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מבוא
 והשלחיןמתפרש על שטחי הפלחה היקף מזרע החמצה בישראל

.  מהנגב ועד צפון הארץ

 ובמהלך חודשי הגידול  ( ינואר-דצמבר)החמצה נזרעת בחורף
.   גשמי החורףמתבססת על הראשונים 

 יצירת התרמילים ועד סיום עונת  השקיה משלב –ממשק שלחין
לתמיכה ברמות יבול הכרחית , (מאיסוף -אפרילתחילת )הגידול 
.גבוהות

 וכמות המים החלטות על מועד בעוד שבגידולי קיץ אחרים
מתקבלות באמצעות לוחות השקיה ופרוטוקולים שפותחו ואומתו  

. קיים פרוטוקול מסודרבחמצה לא , לאורך שנים רבות

להשקיה בחמצה על בסיס מצב החלטות פיתוח מודל קבלת , לפיכך
ניצול  שמירה על יעילות תוך תתרום לשיפור יבולים המים בצמח 

.הגידולגבוהה של ( מ"ינ)המים 



השקיית חמצה בעולם
אם בכל זאת מתבצעת השקיה היא  , בעולם לא נהוג להשקות חמצה כמעט בכלל

השקיה או שתיים , משמע, מיושמת בשיטות של הצפה או המטרה ובתדיריות נמוכות
.  בעונת גידול במנות גדולות

רביצה או מחנק של בית השורשים, השקיה באופן זה גורמת לעידוד מחלות.

לפני תחילת  , ברוב דיווחי ההשקיה מדובר על יישום בשלבים מוקדמים של הגידול
.תירמול או מיד עם תחילת פריחה

IRRIGATED CHICKPEA MANAGEMENT

Trevor Bray, Pulse Australia South-East, GRDC

Irrigation management on growth, yield and quality of chickpea (Cicer arietinum L.); Nagesh

Lende and Hemant Patil; J. of pharmacognosy & phytochemistry;6(5); 2017/



השקיית חמצה בישראל
 מפרקים  3אורך , תא לחץבליווי מדידות השקיה שונות נבחנו רמות

,  זוהר ופילהבר, בוסק)מרחק תרמיל מפותח אחרון מקדקוד /עליונים
(.2001, בוסק וחובריו;1999, בוסק וחובריו;1996

 אשר  ), פנמןפי התאדות בחמצה על פורסמו המלצות להשקיה
(.2016, אייזנקוט

ולא נבחן הקשר  , עבודות אלו בחנו זנים שלא נמצאים כיום במזרע
בין מנת המים המיושמת לנתוני האקלים בפועל ולא ניתנו ערכי סף  

.למנת המים

בחר תאריך זריעה חימצה
בחר תחנה 

מטאורולוגית

ס"ה לעונה ללא 

הנבטה מ"ק/ד':

בית דגן 183 יבנה בחר בתדירות השקיה  בימים כמות מים מצטברת בפועל מ"ק/ד'

7 25.2

כמות מים להשקיה בפועל מ"ק/ד'

חודש שבוע הערות
1 0.00 3.99 0.0 0.0 0.0

2 0.00 3.99 0.0 0.0 0.0

3 0.75 3.99 20.9 0.0 0.0

4 0.90 3.99 25.1 4.0 3.6 25.2

1 1.07 4.74 35.5 0.0 0.0

2 1.07 4.74 35.5 0.0 0.0

3 1.07 4.74 35.5 0.0 0.0

4 0.00 4.74 0.0 0.0 0.0

1 0.00 5.48 0.0 0.0 0.0

2 0.00 5.48 0.0 0.0 0.0

3 0.00 5.48 0.0 0.0 0.0

4 0.00 5.48 0.0 0.0 0.0

השקיה ראשונה לאחר חנטה וגודל גרעין פנימי חצי מלא 

ובעמדה חמישית מקדקד )אורך פרקים מתקצר(

טבלת השקיה חימצה

לוח מים להשקיה בפועל על פי  התאדות יומית ממוצעת

לוח מים ממוצע רב 

שנתי מ"מ/שבועי

מאי

השקיה שנייה כ- 10 ימים לאחר השקיה ראשונה ושאר 

השקיות שבועיות ובאזור חמים ויבשים וקרקעות קלות פעמיים 

בשבוע

מקדם השקיה 

להתאדות מחושבת 

)פנמן(

התאדות ממוצעת 

לחודש מ"מ/יום

לבחירת תת אזור לחץ 

על נוה יער - ראה 

רשימה  בגליון תת אזור
להקליד בעמודה  

להלן את ממוצע 

התאדות פנמן לתקופה

אפריל

כמות מים 

להשקיה  יומית 

מ"ק/ד'

לוח מים על פי ממוצע יומי רב שנתי

יוני

1996, זוהר ופילהבר, בוסק

2016, אשר אייזנקוט



מטרות המחקר
המטרה הכללית:

חמצה על מנת להבטיח  השקיית פיתוח בסיס ידע לקבלת החלטות מושכלות לצורך 
.אופטימליתרמות יבול גבוהות תוך שמירה על יעילות ניצול מים 

מטרות המשנה:

בצמחי החמצה  המים מצב המצביעים בצורה הדירה על מדדים מורפולוגיים איתור 1.
. התפתחות ומילוי התרמיליםבמהלך 

.  המאפיינים בצורה מיטבית את מצב המים בצמחי החמצהמדדים פיסיולוגים זיהוי 2.

ונתונים  ( 3D)פיזיולוגיים למדדים מבוססי תמונה מרחבית -כימות הקשר בין מדדים מורפו3.
.  ספקטרליים-היפר



הניסוימבנה 

,  של חלקות מפוצלותבמבנה . תחנת גילת, ניסוי שדה הועמד במנהל המחקר החקלאי1.
השקיה  בחמש רמות , זהבית, הזן המוביל בהיקף המזרע בישראל. בלוקים באקראי

.שונות

3.2.19מועד הצצה , 23.1.19השקיית הנבטה 2.

לפי התאדות מחושבת על פי למנות המים בניסויים הוא השקיה שבועית הבסיס 3.
הטיפולים (. 100%הביקורת טיפול )1כשמקדם ההשקיה הוא ' מונטית-נוסחת פנמן

.מהביקורת140%,125%, 70%, 50%ברמות של היו 

דונם  \קוב302-משלב השקיה דיפרנציאלית , דונם\קוב85השקיות הנבטה ועידוד 4.
.דונם\קוב387כ "מנת מים ביקורת סה

שעתית שונה כך שטיפולי ההשקיה  השונים  בציוד טפטוף בעל ספיקה השתמשנו 5.
מועד פתיחת וסגירת המים זהה לכל )קיבלו מנות מים שונות  במשך זמן השקיה זהה 

(.הטיפולים



מדידות מורפולוגיות:
צמחגובה 1.

-Fully developed pods-מספר תרמילים מפותחים על ענף ראשי 2.

FDP

 Node length above last-מעל תרמיל מפותח אחרון פרק אורך 3.

FDP(LFDP)

Distance from LFDP-Top–מרחק מתרמיל מפותח אחרון לקדקוד 4.
1

3

2

5

4

7

6

98

1110

12

משטרי השקיהDAE5 20.5.19107גילת 
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.אחוזים מהתאדות מחושבת



מדידות פיזיולוגיות:

-13:00)-לחץ בתדירות שבועית בשעות הצהרייםבאמצעות תא מתבצעות –מדידות פוטנציאל מים1.
.  LFDPעלה שבחיקו תרמיל אחרון מפותח ,(15:00

שבוע על סביבת הצמח ממנו נקטף העלה לבדיקת מידי IRנמדדה באמצעות אקדח -טמפרטורת עלווה2.
.פוטנציאל מים

3כל עמדה כוללת , נמדד על ידי טנסיומטרים המוצבים כעמדה בכל טיפול-מתח מים בקרקע3.
..מ המוצבים בציר שורת הגידול"ס25,50,75טנסיומטרים לעומק של 



מדידות חומר יבש:

המופרד לחומר יבש וגטטיבי וחומר יבש .( י.ח)חומר יבש מדידות ❖
.אחת לשבוענערכו גרגירים 

.אחד ממשטרי ההשקיהבכל צבירת היבול מעקב אחר קצב ❖

Water use and seed yields of chickpeas crops in Australia

Loss, S, Brandon, N, and Siddique, K M. (1998), The chickpea book : a 

technical guide to chickpea production. Department of Agriculture and 
Food, Western Australia, Perth. Bulletin., 

-טל ופילהבר, קילמן, ליאור, זוהר, בוסק
1999ועדת מגדלים דרום 

Y = 16x-125



תוצאות

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

58 65 72 79 86 93 100 107 114 121

2019גילת –ערכי תא לחץ לפי טיפולי השקיה 

עונתי2019גילת –אקליםערכי 

ימים מהצצה
60 65  74   79  86   93   99  107 114 121

ה
ר
טו

ר
פ

מ
ט

מ
מ

ם
ליו

B
a

r



(ממוצעים)הקשר בין טמפרטורת עלווה לערכי תא לחץ 

20/05 107 DAE12/05 99 DAE06/05 93 DAE29/04 86 DAE



מדדים מורפולוגים
עונתי, 2019גילת 

לימים מהצצה  . י.הקשר בין כלל ח
לפי טיפולי השקיה

הקשר בין גובה צמחים לימים מהצצה  
לפי טיפולי השקיה



מדדים מורפולוגים
(קציר ידני)גרגירים לימים מהצצה לפי טיפולי השקיה. י.הקשר בין ח



מורפולוגייםמדדים 

Rsquare- 0.96 ***Rsquare- 0.96 ***Rsquare- 0.98 ***

27.5.19114DAEגילת 

עונתי-מקדקוד LFDPמרחק  עונתי- LFDPאורך פרק מעל עונתי-מספר תרמילים לענף ראשי 



(קציר ידני)תוצאות יבול גרגירים 

B A A A



(קומביין ניסיונות)תוצאות יבול גרגירים 

CD AB



(קומביין ניסיונות)תוצאות יבול גרגירים 



יבול מקדם השקיה

ממ 

התאדות  תקופה

שם תחנה 

מטאורולוגית

100% 450 0.99 373 375 3/4-3/6 גילת

64% 290 0.62 130 210 5/5-8/6 לכיש 24

משרד החקלאות, אגרומטאונתוני ההתאדות נלקחו מאתר של 

ארגון עובדי הפלחה, יגאל פלש, 2019מבחן זני חמצה 



אשר שירצו לבחון  , חקלאים בעלי עניין לשיתוף פעולה
.מכל רחבי הארץ2020את מודל ההשקיה בעונת 

כל זן משקי: זן.

לפי יכולת המשק2-7: טיפולי השקיה.

  אנחנו נסייע בקבלת החלטה לגבי מועד פתיחת
ונבצע איסוף ועיבוד  ההשקיה מקדמי , המים

.לוויין לאורך כל עונת הגידולצילומי 

באחריותנו-קציר עם קומביין ניסיונות: בסוף שנה  .
.עדיפות לקומביין משקי עם מפת יבול

דרושים

050-6702253: אסף אבנרי



-תודות
.האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, שחל עבו' פרופ:מנחים

.נווה יער, מנהל המחקר החקלאי, ר רן לאטי"ד
.גילת, מנהל המחקר החקלאי, בונפילר דוד "ד:שותפים

.האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, ר איתי הרמן"ד
.האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, רועי שדה

.ש הזורע"גד, ש גבעת חיים איחוד"גד, ש אורן"גד:מגדלים
.ל"מהארץ ומחו:צוות הסטודנטים


