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מאחר ועד כה לא נתאפשרה במחקר האבוקדו לבודד ולאבחן מהם הגורמים התורמים להבדלים בתגובת האבוקדו להשקיה 
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) חמצן באוירת הקרקע, תפיחה פנימית(פיזיקה של הקרקע המדידות והבדיקות בתחום  בחלקת עכובשנה האחרונה הורחבו

 ).ח שנתי בהמשך"ראה דו(כמו גם מערכת מעקב אחר התפתחות שורשים 

אין ספק כי קיימת חשיבות רבה בהשלמת ביצוע הבדיקות והמעקבים הללו וחבל יהיה להפסיקם בגלל סיום תקצוב המחקר 

 .בעונה הקרובה
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 :תקציר
בשני האתרים נבחנים . )חרסיתיתקרקע (בחוות עכו מטע ו) קרקע בינונית(המעפיל במטע : המחקר מתבצע בשני אזורים

הינה זיהוי הגורמים האחראיים לפגיעה זו בכושר קליטת מטרת המחקר . על גבי כנות וגטטיביות, הזנים אטינגר והאס

משטר החמצן ) ב(; גורם מגביל באחד ממרכיבי שרשרת ההולכה מהקרקע לעלה) א: (שני גורמים עיקריים  נבחנים. המים

נמדדו ערכי פוטנציאל מים בגזע שליליים יותר בגזעי העצים אשר הושקו במי בקרקע הכבדה .  וזמינותו בבית השורשים

מת אלו שהמשיכו  לעוכך גם בעצים אשר עברו הסבה למי קולחים. קולחים בהשוואה לאלו שבעצים שהושקו במים שפירים

 מתחי מים בקרקע המושקית במי קולחים נמוכים יותר מאלו שבקרקע המושקית במים .להיות מושקים במים שפירים

נמדד לחץ תפיחה פנימית גבוה יותר בקרקע . נמדדה פחיתה מסוימת בחמצן בעומק בקרקע המושקית בקולחים. שפירים

 .לאפיון התפתחות מערכת השורשיםהוצבה מערכת . מושקית בקולחים בהשוואה לשפירים

 : מבוא

. האבוקדועל גידול ) כלוריד ובורון(התמקדה בהשפעת מרכיבי המליחות , ההיפותזה שעמדה בבסיסו של המחקר עד כה

מממצאי המחקרים בשני אתרי הניסוי לא ניתן עד כה להצביע על כך שריכוזי הכלוריד והבורון שנבחנו היוו את הגורמים 

ריכוזי הכלוריד במעפיל היו גבוהים מאלו שבעכו אך במעפיל לא נצפתה ). בטווח הזמן שנבחן במחקר(קריים המגבילים העי

להשקיה במי  בטיפולים שנחשפו נמדדה פחיתת יבול מובהקת ורב שנתית, בעכו. בעץמשמעותית או פגיעה /ירידה ביבול ו

נמצאו בעכו , בנוסף. עצים המושקים במי קולחיםנמצאה פגיעה מובהקת ורב שנתית בגידול הוגטטיבי של ה. קולחים

עצים המושקים במי בפוטנציאל המים בגזע . הבדלים ברורים בפוטנציאל המים בגזע ומתח מים בקרקע כתלות בסוג המים

בעוד שמתחי המים בקרקע המושקית במי קולחים ,  מזה שבעצים המושקים במים שפירים)שלילי יותר(נמוך קולחים היה 

נובע ניתן היה לחשוב שפוטנציאל המים בגזע השלילי יותר בהשקיה בקולחים . )פוטנציאל מים גבוה יותר(ים יותר נמוכהיו 

אולם המוליכות החשמלית וריכוז כלוריד בקרקע המושקית . לחץ אוסמוטי שלילי יותר בקרקע עקב מליחות גבוהה יותרמ

 ואילך למרות ריכוזי כלוריד נמוכים יותר במים 2001 משנת נמוכים מאלו בקרקע המושקת בשפירים החלבעכו במי קולחים 

נראה כי תגובת , מהאמור לעיל ).2001 עד 1996-מ( הפוכה בשנים הראשונות הוזאת לאחר שהמגמה היית, השפירים

לא נמצאה תגובה לריכוזי כלוריד ובורון במעפיל ונמצאה פחיתה (האבוקדו להשקיה במי קולחים שונה בקרקעות שונות 

הפרש קטן יותר בקולחים בין . וכנראה שבחלקת עכו מתקיימים גורמים מגבילים נוספים) יבול ופגיעה בגידול העץ בעכוב

יחד עם רטיבות נמוכה בשפירים ומליחות גבוהה יותר מצביעים על אפשרות של מיגבלת , פוטנציאל המים בקרקע לזה שבגזע

פגיעה . חד ממרכיבי כושר ההולכה מהקרקע עד לצינורות העצה בגזעכאשר הפגיעה יכולה להיות בא, י העץ"קליטת מים ע

 . י העץ יכולה גם לנבוע משינוי במשטר החמצן וזמינותו לצמח"בכושר קליטת המים ע

) א: (נבחנים שני גורמים עיקריים . הינה זיהוי הגורמים האחראיים לפגיעה זו בכושר קליטת המים הנוכחי מטרת המחקר

 .  משטר החמצן וזמינותו בבית השורשים) ב(; ממרכיבי שרשרת ההולכה מהקרקע לעלהגורם מגביל באחד 

 :ח"פרוט הניסויים שבוצעו לתקופת הדו

במטע מסחרי : הנבדלים בסוגי הקרקעות ובטיב מי הקולחים, המחקר מתבצע בשני האזורים המרכזיים של גידול אבוקדו

 ) חרסיתיתקרקע ( בחוות עכו טע ובמ) קרקע בינונית(בקיבוץ המעפיל , בעמק חפר

I          .ניסוי המעפיל(-קלה-ניסוי השקיית אבוקדו בקולחים בקרקע בינונית( 

עם שוני רב באזורים השונים , חול חמרה, הקרקע בינונית. המעפיל קיבוץב,  דונם30 - על שטח של כ, 1991המטע ניטע ביולי 

, בניסוי הם האס ואטינגרהזנים הכלולים . קולחי נתניהבאר מקומית ו מים שפירים מ-מקורות המים לניסוי הם . של המטע

, 117דגניה  :האסזן ב .VC51, VC40 :נטוע על כנות וגטטיביותאטינגר הזן . המורכבים על כנות מצטיינות בתנאי מליחות

בכל טיפול בכל בלוק . ראי בלוקים באק-4  עצים המחולקים ל96בכל טיפול ,  טיפולים6לל והניסוי כ.  51VC וכנת 189דגניה 

י "עפ(קולחים קיימים . ב   ).י הפירוט למעלה"עפ(שפירים קיימים  .א:הטיפולים בניסוי הם.   עצים לכל צירוף8 עצים 24

 .מ" ח0.7קולחים קיימים בתוספת בורון עד . ד  .* כלורידים' ל/ג"מ 400קולחים קיימים ומומלחים עד . ג ).הפירוט למעלה

שפירים קיימים בתוספת . ו  .מ בורון" ח0.8כלורידים ובתוספת בורון עד ' בל/ג"מ 400מים ומומלחים עד קולחים קיי. ה

 .מ" ח0.8בורון עד 

 .  ביחסים שוניםMgCl2 ו NaCl  CaCl2 המלחים מורכבים מ* 
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 .2טבלה  5  ראה בנספח–פירוט על ממשק ההשקיה והדישון 

II . בשטח כל אחת, ות צמודותחלקשתי  הניסוי מתבצע  ב):ניסוי עכו (רסיתיתחניסוי השקיית אבוקדו בקולחים בקרקע 

זריעות כנות  3 גבי מורכבים עלהבזנים אטינגר והאס ) '93חלקת 'להלן  (1993הותיקה ניטעה באביב החלקה . ' ד10-של כ

החלקה הצעירה ).  בהאס8נחל עוז  ו62דגניה , 1 באטינגר ואילון 8עוז -נחל ,113דגניה , 1אילון(וכנה מכסיקנית  ערב הודיותמ

, VC 189(ה "גם היא בזנים אטינגר והאס על כנות וגטטיביות מכסיקניות ומע, )'96חלקת 'להלן   (1996יותר ניטעה בשנת 

VC66 ו -VC 5151, בהאס VC 65, VC 28, VCאת 2007שתי החלקות מושקות בטפטוף וקיבלו עד לעונת ).  באטינגר 

 עד 1996בשנים הניסוי .  חזרות4 - טיפולים ב4 עצי האס המאפשרים 133 - עצי אטינגר ו133' 96ת חלק'ב. אותם הטיפולים

 וכדי לנסות ולבחון מהם 2007גם בחלקה זו הוסב הטפטוף כולו לעילי בעונת . '93חלקת 'זהה לזה של   היה2007תחילת 

השוואה בין השקיה במים המשך : אחד מהזניםבכל , הגורמים התורמים להבדלים בין סוגי המים נבנו הטיפולים הבאים

והשוואה בין השקיה במים שפירים לטיפול שפירים ) 1996-מ, של טיפולים אלו' היסטוריה'על בסיס ה(שפירים למי קולחים 

מטרת טיפול זה היא לנסות ולזהות תהליכים בקרקע ובעץ תוך כדי התהוותם . 2007אשר הוסב להשקיה במי קולחים בעונת 

במרווח של ' ש/' ל1.6' יונירעם'מערכת ההשקיה לטפטוף  ,2007במהלך , ל הוחלפה"בשתי החלקות הנ .ה במי קולחיםבהשקי

אלא אם כן יתעורר צורך ,  מנת מיםובאותה)  פעמים בשבוע3(ו מרווח השקיה כל הטיפולים מושקים באות).  'נטפים'('  מ0.5

 . ו המלחהבשינוי כתוצאה מתצרוכת מים שונה בין הטיפולים א

 ובחלקה זו '93חלקה 'מאחר ומצבם הוגטטיבי של העצים טוב יותר מזה שב' 96חלקה 'בכעת המחקר בחלקת עכו מתמקד 

זמן " אחד מטיפולי המים השפירים למי קולחים כדי לאפשר מדידות חמצן והובלת מים בעץ תוך כדי 2007הוסב בקיץ 

   .בהסבת ההשקיה למי קולחים" אמת

 מדידות 

 .)סתיו( עלים, )חודש שבועות עד אחת ל3-ל אחת ( השקיהמיות בדיקות תקופתיות של נערכ

 לחזרה ) מוצלים(עלים  2). עם הפסקות גשמים במהלך החורף( אחת לשבוע  נמדד בעזרת תא לחץיאל המים בגזעצפוטנ

המדידה בתא הלחץ . ומות לאורמכוסים בשעות הבוקר בשקיות ניילון אטה, )VC 51על גבי כנה (אטינגר  בזן ', 96חלקה 'ב

. ללא כיסוי העלים בשקיות אטומות, )עלה בוגר הפונה לשמש (פוטנציאל המים בעלהנמדד גם . מבוצעת בשעות הצהריים

 . העלים נלקחו מאותם עצים בהם נמדד פוטנציאל המים בגזע

הטנסומטרים מוצבים ליד ). 'סמוט'( נעשות בעזרת טנסיומטרים המשדרים קריאות ברציפות מדידות מתח המים בקרקע

חזרות בכל עומק שתי . )ראה נספח (בעומקים שונים' 96חלקה 'ים שבהטנסיומטרים מוצבים בטיפולגם . עצים מהזן האס

אופן ההצבה מובא ( בהשוואה בין שפירים לבין הסבה לקולחים  אחת בהשוואה בין קולחים לשפירים וחזרהובכל טיפול

  .2007 יוניו בחלקה בהטנסיומטרים הוצב. )בנספח

. דוגמאות קרקע מופרות מהחלקה הותיקה המושקת בשפירים ובקולחים נמדדה במעבדהנמדד על  לחץ התפיחה הפנימית

לחץ חיצוני המופעל על מעטפת השרוול מגדיל בהתאם . נבנה חיישן המורכב משרוול גמיש מלא במים המחובר למתמיר לחץ

הדוגמאות נארזו במצב של יובש אוויר במיכלים מחוררים . ' מ5יישן כויל ללחצים עד הח. את הלחץ של הנוזל בתוך השרוול

הקרקע . החיישן מוקם במרכז המיכל בצורה אנכית כך שכל כולו היה קבור בקרקע. מ" ס22מ וגובה של " ס12בקוטר של 

רקע הורטבה מלמטה במים הק. החלק העליון של המיכל נשאר פתוח. ק"סמ/ גר1 -נארזה בצפיפות גושית אחידה של כ

תהליך ההרטבה במים מזוקקים גרם לתפיחת . מ מעל תחתית המיכל" ס5מזוקקים במצב של עומד קבוע  אשר מוקם 

השינוי בזמן של הלחץ . תהליך התפיחה התבטא בעליה הדרגתית בלחץ המופעל על המעטפת החיצונית של החיישן. הקרקע

 . הקרקעעל החיישן בעת התפיחה נמדד בשני סוגי 

שטף ריכוזי החמצן נמדד על ידי שמוליק . בעזרת אלקטרודות חמצן שמוקמו בקרקע קרקע נמדד ב אוויר בריכוזי חמצן

 304-0359-07פרוייקט אשר עובדים בתחום זה במסגרת , המים והסביבה, מהמכון למדעי הקרקע, פרידמן ובוריס נפתלייב

ריכוז  מדדנ. )טה חדשה להוספת חמצן באמצעות מיכלי אוורור טמוניםהגדלת יבולי מטעים בקרקעות כבדות על ידי שי(

באמצעות אלקטרודת , ODR(פוטנציאל החימזור ושטף דיפוסית החמצן , )שאיבה מבקבוק מחורר טמון(החמצן הגאזי 

ו במרחק עבוצהמדידות . לאורך עונת ההשקיה ) ביחס לקרקע0.45V- בפוטנציאל של , מ" מ1.2קוטר , מ" מ6אורך , פלטינה

 בחלקה 27.1.09 - ל25.5.08בין התאריכים  -ב מ" ס60-ו , 40, 20בניצב לשלוחה ובעומקים של , מ מהטפטפת" ס20של 

 . המדידות בוצעו בשתי חזרות. המושקת בשפירים ובחלקה הותיקה המושקת בקולחים
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 תוצאות

I . השפעת מים מאיכויות שונות על מרכיבי העץ  -ניסוי המעפיל  

 :עת מי הקולחים על העץהשפ. 1

 : כמדד לנזקי מליחות באבוקדוצריבות עלים .א.1

הצפי הוא שלאחר גשמי הסתיו הראשונים ניתן יהיה להבחין . צריבות עלים עדיין לא ניכרו, בשלב כתיבת הדוח של שנה זו

יחסית של צריבות עלים בכל   נצפו רמות גבוהות ,בעונה הקודמת,לעומת זאת. בשונות ברמת הצריבות בין הטיפולים השונים

 מרבית - 5 ללא צריבות ודרגה 0י אומדן מקובל בסולם של דרגה "עפ (וניכרו הבדלים בין טיפולי ההמלחה השונים, המטע

 (בזן אטינגר רמת הצריבות בעלים גבוהה יותר בכל הטיפולים ובשתי הכנות , בממוצע). העלים צרובים בכל שטח העלה

40VC 51;  3.50 רמה שלVC 1.26אומדן הצריבות הממוצע הגיע ל (בזן האס נצפו אמנם רמות נמוכות יותר .  )2.49 רמה של ,

אך גבוהות יותר )  בהתאמה189 ודגניה 117דגניה , 51VC –בשלשת הכנות שבניסוי ,  בממוצע לכל הטיפולים1.19, 0.92

   ).1תרשים , 4נספח .   (מאשר בשנים קודמות

, גידול האחרונה העצים חיוניים ביותר ולא ניכרו התייבשויות עצים חריגות בהשפעת הטיפוליםבעונת ה :חיוניות העץ. ב

אך , ללא קשר לטיפולים השונים,  שבהן חלה התייבשות ענפים קיצונית בזן האס,)2008, 2005(לעומת שתי עונות קודמות  

  .סתיובבשנים קודמות התופעה התבטאה . בקורלציה לכנות

בטיפולים המושקים בקולחים לאור ההבדלים בתכולת הבורון בעלים שאובחנה בשנים הקודמות  :ות בעליםמתכונת יסוד. ג

  .טרם התקבלושל שנה זו נדגמו עלים בטיפולים השונים אך התוצאות , מועשרים בבורון

 על פני שנתיים עד ולכן יש לבחון את ההשפעות השונות של הטיפולים, האבוקדו מתאפיין בסירוגיות רבה: רמת יבולים. ד

 .  ה כמות היבול וגודל הפרי"היבול כולל בתוכו את סכ.  ארבע שנות יבול

מיוצגות בדוח זה לא  שאינן, הקודמותבשנתיים  .2008-9ח זה הן מעונת "והתוצאות המובאות בד: כמות היבול באטינגר

 1,910.6ממוצע של ( לשנתיים 'ד/ג" ק3,821.3 היה  40VCהיבול הממוצע של כנה :  ניכרו הבדלים ביבול שבין שתי הכנות

 2008-9בעונת ). ג לשנה" ק1,971ממוצע של (לשנתיים ' ד/ג" ק3,942.0 הגיע היבול הדו שנתי ל 51VCובכנה ; )לשנה' ד/ג"ק

הפחיתה . 40VC, חלה פחיתה משמעותית ביבול של הכנה הרגישה למליחות) 'טיפול ה(ניתן להבחין שבטיפול העשרה במלח 

 השפעת טיפולי הכלורידים והבורון עדיין איננה . של רמת מלחים נמוכה', לטת בהשואה ליבול של אותה כנה בטיפול בבו

גודל הפרי אינו  .)2תרשים , 4נספח  (היבול נמוך יותר בשתי הכנות) 'ה', טיפולים ג(אך בטיפולי ההעשרה במלח , משמעותית

גם בעומס פרי שונה בין , ויים משמעותיים בגודל הפרי בטיפולים השוניםלא נמצאו שינ, ואכן, מהווה בעיה בזן אטינגר

 ).תוצאות לא מוצגות בדוח( הטיפולים

בולטת ,  בשתי העונות האחרונות, בחינת ההשפעה של הטיפולים השונים על רמת היבול בחלקות ההאס : כמות היבול-האס 

 6ליבול של מעל )  'ו'  ג'  א(  טיפולים 3 -ל ב הגיע היבו51VCמאד העובדה שבכל העצים המורכבים על כנת 

  .)3תרשים , 4נספח . (שנתיים\דונם\ טון5.5 – 3בשתי הכנות האחרות היבול היה נמוך  ונע בין . שנתיים\דונם\טון

ת בחינת הקשר בין גודל הפרי ורמ.  באותה שנה,  מרמת היבול לעץבעיקר,   גודל הפרי מושפע ממספר גורמים:גודל פרי האס

  'בעיקר בטיפולים ד, 189התקבל בעצים המורכבים על כנת דגניה ) ' ג200מעל (היבולים מצביעה על כך שהפרי הגדול ביותר 

העצים המורכבים ). דונם\ טון2-פחות מ(סך היבול לדונם בטיפולים אלו היה נמוך , אולם).  רמת מלחים ובורון גבוהים(  'ה

, 4נספח . (אך הפרי היה קטן, )דונם\ טון2.5מעל (' ו' ג'  ב'  א–הים במרבית הטיפולים  הניבו את היבולים הגבו51VCעל כנת 

 .  עונות נוספות2אך נראה שיש להמתין , בשלב זה מתחילה להסתמן השפעת הטיפולים על היבול. )4 תרשים

II . עכוניסוי תוצאות   

, )אדמית לקולחי עכו-מקולחי שמרת(לך העונה כתוצאה משינוי מקור הקולחים במה :)1טבלה , 3נספח  (איכות המים

' ל/' מג170היה ) אפריל(הלכה ועלתה במהלך עונת ההשקיה כאשר ריכוז הכלוריד עם תחילת ההשקיה מליחות מי הקולחים 

גם במדדי המליחות האחרים כמו עליה זו היתה מלווה  .'ל/' מג270-272עמד ריכוז הכלוריד על ) אוגוסט-יולי(ובשיא העונה 

 גם במדדי העומס האורגני נמדדה שונות רבה במהלך העונה שהתבטאה גם . ומוליכות חשמליתחס ספיחת הנתרןי, נתרן

  . בשינויים בריכוז יסודות ההזנה
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חנקן מינרלי המצוי : בקולחים נלקחה בחשבון זמינות יסודות ההזנה על הבסיס הבא - )9/200/1052עד (מנות המים והדשן 

אשלגן כלורי וחומצה , אוראןהדישון ניתן כ.  ומלוא אשלגן מסיס כללימלוא זרחן , )ניאקלי וחנקתיאמו(במי הקולחים 

ת בטיפולים השונים היו וכמויות הדשנים השנתי. 'ד/ק"מ 589-582-מנות המים השנתיות בטיפולים השונים היו כ. זרחתית

 . 'ד/ג תחמוצת אשלגן"ק 22.0-21.5-ו' ד/ג תחמוצת זרחן" ק12.6-12.0', ד/ג חנקן צרוף" ק20.5-20.0

שליליים יותר בגזעי העצים בגזע ערכי פוטנציאל מים נמדדו  2008גם במהלך עונת , כבעונה הקודמת: פוטנציאל מים בגזע

 2008אוקטובר (בכל תקופת המדידה  )5 תרשים(אלו שבעצים שהושקו במים שפירים בהשוואה לאשר הושקו במי קולחים 

גם בהשוואת הערכים שנמדדו בעצים המושקים במים שפירים לעומת אלו אשר עברו הסבה ממים ). 2009עד אוקטובר 

 .)6 תרשים(לקולחים   ערכים שליליים יותר בהסבה,במרבית מועדי המדידה , נמדדו2007שפירים למי קולחים בקיץ 

 . ההבדלים משתנים במהלך השנה
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כתלות )  51VCכנה (פוטנציאל מים בגזע עצי אטינגר . 5תרשים 

 2008-2009עכו ). 'היסטורים'שפירים וקולחים (בסוג המים 

 ).הקוים ליד נקודות המדידה הינם קווי שגיאת התקן(
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כתלות )  51VCכנה (פוטנציאל מים בגזע עצי אטינגר . 6תרשים 

 2008-2009עכו ). 2007-שפירים והסבה לקולחים ב(בסוג המים 

 ). שגיאת תקןהקוים ליד נקודות המדידה מציינים(

 

  כתלות בסוג המיםגזעבפוטנציאל מים בעלה והפרש בין 

ניתן לראות כי הפרש זה גדול יותר בעצים המושקים , )7תרשים (בבחינת הקשר של הפרש פוטנציאל המים בין הגזע לעלה 

 הפרש גדול יותר - 2007בהשוואה לעצים אשר עברו הסבה ממים שפירים למי קולחים בקיץ , ) בר0.7-בכ(במים שפירים 

ש התנגדות גדולה יותר לתנועת מים מהעצה דרך עצים שהוסבו לקולחים יב. מצביע על ערכי טרנספירציה גבוהים יותר

 .אך בשלב זה של המחקר עדיין לא ברור היכן המחסום והמגבלההמזופיל והפיוניות 
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עצים המושקים במים בין המוסבים למי קולחים לעצים בין עלה זה שבבגזע ל  המיםהפרש פוטנציאלבין ש הקשר .7 תרשים

 ). והקו העבה הוא קו רגרסיה לינארית1:1הקו הדק הוא קו  (שפירים
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 מעקב אחר התפתחות השורשים

מערכת התפתחות קשורה להבדלים ב) או בקליטתם על ידי מערכת השורשים(מגבלת תנועת המים בעץ ם כדי לבחון א

 גלילי 36 הותקנו 2009במהלך יולי .  שורשיםמעקב אחר צמיחתהותקנה מערכת ל,  המיםהשורשים של העצים כתלות בסוגי

בקרקע הגלילים מולאו .  ליטר2.8 -נפח מחושב של וב, מ" ס10.4 - וטרבק, מ" ס33 –גובה הגלילים ב). 1,2 ראה תמונות (רשת

מ " ס33הוטמנו לעומק של הגלילים . )ק"סמ/' גר1.1-1.06 משקל נפחי של (גליל/ג" ק3.15 –2.96 במשקל של , מחלקת הניסוי

עצים שהוקשו במים שפירים בהם , מי קולחים, הטיפולים כוללים מים שפירים).  חזרות5( עצים בכל טיפול 5מוקמו ליד ו

. במים שפיריםכעת במי קולחים ועצים שהושקו במי קולחים בהם הונחו שלוחות המשקות כעת הונחו שלוחות המשקות 

, מ צפונית לטפטפת שמול הגזע" ס10,  גלילים משני צידי הגזע2 ובכל עץ מוקמ. VC66 מהזן האס על גבי כנת העצים הינם

מערכת השורשים  . 2010במהלך עונת , עם מערכת השורשים שתתפתח בתוכם,  הגלילים יוצאו מהקרקע.לאורך השלוחה

 .תבחן כמותית ואיכותית

 

עכו.  השורשים גליל הרשת למעקב אחר התפתחות.1תמונה 

27/7/2009 

 

 2009/727/. עכו. הטמנת גליל הרשת בקרקע.  2תמונה 

 

 – יבול

 השוואה בין יבול עצים המושקים במים שפירים ובמי קולחים .1

  מספר הפירות בעצים .ללא הפרדה לגורם משני שהינו הכנה, ניתוח הנתונים נעשה על פי גורם ראשי שהינו סוג המים

 משקל הפרי הממוצע היה .)1טבלה  (אך מובהק רק בזן אטינגר, בשני הזנים, ים היה נמוך יותרהמושקים במי קולח

גם מדד זה היה מובהק בזן . כתוצאה ממספר פירות נמוך יותר, דומה או גבוה יותר בפרי העצים המושקים במי קולחים

 .אטינגר

 ).92008/עונת (גר והאס  מספר פירות ומשקל פרי ממוצע כתלות בסוג המים בזנים אטינ:1 טבלה

 מובהקות שגיאת תקן מי קולחים מים שפירים מדד זן

 אטינגר 0.0001< 15.69  ב161.7  א267.0 עץ/מספר פירות

 0.0002 7.03  א306.2  ב281.2 )'גר(שקל פרי ממוצע מ

 האס 0.2161 25.28 103.3 155.8 עץ/מספר פירות

 0.210 4.70 210.4 200.5 )'גר(משקל פרי ממוצע 

 

 ).92008/עונת (מספר פירות ומשקל פרי ממוצע כתלות בסוג המים ומשך חשיפה לקולחים בזנים אטינגר והאס : 2טבלה 

 מובהקות שגיאת תקןהסבה למי קולחים מים שפירים מדד זן

 אטינגר 0.0781 30.04 159.4 236.7 עץ/מספר פירות

 0.2528 112.19 493.5 308.7 )'גר(משקל פרי ממוצע 
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 האס 0.3040 27.94 172.2 213.4 עץ/מספר פירות

 0.1948 6.06 200.2 211.6 )'גר(משקל פרי ממוצע 

   

 )  2007בקיץ (השוואה בין יבול עצים המושקים במים שפירים לבין עצים שהוסבו להשקיה במי קולחים  .2

, בשני הזנים, 2007ה במי קולחים בקיץ בעצים שהוסבו להשקי,   ניתן לראות כי יש פחיתה במספר הפירות לעץ2בטבלה 

משקל פרי האטינגר היה גבוה יותר בפרי העצים שהוסבו להשקיה במי קולחים כתוצאה . אך הפרש זה אינו מובהק

גם הבדלים אלו במדד זה של משקל פרי ממוצע לא . בהאס היה משקל פרי ממוצע דומה. ממספר פירות נמוך יותר

 .מובהקים

 .קרקעמדידת ריכוז חמצן ב

מ " ס60 -ו, 40, 20,  עומקים3 -חיישני חמצן מוקמו ב. י שמוליק פרידמן"נמשך המעקב אחר ריכוז החמצן בחתך המבוצע ע

התוצאות לתקופה . המדידות בוצעו בשתי חזרות. שפירים ובקולחיםמים ת ביהמושק' ותיקה'ה בחלקה 13.11.2007 -ב

 .החדשה מוצגות להלן

מ העליונים הקרקע רוויה בחמצן " ס20-ב. 8 ומק בתאריכים שונים במהלך השנה מוצג בתרשיםפילוג הרוויה בחמצן עם הע

דבר זה ניכר בדיגומים של חודשי , השנה. יש פחיתה מסוימת בעומק בקרקע המושקת בקולחים. בשתי איכויות המים

 . בעוד בשנה הקודמת זה התקבל בחודשים נובמבר ודצמבר, ספטמבר ואוקטובר
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 27.1.09 - ל25.5.08פילוג הרוויה בחמצן עם העומק בין התאריכים : 8 תרשים

 

 .לחץ תפיחה פנימית

החיישנים המורכבים משרוול גמיש מלא במים .  חיישנים חדשים למדידת לחץ תפיחה פנימית בקרקע בתנאי מעבדה4פותחו 

ץ של הנוזל בתוך השרוול וזה מתורגם לחץ חיצוני המופעל על מעטפת השרוול מגדיל בהתאם את הלח. המחובר למתמיר לחץ

עקומי הכיול . CAMPBELLהנתונים נאגרים באוגר נתונים מסוג . מתח זה נמדד בתדירות קבועה. למתח במתמיר הלחץ

ההתנהגות בין המתח המדוד ללחץ הינה לינארית בתחום רחב של לחצים ומאפשרת . 9  החיישנים מוצגים בתרשים4של 

 .תפתח בדוגמת הקרע בעת הרטבהמדידה אמינה של הלחץ המ

נטיעת (' צעירה'ומהחלקה ה) 1993נטיעת (' ותיקה'מדידת לחץ התפיחה הפנימית של דוגמאות קרקע מופרות מהחלקה ה

. מ" ס0-30הדיגום בוצע באביב בסוף עונת הגשמים מהעומק . נמדדה במעבדה, המושקות בשפירים ובקולחים, )1996

החיישן מוקם במרכז . מ" ס22מ וגובה של " ס12אוויר במיכלים מחוררים בקוטר של הדוגמאות נארזו במצב של יובש 

החלק . ק"סמ/ גר0.1±1 -הקרקע נארזה בצפיפות גושית אחידה של כ. המיכל בצורה אנכית כך שכל כולו היה קבור בקרקע

מ מעל " ס5שר מוקם הקרקע הורטבה מלמטה במים מזוקקים במצב של עומד קבוע  א. העליון של המיכל נשאר פתוח

תהליך התפיחה התבטא בעליה הדרגתית בלחץ . תהליך ההרטבה במים מזוקקים גרם לתפיחת הקרקע. תחתית המיכל
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. השינוי בזמן של הלחץ על החיישן בעת התפיחה נמדד בארבעת סוגי הקרקע. המופעל על המעטפת החיצונית של החיישן

בקרקע .  התהליך עצמו וגם בערך הסופי סביבו המערכת מתייצבתתאמיקקיים הבדל גם בדינ. 10התוצאה מובאת בתרשים 

לחץ התפיחה על כלל דוגמת , יותר איטי אך בסופו של תהליך, והתפיחה הנובעת מכך, תהליך ההרטבה, המושקת בקולחים

ע בחלקה  הגבוה של הקרקSAR-גם בקרקע המושקית במים שפירים לחץ התפיחה גבוה יחסית בגלל ה. הקרקע גדול יותר

 מעידות על שינויים בהתפלגות גודל החללים בקרקע בעקבות איכות המים ומשך החשיפה 10התוצאות בתרשים . 'ותיקה'ה

 . לאיכויות אלה
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 .ם החיישני4-הקשר הלינארי בין המתח המדוד ללחץ ב: 9תרשים 
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התפתחות לחץ התפיחה הפנימית בתוך דוגמאות : 10תרשים 

 .איכויות מים שונות למשך זמן שונהקרקע מעכו המושקות ב

 מתח מים בקרקע

בחלקות . )ראה הצבת טנסיומטרים בנספח(קומים ועומקים שונים במימדדו מתחי מים בקרקע נ 2008-2009גם בעונת 

מתחי המים בקרקע המושקית במי קולחים רפים ) 'היסטוריות'חלקות  (1996המושקות במים שפירים ובמי קולחים משנת 

למרות המתחים הנמוכים בקרקע  .)1-6תרשימים , 2נספח  (כל המרחקים מהטפטפת ובכל עומקי הקרקע הנבדקיםב, יותר

המשמעות היא . כפי שנמדד גם בעונה הקודמת, ערכי פוטנציאל המים בגזע נמוכים יותר בטיפול זה, בטיפול הקולחים

 האם הדבר נובע מנפח שרשים פעיל ן לא ברורעדיישכנראה קימת מיגבלת קליטת מים בעצים המושקים בקולחים כאשר 

או לחילופין פגיעה במוליכות הספציפית של השרשים בעצים ) או אורך חיים נמוך/קצב היווצרות נמוך ו(קטן יותר בקולחים 

 . המושקים בקולחים

  : מסקנות והשלכות על המשך המחקר

 נתוני העץ מבליטים את השפעת הכנה על .ים ובקרקעתגובה שונה של עץ האבוקדו להשקיה במי קולחים כתלות במנצפתה 

) 51VC ו 117דגניה (ה שבוררה לעמידות למלח "המורכב על כנה מע, אבוקדוהפוריות . תגובת העץ ויבוליו להשקיה בקולחים

, בהרכב הזנים והכנות הנבחן באתר זה, בניסוי עכו לעומת זאת. לא פחתה במשך כל שנות החשיפה לקולחי עמק חפר

קר בכנות יבע, מי הקולחים על צימוח העצים וכושר הנבתםב, בממשק הקיים, השפעה שלילית להשקיה, בלטת עם הזמןמת

מגבלת המחקר להתמקד באיפיון תגובת העץ לממשיך בשנה זו .  לקרקע הכבדה השפעה ניכרת על תגובת העץ.המכסיקניות

באיפיון , עליםגזע ובפוטנציאל מים בתוך כדי מדידות קליטת מים בקרקע הכבדה ותגובה לריכוזי מלחים בקרקע הקלה 

השנה גם הותקנה .  כמו גם מדידות חמצן ותפיחה פנימית)מדידת המוליכות ההדראולית של הקרקע(מדדים קרקעיים 

  .מערכת לאפיון התפתחות מערכת השורשים

פ לשולחן מגדלי האבוקדו "יווחים בעוניתנו ד , בכתובים למדען הראשיח דווחו"ממצאי הדו: פירוט הפרסומים המדעיים

 . במהלך החורף באיזורי הארץ השוניםשמתקיימים  ם מגדלייבמפגשו

 קרן המדען הראשי : תודה לגורמי המימון שהשתתפו במימון מחקר זה

 . במעפילעל תרומת החמרים לניסוי" מ"דשנים וחמרים כימיים בע"לחברות 
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 :סיכום עם שאלות מנחות 

 זיהוי הגורמים האחראיים לפגיעה זו בכושר קליטת אוהיעד המרכזי של מחקר זה ה: ח"המחקר לתקופת הדומטרות . 1

משטר החמצן ) ב(; גורם מגביל באחד ממרכיבי שרשרת ההולכה מהקרקע לעלה) א: (שני גורמים עיקריים  נבחנים. המים

 .  וזמינותו בבית השורשים

לא נרשמו נזקים בצימוח ) קרקע קלה( המעפיל בניסוי: ח"פה אליה מתייחס הדועיקרי הניסוי והתוצאות שהושגו בתקו. 2

 אך השפעת הטיפולים השונים שונה .הגורם המשפיע ביותר הוא הכנה, מבחינת היבול .כתוצאה מהשקייה בקולחיםעצים ה

 בניסוי עכו  .  נוספותיש להמתין לשתי עונות יבול. בשנתיים האחרונות מתחילה להסתמן מגמה מסויימת. בכנות השונות

שלילי יותר בגזע מים הפוטנציאל . )מובהק בזן אטינגר ומגמה דומה בזן האס(ביבול נמצא שבטיפולי הקולחים חלה פגיעה 

נמדדה פחיתה מסוימת בחמצן בעומק בקרקע המושקית . בעוד שמתח המים בקרקע זו רפה יותרקולחים עצים המושקים בב

הוצבה מערכת לאפיון . ימית גבוה יותר בקרקע מושקית בקולחים בהשוואה לשפיריםנמדד לחץ תפיחה פנ. בקולחים

 .התפתחות מערכת השורשים

להצביע על הגורם או המנגנון הקושר , בשלב זה, לא ניתן : המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. 3

 . כמתוכנן, מדידותיש צורך בהמשך ה. ממשק ההשקיה והפגיעה בעץ, בין איכות המים

לכשניתן יהיה להצביע על הגורם או המנגנון הקושר בין  : הבעיות שנותרו לפתרון והתייחסות המשך המחקר לגביהן. 4

 .קודות אלוניתן יהיה להתייחס לנ, התופעות המדווחות לעיל

 ות שונים בארץח דווחו במפגשי מגדלים במקומ"ממצאי הדו: ח"האם הוחל בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו. 5

  .ח"לפרסם את הדובשלב זה לא אנו ממליצים : ח"פרסום הדו

 


