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:בנושא ביניי� מחקר ח"דו  

 

, וחיפוי פלסטיק על יעילות השימוש במי�' השקיה בשחרור איטי'בחינת השפעת 

שקי� יבול והתפלגות גודל הפרי במטעי אבוקדו המו, הדחת מלחי� בבית השורשי�

  במי� מושבי�

  

  
 שולח� מגדלי אבוקדומוגש 

  

  י"ע

   ליאו וינר

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע, ושירות שדה מחלקה למטעי�

  

  תקציר

וה�  �ה� מבחינת כמות אבוקדומרכזי בגידול ומי� מהווי� גור� מגביל  :הצגת הבעיה

 מתות מליחות בבית השורשי� גורהצטבר ).רמות גבוהות של מלחי�(מבחינת איכות� 

  .  לירידה ביבול ובגודל הפרי באבוקדו

  מבוא ורקע מדעי 
  

  באבוקדומי� כגור� מגביל 

אבל נתר� , )Haas and Brusca, 1955(הגור� העיקרי לרגישות אבוקדו למליחות הוא הכלוריד 

תוצאה מהצטברות למרות שבכנות עמידות למליחות יש פחות צריבות בקצה העלי� כ. מוסי� לבעיה

וג� על גודל הפרי ) Ben-Ya'acov et al., 1970(הכלוריד עדיי� יש למליחות השפעה שלילית על היבול  

המליחות המצטברת בקרקע פוגעת ביכולת� של העצי� לנצל את מי הקרקע ). ידע אישי, ליאו וינר(

לת הצימוח של השורשי� וזאת בנוס� לפגיעה ביכו) 1989' שטיינהרט וחוב(ואת חומרי המזו� שבה 

  .הקיימי� וא� יכולה לגרו� להרס של מערכת השורשי�

הצטברות מליחות בבית השורשי� של האבוקדו מחייבת לעיתי� השקיות שטיפה כדי למנוע 

ועלות נוספת זו של השקיה במי� ע� מליחות גבוהה יחסית היא לעיתי�  –הצטברות עד לס� נזק 

שקיה בזבזנית אינה הגיונית מבחינת שימוש משאב שבמחסור ה. בלתי נמנעת באמצעי� הקיימי�

את נזקי , ואולי א� למנוע, תנאי ממשק עשויי� להפחית. מהוצאות הגידול 20%המהווה לפחות 

  .הודיות) המליחות ליבול ולגודל הפרי בעצי אבוקדו המורכבי� על גבי כנות מערב

  במטעי� רב שנתיי�יישו� חיפוי פלסטיק 

 ,.Ibbara et al., 2001; Neuweiler et al( בגידולי� חד שנתיי� נבח� פלסטיק השימוש בחיפויי

2003; Nischwitz  et al., 2004; Rice et al., 2001; Seitz, 1985; Wan and El-Swaify 1999 .(
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תנועת מי� , רמת העשבייה, התפתחות פיטריות בקרקע, לחיפוי ישנה השפעה על טמפרטורת הקרקע

, מכ( כנראה כפועל יוצא. זמינות המינראלי� לצמח ועוד, סי� בה� כתוצאה מסח�והחומרי� המומ

מידת ההשפעה של הפלסטיק . נמצא כי לחיפוי הפלסטיק השפעה על התפתחות הצמחי� ויבול�

, מעבר או בלימה של קרינה דרכו, הפלסטיק המאפשרות ההחזרה יכולה להיות מושפעת מהתכונות

יישו� חיפוי הפלסטיק במטעי� רב  .הקרקע וגורמי� נוספי�, ההשקיה שיטת, מתנאי הסביבה

נמצא כי חיפוי קרקע אפשר צמצו� מנות . ומבוסס ברובו על תצפיות בראשיתועדיי� שנתיי� נמצא 

באר* נמצא ). ידע אישי. נדב ר( אפרסמו� והדרי� הנטועי� באר* ובקליפורניה, שקד יההשקיה במטע

תוצאות ניסוי שהוצגו ביו� עיו� בנושא (נה ללא פגיעה ביבולי� שנית� לצמצ� מנות ההשקיה בנקטרי

ובמנגו , )2006מאי , גניגר, ר ארצי לגלעיניי�"ממ, שמעו� אנטמ�(חיפויי פלסטיק במטעי� גלעיניי� 

אי� הרבה יחד ע� זאת ). 2006מאי , גניגר, מדריכה ומנהלת מעבדת שירות שדה בצמח, נורית ב� הגיא(

הא� הדבר קשור בהשפעת , מקור ההשפעה של חיפוי הפלסטיקהמסבירות את  תוצאות דיווחי� על

, זמינות המינראלי� לע*, טמפרטורת הקרקע, זמינות המי� לע*, מצב המי� בקרקע הפלסטיק על

  .  או כל גור� אחר, נוכחות עקות ביוטיות

מטע בחינה ראשונית לגבי אופ� השפעת חיפוי הפלסטיק על עקת מליחות במטעי� נעשתה ב

נמצא כי שימוש בחיפוי פלסטיק אפשר הפחתה של תמותת עצי� כתוצאה . הזיתי� הצעיר שברביבי�

הדבר נתגלה בעקבות יישו� של חיפוי פלסטיק במטע . מההמלחה החורפית עליה דובר קוד� לכ�

הסיבה . ובסו� החור�, באמצע עונת הגשמי�, לפני עונת הגשמי�: שנעשה בשלושה מועדי� שוני�

נמצא כי עצי� שחופו ביריעת פלסטיק ). זמינות כס�(� בשלושה מועדי� הייתה כלכלית בלבד ליישו

העצי� שחופו באמצע החור� נפגעו . לפני עונת הגשמי� לא נפגעו כלל מתופעת ההמלחה החורפית

 100%(ואילו העצי� שחופו בסו� החור� נפגעו כול� , )תמותה 50%(חלקית מההמלחה החורפית 

ל המקרי� בה� נפגעו העצי� נמצא כי תמותת העצי� לוותה בסימפטומי� של עקת מלח בכ).  תמותה

דיווח נוס� על הקטנת המליחות בבית השורשי� בהשפעת חיפוי ביריעות  ).התייבשות קצות העלי�(

חוקר בחוות גילת הבוח� את ההשפעות של חיפוי בפלסטיק , י ער� רוה"פלסטיק בפרדס דווחה ע

בשנתיי� האחרונות נערכו עבודות באבוקדו  ).2006מאי , גניגר, וקר בחוות גילתח, .רוה ע(בפרדס 

המצביעות על השקיה יעילה יותר והפחתת צבירת מלחי� מתחת לחיפוי תו( שיפור ביבול ובגודל 

  ).ח מחקר בהכנה"דו, וינר וחוב(הפרי 

  השפעת אופ� ההשקיה בטפטו� על אופ� פיזור המי� בקרקע

כאשר . אנו יודעי� שאופ� ההשקיה בטיפטו� משפיע על פיזור המי� בקרקעמניסיוננו המעשי 

משווי� השקיה בפולסי� לעומת השקיה פע� ביו� אנו יכולי� להיווכח שבהשקיית במנות קטנות 

מוגבר הפיזור הרוחבי של המי� בהשקיה בפולסי� ובאופ� זהב ההשקיה הופכת לרחבה יותר ופחות 

� נובע מכ( שהיחס בי� כוחות הקוהזיה בי� המי� לחלקיקי הקרקע לבי� שינוי זה בפיזור המי. עמוקה

על פי עקרו� זה אנו צופי� . כוח הכובד גדול יותר בהשקיה במנות קטנות לעומת השקיה במנות גדולות

  .לפיזור מי� רחב ועמוק פחות ג� במצב בו ההשקיה נעשית בספיקה נמוכה

  

  :מטרת המחקרהיפותזת העבודה ו

תביא להגברת התנועה הרוחבית של מי ' השקיה בשחרור איטי'בודה טוענת כי היפותזת הע

ובכ( תביא לחשיפה מופחתת של מערכת ' בצל ההשקיה'ממרכז ה' חזית המלח'ההשקיה והרחקת 

תביא לפיזור מי� מתאי� יותר לפיזור ' השקיה בשחרור איטי'. השורשי� לרמות מליחות גבוהות
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אשר יקטי� את איבוד המי� מפני  (וותחיפוי הפלסטיק יהווה . קדוהטבעי של מערכת השורשי� באבו

בנוס� לממשק המשופר מבחינת . וישפר את ניצולת מי ההשקיה צבירת מלחי� קטי� אתי, השטח

  .יעילות ההשקיה והפחתת נזקי המליחות

השקיה 'כשלעצמה ושילוב בי� ' השקיה בשחרור איטי'לבחו� את השפעת  הינהמטרת המחקר 

ושיפור היבול וגודל המלחה נזקי מניעת , ככלי לייעול ניצולת המי�וחיפוי פלסטיק  'ר איטיבשחרו

  .הפרי במטעי אבוקדו

  

ההשפעה של השקיה מתמשכת  לבחו� אתוכחי אנו מציעי� במחקר הנ :מטרת המחקר

 פוליאתיל�  והשילוב בי� השקיה מתמשכת ויריעת) 'Slow Release' – 'SR'השקיית (

באבוקדו  צמצו� נזקי המלחהו לשיפור יעילות ניצולת המי� כאמצעי� ,כחומר חיפוי

  .שיפור היבול וגודל הפרי( ות בקולחי� המושקה

   :מהל  ושיטות עבודה

וג� שילוב  'השקיה בשחרור איטי' השפעת לבחינת 2009ביולי וק� ההניסוי : ניסוי רגבי�  .א

בשטח  יה קונבנציונליתביריעת פלסטיק לעומת השקחיפוי בי� השקיה בשחרור איטי ו

צבירה , יעילות השימוש במי� נבחנתבמסגרת הניסוי . המטע של פרוייקט רגבי� בגרנות

 קולחי עמק חפרב מושקיתחלקת הניסוי . יבול והתפלגות גודל הפרי, והדחת מלחי�

. ר לליטרמיליגר� כלו 330עד  280 )הגיע ל 2008ממאגר בח� שרמת המליחות בעונת 

רי� רהפרמט ונרשמי�על פי ההתכווצות היומית של הגזע  נקבעתיפול ההשקיה של כל ט

אנחנו עוקבי�  .יבול והתפלגות גודל הפרי, ר בית השורשי�צבירת מליחות באזו :הבאי�

דיגו� תמיסת הקרקע בשני עומקי� באמצעות י "אחר מליחות ויסודות הזנה בקרקע ע

שנת ההקמה ( 2013ב יימש( עד ואנו צופי� שהמעק 2009ביולי  הוק�הניסוי  .משאבי�

טפטפות , השקיה ע� שלוש שלוחות) 1: (הטיפולי� הנבחני�. )ועוד ארבע עונות 2009

השקיה ע� שתי ) 2. (ליטר לשעה 1.6מ כשהספיקה של כל טפטפת "ס 30קונבנציונליות כל 

. ליטר לשעה 1.6מ כשהספיקה של כל טפטפת "ס 30טפטפות קונבנציונליות כל , שלוחות

ליטר  0.7מ כשהספיקה של כל טפטת "ס 45כל  SRטפטפות , השקיה ע� שתי שלוחות )3(

 .2010חיפוי הפוליאתיל� הותק� באביב . א( ע� חיפוי פוליאתיל� 3כמו בטיפול ) 4. (לשעה

 .ונ�'ד 0.75בכל טיפול ארבע חזרות כאשר בכל חזרה שטח של 

' השקיה בשחרור איטי'ת השפעת לבחינ 2010הניסוי הוק� במהל( קי* : ניסוי מעג� מיכאל  .ב

וג� שילוב בי� השקיה בשחרור איטי וחיפוי ביריעת פלסטיק לעומת השקיה קונבנציונלית 

צבירה , במסגרת הניסוי נבחנת יעילות השימוש במי�. קיבו* מעג� מיכאלבשטח המטע של 

 גר� ממאקולחיע� מי  מושקיתחלקת הניסוי . יבול והתפלגות גודל הפרי, והדחת מלחי�

ההשקיה . מיליגר� כלור לליטר 330עד  280 )הגיע ל 2009שרמת המליחות בעונת  מעי� צבי

: הפרמטררי� הבאי� ויירשמועל פי ההתכווצות היומית של הגזע  ייקבעשל כל טיפול 

 נעקוב אחר רמת. יבול והתפלגות גודל הפרי, ר בית השורשי�צבירת מליחות באזו

דיגו� תמיסת הקרקע בשני עומקי� באמצעות י "מליחות ויסודות הזנה בקרקע עה

שנת ההקמה ( 2014ואנו צופי� שהמעקב יימש( עד  210ביולי  שהוק�הניסוי . משאבי�

טפטפות , השקיה ע� שלוש שלוחות) 1: (הטיפולי� הנבחני�. )ועוד ארבע עונות 2010

א(  1טיפול כמו ) 2. (ליטר לשעה 1.6מ כשהספיקה של כל טפטפת "ס 30קונבנציונליות כל 
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מ כשהספיקה של "ס 50כל  SRטפטפות , השקיה ע� שתי שלוחות) 3. (ע� חיפוי פוליאתיל�

חיפוי הפוליאתיל� . א( ע� חיפוי פוליאתיל� 3כמו בטיפול ) 4. (ליטר לשעה 0.7כל טפטת 

 .ונ�'ד 0.75בכל טיפול ארבע חזרות כאשר בכל חזרה שטח של . 2010הותק� באביב 

מודל בו מושווי� שתי שיטות בעצוב של  2009וק� ביולי ה: געש חלקת מודל בקיבו*  .ג

ליטר  1.6הקשייה קונבציונלית ע� שלוש שלוחות ע� טפטפות ע� ספיקה של ) 1: (השקיה

ליטר  1ע� שתי שלוחות ע� טפטפות ע� ספיקה של  SRהשקיית ) 2. (מ"ס 30לשעה כל 

. אטינגר והאס: ה בשני זני�בחלקת המודל מושוות שתי שיטות ההשקי. מ"ס 50לשעה כל 

.  דונ� 0.6דונ� ובז� אטינגר כל טיפול על שטח של  2.4בז� האס כל טיפול הוא על שטח של 

� קולחיע� מי  מושקיתחלקת ה. נת ההשקיהבחלקה הותקנו דנדרומטרי� למעקב והכוו

מיליגר� כלור  230 היה יחסית יציב סביב 2009שרמת המליחות בעונת  יצחק)תל ממאגר

 .ליטרל

 1 )ב SRבחלקת המודל בזיקי� הותקנה מערכת השקיה     : חלקת מודל בקיבו* זיקי�  .ד

מטר  0.5ליטר לשעה ע� מרווח של  1ליוני ע� שתי שלוחות לשדרה ע� טפטפות שספיקת� 

בביקורת משקי� ע� שתי שלוחות לשדרה ע� טפטפות . בי� טפטפות של אותה שלוחה

.                                                    מ בי� טפטפות באותה שלוחה"ס 30ל ליטר לשעה ע� מרווח ש 1שספיקת� 

) 1טיפול (במסגרת חלקות המודל נבחנות שתי תת חלקות ע� השקייה קונבנציונלית 

כל תת החלקות שבבחינה ה�  ).2טיפול ( SRבהשוואה לשלוש תת חלקות ע� השקיית 

בחלקה הותקנו  .דונ� 2.11 )ל 1.26נע בי�  שבבחינה קותתת החלכל אחד מגודל . מהז� האס

מבי� כל החלקות בה� אנחנו בוחני� את השקיית . דנדרומטרי� למעקב והכוונת ההשקיה

SR  בזיקי� היא החלקה היחידה המושקית ע� מי� שפירי� שרמת הכלורידי� בה� הוא

 .ג כלוריד לליטר"מ 130בסביבות 

גבעות החורש חלקה ע� קרקע רדודה ע� נזז בעומק  במטע: חלקת מודל בגבעות החורש  .ה

השקיה במנות המוקבלות מביאה להצפה ולגלישת מי� בחלקי� ניכרי� . משתנה

הפתרו� ההגיוני המתבקש הוא השקייה בפולסי� כדי מחד לענות על צריכת . מהחלקה

ק י עומ"המי� של עצי החלקה ומאיד( לא להצי� את החלקה ע� מנות הגדולות מלהכיל ע

מת�  SRבהשקיית . SRפתרו� אלטרנטיבי שנית� להעלות על הדעת הוא השקיית . הקרקע

י הע* וכ( יימנע מצב של הצפה ורווית בית "במקביל לצריכת המי� ע, המי� הוא מתמש(

לעומת  SRגישה זאת הובילה אותנו לנסות השקיית . השורשי� בחלק ניכר מהיו�

בחלקה שתי תת . � האס של גבעות החורשהשקייה קונבנציונלית בחלקת אבוקדו מז

הקשייה ) 1: (הטיפולי� הנבחני� בתת החלקות ה�. חלקות כשבכל תת חלקה טיפול אחר

) 2. (מ"ס 30ליטר לשעה כל  1.6קונבציונלית ע� שלוש שלוחות ע� טפטפות ע� ספיקה של 

. מ"ס 50ליטר לשעה כל  1ע� שתי שלוחות ע� טפטפות ע� ספיקה של  SRהשקיית 

במסגרת המעקב משק גבעות החורש התחייב להתקי� רגשי . 2009הוקמו ביולי הטיפולי� 

רטיבות קרקע או דנדרומטרי� או שניה� כאחד בכל אחד מהטיפולי� על מנת לבקר ולכוו� 

צבירת מליחות , בכוונתינו לבחו� את צריכת המי�. את ההשקיה בכל אחד מהטיפולי�

שרמת  קולחי עמק חפרע�  מושקיתחלקת ה. דוליבול כללי ויבול של פרי ג, בקרקע

 .לליטר ידמיליגר� כלור 330 )ל 230נע בי�  2009המליחות בעונת 
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  תוצאות 

  :ניסוי רגבי�  .א

בהסתמ( על בדיקות קרקע  וחישוב התכונות ההידאוליות של הקרע 

)watr.htmwww.edu/brian.oram/soil(  נקבע שבחלקת הניוי הקרקע מגיע לרוויה כשיש בה

מי� והמי� זמיני� כשיש בה� קיבות יחסית  51.7% )הקרקע בקיבול שדה ב. מי� 55%

. מבי� הקרקעות באזור הקרקע בחלקת הניסוי היא בי� הכבדות ביותר. 37.9%שמעל 

יוורור מחד ומאיד( עובדה זו מציבה קושי רב בהשקיית החלקה על מנת למנוע חוסר א

. קושי נוס� הוא הסרוגיות בי� העצי� של אותו טיפול. לספק את תצרוכת המי� של העצי�

נית� להמחיש בעיה . עצי� עמוסי יבול ליד עצי� דלי יבול בה� צריכת המי� שונה לחלוטי�

באיור אחד אנו מציגי� מעקב אחר שני עצי� באותו משטר ושיטת השקיה . 1י איור "זו ע

הע* ע� הגר� הצהוב היה עמוס יבול ). קיה ע� שלוש שלוחות ע� טיפטו� קונבנציונליהש(

הע* ע� הר� הכתו� לעומת זאת מייצג בדיו�ק המקרה . 2010דל יבול בעונת  )ו 2009בעונת 

נית� בפירוש לראות שעומס . 2010 )וכבד ב 2009ההפו( בו עומס היבול עליו היה דל בעונת 

כיוו� שצריכת המי� שלו עולה ובמצב זה נית� לראות התכווצות היבול מכביד על הע* מ

. יומית של הגזע יחסית גבוהה וג� קצב הגדילה איטי ביותר בשיא הקי* במהל( אוגוסט

בע* דל יבול לעומת זאת התכווצויות היומיות של הגזע קטנות יחסית וג� קצב הגדילה 

שמצב זה מציב אתגר גדול ביותר אי� ספק ). 1איור (שלו לאור( זמ� מהיר באופ� יחסי 

  .להשקייה המנסה להגיע לתוצאות מיטביות

) 6 )ו 4איור (מספר חודשי� לאחר הפעלת הניסוי הפרי נקט� ונקבע היבול הכללי  וליצוא 

היבול הכללי ושל פרי . בזני� האס ואטינגר בהתאמה) 7 )ו 5איור (והיבול של פרי גדול 

בז� אטינגר דווקא ניכרת מגמה של ). 5 )ו 4איור (ולי� כגדול בז� האס היה דומה בכל הטיפ

יבול כללי ויבול פרי גדול גבוה יותר בהשקייה הקונבנציונלית לעומת ההשקייה ע� ציוד 

SR ) היות והמערכת ההשקיה ). 7 )ו 6איורי�SR  הותקנה באמצע העונה ועברו רק מספר

קופה שבי� התקנת המערכת חודשי� בי� התקנת המערכת לאיסו� היבול יש להתייחס לת

 �לאסי� היבול כתגופת הסתגלות ואי� להייחס ביתר חשיבות על הבדלי� שנוצרו באסי

  .הפרי הראשו�

  

  

 2009מעקב אחר ההתכווצות היומית ומהל( הגדילה של הגזע במהל( שתי עונות . 1איור  

ע* צהוב . השני העצי� מושקי� באותו משטר השקי. SRבניסוי לבחינת השקיית  2010 )ו
ועמוס  2008 )ע* כתו� מרוק� מיבול ב. 2009 )ויחסית מרוק� מיבול ב 2008עמוס פרי בעונת 

  . 2009 )יבול ב
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 בניסוי לבחינת השקיית  2010 ) ו 2009מעקב אחר ההתכווצות היומית ומהל( הגדילה של הגזע במהל( שתי עונות . 2איור  

SR ויבול דל  �2009 מייצגי� עצי� של ארבעת הטיפולי� שהיו ע� יבול שופע בעונת הנתוני. וחיפוי קרקע ע� פוליאתיל�
הקו האדו� מייצג ע* המושקה ע� . הקו הצהוב הוא ע* המושקה ע� השקיה קונבנציונלית ע� שלוש שלוחות. 2010בעונת 

הקו הכחול מייצג . SRהקו הירוק מייצג ע* המושקה ע� שתי שלוחות ע� טיפטו� . שתי שלוחות בהשקיה קונבנציונלית

 �  2010 ) ו 2009רגבי� בעונת . 2010בתוספת חיפוי פוליאתיל� באביב  SRע* המושקה ע� שתי שלוחות ע� טיפו

  

  

  

  

 )ו 2009מעקב אחר ההתכווצות היומית ומהל( הגדילה של הגזע במהל( שתי עונות . 3איור  

הנתוני� מייצגי� עצי� של . �וחיפוי קרקע ע� פוליאתיל SR בניסוי לבחינת השקיית  2010
הקו הצהוב הוא ע* . 2010ויבול שופע בעונת  2009ארבעת הטיפולי� שהיו ע� יבול דל בעונת 

הקו האדו� מייצג ע* המושקה ע� . המושקה ע� השקיה קונבנציונלית ע� שלוש שלוחות
� הקו הירוק מייצג ע* המושקה ע� שתי שלוחות ע. שתי שלוחות בהשקיה קונבנציונלית

 �בתוספת חיפוי  SRהקו הכחול מייצג ע* המושקה ע� שתי שלוחות ע� טיפו� . SRטיפטו
  2010 )ו 2009רגבי� בעונת . 2010פוליאתיל� באביב 

  

  

    

ההשפעה של השקיה קונבנציונלית בחינת השפעת . 4איור  

ע� שתי  SRאו שלוש שלוחות לעומת השקיית  2ע� 
. בז� האס בול ליצואשלוחות בלבד על היבול הכללי והי

טיפול ירוק וכחול דומי� היות ובזמ� הקטי� טר� הותק� 
  2009/10רגבי� ). חיפי פוליאתיל� בטיפול הכחול

או  2ההשפעה של השקיה קונבנציונלית ע� בחינת השפעת . 5 איור

ע� שתי שלוחות בלבד על היבול  SRשלוש שלוחות לעומת השקיית 
ק וכחול דומי� היות ובזמ� הקטי� טיפול ירו. בז� האס של פרי גדול

  2009/10רגבי� ). טר� הותק� חיפי פוליאתיל� בטיפול הכחול
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ההשפעה של השקיה ע� שתי בחינת השפעת . 6איור  

על  SRשלוחות בהשקיה קונבנציונלית לעומת השקיית 
  2009/10רגבי� . היבול הכללי והיבול ליצוא בז� אטינגר

עה של השקיה ע� שתי שלוחות ההשפבחינת השפעת . 7איור 

על היבול פרי גדול  SRבהשקיה קונבנציונלית לעומת השקיית 
  2009/10רגבי� . בז� אטינגר

  

 : ניסוי מעג� מיכאל  .ב

שני טיפולי החיפוי הפוליאתיל� ע� שלוש שלוחות . 2010הטיפולי� הוצבו במהל( קי* 

ליצר� יריעה מהסוג עדיי� לא כוסו בגלל שחסר  SRקונבנציונלי וע� שתי שלוחות 

הטיפולי� השוני� מופרדי� בהשקיית� ויש בה� דנדרומטרי� . שיעדנו לשימוש בניסוי

ברצוננו להשלי� ציוד מעקב הכולל רגשי . למעקב אחר התכווצות היומית וגידול הגזע

השלמת ציוד זו . רטיבות הקרקע א( העניי� טר� הוסדר בגלל מגבלות תקציביות

  .2011 )רוב ע� תקציבי מחקר מתבוצע במהל( החור� הק

 :חלקת מודל בקיבו* געש  .ג

מספר שבועות לאחר השקיה . 2009הוצבה בחלקת המודל בסו� אפריל   SRההשקיה 

ע� המערכת החדשה ניכר היה ההתכווצות הנמוכה יחסית של הגזע וג� גדילה נמרצת 

). 8יור א(לעומת ההשקיה הקונבנציונלית  SRיותר של גזע הע* שהושקה ע� השקיית 

ראוי לציי� שעצי המדג� עליה� הוצבו הדנדרומטרי� היו עמוסי יבול ה� בהשקיה 

  . SRהקונבנציונלית וה� בהשקיית 

היבול הכללי וליצוא מעט גבוהי� יותר בהשקייה הקונבנציונלית : יבול בז� האס

היבול של פרי גדול לעומת זאת גבוה באופ� ). 9איור ( SRלעומת ההשקיה ע� 

  ).10איור (לעומת ההשקיה הקונבנציונלית  SRיותר בהשקיית  משמעותי

נמצא יתרו� מסויי� להשקיה הקונבנציונלית ה� ביבול הכללי וליצוא : יבול בז� אטינגר

  ). 12איור (וה� ביבול של פרי גדול ) 11איור (

הותקנה באמצע העונה ועברו רק מספר חודשי� בי�  SRהיות והמערכת ההשקיה 

לאיסו� היבול יש להתייחס לתקופה שבי� התקנת המערכת לאסי�  התקנת המערכת

היבול כתגופת הסתגלות ואי� להייחס ביתר חשיבות על הבדלי� שנוצרו באסי� הפרי 

  .הראשו�
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מעקב אחר ההתכווצות היומית ומהל( הגדילה של הגזע בחודשי� הראשוני� לאחר הצבת הטיפול . 8איור  

קו (לעומת השקיה קונבנציונלית ) קו כחול( SR של קיבו* געש לבחינת השקיית  במטע 2009בז� האס ביולי 
  2009געש ). אדו�

  

  

    

ההשפעה של השקיה קונבנציונלית בחינת השפעת . 9איור  

ע�  SRלעומת השקיית  )עמודה ירוקה( לוש שלוחותשע� 
על היבול הכללי והיבול  )עמודה אדומה( שתי שלוחות בלבד

  2009/10 געש. אסליצוא בז� ה

ההשפעה של השקיה קונבנציונלית ע� בחינת השפעת . 10 איור

ע� שתי  SRלעומת השקיית ) עמודה ירוקה(שלוש שלוחות 
על היבול הכללי והיבול ליצוא בז� ) עמודה חומה(שלוחות בלבד 

  2009/10געש . האס
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שלוש ההשפעה של השקיה ע� בחינת השפעת . 11איור  
לעומת השקיית  )ירוק( השקיה קונבנציונליתשלוחות ב

SR )על היבול הכללי והיבול ליצוא בז� אטינגר) אדו� .
  2009/10 געש

שלוחות  שלושההשפעה של השקיה ע� בחינת השפעת . 12איור 

על היבול ) אדו�( SRלעומת השקיית  )ירוק( בהשקיה קונבנציונלית
  2009/10 געש. פרי גדול בז� אטינגר

  

לאוגוסט  6(הותקנו בחלקה ) דנדרומטרי�(מערכת הבקרה  :בקיבו* זיקי� חלקת מודל  .ד

נית� להבחי�  13באיור ). 2009ליוני  1( SRכחודשיי� לאחר התקנת השקיית ) 2009

בהדל מאוד גדול בקצב הגדילה של העצי� מהטיפולי� השוני� ע� קצב גדילה גבוה 

לצערנו באביב . יונליתלעומת ההשקיה הקונבנצ SRבאופ� מאוד מהותי בהשקיית 

בנוס� לפגיעה החזקה מהקרה של ינואר (פריחת חלקת המודל נפגעה מקרה  2009

בעצי� אליה� מחוברי� הדנדרומטרי� היבול  .ולכ� היבול בחלקה היה אפסי) 2008

דומה ונמו( ביותר ולמרות זאת ההבדלי� בקצב גדילת הע* כפי שנית� לראות באיור 

 2010 ) ב .SRעי� כנראהב מכ( המי� זמיני� יותר בהשקיית ה� ניכרי� ביותר ונוב 13

החלקה שופעת ביבול ונוכל לכמת הבדלי� ביבול הכללי והיבול של פרי גדול בי� שתי 

 .החלקות
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מעקב אחר ההתכווצות היומית ומהל( הגדילה של הגזע בחלקת מודל לבחינת . 13איור  

הותקנה  SRמערכת השקיית  ).קו אדו�(לית לעומת השקיה קונבנציונ) קו כחול(SR השקיית 
ועד תחילת ) כחודשיי� לאחר ההתקנה(לאוגוסט  7 )המוצגי� ה� מ הנתוני�ו ליוני 1 )ב

  2009זיקי� . נובמבר

  

  

עד היו� לא הותקנו סנסורי� בחלקת המודל בגבעות  :חלקת מודל בגבעות החורש  .ה

לפיכ( . לא נאס� בנפר SRהחורש וג� היבול הראשו� לאחר התקנת מערכת השקיית 

  .מעט א� בכלל אפשר לומר על המתרחש בחלקה

  

   תודות

  מנהל מטע רגבי� –שי לבריש 

  מנהל מטע מעג� מיכאל –שחר שפיק 

  מטע געש –מרקו וירו� 

  מטע זיקי� –פסקל שודזיק ודני 

  מטע גבעות החורש –שלמה ב� חפר וקני 

  על מימו� חלקי של הפרוייקט –שולח� מגדלי אבוקדו 

  חברת מצרפלס על סיוע בהקמת ניסוי רגבי�

, חברת נטפי� על הסיוע בהקמת הניסוי החדש במעג� מיכאל וג� חלקות המודל בזיקי�

  .גבעות החורש וזיקי�
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  במשולב עם חיפוי פוליאתילן באבוקדו SRניסויים וחלקות מודל לבחינת השקיית : 1טבלה 

  

 טיפול זן שנת הקמה מעמד מטע
 שטח

' מס
 שלוחות 

מרחק בין 
 ספיקת טפטפות

ספיקה 
 פקטור  שעתית

 )מ"ס(בשלוחה  לשדרה (דונם)
טפטפת 

"מ) )'ש\'ל( דונם\ק  הספיקה (

פרוייקט 
 רגבים

 08-יולי ניסוי

 האס

 0.75X4 3 30 1.6 2.29 1.0 'שלוש שלוחות קונב

 0.75X4 2 30 1.6 2.29 5.2 'שתי שלוחות קונב

 SR 0.75X4 2 45 0.7 0.44 1.0שתי שלוחות 

 0.75X4 2 45 0.7 0.44 1.0 חיפוי+SRשתי שלוחות 

 אטינגר
 5.2 2.29 1.6 30 2 0.75 'שתי שלוחות קונב

 1.0 0.44 0.7 45 2 0.75 חיפוי+SRשתי שלוחות 

 האס 09-יולי ניסוי מעגן מיכאל

 1.2X5 3 30 1.6 2.67 5.7 'שלוש שלוחות קונב

שלוש שלוחות 
 1.2X5 3 30 1.6 2.67 5.7 חיפי+'קונב

 SR 1.2X5 2 50 0.7 0.47 1.0 שתי שלוחות

 1.2X5 2 50 0.7 0.47 1.0 חיפוי+SRשתי שלוחות 

 געש
חלקת 
 מודל

 09-יולי

 אטינגר
 4.0 2.67 1.6 30 3 0.6 ביקורת

 SR 0.6 2 50 1 0.67 1.0השקיית 

 האס
 4.0 2.67 1.6 30 3 2.4 ביקורת

 SR 2.4 2 50 1 0.67 1.0השקיית 

 זיקים
חלקת 

 ודלמ
 האס 09-יניו

 2.4 1.37 1.6 30 2 1.26 1ביקורת 

 2.4 1.37 1.6 30 2 1.26 2ביקורת 

 SR 2.11 2 50 1 0.57 1.0השקיית 

 SR 1.58 2 50 1 0.57 1.0השקיית 

 SR 1.42 2 50 1 0.57 1.0השקיית 

גבעות 
 החורש

חלקת 
 מודל

 אטינגר 09-יולי
 4.0 2.67 1.6 30 3  5.2 ביקורת

 SR 6.2  2 50 1 0.67 1.0השקיית 
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