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השקיה
על רקע המליחות הגבוהה ומגבלות המים והרגישות של גידול הפלפל לעקת מים ,יש חשיבות עליו ה להשקיה מדויקת.
צריכת המים של שטח גידול מושפעת ע"י גורמים רבים :רמת קרי ת השמש ,טמפרטורה ,לחות יחסית ,רוח ,מוליכות
חשמלית בתמיסת הקרקע ובמי השקיה ,שטח עלים ושלב פיסיולוגי של הצמחים .ב וסף לצריכת הצמח ) דוף מים
מהפיו יות בעלי הצמח ,דיות-טר ספירציה (Transpiration-קיים תהליך של התאדות מים מפ י השטח ).(Evaporation
ש י התהליכים יחד קראים .Evapotranspiration - ET
הגידול בבתי צמיחה מכוסים ברשתות או ביריעת פלסטיק יוצר ת אי אקלים שו ים מאשר בחוץ .השפעת גורמי החוץ
כגון קרי ה ,לחות יחסית ורוח אי ם באים לידי ביטוי בעוצמתם המלאה ולכן יש לאפיין את הקשר בין ההתאדות היומית
החיצו ית )ה מדדת בגיגית או מחושב לפי וסחאות שו ות דוגמת פ מן-מו טיס( לצריכת המים ע"י הצמח בבית הצמיחה.
מ ת ההשקיה
מ ת ההשקיה בדף זה ב ויה על רמת צריכת המים ע"י הצמחים בשטחי מודל כפי ש אספו בעשור האחרון )טבלה .(1
המלצות ההשקיה להלן מהוות בסיס לקביעת משטר השקיה בחלקה ואי ם תחליף לבדיקות רציפות וסדירות.
במחקרים ש ערכו בש ים האחרו ות בגידול פלפל בערבה מצא כי ברמת המוליכות החשמלית ) (ECשל מי ההשקיה
בערבה )כ (dS/m 3 -יש להשקות לפחות פי  2מצריכת המים בפועל של השטח ) (ET x 2כדי למ וע עליה משמעותית
במליחות הקרקע ,כפי ש מדד ומבוטא בערכי המוליכות החשמלית של תמיסת הקרקע .לכן ,מ ת ההשקיה היומית
המומלצת ב 35-יום הראשו ים גבוהה אפילו פי  3מצריכת המים הממוצעת בתחילת הגידול ומטרתה להדיח מלחים אשר
שארו מעו ת הגידול הקודמת ולהבטיח הרטבה ופיזור טוב של חומרי הדישון בקרקע .בתקופת הגידול עם הצריכה
הגבוהה ביותר )ספטמבר  -אוקטובר( קיימת בדרך כלל מגבלת מים יומית )ה חת העבודה היא  5קוב לדו ם( ,במצב זה
צפויה בהחלט הצטברות מלחים בבית השורשים ,מצב המצריך שטיפה .לקבלת הדחת מלחים יעילה יש לשטוף את
הקרקע במ ה של  20קוב לדו ם לפחות ,ולבצע בדיקה וספת של תמיסת הקרקע .אם רמת ה EC -עדיין גבוהה יש לבצע
שטיפה וספת.
בקרת מ ת השקיה ומליחות ע"י שואבי תמיסה )משאבים(
יטור מליחות תמיסת הקרקע באמצעות משאבים הוא גורם מפתח ב יהול ממשק ההשקיה .עליה ברמת המוליכות
החשמלית בבית השורשים מעידה על הדחה לא מספקת של מלחים מבית השורשים .מומלץ לבצע בדיקת משאבים פעם
בשבוע ,וב וסף לאחר שי וי בהשקיה או בדישון .דריכת המשאבים צריכה להתבצע אך ורק כחצי שעה-שעה לאחר סיום
ההשקיה האחרו ה של היום .שאיבת התמיסה צריכה להתבצע לפ י ההשקיה הראשו ה למחרת.
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טבלה  :1מ ת השקיה מומלצת בפלפל לאורך ציר זמן הגידול )שתילת  ,1/8משך גידול כ  270ימים(
ימים
משתילה

לתקופה

35
0-35
15
36-51
11
52-62
11
63-94
10
95-104
10
105-114
10
115-124
10
125-134
10
135-144
10
145-154
10
155-164
30
165-194
30
195-224
18
225-243
30
244-272
מ"ק מים לעו ה

מ"ק/דו ם/ליום
כמות מים דרשת
צריכת מים טו ET
להשקיה
של הצמח
5
1.3
6.5
3.3
5.5
2.7
5.0
2.5
3.4
1.7
2.3
1.2
2.3
1.2
1.6
0.8
1.7
0.8
2.2
1.1
2.6
1.3
4.0
2.0
6.0
3.0
8.0
4.0
8.0
5.0
1,233
605

הקשר בין הורדת רשת הצל ,צריכת המים ומליחות תמיסת הקרקע  -כאשר מסירים את רשת הצל בתחילת הגידול
עולה מאוד צריכת המים ע"י הצמח בתוך ימים ספורים .יש להביא זאת בחשבון ולהגביר את ההשקיה.
בהמשך הגידול ,כאשר יש ה בעיה של צמחים "תקועים" עקב ח טה מופרזת או רמת מוליכות חשמלית ) (ECגבוהה
בתמיסת הקרקע ,הוספת רשת  30%להצללה גורמת לירידה משמעותית בצריכת המים של הצמח ובעקבות כך לירידה
ברמת המוליכות החשמלית של תמיסת הקרקע ה מדדת במשאבים ,כאשר מ ת המים להשקיה אי ה משת ה.
מרווחי השקיה
והג ההשקיה מושפע מסוג הקרקע בחלקה מחד והצורך בשמירה על רצף הדחת מלחים מאידך .לאחר השקיות הקליטה
בתקופת הגידול משתילה עד תחילת הירידה בערכי  ,ETמומלץ להשקות מספר פעמים ביום .במגבלת מ ת מים יומית
)הקיימת כיום( ,כאשר יכרת עליה ברמת המליחות בקרקע ,יש להגדיל את מ ת ההשקיה לשיפור ההדחה ,ע"י הקט ת
מספר ההשקיות ליום .עם ירידת הטמפרטורה והתקצרות היום יורדים ערכי  .ETבשלב זה מומלץ לרווח את ההשקיה
)בהתייעצות עם המדריך( .עם התארכות היום ועליית הטמפרטורה ,יש להגביר שוב את מספר ההשקיות.
בקרת השקיה באמצעות ט סיומטרים וחייש י רטיבות  -יתן להיעזר במכשירים לדיוק בהשקיה .עם הכ יסה לחורף
והירידה בערכי  ETתעלה עוד יותר תרומת המכשירים ליעילות בהשקיה.

יסודות הז ה ודישון
ח קן – יסוד אשר צרך בכמות גדולה ע"י הצמחים ,שטף בקלות ואי ו צבר בקרקע .הח קן בדישון יכול להופיע בשלושה
צור ים :אוריאה  ,CO(NH2)2אמון  NH4+ו -ח קה ) יטרט(  .NO3-לא מומלץ להתחיל את עו ת הגידול בדשן על בסיס
אוריאה ,אלא בהגיע הצמח לגיל חודש מחשש להרעלת אמו יה העלולה להיגרם בטמפרטורה גבוהה.
זרחן  -קרקעות בתולות בערבה ע יות מאוד בזרחן .בקרקעות מעובדות ותיקות קיים היסוד בריכוזים גבוהים יותר אך
יידותו מוכה ואי ו זמין מידית לצמח .בתחילת עו ת הגידול מומלץ לדשן ברמה גבוהה יחסית של זרחן ) (6-6-6עד
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להתפתחות מערכת השורשים .בהמשך העו ה יתן לרדת בריכוז הזרחן בדשן בהתאם לבדיקות קרקע .כאשר הריכוז
מוך מ 35באולסן רצוי להשלים כדשן יסוד בתחילת העו ה )אפשרי גם כקומפוסט(.
אשלגן  -במי ההשקיה בערבה קיים ריכוז של בין  10ל 20-ח"מ אשלגן המספק באופן חלקי את דרישות צמח הפלפל.
אשלגן שמוצאו מהוספת קומפוסט או דש ים צבר בקרקע בסוגי קשרים שו ים ,חלקו משתחרר לתמיסת הקרקע.
בשטחי גידול בערבה הע יים באשלגן הובח ו במספר מקרים סימ י מחסור באשלגן שהתבטאו במראה הדומה לצריבות
בעלים ולהת וו ות הצמח .תופעות אלו לוו בירידה משמעותית ברמות האשלגן בעלים לכ 20%-מכלל רמת האשלגן
הרצויה .מ גד ,הוספה של אשלגן בריכוזים גבוהים לא תרמה דבר לעליית היבול ולשיפור חיי המדף .בשלב של כ 30-יום
לאחר שתילה חשוב לבצע בדיקות קרקע בעומק עד  20ס"מ )הדגימה בסמוך לצמח ולטפטפת( כדי לאפיין את רמת
האשלגן בקרקע .בדיקת המעבדה ה דרשת היא אשלגן במיצוי מימי או במיצוי קלציום כלוריד ) .(CaCl2תוצאות אלו
יגדירו את ריכוז הדשן האשלג י ה דרש .במידה וערך האשלגן בבדיקת המיצוי ב CaCl2 -ירד מתחת ל 50-30 -ח"מ
) (mg/kgמומלץ להמשיך לדשן בדשן בו היחס של תחמוצת אשלגן לח קן הוא  1:1כדוגמת הרכב הדשן  .7-1-7במיצוי
מימי יש לשמור על ריכוז אשלגן הגבוה מ 20מ"ג/ליטר בהתאם לסוג הקרקע .במקרים של חוסר יתן להשלים בתחילת
עו ה כדישון יסוד אשלגן כלורי או קומפוסט.
סידן ,מג זיום ,גופרית :ריכוזם של יסודות מקרו אלו במי הערבה מספק את דרישות צמח הפלפל ואין צורך בהוספה.
יסודות קורט )מיקרו-אלמ טים( :ברזל ,אבץ ,מ גן ,אבץ ,חושת ובורון .כושר הקליטה של יסודות אלו ע"י השורש יורד
עם ירידת הטמפרטורה .החל מסוף חודש אוקטובר מומלץ לעבור לדש ים המכילים מיקרו-אלמ טים כאשר הברזל
בכילאט הזמין ב pH -הקרקע )לדוגמא  (EDDHAאו לחילופין לדשן את יסודות המיקרו במ ות פרדות .מומלץ לחזור
על פעולה זו פעם בשבוע עד  10ימים אם יש תופעה של סימ י מחסור במיקרואלמ טים בצימוח הצעיר.
בדיקת פטוטרות
שיטה זו מאפשרת יטור ח קה בפטוטרות המשמשות כ"צ רת" המוליכה לעלה ומובילה את חומרי ההז ה כולל הח קן
בצורה של ח קה .שיטה זו מאפשרת קבלת מצב מידי בצמח והתגובה לשי ויים בריכוזי ח קן בקרקע הם כמעט מידיים
)תוך  24שעות( .בדיקת הפטוטרות הוכ סה לשימוש רחב בעקבות יסויים אשר החלו במו"פ ערבה לפ י כ 7-ש ים .להכ ת
הבדיקה יש לדגום פטוטרות בצמחי הפלפל מעלים הראשו ים הפרוסים למלוא גודלם )עלה רביעי חמישי מאמיר
הצמיחה( .את פטוטרות העלים יש למעוך באמצעות כותש שום ולבדוק את המיצוי הצמחי המתקבל בערכת שדה
) (Horiba LAQUA twin NO3המאפשרת מדידת ח קות בטווח רחב מאוד .בין ז ים שו ים יכולים להיות הבדלים רבים.
עיקר הלימוד של בדיקות אלו וההמלצות עשה בזן ) 7158ק ון( ולגבי ז ים אחרים מוצע להתייעץ עם המדריכים.
כדאי להתחיל לדגום החל מגיל חודש בקרוב כי עד אז תוצאות המדידות אי ן יציבות עקב תהליכי גדילה מאוד מרצת
בצמח .בשלב של הסרת רשתות צל ותחילת תהליכי הח טה ,מדדים בפטוטרות עלים של צמחים תקי ים בדרך כלל
ערכים של כ 5,000 -ח"מ יטרט .כאשר מצמצמים בשלב זה את רמת ההז ה ה ית ת במי השקיה לכ 50-ח"מ ח קן על
מ ת לשפר את הח טה ,וצר מחסור מכוון בצמח אשר עשוי להוריד את הערכים בפטוטרות לכ 2,000-ח"מ .לא רצוי לרדת
מתחת לערך זה .עם התקדמות הח טה )ראה הסעיף הבא( ולאחר החזרה לדישון ברמת של  100עד  120ח"מ ,יש לה יח
שגם הרמה ה מדדת בפטוטרות תעלה לכיוון כ 5,000-עד  6,000ח"מ ח קה .יש להחזיק את ערכת הבדיקה במקום קריר
)לא להחזיק את הציוד באוטו( כי ערכי טמפרטורה גבוהה של המכשיר עלולים לגרום להשבתת המכשיר .ב וסף ,לאחר
כל בדיקה יש לשטוף את האלקטרודה במים מזוקקים .מוצע לבצע תהליך של כיול לעיתים מזומ ות כדי להימ ע
מטעויות.
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ספירת ח טים ודישון
מומלץ לבצע ספירות ח טים בקטעים מסומ ים וצמחים קבועים במשך תקופת הח טה .לצורך הספירה יחשב ח ט בגודל
זית ומעלה .ספירה ורישום מסודר של מספר הח טים יספק מידע על קצב הח טה בחלקה ויסייע בקבלת החלטות ב ושא
דישון ודילול ח טים .קצב צבירת הח טים אופיי י לזן )מרכז-מפזר( ותלוי בת אי הסביבה ובמיוחד בטמפרטורת הלילה
)בפארן יתקבל בדרך כלל קצב ח טה גבוה יותר מחצבה( .כאשר קצב הח טה עומד על ח ט ליום ומעלה בשלב של כ6-
ח טים יש להעלות את רמת הח קן בתמיסת ההשקיה לכ 150-ח"מ ח קן צרוף עד אשר מקבלים תגובה ,עליה במי משאב
לכ 400-ח"מ ח קה ) יטרט( .לאחר אבחון העלייה בח קה במי המשאב יתן לחזור לרמת הז ה של כ 100-80-ח"מ ח קן
צרוף במי ההשקיה .במידה והח טים וצרים בקצב איטי יחסית של ח ט לשלושה עד  4ימים )בד"כ בצפון הערבה( אין
לעלות מעל ל 50-עד  60ח"מ ח קן צרוף במי טפטפת ,עד לקבלת לפחות  6-7ח טים ואז יתן להעלות את הדישון לרמה
של  100ח"מ ח קן צרוף במי השקיה.
המלצות דישון
שטחי גידול הפלפל בערבה מאופיי ים בקשת של שיטות להכ ת הקרקע מהוספת קומפוסט ועיבודים כל ש ה ועד לגידול
ללא עיבוד כלל ,אם בקרקע או בתעלות גידול שו ות .המלצות הדישון ה ית ות כאן )טבלה  ,(2דורשות התאמה לכל שדה
בהתאם למצע הגידול ולפוריותו .ההמלצות להלן הן הגדרות בסיס בלבד .יהול ממשק הדישון חייב להתבצע באמצעות
בדיקות קרקע לפחות פעמיים בש ה ,לפ י תחילת הגידול וכ 40-יום לאחר שתילה )אשלגן( ,שימוש במשאבים ובדיקות
פטוטרות .אם יש ם רמות גבוהות של אשלגן וזרחן בבדיקות קרקע לאחר קליטת הצמחים יתן לדשן בדישון ח קתי
בלבד עם אמון ח קתי וזלי עם/בלי מיקרואלמ טים לפי התפתחות הצמח.
טבלה  :2רמות דישון מומלצות לפי שלבי הגידול )שתילת  ,1/8כ  270ימי גידול(
הרכב דשן )(1
ריכוז ח קן
ליטר דשן
שלבי
ימים
צרוף במי
לקוב מים
משתילה התפתחות צמח
מומלץ
השקיה
)ח"מ(
 50עד 70
0.75-1
6-6-6
צימוח
0-30
30-45

תחילת ח טה

45-50

צבירת

50-125

כ 6-ח טים)(2

סיום ח טה
קטיף גל ראשון

 125-165קטיף חורף
גל ש י

ריכוז מטרה של
ח קה NO3-
במי טפטפת

ריכוז מטרה של
ח קה NO3-
במי משאב

150-200

250

7-3-7/7-1-7

0.75

50

150

0-50

 7-1-7או 7-0-7
10-1.5-5

1.5-1.8
1-1.25

 120עד 150

350-400

 300עד 400

)לפי בדיקת קרקע(

 7-1-7או 7-0-7
10-1.5-5
)לפי בדיקת קרקע(

 7-1-7או 7-0-7
10-1.5-5

1.25-1.5
0.9-1

 100עד 120

250-300

בהתאם לבדיקות משאב ופטוטרות

250-300

250

)לפי בדיקת קרקע(

 165-270קטיף אביב
גל שלישי רביעי

 7-1-7או 7-0-7
10-1.5-5

בהתאם לבדיקות משאב ופטוטרות

250

)לפי בדיקת קרקע(

) (1חקלאים המרכיבים בעצמם את הדשן מוזמ ים להתייעץ עם המדריכים לקביעת המרכיבים.
) (2בשלב זה דרש מילוי אי ט סיבי של מלאי הח קן בבית השורשים ובפטוטרות.
שימו לב ,את  7-0-7יתן ליישם עם מיקרו בדש ים ללא זרחן .יתן ליישם מיקרואלמ טים בדרך יעילה וחסכו ית יותר,
ע"י דישון רציף ולא בהגמעות קודתיות.
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בדיקת וכיוון מערכת הדישון
מעקב רציף אחר דיוק בישום הדישון זהו ה דבך הראשון לכל שאר פעולות המעקב אחרי רמות הדישון האחרות במי
משאב ובבדיקת פטוטרות אשר מושפעות מפעילות הצמח ומרמת הדישון אשר א ו מיישמים במי השקיה .מומלץ לכוון
את מערכת הדישון כדי למ וע אי דיוקים במתן הדשן במהלך העו ה ,באמצעות בדיקת המוליכות החשמלית של מי
ההשקיה .דרש מד מוליכות חשמלית ותמיסת כיול .לפ י תחילת התהליך יש לוודא תקי ות וכיול של מד המוליכות
החשמלית.
א .סימולציה לדישון:
 .1יש למלא בדלי קי  10ליטר מים ללא דשן )מי קו בשטח הגידול( .את עשרת הליטרים יש למלא במדויק באמצעות
כד מדידה )ליטרון( .יש לבדוק את המוליכות החשמלית  ECבאמצעות מד המוליכות )המכויל( ,ולרשום את הערך
המתקבל.
 .2יש למדוד במדויק  10סמ"ק דשן )מרוכז( באמצעות משורה או מזרק ,להוסיף לדלי המים )המכיל את עשרת
הליטרים( ולערבב היטב.
 .3יש למדוד את המוליכות החשמלית  ECשל המים בדלי המכילים את מי הקו ועוד  10סמ"ק דשן ,הערך אשר
התקבל הוא גבוה בכמה עשיריות  dS/mממי המקור ללא דשן .יש לרשום את הערכים אשר התקבלו ולחשב את
ההפרש עם דשן לעומת המים ללא דשן .ערך זה הוא ההפרש אשר אמור להיות בין מי קו ללא דישון לבין מי קו אשר
הזריקו להם  1ליטר דשן לקוב מים.
ב .בדיקת ביצוע דישון בחלקת גידול:
 .4בזמן הפעלת מערכת ההשקיה והדישון ,יאספו דגימות מים לאורך כל ההשקיה הן בטפטפת ללא דשן בראש השטח
)לפ י המדש ת( ,והן מי טפטפת המכילים דשן באחת השלוחות.
 .5עם סיום ההשקיה יש לבדוק את המוליכות החשמלית  ECבשתי הדגימות )סעיף  (3לרשום את התוצאות ולחשב
את ההפרש .במידה וההזרקה היא ליטר דשן לקוב מים ומערכת הדישון מדויקת הרי שההפרש במוליכות החשמלית
צריך להיות זהה לסימולציה )סעיף .(1-3
במידה וההפרש בבדיקת  ECבשטח שו ה מזה של הסימולציה סימן כי מערכת הדישון סוטה בפועל למי ון גבוה או
מוך מה דרש .במצב זה יתן לבצע תיקון שדה )רישום ערך גבוה או מוך יותר במחשב ההשקיה( או לפ ות לכיול
מקצועי של מערכת הדישון .יש לבצע את הבדיקות בתחילת הגידול ,ובהמשך אחת לשלושה שבועות או עם כל החלפת
סוג דשן או העלאת או הורדת כמות הדשן .כאשר מחליפים סוג דשן יש לבצע את כל השלבים כולל של הסימולציה
כדי לקבל את ההפרש המתאים לכל סוג דשן.

בכל ספק או שאלה מומלץ להתייעץ עם המדריכים.
כל האמור לעיל הי ו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה ל הוג מ הג זהירות.
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