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  תחו� נשירי� – 2015דו"חות חצי שנתיי� 

  

  השקיה

  

  1תכנית מס' 

  2855. השקיית תפוח במנה מופחתת לאור� זמ�: ש� התכנית

  : עמוס נאורש� החוקר

  

  רקע ותיאור הבעיה

המי� מחייב אותנו לבחו� מהי מנת המי� האופטימלית והא� נית�  הקיצו החרי	 בהקצאות

לקצ במנות ההשקיה המומלצות. לצור� זה יש לבחו� מספר טיפולי השקיה במנות מי� בתחו� 

450�שני�) ולבחו� את ביצועי העצי� לאור� זמ�. ברור  4�3מ"מ/עונה במש� מספר עונות ( 800

  י היבול בכל טיפול השקיה.שמחקר זה צרי� לבחו� ג� את נושא עומס

לבחו� תגובת תפוח למנות השקיה שונות באינטראקציה ע� עומסי יבול ובמש� מספר  �  המטרה

  עונות.

  

� 2016: שנת התחלה ושנת סיו� המחקר 2009  

  

  מהל� המחקר ושיטות העבודה

ונתיות. הוק� ניסוי השקיה בתפוח זהוב בוגר בברע�. בניסוי נבחנות ארבע מנות השקיה ע 2009�ב

חלוקת המי� בכל טיפול נקבעה ע"י מדריכי שה"�. בכל טיפול השקיה יהיו ארבעה עומסי יבול 

(טווח העומסי� הותא� לכל טיפול השקיה). לכל עומס רצוי בוצע הותא� דילול כימי (על מנת 

יו�. נחזור על מתכונת  40לדמות פעילות מסחרית) והדילול הידני המתק� יבוצע בשיא פריחה + 

  הניסוי מספר עונות.

�מדדי� שיבדקו    תבוצע מדידה של פוטנציאל המי� בגזע לאור� העונה. היבול יקט	 מכל ע

בנפרד וימוי� לגודל. תבוצע הערכת עוצמת פריחה. כמו כ� בענפי� שיסומנו מראש תבוצע ספירה 

  של הפרחי� ואחוזי חנטה.

  

  תוצאות ביניי�

ת חשש ליבול נמו� היה מספר הפירות לאחר הדילול טיפולי ההשקיה התחילו כמתוכנ�. למרו

הכימי גבוה מהמתוכנ� והדילול הידני הביא לעומסי� הרצויי�. נראה שהדילולי� הכימיי� השנה 

היו אפקטיבי�. הירידה במספר הפירות בעומס הגבוה בהשקיה הגבוהה מצביעה על מיגבלה של 

. חשש שבטיפולי� ע� עומסי� נמוכי� הע ובעונה הנוכחית הייתה התאוששות ליבול המתוכנ�

תודבר  2014�תיווצר מיגבלה שתתבטא מאוחר יותר לא התממשה. עלו חששות לגבי הזנת חסר ומ

הדישו� ונעשה תיגבור של הזנה עלוותית. עד כה העונה הייתה קרירה ולא נמצאו הבדלי� בי� 

  טיפולי ההשקיה. בדר� כלל ההבדלי� צפויי� לקרות במהל� יולי.
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: הביצועי� במנות השקיה נמוכות מההמלצות היו טובי� א� קנות והמלצות להמש� המחקרמס

מ"מ נבח� עומס גבוה יותר רק בשנה אחת, צרי� להמשי� במחקר עוד מספר  550כיוו� שבמנה של 

  עונות. 

  2תכנית מס' 

  : חיזוי פוטנציאל המי� בגזע ש� התכנית

    : עמוס נאורש� החוקר

  

  רקע ותאור הבעיה

רכה נכונה של מצב המי� בע היא מרכיב מרכזי ביכולת שלנו לייעל את השימוש במי� ולמנוע הע

פגיעה בביצועי הע עקב עקת מי�. פוטנציאל המי� בגזע נמצא כמדד הטוב ביותר של מצב המי� 

 בע ומשמש כיו� בעול� כסטנדרד. כיו� נית� למדוד את פוטנציאל המי� בגזע באמצעות תא לח

שימוש נרחב במטעי� בצפו� האר, במיוחד במשקי� גדולי�. טכניקת המדידה מונעת  ונעשה בו

  הרחבת השימוש במדידת פוטנציאל המי� בגזע לבקרת השקיה.

בשלושת העשורי� האחרוני� נעשה ניסיו� למצוא מדדי עקת מי� אחרי�, פשוטי� להפעלה ובעלי 

יש בעיה בקביעת ספי עבודה לבקרת  אות אנלוגי. רוב המדדי� אכ� רגישי� לזמינות המי� א�

השקיה. ההדמיה התרמית מאפשרת חיזוי פוטנציאל המי� בגזע א� נידרשי� צילומי� ברזולוציה 

מרחבית ותרמלית גבוהה שאינ� מאפשרי� לכסות שטחי� גדולי�. העתיד נמצא בהדמיה תרמית 

  א� הטכנולוגיה אינה בשלה. 

אל המי� בגזע באמצעות מודל מכניסטי המתבסס על בכוונתנו לבחו� אפשרות לחזות את פוטנצי

 מדידות פשוטות של דנדרומטר, חיישני רטיבות קרקע ומהירות זרימת המי� בגזע.

  לחזות את פוטנציאל המי� בגזע במטרה לפשט את המדידה. –המטרה 

  

2017�2015:  שנת תחילת המחקר ושנת סיו�  

  

  תאור המחקר ושיטות העבודה

המטעי� על עצי אפרסק בוגרי�. בחלקה מערכת השקיה המאפשרת ארבעה המחקר מבוצע בחוות 

טיפולי השקיה האמורי� לייצר צירופי� שוני� של מחזורי ייבוש והרטבה. על מספר עצי� 

מותקני� בימי� אלו דנדרומטרי� אלקטרוניי�, חיישני זרימת מי� בע וטנסיומטרי�. מחזורי 

(לאחר הקטי	), כאשר המטרה השנה היא לבחו� את הייבוש וההרטבה יתחילו בימי� הקרובי� 

רגישות החיישני� השוני�. במחזורי הייבוש וההרטבה יבוצעו עקומי� יומיי� של פוטנציאל 

  המי� בגזע לצור� בחינת החיזוי.

  אנחנו נערכי� לרכישת חיישני� המודדי� את פוטנציאל המי� בגזע באופ� רצי	.

  

  והניסוי יתחיל בקרוב.ההתקנות מושלמות  – תוצאות ביניי�

  

  : אי� עדיי�מסקנות והמלצות להמש� המחקר
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  3תכנית מס' 

 באגס  �מי קולחי: � התכניתש

  : עמוס נאורהחוקר האחראי

  

  רקע ותיאור הבעיה

בראש פינה קיי� מקור קולחי� (מט"ש צח"ר) להשקיית כל המטעי�. ניתוח איכות מי הקולחי� 

�, אשלג� וזרח� גבוהות מהמלצות הדישו�. כמו כ� המליחות מצביע על רמות עונתיות של חנק

� גבוהה יחסית למקורות המי� באזור. הקרקעות באזור כבדות וחלק� בזלתיות. קיימת עליה ב

SAR בקרקע בתוספת ל� SAR  בקולחי� ועולה חשש לפגיעה בכושר ההולכה של הקרקע דבר

ידע מהעבר מלמד על כ� שבקרקעות העלול לגרו� להצטברות מלחי� בקרקע ולפגיעה בעצי�. 

  חרסיתיות חל ע� השני� שינוי בתכונות הקרקע ובתפקוד מטעי� מושקי� בקולחי�.

  

2015�2005: התכניתמועד התחלת ומועד סיו�  .  

  

  מהל� המחקר ושיטות העבודה 

טיפולי קולחי�. טיפולי הקולחי� נבדלי�  2�וכולל טיפול מי� שפירי� ו 11� הניסוי בעונה ה

יה� בשיעור השקיה, כשבאחד שעור נמו� יותר לבחינת פתרו� לאיטו� הקרקע. בשלוש השני� בינ

  האחרונות בוצעה העמקה של ההשפעות על הכימיה והפיזיקה של הקרקע.

  

  תוצאות ביניי� 

�במהל� השני� התקבלה עליה ברורה ומשמעותית בSAR כמו ג� במליחות ולעיתי� ביסודות ,

י� האחרונות נצפו השפעות שליליות על מבנה הקרקע והתכונות מיקרו. במחקר מעמיק בשנ

ההידרוליות, כמו ג� רמת החמצ� ותנאי חמצו� חיזור. מבחינת הצמח נמצאו בעבר השפעות על 

בדיקות עלי� והרעה קלה בפוטנציאל המי� בגזע, א� לא נמצאה השפעה על היבול ומספר 

  חיוורי� יותר בשפירי�).הפירות. בעונה הקודמת נראה הבדל בחזות העצי� (

   

  מסקנות והמלצות להמש� המחקר 

שנתי הוחלט לשמר את �אי� מימו� חיצוני למחקר, א� על רקע חשיבות המידע הרב 2015 �החל מ

  הטיפולי�, ולבצע מדידות בהתא� ליכולות.
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  4תכנית מס' 

  ויקט גלעיניי�)(משלי� לדו"ח בפר: חימו� מטעי� במי שמיר להקדמת הקטי&. ש� התכנית

    : עמוס נאורש� החוקר 

  

  רקע ותאור הבעיה

בצדו המזרחי של עמק החולה פורצי� מי� בטמפרטורה גבוהה מקידוחי שמיר. כמות האנרגיה 

  האצורה במי� גדולה ויש מקו� לבחו� את ניצולה בחקלאות.

  לבחו� את השימוש במי שמיר לחימו� מטעי� להקדמת יבול משמעותית. –המטרה 

  

� 2012:  ת תחילת המחקר ושנת סיו�שנ 2020  

  

  אור המחקר ושיטות העבודהית

עד כה נבחנו מיני גלעיניי�, נקטרינה ומשמש הגדלי� בחממות של חצי דונ�. מבוצע חימו� בשני 

אופני�:  חימו� הנו	 על ידי צינורות עיוורי� תלויי� בתו� החממה וחימו� בית השורשי� על ידי 

וני� בקרקע. לאחרונה אושרה תכנית מחקר מקפת שתאפשר בחינת מיני� וורי� בטמיצינורות ע

  נוספי�: ליצ'י, גפ� מאכל ושסק. אנחנו נערכי� לשתילה לפני תחילת השמיטה.

באפרסק והמשמש בוצעו מדידות טמפרטורת אוויר וטמפרטורת קרקע, בוצעה  –מדדי� שיבדקו 

  פנולוגיה ובוצע קטי	.

  

  תוצאות ביניי�

קור בריסוס לאחר השלמת צבירת מינימו� ולאחר מכ� הופעל החימו�. הביצועי�  בוצעה שבירת

הטובי� של המשמש חזרו על עצמ� ונית� להתקד� ליישו� מסחרי. זני האפרסק שנבחנו אינ� 

  ממצי� את היתרו� הטמו� בהקדמה, ויש לבחו� זני� אחרי�.

  

ויש להרחיב את המיני� : פוטנציאל ההקדמה נראה ברור מסקנות והמלצות להמש� המחקר

הנבחני� ולפתח פרוטוקול גידול בתנאי חימו� (עיתוי תחילת החימו� והטמפרטורה האופטימלית 

לגידול). יש מקו� לבחו� ג� שינוע עצי� שצברו מנות קור בגול� להקדמת העונה על ידי השקיה 

� את יעילות ניצול במי שמיר שאולי יהיו עדיפי� על גידול בעמק הבטיחה. בנוס	, יש צור� לבחו

  י� על מנת להגדיל את השטח שיחומ�.ירמתהחו� והקטנת הספיקה הנדרשת של מי� גיאו

  

  

  

  

  

  

  


