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מבוא:
בטבע ישנם יחסי גומלין מסוגים שונים בין אורגניזמים ,כשיחסי הגומלין המרכזיים הם :תחרות ,טריפה,
טפילות ,סימביוזה הדדית.
בשאלת החקר המרכזית בעבודת החקר שלנו בדקנו את הקשר בין ריכוזי מיקוריזה שונים בקרקע
להתפתחות צמחים ,איתם היא מקיימת יחסי גומלין מסוג :סימביוזה הדדית (בעבודתנו השתמשנו
במנגולד כצמח בוחן).
פטריות מיקוריזה (בלטינית :מיקו-פטריה ,ריזה-שורש) הן פטריות מועילות החיות באזור בית השורש
ותורמות הן לבניית מערכת שורשים והן לפירוק יעיל של כל חומרי ההזנה שבמצע .פטריות אלו מסוגלות
להכפיל את נפח השורשים של הצמח ובכך להגדיל משמעותית גם את כמות היבול הסופית]4[ .
המיקוריזה מסייעת לצמח בדרכים הבאות:
•

בעזרת תהליכים ביוכימיים שונים ,מגבירה פטריית המיקוריזה את זמינותם של מינרלים רבים
המשמשים מקורות הזנה לצמח( ,בעיקר זרחן) שאותם מתקשה הצמח לקלוט בעצמו מהקרקע.

•

המיקוריזה מגבירה את עמידות הצמח לתנאי קרקע שונים ,כגון יובש ,טמפרטורת קרקע גבוהה,
מליחות הקרקע ,חומרים טוקסיים ,מתכות כבדות ורעלים.

•

המיקוריזה משפרת את עמידות הצמח כנגד פתוגניים שונים בקרקע (גורמי מחלות הקרקע הם
חיידקים ,פטריות וכד')

•

המיקוריזה מעודדת גדילת שורשים ותורמת להתבססות מהירה של שתילים בשטח]6 ,2[.

•

המיקוריזה מסייעת גם בחיסכון במים []5

תמונה מתוך " ynetאם אין מים שיקבלו פטריות"
 AMF+עם מיקוריזה ו AMF- -ללא מיקוריזה []5
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פטריות אלו חיות בסימביוזה עם השורש כלומר הן מקיימות יחסי הדדיות עם השורשים .הסימביוזה
שבין פטריות המיקוריזה לבין צמחים עילאיים נפוצה בטבע ותורמת לשיפור הזנת הצמח וגדילתו .כ-
 80%מכלל הצמחים העילאיים יוצרים קשר עם פטריות קרקע החודרות לרקמת השורש של הצמח
ויוצרות מיקוריזה .בתנאי חקלאות אינטנסיבית שבהם מיושמים פונגיצידים או טיפולים הגורמים
לשינוי המיקרו פלורה בקרקע (בעיקר חיטויים למיניהם) ,חלה ירידה דרסטית באוכלוסיית פטריות
המיקוריזה המקומיות באופן שבו צמחים בעלי תלות מיקוריטית גבוהה אינם מתפתחים באופן
אופטימלי.
המיקוריזה מתחלקת לשני סוגים:
אקסומיקוריזות -שבהן הקורים אינם חודרים לשורשים אלא גדלים ברשת צפופה סביבם .מיקוריזות
כאלו נפוצות באזורים ממוזגים ,והן מגדילות את עמידותם של העצים בפני השינויים העונתיים.
ואנדומיקוריזות  -נפוצות בהרבה מאשר האקסומיקוריזות ,הן נוצרות בכ 80%-מהצמחים
הווסקולריים .בהן הקורים חודרים לתוך השורשים ורק כ 2-3סנטימטרים של תפטיר יוצאים החוצה
לקרקע .דבר זה מאפשר חיבור עמוק יותר בין תאי הצמח לתפטיר אך הוא בא במחיר שטח הפנים
שיכלו להשיג באקסומיקוריזה.
כיום יש הסבר נוסף לגבי יעילות הפטרייה :הפטריות מגדילות את שטח הפנים של השורשים ,על מנת
לקלוט מים ומינרלים מהקרקע .קורי הפטרייה מתפשטים למרחק גדול יותר בהשוואה לשערות שעל
השורש ואף מאפשרים בכך קליטת חומרים מנפח קרקע גדול בהרבה]1,2,4,6[ .
הצמח ,מצידו ,מקנה למיקוריזה מקום מחייה ,תוצרי פוטוסינתזה (חומרים אורגנים) והפרשות חנקניות,
כמקור לחנקן (חנקן חיוני לבניית חלבונים).
כצמח בוחן בעבודתנו שימש המנגולד .הוא התאים מבחינה העונה בה בצענו את הניסוי (תחילת החורף)
והוא נוח לגידול ומעקב.
מנגולד (סלק עלים)  -הוא זן של סלק אשר בוית להשגת עלים וגבעולים גדולים ואכילים.

צמח המנגולד
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בניגוד לזן הסלק הנפוץ יותר ,אשר בו השורש הוא החלק המזין .עליו של סלק העלים יכולים להיות
בכמה צבעים ,הנפוצים יותר הם או בעלי גוון אדום ,או ירוק-לבן.
המנגולד הינו צמח אשר זקוק לאור שמש ,קרקע מאווררת ,טמפ' קרירה ,השקיה מרובה .ניתן לגדל
צמח זה בכל עונות השנה אך העונה המומלצת ביותר היא עונת האביב.
קצב גדילתו מהיר ביחס לשאר הצמחים ובד"כ גודלו נע בין  10-70ס"מ]8,9[ .

שאלת החקר הנוספת בעבודתנו בדקה האם יש קשר בין סוג המצע /הקרקע לבין השפעת המיקוריזה.
שני סוגי הקרקעות בהם השתמשנו בעבודתנו היו' :מצע גן' וחמרה.
'מצע גן' היא שילוב של מספר חומרים המהווים יחדיו את מצע הגידול האידיאלי ביותר לצמחים .בתערובת
איכותית ניתן למצוא מספר מרכיבים שבהם :קומפוסט ,טוף ,כבול ,דשנים וחומרי ספיגה]7[ .
אדמת חמרה היא אדמה בעלת מבנה המאפשר חלחול ומניעת הצטברות של מים .תכונה זו מבטיחה
לצמח את התזונה המתאימה ואת האוורור הדרוש לו .יתרון נוסף של סוג אדמה זה הוא השליטה
הכמעט מוחלטת בכל מרכיביה (דשן ,מינרלים וכד')]3[ .

שאלות החקר בעבודתנו היו:
 .1מה הקשר בין ריכוז המיקוריזה לבין מדדי צימוח המנגולד? (צמיחה וגטטיבית והתפתחות
השורשים)
 .2מה הקשר בין סוג הקרקע לבין מדדי צימוח המנגולד?

מתוך המידע שקראנו (אותו סיכמנו במבוא) המיקוריזה תורמת להתפתחות שורשי הצמח והצמח
עצמו בזכות הסימביוזה שבינה לבין שורשי הצמח אשר תורמים להתפתחותו.
ולכן השערתנו היא שככל שריכוז המיקוריזה יהיה גדול יותר כך מדדי צימוח המנגולד יהיו הטובים
ביותר .אך במידה וריכוז המיקוריזה יהיה גבוהה מידי ,תיווצר תחרות על משאבים (בעיקר מים
ומינרלים) בין המיקוריזה למנגולד ותגרום לפגיעה בצמיחת המנגולד.
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 .חמרה היא קרקע דלה בחומרי הזנה ומצע גן עשיר בחומרי הזנה .בהשוואה בין שני סוגי
קרקעות אלו נוכל לבדוק היכן השפעתה של המיקוריזה משמעותית יותר .בקרקע עשירה בחומרי
4

הזנה /מינרלים ,ואז המיקוריזה יכולה לסייע לקלוט את המינרלים מהקרקע או בקרקע דלה בחומר
הזנה המיקוריזה תועיל יותר (לקלוט את מעט חומרי ההזנה מהקרקע) או שדווקא תתפתח תחרות
בינה לבין הצמח על מעט מקורות ההזנה הקיימים.
אנו משערים כי באדמת החמרה (מצע ללא מינרלים /חומרי הזנה) ,תהיה פחות צמיחה של
המנגולד כיוון שהמיקוריזה מסייעת בקליטת המינרלים ואם אין מינרלים האפקט של המיקוריזה
פחות יורגש.
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מערך החקר ,כולל שיטות וחומרים:
בעבודת החקר שלנו בדקנו את השפעת המיקוריזה על צמיחת המנגולד והתפתחות שורשיו בשני
סוגי קרקע' :מצע גן' וחמרה.
הגענו לחממה ביום רביעי בתאריך  18.12.19להעמדת הניסוי .לקחנו  80עציצים בנפח  250מ"ל,
שמנו ב 50 -מהם אדמת גן וב 30 -עציצים אדמת חמרה.
חילקנו את  50העציצים עם 'מצע גן' ל 5 -טיפולים שונים עפי כמויות שונות של מיקוריזה לעציץ (0
גרם 1 ,גרם 3 ,גרם 5 ,גרם 10 ,גרם) ,כך שלכל טיפול  10עציצים /חזרות.
את  30העציצים הנותרים ,עם אדמת חמרה ,חילקנו ל 3-טיפולים שונים ( 0גרם 5 ,גרם 10 ,גרם).
כך שגם במקרה זה לכל טיפול היו  10עציצים /חזרות.
בעבודה שלנו השתמשנו בשתילי מנגולד ,שהיו זמינים בחממה.
מנגולד  /סלק עלים ,צמח השייך משפחת הסלקיים ,הוא ירק עלים סתגלן וחסון ,שמסתדר מצוין
עם האקלים ועם תנאי הגידול אצלנו בארץ.
העמידות של הצמח כמעט מבטיחה הצלחה גם כשלמגדל אין יותר מדי ניסיון או הבנה .זהו ירק
רב שנתי עם עונה ארוכה ,מניב עלי מאכל מראשית הסתיו עד ראשית הקיץ .בשל כך ,הוא ירק
מאד פופולרי בגינות ביתיות ורואים אותו הרבה .בדרך כלל כצמח חד שנתי]8,9[ .
בכל טיפול הוספנו כמות שונה של מיקוריזה באופן הבא( :מצע גן)
בטיפול א' הצבנו עשרה עציצים ללא מיקוריזה -בקרה.
בטיפול ב' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו  1גרם מיקוריזה בכל עציץ בנפח  200מ"ל.
בטיפול ג' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו  3גרם מיקוריזה בכל עציץ בנפח  200מ"ל.
בטיפול ד' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו  5גרם מיקוריזה בכל עציץ בנפח  200מ"ל.
בטיפול ה' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו  10גרם מיקוריזה בכל עציץ בנפח  200מ"ל.
בכל טיפול הוספנו כמות שונה של מיקוריזה באופן הבא( :חמרה)
בטיפול א' הצבנו עשרה עציצים ללא מיקוריזה  -בקרה.
בטיפול ב' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו  5גרם מיקוריזה בכל עציץ בנפח  200מ"ל.
בטיפול ג' הצבנו עשרה עציצים שלהם הוספנו  10גרם מיקוריזה בכל עציץ בנפח  200מ"ל.
*כל טיפול במיקוריזה סומן בצבע פוליגל שונה.
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שתילי מנגולד בהם השתמשנו

סיכום הטיפולים ( 10חזרות /עציצים /שתילים לכל טיפול):
אדמת גן

אדמת חמרה

 0גרם /בקרה  -צהוב  0גרם /בקרה  -צהוב
 1גרם  -כתום
 3גרם  -ירוק
 5גרם  -תכלת

 5גרם  -תכלת

 10גרם  -סגול

 10גרם  -סגול
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תמונות של העציצים עם 'מצע גן':
 0גרם סומן בצהוב 1 ,גרם סומן בכתום 3 ,גרם סומן ירוק 5 ,גרם סומן בתכלת ו 10גרם סומן בסגול.
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תמונה של העציצים עם חמרה:
 0גרם /בקרה  -סומן בצהוב 5 ,גרם  -סומן בתכלת ו -10גרם סומן בסגול.

תהליך העמדת הניסוי (בכל עציץ):
 .1שקלנו את המיקוריזה באמצעות משקל דיגיטלי
 .2חוררנו את האדמה בעזרת דוקרן
 .3הכנסנו מיקוריזה לחור ,עפ"י הכמות המתאימה לאותו טיפול
 .4הכנסנו את השתיל של המנגולד לחור וכיסינו אותו
 .5סימנו את העציץ באמצעות פוליגל בצבע התואם לטיפולו
 .6ביצענו השקיה ראשונית של האדמה באמצעות משפך

לאחר מכן שמנו את המגשים בחממה עם השקיה מסודרת.
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המשתנה התלוי בניסוי :מדדי צימוח המנגולד
אופן המעקב אחר המשתנה התלוי – מדידת אורך עלים ושורשים (בעזרת סרגל) וספירת העלים
המשתנה הבלתי תלוי בשאלת החקר המרכזית :ריכוזי המיקוריזה
המשתנה הבלתי תלוי בשאלת החקר השנייה :סוג הקרקע (מצע גן/חמרה)
המשתנים הקבועים  :השקיה סדירה ,טמפ' קבועה ,סוג הצמח ,כמות האדמה בכל עציץ ,לחות ,סוג
המיקוריזה ,גודל העציץ
הבקרה בניסוי  :בקרה חיצונית :ללא מיקוריזה.
בקרה פנימית /השוואתית :השוואה בין ריכוזי המיקוריזה השונים.
את כל נתוני התצפיות ערכנו בטבלאות ,חישבנו ממוצעים וסטיות תקן* ,כולל אחוז סטיית תקן .ולבסוף
הצגנו את התוצאות בטבלאות מסכמות וגרפים.

* סטיית תקן היא מדד המלמד אותנו על מידת השונות /האחידות בין החזרות לאותו טיפול
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תוצאות:
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הקשר בין ריכוז המיקוריזה לממוצע אורך עלי מנגולד  -השוואה בין מצע גן לחמרה
מצע גן:
הטיפול
בקרה  -ללא
גרם 1
גרם 3
גרם 5
גרם 10

ממוצע
9.87
11.09
10.5
11.26
12.44

ס.ת
3.6
1.7
2.1
3.4
1.6

ס.ת %
36.1
15.0
19.9
30.0
13.1

חמרה:
הטיפול
בקרה  -ללא
גרם 5
גרם 10

ממוצע
8.25
9.1
11.15

ס.ת
1.5
1.3
1.7

ס.ת %
17.9
14.8
15.1

ממוצע אורך העלים לצמח מנגולד (ס"מ):
חמרה
מצע גן
הטיפול
8.25
9.87
בקרה  -ללא
11.09
גרם 1
10.5
גרם 3
9.1
11.26
גרם 5
11.15
12.44
גרם 10

 :ממוצע אורך עלי המנגולד בריכוזי מיקוריזה שונים  -השוואה
בין מצע גן לחמרה
13

11
10

9
8
7
6
5

ממוצע אורך עלי מנגולד לצמח (ס "מ)

12

4
 10גרם

 5גרם

 1גרם

 3גרם

בקרה  -ללא

כמות מיקוריזה ל 200 -מ"ל אדמה
חמרה

מצע גן

מתוך גרף זה ניתן לראות כי במצע גן אורך העלים היה גבוה בהשוואה לאדמת החמרה.
נוסף על כך ניתן לראות כי ישנה מגמה של עליה בממוצע אורך העלים עם עליה בריכוז המיקוריזה ,וכמות
המיקוריזה שבה ממוצע אורך העלים היה הגבוה ביותר הוא  10 :גרם.
* חשוב לציין כי לגבי אדמת חמרה נבדק רק ( 0בקרה  ,ללא מיקוריזה)  10 , 5 ,גרם מיקוריזה

12

הקשר בין ריכוז המיקוריזה לממuצע אורך שורשי המנגולד  -השוואה בין מצע גן לחמרה
מצע גן:
הטיפול
בקרה  -ללא
גרם 1
גרם 3
גרם 5
גרם 10

ממוצע
21
24.6
24.05
24.75
30.26

חמרה:
הטיפול
בקרה  -ללא
גרם 5
גרם 10

ממוצע
18.75
22.65
21.3

הטיפול
בקרה  -ללא
גרם 1
גרם 3
גרם 5
גרם 10

ס.ת %
18.1
36.6
22.7
36.0
41.2

ס.ת
3.8
9.0
5.4
8.9
12.5

ס.ת %
10.6
14.7
30.6

ס.ת
2.0
3.3
6.5

ממוצע אורך שורשי צמח המנגולד (ס"מ):
חמרה
מצע גן
18.75
21
24.6
24.05
22.65
24.75
21.3
30.26

 :ממוצע אורך שורשי מנגולד בריכוזי מיקוריזה שונים -
השוואה בין מצע גן לחמרה
32

28
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24

22
20

18
16
14

12
 10גרם

 5גרם

 1גרם

 3גרם

בקרה  -ללא

כמות מיקוריזה ל 200 -מ "ל אדמה
חמרה

מצע גן

מתוך גרף זה ניתן לראות כי ב'מצע גן' אורך העלים היה אורך יותר בהשוואה לחמרה.
נוסף על כך ניתן לראות כי ,באופן כללי ,ישנה מגמה של עליה בממוצע אורך העלים עם עליה בריכוז
המיקוריזה ,וכמות המיקוריזה שבה ממוצע אורך העלים היה הגבוה ביותר הוא  10 :גרם.
* חשוב לציין כי לגבי אדמת חמרה נבדק רק ( 0בקרה ,ללא מיקוריזה) 10 , 5 ,גרם מיקוריזה
שכמות המיקוריזה שבה אורך שורשי המנגולד הארוכים ביותר היא  10גרם

13

ממוצע אורך שורשי מנגולד לצמח (ס"מ)

30

דיון ומסקנות:
בעבודת החקר שלנו בדקנו את השפעת המיקוריזה על צמיחת המנגולד והתפתחות שורשיו .
בחרנו בנושא הנ"ל ,משום שכולנו תהינו כיצד פטריית המיקרוזה מקיימת יחסי גומלין הדדיים עם
הצמח .בחירת המנגולד נבעה מתוך התחשבות בעונה בה ערכנו את הניסוי.
בניסוי זה בדקנו את השפעת המיקרוזה על מדדי הצימוח של שתילי המנגולד ( מספר ואורך עלי
המנגולד ואורך השורשים).
בנוסף לכך בדקנו האם קיים קשר בין סוג הקרקע לבין התפתחות שורשי המנגולד.
שאלות החקר בעבודתנו היו:
 .1מה הקשר בין ריכוז המיקוריזה לבין מדדי צימוח המנגולד (צמיחה וגטטיבית והתפתחות השורשים)?
 .2מה הקשר בין סוג הקרקע לבין מדדי צימוח המנגולד (צמיחה וגטטיבית והתפתחות השורשים)?
על מנת למצוא תשובות לשאלת החקר המרכזית" :מה הקשר בין ריכוז המיקוריזה לצמיחת המנגולד
ולקצב התפתחות שורשיו?" העמדנו ניסוי אשר כלל חמישה טיפולים על צמח המנגולד ,בכל טיפול
השתמשנו בריכוז שונה של פטריית המיקוריזה אשר נשקל לפי יחידות מידה של גרם.
לאחר הטיפול הבסיסי בשורשי המנגולד והתפתחות הצמח בדקנו את השפעת הריכוזים השונים על
הצמיחה של צמח המנגולד ,על מדדיה השונים בניהם מספר העלים ,אורך העלים  ,ואורך שורשי
המנגולד.
השערתנו הייתה שככל שריכוז המיקוריזה גדול יותר כך נוכל לראות את מדדי הצימוח
מתפתחים/גדלים יותר .אך בריכוזי מיקוריזה גבוהים מדי תיווצר תחרות על משאבים (מים ,מינרלים)
בין המיקוריזה למנגולד ובשל כך התפתחות המנגולד תיפגע.
השערתו מבוססת על המידע אותו קראנו במקורות אודות המיקוריזה שלפיו המיקוריזה מגדילה את
שטח הפנים של שורשי הצמח ובכך מסייעת בקליטת מים ומינרלים מהקרקע  ,ואף מסייעת בהגנה
מפני תנאי הסביבה השונים (יובש ,טמפ' ,מליחות ,רעלים בקרקע ועוד ,)...מלבד זאת המיקוריזה
מעודדת את התפתח ות והתבוססות השורשים וזוהי דרך נוספת שבה היא מסייעת לקליטת המים
והמינרלים מן הקרקע ,לפיכך ,צמח אשר חי בסימביוזה עם מיקוריזה יתפתח בצורה טובה ומהירה
יותר.
בנוסף לכך התבססנו על המידע שלנו משיעורי ביולוגיה ומתוך מקורות המידע שקראנו ,בו למדנו
שהשפעתם של ריכוזים גבוהים מן האופן אותו יכול המצע להכיל מזיקה לצמחים]1,4,5[ .
בכדי למצוא את התשובה לשאלת החקר הנוספת " -מה הקשר בין סוג הקרקע לבין התפתחות
המנגולד (צימוח וגטטיבי והתפתחות השורשים)?" ,הוספנו עוד משתנים בניסוי שהעמדנו.
עשינו זאת בכך שהוספנו אדמת "חמרה" לבדיקותינו כסוג קרקע ,בנוסף למצע גן .בניסוי אנו בדקנו
את אותם משתנים תלויים כגון :מספר העלים ,אורך העלים  ,ואורך שורשי המנגולד .השערתנו בחלק
14

זה של הניסוי הייתה שבחמרה (מצע ללא מינרלים/חומרי הזנה) ,תהיה פחות צמיחה של צמח
המנגולד .השערתנו מבוססת על כך שהמיקוריזה מסייעת בקליטת המינרלים מהקרקע ,ואילו
בחמרה ,לעומת המצע גן  ,יש כמות מזערית של מינרלים.
על פי תוצאות הניסוי שלנו (גרף  )1ניתן לראות כי באדמת גן  ,מס' העלים שנמצא בקבוצת הבקרה
היה הגבוה ביותר .בטיפול של  1גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ ,מס' העלים היה הנמוך ביותר ,ואח"כ
ניכרת עליה בממוצע מס' העלים לצמח :בטיפולים  3-10גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ ,נראה כי ככל
שריכוז המיקוריזה גבוה יותר כך עולה ממוצע מס' עלים לצמח מנגולד .במצע חמרה ,לעומת זאת,
ניכרת ירידה בממוצע מספר העלים לצמח עם העליה בריכוז המיקוריזה.
מדד נוסף שאותו בחנו היה השפעת המיקוריזה על אורך עלי המנגולד .בגרף מס'  2ניתן לראות כי ככל
שעולה ריכוז המיקוריזה (כמות מיקוריזה שהוכנסה ל 200 -מ"ל עציץ) ,כך עולה ממוצע אורך
העלים ,הן במצע גן והן באדמת החמרה .בריכוז של  10גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ ,אורך העלים
בשני סוגי הקרקעות הגיע לאורכם המקסימלי ,בעוד שבבקרה (ללא מיקוריזה) של שני סוגי
הקרקע ,אורך העלים של צמח המנגולד נשאר זהה והיה הנמוך ביותר.
במדד האחרון בחנו את השפעת המיקוריזה על אורך שורשי המנגולד (גרף .)3
נראה כי בריכוזים בין  0גרם (בקרה) לריכוז של כ 5-גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ ,נמצא הבדל
מזערי בממוצע אורך השורשים לצמח.
אך בעציצים שטופלו בריכוז של  10גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ ,נראה כי אורך השורשים גדל
באופן משמעותי.
בכל אופן ,באדמת החמרה אורכי השורשים של הצמח הגיעו לאורכם המקסימלי כבר בריכוז של 5
גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ ,ובטיפול  10גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ נראית ירידה בממוצע
אורך השורשים לצמח .חשוב לציין כי בשני סוגי הקרקעות ממוצע אורך השורשים היה הקצר ביותר
בטיפול הבקרה /ללא מיקוריזה.
מתוך תוצאות הניסוי שלנו ניכר כי במצע גן למיקוריזה יש השפעה על ממוצע מס' עלים לצמח בריכוזים
גבוהים יותר שלה .עדיין ,גם בבקרה ,ללא מיקוריזה ,מצא ממוצע מס' עלים גבוה (גרף  .)1כך שלא
ניתן כל כך להסביר את הממצאים בנוגע לממוצע מס' העלים לצמח והיינו ממליצים להוסיף ריכוז נוסף
אל מיקוריזה 8 :גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ .לגבי אדמת חמרה ,לעומת זאת ,נראה כי ככל
שריכוז המיקוריזה עולה כך ממוצע מס' עלים לצמח יורד .כך שבאדמת חמרה נראית השפעה שלילית
של המיקוריזה על ממוצע מס' עלים לצמח.
בנוגע לממוצע אורך עלים ,קיבלנו תוצאות שונות – נראה כי בשני סוגי הקרקעות יש עליה בממוצע
אורך העלים עם העליה בריכוז המיקוריזה (גרף  .)2כך שלמיקוריזה ישנה השפעה חיובית על אורך
העלים בשני סוגי הקרקעות.
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בנוגע לממוצע אורך השורשים – במצע גן נראית עליה בממוצע אורך השורשים עם העליה בריכוז
המיקוריזה (גרף  .)3אך באדמת חמרה ,בריכוז מיקוריזה גבוה ( 10גרם מיקוריזה ל 200 -מ"ל עציץ)
נראית ירידה בממוצע אורך השורשים.
לסיכום:
בעבודת החקר שלנו בדקנו את ההשפעה של פטריית המיקוריזה על התפתחות צמח המנגולד .מתוך
תוצאות הניסוי שלנו ומתוך העבודה למדנו כי במצע גן למיקוריזה השפעה חיובית על אורך עלי המנגולד
ואורך השורשים .באדמת חמרה ,לעומת זאת ,למיקוריזה היתה השפעה שלילית על התפתחות
השורשים.
מכאן הסקנו כי מיקוריזה עשויה להשפיע באופן שונה על מדדי הצימוח השונים :מס' עלים ,אורך עלים
ואורך שורשים .כמו כן ,בעת הטיפול במיקוריזה יש משמעות לסוג הקרקע ,ושמומלץ לגדל את
המנגולד עם טיפול מיקוריזה במצע גן בעל המינרלים שתורמים להתפתחות הפטרייה אשר עוזרת
לשורשי הצמח לקלוט את אותם המינרלים באופן טוב ויעיל יותר.
הסיבה לכך שהחמרה אינה מצע מיטבי ,היא מפני שהיא חסרת מינרלים שעליהם נשענת כל הסימביוזה
בין המיקוריזה למנגולד.
עדיין ,כדי לחזק את מה שלמדנו מתוך עבודתנו ,נמליץ לבצע את אותו ניסוי ואותן בדיקות עם צמחים
נוספים ולבדוק את השפעת המיקוריזה עליהם.
בנוסף ,במהלך עבודת החקר שלנו למדנו מתוך המקורות כי המיקוריזה תורמת בחיסכון במים .לכן,
נמליץ לעשות ניסוי המשך שבו תיבחן כמות המים הנדרשת לצמח בנוכחות מיקוריזה.
*ראה תכנון ניסוי המשך בנספחים
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 .6קריקון ח .ברק ר .ליבסקו ל .האס ג .שפיגל י" ,)1983( .מיקוריזה :שיתוף פעולה תת-קרקעי" .השדה ,כרך
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נספחים
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דף תכנון הניסוי:
 ,אלדר טאובר ,

ניצן שניצר

שמות התלמידים

ליה רוזן

שאלת החקר (בשאלה יוגדרו
המשתנים בבירור ,והקשר
המשוער ביניהם)
השערה  +בסיס ביולוגי
להשערה (בקצרה)
המשתנה הבלתי תלוי +
אופן השינוי שלו  +מספר
הטיפולים

 .1מהי השפעת ריכוז המיקוריזה על מדדי הצימוח של
הבזיליקום*?
ככל שריכוז המיקוריזה יגדל כך מדדי צימוח הבזיליקום* יגדלו
בהתאם.
ריכוז המיקוריזה
40% ,30% ,20% ,10% ,0%
 5ריכוזים
מתוך המקור הבא:
https://mopdarom.org.il/wpcontent/uploads/2016/10/השפעת-טיפולי-מיקוריזה-על-
התפתחות-שורשים-צימוח-וגטטיבי.pdf

ההמלצה היא  ,20%נעשה סביב זה...
מדדי צימוח הבזיליקום :מס' עלים ,אורך עלים

המשתנה התלוי+
דרך המדידה שלו
דרך נוספת לבדיקת המשתנה התפתחות שורשים
התלוי (נדרש אם יש פחות מ5
טיפולים)
בזיליקום*
האורגניזם

מספר פריטים ו/או חזרות (לכל  10חזרות /שתילים לכל טיפול
סה"כ  50עציצים
טיפול)
שאלת חקר נוספת (לקבוצה  .2כיצד ישפיע סוג הקרקע /מצע על צמיחה וגטטיבית של
הבזיליקום?
של  3תלמידים)
לבדוק האם תהיה השפעה שונה של המיקוריזה על צמיחת
הבזיליקום בקרקע מסוג חמרה (מצע אינרטי /ללא מינרלים/
ללא חומרי הזנה) לעומת מצע גן המכיל מינרלים.
 2מקורות מידע ראשוניים

 .1אביגיל הלר ,אורן סבן ,שוש עינב ,סנדרוינינגר ויורם קפולניק
(" ,)2011השפעת פטריית מיקוריזה על התבססות שתילים" .יער,
כתב עת ליער ,חורש וסביבה .גיליון /12אוקטובר .2011
 .2קריקון ח .ברק ר .ליבסקו ל .האס ג .שפיגל י" ,)1983( .מיקוריזה:
שיתוף פעולה תת-קרקעי" .השדה ,כרך ס"ג\ חוברת י"ב .מתוך
האתר :חוקרים חקלאות – (תאריך הורדה .)25.8.2013 :קישור
למאמרhttps://bit.ly/2Vlh5bT -

* בניסוי עצמו השתמשנו בסוף במנגולד ולא בבזיליקום
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דף תכנון ניסוי המשך:

שמות התלמידים

ליה רוזן

 ,אלדר טאובר ,

ניצן שניצר

 .1מהי ההשפעה של המיקוריזה על כמות המים הנדרשת
לבזיליקום?

שאלת החקר (בשאלה יוגדרו
המשתנים בבירור ,והקשר
המשוער ביניהם)
השערה  +בסיס ביולוגי בנוכחות המיקוריזה כמות המים הנדרשת לצמח תקטן -
ככל שריכוז המיקוריזה יהיה גבוה יותר כך תדירות ההשקייה
להשערה (בקצרה)
שתידרש תהיה נמוכה יותר
המשתנה הבלתי תלוי +
אופן השינוי שלו  +מספר עם/בלי מיקוריזה
תדירות השקיה בשבוע  :פעם בשבוע ,פעמיים בשבוע 4 ,פעמים
הטיפולים
בשבוע ,כל יום
מדדי צימוח הבזיליקום :אורך גבעול /גובה צמח ,מספר עלים

המשתנה התלוי+
דרך המדידה שלו
דרך נוספת לבדיקת המשתנה משקל ירוק ויבש
התלוי (נדרש אם יש פחות מ 5אורך שורשים
טיפולים)
בזיליקום
האורגניזם

מספר פריטים ו/או חזרות (לכל  10חזרות /שתילים לכל טיפול
סה"כ  80עציצים
טיפול)
( 40עם מיקוריזה ו 40ללא מיקוריזה)
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