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  תקציר

מרבית  ,בעבר. וזקוק לטמפרטורה גבוהה להתפתחות תקינה, בזיל הוא גידול קיצי מובהק

חור� חוממו בעונת ההמבני� אשר בקעת הירד� והבשור כ, התקיי� באזורי בית שא�הבזיל גידול 

בזיל רבי� לגידול בכיכר  שטחיהועברו , ע� עלית מחירי הדלקי� והירידה בתמורה .צ"מ 16�18 �ל

אספקה . המאופיי� בתנאי טמפרטורה גבוהי� יחסית לאזורי� אחרי� בתקופת החור� סדו�

אפשרית בתנאי שילמדו התנאי� לגידול בזיל  הכיכרשל בזיל איכותי מאזור בעונת החור� רציפה 

לי ויעיל אפטימשימוש אולימוד  היא ת המחקרמטר. ללא נזקי צינה והתאמה למשלוח ימי ליצוא

 .בחור�איכותי כחלופה לתוספת חימו� בגידול בזיל  ,בעלות נמוכה, באמצעי� אגרוטכניי�

ע� פתחי אוורור ות פוליאתיל� סוכמעבירות מנהרות בוצעו בשתי� עשרה בגידול הבזיל הניסויי� 

אמצעי� הנבדקו  .2010/11עד  2007/8הגידול  במהל� ארבע עונות, מש 50רשתות מכוסי� ב

ובשני  בשני עוביי� )אגריל(בד �אליריעות  ,מיקרו� 100�200יריעות בעובי  :הבאי� אגרוטכניי�ה

 150 �ו 100 � ני כיסויי� למבני�בשילוב ש, ללא חיפויע� חיפוי קרקע והגידול  �נבח ,משכי פריסה

 הרותנבדק הגידול במנהרות מאווררות וסגורות וכ� מנ. חור� ח�במס� תרמי בחור� קר ו ,מיקרו�

נבדקה בשטח , לבד מניטור הטמפרטורה והלחות במבני�. בד�סגורות ע� שרוולי מי� ובשילוב אל

   .ימי משלוחאחסו� מדמה ו באיכותוהיבול משקל , שכיחות המחלות

תר� לא  ולחיפויי� ביריעות לכיסויי�שימוש בסיכו� ארבע עונות הניסויי� עולה כי 

 כיסויי�יבול איכותי התקבל בכל ה. שבמבני�חסית היובלחות  רטורהבטמפ י�מובהק י�להבדל

הפרוס כל ) אגריל(בד �מהקציר הרביעי נמצא יתרו� לגידול תחת אל החל. כל שנות המחקרב

פגע באיכות  ,בחור� ח� יחסית, איטו� 50%מס� תרמי . היממה וכ� לגידול במנהרות מאווררות

עות היו� והפחיתו את הלחות תנו את הטמפרטורה במבנה במהל� שישרוולי מי� מ. היבול

 תרו�בחור� קר או ח� יכולות ל חיפוי הקרקעאו ל/יריעות לכיסוי המנהרה ו. במהל� שעות הלילה

   .בתשומות לחיסכו�

פי  לע, לפי צרכי המגדלצרי� להיות בכיכר לבחור לגידול בזיל פוליאתיל� השיקול באיזה כיסוי 

  .ע לא מעלה את איכות הבזיל החורפי בדר� כללתוספת של חיפוי הקרק. הכיסוי בלבדשל חוזקו 

כלומר , בצורה משמעותית בלילות קרהומבני� ב הטמפרטורהאת העלה השימוש במס� תרמי 

לחות , יה בלחות בשעות הלילהיעליחד ע� זאת התקבלה . התקבלה תוספת אנרגיה במבנה

 מי לשיפור איכותהמס� התר עדיי� לא נמצאה השיטה ליישו� .בחיי המד� של הבזיל פוגעתה

  .הבזיל בחודשי החור� בכיכר
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בפריסה במהל� כל היממה נוח מאוד ליישו� ובעונות מסוימות ) אגריל(בד �אלוש בהשימ

נמוכה יחסית למבני� בה� נפרס , הלחות שהתפתחה במבני� בלילה .א� התקבל שיפור ביבול

בד �יישו� אל. ה להינזקא� גבוהה מאשר במנהרה מאווררת ולכ� איכות הבזיל עלול, מס� תרמי

מנהרה . יכול להביא לשיפור ביבול ובאיכותו א� עדיי� לא הצליח יישומו בכל שנות המחקר

 תאת התפתחות מחלות הנו� כגו� בוטריטיס ובכ� משפר נהמקטי ,בחור� ח� יחסית ,מאווררת

חורי� השימוש בשרוולי מי� נתקל בבעיה של דליפת מי� בגלל  .מאוד את חיי המד� של הבזיל

  .שנוצרו ספונטנית בשרוול ולכ� יישו� השיטה הינו בעייתי

בכל שנות . צמחי� למטר ערוגה 30 �י החקלאי� הוא כ"עומד השתילה המקובל כיו� ע

הביאה לפחיתה ביבול בקציר הראשו� בלבד , צמחי� לערוגה 10או  15, 20המחקר הירידה לעומד 

במנהרות הסגורות שיפרה את , הירידה בעומד יחד ע� זאת. כ לא היה הבדל ביבול הכללי"ואח

�נתו� זה מאפשר לחקלאי לשתול בזיל חורפי במרווחי שתילה גדולי� יותר ולחסו� . חיי המד

  .בתשומות

  
  מבוא

ת לעונהארציי� שיווק המנתוני . לשנה 10�15% �בחמש שני� האחרונות גדל ענ� התבליני� ב

תקופת השיווק העיקרית . בזיל 35%טו� מתוכ�  אל� 11יצוא התבליני� היה עולה כי  2010/11

�בעבר . וזקוק לטמפרטורה גבוהה להתפתחות תקינה, בזיל הוא גידול קיצי מובהק. היא בחור

 16�18 �בקעת הירד� והבשור כשבחור� חוממו המבני� ל, מרבית הגידול התקיי� באזורי בית שא�

מקומות גידול חלופיי� בה� אי�  ואלמגדלי� מהאזורי� הע� עלית מחירי הדלקי� חיפשו . צ"מ

 ינתהמעבר לאזורי� החדשי� הביא איתו צור� לבח. כגו� צפו� ודרו� י� המלח ,צור� בחימו�

). פגעי� ועוד, מי�, קרקע, אקלי�(מתאימות לתנאי� המיוחדי� של האזור השיטות גידול 

הפחתת , � המלחאספקה רציפה של בזיל איכותי בחור� מאזור סובב י תפשרמאהצלחת המחקר 

הפחתת ל מתרות, )2005' אהרוני וחב( נזקי צינה אשר עלולי� לבוא לידי ביטוי בשדה ובמשלוח

 . מניעת ריסוסי� מיותרי� נגד מחלות אוהדות לחותלעלויות גידול כחלופה לחימו� ו

כחלופה לתוספת  ,בעלות נמוכהאמצעי� אגרוטכניי�  אופטימיזציה שלהיא ת המחקר מטר

שמירה על ) 1 :המטרות הספציפיות ה�. באזורי הגידול המסורתיי� דול בזיל בחור�חימו� בגי

בעלות � יצינה באמצעי� אגרוטכניהלילה כ� שלא תרד מתחת לס� הגור� לנזקי  תטמפרטור

וכ� השימוש ומס� תרמי אגריל �בד� כיסוי באל, חיפויי קרקע יישו�) 2. נמוכה וללא חימו�

השינויי� בלחות היחסית  לימוד) 3. הקטנת איבוד חו� לסביבהל במנהרות עבירותבשרוולי מי� 

  ). בעיקר בוטריטיס וכנימת עש הטבק(וטמפרטורת המבנה על התפתחות מחלות ומזיקי� 

  . הר שבכיכר סדו�וזהניסויי� תקיימו בתחנת הניסויי השדה 

  
 וחומרי�שיטות 

 �בכל עונה נבדקו . נות עוקבותשלוש שני� וחצי בארבע עוהניסויי� בתחנת זוהר בוצעו במהל

תוספת של מס� , שימוש ביריעות פוליאתיל� שונות לכיסוי המנהרות. אמצעי� אגרוטכניי� שוני�

שיוש� בפריסה בלילה בלבד ופריסה ) אגריל(בד �תוספת יריעת אל, )1תמונה (תרמי הנפרס בלילה 

�רוולי מי� בשילוב פריסת אלכמו כ� בשנה האחרונה נפרסו ש). 'וב' א 2תמונה (במהל� כל היממה 

האמצעי� הנוספי� שנבחנו היו גידול בקרקע חשופה וקרקע ). 3תמונה (כל היממה ) אגריל(בד 

עומד שתילי� נבח� החל מהשנת המחקר  .וכ� במנהרות סגורות ומאווררות )4תמונה (מחופה 

ר ערוגה ובשנה צמחי� למט 30 �ו 20, 15, 10כתצפית ובשנה השלישית כניסוי בחזרות , השנייה
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הניסויי� התקיימו בשתי� עשרה  .צמחי� למטר ערוגה 10 �צמחי� למטר ערוגה ו 30הרביעית 

מכוסי� ופתח כניסה הע� פתחי אוורור  שונותפוליאתיל�  ות ביריעותסוכמ 1"עבירות של מנהרות 

 בשתי העונות הראשונות). מטר אור� 40(כל מנהרה בגודל של כרבע דונ� . מש 50רשתות ב

הכניסה למנהרות נעשתה דר� מסדרו� ע� כניסה ראשית אחת שפיתחה כוסה ברשת חרקי� 

בעונות אילו הוברר שמסדרו� זה מועיל מאוד מבחינת . כפולה על מנת למנוע חדירת מזיקי�

שבמתח� מבחינת , מזיקי� א� יוצר הבדל מאוד גדול במנהרות הצפוניות והדרומיותהטיפול ב

העונות האחרונות הוסר המסדרו� א� בכל מנהרה הושארה הכניסה  המיקרואקלי� ולכ� בשתי

השקיה . כעומד רגיל, ר כמקובל"צמחי� למ 30עומד , )טיפוח נווה יער(בזיל ז� פרי . הכפולה

   .ודישו� בהתא� להמלצות הגידול

מעקב אחר שינויי האקלי� במבנה באמצעות  �  טמפרטורה ולחות) 1: לבדיקה היו  מדדי�ה

גובה הצמחי� וגובה מטר ושמדדו , ני� שהוצבו בכל חזרה בשלושה גבהי� גובה קרקעאוגרי נתו

היבול נקצר מחלקות  � שקילת יבול ובדיקות איכות וחיי מד�) 2דקות  30לחות וטמפרטורה כל 

מכל קציר נשלחו מדגמי� לבדיקת . ר ומוי� לפי סטנדרטי� של יצוא"מ 4.5מסומנות בגודל של 

תוצאות חלקיות (למעבדה במחלקה לאחסו� במנהל המחקר בבית דג� איכות לאחר האחסו� 

  ). ח זה"מובאות בדו

 5 :דרגות כלהל� 5מדד להופעה כללית דורג בסול� ב� . מדדי האיכות נקבעו באופ� ויזואלי

תוצרת (תוצרת בלתי מכירה , גרועה=  2; משביעת רצו�, טובה=  3; טובה מאד=  4; מעולה= 

ידי �תוצרת בלתי אכילה שאינה ניתנת לשיפור על, התכלות מלאה=  1; )עלהומ 2.5מדד = מכירה 

השחמת עלי� וכמישה , ריקבו� בעלי� או בגבעולי�: גורמי ההתכלות השוני� כגו�. מיו� מחודש

=  3; רמה גבוהה=  4; רמה מרבית=  5כאשר , דרגות 5הוערכו כל אחד בנפרד ודורגו בסול� ב� 

. רמות הפגמי� בוטאו לעיתי� ג� באחוזי�. העדר הפג�=  1; וכהרמה נמ=  2; רמה בינונית

ומטה  2.5דרגות מדד של . ומעלה נחשבו כדרגה קשה של הפג� 3.0במקרי� אלה דרגות מדד של 

לקראת ,"מכירה"בזמ� ה. חיי המד�מבח� ניתנו לאחר  ואלציוני� יש לציי� כי . נחשבו לדרגה קלה

  .ה משמעותית מזו שלאחר חיי המד�איכות הבזיל גבוה, סו� זמ� האחסו�

פיזור צלחות  לאחרבמבנה  עובש האפורהמחלת נער� מעקב אחר התפתחות , במהל� כל קציר) 3

, בי� המבני� ,בכל חזרה ,הצלחות פוזרו בי� השורות. פטרי ע� מצע סלקטיבי לגידול בוטריטיס

י ספירת "ע יטיס במבני�כמו כ� נערכו בדיקות נגיעות בבוטר. בשולח� המיו� והאריזה ובמקרר

אולחו החלקות  ,כשלא נראתה נגיעות בחלקות, הקציר השלישי חרלא. )'ב 5 תמונה(גדמי� נגועי� 

  . )'א 5תמונה (וסקלרוטיניה  בוטריטיסתרבית מנביגה של ב כלסותצלחות מאוחשיפת י "ע

  

  חלקת הניסוי שבה מס� תרמי הנפרס בלילה :1תמונה 

  

מס� תרמי 
מופשל במש� 

 היו� 
קשתות פנימיות 
התומכות במס� 
כאשר הוא נפרס 

 בלילה
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חלקה המכוסה באגריל רק : 'א 2תמונה 
חלקה המכוסה , מאחור. ומופשל ביו�בלילה 

  כל היממהבאגריל 
  

   כל החלקות מכוסה ,לקראת ערב: 'ב 2תמונה 
  באגריל

  

חור� (מנהרה שבה פרוסי� שלושה שרוולי מי� וכ� חלקה בה האגריל פרוס כל היממה : 3תמונה 
2010/11(  

  

  

חור�  8' מנהרה מס(בדקה השפעת חיפוי הקרקע בפלסטיק על הגידול חלקת הניסוי בה נ: 4תמונה 
2009/10( 

  

 אגריל מופשל

  שרוול
 המי� 

חלקה המכוסה 
 באגריל
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צלחות המדבק בוטריטיס : 'א5תמונה 
  וסקלרוטיניה

נגוע , גד� של בזיל בשטח: 'ב5תמונה 
  בבוטריטיס

  
  )1טבלה (ניסויי� לפי שנות הגידול 

כל , מיקרו� 200 �ו 150, 100נבדקו שלושה כיסויי פוליאתיל� שוני�  ,)2007/8( בשנה הראשונה

לעומת קרקע , חיפוי שקו� וחיפוי שחור כס�, אחד בשלוש חזרות בשילוב חיפוי קרקע משני סוגי�

  . איטו� 100%) פולישק(כמו כ� מנהרה אחת שימשה לתצפית ע� מס� תרמי אלומינט . חשופה

 ,אנטי וירוס פוליאתיל�ו מיקרו� 100 ערבה I.Rנוסו שני כיסויי פוליאתיל�  )2008/9( בשנה השנייה

ע� גידול קוד� וללא גידול קוד� וכ� נבדקה , ע� חיפוי קרקע וללא חיפוי קרקע מיקרו� 150

בד בשני � בשתי מנהרות נערכה תצפית הקדמית לבדיקת השימוש באל. השפעת חיפוי הקרקע

נער� יסוי הנבשנה זו  .צמחי� למטר ערוגה 30 �צמחי� למטר ערוגה ו 15ובשני עומדי�  עוביי�

בשמונה מנהרות  2008ספטמבר משתילת גידול בזיל , גידול ראשו�' שלב א .גידול�דו, בשני שלבי�

שתילת בזיל בעשר מנהרות  ,שני גידול', בשלב ב. לקבלת בזיל מאוקטובר עד דצמבר, עבירות

  .מר3 –לקבלת בזיל איכותי בחור� בפברואר  2009בתחילת ינואר , עבירות
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 בזילהבניסויי ט האמצעי� האגרוטכניי� פירו: 1טבלה 

  

בשלב . נישתל בשמונה מנהרות עבירות בשני כיסויי פוליאתיל� שוני�, בזיל סתווי' בשלב א

. ב. חלקה ללא חיטוי. א :על אות� שטחי גידול מהסתיו חולקה כל מנהרה לשלושה טיפולי�' ב

חלקה נקייה שחוטאה בקי3 . ג. )מתא� סודיו�( בעזרת אדיג�" נשר�"חלקה שבה הבזיל הסתווי 

  .כל טיפול בשלוש חזרות). 6תמונה (ושלא גדל עליה בזיל בסתיו 

) 4תמונה (אטו�  50%) פולישק(נבדק מס� תרמי מסוג אלומינט  )2009/10( בשנה השלישית

� כיסוי האל. כיסוי כל היממה וכיסוי רק בלילה, בד בשני אופני�� � כיסוי של אלבשלוש חזרות וכ

מנהרה אחת שימשה . בארבע חזרות, בד רק בלילה נפרס והופשל באות� שעות כמו המס� התרמי

נבדק , כמוכ� בשש מנהרות. בד על הגידול ע� חיפוי קרקע וללא חיפוי קרקע�כתצפית ע� כיסוי אל

  .צמחי� למטר בערוגה 30 � ו 20, 15, �10 שוני� הגידול בארבע עומדי

� הורחב הניסוי לבדיקת שני אמצעי� עיקריי� שרוולי מי� ואל) 2010/11עונת ( הרביעית בשנה 

, מנהרות שבה� נפרסו שלושה שרוולי מי� לאור� כל המנהרה. א: בארבע מנהרות) אגריל עבה(בד 

מ ומולא במי� "ס 20 �בעל קוטר של כהשרוול . אחד במרכז המנהרה ושניי� בצידי המנהרה

, למטר' ג 17בעובי ) אגריל(בד � באותה מנהרה חלקה אחת כוסתה באל. ב). 3תמונה (מקומיי� 

  .לקראת כל קציר הופשל הכיסוי למש� יומיי� והוחזר מיד בתו� הקציר. לאור� כל היממה

. מאווררתבשתי מנהרות נוספות נבחנה השפעת חיפוי הקרקע במנהרה סגורה ומנהרה 

למעט , פתחי אוורור ומנהרה שנייה נשארה סגורה במהל� כל הגידול 3במנהרה המאווררת נפתחו 

כל . מש למניעת כניסת מזיקי� 50כל הפתחי� כוסו ברשת , פתחי אוורור בכניסה ובדופ� האחורית

חלקות ע� קרקע מחופה  4 �חלקות ע� קרקע חשופה ו 4, חלקות 8 � אחת מהמנהרות חולקה ל

צמחי� למטר ערוגה בארבע  30 � וב 10 �השפעת עומד השתילה נבח� ב). מ"מ 0.03(פוליאתיל� דק ב

  .חזרות

  

שנת 
  המחקר 

יריעות 
פוליאתיל� 

  )עובי(

מש� (בד � אל  מס� תרמי
  )פריסה

שרוולי 
  מי� 

חיפוי הקרקע 
  )צבע(

מספר (עומד 
  )צמחי� למטר

2007/8  
  

  

100 ,150 ,200 
  מיקרו�

במנהרת 
  –תצפית 

  איטו� 100%

    �, שקו
' ק, כס�/שחור

  חשופה

  

2008/9  100,150 
  רו�מיק

תצפית בשני   
' ג �17ו 10עוביי� 

  )בלילה(ר "למ

  �  , שקו
  חשופה' ק

, בתצפית בלבד
, 15 �תחת אגריל 

30  
איטו�  50%  מיקרו� 100  2009/10

 )חזרות 3(

שני (ר "למ' ג 17
כל : משכי פריסה

  )בלילה, היממה
  

  �  , שקו
  חשופה' ק

10 ,15 ,20 ,30  
  )חזרות 6(

2010/11  UV 100 �ו 
  מיקרו�

כל (ר "למ 'ג 17  
בשילוב ) היממה

  ע� שרוולי מי�

בארבע 
חזרות 

ובשילוב 
  בד�ע� אל

�  , שקו
  חשופה' ק

10 ,30  )4 
בשני , חזרות

  ) בלוקי�



7  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ה 
ר
טו
ר
פ
מ
ט

)
"מ

)צ

מיקרון 100
מיקרון 200
מיקרון 150

מסך תרמי

  

, מנהרה שבה גדל בזיל בסתיו ובה חלקה נקייה שחוטאה בקי3 ללא גידול בסתיו' שלב א: 6תמונה 
 �  .2008/9חור

  
  תוצאות

  השפעת כיסוי וחיפוי בפוליאתיל�  .1

ר הראשונה אירע אירוע צינה חריג ובכיכר ירדו הטמפרטורות בשנת המחק :טמפרטורה ולחות  .א

תרומת הכיסויי� והחיפויי� הייתה דומה בכל . צ"מ 3�4 � החיצוניות מתחת לממוצע והגיעו ל

 � ו 2009/10 האחרונות החורפיות הגידול בשתי עונות ). 1איור (ללא כל הבדל מובהק , המבני�

בכל המבני� התפלגות . צ"ממתחת לשמונה  לא ירדו טמפרטורות החו3 בלילה, 2010/11

מעלות יותר מאשר  5 � בכ. צ"מ 15 �בבוקר ובלילה כ. הטמפרטורה הייתה דומה במהל� היממה

במש� היו� הפרש הטמפרטורה בי� פני� המבני� לחו3 הגיע . מחו3 למבני�הטמפרטורה שנמדדה 

הרה הדרומית נמדד שיא במנ ,בלט ההבדל בי� חממה צפונית לחממה דרומית. צ"מ 10 �כלעד 

. 12:00בשעה  לעומת המנהרה הצפונית ששיא הטמפרטורה הנמדד היה 09:30הטמפרטורה בשעה 

  .)2איור (כל מהל� התפלגות הטמפרטורות במבני� הצפוניי� והדרומיי� היה שונה 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

במהל� אירוע  התפלגות טמפרטורות אוויר במנהרות לגידול בזיל ע� וללא מס� תרמי: 1 איור

  )13�23/1/2008תחנת זוהר  ( 2008הקרה בחודש ינואר 

השפעת מסך תרמי 
 על טמפרטורת אוויר
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בעיקר בשעות , במנהרות הייתה גבוהה יותר מאשר הלחות החיצוניתהיחסית הלחות 

בכל המנהרות במש� הלילה ושעות הבוקר המוקדמות  ,)3איור (בלילה ומוקד� בבוקר , החשכה

במנהרות הדרומיות הלחות הייתה נמוכה  ואילו. לחות בממוצע 75% �הלחות הייתה גבוהה כ

התפלגות הלחות במנהרה הדרומית הייתה שונה . 05:30 �רמתה ירדה ע� זריחת החמה ב ;יותר

ואילו  14:00בשעות הצהריי� בסביבות  התרחשההעלייה בלחות , מאשר במנהרות הצפוניות

המבני� כתלות בסוג לא היה הבדל בלחות  .16:30צ בסביבות "במנהרה הצפונית רק בשעות אחה

  . הכיסוי בכל עונות הגידול

 

  
  5/1/2009 התפלגות הטמפרטורות במנהרות עבירות לגידול בזיל בכיכר סדו� בתארי�: 2יור א
  

  

  

  5/1/2009 לחות במנהרות עבירות לגידול בזיל בכיכר סדו� בתארי�ההתפלגות : 3איור 
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ו הבדלי� ביבול כתוצאה מהשימוש לא נמצא) 2007/8( בשנה הראשונה: היבול ואיכותו. ב

ס� היבול לאחר . ביריעות הפוליאתיל� השונות לכיסוי או לחיפוי הקרקע לעומת קרקע לא מחופה

לאחר אירוע הצינה נערכו עוד . טו� לדונ� בממוצע בכל הטיפולי� ללא מובהקות 1קצירי� היה  4

לאחר שלושת . טו� לדונ� �2.13ל 2.27ס� היבול הכללי היה בי� . קצירי� 7כ "סה, קצירי� 3

�טו� ל 1.4בי� . כס� בשלושת הכיסויי� השוני�/הקצירי� האחרוני� נראה יתרו� לחיפוי השחור

  ).4איור (טו� לדונ� א� ההבדל לא מובהק  1.4טו� לדונ� ובצורה בולטת תחת המס� התרמי  1.2

  

   5/3/2008עד  5/2/2008 �מ, קצירי� 3: ועד סו� הניסוילאחר הקרה  יבול מצטבר לדונ� :4ר איו

  
נערכו שלושה קצירי� ' בשלב א, נבדקו שני כיסויי� בשני שלבי� 2008/9 בחור� ,בשנה השנייה

, 9.2.09נערכו חמישה קצירי� בתאריכי� ' בשלב ב 24.11.08 � וב 10.11.08, 27.10.08בתאריכי� 

  .6.4.09 �וב 23.3.09, 10.3.09, 24.2.09

לא נמצא הבדל ; מר�3התקבל יבול איכותי בכל הטיפולי� בחודשי� פברואר גידול � בחלקות דו

לא נמצא הבדל בי� ; מיקרו� IR 150 �בהשוואה למיקרו�  IR 100 ,מובהק בי� טיפולי הפוליאתיל�

הצמחי� בי� גידול לגידול או שתילת " שריפת"גידול ע� �דו, גידול ללא טיפול בי� הגידולי�� דו

לחלקות  )חיפוי קרקע בפוליאתיל�( הבדל בי� החלקות המחופות לא נמצא; ללא גידול קוד� נוארי

בניתוח דו גורמי לא נמצא הבדל מובהק לא� אחד ; )מיקרו� 150שגדלו תחת כיסוי (לא מחופות 

   .מהטיפולי�

  
אה נערכה השוו, בעקבות המסקנות מהשני� הקודמות, 2010/11 חור�, בשנת הניסוי האחרונה

ללא הבדל בטיב כיסוי , במנהרות מאווררות וסגורות ע� חיפוי קרקע וללא חיפוי קרקע

לא היה הבדל ביבול בקרקע חשופה או , בשנת המחקר האחרונה. הפוליאתיל� של המנהרה

  ).5איור (במנהרה הסגורה היבול היה גבוה יותר מאשר במנהרה המאווררת . מחופה
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מועד הקציר

סגורה חשופה-6

חשופה 12-מאווררת

סגורה מחופה-6

מחופה 12-מאווררת

  

מאווררת האחת בשתי מנהרות קרקע וללא חיפוי קרקע חיפוי  ע� הצטברות היבול בגידול: 5איור 

  .2010/11 בחור� סגורהשנייה ו

 
לאחר אירוע  .ירדו הטמפרטורות לרמה כזו שגרמה לפגעי קור בשנה הראשונהרק  פגעי קור

 ,חלקות התצפית ללא חיפוי הקרקע, הצינה נמצא יתרו� מסוי� למס� התרמי על שאר הטיפולי�

לעומת החלקות ע� החיפוי השקו� או כלורוזה היו פגועות פחות בהשחרות וכתמי  שבמס� התרמי

ס� הכול ). �7ו 6 י�איור( כס� שבמס� התרמי ובהשוואה לשאר החלקות בניסוי/החיפוי השחור

 . נעלמו לאחר מספר ימי� בכל חלקות הניסוי )7תמונה ( פגעי הקור

0

2

4

6

8

10

12

 
ורת

ביק

שחור  שקו�   
ורת

ביק

שחור  שקו�   
ורת

ביק

שחור  שקו�   
ורת

ביק

שחור  שקו� 

200 150 100   $150תרמי 

ההשחרות  
הופעת 
 )שכיחות 

(אחוזי�

  

   חיפוי וכיסוי במנהרות בטיפולי) השחרה(געי קור חמורי� פ שכיחות: 6איור 
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  שכיחות פגיעות קור המתבטאת ככתמי מוזאיקה: 7איור 

  

  

  .פגעי קור בעקבות אירוע הצינה בעלי בזיל מתחנת זוהר: 7תמונה 

  
   עובש אפורנגיעות ב

לא נמצאו  .שכיחות הנגיעות הייתה נמוכה ביותר, בשטח עובש אפורבבבדיקת נגיעות צמחי� 

  .בי� טיפולי הכיסוי והחיפויהבדלי� מובהקי� 

  
�  חיי מד

התקבל יבול איכותי בציוני� גבוהי� לאחר  ,בכל הטיפולי� עד לקציר הרביעיהראשונה  בשנה

. לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הטיפולי�). 2 טבלה) (סימולציה ימית(יו�  11�12השהיה של 

 לרמה המאפשרת יצוא,יבול לאחר האחסו� בכל הטיפולי�איכות ה ירדה, לאחר הקציר הרביעי

  .)3טבלה () יו� 11�14(ולא בהובלה ימית ) מקוצר(רק במסלול אווירי 

  



12  
 

+ צ "מ 12 �ימי� ב 10ולאחר אחסו� של  �11�13.12.07חיי מד� לאחר הקציר הראשו� ב: 2טבלה 
  .צ"מ �17יומיי� ב

 כיסוי
חיפוי 
 קרקע

 מדד
מדד 

 כמישה

 יקבו� עלי�ר השחמות עלי�
השחמת 
 אמירי�

מדד 
 נשירת

PE )µ(  מדד קשה % מדד הופעה 
% 

 עלי� קשה

100 

 1.1 1.1 0 1.1 0 1.1 1.6 3.3 ללא
 1.2 1.1 0 1 0 1.1 1.7 3.2 שחור
� 1.1 1 0 1 0 1.3 1.4 3.4 שקו

150 

 1.1 1 0 1.1 0 1.1 1.1 3.6 ללא
 1.1 1 0 1.1 0 1.2 1.2 3.6 שחור
� 1 1 0 1.1 0 1.2 1.2 3.6 שקו

150 
 תרמי

 1.5 1 0 1.2 0 1.1 1.9 3 ללא
 1.5 1 0 1.1 0 1.1 1.5 3.4 שחור
� 1.5 1 0 1.1 0 1.1 1.5 3.4 שקו

200 

 1.2 1.1 0 1.1 0 1.1 1.5 3.4 ללא
 1.1 1.1 0 1.1 0 1.1 1.5 3.3 שחור
� 1.2 1.1 0 1.1 0 1.2 1.3 3.4 שקו
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   ולאחר אחסו� 22.01.08 �הקציר הרביעי בחיי המד� לאחר : 3טבלה 

מדד

% קשהמדד% קשהמדד% קשהמדד% קשהמדדהופעה

I2.91.41.801.401.101.13.71

II21.22.323.71.43.31.925.91.822.21.1

I31.21.801.301.10101

II2.41.42.318.51.301.517.81.36.71.1

I31.61.601.46.71.13.3101

II2.61.42.13.31.301.313.31.101.2

I2.71.12.101.44.81.30101

II2.712.201.101.413.31.13.31

I3.21.31.501.101.101.13.31

II2.61.22.38.31.301.29.5101

I2.81.41.901.20101.13.31

II2.41.62.211.71.53.31.618.31.26.71

I3.11.51.501.401.10101

II2.11.120102.8802301.2

I31.51.501.201.30101

II2.21.42.201.402.3502.1401

I3.21.31.201.101.4101.301

II2.31.42.212.51.902.137.5101.2

I2.71.5271.3010101.1

II2.41.32.514.11.101.471.26.71.1

I2.61.52.13.31.43.31.23.3101.1

II2.61.12.314.41.201.623.31.15.61.1

I2.81.41.93.71.401.10101

II2.41.42.3201.301.6151.13.31

מדד 
כמישה

ריקבו� עלי�השחמות עלי�נזקי קרה

שחור

שקו�

השחמת ריקבו� גבעולי�
אמירי�

100

ביקורת

שחור

שקו�

חיפוי 
בדיקהקרקע

200

ביקורת

שחור

שקו�

150

ביקורת

שחור

שקו�

 150
תרמי

ביקורת

) (I צ"מ 17 �יומיי� ב+ צ "מ 12 �ימי� ב  7אחסו�.  

) (II צ"מ 12 �ימי� נוספי� ב 3+ צ "מ 17 �יומיי� ב+ צ "מ 12 �ימי� ב 7אחסו�.  
  

בקציר השלישי בזיל התקבל , ללא קשר לטיב הכיסוי או החיפוי או לחיטוי בשנת המחקר השנייה

לאחר הקציר החמישי והאחרו� נמצאה ). 4טבלה ( )2.9מדד הופעה כללי מעל ( גבוההבאיכות 

א� לא נמצא הבדל מובהק באיכות הבזיל בכל , )2.5.�2.6מדד הופעה של (ירידה באיכות הבזיל 

א� , כירבזיל לא מ, 2.4קיבלו ציו� ממוצע של בפוליאתיל� החלקות שלא היו מחופות . החלקות

  . )5טבלה ( מיתר הטיפולי� מובהקהבדל ללא 
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  שתילה על כושר ההשתמרות של בזיל לאחר האחסו� מועד ועומדי, השפעת מבני�: 4טבלה 
 � יומיי� ב+ צ "מ 12 �ימי� ב 5) + אדאפרש(יו� במסו� : אחסו�, 10.03.09 :קציר שלישי בניסוי

  צ"מ 17
  

  טיפול

  שתילה\
  פלסטיק

מדד 
  הופעה

מדד 
  מישהכ

  קבו� גבעולי�יר  קבו� עלי�יר  השחמת עלי�
השחמת 
  אמירי�

נשירת 
  עלי�

  קשה %  מדד  קשה %  מדד  קשה %  מדד

גידול � דו
חיטוי  ללא

  ביניי�

  1.5  1.0  5.6  1.3  5.0  1.3  0.0  1.1  1.8  2.9  רגיל

150  2.9  1.8  1.0  0.0  1.4  12.5  1.1  2.8  1.0  1.4  

  1.0  1.1  2.8  1.1  2.5  1.4  0.0  1.1  1.7  3.0  ללא חיפוי

  בודד גידול
  1.1  1.0  0.0  1.0  7.5  1.3  0.0  1.2  1.8  3.0  רגיל

150  2.9  1.9  1.1  0.0  1.2  0.0  1.2  5.3  1.0  1.3  

+ דו גידול 
יפול ט

  ביניי�

  1.4  1.0  0.0  1.0  5.0  1.2  0.0  1.1  1.7  3.1  רגיל

150  3.0  1.8  1.2  0.0  1.2  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  

  דק  אגריל

  ודדב גידול

�  1.1  1.1  5.6  1.2  0.0  1.3  0.0  1.1  1.8  3.0  עומד נמו

  1.3  1.1  5.0  1.1  5.0  1.2  0.0  1.1  1.8  3.0  עומד רגיל

  עבהאגריל 

  בודד גידול

�  1.3  1.1  0.0  1.0  12.5  1.5  0.0  1.1  1.7  2.9  עומד נמו

  1.1  1.1  7.8  1.2  2.8  1.3  0.0  1.1  1.7  3.0  עומד רגיל

  

  :עד וצפיפות שתילה על כושר ההשתמרות של בזיל לאחר האחסו�מו, השפעת מבני� :5טבלה 
  .צ"מ 17 �יומיי� ב+ צ "מ 12 �ימי� ב 8: אחסו�, 6.04.09: קציר חמישי ואחרו� בניסוי

  

/  טיפול
  שתילה

  פלסטיק
מדד 

  הופעה
מדד 

  כמישה

  קבו� גבעולי�יר  קבו� עלי�יר
נשירת 

  עלי�
  קשה %  מדד  קשה %  מדד

דו גידול ללא 
  טוי ביניי�חי

  2.9  10.0  1.3  25.0  2.1  1.8  2.5  רגיל

150  2.6  1.9  2.0  30.0  1.2  2.5  2.3  

  2.9  12.5  1.4  40.0  1.4  1.7  2.4  ללא חיפוי

  חד גידול
  2.1  0.0  1.1  7.5  1.6  1.8  2.9  רגיל

150  2.5  1.6  2.4  42.5  1.4  12.5  3.0  

דו גידול ע� 
  ביניי� חיטוי

  2.4  2.5  1.1  20.6  2.1  1.8  2.7  רגיל

150  2.8  1.8  1.8  10.0  1.1  5.0  2.1  

  דקאגריל 

  חד גידול 

  2.3  5.0  1.2  27.5  2.2  1.6  2.5  נמו�עומד  

  2.6  10.0  1.3  32.5  2.3  1.5  2.4  רגילעומד 

  עבהאגריל 

  חד גידול

  2.0  5.0  1.3  25.0  1.9  1.7  2.6  נמו�עומד 

  2.5  15.0  1.5  27.5  2.1  1.6  2.6  רגילעומד 
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, בה נבדקה השפעת מבני� סגורי� ומאווררי� בשילוב חיפוי קרקע או בלעדיו הבשנה האחרונ

�2.95לא היה הבדל בי� הטיפולי� בכול� התקבלו ציוני� גבוהי� , בשלושת הקצירי� הראשוני�

נראה הבדל בי�  28.2.11 � וב 14.2.11 � בקצירי� רביעי וחמישי ב. בזיל איכותי הראוי ליצוא 2.59

יותר , 2.52, רביעי במנהרה המאווררת והקרקע המחופה התקבל ציו� גבוהבקציר ה. הטיפולי�

. א� ללא מובהקות, בזיל פסול ליצוא, 2.01מאשר במנהרה הסגורה ע� הקרקע החשופה ציו� 

בקציר החמישי כל היבול . בממוצע 75% �הציו� הנמו� הוא ביטוי לריקבו� קשה שנמצא בעלי� כ

בכל הטיפולי� המבטאי� ריקבו� בעלי�  2.2 �נמוכי� מ בכל הטיפולי� נפסל ליצוא ציוני�

  ).6טבלה (ובגבעולי� 

  
  .קרקע מחופה על כושר השתמרות בזיל לאחר האחסו�, קרקע חשופה, השפעת מבני�: 6טבלה 

 � ימי� ב 5) + אדאפרש(יו� במסו� : אחסו�, 28.2.11: וקציר חמישי 14.2.11: קציר רביעי בניסוי

  .צ"מ 17 �יומיי� ב+ צ "מ 12

נשירת השחמת מדד רקבו� מדד רקבו� מדד מדד חיפוי הקרקע סוג המנהרהמספר הקציר 

עלי� אמירי� גיבעולי� עלי� כמישההופעה

(1�5)(1�5)ג ע (1�5)(1�5)% קשה(1�5)(1�5)(1�5)

2.391.691.140.002.021.8829.2621.851.041.75מנהרה סגורה

2.521.941.334.441.711.4316.7519.881.021.60מנהרה מאווררת 

2.011.221.153.332.942.3074.4437.781.002.33מנהרה סגורה

2.481.761.580.001.911.4430.0312.041.001.83מנהרה מאווררת 

2.171.881.190.002.462.0058.3333.331.382.17מנהרה סגורה

2.222.241.7911.112.241.6640.5623.611.211.80מנהרה מאווררת 

1.941.351.313.703.112.1787.5044.441.142.83מנהרה סגורה

2.002.192.1931.482.761.9664.0732.961.062.17מנהרה מאווררת 

השחמת עלי� 
רקבו� קשה

(%)

קציר 4 

קציר 5

קרקע חשופה

קרקע חשופה

קרקע מחופה

קרקע מחופה

  

  

  ובשילוב שרוולי מי�  בד$ השפעת השימוש במס� תרמי ובכיסויי אל. 2

   :טמפרטורה ולחות. א

�4תר� בי�  המס� התרמי, 2008באירוע הצינה החריג שהתרחש בינואר  בשנת המחקר הראשונה

תרומת המס� , וניתירדה הטמפרטורה החיצככל ש .)4איור ( בהשוואה למבני הביקורת צ"מ 8

  ).8איור (צ "מ 10טמפרטורת המבנה ע� המס� התרמי לא ירדה מ  .תריתה גדולה יויה

העלה את , בחור� ח� יחסית השימוש במס� תרמי בדר� כלל, בשנת המחקר השלישית

מעלות  2�3 �לא יותר מ, א� ג�) אגריל(בד –טמפרטורת הלילה במבנה יותר מאשר השימוש באל 

ואילו הלחות בלילות תחת מס� תרמי הייתה גבוהה יותר מאשר במבנה שכוסה ). 8איור (צלסיוס 

  ).9איור (בד במש� הלילה בלבד � באל
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  18�22/12/2009 טמפרטורת אוויר תחת מס� תרמי ואגריל בשני אופני� בתאריכי�: 8איור 
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 (%
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ת 
חו
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מס� תרמי
אגריל כל היממה
אגריל רק בלילה

  

  18�22/12/2009 לחות האוויר היחסית תחת מס� תרמי ואגריל בשני אופני� בתאריכי�: 9איור 
  

' גר 17 �ר ו"למ' גר 10בשני עוביי� ) אגריל(בד �נבחנו שתי יריעות אל בעונת המחקר השנייה

כיסוי , הקל יותר ליישו� ובשני אופני� ,בד העבה� נבח� רק האל השלישיתבעונת המחקר , ר"למ

י� מבחינת הטמפרטורה במהל� כל היממה לא נראו הבדל. רק בלילה וכיסוי בכל שעות היממה

במבני� בה� , מבחינת הלחות. כנראה בשל חור� ח� יחסית) 8איור ( משמעותיי� בי� הטיפולי�

האגריל נפרס רק בלילה הייתה הלחות נמוכה יותר בלילה לעומת המבני� בה� האגריל היה פרוס 

 .)9איור (כל היממה 

לא שרוולי ע� שרוולי מי� ול סגורי�לעומת מבני�  מאווררי�נבדקו מבני� הרביעית בשנה 

 20�40% �כ, במנהרות המאווררות הלחות היחסית הייתה נמוכה יותר בכל שעות היממה. מי�

בה� נפרסו שרוולי המי� הייתה נמוכה יותר , הלחות בשעות הלילה במבני� הסגורי�. הפרש
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איור (בלחות האוויר  �10�15%הפרש של כ , מאשר הלחות שבמבני� הסגורי� ללא שרוולי מי�

מעלות  5�10 �ל� שעות היו� הטמפרטורה במבני� ע� שרוולי המי� הייתה נמוכה בבמה). 10

בטמפרטורת הלילה לא היה הבדל גדול בי� . המי� צלסיוס לעומת המבני� הסגורי� ללא שרוולי

  ).11איור (המבני� 
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, סגורות וסגורות ע� שרוולי מי�, התפתחות הלחות היחסית במנהרות מאווררות: 10איור 
�  2010/11 חור

  

 

  

, במנהרות מאווררות 2010התפלגות הטמפרטורה במהל� יממה לדוגמה בחודש דצמבר : 11 איור
  .מנהרות סגורות ומנהרות סגורות ע� שרוולי מי�
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  :היבול ואיכותו. ב

 ירודה משאריבול ממנהרה שבה נפרס מס� תרמי היה גבוה יותר א� באיכות  הראשונה שנהב

מאשר בשתי נמצא שהיבול בחלקות הביקורת היה גבוה  השנייהבשנה ) 3טבלה (החלקות 

  ).7טבלה (האגריל הדק בה� נפרס מחלקות א� רק באופ� מובהק , החלקות בה� נפרס האגריל

  

  ניתוח חד גורמי השפעת השימוש בכיסוי אגריל על היבול : 7טבלה 

  )ר"מ/ג"ק(יבול   טיפול

  B 1.094  אגריל דק 

   1.139AB  גריל עבה א

   A  1.285  ביקורת ללא אגריל 

  

שהיה פרוס כל היממה ) אגריל(בד �אליריעת ההתקבל יבול גבוה יותר תחת השלישית בשנה 

  ). 12איור (בי� טיפולי� אלו לא היה כל הבדל . לעומת היבול שהתקבל בשאר הטיפולי�

   

  . מר3 � ינואר, אחר חמישה קצירי�ס� היבול המתקבל בכל אחד מהטיפולי� ל :12איור 

  

במנהרות ע� שרוולי מי� על ) אגריל(בד � נבדקה השפעת השימוש באל בשנת המחקר הרביעית

  ). 13איור (היבול ולא נמצא הבדל מובהק בי� הטיפולי� 

  

a  

b  b  b  
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מועד הקציר

ללא אגריל וללא גידול קודם

ללא אגריל 

ל עם אגרי

  

הצטברות היבול במנהרות ע� שרוולי מי� ע� אגריל וללא אגריל ע� גידול קוד� וללא : 13איור 
  2010/11 חור� ד�גידול קו

  

�  חיי מד

לא נמצא הבדל בי� חלקות ) 4טבלה (מבחינת חיי המד� לאחר הקציר השלישי  השנייה בשנה

לאחר הקציר החמישי בזיל תחת אגריל עבה . עבה או דק לעומת חלקות שלא כוסושכוסו באגריל 

רה מובהקת א� לא בצו 2.5�2.4, מאשר הבזיל שגדל תחת אגריל דק 2.6, קיבל ציו� טוב יותר

  .)5טבלה (

השימוש באגריל הפרוס רק בלילה או בכל היממה הביא ליבול באיכות גבוהה  בשנה השלישית

שבו התקבל יבול איכותי רק , לעומת הטיפול בו נפרס מס� תרמי בלילה. בכל ארבעת הקצירי�

  . )8טבלה ( ומטה 2.3בכל שאר הקצירי� היבול לא היה ראוי לשיווק ציו� , בקציר הראשו�

  

  איכות הבזיל לאחר השהיה מדמת יצוא בכל טיפולי הכיסוי: 8טבלה 

12345

3.1.1024.1.107.2.1019.2.107.3.10

3.12.32.22.21.8מס� תרמי רק בלילה

3.12.62.92.52.5אגריל כל היממה

3.42.62.82.82.4אגריל רק בלילה 

מספר הקציר ומועדו
הטיפול

  

  

הייתה טובה רק עד לקציר , בלבדבמנהרות ע� שרוולי המי�  הבזיל יבוליכות אבשנה האחרונה 

כתוצאה מריקבו� ובשני והשלישי  2.4בקציר הראשו� תחת אגריל התקבל ציו� נמו�  .השלישי

, ומטה 2.01החל מהקציר הרביעי בחלקות ע� אגריל וללא אגריל התקבל ציו� הנמו� . שתפרה

טבלה ( גבעולי� וכ� נשירת עלי�וב) 8תמונה (קבו� קשה בעלי� יבבזיל התגלה ר. ליצוא בזיל פסול

9(.  

על כושר  בחלקות ע� כיסוי באגריל וללא תוספת אגריל , שרוולי המי� במבנההשפעת :  9טבלה 

  :תמרות של בזיל לאחר האחסו�ההש
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  .צ"מ 17 � יומיי� ב+ צ "מ 12 �ימי� ב 10�12:אחסו�  27.12.10�28.2.11 �מה 1�5קצירי� 

נשירת השחמת מדד רקבו�מדד רקבו�מדדמדד

עלי� אמירי� גיבעולי� עלי� כמישה הופעה 

(1�5)(1�5)גע (1�5)(1�5)%  קשה (1�5)(1�5)(1�5)הכיסויתארי� הקצירקציר

2.732.191.140.001.221.181.675.002.00ללא אגריל 

2.422.441.040.001.641.0716.112.782.13ע� אגריל 

2.852.131.260.001.141.040.000.001.101.13ללא אגריל 

2.672.261.300.001.191.070.003.701.221.50ע� אגריל 

2.661.581.370.001.641.4312.9614.811.111.60ללא אגריל 

2.561.381.230.001.951.9027.1831.651.111.83ע� אגריל 

1.681.051.000.003.373.5794.2981.071.003.00ללא אגריל 

1.361.001.000.003.914.28100.0097.501.003.75ע� אגריל 

2.011.501.160.002.862.3764.9446.281.282.70ללא אגריל 

1.861.291.042.083.252.7482.4164.351.302.92ע� אגריל 

29.01.11 קציר  3

14.2.11 קציר  4

28.02.11 קציר  5

רקבו� קשה השחמת עלי� 

(%)

27.12.10 קציר  1

12.1.11 קציר  2

  

  

  

  

  

  

  עלי� לאחר האחסו� נגועי� בבוטריטיס: 8תמונה 

  

  ה גדולהימעקב אחר התפתחות מחלות העובש האפור וקישיוני

 ,תוצאות חלקיות מובאות בדוח זה, פרו צמחי� נגועי� בשתי המחלותנס במהל� גידול הבזיל

תחת  וקישיונייה גדולה) 'ב 5תמונה (שכיחות הצמחי� הנגועי� בעובש האפור  בשנה השלישית

  .)11 � ו 10טבלאות (בשתי המחלות  הוגברהאגריל ומס� תרמי 
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�בחור השפעת אגריל על תחלואת צמחי� במהל� גידול הבזיל: 10טבלה  2009/10.  

, שטח מתחת לעקו� התפתחות המחלה(שכיחות מחלה 

 )ימי� Xצמחי� ' מס

 קישיונייה גדולה עובש אפור טיפול

 ללא אגריל 12.1±5.2 217.4±27.8

 אגריל פרוס בלילה 41.9±14.2 286.7±48.5

 אגריל פרוס ביו� ובלילה  59.2±16.1 361.5±62.2

  

  .2009/10 בחור� צמחי� במהל� גידול הבזיל על תחלואת מס� תרמיהשפעת : 11טבלה 

שטח מתחת לעקו� התפתחות (שכיחות מחלה 

 )ימי� Xצמחי� ' מס, המחלה

 קישיונייה גדולה עובש אפור טיפול

349.4±50.5 35.6±18.0 

 �היקש ללא מס

  תרמי

 מס� תרמי  25.5±9.6 1364.2±117.5

 

 השפעת העומד על היבול וחיי המד� 

בכל אחת מה� כיסויי ש, הבזיל גדל בשתי מנהרות, פית בלבדרכה הבדיקה כתצנעבשנה הראשונה 

, ש� נראה בבירור שלמרות העומד הנמו� .בנוס� לעומדי� אגריל שוני� אגריל עבה ואגריל דק

הורחב הניסוי לארבעה  יהיבשנה השנ .אי� פחיתה ביבולולאור� התקופה אי� ירידה ביבול 

איור (ג� כא� התקבל יבול דומה בכל העומדי� . � למטר בערוגהצמחי 30 � ו 20, 15, 10עומדי� 

צמחי� למטר  30נבדק הגידול בשני עומדי� בלבד הגבוה ביותר , ובשנה השלישית והאחרונה) 16

היה הבדל ביבול רק במנהרות הסגורות בשנה זו . צמחי� למטר בערוגה 10בערוגה והנמו� ביותר 

  .ולשהשפיעו על תוצאות היב, והמאווררות

  

  היבול ואיכותו

 .)14איור ( בטיפולי העומדי� נראה הבדל רק בקציר הראשו� א� ס� היבול העונתי היה דומה

 15יבול איכותי במהל� כל הקצירי� ובכל העומדי� פרט לקציר השני בעומדי� הנמוכי�  התקבל

   .)12טבלה ( הכ עד הקציר הרביעי התקבל יבול באיכות גבוה"אח. בהתאמה 2.4 �ו 2.2ציו� , 10 � ו
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שבוע הקציר

'  עומד א  '  עומד ב  ' עומד ג  '  עומד ד 

העומדי� , �7.3.10ועד ה 31.1.0 �השפעת העומד על היבול במהל� כל הקצירי� החל מה: 14 איור 
  .צמחי� למטר ערוגה 10, 15, 20, 30
  

  2010/11 בעונת איכות הבזיל לאחר השהייה מדמת יצוא בארבעת העומדי� השוני�: 12טבלה 

12345

3.1.1024.1.107.2.1019.2.107.3.10

3.52.72.72.62.7א� 30 צמחי� למטר

3.42.72.82.52.4ב� 20 צמחי� למטר

3.42.232.52.5ג� 15 צמחי� למטר 

3.42.42.72.52.4ד� 10 צמחי� למטר

מספר הקציר ומועדו 
עומד הצמחי�

  

בעונת המחקר האחרונה נראה שהיבול במנהרות הסגורות היה גבוה יותר מאשר במנהרות 

, לעומת העומד הנמו�, צמחי� למטר 30, א� בצורה מובהקת רק בי� העומד הגבוה, המאווררות

  . )15איור (צמחי� למטר  15
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מועד הקציר
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30מאווררת 

15מאווררת 

  

  

  2011וסגורות בעונת המחקר מאווררות ומד במנהרות היבול המצטבר בטיפולי הע :15איור 

  

 �  חיי המד

כלומר , בקציר הראשו� היה הבדל מובהק בי� מרווחי השתילהש מד השוני� נמצאובטיפולי הע

שתילי�  15, היה יבול גבוה מאשר בעומד הנמו�, צמחי� למטר ערוגה 30של , בעומד הגבוה

הל� הקצירי� נראתה השפעה לסוג המבנה על ע� ההתקדמות בגידול ובמ. צמחי� למטר ערוגה

נראה יתרו� למנהרות , שהתקיי� באמצע פברואר, בקציר הרביעי. ולא השפעת העומד היבול

תלות ללא , נראה יתרו� למנהרות המאווררות ,שהתקיי� בתחילת מר3, הסגורות ובקציר החמישי

  ).16איור (מרווח השתילה ב

  



24  
 

0

1

2

3

19 34 51 77 101 117

30סגורה  8 15סגורה  8

30מאווררת  9 15מאווררת  9

)ימי�(משתילה  זמ�

ל 
בו

הי
 )

ק
"

/ג 
ה 

ק
ל
ח

(

  

) ר"למ 30 �ו 15(היבול בכל אחד מהקצירי� בחלקות סגורות ומאווררות ובשני עומדי� : 16איור 
  2011בעונת המחקר 

  

  דיו� 

  כיסוי וחיפוי בפוליאתיל�

על הטמפרטורה  בכל עונות המחקר לסוג הכיסוי או החיפוי בפוליאתיל� לא הייתה השפעה

שכיחות , חי� בבוטריטיס בשטחבבדיקת נגיעות צמ. במבני� במהל� היממה ווהלחות שהתפתח

הפטרי בי� טיפולי הכיסוי והחיפוי ובצלחות  הבדל מובהקלא הנגיעות הייתה נמוכה ביותר ול

  .בוטריטיסהפטרייה לא נמצאה  עונהבמהל� הללכידת הפטרייה שפוזרו 

בשל  ,הראשונה בשנה. ג� בתנאי חור� קר, מכ� שג� לא נמצאה השפעה על היבול ואיכותו

לא התקבל יבול איכותי , מעלות 3�4 �מתחת לממוצע לכ רטורההטמפיג שבו ירדו החור� החר

התקבל יבול איכותי המתאי� , שלאחר מכ�בשנות המחקר . מר�3בחודשי� המבוקשי� פברואר

, תחילת אפריל, ג� בקציר החמישי והאחרו�. מר�3ליצוא עד הקציר הרביעי בתאריכי� פברואר

  .החלקות שגדלו ללא חיפוי עדיי� התקבל יבול איכותי למעט

נמצא במיקו� המבנה שבמתח� תחנת  בהתפלגות הטמפרטורה והלחות הבדל משמעותי

נלקח בחשבו� בהצבת הטיפולי� זה דבר  .והמנהרות הדרומיות צפוניותבי� המנהרות ה, הניסויי�

  . בעונות המחקר הבאות

ואה למנהרות בעלות בשנת המחקר האחרונה נעשה ניסיו� לגידול במנהרות סגורות בהשו

י כ� "פתחי אוורור רבי� במטרה להעלות את טמפרטורות היו� במבני� לקבלת טיפול חו� וע

הטמפרטורה  ,בשל חור� ח� יחסית התקבלה תוצאה הפוכה. לשפר את חיי המד� של הבזיל

א� הלחות במנהרות המאווררות , במנהרות המאווררות והסגורות לא הייתה שונה באופ� מובהק

ובלילה הפרש  15% �ביו� הפרש של כ, תה נמוכה באופ� משמעותי מאשר במנהרות הסגורותהיי
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לא , סגורות ע� חיפוי קרקע וללא חיפוי קרקעהמאווררות והמנהרות הבהשוואה בי�  .45% �של כ

התבטאה ג� , שהיו מאווררות יותר, הלחות הנמוכה במנהרות הפתוחות .הבדל ביבול נמצא

  .  מהקציר הרביעי ניכר יתרו� למנהרות המאווררות ללא קשר לחיפוי הקרקעהחל , באיכות הבזיל

  

  בד ושילוב שרוולי מי� $ כיסויי אל ,מס� תרמי

התקבלה טמפרטורה גבוהה יותר בלילה מאשר בשאר  המס� התרמיבמדידות שנערכו במבנה ע� 

תחת . ו� גידוליא� הדבר לא הביא ליתר, בייחוד באירוע הצינה החריג בשנה הראשונה, המבני�

 �בדליהה. )אגריל(בד � אלהמס� התרמי התפתחה לחות גבוהה בלילה יותר מאשר בכיסויי ה

המס� הינו אטו� לתנועת אוויר  –נובעי� מתכונות החומרי�  בד� האללחות בי� המס� לכיסוי ב

השימוש בשנה הראשונה . נוש� ובעל תכונות היגרוסקופיות במידה מסוימת בד� האלוכיסוי 

בהמש� נבדק אגריל . ליישו� שהיה נוח יותר, יל דק היווה בעיה לעומת השימוש באגריל עבהבאגר

בבדיקת . פריסה בלילה בלבד כמו המס� התרמי ופריסה כל היממה, עבה בלבד בשני אופני�

גבוהה ביותר תחת מס� תרמי  שכיחות הנגיעות הייתה, נגיעות צמחי� בבוטריטיס בשטח

. רס האגריל כל היממה או לפריסת כיסוי האגריל רק במהל� הלילהשבה� נפבהשוואה לחלקות 

  .לתופעה זו ג� היה ביטוי בקיצור חיי המד� של הבזיל

 בחלקות שהיו מכוסות באגריל במש� כל היממה התקבל יבול, בעונה אחת, מבחינת היבול

מה הביא השימוש באגריל הפרוס רק בלילה או בכל הימ. בצורה מובהקת משאר הטיפולי�, גבוה

שבו , לעומת הטיפול בו נפרס מס� תרמי בלילה. ליבול באיכות גבוהה בכל ארבעת הקצירי�

 2.3בכל שאר הקצירי� היבול לא היה ראוי לשיווק ציו� , התקבל יבול איכותי רק בקציר הראשו�

  . ומטה

א האגריל בניסוי מורחב לא הביא לשיפור המיוחל אל, בעונה האחרונה בשל חור� ח� יחסית

� בשנה האחרונה. בזיל שגדל תחת אגריל קיבל ציוני� נמוכי� לאחר אחסו� מדמה יצוא ימי, להפ

 שרוולי מי�השימוש ב מטרת. נבדקו מנהרות מאווררות ומנהרות סגורות ע� ובלי שרוולי מי�

אגריל לשיפור יכולת הייצור של למיתו� טמפרטורות היו� וחימו� נוס� בלילה במשולב ע� הייתה 

במנהרה בשל חור� ח� יחסית  .חיצונית איכותי ג� בימי חור� קרי� ללא השקעה באנרגיה בזיל

יל הפרוס כל היממה ובזיל מהקציר הראשו� נפסל רהתפתחה לחות גבוהה תחת האגהסגורה 

  .בהמש� איכות הבזיל השתפרה א� החל מהקציר הרביעי הוא לא היה ראוי ליצוא. ליצוא

  

   השתילה עומד

א� בקצירי� , התקבל יבול נמו� יותר בעומדי� הנמוכי�קר בקציר הראשו� בכל שנות המח

יבול הכללי לא ניכר הבדל בי� מרווחי השתילה ובפער זה  נסגר, הבאי� ע� התחדשות ענפי הקציר

פרט למקרה יחיד בקציר השני שבו היבול , מהעומדאיכות הבזיל לא הושפעה כמעט . השוני�

   . נמוכה יותר מהעומדי� הנמוכי� היה באיכות

  

  סיכו� ומסקנות

פי  לע, לפי צרכי המגדלצרי� להיות בכיכר לבחור לגידול בזיל פוליאתיל� השיקול באיזה כיסוי 

  .תוספת של חיפוי הקרקע לא מעלה את איכות הבזיל החורפי בדר� כלל. הכיסוי בלבדשל חוזקו 

כלומר , בלילות קרה בצורה משמעותיתומבני� ב הטמפרטורהאת העלה השימוש במס� תרמי 

 לחות זאת, יה בלחות בשעות הלילהיעליחד ע� זאת התקבלה . התקבלה תוספת אנרגיה במבנה



26  
 

עדיי� לא נמצאה השיטה ליישו� המס� התרמי לשיפור איכות הבזיל  .בחיי המד� של הבזיל פוגעת

  .בחודשי החור� בכיכר

עונות מסוימות א� התקבל בד בפריסה במהל� כל היממה נוח מאוד ליישו� וב�אלוש בהשימ

א� , נמוכה יחסית למבני� בה� נפרס מס� תרמי, הלחות שהתפתחה במבני� בלילה .שיפור ביבול

בד יכול להביא �יישו� אל. גבוהה מאשר במנהרה מאווררת ולכ� איכות הבזיל עלולה להינזק

בחור�  ,ווררתמנהרה מא. לשיפור ביבול ובאיכותו א� עדיי� לא הצליח יישומו בכל שנות המחקר

מאוד את חיי המד�  תאת התפתחות מחלות הנו� כגו� בוטריטיס ובכ� משפר נהמקטי ,ח� יחסית

השימוש בשרוולי מי� נתקל בבעיה של דליפת מי� בגלל חורי� שנוצרו ספונטנית  .של הבזיל

  .בשרוול ולכ� יישו� השיטה הינו בעייתי

בכל שנות . צמחי� למטר ערוגה 30 �י החקלאי� הוא כ"עומד השתילה המקובל כיו� ע

הביאה לפחיתה ביבול בקציר הראשו� בלבד , צמחי� לערוגה 10או  15, 20המחקר הירידה לעומד 

במנהרות הסגורות שיפרה את , יחד ע� זאת הירידה בעומד. כ לא היה הבדל ביבול הכללי"ואח

�ולי� יותר ולחסו� נתו� זה מאפשר לחקלאי לשתול בזיל חורפי במרווחי שתילה גד. חיי המד
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