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 רקע לניסוי

 עבודה

 

   = 
 

 

 מעלות הגידול בעגבנייה היא עבודה 35-50%•
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 רקע לניסוי

 עבודה בגובה

 בטיחות•

 מאט את קצב העבודה•

 

 

 

 



 רקע לניסוי

 שיקולים סביבתיים

 

 

 



 מטרות הניסויים

 :חקר שיטות עבודה בעגבנייה

 .יבול ואיכות פרי, זמני עבודה, בדגש יעילות עבודה•

 

 :השוואה בין שיטות להדליית עגבניות

 .מציאת השיטה היעילה והמתאימה למגדלים•

  

 .מציאת שיטת הדלייה עם ממשק ידידותי לסביבה•



 2015-16ניסוי ראשון 

 :גובה ההדלייה

 נמוכה/ גבוהה •

 

 :שיטות הדלייה

 הצמדה לחוט•

 הנמכה•

 

 :מדידות

 זמני עבודה בפעולות על הצמח•

 יבול•

 :התפלגות השקעה בעבודה

 .בהדלייה 40-50%•

 .בהנמכה 10-20%•

 .בהורדת עלים 10-20%•

 .בקטיף 20%•



 2017-18ניסוי שני 

 חלק ראשון



 שימוש ברולר שימוש בחוט פנוי



 הדלייה גבוהה הדלייה נמוכה 



 עבודה מהקרקע



עבודה על עגלת  

 גובה מתניידת



 2017-18ניסוי שני 

 חלק שני



 

 קליפס   ליפוף



 2017-18ניסוי שני 

 תצפית



 

 מיניהוק



 מדידות בניסוי

 :מדידת זמני עבודה בפעולות שנעשו על הצמחים

 קליפס/ליפוף –הצמדה •

 הסרת ענפי צד –" שוצים"•

 זינוב תפרחות  •

 הסרת עלים•

 הנמכת צמחים•

 

 

 זמן הקטיף                          הספק הקטיף•

 יבול כללי ומשווק•
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 תוצאות



:מספר הפעולות שבוצעו בכל סוג פעולה  

 קטיף תיאור טיפול

+  הצמדה 

 +שוצים 

 זינוב

הורדת  

 עלים
 *הנמכה

פעולות הצמדה 

את אלו כולל 

 שהיו בהנמכות

 15 3 4 12 19 גבוה רולר

 16 2 4 14 19 גבוה חוט פנוי

 15 6 4 9 19 נמוך רולר

 15 4 4 11 19 חוט פנוי נמוך

 בחינת גובה ההדליה ושיטת ההנמכה: 1חלק 

 זינוב+ שוצים + ההנמכה כוללת הצמדה *



 :סך ימי עבודה לדונם לפי סוג פעולה

 טיפול
הכנת אביזרים  

 לפני שתילה
 קטיף

 +הצמדה 

 +שוצים 

 זינוב

הורדת  

 עלים
 *הנמכה

קיטום  

 +ראש 

 שוצים

סך ימי 

עבודה  

 לטיפול

 A  37.4 0.9 10.3 4.8 14.8 5.7 1.0 גבוה רולר

 35.7 0.9 5.5 4.6 17.8 5.5 1.4 גבוה חוט פנוי

 B  34.5 0.8 9.4 6.0 10.5 7.1 0.6 נמוך רולר

 36.9 0.8 9.9 6.4 12.2 6.7 0.9 חוט פנוי נמוך

 בחינת גובה ההדליה ושיטת ההנמכה: 1חלק 

 זינוב+ שוצים + ההנמכה כוללת הצמדה *•

 מספר הקטיפים והורדות העלים זהה•

 :משך הזמן להנמכה אחת

 רולר נמוך< חוט פנוי נמוך < חוט פנוי גבוה < רולר גבוה 



 העבודה לפי סוג הפעולה)%( התפלגות 
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 חוט פנוי נמוך רולר נמוך חוט פנוי גבוה רולר גבוה

 קטיף הכנת אביזרים לפני שתילה

 הורדת עלים זינוב+שוצים+הצמדה

 שוצים+קיטום ראש הנמכה



 יבול

 יבול משווק יבול כללי  טיפול יבול משווק כללייבול   טיפול

 14.3 20.1 רולר גבוה
 A  14.64 19.78 הדלייה גבוהה 

 15.0 19.5 חוט פנוי גבוה
  B  13.03  18.75 הדלייה נמוכה

 13.5 18.3 נמוךרולר 

 12.6 19.2 חוט פנוי נמוך

 בחינת גובה ההדליה ושיטת ההנמכה: 1חלק 



 :מספר הפעולות שבוצעו בכל סוג פעולה

 קטיף תיאור טיפול

+  הצמדה 

 +שוצים 

 זינוב

הורדת  

 עלים
 *הנמכה

פעולות הצמדה 

את אלו כולל 

 שהיו בהנמכות

 17 3 4 14 19 קליפס

 13 3 4 10 19 ודחיית שוציםקליפס 

 17 3 4 14 19 ליפוף

 בחינת שיטת ההצמדה: 2חלק 

 זינוב+ שוצים + ההנמכה כוללת הצמדה *



 :סך ימי עבודה לדונם לפי סוג פעולה

 טיפול
הכנת אביזרים  

 לפני שתילה
 קטיף

 +הצמדה 

 +שוצים 

 זינוב

הורדת  

 עלים
 *הנמכה

קיטום  

 +ראש

 שוצים

סך ימי 

עבודה  

 לטיפול

 39.7 0.9 6.5 5.0 20.4 5.1 1.7 קליפס

ודחיית  קליפס 

 שוצים
1.7 4.9 18.5 5.1 7.1 0.9 38.2 

 38.5 0.9 5.9 5.1 19.8 5.1 1.7 ליפוף

 בחינת שיטת ההצמדה: 2חלק 

 זינוב+ שוצים + ההנמכה כוללת הצמדה *•

 הורדות העלים וההנמכות זהה, מספר הקטיפים•



 העבודה לפי סוג הפעולה)%( התפלגות 
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 ליפוף קליפס עם דחיית שוצים קליפס

 קטיף הכנת אביזרים לפני שתילה

 הורדת עלים זינוב+שוצים+הצמדה

 שוצים+קיטום ראש הנמכה



 יבול

 יבול משווק יבול כללי  טיפול יבול משווק כללייבול   טיפול

 17.1 11.0 מיניהוק 11.9 16.7 קליפס

קליפס עם  

 13.5 18.8 דחיית שוצים

 13.6 18.9 ליפוף

 בחינת גובה ההדליה ושיטת ההנמכה: 2חלק 



 תודה רבה על ההקשבה

 


