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 מבוא

עבודות בארץ ובעולם הראו שהשקיה ממושכת בקולחים במספר אתרים גורמת להרס המבנה 

 ,Lado and Ben-Hur, 2010; Lado and Ben-Hur) ולירידה במוליכות ההידראולית של הקרקע

והם יכולים לגרום לפגיעה , )חרסית< 40%(תהליכים אלו מתרחשים בעיקר בקרקעות כבדות . (2009

מים / להרעה ביחסי אוויר,להקטנה בניקוז הקרקע, ת מים וחומרי ההזנה באזור בית השורשיםבתנוע

י כך להקטין את השטיפה החורפית של המלחים מאזור בית "וע,  והגדלה בשיעורי הנגר והסחףבה

הגידול לו יכולים לפגוע בפעילות המטייבת של הפאונה בקרקע ובהתפתחות אגורמים . השורשים

, שהושקו זמן רב בקולחים, בשנים האחרונות הובחנה במספר פרדסים ומטעי אבוקדו, כןוא. ויבולו

תופעות אלו הובחנו בעיקר . ירידה ביבול ופגיעה בהתפתחות העצים עד כדי ניוונם ועקירת המטע

. בפרדס שריד ובמטע אבוקדו סמוך לעכו,  בפרדס מזרע-כגון , במטעים שגודלו בקרקעות כבדות

כי אחד הגורמים לתופעות אלו הינו הרס מבנה הקרקע ים הממצאים המראים לאחרונה מתרב

על מנת להבטיח , בכל מקרה. כתוצאה מהשקיה בקולחים ובירידה במוליכות ההידראולית שלה

 .יש להבטיח את שמירת מבנה הקרקע, חקלאות בת קיימא בהשקיה בקולחים

 בארץ עקב המחסור במים הולכת ומתרחבת) מי קולחים(השקיה במי שפכים מטופלים 

כאשר מגמה זו תלך ותתרחב בעתיד הקרוב , שפירים המיועדים ברובם לשימוש עירוני ותעשייתי

(Ben-Hur, 2004). .היקף הגידול של ענבי מאכל . תהליך זה מתרחש גם בהשקיה של ענבי מאכל ויין

 -ענבי מאכל הוא יותר מכאשר באזור לכיש היקף הגידול של ,  דונם30,000 -בארץ עומד היום על כ

גידול הגפנים באזור לכיש נעשה בשטחים גליים עם שיפועים בסביבות .  מהיקף כלל הגידול בארץ20%

 .  כאשר הקרקע הדומיננטית היא רדזינה העשירה בגיר ובתכולת חרסית, 3-5%

, נהחומרי הז, חומר אורגני מרחף ומסיס,  מלחים–כגון , מי קולחים מכילים מרכיבים שונים

אורגניים ואורגניים ופתוגנים בערכים ובריכוזים הגבוהים מאשר במים שפירים -מזהמים אי-מיקרו

(Feigin et al., 1991; Halliwell et al., 2001; Ben-Hur, 2004) . מבחינת השפעת השקיה בקולחים

ריכוז כלל , הגורמים הרלוונטיים בתכונות הקולחים הם, על התכונות ההידראוליות של הקרקע

לאחרונה יש מגמה לשדרג את .  וריכוז והרכב החומר האורגני(SAR)ערך מנת הנתרן , המלחים

דורש פחיתה משמעותית כאשר שדרוג זה , )תקן עינבר(איכות הקולחים על פי תקנות ועדת עינבר 

 .SAR -לעומת שינוי שולי בריכוז הכללי של המלחים ובערך ה, בריכוז החומר האורגני בקולחים

כפי ,  בקרקעSAR -השקיה ארוכת טווח במי קולחים גורמת לעלייה מובהקת בערכי ה  

כובש י אייזנקוט וחובריו ובפרדס ברמת ה"שנמצא בניסוי השקיה בקולחים בפרדס מזרע שנעשה ע



 שנים בקולחי ירושלים ממכון 3 -שהושקו כ, בקרקעות מאזור לכיש.  וחובריוטל-י בר"שנעשה ע

בקרקעות שהושקו ~ 2 לעומת ערכים של 10 של  SARנמצאו במספר דגימות ערכי, הטיפול בשורק

 -מספר מחקרים במעבדה ובשדה נעשו ללימוד השפעת השקיה בקולחים על ערכי ה. במים שפירים

SARוהשפעתם על , לס מהנגב וחמרה ממישור החוף, רקעות ורטיסול מאזור עמק יזרעאל בק

 -לא נבחנה השפעת השקיה בקולחים על ערכי ה, אולם עד כה. התכונות ההידראוליות של הקרקעות

SARי ממשק השקיה נכון "מכאן שע, קרקעות רנדזינה עשירות בגיר.  בקרקע רנדזינה מאזור לכיש

לחילוף הנתרן בקומפלכס , לעליה בריכוז הסידן, לגרום להמסת הגיר בקרקעהכולל שטיפה ניתן 

פ לכיש התקיים מחקר "במו.  ולטייב את הקרקעSAR -י כך להקטין את ערכי ה"וע, הסופח בסידן

י שוורץ וחובריו שהתמקד בעיקר בהשפעת השקיה בקולחים על הצטברות נתרן וכלוריד ברקמות "ע

במחקר זה נמצא כי השקיה בקולחים במשך שש שנים גרמה . הגפןהצמח ואת השפעתם על יבול 

חשוב לציין . לעליה ניכרת בריכוז הנתרן בקרקע ובצמח עד לרמות הנחשבות טוקסיות לצמח

 SAR -שהמטרה העיקרית של הצעת המחקר הנוכחית היא לבחון את השפעת העלייה בערכי ה

וליות של הקרקע ואת ההשפעה העקיפה של כתוצאה מהשקיה בקולחים על המבנה והתכונות ההידרא

 . עליה זו על גידול ויבול הגפן

למרבה הצער התקציב לא .  התבצעה הקמת התשתית לביצוע העבודה בשנים הבאות 2010בשנת 

 .איפשר להתחיל בעבודה המעשית מפני שעלות הקמת התשתיות הייתה גבוהה מהתקציב שאושר

ם ראש השקייה נוסף לחלקה שיאפשר את ההשקייה בשנה זו נפרסה מערכת הולכת מים והוק

בתום עונת הגשמים יש בכוונתנו להתחיל בביצוע הדגימות לפני התחלת ההשקייה . בהתאם לטיפולים

 .  ולאחר מכן להמשיך בהתאם לתוכנית המחקר, כדגימות אפס

 

 


