטריות לאמוניה

כאלה היכולים להיות  צויינו בעבר כ אשריותל הפטרהקשורים למטבוליזם שתהליכים גורמים ו' מס

  .מושפעים מאמוניה

  pH  -  על הההשפעת ריכוזי האמוני 5.5.1

העלתה  )ליטר אוויר/ג" מ1.2(לריכוז האמוניה המקסימאלי  S. rolfsiiשל  חשיפה של התפטיר 

). 17Aיור א (5.7  – ל 4.7 – עלה מ pH –ה .  על שטח הפנים החיצוני של הפטרייהpH –את ה 

 ולא נמצאה גדילה 3.0-5.5 הואנביטה של קישיוניות ל של תפטיר ו לצמיחהאופטימלי pHתחום 

ציינו ) Punja and Grogan, 1982(. Henis and Chet) 1967 ,1968 (8 של pH –מעל ל 

 Setua and .10 – קרוב ל pH - ב התקבל S. rolfsiiשאובדן כושר נביטה של קשיוניות של 

Samaddar) 1980 ( מצאו שלא היה עיכוב בנביטת פרופגולים שלS. rolfsii בתחום pH 7.2 של 

 לא נגרמה כתוצאה מעליית  הייתה בגלל נוכחות האמוניה והיא הפגיעה בפטרייה,מכאן .8.5עד 

 pH – ה .)17Cיור א( לריכוזי אמוניה גבוהים יותר פה נחש.pH.  lycopersici F. o. f. sp –ה 

 בריכוז האמוניה המקסימאלי 9.5 - ללא אמוניה ל6.9 -  עלה מתפטיר של השטח הפנים החיצוניב

נמצא ששיעור הפחיתה באינוקולום של ) 2005( בעבודת המוסמך של ליאת רודד .)'ל/ג" מ16(

lycopersici F. o. f. sp  ב  11%היה– pH 10.3. Depasquale and Montville) 1990 (הראו 

 פנימי של pH היו בעלי Fusarium graminearum – ו Penicillium griseofulvumשקורים של 

 וחיוניות הקורים לא נפגעה בצורה ,9.5 – בסביבה החיצונית הגיע ל pH – כאשר ה 8

 הגורם המרכזי  ככל הנראהתה לא הי כשלעצמהpH -מכאן שגם במקרה זה עליית ה. משמעותית

  .בפגיעה בתפקוד הפטרייה
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  יציבות ממברנת הציטופלזמה  5.5.2

 היה מידת הפטריות 2 – ב  לחשיפה לאמוניהמדד ליציבות ממברנת הפלסמלמהה

  . )16 – ו 15יור א(אשלגן וחנקן אורגני ,  גלוקוז שלמתאי התפטיר הפרשה/דליפהה

 אשלגן הוזכרה בעבודות נוספות כמדד טוב למדידת שינויים בחדירות הפלסמלמה הפרשת/דליפת

הפועלים על שטח הפנים של הממבראנה  םה לחומריבעקבות פגיעה בממבראנה כתוצאה מחשיפ

)Lambert and Hammond, 1973: Rodriguez-Navarro, 2000.(   

הייתה עלייה ' ל/ג" מ0.8 בתחום עד .'ל/ג" מ1.2 – 0.4תחום הריכוזים שנבדק היה  S. rolfsii -ב

 'ל/ג" מ0.8בריכוז אמוניה של  היה הפרשה/שיא הדליפה.  של כל המרכיביםהפרשה/בדליפה

הייתה ' ל/ג" מ1.2 –וב  ,)ביקורתל בהשוואה 1.6 וחנקן אורגני פי 2אשלגן פי , 1.5פי גלוקוז (

מצא שחשיפה של תפטיר ) Singh et al) 2006 . בכל המרכיבים לעילהפרשה/פחיתה בדליפה

ה בדליפת יגרם לעל) MBT) methylene bisthiocyanate – ל Ophiostoma floccosumשל 

דליפת ) mM 100(ריכוז המקסימאלי באבל , MBT –ריכוז ה ה  ככל שעלהקורי הפטריהאשלגן מ

 היה שהייתה חסימה של לכך ההסבר .mM 10 - לחשיפה לדליפה בהאשלגן פחתה יחסית 

 בריכוז הגבוה לאורך הפלסמלמה MBTשקיעה של הנקבובים בממברנה הפגועה כתוצאה מ

)Lambert and Smith, 1976(.   

 הגלוקוז בריכוזי אמוניה הפרשת/דליפת. ההתנהגות הייתה שונה, lycopersici F. o. f. sp -ב 

ריכוזי ב .לעומת הביקורת) 'ל/ג" מ4(או פחתה בצורה מובהקת ) 'ל/ג" מ2(נמוכים השתוותה 

 יחסית לביקורת ניכרת של גלוקוז הפרשה/ואילך החלה דליפה' ל/ג" מ8 –אמוניה גבוהים מ 

 יתכן .) לעומת הביקורת3.6 הגלוקוז הייתה פי הפרשת/דליפת' , ל/ג" מ16בריכוז אמוניה של (

 ת עליה בצריכהייתה עקב' ל/ג" מ4 הגלוקוז בריכוז אמוניה של הפרשת/תשהפחיתה בדליפ

יתכן שמנגנון זה קיים . הגלוקוז כתוצאה מהחשיפה לאמוניה כחלק ממנגנון ניטרול עודפי האמוניה

 ).'ל/ג" מ0.4(מוניה הנמוכים מריכוז האמוניה המינימאלי שניבדק  בריכוזי אS. rolfsii  -ב גם 

, Cochliobolus sativusשעבדו עם קורי הפטרייה ) Chun et al) 1984י "תופעה דומה צויינה ע

פחמן הפרשה של גרמה לפחיתת  ,'ל/ג" מ50-100 עד  עוליםריכוזי אמוניהחשיפה למצאו שו

הפרשת הפחמן ', ל/ג" מ100 בחשיפה לריכוז אמוניה מעל ורק. מסומן ככל שריכוזי האמוניה עלו

העליה בהפרשת הפחמן הייתה במקביל לירידת . הלכה ועלתה ככל שריכוז האמוניה עלה

 שחשיפה של תפטיר של  גםומצא) Singh et al.) 2006 .בחיוניות הפרופגולים של הפטרייה

Ophiostoma floccosum ריכוזים הנמוכים של  – לMBT,לעומת  . לצריכה של גלוקוזמה גר

מצא שהזנה של ) Schure et al.) 1995 . בריכוזים הגבוהים לא הייתה צריכה של גלוקוז,זאת

Saccharomyces cerevisiae בריכוזי אמוניה וגלוקוז הולכים וגדלים הקטינה את ריכוז 

בר לתופעה זו  יתכן והס.תי בתמיסת ההזנהיתי והגדילה את ריכוז הגלוקוז השאריהאמוניה השאר

  . )Chun et al.,1984(הנשימה כתוצאה מחשיפה לאמוניה בדיכוי היה 
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 האשלגן החלה מריכוזי האמוניה הנמוכים ולא השתנתה באופן מובהק ככל הפרשת/דליפת

 לא נמצאה עליה ,לעומת זאת).  לעומת הביקורת1.5פי (שעלינו בריכוזי האמוניה 

אלה התקבלה מגמה הפוכה , מעלייה בריכוזי האמוניה של חנקן אורגני כתוצאה הפרשה/בדליפה

 betacyaninדליפה של  . ככל שעלינו בריכוזי האמוניההפרשה/לא מובהקת של ירידה בדליפה

 2SO4(NH4)שורש של סלק כתוצאה מחשיפה למלח של ה תאי מתוך ממבראנותומומסים נוספים 

אמוניום בניגוד לסידן גורם ם  לטענת.)Poovaiah and Leopold) 1976 בעבודתם של ה נמצא

דליפה של אלקטרוליטים בפטרייה . י כך מגביר את חדירותה"לחוסר ייצוב של הממבראנה וע

Phymatotrichum omnivotum  כתוצאה מחשיפה לאמוניה נמצאה בעבודה שלRush and 

Lyda) 1982(, להפרעה בפעילות התקינה של ממבראנות התאיםשוייכה הדליפה . Enriquez-

Freire et al.) 1999 (י כך"וע , יוני אשלגן בנוכחות של גלוקוזמפרישים שתאי שמרים ומצא 

לא ,  כמו גלוקוזפחמן כאשר יש מחסור במקורות ,מצד שני.  של אשלגן קבועתאי-תוךנשמר ריכוז 

  .)ריכוז האשלגן התוך תאי הרצוי לא נשמר (נמצאה יציאה אקטיבית של יוני אשלגן

 Nonyl– דליפה מוגברת של יוני אשלגן מתאי שמר כתוצאה מחשיפה ל ה נמצאאחרבניסוי 

gallate) Fujita and Kubo, 2002(.הפגיעה בשלמות הממבראנות הביאה לתמותת התאים . 

י הכנסה של "חשיפה של תאי שמר לשמן עץ התה הגדילה את חדירות ונזילות הממברנה ע

י כך " וע,תשכבתי-ממברנה הדוביפידים  שמרכיבות את הלfatty acylטרפנים בין שרשרות 

 Hammer et( ובתפקודה יה וגורמים לשינויים בתכונותהממבראנה של ארגוןמפריעים ל

al.,2004( .מדיוםשתחרר במהירות להנמצא שאשלגן ציטוזולי , אתנולל תאי שמר  חשפוכאשר 

 הממבראנה לגרום לדהפולריזציה של העליה בחדירות הממבראנה שיכולל כתגובההחיצוני 

 Mizoguchi and ( מספקללא ריכוז של אשלגן חיצוני )כניסה של מטענים חיובים לציטופלזמה(

Hara,1998.(   

 אשרו את קיומו של שטף אשלגן חיצוני מהתא והראו +K – ו +Rb או +Rbעבודות שנעשו עם 

התא  הפנימי של  pH –י ירידה ב "אבל הוא מעוכב ע,  החיצוניpH –שהוא אינו תלוי ב 

)Rodriguez-Navarro, 2000( . תפטיר של תאיכאשר Saccharomyces cerevisiae 

מטופלים עם מפירי צימוד או תרופות החוסמות את מטבוליזם האנרגיה מקבלים שטף חיצוני של 

 .Ramos et al.,1990.( Begona et al(י התאים "אשלגן שהוא גבוה יותר מהאשלגן שנקלט ע

יש Neurospora  -ו  המיאסקומיצטים, שמרים : שונות של פטריות כמו שבקבוצותומצא) 2002(

 –שמתווכות בתהליך הפרשת אשלגן מתוך התא כאשר ה ) K+-efflux ATPase(משאבות אשלגן 

pHהחיצוני גבוה .  

נמצאה בפטרייה ) גלוטאמין, גלוטמאט, פרולין, ולין, אלאנין(הפרשה של חומצות אמינו 

Saccharomyces cerevisiaeמנגנון ב שמדוברההנחה הייתה ו,  כתגובה לריכוזי אמוניום עולים

מצאו דליפה של חומצות  )Hess et al., 2006.( Punja et al.) 1984 (וםלניטרול עודפי האמוני

 יש לציין . כתוצאה מחשיפה לחציר אספסת S. rolfsiiאמינו ופחמימות מקשיונות מיובשים של 



  84

 לריכוזי אמוניה עולים השפיעה S. rolfsiiיפה של קשיונות של שבעבודה הנוכחית לא נמצא שחש

  ). מידע שלא פורסם(חנקן אורגני או גלוקוז מהקשיונות , על דליפה של אשלגן

  )GDH(פעילות האנזים גלוטמאט דהידרוגנאז  5.5.3

מזרז ראקציה הפיכה המסנתזת גלוטמט בכיוון האחד ) GDH(האנזים גלוטמט דהידרוגנז 

ב , ברוב הפטריותופיע י GDH,  לפיכך.ושה דאמינציה של גלוטמט כשהכיוון הפוךאו ע, )אמינציה(

  .NADP )Marzluf, (1981 והאחרת הדורשת NADPH אחת הדורשת : צורות2 –

2-Oxoglutarate + NH4
+ + NAD(P)H  Glutamate+H2O +NAD(P)+ 

ב ביותר בהטמעה  נחשב כאנזים החשוGDH, חיידקיםשמרים ו' במס וNeurospora crassa -ב 

NH4של 
 ).(Brown et al., 1974; Mora et al., 1980  כאשר ריכוזי האמוניום החיצונים גבוהים+

NH4נחשב כחשוב יותר בהטמעה של  )גלוטמין סינתטז וגלוטמט סינתז( GS/GOGATהמסלול 
+ 

NH4בצמחים כאשר ריכוזי 
  .(Miflin et al., 1980)החיצונים נמוכים  +

 עולה (Units NADPH /mg protein) פעילות גלוטמט דהידרוגנז שראינו כחיתעבודה הנוב  גם

יור א (S. rolfsii    בתפטיר של. הפטריות2 שדפוס התגובה היה שונה בין א אל,אמוניהבתגובה ל

18a( ,והיא ירדה בריכוז ', ל/ג" מ1 עם עליה בריכוז האמוניה עד ריכוז 6 עד פי הפעילות עלתה

 פעילות הגלוטמאט ,)18bיור א (F. o. f. sp. lycopersici בתפטיר של, זאתלעומת . גבוה יותר

 10-2*3.09 בטיפול ללא אמוניה לפעילות מכסימלית של 10-2*2.08 עלתה מערך של דהידרוגנאז

' ל/ג" מ5-15הפעילות הספציפית בתחום ריכוזי אמוניה של ). 1.5פי (' ל/ג" מ10בריכוז אמוניה של 

שהיה פי ,  האנזיםשיא פעילותב  האמוניה הפטריות היה בריכוז2ההבדל בין  .הייתה דומה למדי

ריכוזי ב פעילות האנזים כתגובה לעליה הגברת .S. rolfsii לעומת lycopersici F. o. f. sp - ב 10

 התרחשה GDHעלייה בפעילות  הם הראו כי .)St. John et al.) 1985 י"דווחה עהאמוניה 

 עליה ומצא) Schure et al.) 1995 גם .התוך תאי pH – באמוניום חיצוני ועלייה בריכוז לבמקביל 

  . עליה בריכוז האמוניה בתמיסת ההזנהבעקבות) גלוטמין סינטאז (GS – ו GDHבפעילות 

 ה לריכוזי אמוניה עולים יכולבתגובה לחשיפה ,פטרייהב NADP-GDH -ה  פעילותהעלייה ב

במקביל  .הפעלה של האנזים בנוכחות אמוניה. 2. יםעליה בסינתזת האנז. 1: תלהיות מיוחס

 באמצעות גלוטמאט דאמינציה של גלוטמטבדקנו את תהליך ה, ראקציה המסנתזת גלוטמטל

 פעילות האנזים) 19aאיור  (S. rolfsii    בתפטיר של.(Units NADP /mg protein)דהידרוגנאז 

) 4.5פי  (10-2*5.28כסימלית של  בטיפול ללא אמוניה לפעילות מ10-2*1.18עלתה מערך של 

חלה ירידה בפעילות הספציפית של ' ל/ג" מ1מעל ריכוז אמוניה של . 'ל/ג" מ1בריכוז אמוניה של 

 .F. o. f. spשל  בתפטיר. )אופיין של עקום אופטימום בדומה לתהליך האמינציה (האנזים

lycopersici)  19איורb ( ללא אמוניה לפעילות  בטיפול 10-3*3.68הפעילות עלתה מערך של

הפעילות הספציפית של האנזים ). 2.3פי (' ל/ג" מ10 בריכוז אמוניה של 10-3*8.46מכסימלית של 

 יתכן שפעילות האמינציה הייתה . ערכים שליליםהראתה' ל/ג" מ7.5 – ו 5בריכוזי אמוניה של 
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 .יות גדולה יותר אפינ עקבגלוטמאט דהידרוגנאז של הדאמינציההגדולה יותר בהשוואה לפעילות 

  . להיות ערך חיוביחזרההפעילות ' ל/ג" מ10רק בריכוז אמוניה של 

 גדולה בסדר גודל NADPH-GDA -ניתן להבחין שפעילות ה ,  צורות האנזים2בין בהשוואה 

 St. John et: פותעבודות נוס' ממצא זה נמצא במס, S. rolfsii - ב NADH-GDH -מפעילות ה 

al.) 1985 (לות ביוסינתטית פעי שנוטע(NADPH-GDA) כ פעילות ה " מסה85% תורמת עד– 

GDH תחת תנאי זמינות גבוהה של NH4
 ,הפעילות הביוסינתטית יורדת, כשאמוניום מנוצל .+

בתחום רחב נשארת יחסית קבועה GDH (NADH-GDH) קטבולית של הפעילות הלעומת זאת 

NH4 ריכוז של
 עם הירידה בריכוז החיצוני של  מתרחשת במקבילGDH הירידה בפעילות .+

 שיש העדפה Aspergillus niger -מצאו ב ) Noor & Punekar) 2005.  הפנימיpH–האמוניום וב 

 glutamate  ריכוזיי" עזו ההעדר עיכוב של תגוב וglutamate,לכיוון יצירת ) Kmערכי (של האנזים 

)>100 mM(. Brun et al.) 1992 (במצאו ש- pHשיעור , יום הראקציה לק האופטימאלי

   . גבוה יותר מזה של ראקציית דאמינציה10 פי היהאמינציה ה

יכולה ' ל/ג" מ1 החל מריכוז אמוניה של S. rolfsii - ב NADPH-GDAהירידה בפעילות האנזים  

לגבי ) Hemmings) 1978י "להיות מיוחסת למחסור בפחמן כפי שנמצא בעבודות שנעשו ע

Candida utilis ו - Kinzel and Leslie) 1985 ( לגביGibberella zeaeירידה   שדיווחו על

   . זמיןבפחמן מחסורמ כתוצאה GDH - NADPH מהירה בפעילות

או , בתאים שעוברים הרעבת פחמן.  נמוכה בתאים כאשר גלוקוז נוכחNADP-GDHפעילות של 

 NADP-GDH בפעילות של 8 עד 5יש עלייה פי , כאשר חומצות אמינו הם מקור הפחמן

)Kinghorn and Pateman, 1974b.(  יתכן שממצא זה מסביר את פעילות האנזיםNADP-

GDH ב – F. o. f. sp. lycopersici  כאשר הייתה פחיתה בפעילות בריכוזי האמוניה הנמוכים

  ).הרעבת פחמן(ועליה בפעילות האנזים בריכוזי אמוניה גבוהים , )גלוקוז מספק(

 ATP ותכולת של תאי התפטירובמיטוכונדריה  בפלסמלמה ATPaseפעילות  5.5.4
  .בתפטיר

יש צורך בהרחקה , על מנת להבטיח פעילות אופטימאלית של המסלולים המטבוליים העיקריים

 הפעילות י" עתהליך זה מתווך). Bracey, 1998(קבועה של פרוטונים חופשיים מהציטופלזמה 

  .ATPה של  הידרוליזבאמצעות ממברנת הפלסמהשנמצא ב P-ATPaseשל 

 ופוטנציאל pH מהתא החוצה דרך ממברנת הפלסמה יוצרת מפלי +Hההעברה הפעילה של 

 באמצעות חלבוני העברה פעילה משנית אחריםרבים המניעים את העברה של חומרים , חשמלי

 שומר על הומוסטאזיס של ATPase. (Eddy, 1982; Serrano, 1984; Serrano, 1988 )שונים 

 S. rolfsii בתפטיר של  ). Serrano, 1986(וחיוני לגדילה של הפטרייה ,  התוך תאיpH –ה 

אמוניה ' ל/ג" מ1 עד לריכוז של P-ATPaseשנחשף לריכוזי אמוניה עולים היתה עליה בפעילות 

 יתכן והעליה בפעילות .הייתה ירידה בפעילות האנזים' ל/ג" מ1.25 בריכוז של .)28טבלה (

 שמתרחש עם החשיפה לאמוניה בסביבה הקרובה לשטח הפנים סההאנזים נובעת מתהליך הבס
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על מנת לשמור על המפל האלקטרוכימי שעל פני הממברנה יש . החיצוני של ממברנת הפלסמה

 ATP –כאשר מכמתים את רמת ה  . ATPהפרשה של פרוטונים החוצה תוך כדי הידרוליזה של

יש ' ל/ג" מ0.4להבחין שבריכוז אמוניה של ניתן ) 20aיור א(בקורי הפטרייה ביחס לריכוז האמוניה 

י משאבת " עATP פחיתה זו יתכן ומייצגת צריכה של . בתאי הפטרייהATP –פחיתה ברמת ה 

 בתאי הפטרייה ATPאמוניה ומעלה מתחילה הצטברות של ' ל/ג" מ1  שלבריכוזים. הפרוטונים

מצא ) P-ATPase. Serrano) 1991 לירידה בפעילות של , לפחות בחלקה,שניתן ליחס אותה

   . שנמצא בתאATP –כ ה " מסה60% לצרוך עד היכול P-ATPaseשפעילות 

ותפקידו , F-ATPaseמכונה מיטוכונדריה  הפנימיות של התבממבראנו הנמצא ATPase –ה 

 שעל פני יהאלקטרו כימ באמצעות האנרגיה החופשית האצורה במפל הפרוטונים ATPלסנתז 

י ניצול "יכול לפעול גם בכיוון ההפוך ולשמש משאבת פרוטונים ע F-ATPase -ה . ההממבראנ

 .)Bowman and Bowman,1986( ההממבראנ דרך +H להעברת ATPאנרגיה מהידרוליזה של 

בדקנו למעשה את ,  במיטוכונדריהF-ATPaseכאשר בדקנו את השפעת האמוניה על פעילות 

  כאשר תאי הפטרייה3ם עלתה פי פעילות האנזי .ATPתיפקודו כמשאבת פרוטונים הצורכת 

וירדה לאחר מכן לרמת , )28טבלה (אמוניה בהשוואה לביקורת ללא אמוניה ' ל/ג" מ1 – ל נחשפו

  . 'ל/ג" מ1.25הביקורת ברמת אמוניה של 

ומעלה יתכן וניתן למצוא בעבודה של ' ל/ג" מ1 בריכוז אמוניה של ATP –הסבר לעליה ברמת ה 

Matsumoto and Wakiuchi )1973 ( שעליה בריכוז ה שציינו– ATP להאצה של קשורה 

 – ב ייהכן דיכוי ביוסינטזה של מרכיבים בעלי משקל מולקולרי גבוה התלוו, מטבוליזם הנשימה

ATP, ה  כמותעליה בלגורמת האצה של מטבוליזם הנשימה  . במהלך הרעלת אמוניהמתרחשתה

–ATPלגרום ל השיכול,  הנוצרת – ATPaseדריה להפוך מ  במיטוכונ– ATPase  סינטאז ל – 

ATPase שמבצע הידרוליזה )Bowmwn and Bowman, 1986.( מהלך זה מתקשר לעובדה 

לעליה בחדירות הפרוטונים דבר המוביל , תאי- התוךpH –שחשיפה לאמוניה משפיעה על ה 

וגיות  בממבראנות ביול(P, cm*s-1)החדירות לפרוטונים (לתוך המטריקס של המיטוכונדריה 

 pH קטנים עם ערכי Pהערכים של כאשר  ,cm*s-1 10-6 לבין 10-3עם ערכים בין , pH -תלויה ב

 על מנת לשאוב את עודפי ATPולכן יש צורך בהידרוליזה של , ))Gutknecht) 1984 ,נמוכים

טבלה  (S. rolfsii תפטיר של  ב ATPaseפעילות .הפרוטונים מחוץ למטריקס של המיטוכונדריה

  .בתגובה לריכוזי האמוניה) 18aאיור  (ייתה דומה לדפוס הפעילות של גלוטמט דהידרוגנז ה)28

ור אי (ATP –יש מגמה של ירידה בתכולת ה  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici -ב

20b( , לפעילות של מדדשמהווה GDH) 18יור אb ( גם בריכוזי אמוניה משאבות פרוטוניםואולי 

לאמוניה בהשוואה ל  S. rolfsiiיתן לנסות ולהבין את הרגישות הגבוהה יותר של נ .'ל/ג" מ12של 

- Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici) השוואת באמצעות,  לפחות באופן חלקי)12יור א 

 2 הפרמטרים המרכזיים שיכולים להצביע על מהות ההבדל בין שני .המדדים השונים שנבדקו

 יורדת בריכוז GDHפעילות  S. rolfsii - ב, ATP – ורמת ה GDHזים  פעילות האנ:הפטריות הם

 הפעילות ממשיכה גם בריכוז אמוניה של F.o. f. sp. lycopersici -בעוד שב ' ל/ג" מ1אמוניה של 
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יש צריכה  S. rolfsii - ב : משמשת כאן כמדד לפעילות מטבולית בתאATP –רמת ה . 'ל/ג" מ15

 הוא , שיתכן ומקורהATPולאחר מכן מתחילה הצטברות של ' ל/ג"מ 0.4 עד לריכוז של ATPשל 

 יש צריכה של , לעומת זאת.)GDHפעילות (בהגברת תהליך הנשימה או ירידה במטבוליזם התאי 

ATP י " עF. o. f. sp. lycopersici ירידת ברמת ה ( בכל תחום ריכוזי האמוניה–ATP .(  

  מנגנון אפשרי לרעילות אמוניה 5.6

 באמצעות דיפוזיה פסיבית של המולקולה הפטרייהנכנס לתאי , קטרוליט חלשאל, אמוניה

.(Davson and Danielli, 1952)במפל יההחדירות של אלקטרוליטים חלשים תלוי , באופן כללי 

התאים נראים גם חדירים לאמוניה בכיוון החוצה . (Simon and Beevers, 1952)הריכוזים 

איור  ( בין הסביבה הפנימית והחיצונית הריכוזים תלוי בהבדליושיעור הכניסה או האיבוד, מהתא

באמצעות מדידה של , ניתן לזהות כניסה של אמוניה חופשית לתוך קורי הפטרייה .)2 מסלול 25

 התוך תאי כתוצאה מצריכה pH –מעבר האמוניה לתוך הקורים מעלה את ה .  התוך תאיpH –ה 

 הפרשת הפרוטונים אל מחוץ ).DePasquale and Montville,1990(של פרוטונים חופשיים 

 ATPעל חשבון הידרוליזה של  P-ATPase לתא מתבצעת באמצעות משאבת הפרוטונים

)Serrano, 1985, 1988()  להפוך  היכול ת והפנים תאית החוץ תאיאמוניהה. )4 מסלול 25איור

NH4(לאמוניום 
  :ךל הסלב-וואת הנדרסון לפי מש,התמיסה של -pHבעיקר בהשיווי משקל תלוי ) (+

Log {NH3(g)]/[NH4
+

(aq)]} = pH - 9.5.  

עליה בריכוז האמוניום התוך . )3 – ו 1 מסלול 25איור  ( pH –עם המעבר לאמוניום נקבל עליה ב 

 Britto כפי שדווח בעבודה של)5 מסלול 25איור  (תאי יכול לגרום למעבר אמוניום אל מחוץ לתא

et al) 2001 ( 10, שורשי שעורה לריכוז אמוניום חיצוני של חשיפה שלשבה mM גרמה לעליה 

NH4 בשטף החוץ תאי של 
 -על מנת  להתמודד עם עודפי ה , כנראה דרך תעלות בממברנה+

NH4
NH4סילוק עודפי ). דהפולריזציה של הממברנה( בציטוזול +

 מהציטוזול דרש השקעת +

העליה בנשימה לא הייתה קשורה .  בנשימת השורשים40% –אנרגיה ואכן מצאו עליה של כ 

שמעכב הטמעה של ) Methionine sulfoximine) MSXלמטבוליזם החנקן כפי שבדקו זאת עם 

NH4
  .הגברת הנשימה גרמה להפחתה בשיעור הגדילה של צמחי השעורה .+
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  .החיצונית תא הבודד והסביבהאמוניום ברמת ה/השפעת חשיפה של תאי פטרייה לאמוניה: 25איור 

במטריקס של המיטוכונדריה הוא , אמוניה יכול להמשיך ולחדור לתוך ממבראנת המיטוכונדריה

 פועלמיטוכונדריה מטריקס של ה ב.)1 מסלול 26איור ( וםיכול להתחבר לפרוטון ולההפך לאמוני

הפעלת . ני בנשימההמעגל הוא השלב הש, )27איור  ()TCA) tricarboxylic acid cycleמעגל 

השלב הראשון  ( מחייבת הובלה של הפירובט שנוצר בציטוזול בשלב הגליקוליזהTCA –מעגל ה 

 שמתחמצנים ומתארגנים , סוכרים תלת פחמניים2 - מתפרק ל, שבו הגלוקוז, נשימהתהליך הב

. ה דרך הממברנה הפנימית הבלתי חדירה של המיטוכונדרי) מולקולות של פירובט2 –מחדש ל 

 -OH –המזרז חילוף של פירובט ו , )מונוקרבוקסילט(בהובלה זו משתתף נשא ייחודי של פירובט 

המעגל  .)2מסלול  26איור ( דרך הממברנה הפנימית תוך שמירה על מאזן המטען החשמלי

 שעוברים FADH2 –ו  NADH  כוח מחזר בצורתאבל בעיקר, ATPמולקולות של ' מספק מס

תוצרי  .)4מסלול  26איור ( ATPרת הנשימה ומספקים כמויות גדולות של  דרך שרשO2י "חמצון ע

-αבמיוחד , (Krebs et al. 1952)ים של מעגל זה מנוצלים לתהליכי ביוסינתזה יבינ

ketoglutarate ) ליצירת גלוטמאט ) 1מסלול  27איור(Wang et al., 1953) ו – oxaloacetate 

נמצא במטריקס של המיטוכנדריה הוא   גםGDHאנזים ה. )2 מסלול 27איור  (ליצירת אספרטט

  :ובאמצעותו ניתן לבצע את תהליך יצירת הגלוטמט

2-Oxoglutarate + NH4
+ + NAD(P)H ---  Glutamate+H2O +NAD(P)+ 

ATP ---  ADP+Pi 
, אספרטט ואספרגין בשילוב אנזימים נוספים כמו גלוטמין סינתטז, מגלוטמט ניתן ליצור גלוטמין

  . אספרין סינתטז–ט אמינוטרנספרז ו אספרט

י פעילויות " של חומצות אמינו ע מוגברייצורעלייה בריכוז החנקן האמוניקאלי עלולה לגרום ל

 – ה  מהפחמן ממעגלחלק להוביל לרקון הויכול TCA תיווך של מעגל ותאנזימתיות שונות המערב

NH3 

H2O 

NH4
+ + OH- 

ממבראנה

OH-
OH-

OH- 

OH-

pHגבוה   

NH3 + H+ 

H+ H+

H+ 

H+

pH נמוך  
1

2

3

NH4
+ 

4

5
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TCA  ,לתפקוד המתמשך של מעגל יצריך ראקציות משניות על מנת לספק פחמן החיונידבר ש 

TCA במהלך גדילה אקטיבית וביוסינתזה של חלבון.  

: תאי טבק מסוגלים לגדול על אמוניה כמקור חנקן יחידי רק כאשר מוסיפים למצע הגידול

succinate ,malate, fumarate, citrate, α-ketoglutarate, glutamate or pyruvate . נראה

 אאל,  קשור לתנועה של אמוניה או הקלה מרעילות אמוניהשתפקיד החומצות האורגניות לא

 ,Behrend and Mateles(קשור לצריכה של שלדים פחמננים לסינטיזה של חומצות אמינו 

1976.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )Douce ,1985(חתך אורכי של מיטוכונדריה : 26איור 

ל ע מיטוכונדריההשאב החוצה מ להיךעודף הפרוטונים שנוצר במהלך סינתזת חומצות האמינו צרי

שרשרת (הגברת תהליך הנשימה  .)Wiame et al. 1985 ( פנימי קבועpHמנת לשמור על 

מקבל ,  לחמצןFADH2 – ו NADH –העברת האלקטרונים מזרזת את זרימת האלקטרונים מ 

העדר הסימטריה בעמדת נשאי ו) 4  מסלול26איור  ()האלקטרונים הסופי בתהליך הנשימה

ן מאפשר העברת פרוטונים דרך הממבראנה הרונים בממבראנה הפנימית של המיטוכונדריהאלקט

 .)Whitehouse and Moore, 1995 (ממברני- אל החלל הביןבמהלך זרימת האלקטרונים

מתקבלת בהעברת פרוטונים דרך הממבראנה תשומת האנרגיה החופשית שיש להשקיע 

   ).ATPייצור  (קטרוניםמהאנרגיה החופשית המשתחררת במהלך מעבר האל
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יכול להיווצר בין שני , +H – המיטוכונדרית אינה חדירה ל ההממבראנ ,בתנאים נורמאליםמאחר ש

פוטנציאל ( יש מרכיב של פוטנציאל חשמלי במפל זה. )Δp (צדדיה מפל פרוטונים אלקטרוכימי

מטרי של המטענים סי- בפיזור הלאΔE -ה  מקור. )ΔpH( ומרכיב של פוטנציאל כימי ΔE), ממברני

)H+ (וה , משני צידי הממברנה- ΔpHנהא נובע מההבדל בריכוז הפרוטונים משני צדי הממבר ,

 ΔE -כיוון ה , ממברני-מאחר שהפרוטונים מועברים מהמטריקס של המיטוכונדריה אל החלל הבין

  .שנוצר משני צידי הממברנה הפנימית של המיטוכונדריה חיובי בחוץ ושלילי בפנים

,  נשאר יציב למדי בשל החדירות הנמוכה של הממברנה הפנימית לפרוטוניםΔp -ה , ע שנוצרמרג

והאנרגיה החופשית האצורה במפל הפרוטונים האלקטרוכימי יכולה להיות מנוצלת לביצוע עבודה 

 באמצעות תצמיד חלבוני מיוחד הקשור ATP –מצומד לסינתזת ה Δp  -ה ). ATPסינתזת (כימית 

 – כאשר חושפים את תאי הפטרייה לאמוניה יש עליה ב . סינתזF0F1-ATP, ימיתלממברנה הפנ

pH , מסלול26איור (לעליה בחדירות הפרוטונים לתוך המטריקס של המיטוכונדריה דבר המוביל  

 10-3עם ערכים בין , pH - בממבראנות ביולוגיות תלויה ב(P, cm*s-1)החדירות לפרוטונים )  (5

, ))Gutknecht) 1984 , נמוכיםpH קטנים עם ערכי Pהערכים של כאשר  cm*s-1, 10-6לבין 

 אפשרויות 2יש לפחות  .)Δp (אלקטרוכימיהפרוטונים המפל חדירת פרוטונים זו גורמת לערעור 

י "ואכן בעבודות שנעשו ע) 4מסלול  26איור (הגברת קצב הנשימה . 1: לטפל בעודפי הפרוטונים

Wakiuchi et al.) 1971( ו – Matsumoto et al.) 1971b( מצאו שהזנת מלפפון באמוניה 

רב '  נמדד באמצעות מדידה של פעילות מס,כמקור חנקן יחידי גרם לעליה במטבוליזם הנשימה

 ושרשרת הנשימה TCAמעגל , של אנזימים המשתתפים בעיקר בתהליך הגליקוליזה

-dehydrogenase  glucose-6: פעילות מוגברת של האנזימים הבאים. במיטוכונדריה

phosphate ,phosphofructokinase ,phosphoglucoisomerase ,malate 

dehydrogenase ,peroxidase. Wakiuchi et al.) 1972(הגברת מטבוליזם הנשימה  מצא ש

  . pyridine nucleotide coenzymes ויצור מוגדל של O2כ קליטת "י עליה בסה"נתמכה ע

-ןיהידרולז במקום סינתז וסילוק עודפי הפרוטונים אל החלל הב לF0F1-ATPהפיכת משאבת . 2

  .)3 מסלול 26איור  (ממברנלי
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  .)2003, טייז וזייגר ()TCA) tricarboxylic acid cycle  מעגל :27איור 

  : התהליכים הבאים בין השאר עלאמוניה יכול להשפיעלסיכום 

, TCAי יצירה של חומצות מעגל "יקר עהגברת הייצור התוך תאי  של פרוטונים בע •

CO2/H2CO3 חלבוןחומצות אמינו ו ויצור,   

  ).ATPהידרוליזה של (,  בציטוזולP-ATPase העלת רמת הפעילות של משאבת הפרוטונים •

  . במיטוכונדריה להידרולז במקום סינתזF0F1-ATP הפיכת משאבת  •

  . במיטוכונדריה ובציטוזולהעלת ייצור חומצות אמינו •

י " יכולה להיות מופחתת עoxaloacetate -הרמה של ה( TCA -ה על מעגל ה השפע •

 לביוסינתזה של oxaloacetate – ו α-ketoglutarateדליפה של תוצרי ביניים כמו /זליגה

 oxalacetate דורשת אספקה מספקת של TCAההפעלה היעילה של מעגל  .)חומצות אמינו

  ).hydrogen acceptor(  כקולט מימן NAD – ו) citrate(כסובסטרט לסינתזה של ציטרט 

  .י מחסור של אחד משני אלה" יכול להיות מוגבלת עTCAפעילות מעגל  •

  .הגדלת מטבוליזם הנשימה בריכוזים נמוכים של אמוניה •

  . ולתהליך הנשימהצריכה מוגברת של שלדים פחמננים לסינטיזה של חומצות אמינו •

אה מאיבוד ההומוסטאזיס של ריכוז האשלגן בפונקציות מטבוליות כתוצפגיעה /הפרעה •

   .הפיסיולוגי בתא

  : אמוניהמ  נוספות המוזכרות בספרות ומושפעותמערכות •
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 Pateman(חיזור ניטראט , (Hackette et al., 1970; Pateman et al.,1974)הובלת אמוניה 

and Cove, 1967(,  פירוק)(degradation פורין של) Scazzocchio and Darlington, 1968( ,

   ,(Hynes and Pateman, 1970a, b), אמידשל  degradation)(פירוק 

 (;Benko et al.,1969; Hunter and Segel, 1971מערכות הובלה של חומצות אמינו

Pateman, Kinghorn and Dunn, 1974( , הובלת אוריאה)Dunn and Pateman, 1972; 

Pateman et al., 1973( , הובלת פורין(Arst and Cove, 1969) ,פרוטאז חוץ תאי Cohen,) 

תחרות או עיכוב קליטת , )מעגל הגליאוקסילט( malate synthetaseיכוב בפעילות ע, 1972)

  ).1976, קריצמן(טראונין 

   לגבי הדברה באמצעות אמוניהסיכוםהערות  5.7

 בקרקע רב של עבודות נוספות הראו שריכוזים ביוצידים של אמוניה' העבודה הנוכחית ומס

את ריכוז האמוניה הביוצידי בקרקע ניתן לקבל . גורמים להדברה של מיגוון פתוגנים בקרקע

  :שיטות' באמצעות מס

  .הזרקה ישירה של אמוניה אל מימית לקרקע  .א

 ,)י פעילות של אוראז בקרקע"ההופכת לאמוניה ע (דשנים חנקניים כמו אוריאהיישום   .ב

  .אמון גופרתיו

  .)פולפה של סויה (ספים אורגנים עתירי חלבוןשאריות צמחים ותויישום   .ג

  ).זבל עופות (זבלים אורגניםיישום   .ד

   .ס"סיד או במ:  באמצעות תוספים כמוpH – והעלאת ה  דשן חנקני אמוניקאלייישום  .ה

תכונות , תכונות הקרקע: ים כמויהשיטה הטובה ביותר תיקבע בעיקר על סמך פרמטרים מקומ

שילוב עם , אפליקציית היישום בשדה, מחיר החומר, קלאיזמינות החומר לח, החומר המוסף

) ס"במ(בעבודה הנוכחית בחרנו להתמקד ביישום בוצה מיוצבת בסיד  . ועודשיטות נוספות

 שמהוות מיטרד )אבק כבשני מלט ובוצה ( פסולות2 מכיוון שביקשנו לנצל ,דשן חנקניבשילוב עם 

   .בקרקעלהדברת פתוגנים " ירוק "אקולוגי לקבלת פיתרון

  תכונות הקרקע

ס היא " במ אמוניה בשילוב עםי"היכולת לזהות תכונות קרקע התורמות להדברה מוצלחת ע

  הגזית החופשיתכך כמות האמוניה, י הקרקע קטנה יותר" האמוניה עספיחתככל ש. חיונית

 לא יהיה מהקרקענידוף האמוניה ש בתנאי זאת, הזמינה לפעולת ההדברה תהיה גדולה יותר

תכולת  ,)CEC(ח " קק: כוללותנידוף/כושר תאחיזהתכונות קרקע המשפיעות על  .מעותימש

  .  הקרקע ותכולת הרטיבותpH ,החרסית

 אחוז 20 ועד ', ג100/ק" מא20  עדח"קק(חול סייני וסיין חולי , בקרקעות בעלות מרקם של חול

ניתן יהיה להשתמש ) ה מים זמינים ומט50%(קרקעות אלקליות ותכולת רטיבות נמוכה , )חרסית

. להדברהגבוה דיו  לשם קבלת ריכוז אמוניה יחסיתס ודשן חנקני אמוניקאלי נמוכים "בעומסי במ
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 האמוניה לעומת קרקעות חרסיתיות מכיוון שגדולה יותר בקרקעות חוליות גזית ה האמוניהתנועת 

   .קי הקרקעולהגיע לכל חל, קרקעהדיפוזיה בנקבובי ב לעבור ה יכולוהיא, אינה ספיחה

  ס"תכונות הבמ

: יורדס לקבלת ריכוז אמוניה ביוצידית בקרקע הם לפי סדר חשיבות " שרלוונטיות בבמהתכונות

pH )  ג"ק/ג"מ(חנקן אמוניקאלי , 10.5-11.8 –) 5:1מים (– 7-222, Total N) (% w/w - 0.47-

   .w/w - 5.8-11.6 %)(פחמן ו ,w/w – 10-20 %)(תכולת החומר אורגני  ,1.94

 כתוצאה pH –עליה מהירה של ה תהיה ,  לקרקע עם יכולת בופר מועטהס"בממוסיפים כאשר 

  בתוספתהחנקן האמוניקאלי מהבוצהו ,10.5 סביב ך לער pH –עלית ה . Ca(OH)2 המסה שלמ

  עם הזמן .  יביאו ליצירת ריכוז אמוניה ביוצידי בקרקעמדשןחנקן אמוניקאלי 

 מפירוק החומר האורגני CO2 - לו אטמוספרי CO2 -שרים ל עודפי ההידרוקסיל בקרקע נק

ולאחר מכן שיקוע של קלציום ) H2CO3(יצירה של חומצה קרבונטית יש וכתוצאה מכך , בבוצה

 בקרקע לפני pH –לייצוב ה  יש משמעות . הקרקעpHשמאפשר ייצוב ) CaCO3(קרבונט 

   .שתילה הגידול המסחרי/זריעה

  :  בשני היבטים לפחות ההדברהיעילות מבחינת להיות יתרון עשוי ס"בבממיעוט חומר אורגני 

  . חומר אורגני גורם לספיחה של אמוניה ולהקטנה של יעילות ההדברה). א(

' כפי שדווח במס, הוספת פחמן זמין לקרקע הפחיתה את יעילות ההדברה באמצעות אמוניה). ב(

י זרעים " עβ-methyl-D-glucoside - ו D-glucose, D-galactose, sucroseהפרשת : עבודות

 Pythium spp. ) Howell ומנעו הדברה שלEnterobacter cloacaeי "הפחיתו יצירת אמוניה ע

et al., 1988 .( נוכחות אספארגין וגלוקוז במצע הגידול גרמה לירידה בהשפעת אמוניה על דיכוי

  ). Tsao and Oster., 1981(נביטה של כלמידוספורות 

 Curvularia lunataמוכים של אמוניה בנוכחות גלוקוז משרים נביטת פרופגולים של ריכוזים נ

כאשר  ).Setua and Samaddar, 1980(יותר מאשר מתמיסות של אמוניה או גלוקוז בנפרד 

 גרמו לעיכוב נביטה מוחלט של פטריות התלויות במקורות מזון ולעיכוב תוסף סידיהוסיפו לקרקע 

עיכוב זה הוסר בחלקו כאשר הוסיפו לקרקע , ן תלויות במקורות מזוןחלקי של פטריות שאינ

כאשר הוסיפו את הגלוקוז לקרקע שקיבלה ,  הפחית נידוף אמוניה לאטמוספרה גםגלוקוז, גלוקוז

בהנחה שחלק מהשפעת האמוניה על מיקרואורגניזם   ).Setua and Samaddar, 1980 (גיר

הוספת תוסף עני , )הגברת תהליכים מטבוליים בתא(בקרקע נובע מניצול מוגבר של פחממות 

  . יביא להגברת יעילות ההדברה)  צרC/Nיחס (בפחמן 

  אפליקציית היישום בשדה, מחיר החומר, זמינות החומר לחקלאי

ש "ס ממט"בנוסף לבמ, שונים הולכות וגדלות משנה לשנהשים ה"כמויות הבוצה הזמינות מהמט

דן -ש גוש"במט, )אבק כבשני מלטחרסיות ו תוספת של המיוצר עם( השתמשנו השבבית שמש 

פסולות אלו משווקות במחיר נמוך או אף ,  אפר פחם וסידיהיה יצוב הבוצה באמצעות) ן"שפד(

 לתוסף מבוצה לא מיוצבת כמו . באמצעות מזבלתמבוצעתהאפליקציה בשדה . ברווח לחקלאי
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יש בכך . להדברהחנקני שיש להוסיף כמות הדשן הן יש יתרון בכך שניתן לצמצם את "בוצת שפד

 הקטנתו,  נידוף האמוניה לאטמוספרהשל  הפחתהאפשרות, עליית מחירי הדשניםיתרון בגלל 

  . זיהום מי תהום

  שילובים

 פתוגניםה של הדברה י הגדלת שיעור" עההדברהשיטות הדברה יכול להביא ליעול ' צירוף של מס

כמות החומר הדרושה להדברה ב תההפח,  ספקטרום הפתוגנים שמושפעיםהרחבת, בקרקע

מצאו הדברה יעילה של פתוגנים שוכני קרקע ) Eshel et al.) 2000 .משך ההשפעה כתוהאר

שמש לעומת קרינת  כמויות מופחתות של חומרי הדברה עם חשיפה קצרה לחום או לבשילוב של

  .תוצאה לא מוצלחת שהתקבלה בכל אחד מהשיטות לבד

העקה שעברו ,  של חומר החיטויsublethalים נחשפות למנות כאשר אוכלוסיות פתוגנ

ם יביוטי(רגישים יותר לגורמים אחרים הם ולכן , גורמת כנראה להחלשתםהפרופגולים ששרדו 

  , סדר או רצף הטיפולים חשוב להגברת היעילות של פעולת ההדברה). יםיואביוט

נקן אמוניקאלי מינראלי יפחית את ס וח"שילוב מתאים של חיטוי סולרי עם כמות מופחתת של במ

 .מבלי להפחית מיעילותו) ולפיכך יהפוך אותו ליותר נדרש(ההשפעות המזיקות של התוספים 

יישום של  ). יום30-40י קיצור תקופת היישום מהסטנדרט של "ע(חיטוי סולרי השיפור ויגרום גם ל

 תעלי, )חיפוי פוליאתילןמתחת ל(התוספים עם חיטוי סולרי יגרום לעלית הטמפרטורה בקרקע 

 – ו 35, 24 בטמפרטורות 8.5 – ו 8.9, 9.3( של אמוניה pKa – מורידה את ערכי ה הטמפרטורה

החלק היחסי של האמוניה הגזית מכלל האמוניה  את הי כך מעל"וע)  מעלות צלזיוס בהתאמה50

  .בלי להצריך הגדלה של הכמות הכללית, בקרקע

 חיידקיי "ן שגם ריכוזי האמוניה מושפעים משיעור סילוקם עמכיוון שריכוזי האמוניום ומכא

 חיידקי .ניטריפקציהה לעיכוב תהליך גורמים גדלה כאשר ההדברה יעילות ,ניטריפקציה

 בטמפרטורה רמת הפעילות המיקרוביאלית יורדת,  לטמפרטורות גבוהותיםניטריפקציה רגיש

 לפחות ,לרי סביר שימית אותםחיטוי סוש מכאן). 400C) Doran and Smith, 1987מעל 

  .פשר הצטברות אמוניום בשכבות אלהיא ,בשכבות העליונות של הקרקע

 סויה בשילוב עם עם חימום קרקע היו יותר אפקטיביים בדיכוי ופולפת זבל עופות שכללויישומים 

גם פתוגנים שנחשבו כעמידים ו, )Gamliel et al.2000(מחלות קרקע לעומת כל טיפול בנפרד 

 Gamliel and Stapleton -ו ) Tenuta and Lazarovits) 2002b .י טיפול זה"ום נקטלו עלח

 הפחית את רמת  או זבל עופותהראו ששילוב של חיטוי סולרי עם יישום של זבל רפת) 1993(

 .Stevens et alי " תוצאות דומות התקבלו ע.הפתוגנים בקרקע יחסית לחיטוי סולרי בלבד

   .כיחות של מחלות בבטטות ובשורשי אגירהעם הפחתה בש) 2003(

תועלת נוספת של שילוב חיטוי סולרי עם טיפול כימי יכול לכלול הארכה של זמן תאחיזת החומרים 

  .הנדיפים שנלכדים מתחת ליריעות הפוליאתילן והפחתת נידוף האמוניה מהקרקע
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  אפליקציהמועד ה

)  חלקי או מלאוי סולריטחי(סוי פוליאתילן כיהדשן החנקני האמוניקאלי עם + ס "מועד יישום הבמ

 קשור ישירות להתפלגות טמפרטורת הקרקע לאורך חודשי ,קבל הדברה אופטימאליתל על מנת

 זמןהניתן להתרשם שחלון , אם נקח כדוגמא את נתוני טמפרטורת הקרקע של בית דגן, השנה

 לספטמבר )350C, מ" ס10עומק , 1400ממוצעת בשעה ' טמפ( בין יוני הואיישום ל המיטביי

 יש לזכור שתוספת חיפוי הפותיאתילן .)34.40C, מ" ס10עומק , 1400ממוצעת בשעה ' טמפ(

  של אמוניהpKa –ערכי ה ובהתחשב ב. 45-500C –השקוף יכולה לעלות את הטמפרטורה ל 

, יש לזה השפעה ישירה על ריכוז האמוניה הביוצידי בקרקע, היורדים ככל שהטמפרטורה עולה

  .ס פחות אלקלי"ויאפשר שימוש בכמות תוספים קטנה יותר ובמ

Rush and Lyda )1982 (האמוניה שתיוצר .ת הגידול התוספים לאחר סיום עונהציעו ליישם את 

פחית בעקיפין את מספר גופי הקיימא הנוצרים מהתפטיר תלהדברה של תפטיר הפטרייה ותגרום 

 הקיימים ויחשוף אותם להדברה בהמשך באמצעות התהליך עצמו  יחליש את גופי הקיימא .עצמו

  ). יםים ואביוטיביוטי(גורמים אחרים 

  נדיפות אמוניה/זמינות

: צ הם" הדברה בקרקע ראשל שיווי משקל של האמוניה הגזית באווירת הקרקע המאפשריםריכוזי

 מרבית .)25טבלה  (ליטר/ג" מ2וגילת סביב , ליטר/ג" מ1.5-2קרקע בית דגן , ליטר/ג" מ1-1.5

פתרון אפשרי להפחתת נידוף . החנקן לפעולת ההדברה מקורו מהוספת דשן אמוניקאלי מינראלי

הוא יישום מנת מים שתפחית את כמות האמוניה באוויר הקרקע , האמוניה לאחר פעולת החיטוי

  .מצד אחד אבל לא תשטוף את החנקן האמוניקאלי מתחת לשכבת בית השורשים הפוטנציאלית
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  סיכום .6

  :עבודה הנוכחיתה לשים העיקריים שודיציין את החנום לסיכ

ס עם חנקן אמוניקאלי במינונים הנכונים בקרקעות המתאימות מוביל לפחיתה "שילוב של במ  .א

  .עד הדברה מוחלטת ברמת הפתוגנים שנבדקו

תכולת  (מרקם הקרקע (.ריכוז האמוניה הזמין לפעולת ההדברה תלוי ישירות בתכונות הקרקע  .ב

   ). תמיסת הקרקעpH - ו ,תכולת הרטיבות של הקרקע, )ח"קק, יתהחרס

 )2. ההדברה תהיה הקלה והזולה ביותר,  בקרקעות קלות)1: מסקנות' מכאן ניתן להגיע למס

 pH –בקרקעות בינוניות עדיף לבצע את התהליך בתכולת רטיבות מינימאלית ולדאוג ש 

רה באמצעות אמוניה בקרקעות כבדות  כדאיות ההדב)3. 10 –תמיסת הקרקע יהיה קרוב ל 

  . מוטלת בספק בגלל כמויות החנקן והתוספים שיש להוסיף לקרקע

נתון זה יכול לשמש ככלי עזר , יש הבדל ברגישות לאמוניה בין פתוגנים שונים בקרקע  .ג

במידה ויש , בהתאמת הכמויות של החנקן האמוניקאלי ותוספים נוספים שיש להוסיף לקרקע

  . על הרכב הפתוגנים בקרקעות ובאזורים שוניםמידע מוקדם

כנראה  ( הפטריות שנבדקו2 – של גלוקוז ואשלגן מ הפרשה/החשיפה לאמוניה גרמה לדליפה  .ד

  .)בגלל נזק או שינוי שנגרם לממברנות תאי הפטרייה

ביטוי לעליה ( הפטריות שנבדקו 2 – ב  GDHהחשיפה לאמוניה גרמה לעליה בפעילות .ה

ולעליה בפעילות  )חנקן בפטריות על מנת להתמודד עם עודפי האמוניה בתאבמטבוליזם ה

ATPase  ו- F0F1-ATP ניסיון לשמירת הומוסטאזיס של ה  (בקישיון רולפסי סינתז- pH 

  .)בתאי הפטרייה

צריכה לשם פעילות  ( בקישיון רולפסי ירדה בריכוז הנמוך של אמוניהATP –רמת ה  .ו

יתכן הצטברות כביטוי לחוסר (ה בריכוזי האמוניה הגבוהים יותרולאחר מכן עלת, )מטבולית

  ). פעילות

צריכה לשם ( ירדה עם עלית ריכוז אמוניה   .lycopersici F. o. f. sp -ב  ATP –רמת ה   .ז

  .)פעילות מטבולית

  .  הפטריות יתכן ומסבירים את הרגישות השונה לאמוניה2הבדלים בפרמטרים שנבדקו  בין . ח
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8. ABSTRACT 

  
Apart from N2, ammonia is the most widespread nitrogenous compound on 
earth, and it is a key product in the metabolic pathways in many organisms. It 
is a preferred nitrogen source for many prokaryotes, fungi and plants. 
The uncharged NH3 molecule is rather lipophilic and diffuses rapidly through 
the majority of biological membranes. This rapid permeation is biologically 
significant, even at very small concentration differences (micromolar range) 
across a membrane. In contrast, NH4

+, like most small ions, is rather lipid-
insoluble and traverses biomembranes very slowly in the absence of specific 
permeases. These properties account for one of the first toxic effects of 
ammonia, namely, that pH gradients across biomembranes tend to collapse in 
its presence. 
The fungicidal action of ammonia on various genera of fungi involves the 
toxicity of ammonia gas liberated from organic soil amendments, and the 
toxicity of anhydrous ammonia – NH3 – or of ammonia liberated from 
nitrogenous compounds such as NH4OH, NH4Cl or (NH4)2SO4 and urea. 
Gaseous ammonia is toxic in low concentrations (1-100 μg/g in air) and, to a 
certain extent, reduces disease severity in plants. 
This research addresses the combined effects of the biological factors (soil-
borne fungi) and the chemical and physical factors (soil type, moisture 
content, pH of the soil solution) that determine the capability of ammonia to 
act as a soil disinfectant. It also evaluates the mechanism by which ammonia 
depresses fungi.  
The study addressed four topics:  
a. The influence of Ecosoil (alkaline stabilized biosolids) on pathogen control 
efficiency in vitro and in vivo. 
b. The influence of soil properties and soil moisture content on gaseous 
ammonia concentration in the soil. 
c. Determination of the ammonia concentration and the exposure time needed 
for depression of fungi by ammonia. 
d. Determine the mechanism of depression of fungi by ammonia.    
Ecosoil (alkaline stabilized biosolids) is produced from a mixture of de-
watered sludge (12% dry-weight basis), cement kiln dust (CKD) and fillers 
(500 g dry-weight basis). The biosolids were pasteurized and stabilized by 
the heating (>60°C for 12 h) and high pH (>12) generated by the hydration of 
the CaO content of the CKD. Addition of Ecosoil to soil can increase the soil 
solution pH and, consequently, enhance the conversion of NH4

+ to NH3. In 
the first part of the study we conducted laboratory and field experiments to 
evaluate the influence of the following factors on pathogen control 
efficiency: soil-borne pathogens (Sclerotium rolfsii, Verticillium dahliae, 
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Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum f.sp. 
lycopersici, Fusarium oxysporum f.sp. dianthi); soil types (loamy sand, sandy 
loam, clay and sandy clay loam); and different application ratios of 
amendments (Ecosoil, sludge and ammonium sulfate).  
The fungicidal activity of the combined treatment (Ecosoil + NH4

+) was 
studied by testing the following four treatments: Ecosoil, ammonium sulfate, 
Ecosoil plus ammonium sulfate, and control. The materials were incorporated 
into the soil. The results of laboratory and field experiments showed that 
application of Ecosoil+NH4

+ to sandy soil reduced counts of Fusarium 
oxysporum f.sp. dianthi below the detection threshold. The pathogen control 
efficiency was increased by enlarging the Ecosoil dose and thereby 
increasing the soil-solution pH. Thus, effective control was observed in the 
pH range of 10-11, with the highest control activity in the pH range of 10.5-
11.0. The ammonium sulfate dose that was necessary to achieve effective 
control decreased as the soil solution pH increased. The effective toxicity was 
highest 2-4 days after irrigation of the soil. The soil pH gradually declined to 
its original level, 8-16 days after irrigation, in the laboratory experiments, and 
14-30 days afterwards in the field experiments. Other laboratory and field 
experiments indicated that the combined application was also effective in 
controlling other soil-borne pathogens such as V. dahliae, S. sclerotiorum, R. 
solani and S. rolfsii.  
The Ecosoil dose necessary to increase soil pH to 10.5 in clay soil (60% clay) 
was four times as great as that in sandy loam soil (5% clay). This result leads 
us to conclude that the soil properties influence the ammonia concentration in 
the soil. A series of laboratory experiments, using a constant 4-h exposure 
time, examined the influence of the following factors on the capability of the 
soil ammonia to act as a soil disinfectant: soil type (sand, loamy sand, sandy 
loam, clay, and sandy clay loam), soil moisture content, soil solution pH, and 
injected ammonia concentration.  
The conclusions from these trials were: 1. The ammonia retention of the soil 
increased as the clay content and the cation exchange capacity (CEC) of the 
soil increased, and reduced the amount of ammonia available for disinfection. 
2. As the water content of the soil increased there was less ammonia available 
for disinfection. 3. The pH of the soil solution affected the ammonia 
concentration available for disinfection to a certain extent.  
In the first trials that we conducted, we noticed that under given ambient 
conditions (soil type, quantity and quality of amendments) pathogen control 
efficiency against different soil-borne fungi was different. The hypothesized 
cause of this phenomenon was that soil-borne fungi differ in their sensitivity 
to ammonia, therefore we performed laboratory experiments to determine the 
influence of the ammonia concentration (0-30 mg/l) and exposure time (5-30 
min) on the mycelia of the soil-borne fungi S. rolfsii, V. dahliae, R. solani, F 
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.o. f.sp. lycopersici, and on the resting spores/sclerotia of S. rolfsii, V. dahliae 
and F.o. f.sp. lycopersici. The findings of these trials were as follows:  
1.  Effective control (disinfection) depends upon the product of the ammonia 

concentration and the exposure time; any reduction in one of these factors 
necessitates an increase in the other.  

2.  Some of the fungi can tolerate low concentrations of ammonia for a short 
time (nitrogen metabolism), which implies that we need to apply ammonia 
at a concentration above a certain threshold – which can be specified for 
each fungus – in order to achieve depression/mortality of the fungi.  

3.  The fungi were graded in order of ammonia sensitivity, expressed as the 
combination of ammonia concentration and exposure time required to 
achieve 100% control efficacy. S. rolfsii was the most sensitive, requiring 
15 min of exposure to ammonia at 1.2 mg/l; F. o. f.sp. lycopersici required 
30 min of exposure to 8 mg/l; R. solani required 20 min exposure to 22 
mg/l; and V. dahliae, the most resistant, required 30 min exposure to 16 
mg/l.  

4.  In general the ammonia concentration needed to achieve 100% mortality 
of the resting spores/sclerotia was higher than that needed to achieve the 
same result against the mycelia. 

The last two questions to be addressed were: 1. How does exposure of the 
fungi to ammonia affect their metabolic activity? 2. How does the expression 
of metabolic activity differ between fungi with differing ammonia 
sensitivities?  
In the laboratory experiments we exposed two fungi – F. o. f.sp. lycopersici 
and S. rolfsii to various ammonia concentrations for the same exposure time 
of 20 min, and measured the following: leakage of glucose, potassium and 
organic nitrogen from mycelial cells (membrane functioning); activity of 
ATPase on the plasma and mitochondrial membranes of S. rolfsii mycelium 
only (membrane functioning); activity of GDH in the mycelial cells (nitrogen 
metabolism); and the ATP content in the mycelial cells (general metabolism).  
The leakage patterns in S. rolfsii were similar for the potassium, glucose and 
organic nitrogen: leakage increased as the ammonia concentration increased 
to 1 mg/l, and beyond this ammonia level, the leakage of all the three 
components decreased. In F.o. f.sp. lycopersici there was  a similar pattern of 
potassium leakage although the leakage ratio was similar throughout the 
ammonia concentration range. The glucose leakage decreased at the lower 
ammonia concentrations (below control), and increased in the medium-high 
ammonia concentration range. There was no leakage of organic nitrogen, but 
there was a tendency for its concentration to fall, as the ammonia 
concentration increased.   
In S. rolfsii the activity of NADPH-GDH increased as the ammonia 
concentration rose to 1 mg/l, beyond which it fell slightly (very similarly to 
the leakage behavior), whereas in F.o. f.sp. lycopersici this activity increased 
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as the ammonia concentration increased but remained stable throughout the 
ammonia concentration range. Measurements of ATP content in the 
mycelium cells of S. rolfsii indicated that the ATP quantity decreased at the 
lower ammonia concentrations and increased at the medium-high ammonia 
concentrations. 
The ATPase activity in the plasma membrane and the mitochondria of S. 
rolfsii displayed the same tendency: increasing activity as ammonia 
concentration rose to 1 mg/l, followed by falling activity. The ATPase 
activity was higher in the plasma than in the mitochondria, and their activity 
patterns were very similar to the activity and leakage patterns of NADPH-
GDH.  
In summary, this research yielded the following new results.  
a.  Incorporation of proper quantities of alkaline stabilized biosolids and 

ammonium fertilizers into the correct soils (light-medium) could lead to 
depression or total mortality of diverse soil-borne pathogens. 

b.  The soil properties that affect the capability of the soil ammonia to reduce 
the fungal population are: soil type (CEC and clay content), moisture 
content of the soil and the pH of the soil solution. 
The implications of this remark are: in light soils we can achieve cheap 
and easy disinfection of soil-borne pathogens. To achieve disinfection by 
ammonia in medium-type soils, it is advisable to apply amendments with 
pH of 10.5-11, combined with the proper amount of ammonia fertilizer, 
and at a soil moisture content of less then 50% Total Available Water 
(TAW). 
It is not wise to use ammonia as a disinfectant in heavy (clayey) soil, 
because of the large quantities of amendments and nitrogen fertilizers 
needed.  

c.  The soil-borne pathogens differ in their sensitivity to ammonia, therefore 
preliminary knowledge of the pathogen population in a specific area could 
lead to accurate quantitative modification of the various soil amendments. 

d.  Exposure to ammonia induces leakage of some components (potassium, 
glucose) from the fungal cells; possibly because off damage to the plasma 
membrane. 

e.  Exposure to ammonia induces increased activity of NADPH-GDH, which 
indicates enhanced nitrogen metabolism to accommodate the excess 
quantities of ammonia in the cell. 

f.  Increasing exposure to ammonia induces reduction of the ATP content at 
low ammonia concentrations (ATP consumption), and increased ATP 
content at high ammonia concentration (accumulation – reduced 
activation of various metabolic processes) in the S. rolfsii mycelium. The 
ATP content in the mycelium decreased as we increased the ammonia 
concentration (consumption for metabolic process). 
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g.  The ATPase activities in the plasma and the mitochondrial membrane 
of S. rolfsii mycelia increased until the ammonia concentration reached 1 
mg/l and then fell. This increased activity may serve to increase the hydrogen 
efflux in order to maintain pH homeostasis.  


