
סדר יום-מפגש מגדלי ירקות 

קפה וכיבוד קל, התכנסות9:20-9:00

(פ והוועדה החקלאית אשכול"מנהל המו)ליאור קטרי-מילות פתיחה 9:30-9:20

(פ דרום"מו)משה ברונר -דגשים והמלצות לבקרת השקיה בירקות10:00-9:30

ליאור אברהם                                                                                               -דגשים והמלצות לבקרת הדישון בירקות10:20-10:00

(מ"שה, מדריך גידול ירקות)

:   חברות מסחריות-דישון ואקלים , חידושים בנושא אמצעים לניטור השקיה

(  מוטס טנסיומטרים)עדי מוטס 10:35-10:20

(  טנסעמי )צבי מירב 10:50-10:35

(גרופיט)אביחי חזן 11:05-10:50

(טבעטרוניק)קומרובסקיאילן 11:20-11:05

(אגרידע)לויטיןעמנואל 11:35-10:20



ניטור ובקרת הדישון

באמצעות ערכות שדה

19.9.19פ דרום "מו, מפגש מגדלי ירקות

,ליאור אברהם

מדריך גידול ירקות  

מ"שה



ניטור ובקרה של דישון



?היכן ומה חשוב לדגום

מי  

השקיה



בדיקות קרקע  

ועלים

ערכות שדה



∆F3100-מעל ∆F  2500-מעל 2200-מעל

PAR0.2 0.70.5



EC ,Cl ,PH ,NO3-ערכות שדה 



NO3-, NO2-



משאב תמיסת קרקע



מיקום המשאבים











סיכום-הנחיות שימוש במשאב 

.למקם ליד צמחים מייצגים במרכז החלקה והערוגה•

:מרחק המשאב מהטפטפת ומהגבעול

מ"ס5: בקרקע חולית•

מ"ס10-15בקרקע בינונית •

מ"ס20-25בקרקע כבדה •

:  בשני עומקים-עומק קצה המשאב 

(מ"ס15-20-בעגבנייה כ)במרכז בית השורשים •

(מ"ס30-40-כ)מתחת בית השורשים •



המשך סיכום-הנחיות שימוש במשאב 

י המזרק מספר פעמים עד  "דריכת המשאב מתבצעת ע
שמרגישים התנגדות וללא ניקוז תת הלחץ מהמשאב

:תזמון דריכת המשאב

שעה לאחר גמר השקיה-בקרקע חולית כחצי שעה •

שעות מגמר השקיה2-3כבדה כ-בקרקע בינונית•

:  תזמון דגימת מי משאב

בקרקע חולית בסיום היום או למחרת ובכל מקרה לפני •
.ההשקיה הבאה

.כבדה למחרת היום-בקרקע בינונית•







הנקז הרצוי לפי איכות מי ההשקיה% 



סיכום-? היכן ומה כדאי לדגום 

מיכל מי קומיקום

דישון

מי  

טפטפת

מי משאב  

שני  -

עומקים

-מי נקז פטוטרות
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חזרה קצרה

,ליטר1-גרם דשן ב2שמתי •

?מה ריכוז הדשן

0.002 = (1000 / 2):    פתרון

0.2%נקבל 100-אם נכפול ב: 1תשובה 

ppm 2000אם נכפול במיליון נקבל : 2תשובה 

(10,000-או לכפול את האחוזים ב)



דרך נוספת לפתור את זה

,ליטר1-גרם דשן ב2שמתי •

?ppm-מה ריכוז הדשן ב

g/l = 2000 mg/l = 2000 ppm 2:  פתרון



המשך חזרה

(N)גרם חנקן 60יש 5-3-8ליטר של שפר 1-ב•

(  NO3)ניטראט 60%-הרכב החנקן •

(NH4)אמון 40%

מ חנקן"ח/ 60ppm= ליטר לקוב מים 1הזרקה של •

,(NO3)בבדיקה של מי הטפטפת לנוכחות ניטראט 

מ"ח60X4.3 =260: נצפה למצוא



דוגמאות לערכי מדידה תקינים

מי 

השקיה

מי 

טפטפת

תמיסת  

קרקע

ds/m



-NO3ריכוז ניטראט   

ppm



תלויה במליחות של מי הברז ובריכוז הדשן  •

צריך לדאוג שההפרש בין מליחות מי הטפטפת למי משאב לא יעלה •

.ds/mמטר /דציסימנס0.5-1.0על 

מטר/דציסימנס1.0=  מליחות המים          :     לדוגמא

מטר/דציסימנס0.8=  5-3-8ליטר  2.0

--------1.8=  כ  "סה

תידרש שטיפה אם ערך המליחות יעלה מעל 

מטר/דציסימנס2.3-2.8

עלים ופירות קטנים–הביטוי למליחות גבוהה בצמח 

E.C מליחות



.  מ"ח400-500הערך הרצוי --NO3ניטראט 

.ניתן למהול את התמיסה500בקריאה מעל 

לעתים ובעיקר בתחילת הגידול מקבלים  --NO2ניטריט

.  עודף מים, זה מעיד על חוסר אוורור. ריכוזים גבוהים

אם ההפרש בין ריכוז הכלורידים במי ההשקיה  --Clכלוריד 

.   מ השטח זקוק לשטיפה"ח100לבין מי המשאב מעל 

NO3-, NO2, Cl-



דוגמא  -ניטור דישון בגידול עגבנייה 

מש50בבית רשת 26.6.19-שתילה ב•

:  מעקב אחרי

ניטראט, EC-מי טפטפת •

ניטראט, EC-מי משאב •

ניטראט-פטוטרות •



חנקן תכנית מול ביצוע-מי טפטפת 

פריחה חנטה מילוי פרי קטיף
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N-NO3-וEC-מי טפטפת 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

פריחה חנטה מילוי פרי קטיף

0 1517182227293034383940414243464748495055616465697475

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

(EC)  - משקי משקי  N-NO3חנקן 



מי משאב
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N-NO3חנקן 
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בדיקות עלים בעגבנייה

יסודות

המאקרו

באחוזים

NPKCaMgS

5.0-4.00.6-0.46.0-3.54.0-2.00.8-0.40.15-0.1

יסודות

המיקרו  

מ"בח

FeMnZnCuB

70-100250-10080-3520-580-30





תודה רבה על ההקשבה


