
ייעול השקיית חסה בבתי רשת על גבי קרקע חולית באזור הבשור: 
  21/2011סיכו� עונות 

  
  מו"פ דרו� �דני הראל, משה ברונר, דובי צהר 

  שה"מ, אג ירקות �גדי צפריר, נביל עומרי 
  

מש, על גבי קרקע  50לאחרונה החלו חקלאי� באזור חלוצה לגדל בעונת הקי
 חסה בבתי רשת 
בדק מה� הכמויות והתדירות היעילות ביותר להשקיית חסה בבתי רשת אלו  חולית. ניסוי זה

נתוני� על צריכת המי� של צמחי חסה בבית רשת בבשור, בקי
, וכ� נאספו במהל� הניסוי 
  לקבלת מקדמי גידול עדכניי� ורלוונטיי� למגדלי� באזור.

  
  תקציר

דול בעונת הקי� נחשב לגידול מחו� לעונה. החסה הינה גידול אופייני לסתיו, לחור ולאביב, בעוד שהגי
במהל� הגידול בקי� עלולי� להיתקל בבעיות שונות, כגו� החמה, הפרגה וייצור מוגבר של כלורופיל בעלי 
טיפוסי� אדומי�. השקיה נכונה מהווה גור� חיוני להצלחת הגידול, בפרט בגידול הקיצי. השקיה בחסר 

ת הצמח לידי מצבי עקה וכמישה וכ� לגרו� להמלחת הקרקע. ו/או במנות קטנות מדי עלולה להביא א
מההתאדות היומית בגיגית, מקובלת באזורי� שוני� לאור� מישור  1.0�0.8פי מקד� של �השקיה, על

מש, על גבי  50החו בגידול בשדה הפתוח. לאחרונה החלו חקלאי� באזור חלוצה לגדל חסה בבתי רשת 
   � ניכר מגידול בשטח פתוח.קרקע חולית, בתנאי� השוני� באופ

א. למצוא את אופ� ההשקיה (כמות ותדירות) היעיל ביותר לגידול חסה באזור  מטרת הניסוי:
לאסו נתוני� על צריכת מי� של צמחי חסה ב. מש;  50החלוציות בקי!, בבית צמיחה המכוסה רשת 

  ור.בבית רשת בבשור, לקבלת מקדמי גידול עדכניי� ורלוונטיי� למגדלי� באז
לסיכו� שלב זה של הניסוי, נית� לומר כי בתקופת הקי� מומל� להשתמש בטבלת מקדמי הגידול 

ממנת המי�, כשהיא מחולקת לשתיי� או לארבע (תו� התחשבות במגבלות  � 100%ולהשקות ב
ההידראוליות של מערכת הטפטו). להשקיית הלילה יש תרומה מסוימת שולית על תכונות הצמח 

 30%�20%בול), וכפי הנראה אפשר לוותר עליה. בגידול סתווי יש אפשרות להפחית (לא על משקל י
  מהערכי� המתקבלי� מטבלת מקדמי הגידול, ללא פגיעה במשקל היבול המתקבל. 

  
   מבוא ותיאור הבעיה

על טיפוסיה השוני�, מהווה מרכיב חשוב בסלט הירקות. היק שיווק החסה  ),Lactuca sativa(חסה 
 �50טונות לשנה לפחות, ושוק מוצרי החסה המעובדי� מגלגל  באר� כ �90אר! מוער' בלתעשייה ב

מיליו� ש"ח לשנה לפחות. גידול חסה באר� מבוסס ברובו על אגרוטכניקה אינטנסיבית בשדה פתוח. 
מחזורי�  �6�4ימי� משתילה לקטי*) מאפשר גידול של כ 60�30מחזור החיי� הקצר יחסית של הגידול (

ש� כל השנה. החסה הינה גידול אופייני לסתיו, לחור ולאביב, בעוד שהגידול בעונת הקי� בשנה במ
נחשב לגידול מחו� לעונה, שבמהלכו עלולי� להיתקל בבעיות שונות, כגו� החמה, הפרגה וייצור מוגבר 

  של כלורופיל בעלי טיפוסי� אדומי�.



דול הקיצי. השקיה בחסר ו/או במנות השקיה נכונה מהווה גור� חיוני להצלחת הגידול, בפרט בגי
קטנות מדי עלולה להביא את הצמח למצבי עקה וכמישה וכ� לגרו� להמלחת הקרקע. השקיה, 

מההתאדות היומית בגיגית, מקובלת באזורי� שוני� לאור� מישור  1.0�0.8פי מקד� של �על
על גבי קרקע החו, בגידול בשדה הפתוח. לאחרונה החלו חקלאי� באזור חלוצה לגדל חסה 

מש. כיו� חסר ידע לגבי אופ� הגידול המיטבי בתנאי האקלי� והקרקע של  50חולית, בבתי רשת 
מנת לייעל �עלסתיו. �קי!�אזור חלוצה, במיוחד בתנאי בית רשת, כמקובל באזור במש� האביב

עד כמה שנית� את צריכת המי� של מדויק באופ� מרבי את השקיית החסה, יש להערי' באופ� 
) בתנאי� נתוני� של אקלי�, קרקע ושיטות גידול. איסו נתוני צריכת המי� של (ETCגידול ה

) מאזור הגידול, יאפשרו חישוב  (ET0הגידול, ובמקביל חישוב ערכי ייחוס של אוופוטרנספירציה
) עבור צמחי חסה הגדלי� באזור הבשור, בקרקע חולית, בבתי צמיחה המכוסי� (KCמקד� גידול 

מש בהתא� לעונת הגידול. נית� לכמת את נתוני צריכת המי� של הצמח בכמה דרכי�,  50רשתות 
בי�) או ישירות (ליזימטרי�). בניסוי זה נעשה שימוש בליזימטרי� שהוצבו ושיעקיפות (ח

  בחממות, ובעזרת� נאספו נתוני צריכת המי� של הצמחי�. 
היעיל ביותר לגידול חסה באזור  היא למצוא את אופ� ההשקיה (כמות ותדירות) מטרת הניסוי 

  מש.  50החלוציות בקי!, בבית צמיחה מכוסה רשת 
  

  חומרי� ושיטות
  . תיאור הניסוי1

חול,  87%(מ' מעל פני הי�) בקרקע  חולית  E '16 310 ,N '23 340 ,104 הניסוי נער� במו"פ דרו� (
ש. לפני השתילה בוצעה  מ 50בתו' בית צמיחה ע� גג שטוח המכוסה ברשת  חרסית) 6%סילט,  7%

  ).1(טבלה 3.4.2011בדיקת קרקע בתארי' 
  

: תכונות כימיות של הקרקע לפני תחילת הניסוי; הערכי� התקבלו במיצוי עיסה 1טבלה מס' 
  רוויה

עומק 
רוויה (%)pH(ס"מ)

מוליכות 
(dS/m)

N-No3 
(ח"מ)

P 
(ח"מ)

K 
(ח"מ)

חומר 
אורגני 
(%)

0-207.6260.9714.635.657.50.45

20-407.4251.1514.229.738.30.39      
. 2פי המפורט בטבלה �על 2011�12סתיו בשני� �צמחי חסה רומית מהז� נגה נשתלו בתקופת הקי�

שתילי� לדונ�. מערכת ההדשיה הורכבה משלוחות ע� טפטפות  �8,300עומד צמחי הגידול היה כ
ס"מ מרווח בי� הטפטפות. כל שלוחה הוצמדה לשורת  20ל'/ש' במרווחי� של  1.6בספיקה של 

מי ההשקיה היו מי שתיה ממערכת אספקת המי� של ס"מ.  40צמחי�. המרווח בי� השורות היה 
  .(EC 0.3-0.4, PH 7-7.5)קידוחי�  מקורות המורכבי� ממי� מותפלי� בתוספת מי

קוב/דונ� קומפוסט ביסוד +  3: 2011דישו� אחיד יוש� לכל הטיפולי� כמפורט להל�: בעונת 
סיד�). דישו� בעונת   34% אמו�, PPM 23 חנק�, PPM 46סיד� ואמו� חנקתי כדישו� ראש (�חנקת
  . מגנזיו� 1%סיד� +  2.3%מיקרו +  6%+  5:1.5:5: מור 2012

  



  
  : תאריכי הגידול במהל� שתי שנות הניסוי2טבלה מס' 

  
קיץ

מס. 
סתיומחזורים

מס. 
מחזורים

201124/7-27/814/10-7/111
201225/7-11/9217/10-27/111  

  
  . ליזימטרי� 2

בבית הרשת הותקנו ליזימטרי� לאיסו נתוני צריכת מי� יומית, הרלוונטיי� לתנאי הגידול 
  שבמבנה. 

קומפוסט  �15%ו 0.8טו*  85%הליזימטר הורכב משני מארזי פלסטיק, שמולאו במצע המורכב 
. עומד הצמחי� 3מ �2מ"ר, ונפח� כ �5� הכולל של  הליזימטרי� היה כמזבל בע"ח (נפחי). שטח

במכלי הליזימטר היה זהה לזה של הצמחי� בקרקע. תכולת המי� במצע הליזימטרי� נשמרה כל 
העת ברמת קיבול עצי�, כלומר מי� זמיני� לצמח ללא הגבלה. זמינות המי� הובטחה בעזרת 

מוטורולה), שתוכנתה בעזרת אלגורית�, באופ�  שימוש במערכת בקרה אוטומטית (אירינט,
שהשקיית המצע תתבצע ע� סיו� תהלי� הניקוז של ההשקיה הקודמת (בשעות היו� בלבד). 

כמויות המי� הנכנסות (השקיה) והיוצאות (הנקז) מהמצעי� נשקלו באופ� רצי. על בסיס נתוני� 
). הצמחי�  (ETCבית הרשת אלה חושבו ערכי  צריכת המי� המרבית של צמחי החסה בתנאי 

    ח"מ). �40(כ 5:2.5:5בליזימטרי� דושנו בדש� מור 
ליזימטר מסוג זה, כלומר מכל מלא במצע מתאי� לגידול צמחי� בנפח מוגבל, בו נשמרת תכולת 

מי� אופטימלית במצע המנוקז היטב, יכול לשמש כלי יעיל לקבלת ערכי האוופוטרנספירציה 
 Parisi et al. 2009; Danielson and Feldhake 1981; Del-Campoדול נתוני� (המרבית של הצמח בתנאי גי

2007.(  
�אוופוטרנספירציית ייחוס מחושבת (פנמא�) ונתוני ETCנתוני צריכת המי� של צמחי הליזימטר (

 5בטבלאות ), המוצגי� (KC), שנאספו בחוות הבשור, שימשו לחישוב מקדמי הגידול (ET0 מונטיס)
  מי� חושבו בעזרת הנוסחה:המקד .�6ו

KC=ETC/ET0  
  
  . טיפולי השקיה3
הטיפולי� כללו שתי מנות השקיה, . שמונה טיפולי השקיה יושמו בשטח כל טיפול בארבע חזרות 

. כל אחת ממנות ההשקיה �70%פי נתוני הליזימטרי�) ו�(צריכת המי� היומית המרבית על 100%
מ"מ השקיית לילה. צירופי הטיפולי� מובאי�  1של ניתנה במספר מנות יומיות, ע� וללא תוספת 

  .3בטבלה 
  



  : טיפולי ההשקיה שניתנו במהל� הניסוי3טבלה מס' 

מס מנותגודל מנהטפול 
השקיית 
לילה

T1100%1כן
T2100%2כן
T3100%4כן
T470%1כן
T570%2כן
T670%4כן
T711לא
T870%1לא    

  . איסו� נתוני� ומבנה הניסוי4
בסיו� כל מחזור גידול נאספו נתוני משקל ראש ממוצע, החמה ותכולת מזיני� וחומר יבש בעלה. 

מ"צ  4�2י� לאחר הדמיית אחסו� בטמפרטורה של בנוס נערכה בדיקת איכות חיי מד של הראש
  למש' שבועיי�, באריזת פיל� וללא אריזה.

מדד המבטא את מידת  �) LAI), אינדקס שטח עלה (2שטח פני עלה (ס"ממדדי� צמחיי� שנבדקו: 
מבטא את עובי העלה  �/גר�)  2) (ס"מSLAשטח פני העלי� ליחידת שטח קרקע; שטח עלה ספציפי (

ביטוי ליחס בי� שטח פני עלה למשקל  �/גר�)  2) (ס"מLARו; שטח פני עלה יחסי (יחסית לשטח
מדדי� אלה קשורי� ליכולות המערכת הפוטוסינתטית ויכולי� להיות מושפעי� ממצבי הצמח. 

  עקה שוני�, כגו� חוסר ביסודות הזנה, מי� והמלחה.
מבח� שונות דו כיווני  יפול.הניסוי הוצב בתבנית של אקראיות מוחלטת  ע� ארבע חזרות לכל ט

נתוני שטח פני עלה  ). p=0.05מנת לבחו� השפעת צירופי טיפולי� על מדדי כמות היבול (�נער� על
נותחו במבח� שונות חד כיווני. הבדלי� בשונות בי� הטיפולי� נבחנו  והמדדי� שחובו על פיו 

  ). JMP 8. (תוכנת p=0.05ברמת מובהקות  Tukeyבמבח� 
  

  תוצאות
  . נתוני אקלי�1

ב. הטמפרטורה הגבוהה �א ו 1נתוני טמפרטורה ולחות במהל� תקופת הניסוי מסוכמי� באיורי� 
מ"צ, נרשמה במהל� חודש יולי בתו� בית הרשת, ואילו הטמפרטורה הנמוכה  46.3ביותר, 

א). מחו! לבית  1מ"צ, התקבלה בלילה במהל� חודש נובמבר (איור  9.6שנמדדה בבית הרשת, 
מ"צ בהשוואה לפני� בית הגידול. במהל�  �5ת התקבלו טמפרטורות מקסימו� הנמוכות בכהרש

הלילה הייתה הטמפרטורה בתו� בית הגידול נמוכה במעט בהשוואה לזו שבחו�. במש� כל תקופת 
), בעוד שבמהל� היו� נעו ערכי הלחות 100%�80%הניסוי הייתה הלחות היחסית בלילות גבוהה (

  ב). 1(איור  50%�20% היחסית בטווח של
  
  
  
  
  
  



  : 2011�12: נתוני אקלי� שנאספו בתקופת הניסוי בתו� מבנה ומחוצה לו במהל� 1איור מס' 
  א) טמפרטורה; ב) לחות יחסית
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  . השפעת הטיפולי� על משקל היבול2

שגיאת תק�), כפי שנדג� בסיו� הגידול בכל אחד (±ב מוצג משקל ראש ממוצע �א ו 2באיורי� 
.  מהתוצאות עולה כי בתקופת הקי!, 2011/12בשני�  �קי! וסתיו  �יפולי� בשתי עונות גידול מהט

גור� לפחיתה מובהקת ) T8(טיפול ללא השקיית לילה  )70%( הצירו של מנת השקיה מוקטנת
). שאר הטיפולי� לא נתנו השפעה מובהקת על משקל 4, טבלה א 1בגודל הראש הממוצע (איור 

, טבלה ב 1הראש שהתקבל. בגידול הסתווי לא השפיע  א* טיפול על משקל הראש הממוצע (איור 
בכל המחזורי�  קצר). נתוני הופעת החמה נאספו, אול� התופעה כמעט שלא נצפתה ביבול שנ4

  (נתוני� לא מוצגי�).
  
  
  

 א

 ב



מוצע בכל אחד מהטיפולי�: א. גידול קיצי; ב. גידול סתווי : משקל ראש חסה מ2איור מס' 
  .הוספו אותיות �העליו% א והתחתו% ב?
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  כיווני של נתוני משקל ראש ממוצע�: תוצאות ניתוח שונות דו4טבלה מס' 
גידול קיצי גידול סתוי 

Termt RatioProb>|t|t RatioProb>|t|
0.40.69011.910.0615השקיית לילה

0.990.32840.380.7023מספר מנות
*0.870.38813.580.0007גודל מנה
 השקיית

 לילה*גודל
מנה

-0.990.3253-3.10.0030*

    
  
  
  
  



  . צריכת מי� והתאדות יומית3
י צמחי החסה שגודלו יד�א מוצגות כמויות המי�, שנצרכו במהל� הגידול בעונת הקי� על 3באיור 

בליזימטרי�. בתקופה זו מבחיני� כצפוי בעלייה תלולה יחסית בצריכת המי� לאור� הגידול. 
אפשר לראות כי ההתאדות היומית המחושבת במהל' תקופת הגידול מוצגת ג� היא בתרשימי�. 

  במהל� חודשי הקי� התאדות הייחוס נשארת קבועה למדי.
ב. פונקציה לינארית מתארת את  3ל ימי� משתילה, מובא באיור ), כפונקציה ש(KCמקד� הגידול 

), המראה (R2=0.961) ע� מקד� רגרסיה גבוהה Kc) ומקד� הגידול (DAPהקשר בי� ימי� משתילה (
  ב). 3התאמה טובה בי� גיל הצמח לבי� מקד� הגידול (איור 

  
  

ב. מקד� הגידול יצי; : א. צריכת מי� והתאדות ייחוס מחושבת במהל& הגידול הק3איור מס' 
KC)עבור כל מקד� גידול מוצגת באיור �  ) כפונקציה של ימי� משתילה. משוואה מסדר ראשו

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
ימים משתילה

מ
מ"

צריכה ממוצעת מ"מ
ET0 

Kc = 0.0233DAP + 0.2424

R2 = 0.9631
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 5 10 15 20 25 30 35

ימים משתילה

K
c

  
א מוצגות כמויות המי� שנצרכו במהל� הגידול בעונת הסתיו. בעונה זו העלייה בצריכת  4באיור 

ב). ג�  4איור המי� כתלות בגיל הצמח מתונה יותר ומתוארת באמצעות משוואת קו מסדר שני (
את צריכת המי�  המבטאתכא� התקבלה התאמה טובה למדי בי� גיל הצמח ובי� מקד� הגידול, 

  ).(R2=0.782של הצמח 

 א

 ב



  
  

ב. מקד� הגידול : א. צריכת מי� והתאדות ייחוס מחושבת במהל& הגידול סתווי; 4איור מס' 
KC)כל מקד� גידול מוצגת  ) כפונקציה של ימי� משתילה. משוואה פולינומי� מסדר שני עבור
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  . סיכו� נתוני צריכת המי� ומקד� ההשקיה4

שחושבו באמצעות משוואת   ET0על בסיס נתוני צריכת המי� שנאספו מהליזימטרי� ונתוני 
מונטיס, חושב מקד� השקיה עבור גידול חסה בתנאי� שתוארו לעיל. תקופת הגידול �פנמא�

�. בסיו� כל תקופה נית� להבחי� בעלייה בצריכת המי� עלחולקה לשבועות החל ממועד השתילה
  . �6ו 5ידי הצמחי�. סיכו� הנתוני� ומקדמי ההשקיה מוצגי� בטבלאות 

  
  
  



  : סיכו� נתוני צריכת המי� ומקד� ההשקיה למחזור הקיצי5טבלה מס' 

שבוע 
משתילה

צריכה 
ממוצעת 
לצמח 

( ליטרים) 

צריכה 
ממוצעת 
 ET0Kcמ" מ

0.282.196.330.3-0.4שבוע 1
0.372.966.240.4-0.5שבוע 2
0.503.995.940.7שבוע 3
0.604.725.710.8-0.9שבוע 4
    0.715.665.801שבוע 5
  : סיכו� נתוני צריכת המי� ומקד� ההשקיה למחזור הסתווי6טבלה מס' 

שבוע 
משתילה 

צריכה  
ממוצעת  
לצמח  

( ליטרים ) 

צריכה  
ממוצעת  
ET0 Kcמ" מ

0.211.663.690.3-0.5שבוע 1+2
0.272.163.350.65שבוע 3
0.282.353.040.8-0.9שבוע 4
0.332.942.731.1שבוע 5
  0.312.422.151.1שבוע 6

  
 עלי� . אנליזות5

ושיעור החומר היבש בעלי� שנדגמו ממחזור הגידול הקיצי, בשנת   N,P,K,Caתכולת יסודות ההזנה
. ניתוח סטטיסטי לא מצא שוני מובהק בי� הטיפולי� השוני� לגבי א 7, מוצגי� בטבלה 2011

כ�, לא ניכרת השפעה כלשהי לתוספת השקיית הלילה. כל היסודות �אחד מהיסודות שנבדקו. כמו
נמצאה בחלק  �1%מעט סיד� נמצאו בכמויות הנחשבות תקינות. באשר לסיד�, תכולה נמוכה מל

מהטיפולי�, אול� כאמור לא נמצאו סימני החמה בראשי�. נית� להבחי� בהשפעה של מספר מנות 
המי� ביו� על תכולת הסיד� בעלי�. בטיפולי�, שמנת המי� בה� חולקה לארבע, נמצא יותר סיד� 

  . ע� זאת, יש לציי� שהשוני לא נמצא מובהק.�1%גדולה מ בעלי� בכמות
  

  : סיכו� אנליזת עלי� ממחזור הגידול הקיצי7טבלה מס' 

מנת השקיה

פיצול 
מנת 

ההשקיה
השקיית 
לילה

 חומר יבש 
(%)N (%)P (%)K (%)Ca (%)

100%1+3.374.530.455.210.89
100%2+3.364.680.564.480.75
100%4+3.214.850.484.651.22
70%1+3.154.430.535.030.70
70%2+3.694.910.564.820.72
70%4+3.764.280.464.361.31
100%1-3.264.720.545.481.00
70%1-3.824.270.446.660.81    

  
  



) ושטח פני עלה יחסי LAI), אינדקס שטח עלה (SLA. שטח פני עלה, שטח פני עלה ספציפי (5
)LAR(  

ע� השקיית לילה  �100%בגידול קיצי ניכר יתרו� במדד זה לטיפולי ה �) 2שטח פני עלה (ס"מ
 ).)α , one way ANOVA= 0.05( ממוצעי� מלווי� באות זהה אינ� נבדלי� באופ�  מובהק 6(טבלה 

  בעונת הסתיו נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי�, אול� לא נית� לאפיי� מגמה כלשהי.
ג� כא�,  מדד המבטא את מידת שטח פני העלי� ליחידת שטח קרקע. �) LAIאינדקס שטח עלה (

) בגידול 6ע� השקיית לילה (טבלה  �100%כמו במדד הקוד�, נראה יתרו� במדד זה לטיפולי ה
  הקיצי. בעונת הסתיו נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי�, אול� לא נית� לאפיי� מגמה כלשהי.

ות מבטא את עובי העלה יחסית לשטחו. עלייה במספר מנ �/גר�)  2) (ס"מSLAשטח עלה ספציפי (
מנות יומיות לעומת מנה או שתיי�, הביאה לעלייה מסוימת בערכי מדד זה בשתי עונות  4המי�, 

  ).6הגידול (טבלה 
ביטוי ליחס בי� שטח פני עלה לבי� משקל הצמח. בעונת  �/גר�)  2) (ס"מLARשטח פני עלה יחסי (

בתוספת השקיית ממנת המי� היומית  100%הקי� ניכר יתרו� ברור ומובהק לטיפולי� שקיבלו 
לילה. בעונת הסתיו לא נית� להבחי� בהשפעת הטיפולי� במגמה ברורה, למרות קיומ� של 

  ).8הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי� (טבלה 
  

  : ריכוז נתוני ממדי עלי�8טבלה מס' 
סתיוקיץ

 LAISLALARשטח עלה LAI SLA LARשטח  עלהטיפול
T1AB   4096.71AB   3.41 BC131.12A   5.49AB1925.63BA1.60AB113.47AB2.76
T2A    4159.46A    3.47 BC130.03A   5.57A 2803.62A2.34AB128.96A 4.05
T3A    4518.33A    3.77AB 145.87A   5.78A 2552.43A2.13A 133.36AB3.26
T4C  3368.02C  2.81ABC135.73BC 4.59B1326.91B 1.11B93.28B1.87
T5 BC  3669.89BC  3.06 BC134.34AB  5.01B1460.10B 1.22AB97.50AB1.99
T6D 2824.38D 2.35A  155.42CD3.94AB2062.25BA1.72AB111.19AB3.04
T7E2217.69E1.85BC128.10D3.14AB2158.98BA1.80AB114.69AB3.18
T8E2183.26E1.82C121.40D3.62B1372.46B 1.14AB96.62AB2.28  

  
 . חיי מד+6

וכנסה . החסה הT1,T3,T5,T6מארבעה טיפולי�:  13.9.12בדיקת חיי מד נערכה על היבול מקציר 
לשקיות עשויות פיל� של חברת רשתופלסט. היבול הארוז הושהה למש' שבועיי� בטמפרטורה 

  מ"צ. במקביל אוחס� באות� תנאי� יבול לא ארוז.  4�2של 
 �לאחר ההשהיה נבחנו הפרמטרי�: מראה כללי, ריקבונות על העלי�, ריקבונות על החת

א ארוזה הייתה בלתי ראויה לשיווק . החסה הל5והשחרות חת'. התוצאות מסוכמות בטבלה 
ולמנת  100%בסו* תקופת ההשהיה. החסה הארוזה הייתה ראויה לשיווק ע� יתרו� לטיפולי 

  ).9השקיה אחת (טבלה 
   
  
  
  
  
  



  
  מ"צ �4�2: נתוני בחינת חיי מד� של חסה ארוזה לאחר השהיה של שבועיי� ב9טבלה מס' 

רקבון חתךהשחרת חתךרקבונותמראה כללי
(1-5)(1-5)(1-5)(1-5)טיפול
T14.303.02.5
T33.702.73.7
T54.001.53.0
T63.001.61.6    

  
  סיכו� מסקנות

ודל מנת המי�, חלוקתה למספר מנות וכמות המי� היומית המרבית בניסוי זה נבדקה השפעת ג
 2011ידי חסה הגדלה בבית רשת בבשור. הדו"ח מסכ� תוצאות משתי שנות גידול, �הנצרכת על

, ומשתי עונות, קי� וסתיו. מתוצאות הניסוי עולה, מבחינת משקל היבול המתקבל בפרק �2012ו
ביו� ובי� חלוקה של מנת המי� למספר מנות קטנות או זמ� נתו�, כי אי� הבדל בי� השקיה אחת 

. ג� השקיית לילה לא תרמה להעלאת כמות היבול. יש 70%לעומת  100%בי� השקיה במנה של 
לציי� כי המדובר בנתוני� שנאספו משתי שנות גידול, ויתכ� כי לאור� זמ� תגרו� חלוקת המנה 

ס"מ), ש� מרוכז   20�0עליונה (למספר מנות קטנות להצטברות מלחי� בשכבת הקרקע ה
בשורשי� של החסה. כיוו� שהחמה לא הופיעה כלל,  נראה כי אי� צור� בהשקיית לילה, שמטרתה 

שיפור קליטת יסודות הזנה, כמו סיד�. ריכוזי היסודות בעלי� נמצאו בתחו� התקי� בכל 
שמנת המי�  <) רק באות� טיפולי�1%הטיפולי�, חו� מאשר הסיד�, שנמצא בכמות תקינה (

שלה� פוצלה לארבע. למרות השוני בתכולת הסיד�, לא נמצא הבדל מובהק בי� הטיפולי� ולא 
 נראו סימני החמה בא אחד מהטיפולי�. 

הושפעו מהטיפולי� באופ� ברור על רקע תנאי הגידול הקיציי�.  שנבדקו נוספי�מדדי� צמחיי� 
ע� השקיית  �100%תרו� במדד זה לטיפולי ה) בגידול קיצי ניכר י2לדוגמא, לשטח פני עלה (ס"מ

), מדד LAIאינדקס שטח עלה (ג�  לאפיי� מגמה כלשהי.  ש� לאעונת לעומת ). 6לילה (טבלה 
ע�  �100%המבטא את מידת שטח פני העלי� ליחידת שטח קרקע, הראה יתרו� לטיפולי ה

את עובי העלה יחסית  ), המבטאSLA) בגידול הקיצי.  שטח עלה ספציפי (6השקיית לילה (טבלה 
לשטחו, הראה עלייה בהשפעת מספר מנות המי� בשתי עונות הגידול קי� וסתיו. ג� ריכוז הסיד� 

  בעלה הראה קשר חיובי, א� כי לא מובהק, ע� העלייה במספר מנות המי�. 
ממנת  �100%בחינת חיי המד של החסה לאחר קטי הראתה  יתרו� מסוי� לחסה שהושקתה ב

  וחד לזו שהושקתה במנה אחת.המי�, ובמי
מש,  50עד היו� לא נאספו נתוני צריכת מי� במהל� גידול חסה קיצית שגודלה בבית רשת 

ומקדמי ההשקיה המקובלי� התייחסו לחסה בשטח פתוח. הנתוני� שנאספו בניסוי זה מראי� כי 
בעונת הסתיו  לקראת הקציר. 0.9�0.8בשתילה ועד  0.3במהל' הקי! מתקבלי� מקדמי גידול שבי� 

לקראת הקציר. חשוב לציי� כי ערכי�  1.1לאחר השתילה ועד  0.3טווח ערכי מקד� הגידול נע בי� 
מונטיס), אותה נית� לקבל באתר �אלה מתייחסי� להתאדות ייחוס מחושבת (פנמא�

www.meteo.co.il השקיית לילה לא שיפרה כאמור את תכולת המזיני� בעלה, אול� השפיעה לטובה .
שטח העלה ועל היחס שטח עלי�/משקל עלה. חלוקת מנת המי� היומית לשתיי� או לארבע  על



שיפרה את תכולת הסיד� בעלה, א� כי באופ� לא מובהק. כל ההשפעות המתוארות לעיל באו לידי 
  ביטוי בעיקר במחזורי הגידול הקיציי�. 

  
תמש בטבלת מקדמי הגידול לסיכו� שלב זה של הניסוי, נית� לומר כי בתקופת הקי� מומל� להש

ממנת המי�, כשהיא מחולקת לשתיי� או לארבע (תו� התחשבות במגבלות  � 100%ולהשקות ב
ההידראוליות של מערכת הטפטו). להשקיית הלילה תרומה מסויימת שולית על תכונות הצמח 

 30%�20%(לא על משקל יבול), וכפי הנראה אפשר לוותר עליה. בגידול סתווי יש אפשרות להפחית 
  מהערכי� המתקבלי� מטבלת מקדמי הגידול, ללא פגיעה במשקל היבול המתקבל. 

מתוכנ� במו"פ דרו� ניסוי המש�, שבמהלכו ייאספו נתוני� מגידול אביבי (שתילות  2013במהל' 
  אפריל).�מר!
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  תודות 
גל ממינהל המחקר החקלאי ולד"ר אלעד שלה מהשירות המטאורולוגי, על �לד"ר אלו� ב�

  עצותיה� המועילות; לענ ירקות במועצת הצמחי�, על העזרה במימו� ניסוי זה.
  
 


