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:רקע

2018דומה שערכנו בעונת לנסויבהמשך •

חזרנו לבדוק טפולים דומים  , קמה-בצבר

.בחלקה בנען, של מונעי הצצה באבטיח

אזורים שונים  2זהה ב נסויבחרנו להעמיד •

האחד בחלק הדרומי  : של אותה חלקה

.והשני צפונית מערבית לראשון



2019מונעי הצצה באבטיח נסויתכנית 

(2018כמו )

מינון גחומר גמינון בחומר במינון אחומר אצבעטפול

130דואל גולדלבןא

250טרבוטרקסשחורב

100פלקסירוקג

130דואל גולד250טרבוטרקסכחולד

100פלקס250טרבוטרקסצהובה

100פלקס130דואל גולדלבן-כחול ו

100פלקס130דואל גולד250טרבוטרקסצהוב-שחור ז

בקורת ללאחוםח



ארגון לפי סוגי החומרים-הנסויטפולי

100פלקס250טרבוטרקס130דואל  צבעטפול

Vלבןא

Vשחור  ב

Vירוקג

VVכחולד

VVצהובה

VVכחול לבןו

VVVשחור צהובז

000חוםח



'בצפון מערב אהנסויתוצאות 

לכידקייצת100פלקס250טרבוטרקס130דואל  צבעטפול
%  סיידה 

כסוי

V11.750לבןא

V0.52.752.5שחור  ב

V2.2502.5ירוקג

VV0.220כחולד

VV0.42.20צהובה

VV21.40כחול לבןו

VVV0.510שחור צהובז

0008.22.63חוםח

0.240.350.64



ירבוזים-'בצפון מערב אהנסויתוצאות 

ירבוז זקוףירבוז שרוע100פלקס  250טרבוטרקס  130דואל  צבעטפול

V0.5b0bלבןא

V0.75b2.5bשחור  ב

V0b0bירוקג

VV0b0bכחולד

VV0b0bצהובה

VV0.2b4bכחול לבןו

VVV0b0bשחור צהובז

00017.6a15.2aחוםח

0.00010.0018



סביון  , דטורה–' בצפון מערב אהנסויתוצאות 

ועוקץ עקרב

130דואל  צבעטפול
טרבוטרקס  

250
סביוןדטורה100פלקס  

עוקץ  

עקרב

V0.75b0b0bלבןא

V0b0b1.5abשחור  ב

V0.7b0b0bירוקג

VV0.2b0b0bכחולד

VV0b0b0.2abצהובה

VV1.8ab0b0.2abכחול לבןו

ז
שחור  

צהוב
VVV0b0b0b

0005.2a0.8a2.6aחוםח

0.0010.0040.01



צפון מערבי נסוידטורההשוואת הדברת 

מול דרומי

נסוי דרומידטורהנסוי צפון מערבדטורה100פלקס  250טרבוטרקס  130דואל  צבעטפול

V0.75b43abcלבןא

V0b42abcשחור  ב

V0.7b31bcירוקג

VV0.2b18cכחולד

VV0b25bcצהובה

VV1.8ab58abכחול לבןו

VVV0b29bcשחור צהובז

0005.2a71aחוםח

0.0010.001



איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול 

באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק

,  3עמנואל לויטין, 2קרן סלינס, 2חן חיים, 1בוסקאריה 

2אנה ברוק, 3רון סגל

דרוםגידול וחוקר במשקי מדריך 1
אוניברסיטת חיפה, וחישה מרחוקמעבדה לספקטרוסקופיה 2
אגרידע3

Department of Geography and 

Environmental Studies



מטרת המחקר

האבטיח בסוף העונהכלי יישומי להפקת מפת יבול לפתח •

10



יבול אבטיח בחישה מרחוק תהליך הכיולמפוי



מדגם בשטח
סך משקל נטוסך משקל ברוטור"מ6אבטיחים ל ' מסההשקייהלנסוימיקום ביחס צבעמס חלקה 

משקל מחושב על בסיס  

רחפןצילום 

3224.1822.6222.83מערבלבן1

2735.733.3630.179מערבצהוב2

2436.4134.0731.62מערבכחול3

1220.1518.5914.79מערבכתום4

2743.0540.7141.22מערבסגול5

375349.8856.56מזרחכחול6

2326.123.7624.23מזרחסגול7

2215.5513.9913.67מזרחכחול8

2126.6624.3227.40מזרחאפור9

2535.8933.5534.68מזרחסגול10



תצלום שדה
10/08/2019



תהליך זיהוי

דיגיטציה  

לווקטורמרסטר

זיהוי עצמים באמצעות מסנן  

(מורפולוגיה)צורני 



תהליך עיבוד

יישות • וקטוריאובייקט 
ארביטררי

מהיקף  
לרדיוס

חישוב היקף •
,  יישותלכל 

קירוב למעגל  
ומציאת רדיוס

מרדיוס  
משקל/לנפח

• חישוב 
משקל  /נפח

יישותלכל 

ג"ק1.275



יחידות369844כ זוהו באופן אוטומטי "סה

גרם320ג עם סטיית תקן של "ק1.17משקל ממוצע ליחידה 

ג"ק433415משקל כולל לשדה 



0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

ל 
ק
ש

מ
(

(ג"ק

מס חלקה

סך משקל ברוטו סך משקל נטו משקל מחושב על בסיס צילום רחפן

0.979למשקל ברוטו Rמקדם מתאם 

0.977למשקל נטו Rמקדם מתאם 
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ג"ק1ג"ק5



לשדה  ייבולמפת 
(ר"מ1באגרגציה)

ג"ק1ג"ק5



לכלל  הקשר בין היבול בטפולים השונים 

2018לחלקה עונת העשבים 

R² = 0.9383
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עשבייה בחלקה+ התפתחת נוף 
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ג"ק1ג"ק5 20%95%
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ג"ק1ג"ק5 20%95%



:סכום א

בנען מצביעים  2019במונעי הצצה בעונת נסויים

על היעילות השונה של הטפולים שנבדקו כנגד 

.העשבים שנכחו בשטח

באזורים שונים של השדה מצאנו שוני באוכלוסיית  

העשבים והבדל גדול מאוד בעוצמת השיבוש  

.בדטורה

טפולים שפתרו את  , ברמת השיבוש הגבוהה

רק סייעו בהדברה בשיבוש  , הבעיה בשיבוש נמוך

.גבוה



:סכום ב

המתאם הגבוה בין השיבוש לירידת היבול הוכח 
.בשנה שעברה

ברחפן ועבוד תמונה מצאנו  שמושי "השנה ע
שניתן להכין מפת יבול באבטיח בסוף העונה  
.ובמקביל למפות את מידת השיבוש בעשבים

.גם כאן נראית התאמה שלילית בין השיבוש ליבול

בדרך לשימוש  , חשוב לחזור ולבחון זאת שוב
.בשיטה בשדות מסחריים

.תודה


