
 ופורסם בארה"ב  1965בשנת סיכום של מחקר השוואת מחליקים שבוצע בעמק הירדן 

 על ידי גדליהו מנור בהנחית נתן בורס.   1970בשנת 

ס"מ ושבירת רגבים על   90לאחר חריש בעומק מחליקים  5במסגרת המחקר נבדקו תוצאות הפעלת 

 פני השטח לפני הניסוי. .ידי דיסק משדדה

    

.   4מ', ציור   3.65מ' רוחב הסכין   8.10מ' ומרחק הסכין מהגלגל האחורי   15.20, מחליק באורך 1

 . לשעה לירות של אז  32מחיר ההחלקה היה . D6נגרר על ידי 

 

 

 

 



מ'    2.45מ' ורוחב הסכין  8אורכו D  4גלגלים עם סכין במרכז ונגרר על ידי  4מחליק כבד על .  2

 . לירות של אז לשעה 20ובמחיר של 

 

. מחליק עם קורה ארוכה עם גלגל רתומה על המסגרת הקדמית וגובה הסכין מוכתב מעלית וירידת 3

ומרחק הסכין מהגלגל  מ'  11.55. אורכו הכללי של המחליק היה   4Dהגלגל. המחליק נגרר על ידי 

 6לירות של אז לשעה. ראה ציור  20העבודה היה   מ'. מחיר  2.81מ'. רוחב הסכין היה    6האחורי היה  

 

 נקודות שפותח על ידי גדליהו מנור בטכניון. המחליק הורכב על טרקטור אופני פורדסון. 3. מחליק 4

 מ'  2.74מ'. מרחק הסכין מהמשטח המרחף האחורי  6.08של הטרקטור והמחליק היה האורך הכולל 

 . 7לירות של אז. ראה ציור  10והמחיר היה 

מתוצרת קפניס נגרר על ידי טרקטור פורדסון אופני. אורך הארגז . ארגז מיישר נגרר על קורות 5

מ'. לארגז יש סכין ומעגלה מפוררת רגבים מאחור. מרחק הסכין הניתנת לכיוון גובה מהמעגלה    3.10

 . 8ראה ציור  לירות של אז לשעה. 11מ' והמחיר היה   2מ'. רוחב הארגז    1.15  היה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



. ס"מ 4.68תוצאות השוואת המחליקים: החיספוס הממוצע של פני השטח לפני ההחלקות היה   

 .  יםמעבר 2אחרי   טבלת תוצאות חלקית

 ס"מ חיספוס אחרי   ס"מ  חיספוס לפני    ל'מחיר לדונם   מספר המחליק  

          1                 7.50                   5.26                     3.17     

          2                 2.19                  6.15                     2.96   

          3                 3.74                  4.80                     1.56   

          4                 2.23                  5.01                     2.89    

          5                 4.35                  4.75                     3.41 

 מסקנות

לפחות. לגידולים ללא הצפה  החלקה לצורכי השקיה בהצפה חייבת להיות בשני מעברים ניצבים  1

 מספיק מעבר אחד בכיוון השורות.

 הבדלים משמעותיים בין המחליקים בטיב ההחלקה. לא היו   2

 אין מחליק מועדף מבחינת ספיקת שדה.   3

 ההבדל המשמעותי היחיד הוא המחיר, והוא הגורם החשוב לבחירת מחליק.  4


