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ומדידת   הצמח ומתח המים בקרקע משטרי השקיה ובקרתם בעזרת, אבטיח לגרעינים 

יבול בחישה מרחוק. ה  

מגדלי הדרום  -, מנחם אליהאריה בוסק  

צבר קמה שותפות  -יגב קילמן  

חב' אגרידע -רון סגל   

אוני' חיפה -אנה ברוק פרופ'  

 

 תקציר: 

 גיעלה במטרהכחלק מהמאמץ הנמשך לזהות קריטריונים כדי לדייק את השקיית האבטיח לגרעינים 

מועדים של תחילת   3  :גורמי המשלב-וסוי דיגרודים על קליפת הגרעינים, הוצב נלא ליבול מירבי אך ל

רמות השקיה. בנוסף בחנו את האפשרות לתעד מרחבית את כמות האבטיחים,   2ההשקיה עם 

    לומי רחפן. יצ בוד שליואת מפת העשבייה בעזרת ע , בשדה בשדה, והיבול בכל נקודהמיקומם 

ול הגרעינים הגבוה יב . שטח ידתמנת המים הגבוהה העלתה את מספר האבטיחים ליחמצאנו ש

שניתן בעזרת   מצאנו.  השקיה מוקדמת עם מנת מים גבוהה תחילת לב  יביותר התקבל בטפול שש

כמות  ל ,אבטיחהתפתחות של הל,  יהעשביפריסת הל :של השדה מפות מרחביות הכיןרחפן ל

 . ליחידת שטחוליבול האבטיחים 

 

 רקע:

מצד אחד אנו שואפים ליבול גרעינים מקסימלי ומצד שני אנו חוששים  למדי, השקיית אבטיח מורכבת  

בין יבול לאיכות ווצרות  גרודים על קליפת הגרעין, מה שמביא לירידה, במחיר הגרעינים. כדי לאזן ימה

ביתם מבוססים על קוטר האבטיחים  הגרעין פותחו קריטריונים שונים לעיתוי תחילת ההשקיה מר

נמצא שגם כאשר תחילת ההשקיה  המתינה להגעת   2020שחנטו בגל הראשון של הפריחה. בעונת  

שקעים  ברמת מ אופיינה  2020  שנת .יתה נפוצה מאודיה תופעת הגרודים ,האבטיחים לגודל המומלץ

גבוהה מאוד וחלק משמעותי של הגשמים ירדו בחודש מרץ לאחר הזריעה. לכן צצה המחשבה שכדי 

  גם את , מדד הצמחי של קוטר האבטיחיםלהוסיף ל להקטין את תופעת הגרודים כדאי לשקול \להימנע

זמינות המים בקרקע בתחילת ההשקיה. ברור שכדי לבסס גישה המשלבת מדד צמחי וקרקעי  מדידת

  סוי זה, שוב, את האפשרות למפות יבחנו בנ . כמו כן צורך בצבירת נתונים במשך מספר שנים יש

של    תומפ להכין  ,לא התפתח צמח , לזהות אזורים בהם הבשדה את העשבייהלומי רחפן יבעזרת צ

  ,מפות אלה הינן חלוציות בגידול אבטיח  פרישת האבטיחים בשדה ושל היבול בכל נקודה בשדה.

בהמשך. ישק הגידול ממ  כיצד ניתן לשפר אתננסה להבין  ןעזרתוב   



 

 חומרים ושיטות: 

 

 הגידול הקודם כותנה. .  בגד"ש צבר קמה 29סוי הוצב בחלקה יהנ

. 8/3/2021החלקה נזרעה ב    

ד'.\סמ"ק 200ד' וטרבוטרקס \סמ"ק 100ק"ע מונעי הצצה: גמיש    

.ד'\סמ"ק 65ורייסר   ד'\סמ"ק 28ריסוס מוגן ע"ג השלוחה: דיורקס   

ד'  \סמ"ק 100עם בוטרקס  ד'\סמ"ק 75לאקריות ושביט  ד'\סמ"ק 120סוסי הגנת הצומח: ביומקטין יר

.מחוןילק  

מרחק בין הטפטפות על השלוחה   מ'.   6X12גודל חלקה  חזרות.  6טפולים ב  6סוי השקיה בן יהוצב נ

 מטר.  0.8

מתח המים בקרקע, בעזרת  אחר אחר התפתחות קוטר האבטיח ו ,נערך מעקב עד לתחילת ההשקיה 

 חזרות.   3טפולים וב   3ב הטנסיומטרים מעקב   ס"מ. 40טנסיומטרים שהוצבו בעומק של 

סוי צולם ימ"ר. אזור הנ 4 רבועים בגודל , צבעוני רחב בעזרת סרט , בסיום העונה סומנו בכל החלקות

  שבוצעו בשדה ובעזרת ההשוואה לספירות והשקילות לומים עובדו יהצ .מ'  30ברחפן מגובה של  

מס' האבטיחים ומשקל האבטיחים בכל רבוע. בעזרת כיול זה יוצרה מפת יבול ומפת   מהצילום חושב

 . מהיחידת השטח שצולכל למ"ר,  1ברזולוציה של   ,ר האבטיחים פמס

אבטיחים:   3נדגמו  חלקהכל מ. בסיום העונה, כאמור, נערכו ספירות ושקילות בכל חלקות הניסוי

לחשב את משקל  יהיה ו בהמשך הגרעינים כך שניתן שנשקלו בשטח ומהם הופק ,גדול, בינוני וקטן

הגרעינים המגורדים, בחלוקה לגרוד קשה   אחוזאבטיח הטרי וכן לבדוק את משקל ההגרעינים ביחס ל

 וגרוד קל.

 

 

 

 

 

 

 

 



 רמות השקיה.  2 ב'  גורם ,מועדים של תחילת ההשקיה 3 א'גורם  :כאשר גורמי- דו ניסויהוצב 

 סוי:יפולי הני: ט1טבלה מס'  

 ד'( \מנת מים  )מ"ק תחילת ההשקייה  טפול 

 170 02/06/2021 א

 210 02/06/2021 ב 

 170 26/05/2021 ג

 210 26/05/2021 ד

 170 19/05/2021 ה

 210 19/05/2021 ו

 

 תנו פעמיים בשבוע.יואילך נ  2/6/2021בכל בטפולים ההשקיות מ 

                             Fit model באנליזת  SASמבית   JMPIN 5.0.1הנתונים נותחו בחבילת התוכנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תוצאות ודיון:  

 ההשקיה. בתחילת ומתח המים בקרקע  קוטר האבטיח  מדידות -פרק א'

 

 

 )המופיעים בגרף(.:  מדידת קוטר האבטיח בטפולים השונים של מועדי תחילת ההשקיה, 1איור מס' 

 

נמצאו הבדלים בקוטר האבטיח לקראת תחילת ההשקיה במועד המאוחר. הקוטר הגבוה  במדידות 

  והקוטר הנמוך בטפול בו החלה ההשקיה רק 26/5/2021ביותר נמדד בטפול בו החלה ההשקיה ב  

2/6/2021 . 

 תחילת ההשקיה:   ם השונים של: קוטר האבטיחים במועדי2טבלה מס'  

 פתיחת המים  
קוטר במועד פתיחת  

 המים )ס"מ( 

 5.5 למאי 19מוקדמת 

 10.6 למאי  26מקובלת השקיה 

 13.5 ליוני 2מאוחרת  

 

אופטימום בין יבול מירבי ומינימום גרודים ההמלצה היא להתחיל ל הגיעכדי ל ,על סמך נתוני העבר

 ס"מ.  10השקיה כשקוטר הגל הראשון של האבטיחים סביב  ב
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מועדים של   3: מתח המים כפי שנמדד בטנסיומטרים ערב ההשקיה ושבוע אחר כך, ב  2איור מס' 

 פתיחת המים. 

 

נאמר זאת למרות   .חור בתחילת ההשקיה ייה היא לעליה במתח המים בקרקע עם האיל הנטכלכ

 תחילת ההשקיה         נמוך משהו בהשוואה להמים למאי מתח  26ב   בו החלה ההשקיהטפול בש

 את ירידת מתח המים בקרקע לאחר ההשקיה.  ,וכצפוי ,במאי. ניתן לראות בברור 19 ב
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סנטיבר

מועד תחילת ההשקייה  

כשבוע לאחר  תחילת  
ההשקייה  



 ספירות ושקילות בסיום העונה -'בפרק 

מופיעה היבול והגרודים בגרעינים  ,, משקלםהשפעת הטפולים על מספר האבטיחים ליחידת שטח

 . ותהבא אותבטבל

 ם על מספר האבטיחים ליחידת שטח. : השפעת הטיפולי3טבלה מס'  

 מס' אבטיחים למ"ר תחילת השקיה 

 5.05 מוקדמת 

 4.825 מקובלת

 4.425 מאוחרת 

P 0.33 

   מנת מים 

 5.1 גבוהה

 4.425 רגילה 

P 0.062 

   ה"ג

 5.45 מוקדמת*גבוהה 

 4.625 מוקדמת*רגילה

 5.125 מקובלת*גבוהה 

 4.55 מקובלת*רגילה

 4.625 מאוחרת*גבוהה 

 4.125 מאוחרת*רגילה 

P 0.94 

 

 . 15%עור של יבש ,מנת המים הגבוהה הגדילה את מספר האבטיחים ליח' שטח במובהק

 למועד תחילת ההשקיה לא נמצאה השפעה על פרמטר זה. 

 

 

 



 .משקל אבטיח ממוצע: השפעת הטיפולים על 4טבלה מס'  

 

 )ק"ג(משקל אבטיח ממוצע  תחילת השקיה 

 1.25 מוקדמת 

 1.32 מקובלת

 1.23 מאוחרת 

P 0.081 

   מנת מים 

 1.21 גבוהה

 1.32 רגילה 

P 0.33 

   ה"ג

 1.18 מוקדמת*גבוהה 

 1.32 מוקדמת*רגילה

 1.23 מקובלת*גבוהה 

 1.4 מקובלת*רגילה

 1.2 מאוחרת*גבוהה 

 1.24 מאוחרת*רגילה 

P 0.87 

 

  26/5/2021בו החלה ההשקיה ב   גבוה יותר בטפול המקובלנמצא  משקל אבטיח ממוצע באסיף

תוספת  . כמעט זהה האבטיח  יותר, שם משקל מאוחרת   ואבהשוואה לתחילת השקיה מוקדמת 

 אחוז.  6.5עור של כ יהיא בשמשקל ה

 

 

 

 



 יבול הגרעינים.: השפעת הטיפולים על 5טבלה מס'  

 תחילת השקיה 
יבול גרעינים  

 מ"ר(  \)גר'
Tukey 
LSD 

 a 142.5 מוקדמת 

 ab 122.5 מקובלת

 b   107.5 מאוחרת 

P 0.0046   

     מנת מים 

 a 132.8 גבוהה

 b   115.6 רגילה 

P 0.062   

     ה"ג

 a 164.5 מוקדמת*גבוהה 

 b   120.5 מוקדמת*רגילה

 b   120.4 מקובלת*גבוהה 

 ab 124.75 מקובלת*רגילה

 b   113.65 מאוחרת*גבוהה 

 b   101.5 מאוחרת*רגילה 

P 0.056   

 

 אותיות שונות בכל פרמטר נבדק מראה על הבדלים סטטיסטיים בין המשתנים בניסוי.

 הטרי של האבטיחים.   םאחוז ממשקל 2לפי יבול הגרעינים חושב 

 מובהקת על היבול, הקדמה העלתה את היבול. ניתן לראות שכמגמה לתחילת ההשקיה השפעה 

 למנת המים ה"רגילה".  גם מנת המים הגבוהה הוסיפה יבול בהשוואה

  הניבהשפעת הגומלין המובהקת מלמדת שהשילוב של פתיחת מים מוקדמת עם מנת המים הגבוהה 

יבול  ד' גבוה במובהק מ)כמעט( כל שאר הטיפולים. שעור תוספת ה\ק"ג 164.5יבול של גרעינים 

היבול הנמוך ביותר התקבל בטפול   אחוז.  30של כ   אבהשוואה לטפול בו נמדד היבול השני בגובהו הו

 תה רגילה.  יבו החלה ההשקיה במועד המאוחר ומנת המים הי



 

 

 אחוז הגרעינים המגורדים. : השפעת הטיפולים על 6טבלה מס'  

 גרודים % ממוצע תחילת השקיה 

 5.95 מוקדמת 

 7.37 מקובלת

 5.9 מאוחרת 

P 0.84 

   מנת מים 

 5.9 גבוהה

 6.91 רגילה 

P 0.663 

   ה"ג

 5.3 מוקדמת*גבוהה 

 6.6 מוקדמת*רגילה

 6.44 מקובלת*גבוהה 

 8.29 מקובלת*רגילה

 6 מאוחרת*גבוהה 

 5.85 מאוחרת*רגילה 

P 0.94 

 

 המגורדים.לא נמצאה כל השפעה לטפולים השונים על אחוז הגרעינים 

ס"מ,   5.5תה מוקדמת קוטר האבטיח במועד הפתיחה עמד על ינציין שבטפול בו פתיחת המים הי

לבדוק האם אכן כשתכולת המים  להמשיך וגודל שנחשב כרגיש ליצירת גרודים. בהחלט יש מקום 

ניתן להתחיל להשקות, גם כשגודל האבטיח קטן   ,סנטיבר 35-40צגת על ידי מתח של  ובקרקע מי

 כוי ליבול גבוה.יעם סיכון קטן ליצירת גרודים ומנגד ס  ,ס"מ 10 -מכ

 חישה מרחוק -'גפרק 



 

הצילומים   סוי וסביבתו על ידי רחפן ובמקביל צולמו החלקות שנועדו לאסיף.יהנ מולקראת האסיף צול

עובדו על ידי פרופ' אנה ברוק בעזרת המדידות והשקילות שבוצעו בשדה למספר מפות המוצגות  

 בפרק זה. 

 

 של הניסוי וסביבתו.  RGB: צלום ה 3איור 

 

חי  ישהיו ניתן לראות בעיקר את העשבייה שעלתה בסיום העונה. מרבית העשבייה  תמונה ללא עיבוד 

 לכיד.  צמחי דטורה ולא מעט

 



 

 . כאן למיפוי כלל האבטיחים שבשטח שצולם  RGBצלום ה  עבוד של : 4איור 

 

 בעיבוד זה נראים: 

אבטיחים,   73,167נספרו סך הכל האבטיחים בשטח שצולם.  כלוכן  סוי ההשקיה. יהשבילים של נ 

 ק"ג.   94,645   עמד עלשוחושב שמשקלם הכולל 

 בערוצים.  במיוחד  גבוההצפיפות העשבייה נראה ש .העשבייה ועוצמתה בנוסף מופתה 

 , חומר לבדיקה וחשיבה להמשך. לא התפתחוצמחי אבטיח  בהםאזורים קיימים בשדה 



 

 .מיפוי מס' האבטיחים למ"ר :5איור 

 

האבטיחים ליחידת שטח  אומדן של מספר ניתן לראות  ,בחלק הימני תחתון הצבעונית לפי  הסקלה

 למ"ר.  6באזורים שנצבעו בירוק מס' האבטיחים גבוה מ  . כך למשל בכל נקודה בשדה

 

 

 

 

 

 



 

 

 . מפת יבול האבטיחים בשדה : 6איור 

 

הסקלה מצד ימין למטה מלמדת מהו גובה היבול בכל נקודה בשדה, על פי הגוון בו נצבע האזור  

 מ"ר.  \ק"ג 5גבוה מ   הטריים  כך למשל בכתמים הירוקים יבול האבטיחיםבמפה. 

 

 

 

 



 

 

 סכום: 

 בהשוואה למנה המקובלת.  15%שטח ב  ידת  מנת המים הגבוהה העלתה את מספר האבטיחים ליח

, בהשוואה לפתיחה  6.5%אבטיח בודד ב  ו שלמשקלאת  תחילת ההשקיה במועד המקובל הגדילה 

 מאוחרת. ה מוקדמת וה

מים גבוהה  מנת  עם  מוקדמתהשקיה פתיחה משלב יבול הגרעינים הגבוה ביותר התקבל בטפול ש

 כ מובהק(. ")ההפרש בד

 תחילת ההשקיה ולכמות המים לא נמצאה השפעה על אחוז הגרעינים המגורדים.מועד השנה ל

 נראה שפרופיל הגשם השונה בעונה הקודמת הוא שהביא לעליה ב % הגרעינים המגורדים. 

דל האבטיחים  לכן: חשוב להמשיך וללמוד כיצד לקבוע את מועד תחילת ההשקיה תוך שילוב בין גו

 ומצב הרטיבות בקרקע. 

גם השנה הראנו שניתן בעזרת רחפן לייצר מפות מרחביות של השדה לעשבים, לבעיות עומד וכמובן  

 . ליחידת שטח וליבול למספר האבטיחים 

 

 תינו:ותוד

 להנהלת ענף פלחה קיץ. 

 למגדלי הדרום.

 קמה. -לשותפות צבר


