
 
 

 

 

 

 

 

 עבודת חקר בנושא:

 הברוקוליוהתפתחות שורשי הקשר בין ריכוז המיקוריזה לצמיחה וגטטיבית 

 מצע גן וחמרה בקרקעות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגישות: הלל הלוי, רואי אסא וגלי גאון 

 שם בית הספר: ויצו נהלל

 כיתה: י"ב

 מורה מנחה: טלי רייפלד  

 

 

2020 אפריל  



1 
 

 

 

 העניינים: תוכן 

 

 

 

 

 2-5: מבוא..........................................................................................................אפרק  

 6-8וחומרים...................................................................שיטות כולל , החקר : מערך בפרק  

 )בקובץ אקסל(  9: תוצאות...................................................................................................... גפרק  

 10-12...................................................................: דיון ומסקנות............................ דפרק  

   13........................................................................................................ רשימת מקורות 

    14-21.........................................................נספחים.......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 מבוא פרק א. 

 

של   והתפתחות השורשים    הקשר בין ריכוז פטריית המיקוריזה לצמיחה וגטטיביתבעבודת החקר שלנו בדקנו את 

 . ברוקולי שתילי ה

 . מצע גן וחמרה  בשני סוגי קרקעות:בדקנו זאת 

 

 אקולוגיה.  / רצינו לבצע עבודת חקר העוסקת ביחסי גומלין בין אורגניזמים, נושא מרכזי בו עסקנו בשיעורי ביולוגיה

לאחר שהתחלנו ללמוד ולהכיר את הנושא ואת האפשרויות העומדות בפנינו, החלטנו לעסוק בעבודה זו בפטריית  

 עניין אותנו לבדוק את השפעתה של פטרייה זו על הצמח.  . צמחיםמיקוריזה החיה בסימביוזה עם שורשי 

 

רחן,  חנקן, ז) . כך שבקרקע זו יש חומרי הזנה, טוף ודשניםקומפוסט,  מצע גן הוא מצע עשיר בחומרי הזנה

ואחיזת מים טובה יותר, שיפור המרקם הפיזי של    טוב אוורור,  מינרלים נוספים( אשלגן, סידן, גופרית ו

    .[12]   ואף שיפור העמידות של הצמח למחלות מסוימות , הקרקע

 

מגדילה את שטח פני השורש ומייעלת את קליטת חומרי ההזנה  המיקוריזה נצמדת לשורשים ובכך 

מינרלים טובה יותר(  והמינרלים הללו. ולכן, בקרקע מסוג 'מצע גן' האפקט של המיקוריזה )קליטת מים ו

 יורגש יותר ויבוא לידי ביטוי בצמיחת הברוקולי.  

כמות גדולה של חומרי הזנה לצמח. אין בה הרבה מינרלים כך שלמיקוריזה  באדמת החמרה לעומת זאת, אין  

 מלכתחילה פחות יכולת לסייע באדמה זו.  יש

 

מיקו: פטרייה, ריזה: שורש(, עתיקת יומין אשר נחשבת   - היא פטריית שורש )מקור השם ביוונית  טריית המיקוריזה פ

מהצמחים מקיימים מערכת   90%לעיתים קרובות לאבן היסוד הביולוגית של חיי הצומח על פני כדור הארץ. מעל 

. מושבות של פטריות מיקוריזה  קרקע ם החיים ב יחסים סימביוטית ומועילה ביותר עם קבוצה ייחודית זו של אורגניזמי

גדלות בתוך ומסביב לשורשי צמחים תוך שהן שולחות אלפי צינוריות זעירות אל תוך הקרקע במטרה לאתר ולקלוט  

חומרי הזנה צמחיים. צינורות חלולים אלו, אשר נקראים קורים, מובילים מינרלים, חומצות אמינו שנמצאות בקרקע,  

מרי הזנה אחרים אל הצמח. אם כן, פטריות המיקוריזה מסייעת בהזנת צמחים,  פיטוכימיקלים, לחות ומגוון חו 

ובתמורה הצמחים מספקים לפטרייה תרכובות פחמן, תוצרי הפוטוסינתזה וחומרי הזנה אחרים. פטריית המיקוריזה  

שהנו מקור  יודעת לאגור חומרי הזנה עודפים לשימושו העתידי של הצמח. חומרים אלו נאגרים בצורה של גלומלין,  

איכותי לחומרי הזנה. קוריהן הזעירים של פטריות המיקוריזה הם חלק חיוני ביצירת קרקעות אורגניות איכותיות וכך  

 [ 2,5,8]הקרקע.  גם הגלומלין, ההופך למרכיב חשוב בחומר האורגני של 

. סימביוזה  ברוקלי עוסקת בנושא סימביוזה מסוג הדדיות שמתקיימת בין פטריית המיקוריזה לבין הצמח ה  עבודתנו

זוהי מערכת קשרים הדדית של שני אורגניזמים שונים זה מזה. במסגרת השיתוף ביניהם שני הצדדים תורמים  

השותפות )למשל: חזזית( ויש  ונתרמים. יש שותפויות בין שני האורגניזמים יכולים להתקיים אך ורק במסגרת 

 [ 1] . שותפויות בהן אחד השותפים או שניהם יכולים להתקיים גם כל אחד בזכות עצמו
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 ?מהי תרומת המיקוריזה לצמח

בעזרת תהליכים ביוכימיים שונים, מגבירה הפטרייה את זמינותם של מינרלים רבים, בייחוד זרחן, אותם   •

 תוצאה מתרומה זו, נוצר חיסכון בשימוש בדשנים ובמים. כ .מתקשה הצמח לקלוט בעצמו מן הקרקע 

המיקוריזה מגבירה את עמידות הצמח לתנאי עקה שונים, כגון: יובש, טמפרטורת קרקע גבוהה, מליחות   •

 .קרקע, חומרים טוקסיים, מתכות כבדות ורעלים

 ע(. פתוגנים שונים בקרקע )מחלות קרק המיקוריזה משפרת את עמידות הצמח כנגד  •

 [ 6,7,8,9] .ריזה מעודדת גדילת שורשים ותורמת להתבססות מהירה של שתילים בשטח המיקו •

 

הפטריות מגדילות בהרבה את שטח הפנים של שורשי הצמחים לשם קליטת מים ומינרלים מהקרקע. קורי הפטרייה  

קרקע גדולה  מתפשטים למרחק גדול בהרבה בהשוואה לשערות שעל השורש, ומאפשרים בכך קליטת חומרים מנפח 

 . בהרבה

 

לפטרייה הייתה השפעה מעודדת על גידול שתילים. בתמונה ניתן לראות שתילים שגדלו עם הפטרייה [.  4: מתוך ]1תרשים 

(AMF( לעומת כאלו שגדלו בלעדיה )+AMF-)"צילום: ד"ר חיננית קולטאי, מתוך המגזין "עולם הפרח( ) . 

היעילות וההשפעה החיובית של המיקוריזה בולטת לעין ובאה לידי ביטוי  [ נראה כי 4]מתוך עבודת קולטאי וקפולניק 

בכך שהשתילים שגדלו עם הפטרייה גבוהים יותר, עליהם רחבים יותר ופרחיהם נאים יותר. כלומר היבול יותר מוצלח  

 מאשר השתילים שגדלו בלי מיקוריזה. 

כי השפעת פטריית המיקוריזה היא משמעותית ותורמת  הראו כי  [3,5במחקרים אחרים של גידול פלפל עם מיקוריזה ]

לצמיחת והתפתחות הצמח. בכל קבוצות הטיפול ניתן לראות כי הימצאות המיקוריזה הובילה לתפוקה רבה יותר של  

 הצמח. צמיחתו הייתה מהירה יותר, התפתח באופן טוב יותר והזדקק להשקייה פחותה יותר. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                      [5: מתוך ]2תרשים 

[  בטיפולים ללא  5השפעת מיקוריזה על גידול פלפל בדישון מלא לעומת דישון דל זרחן ]במחקר שבדק 

מיקוריזה הגדילה את היבול  המיקוריזה היבול היה נמוך יותר בגידולים שטופלו בדישון דל זרחן. ונוכחות 

 באופן ניכר בגידולים בטיפול זה )דישון דל זרחן(. 

                                                                                                                                      ברוקולי הוא כרוב הבר, שייך למשפחת המצליבים.    ודתנו הוא הברוקולי.צמח הבוחן שנבחר בעב

יום. תקופת הגידול תלויה בעיקר בזן   015-60הגדל במהירות ופורח בתוך  הוא צמח חד שנתיהוא הברוקולי  

 הגידול. שמגדלים ובאקלים במקום 

לברוקולי יש גבעול עבה ותפרחת צפופה, שניהם אכילים. הברוקולי הירוק הוא הגידול הנפוץ ביותר, אבל יש גם  

 . ברוקולי סגול 

 . חומצה פולית וסיבים מסיסים C, K,A הברוקולי עשיר בויטמין

  פנוליות.   ותרכובות selenocysteine, glucosinolates נוספים:מרכיבים 

Selenocysteine בגוף הופך   .ייצור הגלוקוזינולט   הוא צורה של סלניום בעל פעילות נגד סרטן, שמגביר את

 .אנטי בקטריאלית ואנטי פטרייתית   בעלי פעילות isothiocyanates -גלוקוזינולט ל

 הנבטים, עשיר בתרכובות פנוליות, כולל חומצות פנוליות ופלבונואידים. הם פעיליםהברוקולי, במיוחד הזרעים ו

 . כאנטי אוקסידנטים ואנטי דלקתיים

Glucoraphanin   הוא גלוקוזינולט המצוי בחלקים שונים של הברוקולי בריכוזים שונים. הנבטים מכילים את

צנוגניים שיוצאים מהגוף  יבתיים וחומרים קר, שעוזר לפרק מזהמים סב glucoraphanin הריכוז הרב ביותר של

מראים השפעה חיובית על אנשים החיים באזורים בהם יש   glucopharanin מחקרים שנערכים על .עם השתן 

 .[13]זיהום אוויר כבד כמו בסין 

  

                               

 

                                          

 
 ברוקולי :4תרשים 

                 שתיל ברוקולי                                                                       :3תרשים 
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  והתפתחות השורשים ת וגטטיבי : מהו הקשר בין ריכוז המיקוריזה לצמיחה  הייתה המרכזית בעבודתנושאלת החקר 

 ? ברוקליהשתילי   של

 

לגבי  בכל אופן,  הצימוח הוגטטיבי יהיו גבוהים יותר. מדדי  גבוה יותר, כך יהיה  ככל שריכוז המיקוריזה  השערה: 

 של מיקוריזה יעכב התפתחות שורשים.    מדי השורשים, אנו משערים כי ריכוז גבוה

היא פטריה המקיימת יחסי גומלין מסוג סימביוזה עם שורשי צמחים. יחסי הגומלין הללו   המיקוריזה: בסיס ביולוגי

תר יעילות מים  ביוכך מסייעת לו לקלוט  מגדילה את שטח הפנים של השורש בעיקר   מועילים לשניהם. הפטריה

פוטוסינתזה  והיא עצמה מקבלת תוצרי וכמפורט במבוא מסייעת ותורמת בעוד דרכים לצמח.   ומינרלים מהקרקע 

של מיקוריזה יעכב התפתחות שורשים מאחר  מדי    ריכוז גבוה  בכל אופן,  .והפרשות חנקניות כמקורות הזנה

  מספיק קליטה של מים ומינרלים צב של הגדלה משמעותית בשטח הפנים של השורשים, כך שיש מיוצרת והמיקוריזה  

 שורשים להתארך. , לכן לא תהיה סיבה ולא יהיה איזשהו טריגר שיגרום למהקרקע

 

 מהי השפעת סוג הקרקע )מצע גן או חמרה( על פטריית המיקוריזה?  שאלת החקר המשנית בעבודתנו:

תפקיד חיוני וחשוב בתהליך הגידול. התערובות מבוססות על חומרים אורגניים וטבעיים,   ת ממלאמצע הגן תערובת 

)כבול איכותי, סיבי קוקוס, טוף, חומרי אוורור ודישון בשחרור איטי ומבוקר(, אשר חוברים יחד ליצירת סביבה  

רור וניקוז מקסימליים  אוו שומר על אחיזת מים גבוהה, מאפשר   הגן וג של צמחים. מצעאופטימלית לצמיחה ולשגש

 . ומכילים דישון בשחרור איטי ומבוקר. תערובות הגידול מיוצרות בטכנולוגיה חדשנית, בהרכבים שונים 

אדום. אדמת החמרה עשירה בתחמוצות ברזל ובמרקמה היא חולית, מאווררת  -מרה היא אדמה שצבעה חוםהח

אדמת מצע הגן עשירה מאוד בחומרי   גידולים שונים. תכונות שהופכות אותה למצע פורה ונוח מאוד ל  -ומנקזת היטב  

 . [10, 11] הזנה בהשוואה לאדמת החמרה

 

חות שורשים, ובשאלה השנייה אנו  בשאלה הראשונה נבדקת ההשפעה של כמות המיקוריזה על התפת

חמרה היא  בודקים את הקשר בין סוג הקרקע )מצע גן או חמרה( ואיך הוא משפיע על התפתחות הצמח. 

בין שני סוגי קרקעות אלו נוכל לבדוק היכן   קרקע דלה בחומרי הזנה ומצע גן עשיר בחומרי הזנה. בהשוואה

, ואז המיקוריזה יכולה לסייע לקלוט  בקרקע עשירה בחומרי הזנה  השפעתה של המיקוריזה משמעותית יותר. 

בקרקע דלה בחומר הזנה המיקוריזה תועיל יותר )לקלוט את מעט חומרי ההזנה  או    את המינרלים מהקרקע

  לבין הצמח על מעט מקורות ההזנה הקיימים. מהקרקע( או שדווקא תתפתח תחרות בינה

 

בחמרה )מצע ללא מינרלים/ חומרי הזנה(, תהיה פחות צמיחה וגטטיבית של צמח הברוקולי    :+בסיס ביולוגי השערה

 ן שהמיקוריזה מסייעת בקליטת המינרלים ואם אין מינרלים האפקט של המיקוריזה פחות יורגש.  וכיו
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 כולל שיטות וחומרים ,  מערך החקר   -פרק ב'

  

פטריית המיקוריזה על צמיחת של השאלה המרכזית בעבודתנו בחנה את השפעת הריכוז 

 הוגטטיבית של צמח הברוקולי.  

 

בחממה הלימודית שבבית ספרנו נהלל.   9.10.131הניסוי הועמד    לצורך כך, הועמד הניסוי באופן הבא:

שתילי בהם שתלנו את  (מ"ל  200פח )נפח כל עציץ  עציצים שווי נ 80לקחנו בראשית העמדת הניסוי 

אדמת חמרה.  עם עציצים    30  -אדמת מצע גן ועם מלאנו עציצים  50שתיל אחד בכל עציץ .   , ברוקוליה

לחמישה  חילקנו של אדמת חמרה חילקנו לשלושה טיפולים , את העציצים של מצע גן את העציצים 

 .  שתילי ברוקולי 10 /חזרות טיפולים, בכל טיפול עשר

 

ברוקולי הוא כרוב הבר,  צמח הבוחן שנבחר בעבודתנו הוא הברוקולי.     -צמח הבוחן, כאמור, היה הברוקולי 

היא העובדה שהוא מתאים לעונה בה העמדנו את הניסוי )אוקטובר/  הסיבה שבחרנו בו  שייך למשפחת המצליבים.

 . בנוסף, יש לו צמיחה מהירה וגם קל לעקוב אחר צמיחת/ התפתחות השתילים.סתיו(

 

 )מצע גן( בכל טיפול הוספנו כמות שונה של מיקוריזה באופן הבא:

 בקרה.  -בטיפול א' הצבנו עשרה עציצים ללא מיקוריזה

בכל  גרם מיקוריזה 1בטיפול ב' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו 

 . מ"ל 200בנפח  עציץ

בכל  גרם מיקוריזה   3בטיפול ג' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו 

 . מ"ל 200בנפח  עציץ

בכל  גרם מיקוריזה 5בטיפול ד' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו 

 . מ"ל 200בנפח  עציץ

גרם מיקוריזה   10בטיפול ה' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו 

 .מ"ל 200בנפח  בכל עציץ

 

 )חמרה ( בכל טיפול הוספנו כמות שונה של מיקוריזה באופן הבא:

 בקרה. - בטיפול א' הצבנו עשרה עציצים ללא מיקוריזה

 . מ"ל 200בנפח   בכל עציץ גרם מיקוריזה 5הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו ב'  בטיפול 

 . מ"ל 200בנפח   בכל עציץגרם מיקוריזה  10בטיפול ג'  הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו 

 

  200 -ל גרם 10גרם,   5 גרם, 3גרם,  1ריכוזים של מיקוריזה:  4שלנו היו  המרכזי  כך שבניסוי

כל פעם לפני שהכנסנו את  את המיקוריזה שקלנו בעזרת מישקל דיגיטלי רגיש .מ"ל עציץ

ה הוכנסה לעציץ בתוך חור במרכזו של העציץ ולאחר מכן הוכנס זהמיקורי  .המיקוריזה לעציץ

 ללא מיקוריזה.  – בקרהו   השתיל מעל המיקוריזה.
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 חזרות עציצים / 10  -לכל טיפול/ ריכוז מיקוריזה  

 יום. בפעמיים  בהתזה, לזמן קצר,   השקייהקיבלו  בכל יום, כל העציצים - משטר השקייה

 

 

 

 

 . 14.11.19עד ל   31.10.19הניסוי נמשך מ  - הניסוי לכולל ש זמןמשך 

 באופן הבא: עי פוליגל )ראה גם תמונה מצורפות(העציצים סומנו בעזרת ריבו 

 

 שתילי ברוקולי. עציצים עם בכל ריבוע עשרה  מצע גן:מקרא : 

  טיפול בלי מיקרוזיה. – סגול ריבוע

 . גרם מיקוריזה לעציץ  1טיפול עם  – ירוקריבוע 

 . גרם מיקוריזה לעציץ  3טיפול עם   –  כתוםריבוע 

 . זה לעציץיר וגרם מיק 5טיפול עם  – תכלת ריבוע

 . לעציץ מיקוריזהגרם  10טיפול עם  –  צהובריבוע 

     ומספרנו את החזרות.
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 בכל ריבוע עשרה שתילי ברוקולי. חמרה:מקרא : 

  ה.יזרוטיפול בלי מיק –  צהובריבוע 

 . גרם מיקוריזה לעציץ  5טיפול עם  – ירוקריבוע 

 . גרם מיקוריזה לעציץ 10טיפול עם  – תכלתריבוע 

 

 

 

 

 

 

 מדדי הצימוח ואופן בדיקתם מפורטים בטבלה להלן :   . הברוקלימדדי הצימוח הווגטטיבי של  -  בניסוי  ה התלוי המשתנ

 יחידות מדידה  מכשיר מדידה  דרך מדידה  מדד 

 ס"מ  סרגל  ידנית  אורך העלה 

 ס"מ  סרגל  ידנית  העלה   רוחב

 מספר ספירה  ידנית  מספר העלים 

 ס"מ  סרגל  ידנית  אורך שורשים  

 

ריכוזי   /מ"ל  200בנפח  כמות מיקוריזה לעציץ -ריכוז המיקוריזה : בשאלת החקר המרכזית הבלתי תלוי הנהמשת
 . ( מ"ל אדמה  200 - מיקוריזה ל גרם 10גרם ,  5גרם,  3גרם,   1, מיקוריזה ללא  – 0המיקוריזה שונים )

 . חמרה 2. מצע גן      1 –סוג המצע    :המשתנה הבלתי תלוי בשאלת החקר השנייה

  עציצים ה  נפח    /גודל והגודל שלהם בתחילת הניסוי,   סוג המיקוריזה, שתילי צמח הבוחן )ברוקולי( :    המשתנים הקבועים
 , משטר השקיה , עצמת אור, טמפ'. מ"ל(  200)

  קבועים, כדי שרק . לכן חשוב לשמור אותם  ברוקולי צמיחה/ התפתחות התוצאות הכל אלו עשויים גם הם להשפיע על  

 השפעתו של המשתנה הבלתי תלוי הנבדק )ריכוז המיקוריזה( תבוא לידי ביטוי. 

 . : עציצים ללא מיקוריזה בכלל   הבקרה בניסוי

 

 

את כל נתוני התצפיות ערכנו בטבלאות, חישבנו ממוצעים וסטיות תקן*, כולל אחוז סטיית תקן. ולבסוף הצגנו את  

 . וגרפיםהתוצאות בטבלאות מסכמות  

 

 * סטיית תקן היא מדד המלמד אותנו על מידת השונות/ האחידות בין החזרות לאותו טיפול
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 פרק ג. תוצאות 

 

 תוצאות הניסוי מוצגות בקובץ אקסל
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 דיון ומסקנות פרק ד. 

 

והתפתחות   תוגטטיבי מהו הקשר בין ריכוז המיקוריזה לצמיחה הייתה: המרכזית בעבודתנושאלת החקר 

 ?ברוקוליהשתילי של השורשים  

הצמיחה הוגטטיבית  מהי השפעת סוג הקרקע )מצע גן או חמרה( על  הייתה:  בעבודתנוהמשנית שאלת החקר 

 ? והתפתחות השורשים של שתילי הברוקולי

 

,  3, 1) ובקרה  היא באמצעות ניסוי שכלל ארבעה טיפולים  שאלת החקר המרכזיתענות על  להדרך בה ניסינו  

של  בדקנו את השפעת הריכוזים השונים    .  (, ללא מיקוריזהובקרה"ל אדמה  מ  200  –גרם מיקוריזה ל    10,  5

רוחב עלים  אורך עלים, מספר עלים,  -  על מדדיה השונים של הברוקולי הוגטטיבית צמיחה על ההמיקוריזה 

גדול יותר, כך מדדי הצימוח של  יהיה . ההשערה שלנו הייתה שככל שריכוז המיקוריזה ואורך השורשים

שנצמדת לשורשי הצמח    יהיו גבוהים יותר. ההשערה מבוססת על תכונותיה של פטריית המיקוריזה   ברוקולי ה

יות  וכך מסייעת בקליטת מים ומינרלים מהקרקע. קיים יחס של הדד   של השורשים,  מגדילה את שטח הפנים  ו

)יובש, טמפרטורה,   הגנה מפני תנאי סביבהבהמיקוריזה מסייעת  , כאשר .בין פטריית המיקוריזה ובין הצמח

מליחות, רעלים בקרקע וכו'( ומפני פתוגנים בקרקע. כמו כן, המיקוריזה מעודדת התפתחות והתבססות  

שחי בשיתוף עם מיקוריזה  שורשים וזו עוד דרך בה היא מסייעת לקליטת מים ומינרלים מהקרקע. כך שצמח  

ליטת חנקן וזרחן כאשר בהיעדר שני מינרלים  קעת לצמח ב טוב. כך לדוגמה: המיקוריזה מסיייתפתח יותר 

מינרלים אלו חיוניים ליצירת הכלורופיל,   –[ 2,3אלה, עלי הצמח מצהיבים לגמרי, משחימים ולבסוף מתים ]

לבניית חלבונים, כל אלו מולקולות שחיוניות להתפתחות  , חנקן גם חשוב  ATP  -שניהם חשובים לבניית ד.נ.א ו 

, נותן לפטרייה מקום מחייה ומקורות אנרגיה )פחמימות/  מצדו הצמח  הצמח )תהליכים, חלוקת תאים וכו'...(.  

 תוצרי פוטוסינתזה(.    

גבוה מדי דווקא יעכב התפתחות שורשים )כיוון שלא יהיה צורך   לגבי השורשים, שיערנו שריכוז מיקוריזה

בכך, יהיה לשורשים שטח פנים מספיק גדול ויקלטו מספיק מים ומינרלים לצמח, כך שלא יהיה משרן/ איזשהו  

 טריגר שיעודד חלוקת תאי שורש/ התפתחות שורשים(. 

השפעת  ת א  השוונו י נוסף שבו היא באמצעות ניסו  השנייההדרך שבה ניסינו לענות על שאלת החקר 

)קרקע מאווררת   חמרהו המיקוריזה בין שני סוגי קרקעות: מצע גן )קרקע מאווררת ועשירה בחומרי הזנה(  

 . אך דלה בחומרי הזנה(

)מצע ללא   בחמרההייתה כי  ,, שהשוותה בין שני סוגי הקרקעות יה שלנו ילשאלת החקר השנ ההשערה  

בעיקר  ון שהמיקוריזה מסייעת  ו ות צמיחה וגטטיבית של צמח הברוקולי כי(, תהיה פחחומרי הזנה  /מינרלים 

 .  האפקט של המיקוריזה פחות יורגש בקליטת המינרלים ואם אין מינרלים 

של צמח הברוקולי הייתה טובה   תבמצע גן הצמיחה הווגטטיבי כי מעידות אכן  הניסוי  תוצאות 

(.  4למעט אורך השורשים )ראה גרף ,  (1-3)ראה גרפים  שבדקנו המדדים  בהשוואה לאדמת החמרה, בכל 

ואחיזת    טוב אוורור יש במצע זה    חומרי הזנה, ב נתון זה ניתן להסביר על ידי כך שמצע גן הוא מצע עשיר 

   .שיפור העמידות של הצמח למחלות מסוימות ואף   , מים טובה יותר, שיפור המרקם הפיזי של הקרקע

 . גבי שיווק( מתוך אתר )

מינרלים  רחן, האשלגן, סידן, גופרית וחומרי הזנה חשובים ביותר לצמח כמו החנקן, הזמצע גן מכיל   , בנוסף

מגדילה את שטח פני השורש ומייעלת את קליטת חומרי ההזנה  המיקוריזה שנצמדת לשורשים . נוספים
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האפקט של המיקוריזה )קליטת מים ומינרלים טובה יותר(   ' מצע גן מסוג 'קרקע ב  , ולכן.  הללו  והמינרלים

 צמיחת הברוקולי.  יורגש יותר ויבוא לידי ביטוי ב 

מראש    ,מזון לצומח  דלה בחומרי  באדמת החמרה לעומת זאת, אין יתרון כמו שיש במצע גן, כיון שהיא אדמה  

 כך שלמיקוריזה יש מלכתחילה פחות יכולת לסייע באדמה זו. אין בה הרבה מינרלים 

.  לבקרה בניסוי שלנו יש חשיבות רבה כיון שמחדדת את היתרונות שיש למיקוריזה בתהליך צמיחת הברוקולי 

 ת טובה. לגבי כל המדדים נראה כי בקבוצת הבקרה, ללא מיקוריזה, הצמיחה פחו

 

   –התייחסות לתוצאות שקיבלנו לגבי מדדי צימוח שבדקנו במצע גן  

לצמח   העלים מספר כך, יותר גבוה היה המיקוריזה שריכוז ככלמתוך התוצאות נראה כי  - העלים  מספר*

  ביותר  עם מספר העלים הנמוך  הצמחים נמצאו( מיקוריזה ללא )  הבקרה בטיפול (.1 גרף ראה )  יותר רב היה

הי הרבה    נמצאו (  עציץמ"ל    200-ל   מיקוריזה  גרם   10)  ביותר   גבוהים ה  מיקוריזהה   ריכוזי  עם   שבטיפולים   בעוד

 .  ברוקולי   צמחעלים ל

  ארוך  היה העלים  אורך כך, יותר  גבוה היה המיקוריזה שריכוז ככל מתוך התוצאות נראה כי  -  העלים  אורך  *

עם העלים   הצמחים נמצאו ( מיקוריזה ללא ) הבקרה בטיפול  כיצד  לראות ניתן  זה  בגרף (. 2 גרף ראה )  יותר 

מ"ל   200 -ל מיקוריזה גרם 10) הגבוה ביותר  מיקוריזה ריכוז עם בטיפול מעניין לראות כי  .ביותר  קצרים ה

  תחרות נוצרת  עודף מיקוריזהבשל כי ייתכן  .יותר בהשוואה לטיפולים האחרים נמצא אורך עלים קצר( עציץ

 ורשים על קליטת המינרלים מהקרקע וזה מעכב את הצמיחה. בין המיקוריזה לש

  רב  היה העלים  רוחב כך , יותר  גבוה היה המיקוריזה שריכוז ככל מתוך התוצאות נראה כי  -  העלים  *רוחב 

  צרים העם העלים   הצמחים נמצאו ( מיקוריזה  ללא )  הבקרה  בטיפול   כיצד  לראות   ניתן  זה בגרף   (. 3 גרף )  יותר 

   .לטיפולים עם המיקוריזה   הבהשווא ביותר

אך    (. 4 גרף )  יותר  ארוך  היה  אורך השורשים כך, יותר  גבוה היה  המיקוריזה  שריכוז ככל  -  אורך השורשים *

, ניכרת ירידה משמעותית באורך  מ"ל עציץ   200  -ל   ג' מיקוריזה10של  ריכוז מיקוריזה  ב עם זאת, ניתן לראות ש

שאורך  הסבר אפשרי לכך תוצאות אלו תואמות להשערה שלנו לגבי התפתחות השורשים. שורשי הצמח. 

הוא העובדה שכמות המיקוריזה  מ"ל אדמה היה נמוך,    200  -גרם ל   10השורשים בטיפול של ריכוז המיקוריזה  

והיתה מספיק  באופן ניכר, של השורשים ם פניההגבוהה שנצמדה לשורשים גרמה בעצמה להגדלת שטח 

צמיחה של השורש, השורש לא היה צריך לצמוח ולהרחיב את   הכך שלא נדרשקליטת מים ומינרלים לצמח,  

 שטח הפנים שלו כדי 'להשיג' את כמות המים והמינרלים הנדרשים לצמח. 

 

היה פחות אפקט/ היתה פחות השפעה.   ניכר כי בחמרה למיקוריזהחמרה, מצע הלגבי המדדים שבדקנו ב

זאת, כפי הנראה, מאחר ובחמרה לא היה יתרון בנוכחות המיקוריזה. בקרקע זו אין מינרלים/ אין חומרי הזנה,  

 נוכחות המיקוריזה. לכך שבמצב עם או ללא מיקוריזה לא ימצא הבדל, אין יתרון  

גרם   10קיצוניים' בטיפול הבקרה וטיפול של מעניין לראות כי לגבי אורך השורשים, נמצא כי בטיפולים 'ה

מ"ל עציץ נמצא ממוצע אורך שורשים גבוה יותר באופן ניכר דווקא באדמת חמרה. ייתכן כי    200  -מיקוריזה ל 

 תוצאות אלו מצביעות על איזושהי עקה/ סטרס שיצר גידול יתר של השורש. בטיפול הבקרה )ללא מיקוריזה( 

ם מיקוריזה, עקה כתוצאה מעודף מיקוריזה שיכולה ליצור מצב של תחרות  גר 10עקה של חסר ובטיפול של 

 בין המיקוריזה לשורשי הצמח.  )בקרקע דלה במינרלים(

בכל אופן, נמליץ בניסוי דומה שיעשה בהמשך, לבצע יותר חזרות ויותר טיפולים של ריכוזי מיקוריזה באדמת  

 חמרה כדי לקבל תמונה ברורה יותר. 
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  כך , יותר  גדול  היה המיקוריזה שריכוז  ככל לי, לבאופן כ , ניתן לראות כי , שלנו הניסוי  אותתוצ מתוך  , סיכוםל

,  הצמח   שורשי  של   הפנים  שטח  את  מגדילה  המיקוריזה  .יותר   טובים  היוהברוקולי    שלהוגטטיבי    הצימוח   מדדי 

שלמיקוריזה יש השפעה חיובית על מדדי  לפיכך, ראינו    .  מהקרקע   ומים  מינרלים   יותר  לקלוט   לו   מסייעת   ובכך

)כמפורט במבוא ובפתיח   בחינות בהרבה מסייעת ומקנה יתרון לצמחשל הברוקולי, היא הוגטטיבי הצימוח 

 והדבר בהחלט משמעותי וניכר בתוצאות.  לדיון ומסקנות(

גבוה מדי נמצאה ירידה בהתפתחות השורשים במצע גן ועליה   לגבי התפתחות השורשים, בריכוז מיקוריזה

                                    אדמת חמרה. בהתפתחות השורשים ב

הוגטטיבית של   הלריכוז מיקוריזה האופטימלי לצמיחבכל אופן, לא ניתן לקבוע מסקנות חד משמעיות בנוגע  

לניסויים דומים  זה על התפתחות השורשים. לכן, ומעניין לעקוב יותר אחר השפעת המיקורי הברוקולי, 

 שיעשו בהמשך נמליץ : 

 גרם מיקוריזה.  10 -גרם ל  5להוסיף עוד טיפול בין   -

.                                                                                                בכל טיפול להגדיל את מס' החזרות    -

הצמחים היו זקוקים לכמות רבה יותר  יכול להיות שאם הניסוי היה בקיץ, בחום הכבד,  -  עונת הניסוי  -

של מים וכתוצאה מכך היינו רואים הבדלים גדולים יותר והשפעת המיקוריזה הייתה באה לידי ביטוי  

                                                                         .           (6, 4ראו מקורות    –)מיקוריזה, כאמור, מסייעת גם בקליטת מים מהקרקע  יותר   ברורהבצורה  

 

ריכוזי דשן   תוספת של עםמסוג חמרה קרקע באת השפעת המיקוריזה כניסוי המשך אנו מציעות לבדוק 

בכמויות שונות  או מינרלים    דשן   האם נוסיף ל)חמרה(  באותו סוג אדמה  מה יקרה  קרן אותנו לבדוק  ישונים. ס 

   בנספחים(.  – )ראה דף תכנון ניסוי המשך 
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 :רשימת מקורות                                    
 

הוצאת האונב' העברית,  .סימביוזה -מהדורה שנייה מורחבת  –( 'פרקים באקולוגיה' 2007אמיר רות ) .1
   . משרד החינוך, מל"מ - תל

 
    

   . "בצמח  מינרלית  והזנה פוטוסינתזה"    -( הזנה ומיקוריזה2002), דנה וייס -ודר   אורה כהנא. 2     
 
 

(,  2007)  יורם קפולניק ,דור- ברוריה בן ,שמעון פיבוניה, סמדר וייננגר ,לבן- יעל בר ,. רחל לויטה3

 -קישור למאמר להתפתחות וניבת פלפל", מו"פ ערבה תיכונה וצפונית.   "תרומת מיקוריזה
http://www.arava.co.il/haklaut/mop/sumnsu/sumnsu0506/sum/hgz/h3.pdf 

 
 
 
"אם אין מים שיקבלו פטרייה", תקציר מתוך מאמר שפורסם ב'עולם  (  2007) חיננית קולטאי ויורם קפולניק . 4

- Ynet)דר' חיננית קולטאי ופרופ' יורם קפולניק(,  מתוך אתר    2007הפרח' נובמבר 

3635183,00.htm-www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,Lttp://h 
 
 
 מו"פ ערבה תיכונה וצפונית.  - . שבתאי כהן, רבקה אופנבך, שמעון פיבוניה, רמי גולן, יום צביאלי5

 המכון לגידולי שדה, מנהל המחקר החקלאי.  - יורם קפולניק
 ( 2008מרכז מחקר גילת, מנהל המחקר החקלאי. ) - אורי ירמיהו, אלון בן גל

 על משק המים וסבילות למלחים בצמחי פלפל בערבה".   glomus intraradices)"השפעת אנדומיקוריזה )

 
 
  http://goo.gl/7NZ9t9  -  ( 2014פורטל חקלאות מקצועי )פורסם בספט'  –אגרונט   . "הפטרייה שחוסכת מים",6

 
 
 (26.01.2020) –  חקלאות הייטק בע"מ על מיקוריזה  –. אגרוגולד 7

http://www.agrogold.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94 / 

 
 
 ( 26.01.2020)  – ( ynet. מיקוריזה, )מתוך אתר 8
 PreYaan,00.html-15958-http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L 
 
 
   2015  נובמבר  -ב  הורד . חקלאיים  תכשירים המספקת ' אגרון '  חברת אתר : . מיקוריזה, מתוך9

      http://goo.gl/kKPcfQ 
   
 
 
 https://bit.ly/3cMrfrs           2020הורד במרץ  גינה פלוס   –  חמרהעל אדמת . מידע 01

 

 2020באתר "מיגן" הורד במרץ  – . אדמת חמרה 11
%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%94-https://mygan.co.il/12275 – חמרה 

 
 

 https://bit.ly/3bDuGRa         2020מתוך האתר 'גינה פלוס'. הורד במרץ  –. תערובת גן 12

 
 

 2020מתוך אתר 'עלעלים', מרכז לצמחי מרפא. הורד במרץ  –. ברוקולי 13
alim.co.il/mina.asp?alal=569&cont=571&curr_page=1947-http://www.al 

http://www.arava.co.il/haklaut/mop/sumnsu/sumnsu0506/sum/hgz/h3.pdf
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3635183,00.html
http://goo.gl/7NZ9t9
http://www.agrogold.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94/
http://www.agrogold.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94/
http://www.agrogold.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94/
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15958-PreYaan,00.html
http://goo.gl/kKPcfQ
https://bit.ly/3cMrfrs
https://mygan.co.il/12275-%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%94
https://bit.ly/3bDuGRa
http://www.al-alim.co.il/mina.asp?alal=569&cont=571&curr_page=1947
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 נספחים:
     דף תכנון הניסוי:

 
 

               
   +  התלמידיםשמות 

 שם:רואי אסא    
 

 שם:הלל הלוי  
 

   גאון   :גלי שם
 

שאלת החקר   )בשאלה  
יוגדרו המשתנים  

בבירור, והקשר המשוער  
 ביניהם( 

 
 

מהי השפעת ריכוזי מיקוריזה על צמיחה וגטטיבית, והתפתחות שורשים של  
 שתילי ברוקולי ? 

 

השערה + בסיס ביולוגי  
 להשערה )בקצרה( 

 
 

יסייע לגדילתו וצמיחתו של הברוקולי. ואילו   מינון נכון של פטריית המיקוריזה
עודף או חוסר עלולים להוות בעיה ויכול להיווצר מצב בו המיקוריזה מפריעה  

 לגדילתו. 

בסיס ביולוגי: המיקוריזה היא פטרייה שמקיימת קשר הדדי )סימביוזה  
הדדית( עם הצמח. הפטריה מסייעת בהגדלת שטח הפנים של שורשי הצמח  

נוסף, מגנה על הצמח מפני  ב  קליטת מינרלים ומים מהקרקע.ובכך מסייעת ב
ריכוז עודף של הפטרייה עלול להפוך את הקשר ההדדי לתחרות או   .פתוגנים 

 . טפילות וכך פגיעה בגדילתו של הצמח
 
 

 המשתנה הבלתי תלוי + 
אופן השינוי שלו + מספר  

 הטיפולים 
 

 ללא מיקוריזה  – , ובקרה ריכוזי מיקוריזה    4 משתנה בלתי תלוי: 
 אופן השינוי:  

  1מל'(: אחד ללא מיקוריזה , אחד עם  200טיפולים )בעציצים של  חמישה
מ"ל   200 - למיקוריזה  גרם   3אחד עם מ"ל אדמה,   200 -ל מיקוריזה  גרם

  גרם  10אחד עם מ"ל אדמה,   200 - למיקוריזה   גרם 5אחד עם  אדמה, 
 מ"ל אדמה   200 - למיקוריזה  

 
 

 יות נקבעו עפי הנחיות יצרן על האריזה של המיקוריזה. הכמו
 
 

)בקרה   והבקרה בניסוי
חיצונית / בקרה פנימית  

 השוואתית( 
 

 ללא מיקוריזה.  - בקרה חיצונית
 השוואה בין ריכוזים שונים של מיקוריזה.  - בקרה פנימית/ השוואתית

 +   המשתנה התלוי 
 דרך המדידה שלו 

 שתילי הברוקולי. המשתנה התלוי: צמיחת 
דרך המדידה: גובה הצמח, מספר ענפים/ פיצולים, מספרי עלים, צבע עלים  

 .ומשקל
 
 

דרך נוספת  אם יש  
המשתנה התלוי  לבדיקת 

  - )נדרש אם יש פחות מ
 טיפולים(  5

 מעקב אחר התפתחות שורשים )אורך ומספר פיצולים(+. 
 
 
 

   האורגניזם 
 

 שתילי ברוקולי. 
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ו/או  מספר פריטים 
   חזרות )לכל טיפול(

 
 

 חזרות/ שתילי ברוקולי  10לכל טיפול    
 

 משתנים קבועים  
 
 

 טמפרטורה, השקייה, נפח/ גודל העציצים, חשיפה לאור. 

שאלת חקר נוספת  
  3)לקבוצה של 

 תלמידים( 
 

והסבר קצר לקשר שלה  
לשאלת החקר  

 . המרכזית
 
 

 מהי השפעת סוג קרקע על צמיחת הברוקולי? 

בשאלה הראשונה נבדקת ההשפעה של כמות המיקוריזה על התפתחות  
שורשים, ובשאלה השנייה אנו בודקים את הקשר בין סוג הקרקע )מצע גן או  
חמרה( ואיך הוא משפיע על התפתחות הצמח. המיקוריזה תפתח קשר מסוג  
סימביוזה עם הקרקע או שמא תיווצר תחרות על משאבי המינרלים וכך יווצר  

  אשר יפגע בצמח.מחסור 
 

מקורות מידע    2
 מהימנים

 
 
 
 
 

בימים של משבר חמור במשק המים, מביאים    -   אם אין מים, שיקבלו פטריות#  
משפרת את   חוקרים ישראלים בשורה משמחת לחקלאים. הפטרייה מיקוריזה

 . 30%- צמיחתם של שתילים ומקטינה את צריכת המים שלהם ב
 , אם אין מים שיקבלו פטריות  yent אתר

 
(  2014) פורסם בספט'  פורטל חקלאות מקצועי    – # "הפטרייה שחוסכת מים"  

https://www.agronet.co.il / 
 

 ( #2007ספר הלימוד באקולוגיה: 'פרקים באקולוגיה'. רות אמיר )
 
 

טיפולי מיקוריזה על התפתחות שורשים, צימוח וגטטבי, וכמות ואיכות  השפעת  
 https://bit.ly/3cGmBf0   הפרחים...:

 
 

 לוח זמנים 
 
 
 

 
 שישה שבועות מרגע העמדת הניסוי על מנת להגיע לתוצאות יותר מדויקות  

 

 מקורות מהימנים(:  2 -סיכום/ רקע לחקר )מתוך מזוג מידע מ 

 שורשיי ברוקולי. עבודת החקר/ הנושא המרכזי בעבודה עוסק בהשפעת ריכוזי מיקוריזה על צמיחה והתפתחות  

. סימביוזה זוהי  ברוקולי שמתקיימת בין פטריית המיקוריזה לבין הצמח  עבודתינו עוסקת בנושא סימביוזה מסוג הדדיות 

מערכת קשרים הדדית של שני אורגניזמים שונים זה מזה. במסגרת השיתוף ביניהם שני הצדדים תורמים ונתרמים. יש  

שותפויות בין שני האורגניזמים יכולים להתקיים אך ורק במסגרת השותפות )למשל: חזזית( ויש שותפויות בהן אחד  

 אחד בזכות עצמו.  השותפים או שניהם יכולים להתקיים גם כל 

 .מיקוריזה היא למעשה משפחה בתוך ממלכת הפטריות שמקיימת יחסי סימביוזה עם צמחיםהוהביולוגי בהיבט היישומי  

מהצמחים מקיימים יחסי סימביוזה עם פטריות כל שהן, והם לא יוכלו להתקיים בלעדיהן. למעשה   90% - למעלה מ
  500התפתחו אבולוציונית ביחד, והקשר הזה קיים בכדור הארץ כבר הפטריות והצמחים איתם הן מקיימות סימביוזה 

 .מיליון שנה

המיקוריזה לא יכולה לעשות פוטוסינתזה, ולכן את הסוכרים שלה היא מקבלת מהצמח. המיקוריזה לא יכולה לחיות ללא  
 .הצמח

 

file:///C:/Users/d846.WIZO/Downloads/דף%20תכנון%20הניסוי%20-%20רואי%20,%20הלל%20,%20גלי.docx
https://www.agronet.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D/
https://www.agronet.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D/
https://www.agronet.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D/
https://bit.ly/3cGmBf0
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 ?ומה הצמח מקבל

 מגדילה את שטח הפנים של השורשים , ומבצעת קליטה מהירה של חומרי הזנה ומים מהקרקע  המיקוריזה •
 מגבירה את עמידות הצמח לעקת מליחות ויובש  •
 מגינה על הצמח מפני פטריות טפיליות ומחלות אחרות  •

מסייעת בהזנת צמחים, ובתמורה הצמחים מספקים לפטרייה תרכובות פחמן,   פטריות המיקוריזה 

תוצרי הפוטוסינתזה וחומרי הזנה אחרים. פטריית המיקוריזה יודעת לאגור חומרי הזנה עודפים  

לשימושו העתידי של הצמח. חומרים אלו נאגרים בצורה של גלומלין, שהנו מקור איכותי לחומרי  

פטריות המיקוריזה הם חלק חיוני ביצירת קרקעות אורגניות איכותיות   הזנה. קוריהן הזעירים של

 ע. וכך גם הגלומלין, ההופך למרכיב חשוב בחומר האורגני של הקרק

 

 סיכום כלים וחומרים הנדרשים לניסוי: 

 עציצים   80-

 ליטר חמרה   8-

 ליטר מצע גן   8-

 כפות חפירה -

 דוקרן לעשות חורים -

 כפפות -

 משקל -

 טוש לסימון  -

 פוליגל צבעונית לסימון טיפולים שונים -

 סרגל למדידות -

 ללא(   -מ"ל, ובקרה   80מ"ל, 60מ"ל,   40מ"ל,  20עציצים בעלי כמות משתנה של מיקוריזה )  80-

 עציצים של מצע גן   40 - מ"ל מיקוריזה ל 1600בסופו של דבר 

 עציצים של חמרה   40-מ"ל מיקוריזה ל  1600 -ו

 ל' של מיקוריזה לצורך הניסוי  23.מ"ל/  3200= 
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 תרשים העמדת הניסוי:

 מצע גן: 

 

 חמרה: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -מיקוריזה ל   גרם 1 ללא מיקוריזה 
 מ"ל עציץ  200

  -מיקוריזה ל   גרם 3
 מ"ל עציץ  200

  -מיקוריזה ל   גרם 5
 מ"ל עציץ  200

מיקוריזה    גרם 10
 מ"ל עציץ  200 - ל

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 

  -מיקוריזה ל   גרם 5 ללא מיקוריזה 
 מ"ל עציץ  200

  -מיקוריזה ל   גרם 10
 מ"ל עציץ  200

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 
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 תכנון ניסוי המשך: דף 
 

מהי השפעת המיקוריזה בקרקע מסוג חמרה עם תוספת של ריכוזי דשן שונים על הצמיחה   שאלת החקר:

  הוגטטיבית של שתילי הברוקלי? 

 

 שאלות לבירור וחשיבה על  תכנון הניסוי   פרטים על תכנון הניסוי 

   – האורגניזם הנבדק 

 ברוקולי 

 

 לעבודה? מדוע בחרתם באורגניזם זה  

בחרנו בברוקולי כיון שבניסוי הקודם  

השתמשנו בו ורצינו גם הפעם לשמור על כל  

המשתנים בניסוי קבועים, מלבד הדשן  

שנוסיף, כדי להגיע לתוצאות מדויקות עד כמה  

 שאפשר.  

ברוקולי הוא גם צמח נוח למעקב, צומח מהר  

ומתאים לעונה בה בדר"כ מעמידים את  

 תיו(. הניסויים )תחילת שנה/ ס

  :ההשערה

ככל שריכוז הדשן יהיה גבוה יותר, כך הצמיחה  

הווגטטיבית של הברוקולי בסיוע/ השפעת המיקוריזה  

 תהיה טובה יותר. 

 מהו הבסיס הביולוגי להשערה?

מגדילה את  שטח הפנים של   המיקוריזה

הצמח, וכך מסייעת בקליטת מינרלים. מתוך  

העבודה שלנו ראינו שבחמרה אין מינרלים  

ולכן המיקוריזה לא מסייעת באופן מלא  

להתפתחות הצמח. לכן, רצינו לבדוק האם יש  

השפעה להוספת הדשן והמיקוריזה יחד,  

כשידוע כי הדשן מכיל חומרי הזנה אשר  

 חות הצמח. מסייעים להתפת

 מדדי הצימוח הווגטטיבי של הברוקולי.    -המשתנה התלוי  

המדדים הנבדקים בצמיחת הברוקולי הם:   −
 . ואורךמספר עלים, אורך עלים, רוחב עלים 

 המדידה הינה ידנית, בעזרת סרגל.  −

 ס"מ   -יחידות מדידה  −

 ספירה ידנית. - דרך מדידה נוספת −

 

 

   ריכוזי דשן 3 –ריכוזי הדשן השונים   -   המשתנה הבלתי תלוי 

 היצרן + בקרה ללא דשן.  המלצות  /בהתאם להוראות  , שונים

 כל אחד מהריכוזים יהיה עם וללא מיקוריזה. 

 ריכוז שונה של דשן  יהיה  בכל ניסוי    -  אופן השינוי  −

  ללא דשן(   –)כולל הבקרה  טיפולים שונים  4 −
  - עציצים עם מיקוריזה ו  40=  חזרות  10כפול 

 עציצים ללא מיקוריזה.  40

לפי המלצת הצרכן )על גב   –טווח הערכים  −
האריזה( בדיוק לפי ההמלצה, מתחת לכמות  

 מדוע בחרתם בטווח ערכים זה?

הוראות  משום שאנו מעוניינות לפעול בטווח 

היצרן, ובטווח שסביבו. ועוד טיפול אחד ללא  

 דשן לצורך בקרה. 

בעקבות הניסוי הקודם למדנו מהי הדרך  

המדויקת ביותר בה נוכל לבדוק את ריכוזי  

המיקוריזה / הדשן השונים ולהגיע למסקנות  

 מהו הריכוז האידיאלי להתפתחות הצמח.  
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  - המומלצת, מעל הכמות המומלצת ואחד בקרה
 ללא דשן. 

 גרם לעציץ.  – היחידות  −

 

 חזרות בכל טיפול ו/או  מספר פריטים 

 40=  שתילים/ עציצים    /חזרות  10טיפולים שונים כפול    4

 עם מיקוריזה   – 40

 ללא מיקוריזה   – 40

 

 קבועים  גורמים  

 *טמפרטורה. 

 *השקיה קבועה. 

 חמרה.  - *סוג אדמה

 * נפח עציץ 

 * גודל שתילי הברוקולי 

 * כמות מיקוריזה זהה בעציצים עם מיקוריזה. 

 ורק מה שנבדק: לשמור משתנים אלו קבועים כך נקפיד 

 השפעת ריכוז הדשן עם/ ללא מיקוריזה. משתנה. 

  דווקא על גורמים אלו מדוע חשוב לשמור  

 כקבועים? 

חשוב לשמור על גורמים אלו כגורמים קבועים  

על מנת שנוכל להשוות בין החזרות בניסוי  

 ולהסיק מסקנות מדויקות ומהימנות.  

מאחר וגם גורמים אלו עשויים להשפיע על  

תוצאות הניסוי. וכאמור, אנו רוצים לבדוק רק  

 . את השפעת ריכוז הדשן ונוכחות המיקוריזה

  –בקרות 

השוואה בין ריכוזים שונים של    -   פנימית/השוואתית בקרה  

 דשן.  

 טיפול אחד בו אין דשן כלל.  - בקרה חיצונית

 וטיפול ללא דשן וללא מיקוריזה.

 מהי חשיבות כל אחת מהבקרות? 

חשיבות הבקרה היא להוסיף מהימנות לניסוי.  

בזכות הבקרה נוכל להיות בטוחים  

שהמשתנים הנבדקים אכן משפיעים על  

תוצאות הניסוי ולא משתנים אחרים. בנוסף  

מוכיחה כי התהליך לא קורה באופן ספונטני  

 עצמאי.  
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 : תוצאות מקוריות/ דפי תצפית
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