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Photo: ICRISAT/A. Paul-Bossuet

FAO 2019

2



בעשרות אלפי דונם  היקף מזרע החמצה בישראל מוערך •
,  בשנים האחרונות ומתפרש על שטחי הפלחה והשלחין בארץ

.  צפון הארץמהנגב ועד 

ובמהלך חודשי הגידול  ( ינואר-דצמבר)החמצה נזרעת בחורף •
בממשק  .  הראשונים מתבססים צמחי החמצה על גשמי החורף

את תצרוכת המים משלב יצירת התרמילים  מספקים , שלחין
(.  סוף מאי)ועד סיום עונת הגידול ( תחילת חודש אפריל)

.תוספת מים זו הכרחית לתמיכה ברמות יבול גבוהות

( תירס ועוד, חמניות, כותנה)בעוד שבגידולי קיץ אחרים •
החלטות בהקשרים של מועד וכמות המים מתקבלות  

באמצעות לוחות השקיה ופרוטוקולים שפותחו ואומתו לאורך  
החלטות בנוגע לכמויות  . בחמצה לא קיים ידע רב, שנים רבות

ההשקיה ומועדן מתקבלות לרוב בהתאם לניסיון המעשי של  
המגדלים והמדריכים ולא ברורות כמויות המים הדרושות  

.  להבטחת יבול מרבי ויעילות כלכלית

עם עליית מחירי המים והפיכתם לחלק מרכזי ממחירי  •
גובר הצורך בייעול השימוש במים תוך שמירה על  , התשומות

קבלת . רמות יבול גבוהות כדי לאפשר עלייה ברווחיות הגידול
החלטות בנושאי השקיה המתבצעת בהתאם למצב המים 
בצמח בזמן נתון עשויה להוביל לעליה ביבול תוך שיפור  

.של הגידול( מ"ינ)ביעילות ניצול המים 
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:המצב כיום בישראל

מפרקים  3אורך , בוצעו ניסויים לבחינת רמות השקיה שונות על פי מדידות תא לחץ•
בוסק ;1996, זוהר ופילהבר, בוסק)מרחק תרמיל מפותח אחרון מקדקוד /עליונים
(.2001, בוסק וחובריו;1999, וחובריו

(.2016, אשר אייזנקוט), פורסמו המלצות להשקיה על פי התאדות פנמן•

אין קורלציה ברורה בין מנת המים המיושמת לערכי המדידות  , זנים לא רלוונטיים•
.ולקצב צבירת היבול

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

2016, אשר אייזנקוט
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:מטרה מרכזית

פיזיולוגיות  -לבחון האם ובאיזה איכות ניתן להעריך תכונות מורפו

.  בחימצה באמצעים ספקטרלים מקרקע ומהחלל

:מטרות משנה

.מים בעלהכיול ואימות מודלים ספקטרליים להערכת פוטנציאל 1.

.יבולכיול ואימות מודלים ספקטרליים להערכת 2.
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:מבנה הניסויים

 2019-2021נזרעו ברצף בשנים הניסויים.

של חברת " זהבית":בניסויי ההשקיה בגילת נזרע הזן
.הזן המוביל בהיקף הזריעות בישראל, "הזרע"

 75:    מרווח בין שורות, פלנטרהחלקות נזרעו במזרעת
.מטר שורה/צמחים15עומד סופי . מ"ס

2019).הניסויים נזרעו תחת שישה משטרי השקיה-
(.חמישה משטרי השקיה

משטר המים בניסויים הוא השקיה  : משטרי ההשקיה
שבועית על פי מקדם מהתאדות על פי נוסחת -דו/שבועית

,  50%, 0%הטיפולים הם ברמות של     . 'מונטית-פנמן
.‘מונטית-מהתאדות פנמן140%, 120%, 100%, 70%

במתכונת של  . השקיה: גורמי -הניסויים הוצבו כניסוי חד
25ערוגות באורך 3:ממדי כל חלקה. בלוקים באקראי

.חלקות36כ "סה-טיפולי השקיה בשישה בלוקים6. מטר

  בניסויים אנו משתמשים בציוד טפטוף בעל מרווחי טפטוף
.  שונה( ש/ל)דומים אך בעלי טפטפות עם ספיקה שעתית 

.משך ההשקיה זהה בכל החלקה ובכל הטיפולים, כך
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:אחת לשבוע נמדד בכל אחת מהחלקות

.פוטנציאל מים באמצעות תא לחץ•

•LAI באמצעות ספטומטרAccuPAR LP-80 .

(.חצי מטר שורה)דגימות למשקל חומר יבש •

.  יבול נקצר לכל חלקה בנפרד בגילת•

מדידות שדה
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Vegetation and Environmental New Micro Spacecraft 

2017שוגר בקיץ 

ערוצים11

יומיים זמן חזרה

מטר לפיקסל5

אתרים בעולם  100מעל 

שניות161מתוכם בישראל ב 27
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שני מכשירים לצמצום השפעות אטמוספריות–ספקטרלי על הקרקע 
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כמויות וחמסינים, מועדי השקיה

משך השקיה–מועד פתיחת מים 

חמסינים
השפעה על היבול
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2019גילת , קומביין ניסיונות, יבול גרגירים כתלות בטיפול השקיה
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2020גילת , קומביין ניסיונות, יבול גרגירים כתלות בטיפול השקיה
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2021גילת , קומביין ניסיונות, יבול גרגירים כתלות בטיפול השקיה

39.0
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השקיהטיפול 

2019-2021גילת , (קומביין ניסיונות), יבול גרגירים כתלות במשטר השקיה
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Image by Shlomi Aharon
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פוטנציאל מים

יבול גרעינים



2020במאי 21קדמה 

2-גם לסנטינלוונוס נהדר 
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ביחד בהתנעה של אור רם 

להפוך  גרינבלטעם הראל 

לחקלאיאת היכולות לזמינות 



:תודות 
.ש בית אלפא"גד, ש גבע"גד, ש בית קשת"גד, ש עציון"גד•

,  שלומי אהרון, רן לאטי-תחנת נווה יער, המחקר החקלאימינהל•
.אביתר אסף, זוהר בן שמחון

, אטרשסאקר אל , דוד בונפיל-תחנת גילת, המחקר החקלאימינהל•
.אטרשמאל 'ג

,  איתי הרמן, שחל עבו-האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות•
.עומר פרח ורועי שדה, טובוליניב , צביקה פלג

.צוות הסטודנטים•
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.  אדם מיומןכחאתגר גדול ביישום חישה מרחוק לפרקטיקה חקלאית הוא 

התוצר יונגש לחקלאי בחינם ונדרשת יכולת  , בשיטה שאנחנו מציעים

טכנולוגית לא גדולה מלשלוח אימייל או לבצע רכישה באינטרנט

מדריך מיכון וטכנולוגיה , גרינבלטהראל 
משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע

harelg@shaham.moag.gov.il
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תכניות לעתיד

mailto:harelg@shaham.moag.gov.il


NDVI

Remote sensing of vegetation

Hyperspectral data Precision 

agriculture 

High-throughput phenotyping
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אפור 101

2018

 https://plantscience.agri.huji.ac.il/ittai-herrmann 




