
1 
 

 2018 אפריל                         81-7201סיכום עבודות מו"פ אזוריות  גליל מערבי 

 

 לוחמי הגטאות –חיגור אטינגר  .1

מטע  –ירון וייסמרק ואופיר בן ארי מו"פ גליל מערבי ומו"פ צפון,  –חוקר ראשי: הדר כהן 

 לוחמי הגטאות

 

 חומרים ושיטות

עצים לדונם. אטינגר בשורות מפרה לזן למב האס, כל  50מטר,  5x4, 2009ת נטיע

 10לכל טיפול  שורה רביעית. החיגור הוא על ענף בודד בכל עץ, חיגור דק מספריים.

 עצים כשכל עץ הינו חזרה והוא נקטף ונשקל בנפרד.

 :מועדי החיגור בטיפולים השונים

 ם בסביבות סוף מרץ.)שבוטל בשנה שעברה(: שיא פריחה צד מקדי טיפול אדום

 : שיא פריחה, סביבות אמצע אפריל.טיפול צהוב

 : סוף פריחה, סביבות תחילת מאי.טיפול כחול

 בקורת ללא חיגור. טיפול לבן:

 תוצאות:
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נראה שחיגור מוקדם בתחילת פריחה ואף באמצע פריחה לא תורמים להעלאת דיון: 

 , אך מאידך יש תרומה מסוימת של יבול בטיפול החיגורעים ממנורואף גו יבול

 בסוף פריחה. )הכחול( המאוחר

 ין הטיפולים.בבהבדלים אין מובהקות 

 

 ביחיעם –הגמעת יוניקונזול בזן האס  .2

נאזם ביסאן ואור מו"פ גליל מערבי,   -הדר כהן ליאור רובינוביץ ממו"פ צפון,  -חוקר ראשי

 מטע יחיעם. –קורן 

 

 ושיטותחומרים 

מטר, אטינגר כמפרה כל שורה רביעית כשורה  6x4, מרווחי נטיעה 2013נטיעת 

עצים בעלי איפיון דומה בנפח ובצבע העלווה אך  7כל טיפול התבצע על  .מלאה

ליטר מים וניתנה בהגמעה על בסיס  1 -באופן אקראי. כמות היוניקונזול עורבבה ב

הקרקע היא בינונית אבנונית,  מנו.מטר מ 1 -השלוחיות שמצדי הגזע במרחק של כ

מ"ג כלוריד ומוליכות חשמלית  200והמים הם של מאגר געתון שבו בסביבות 

 דצי/מ'. 1.2בסביבות 

 פירוט הטיפולים:     

 

 

 

 

 

 

 

 התוצאות:

 

 2016סמ"ק ספטמבר 3  

 2016סמ"ק ספטמבר 6  

 2017סמ"ק פברואר 3  

 2017סמ"ק פברואר 6  

 2017סמ"ק מאי 3  

 2017סמ"ק מאי 6  

 סמ"ק(0ביקורת )  

 2016סמ"ק ספטמבר 10  
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 16-17עצים  7יבול 

 בק"ג
 17-18עצים  7יבול 

 בק"ג

 68.7 334.2 2016סמ"ק ספטמבר 3  

 139.25 408.5 2016סמ"ק ספטמבר 6  

 47.4 259.2 2017סמ"ק פברואר 3  

 30.5 318.3 2017סמ"ק פברואר 6  

 105.1 423.7 2017סמ"ק מאי 3  

 31.28 387.6 2017סמ"ק מאי 6  

 13.4 372.5 ביקורת   

 אין מובהקות בין הטיפולים 

 דיון:

לאור כיוונים מעניינים בניסוי ההקדמי, יורחב הניסוי בשנה הבאה לאוכלוסיות נרחבות 

 3 -, כאשר ייבחן בפירוט הטיפול של הגמעה בספטמבר. המינון יעלה במעט את הבהרבה

סמ"ק לעץ. יש לציין שישנו חשש תמידי גם מההשפעה העתידית על העצים המוגמעים כך 

שצריך לראות מדי כמה שנים יש לבצע הגמעה וגם עניין השונות שבין הקרקעות השונות ומי 

 גובות שונות בין מטע למטע ובין חלקה לחלקה.הקולחים המשתנים שיכולים ליצור ת

 מטע גשר הזיו –טיפולי כילאט ברזל  .3

מטע גשר  –פול סמית ואביאל מו"פ גליל מערבי,  –הדר כהן שה"מ,  -חוקר ראשי: ניצן סנש

 הזיו.

 

 חומרים ושיטות

 מ', אטינגר כל שורה שלישית כל עץ שלישי. 6x4, מרווחי נטיעה 2010נטיעת 

בדיקת השוואה בין כילאטי ברזל שונים הנמצאים בשוק ובדיקה האם יש תגובה 

יישומים של כילאט ברזל במהלך עונת  4חיובית של העצים למתן הכילאט. התבצעו 

במועדים הבאים: סוף אפריל, אמצע מאי, תחילת יולי ותחילת  2017הגידול של 

חומר פעיל  6%ען שבו ק"ג/ד' של כילאט מגור 1/2ספטמבר. בכל יישום ניתנו 

 6-7לכל טיפול בהאס  ובחומרים שאינם מגורענים ניתנה המנה האקוויוולנטית לה.

 חזרות לטיפול. 3 -עצים לחזרה ו 4באטינגר  עצים. 12חזרות, בכל חזרה בסביבות 

 הערה: הברזל בשחרור איטי הינו חומר שהובא ע"י דשנים והוא גפרת ברזל מצופה.
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 התוצאות:

 

    

 

 זניםה 2 -ין מובהקות בא. 

 דיון

זוהי שנת ניסוי ראשונה כאשר תחילת היישומים נעשתה לאחר תק' הפריחה והחנטה. לא 

נמוך כפי שהעצים סחבו -נראה, על פניו, שהטיפולים אמורים להשפיע ועוד ביבול בינוני

שיפר את היבול. בכל מקרה אנו ממשיכים  בעונה זו. בכל אופן נראית מגמה שמתן הכילאטים

 שנים. 3ניסוי זה עוד לפחות 
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 מטע ראש הנקרה –טיפולים הורמונלים להקטנת הסירוגיות ניסוי  .4

ליאור רובינוביץ ד"ר מכון המחקר החקלאי בבית דגן ו –ורד יריחימוביץ ד"ר חוקרים ראשיים: 

 ראש הנקרה. –סעיד סעיד מו"פ גליל מערבי,  –הדר כהן מו"פ צפון,  –

 חומרים ושיטות

שורות רצופות האס  3, 17אשדות עץ/ד', כנות  41.7מטר,  6x4, מרווחי נטיעה 2005נטיעת 

 כאשר מצד אחד שורת אטינגר ומצד שני שורת הרבסט.

 הטיפולים:

 ח"מ בונגרו50  

 ח"מ מג'יק250ח"מ בונגרו+50  

 ח"מ טורבו50  

 ח"מ מג'יק250ח"מ טורבו+50  

 ביקורת עמוס+שפל  

 

עצים במצב  3פברואר. הטיפולים ניתנו בכל פעם על וב בדצמברמועדים:  2 -כל טיפול ניתן ב

עצים  6 -עצים במצב שפע ו 6קורת שלא קיבלו טיפול, נשקלו ישל שפע, כאשר בעצי הב

 במצב של שפל.

 התוצאות:
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 דיון

הפריחה בעצים המטופלים  נראה שהמועד שהשפיע יותר הוא הריסוס בפברואר. רמת
גבוהה יותר באביב. כמו כן בולט הטיפול המעורב של מג'יק + טורבו בפברואר שמביא את 

"א שהוא ק"ג כ 70 -העצים המטופלים לרמת פריחה גבוהה ביותר על אף שסחבו יבול של כ
 ק"ג/ד', שהוא ללא ספק יבול גבוה מאד.  2,920 -שווה ערך ל

ם מעניינים מאד, והמחקר מתקדם ומתרחב בעונה הבאה כדי אין ספק שהכיוון והממצאי
 להבין ולחדד מה משפיע ואיך מגיעים לפרוטוקול גידול משופר.

 דגימות לבדיקת שארתיות של החומר בפברואר, ולא נמצאה שארתיות. 2נק' נוספת: נלקחו 
 בשנה זו יש לקחת שוב מס' בדיקות בכדי להבטיח פרי נקי שנשלח לשווקים.

 

 חלקות מודל .5
 -פול סמית ואביאלמו"פ גליל מערבי,  –הדר כהן  ,מו"פ צפון – אבנר זילברד"ר חוקר ראשי: 

שחר , מטע רגבה –הראלעמיר מאירק'ה רביד ומטע עברון,  –מטע גשר הזיו, שחר גרינברג 
 מטע זבולון. –מטע אפק, ירון וייסמרק ודורון רום  –גולדברג 

 

 חומרים ושיטות
עבודת המחקר של "ההשקיה המיטבית" בחוות עכו בשנים האחרונות שלוו בעקבות 

בתוצאות יבול מרשימות, הוחלט להתקדם בנושא ולקחת מס' חלקות במשקים 
השונים ולתת בהן את הממשק הבולט אשר השקה על בסיס נתוני הליזימטרים. 

ם וכנות החלקות משקות כולן במי קולחים ומושוות לחלקה מקבילה בגיל, הרכב זני
שמקבלת ממשק הנהוג באותו משק אשר מוגדרת כחלקת ביקורת. החלקות בשטח 

 דונם כ"א. 10 -של כ

 6, מרווחי נטיעה 2010שנת נטיעה  -גשר הזיוהחלקות בx4 ,

 אטינגר כשורה מלאה כל שורה רביעית.

 7, מרווחי נטיעה 2010נטיעת  – עברוןהחלקות בx4 אטינגר כל עץ ,

הראשון, מי שטפונות נקיים בחצי עונה  שלישית.שלישי כל שורה 
 מ"ג כלוריד. 230 -ומט"ש שמרת בחצי עונה השני, כ

 6, מרווחי נטיעה 2011נטיעת   – רגבההחלקות בx3. 

 2חלקות עפ"י ממשק המודל מול  3נבחנות  – אפקהחלקות ב 

דונם. התצפית נערכת זו כבר שנה  10 -חלקות ביקורת. כל חלקה כ
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, אטינגר כל עץ שלישי כל 5x2.5, מרווחי נטיעה 2009נטיעת שניה. 

 מ"ג כלוריד. 230 -שורה שלישית. מט"ש כרמיאל כ
 7, מרווחי נטיעה 2014נטיעת  – מטע זבולוןהחלקות בx4 ,

 אטינגר כל עץ שלישי כל שורה שלישית, משקה מנחל ציפורי,

 צים והקרקע.בכל חלקת מודל וחלקת ממשק משקי הוצבה יח' פיטק כבקרה על מצב הע

הדישון שניתן  הנחיות השקיה ודישון נעשות בחלקות המודל עפ"י הנחיות ד"ר אבנר זילבר.
 ח"מ חנקן. 40במינון קבוע של  ,3פלוס  4-2-6בחלקות המודל היה עם דשן "גופר" 

 
 התוצאות:
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הוחלט להתחיל בגלל הגיל הצעיר של החלקה במטע זבולון והשונות ששוררת בה, 

 לאסוף נתונים מהשנה הבאה.
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קוב/ד'( מאשר ברוב  50 -מנות המים שניתנו בחלקות המודל היו מעט יותר גדולות )כ

 . הפער היה בעיקר בחודשי האביב מרץ עד יוני. חלקות הממשק המשקי

 

 דיון

הממשק המדובר החל במהלך מאי עם כל בעיות הלוגיסטיקה שקיימות בהתחלה, 

אם תה השפעה משמעותית של הממשק ישעל היבול של שנה זו לא הי נראה אם כן

יש לקחת בחשבון שבחלקות  ואם תהיה השפעה היא תיראה בעונות הבאות.בכלל 

המודל עלות המים והדשן הייתה גבוהה יותר. הוחלט בשנה הבאה לעבור מסדרת 

מאמון חנקה גבוה, לסדרת שרית שבה החנקן הוא -דשני הגופר שבהם יש יחס אמון

בחלקות המודל ניתן דגש על דישון קבוע  .50:50חנקה הם -חנקתי ובו יחסי אמון

במהלך החורף, כך שגם אם הקרקע רטובה ויורד גשם ברציפות מס' שבועות ואף 

בממשק זה יש לתת את מנות הדשן הנדרשות בתוכנית  -שלא צריך להשקות

 בהשקיות טכניות.

 

 אמצעים נגד קרה .6

מאירק'ה רביד מו"פ גליל מערבי,  –הדר כהן מו"פ צפון,  –ליאור רובינוביץ ד"ר חוקר ראשי: 

מטע געתון,  –מטע בית העמק, תומר לוי  –מטע רגבה, רוברטו גלוזמן ודביר  -ועמיר הראל

ביא"ר  מטע יחיעם. –מטע לוחמי הגטאות ונאזם ביסאן  –ירון וייסמרק ואופיר בן ארי 

 מילופרי.

 

ותנו באופן תדיר יותר ויותר בשנים האחרונות, שפוקדות א תלאור בעיות הקרה הקשו

ומסבות נזק אדיר למשקים ולכל שרשרת הפרי שבאה אחרי הקטיף, הוחלט לפתח 

חלקות  5נבחרו  רועים כאלו בכדי להעלות את יציבות הענף.יבאזור כלים להגנה מא

רמות במטעים שסובלים באופן חריף באירועי קרה, ושם מגיעות הטמפרטורות ל

בזמני קרה. יש לציין שבית אריזה מילופרי השתתף בעלות  היותר נמוכות באזור

 הכלים שיובאו וכן בעלויות הקמת האמצעים.

 

 

 

 חומרים ושיטות

ם בכיוון הנעת גם מכיוון הכיסוי הפיזי של רשתות וגית הקרה יהוחלט לתקוף את בע

 האוויר וגם ע"י התזה מעל הנוף.

. %70 -ו %50. רשתות אלומיניט במטעי רגבה ויחיעםמיושם  – כיסוי רשת

וכן רשת כסופה  70% -ו 50%, 30%. רשת אדומה 70% -ו 50%, 30%רשת לבנה 

רשתות בכל אתר ובעונה  3בעונה הקודמת יושמו רק דונם.  1מעל . כל טיפול 50%

 , מרווחי נטיעה2010לי הרשתות כפי שפורטו לעיל. ברגבה נטיעת וזו נוספו כל טיפ

6x3  '6, מרווחי נטיעה 2009מ'. ביחיעם נטx4 .'מ 

על הזן למב האס. גוש אחד ע"י  במטע געתוןמיושם  – מתזים מעל הנוף

לי'/שעה וגוש של ביקורת ללא  40לי'/שעה, גוש נוסף ע"י מתזים של  20מתזים של 

 מ'. 5x2.5מרווחי נטיעה  2009נטיעת  דונם. 2.5 -מתזים. כל גוש כ

 הבהארובה הובאה מקליפורניה ע"י אנשי המטע של לוחמי הגטאות. הוצ – ארובה

 -הארובה מחוברת ב חלקת נאור.מקום הנמוך שבב לוחמי הגטאותבמטע 

P.T.O.  עם טרקטור אשר מפעיל מאוורר גדול שאמור למשוך אוויר קר מלמטה
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חם ולהרימו לגובה של עשרות מטרים וליצור אינברסיה הפוכה ובכך להוריד אוויר 

 שנמצא בשכבת האינברסיה למטה, ולהרים אוויר קר שירד למטה בגלל משקלו.

 מ'. 6x3, מרווחי נטיעה 2011נט'  דונם. 20 -גודל החלקה הנבדקת כ

 -ביתהובא ע"י אנשי המטע של בית העמק מניו זילנד, הוצב במטע   - מאוורר

, בחלקת האס עם אטינגר. המאוורר הינו נגרר שניתן להציבו בכל נק' העמק

מעלות או שניתן  360 -מטר גובה ויכול להסתובב ב 8 -שבוחרים. הוא עולה לכ

עבוד עפ"י השעות לתחם אותו בגזרה מסוימת עפ"י בחירה. יש לו מנוע עצמאי ויכול ל

 מ'. 6x4, מרווחי נטיעה 2010נט'  דונם. 50 -גודל חלקה נבדקת כ שמזינים למחשב.

דק' בכל עונת  10הובואים שאוגרים נתוני טמפ' מדי  20 -בכל חלקה הוצבו כ    

 החורף.

 תוצאות
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 18-17-לוחמי הגטאות  -יבול נאור בחלקה שבה הוצבה הארובה 
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 יבול בניסוי המאוורר בבית העמק בהתאם למרחק מהמאוור עם כיוון השורות ובניצב להן

 
 

 

 דיון

היו מס' לילות שבהן ירדו הטמפ' מתחת לאפס מעלות באתרים  16-17בחורף 

הרגישים שנבחנו באמצעים נגד הקרה. נראה שיש אפקט לכל האמצעים שהוצבו 

כאשר הבולט בהם הוא הכיסוי רשת מעל הנוף. ברגבה זה בא לידי ביטוי מאד 

מאי, וזה פגע מאד ביבול בסוף  –דרמטי ביבול. ביחיעם קיפלו את הרשת מאוחר מדי 

הצטברו בניסוי זה הרבה מאד תוצאות ותובנות שרק מעט )הוכח בעבודות קודמות(. 

כיבול שזאת השורה התחתונה, אולם נראה שבמידה והקרה היא  -מהן מובא כאן 

, ומשכהכמובן תלוי עומקה  -קרינתית יכולים כל האמצעים לעזור ולמזער נזקי הקרה

מוסעת או משולבת, או אז יש לכיסוי הרשת יתרון בגלל אפקט אך במידה וזו קרינה 

לא היו לילות קרה והחלקות לא הועמדו במבחן  17-18"היום שאחרי". בחורף 

עונות בכדי שניתן יהיה להביא  2אמיתי. נמשיך, אם כן, בעבודה זו לפחות עוד 

 תועלת.-נתונים ברורים למגדלים בבחינת עלות
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 יעל בר נוי ודקלה דוארי שבלעדיהן לא  -נפלאות של החווהאלפי תודות לטכנאיות ה

   היינו יכולים להציג שום תוצאה.

                                                  

 

,  במסגרות יותר רחבות ואף ארציות 17-18עבודות נוספות שהתקיימו בגליל מערבי בעונת 

 נותנים החוקרים הראשיים דיווחים:ועליהן 

 הדר כהן. –ברור כנות בתנאי שדה  .1

 ד"ר ורד יריחימוביץ וד"ר ליאור רובינוביץ. –ות עכו ופרויקט השבחה בח .2

 ד"ר ליאור רובינוביץ. –פיתוח קלונים עמידים לקרה ובירור מנגנון העמידות  .3

 ד"ר אבנר זילבר. –השקיה מיטבית באבוקדו בחוות עכו  .4

 וד"ר אבנר זילבר. אסוליןד"ר שמואל  –ן השוואת איכויות מים ע"י צ. מיהול בשבי ציו .5

 קי.צד"ר חורחה טרצ'י –השקיה במי קולחים ביסעור  .6


