בחינת השקיית כרם מהזן  Early-Sweetלפי עומסי יבול .
מס' 1313 -
א' ציפלביץ ,פ' סירג ,א' סטרומזה – מו"פ בקעת הירדן
י' נצר – מו"פ שומרון ובקעת הירדן
א' רבן – שהמ ,משרד החקלאות
תקציר
בניסוי לבחינת השקיית כרם מהזן  Early-Sweetלפי עומסי יבול בבקעת הירדן נבחנו הטיפולים
הבאים:
 .1השקיה לפי  111%מההמלצות (ההמלצות מבוססות על מקדם החזר ביחס להתאדות מגיגית
סטנדרטית מסוג  Aשממוקמת בתחנת הניסיונות .המקדם בהתחלת העונה הינו  1.0ועולה בהדרגה עד
למקדם  1.0לקראת הבציר) .יבול מלא (תכנון ל 5.2-ט'/ד').
 .5השקיה לפי  111%מההמלצות ,יבול מופחת (תכנון ל 1.2-ט'/ד')
 .0השקיה לפי  52%מההמלצות ,יבול מלא (תכנון ל 5.2-ט'/ד')
 .4השקיה לפי  52%מההמלצות ,יבול מופחת (תכנון ל 1.2-ט'/ד')
 .2השקיה לפי מודל .יבול המתוכנן בטיפול זה הוא יבול מלא ( 5.2ט'/ד').
 .6סרוגי (בשנה הנוכחית יבול מלא) והשקיה לפי  111%מההמלצות.
ההפרדה לטיפולים בוצעה אחרי מנה של  01קוב לד' להרוויית החתך והטיפולים הוחזרו להשקיה אחידה
ב 14/6 -אחרי גמר הבציר .בפועל הטיפולים של ההשקיה המלאה קיבלו כ  411-קוב לד' בתקופת הניסוי
והטיפולים של ההשקיה המופחתת ושל ההשקיה לפי מודל קיבלו כ 011 -קוב לד' בתקופת הניסוי .הורדת
אשכולות ליבול המתוכנן לפי הטיפולים בוצעה אחרי החנטה .מתוצאות הניסוי מתברר שגם ביבול מלא
וגם ביבול מופחת הירידה בכמויות המים לא גרמה לפגיעה ביבול או בגודל הגרגר או בהצטברות הסוכר.
יש לציין שהירידה בכמויות המים גרמה לעלייה של מתח המים בקרקע ,כמו כן הייתה מגמה של
פוטנציאל מים יותר גבוה בטיפולים של ההשקיה המופחתת אבל כל זה לא השפיע על נתוני היבול
והאיכות בעונה הנוכחית.
מבוא
הכרם הוא ענף מטעים מרכזי בבקעת הירדן .היקף הענף בעונה הנוכחית כ 2111 -ד' .הענף מבוסס על
משקים גדולים שבד"כ נמצאים במצוקת מים (בגלל גודל המשק ביחס למכסה) ,וזה בנוסף לבעיה הכללית
של המחסור במים שקיים בבקעת הירדן .נתוני האיכות של המים המושבים ממזרח ירושלים לא
מאפשרים להשתמש בהם להשקיית הכרמים כך שהאפשרות היחידה שקיימת היא שימוש במים שפירים
במחיר גבוה .המלצות ההשקיה לכרם נושא פרי בבקעת הירדן עומדות על  1111מ"ק לד' .מקריאת מונים
אצל החקלאים מתברר שההשקיה הממוצעת עומדת על  011-1111מ"ק לד' .בגידול הכרם בבקעת הירדן
יש יתרון של הקדמה (שיווק מהשטח הפתוח החל מאמצע מאי) וזאת בגלל האקלים החם ,היתרון הזה
הופך לחיסרון בשנים חמות שבהם אין די מנות הקור שדרושות לקבלת יבול מסחרי מלא .בשנים אלה
מתעוררת השאלה האם ניתן ובכמה ,להפחית את כמויות המים שהכרם מקבל ללא פגיעה ביבול שבכ"ז
קיים ,כמו כן האם להפחתה בכמויות המים אין פגיעה מצטברת בגפן ,כך שבשנים הבאות הגפן לא תוכל
לשאת יבול מלא.

1

מהלך המחקר ושיטות עבודה
הניסוי מתבצע על כרם מהזן  Early-Sweetבת.נ .צבי מו"פ בקעת הירדן .כנה רוג'רי ,שטח פתוח ,מכוסה
ברשת לבנה משולבת  15%צל .שנת נטיעה  .5116והוא כולל שישה טיפולים ב 4-חזרות בבלוקים באקראי.
פרוט הטיפולים בניסוי:
 .1השקיה לפי  111%מההמלצות (ההמלצות מבוססות על מקדם החזר ביחס להתאדות מגיגית סטנדרטית
מסוג  Aשממוקמת בתחנת הניסיונות .המקדם הינו  1.0בהתחלת העונה ועולה בהדרגה עד למקדם 1.0
לקראת הבציר) .יבול מלא (תכנון ל 5.2-ט'/ד').
 .5השקיה לפי  111%מההמלצות ,יבול מופחת (תכנון ל 1.2-ט'/ד')
 .0השקיה לפי  52%מההמלצות ,יבול מלא (תכנון ל 5.2-ט'/ד')
 .4השקיה לפי  52%מההמלצות ,יבול מופחת (תכנון ל 1.2-ט'/ד')
 .2השקיה לפי מודל (המודל פותח לאור ניסיון השקיה בליזימטרים שהתבצע במו"פ לכיש והוא כולל נתון
של  LAIע"ס הערכה מצילומים של שטח עלווה ,הערך השתנה בין  1.1בתחילת העונה ל 4.2 -בסביבות
חודש מאי .את ה LAI -מכפילים ב Kc -של הגידול ,את הערך המתקבל מכפילים בהתאדות פנמן.
המכפלה נותנת צריכת מים מקסימלית שאותה מכפילים במקדם השקיה של  1.6וכך מגיעים לכמויות
המים להשקיה לדונם ליום .יבול המתוכנן בטיפול זה הוא יבול מלא.
 .6סרוגי (בשנה הנוכחית יבול מלא) והשקיה לפי  111%מההמלצות.
כל חזרה באורך  10גפנים וברוחב  0שורות ,הבדיקות והמעקבים יבוצעו על  5הגפנים המרכזיות בשורה
המרכזית בכל חזרה .הדילול של מס' האשכולות לפי היבול המתוכנן בוצע אחרי החנטה .משקל אשכול
מתוכנן כ 051 -גר' ,ע"פ זה בוצע דילול ל 02-אשכולות בטיפולים שבהם מתוכנן יבול של  5.2טון לד' ול54 -
אשכולות בטיפולים שבהם מתוכנן יבול של  1.2טון לד'.
בכל חזרה הוצבו  5תחנות של טנסיומטרים לעומקים  61 ,01ו 01-ס"מ.
בכל חזרה הותקנו  0חזרות של דנדרומטרים ,.בדיקת שינוי עובי גזע.
מדידות פוטנציאל מים בצמח ע"י תא לחץ מבוצעות בכל הטיפולים פעם בשבועיים ( 5עלים בכל חזרה).
בדיקות של רמת הסוכר בוצעו החל משבועיים לפני הבציר ב 0-מועדים .יבול וגודל גרגר בוצעו בהתאם
להתקדמות ההבשלה של הטיפולים.
התשתית לבצוע הניסוי הוקמה בחודש יוני  ,5110הטיפולים בניסוי הופעלו בינואר  5114לאחר הזמירה,
לפני הזמירה כל הטיפולים קיבלו כ 01 -קוב לד' להרוויית החתך .כמויות המים שניתנו בתקופת הניסוי
מוצגות באיור מס' .1
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איור  -1כמויות המים היומיות שניתנו בכ"א מהטיפולים וההתאדות היומית במהלך הניסוי
באיור מס'  5מרוכזים הנתונים של כמויות המים המצטברות ,התאדות גיגית והתאדות פנמן מצטברות
לתקופת הניסוי .כמות המים שניתנה לפי מודל שווה לכמות המים שניתנה לפי  52%מההמלצות (טיפול
)0,4

איור  -5כמויות המים ,התאדות פנמן והתאדות גיגית במצטבר לתקופת הניסוי.
הממוצע הרב שנתי של הגשם (שנים  :)5110-5114חודש מרץ 51 -מ"מ ,חודש מאי 4.1 -מ"מ .בגמר הבציר
כל הטיפולים בניסוי הוחזרו להשקיה לפי ההמלצות המקובלות.
תוצאות:
בטבלה מס'  1מרוכזים הנתונים של גובה היבול בק"ג לגפן וקוטר הגרגר במ"מ בהשפעת רמת ההשקיה
(הנתונים של טיפול  6מנותחים בעונה הנוכחית כחזרות נוספות של טיפול .)1
טבלה  -1השפעת הטיפולים על גובה היבול ועל קוטר הגרגר.
מס' טיפול
1
2
3
1
7

הטיפול
השקיה מלאה ,יבול מלא
השקיה מלאה ,יבול מופחת
השקיה מופחתת ,יבול מלא
השקיה מופחתת ,יבול מופחת
השקיה לפי מודל ,יבול מלא

יבול (ק"ג לגפן)
 14.11א
 5.77ב
 11.12א
 1.81ב
 14.37א

קוטר גרגר (מ"מ)
 24.23אב
 18.93ב
 21.49א
 24.17אב
 24.23אב

* אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .2%
3

מטבלה  1ניתן ללמוד שהירידה בכמויות המים לא השפיעה על גובה היבול ,לא כשהיבול היה מלא
(השואה של טיפול  1לטיפול  )0ולא כשהיבול היה מופחת (השואה של טיפול  5לטיפול  .)4כמו כן גם
ההשקיה לפי מודל (טיפול  ,)2לא גרמה לפגיעה בגובה היבול .לגבי קוטר הגרגר ניתן לראות תמונה דומה
ולפיה גם לגבי קוטר הגרגר ,הירידה ברמת ההשקיה לא פגעה בקוטר הגרגר לא ביבול המלא ולא
כשהיבול היה מופ חת ,כמו כן גם ההשקיה לפי מודל לא פגעה בקוטר הגרגר.
באיור מס'  0מרוכזים הנתונים של קצב ההבשלה כפי שהיא באה לידי ביטוי בקצב העלייה של רמת
הסוכר.

איור  -0השפעת הטיפולים על רמת הסוכר
מאיור  0ניתן ללמוד שבבדיקות שבוצעו ב 11/2/14 -רמת הסוכר בטיפול שבו היבול היה מופחת והשקיה
הייתה מופחתת היה גבוה באופן מובהק מהיבול בטיפול שבו היבול היה מלא וההשקיה הייתה לפי מודל.
כמו כן רמת הסוכר בטיפול שבו היבול היה מופחת וההשקיה מופחתת היה גבוה באופן מובהק גם
מהטיפול שבו היבול היה מלא וההשקיה הייתה מופחתת ומהטיפול שבו ההשקיה הייתה מלאה והיבול
היה מלא .בנוסף ניתן לראות שהטיפול שבו היבול היה מופחת וההשקיה מופחתת היה למעשה מוכן
לבציר כבר ב( 11/2-רמת סוכר ממוצעת מעל  ,) 14.2%כמו כן גם בטיפול שבו היבול היה מופחת וההשקיה
הייתה מלאה רמת הסוכר בדיגום של ה 11/2-גבוהה מ ,14.1%-לעומת זאת הרמה של הסוכר בטיפולים
האחרים נמוכה מ 14.1%-ולמעשה הפרי מטיפולים אלו איננו מוכן לבציר .בסה"כ למעשה גם בדיגום של
ה 11/2 -רמת ההשקיה לא השפיע באופן מובהק על הצטברות הסוכר ,לא בתנאים של יבול מלא וגם לא
בתנאים של יבול מופחת .בדיגום שבוצע ב 52/2 -בכל הטיפולים רמת הסוכר גבוהה מ 16.1%-ולמעשה כל
הטיפולים מוכנים לבציר.
בדיקות עלים
בטבלה מס'  5מרוכזים הנתונים של בדיקות עלים שבוצעו בראשית ההבשלה.
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טבלה  -5השפעת הטיפולים על רמת היסודות :ח .חנקתי ,זרחן ואשלגן בפטוטרות וכלוריד בטרפים
בבדיקות שבוצעו בראשית ההבשלה.
הטיפול
השקיה מלאה ,יבול מלא
השקיה מלאה ,יבול מופחת
השקיה מופחתת ,יבול מלא
השקיה מופחתת ,יבול מופחת
השקיה לפי מודל ,יבול מלא

ח .חנקתי (מ"ג לק"ג)
2471
1917
1781
1148
1551

זרחן ()%
 4.434אב
 4.434אב
 4.428ב
 4.428ב
 4.418א

אשלגן ()%
1.11
1.48
1.44
1.24
1.12

כלוריד ()%
4.29
4.23
4.33
4.25
4.23

* אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של .2%
מטבלה  5ניתן ללמוד שלא היה הבדל מובהק בין הטיפולים ברמת הכלוריד ולמעשה גם בהשקיה מופחתת
כשהיבול מלא לא הייתה הצטברות מובהקת של כלוריד .בסה"כ רמת הכלוריד בכל הטיפולים איננה
גבוהה .גם לגבי רמת הח .החנקתי והאשלגן לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים ,כשהרמה של הח.
החנקתי יחסית גבוהה בכל הטיפולים ורמת האשלגן בתחום הרצוי בכל הטיפולים .לגבי הזרחן ניתן
לראות שהרמה בכל הטיפולים יחסית נמוכה ,יחד עם זה הרמה בטיפול של ההשקיה לפי מודל ביבול
מלא ,גבוהה באופן מובהק מהרמה בטיפולים של ההשקיה המופחתת.
מתח מים בקרקע
באיור מס'  4מרוכזים הנתונים של השפעת גובה היבול על מתח המים בטנסיומטרים כשההשקיה הייתה
מלאה (לפי  111%מההמלצות).

איור  -4השפעת היבול על מתח המים בטנסיומטרים בעומק  01ס"מ בהשקיה לפי  111%מההמלצות
מאיור  4ניתן ללמוד שכשההשקיה לפי  111%מההמלצות ,החל מתחילת אפריל מתח המים בטנסי
ומטרים גבוה יותר ביבול מלא ממתח המים בטנסיומטרים כשהיבול מופחת .בסה"כ במהלך אפריל
הערכים של הטנסיומטרים כשהיבול מופחת דומים לערכים המומלצים ברמה המסחרית ,לעומת זאת
הערכים ביבול המלא גבוהים מהערכים המומלצים .לעומת זאת במהלך מאי הערכים בטנסיומטרים
ביבול המלא דומים לערכים המומלצים מסחרית ולעומת זאת ביבול המופחת הערכים יחסית נמוכים.
ההבדל במתח המים בעומקים יותר גדולים איננו בולט (נתונים לא מובאים).
באיור מס'  2מרוכזים הנתונים של השפעת היבול על מתח המים בטנסיומטרים בעומק  01ס"מ בהשקיה
מופחתת.
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איור  -2השפעת היבול על מתח המים בטנסיומטרים בעומק  01ס"מ בהשקיה מופחתת.
מאיור  2ניתן ללמוד שהחל מתחילת אפריל גם בהשקיה מופחתת ,מתח המים בטנסיומטרים כשהיבול
מלא יותר גבוה ממתח המים בטנסיומטרים כשהיבול מופחת .כמו כן ניתן לראות שבהשקיה מופחתת
ביבול מלא הערכים בד"כ יותר גבוהים מהערכים המומלצים ברמה המסחרית ולעומת זאת כשהיבול
מופחת הערכים נמצאים בתחום המומלץ.
באיור מס'  6מרוכזים הנתונים של מתח המים בטנסיומטרים ביבול מלא בהשקיה מופחתת ובהשקיה
מלאה.

איור  -6השפעת רמת ההשקיה על מתח המים בטנסיומטרים בעומק  01ס"מ ביבול מלא.

1

מאיור  6ניתן ללמוד שכשהיבול מלא עד תחילת חודש מאי לא היה הבדל במתח המים בטנסיומטרים בין
הטיפול של ההשקיה המלאה לטיפול של ההשקיה המופחתת ,לעומת זאת במהלך חודש מאי בהשקיה
מופחתת מתח המים בטנסיומטרים היה יותר גבוה ממתח המים בטנסיומטרים בהשקיה המלאה.
באיור מס'  5מרוכזים הנתונים של מתח המים בטנסיומטרים בעומק  01ס"מ ביבול מופחת בהשקיה
מופחתת ובהשקיה מלאה.

איור  -5השפעת רמת ההשקיה על מתח המים בטנסיומטרים בעומק  01ס"מ ביבול מופחת.
מאיור  5ניתן ללמוד שגם כשהיבול מופחת במהלך חודש מאי מתח המים בטנסיומטרים בהשקיה
מופחתת גבוה ממתח המים בטנסיומטרים בהשקיה מלאה .באיור זה ניתן לראות שכשהיבול מופחת
הערכים ב 5-טיפולי ההשקיה יחסית נמוכים.
באיור מס'  1מרוכזים הנתונים של מתח המים בטנסיומטרים כשהיבול מלא בהשקיה מלאה ובהשקיה
לפי מודל.

איור  -1השוואה של מתח המים בקרקע כשהיבול מלא בהשקיה מלאה לעומת ההשקיה לפי מודל.
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מאיור  1ניתן ללמוד שמתחילת מרץ הערכים בהשקיה מלאה יותר גבוהים מהערכים בהשקיה לפי מודל,
כמו כן הערכים בהשקיה מלאה במהלך חודש אפריל יותר גבוהים מהערכים המומלצים לתקופה הזו של
העונה .לעומת זאת במהלך חודש מאי המגמה מתהפכת והערכים של הטנסיומטרים בטיפול של ההשקיה
לפי מודל יותר גבוהים מהערכים בטיפול של ההשקיה המלאה.
פוטנציאל מים בצמח
באיור מס'  0מרוכזים הנתונים של פוטנציאל המים בצמח בטיפולים השונים במהלך העונה.

איור  -0השפעת הטיפולים על פוטנציאל המים בצמח במהלך העונה.
מאיור  0ניתן ללמוד שרק ב 5-מועדים היה הבדל מובהק בין הטיפולים בפוטנציאל המים בצמח .המועד
הראשון הוא בבדיקה שבוצעה בתחילת אפריל שבה פוטנציאל המים בצמח בטיפול של ההשקיה לפי מודל
היה גבוה באופן מובהק מפוטנציאל המים בצמח בטיפולים של ההשקיה המלאה ביבול מופחת
ומפוטנציאל המים בצמח בטיפול של ההשקיה המלאה ביבול מלא .בהמשך העונה לא היה הבדל מובהק
בין הטיפולים ורק בבדיקות שבוצעו אחרי הבציר (ב )12/6/14 -קיבלנו שוב פוטנציאל מים יותר נמוך ב5-
הטיפולים שקיבלו השקיה מלאה וזאת בהשוואה לטיפול שקיבל השקיה לפי מודל והטיפולים שקיבלו
השקיה מופחתת) .בסה"כ הערכים לכל אורך העונה מלמדים שגם בטיפולים שבהם הגפנים קיבלו השקיה
מופחתת לא הייתה עקה מיוחדת של חוסר מים (התחום של עקה צריך להיות לפחות  1בר).
מדידות עובי גזע ע"י דנדרומטר
באיור מס'  11מרוכזים הנתונים של גדילת הגזע במיקרון החל מחודש פברואר ועד חודש אחרי הגדיד.
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איור  -11השפעת רמת ההשקיה וגובה היבול על גדילת הגזע במיקרון
מאיור  11ניתן ללמוד שביבול מלא ,הירידה ברמת ההשקיה גרמה לגדילה יותר גדולה של הגזע (הורדת
כמויות המים גרמה לשיפור המצב הפיזיולוגי של הגפן) ,לעומת זאת ביבול מופחת הירידה בכמויות
המים הביאה לפגיעה בגדילת הגזע .כמו כן ניתן לראות שגדילת הגזע בהשקיה לפי מודל הייתה יחסית
נמוכה .למעשה בהשקיה לפי מודל כמות המים הייתה דומה לכמות בהשקיה המופחתת והיבול היה מלא
ולמרות זאת גדילת הגזע בטיפול זה הייתה הרבה יותר קטנה מהגדילה בטיפול של היבול מלא והשקיה
מופחתת.
דיון
העונה הנוכחית היא העונה הראשונה של המחקר .בעונה הזו כמות הגשמים שירדה במהלך התקופה של
הניסוי הייתה גבוה פי  4מהממוצע לאותה תקופה .המשמעות של הדבר איננה ברורה ,אבל יתכן שהיא
גרמה לטשטוש ההבדלים בין הטיפולים .ע"פ התוצאות של היבול והאיכות בעונה זו לכאורה אפשר יהיה
לחסוך במים ,הגורם שהשפיע על רמת הסוכר היה גובה היבול ולא רמת ההשקיה .לגבי הצטברות
הכלוריד אין הבדל מובהק בין הטיפולים יחד עם זה ישנה מגמה של הצטברות כלור בטיפולים שקיבלו
פחות מים .בשלב זה ההבדל איננו מובהק ולכן הוא יכול להיות מקרי אבל יתכן שהוא יבוא לידי ביטוי
מובהק בשנים הבאות של המחקר .ערכי הטנסיומטרים היו יותר גבוהים מהערכים שנחשבים רצויים
בהתאם לתקופה של הגידול ( הערכים הרצויים -עד חנטה ערך סף  41-21סנטיבר ,מחנטה ועד בציר ערך
סף של  01סנטיבר) בסה"כ זה מלמד שלכאורה לא היה עודף מים בניסוי ,מצד שני מהנתונים של התא
לחץ נראה שלא היה טיפול בניסוי שהגיע לערכים של עקה .וזאת למרות שישנה מגמה שלפיה מצב המים
בגפנים שקיבלו השקיה מלאה היה יותר טוב ממצב המים בגפנים שקיבלו השקיה מופחתת .הנתונים לגבי
גדילת הגזע שהתקבלו מהדנדרומטרים לא כ"כ ברורים ביחס לתאוריה הראשונית של ניסוי זה .כמו כן
לא ברור איך ניתן לסדר את התוצאות שמתקבלות מאמצעי הבקרה השונים שקיימים בניסוי.
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