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  תחו� נשירי� – 2016ריכוז תכניות עבודה 

  

  השקיה

    1תכנית מס' 
  2855. השקיית תפוח במנה מופחתת לאור� זמ�ש� התכנית: 
  עמוס נאורש� החוקר: 

  

  רקע ותיאור הבעיה

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

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

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

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

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

  עונות.

� 2017: שנת התחלה ושנת סיו� המחקר 2009  

  מהל� המחקר ושיטות העבודה

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

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

העומסי� הותא� לכל טיפול השקיה). לכל עומס רצוי הותא� דילול כימי (על מנת לדמות פעילות 

  יו�.  40והדילול הידני המתק בוצע בשיא פריחה +  ,מסחרית)

קט� מכל ע� בנפרד ומוי נמדידה של פוטנציאל המי� בגזע לאור� העונה. היבול   �שנבדקו מדדי� 

ספירה של הפרחי�  הבענפי� שסומנו מראש בוצע ,הערכת עוצמת פריחה. כמו כ הלגודל. בוצע

  ואחוזי חנטה.

  2015עד תוצאות 

  א� יש שני ממצאי� חדשי� שישפיעו על המש� המחקר: ,הטיפולי� חזרו על עצמ התוצאות ברוב

 5ירידה במספר הפירות לע� ( 2014�. בהשקיה הגבוהה בעומס הגבוה הייתה בטיפול הגבוה ב1

חלה התאוששות מלאה בטיפול  2015�מ"מ). ב 70�טו/דונ� יבול גדול מ 4�ו ,טו/דונ� יבול כללי

והתקבל יבול  ,מ"מ 550האחרונות העלינו את מספר הפירות לע� בטיפול בשנתיי� . 2זה. 

בכל  ,טו/דונ� פרי גדול. בעומסי� הגבוהי� 6�5.6ומתוכו  ,טו/דונ� 7.5�7מקסימלי של 

  וצרי� בעונות הקרובות להגדיל את מספר העצי� בעומסי� אלו. ,הטיפולי� יש שונות גדולה

  :2016תכנית עבודה 

  מ"מ. 550ב בחלקת הניסוי בברע�, בעיקר בטיפול השנה יימש� המעק

מ"מ יחד ע�  550השנה יורחב הניסוי למספר חלקות אצל מגדלי�, שיבחנו את מנת ההשקיה של 

  דילול מוקפד למספר פירות רצוי.
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  2תכנית מס' 
  חיזוי פוטנציאל מי� בגזע: ש� התכנית

  ש� החוקר: עמוס נאור
  

  רקע ותיאור הבעיה

המי� בגזע בצהרי� נחשב למדד טוב לבקרת השקיה במטעי�. הצור� בשימוש בתא פוטנציאל 

לח� למדידת פוטנציאל המי� (סירבול המדידה והיותה ידנית בלבד) גור� לכ�, שהשימוש בתא 

� או חצי אמפיריי� לחזוי ילח� לבקרת השקיה מוגבל. בכוונתנו לבחו מספר מודלי� מכניסטי

  פוטנציאל מי� בגזע.

לבחו אפשרות לחיזוי פוטנציאל המי� בגזע ממדידות פשוטות על ידי שימוש במודלי�  – המטרה

  מכניסטיי�/אמפיריי�.

  

  2017&2015: שנת התחלה ושנת סיו� המחקר

  

  מהל� המחקר ושיטות העבודה

עצי� הותקנו דנדרומטרי�, מדי  12הניסוי הוק� השנה במטע נקטרינה בחוות המטעי�. על 

), טנסיומטרי�. כמו כ הותקנה מערכת השקיה ע� ארבעה טיפולי�. בעונה זרימת מי� (גרנייה

הנוכחית בוצע מחזור ייבוש והרטבה בטיפול יחיד, לבחינת האחידות של תוצאות המדידות. 

. החיישני� נבחנו על ע� במכו ICTנרכשו מספר חיישני פוטנציאל מי� בגזע רציפי� של חברת 

  .וולקני

  תוצאות ביניי�

טרי� ומדי זרימת המי� הגיבו יפה לעצירת ההשקיה, ונית בעונה הקרובה להתחיל הדנדרומ

התקבלו עקומי� יומיי� במש�  – ICTלבחו רגישות לעקומי ייבוש והרטבה לאור� העונה. חיישני 

מספר ימי�, ונראה שיש בעיה של בידוד תרמי הידועה בהשפעה על איכות התוצאות. אנחנו בקשר 

  שילווה אותנו בהכנסת המכשירי� לעבודה. ע� מפתח הטכניקה,

  , השנה יחל הניסוי ע"פ המתוכנ.2015לאחר הרצת המערכת בקי�  :2016תכנית 
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  3תכנית מס' 
 באגס  �מי קולחי: � התכניתש

  עמוס נאור: החוקר האחראי
  

  רקע ותיאור הבעיה

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

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

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

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

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

  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 12� הניסוי בעונה ה

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

  האחרונות בוצעה העמקה של ההשפעות על הכימיה והפיזיקה של הקרקע.

  תוצאות ביניי� 

�מעותית בבמהל� השני� התקבלה עליה ברורה ומשSAR ביסודות �במליחות ולעיתי �כמו ג ,

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

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

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

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

  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.

יסוי (במתכונת מצומצמת) בוצעה ע"י המגדל. מספר תקלות תפעול פגעו הפעלת הנ 2015 �ב

  בביצועי החלקה.

רמה מינימלית, לתחזוקה בלבד,  אחר טיפולי הקולחי ג� בעונה זו יימש� מעקב ב: 2016תכנית 

  והשפירי�. תפעול הניסוי יישאר על המגדל.
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  4תכנית מס' 
  ש� התכנית: חימו� מטעי� במי שמיר להקדמת הקטי(. 

    ש� החוקר: עמוס נאור
  

  רקע ותאור הבעיה

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

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

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

  .2020 – 2012:  שנת תחילת המחקר ושנת סיו�

  תאור המחקר ושיטות העבודה

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

לויי� בתו� החממה, וחימו� בית השורשי� על ידי אופני�:  חימו� הנו� על ידי צינורות עיוורי� ת

וורי� בטמוני� בקרקע. לאחרונה אושרה תכנית מחקר מקפת שתאפשר בחינת מיני� יצינורות ע

   נוספי�: ליצ'י, גפ מאכל ושסק. השתילי� ניטעו ערב שנת השמיטה ומתפתחי� יפה מאד.

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

  ובוצע קטי(.

  תוצאות ביניי�

20,000� שלושה בקטי� ולקבלת הכנסות של כ�גר� החימו� בחור� להקדמה של שבועיי� במשמש 

רש לדונ� ויותר. צרי� לזכור שהמשמש ממי שמיר היה יחידי בשוק ובכמויות קטנות, ותיד 2

  בדיקה בכמות מסחרית. 

  י זה. והוחלט להפסיק את הניסוי במלא מתקבלות תוצאות טובות,  באפרסק

קבלת יבול כבר בעונה תהיה טוב, ובחלק מהעצי�  נו הצימוח של ליצ'י, שסק וגפ מאכל הי

  הקרובה. 

  . , ופרי בפברוארהתקבלה פריחה בעיתוי הרצוי לאחר הפעלת עקת מי� בקי� בשסק

  לא הצלחנו למנוע את הצימוח הסתווי והסיכוי לקבלת פריחה בעונה הקרובה נמו�. בליצ'י

  במי שמיר. ת הבשלהוהמרצ ,מהגול לאחר צבירת קור אוכמניות ואדמוניותהשנה נבח שינוע 

  א. הרכבת זני משמש על האפרסק שהניסוי בו הופסק.: 2016תכנית 

                       ,  שסק, ליצ'י.ב. המש� הגידול בגפ

  ג. השלמת עונה ראשונה בשינוע אומניות ופירות יער אחרי�.                      

  ד. בחינת הוספת חממה ע� תאני� בכורות.                      

  ה. בחינת גידול פרחי� בשינוע (אדמוניות).                           

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

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

לגידול). צרי� להיער� להגשת הצעת המש� למימו הניסויי�, שהמוקד שלה יהיה אופטימיזציה 

  שמיר.של ניצול החו� על מנת להגדיל את כמות השטח שיחומ� במי 
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  5תכנית מס' 
  בחינת השקיה בטפטו( זעיר בתפוח.: ש� התכנית
  עמוס נאור :ש� החוקר

  

הצור� בחסכו במי� בהשקיית גידולי� מביא את חברות ציוד ההשקיה לפיתוח   תיאור הבעיה

טכנולוגיות חדשות. אחת הטכנולוגיות הנבחנות היא השקיה בטפטו� בשיעור השקיה נמו� מאד, 

  ופריסת מש� ההשקיה למש� זמ רב מהמקובל. 

יה בציוד כזה על שנתי לבחינת השפעת השק�ניסוי רב 2016 �לפי פניית אחת החברות, הועמד ב

  יבולי תפוח.

  חומרי� ושיטות

הניסוי הועמד בחלקת זהוב במשק רמת מגשימי�. נבחני� טיפולי� שוני� בציוד של החברה 

  הנ"ל, בהשוואה להשקיה באופ הנהוג במטעי�.

השנה תבוצע הרצה של מערכת הניסוי, במתכונת המקובלת בניסויי השקיה, כולל : 2016תכנית 

 לח� והשוואת מדגמי פרי בקטי�. מעקב בדיקות תא

  
  
  
  

  6תכנית מס' 
  השפעת השקיה במי קידוחי שמיר על גידולי מטעי� בגול�: ש� התכנית
  עמוס נאור :ש� החוקר

  

שנתי במי� להשקיית גידולי� בגול, הביא את אגודת המי�  � המחסור הרב:  תיאור הבעיה

בצפו הגול, ומש� להשקיה ישירה  להקי� פרויקט גדול, המעלה את מי קידוחי שמיר למאגרי�

במטעי� בשנתיי� האחרונות. זאת, למרות שהמי� עשירי� בגופרה ובברזל. במחקר מקדי� נמצא 

שמרבית הגידולי� יוכלו לגדול בהצלחה במי� אלה, א� בחלקות מגדלי� הסתמנו השפעות 

וח במי . נדרש מחקר משלי� לבחינת השפעות השקיה ארוכת טו15�2014שליליות בעונת 

.  הקידוחי� על גידולי המטע השוני� בצפו הגול

   חומרי� ושיטות

טווח במספר גידולי� עיקריי� �בשיתו� אגודת המי�, מתבצע תכנו להקמת מער� ניסויי� ארוכי

–  .דובדב, קיווי, תפוח, גלעיניי�, כר� יי. המער� מתוכנ לקו� בשטחי מושב שעל בצפו הגול

במער� זה ייבחנו מספר משטרי השקיה במי שמיר, בהשוואה להשקיה במי� שפירי�. המחקר 

  המלא דורש תקציב גדול, שעדיי אינו בנמצא. 

קמת מער� הניסויי� המלא, ובביצוע התקציב המצומצ� בשנה זו ינוצל להכנות לה :2016תכנית 

 ניסוי במיכלי� בגלעיניי� בחוות המטעי�. 

  
  

 

 

 


