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את שיעור ההשקיה  פיתוחי� טכנולוגיי� של השני� האחרונות אפשרו את הורדת ספיקת הטפטפת ובעקבות כ�

השקיה ע� טפטפות מווסתות בספיקות שנ� מערכות לערכי� הדומי� לשיעור קליטת המי� על ידי צמחי�. כיו� י

נמוכות באופ� כזה שההשקיה יכולה להינת� לאור� כל שעות היו�. שאלת המחקר העיקרית היא מהי השפעה 

המלחי�, והדש� בקרקע, על היבול ואיכותו י�, המשולבת של ספיקת הטפטפת ומליחות מי ההשקיה על פירוס המ

  . שאלת המחקר נבדקת בסדרה של ניסוי שדה ובעזרת הדמיות ספרתיות. וכ� על פירוס השורשי� של פלפל

בקרקע  צמחי פלפל מהז� אמפריו (אפעל) נשתלו . .במבנה חממה בתחנת זוהר 2012/13בעונת הניסוי התבצע 

חזרות ובשתי ספיקת  �4דה של מאזני מי� ומלחי�. הטיפולי� ניתנו בובליזימטרי� גדולי� המאפשרי� מדי

רמות מי�. כמות ההשקיה נקבעה לפי יחסי� שוני�  3 �מליחות מי ההשקיה ו 2ליטר/לשעה,  1.6 –ו 0.6טפטפת, 

מהטרנספירציה המחושבת מתו� מאז� המי� הנמדד בעזרת הליזימטרי�. נבדקו גודל הצמחי�, יבול הפרי, איכות 

רי וריכוזי המינרלי� בעלי� דיאגנוסטיי�, מי ההשקיה, מיצוי מי קרקע והנקז של הליזימטרי�. הנתוני� הפ

לתנאי�  HYDRUS 2D/3D)תוכנת ההדמיה הספרתית (בכל אחת מעונות הגידול יאפשרו את כיולו של שנאספו 

  של השקיה בספיקה נמוכה ע� מי� מליחי�.

י� שתי ספיקות הטפטפות בכל רמות המי� ע� המליחות הנמוכה. לא היו הבדלי� מובהקי� ביבול הפלפל ב

ברמת ההשקיה הנמוכה במליחות הגבוהה לא היו הבדלי� ברמות המי� הגבוהות (הנהוגות אצל חקלאי� בערבה). 

. מאשר בספיקה הגבוהה �10%התקבלו הבדלי� מובהקי� והיבול של הספיקה הנמוכה היה גבוה יותר בכ

במוליכות החשמלית העונתית הממוצעת של הקרקע אשר נדגמה על ידי משאבי� לא היו הבדלי� במי� ע� 

  המוליכות הנמוכה אבל היו הבדלי� משמעותיי� במוליכות הגבוהה. 

הורדת הספיקה ללא פגיעה ביבול ברמות ההשקיה המקובלות באזור הערבה תחייב מצד אחד הגדלה של שעות 

צד שני תאפשר הורדה משמעותית בעלויות מערכת ההשקיה. אובדני לח� בשל חיכו� ההשקיה למשק א� מ

במערכת ההשקיה יהפכו להיות זניחי� בשל הקטנת הספיקה ולכ� החקלאי� יוכלו להקטי� קטרי� של צינורות 

רדת מחלקי� וג� קטרי� של ראשי ההשקיה בשל הקטנה בהפסד העומד המקומי (סינו�, ברזי� וכו'). כמו כ�, הו

  הספיקה השעתית תאפשר לחקלאי� בערבה לחסו� בהוצאות אגירת מי� ואנרגיה להפעלת המשאבות.

חקלאי� אשר יעדיפו להשקות בכמויות מי� קטנות יקבלו פחות יבול כללי בשל הצטברות מלחי� בקרקע א� 

דידות יאפשר יקבלו יותר יבול ליחידת מי� כאשר ישקו ע� ספיקה נמוכה. המודל הספרתי המכויל לפי המ

ההשקיה, מליחות מי ההשקיה וספיקת הטפטפת.  ני מערכת כגו� מנת ההשקיה, עיתויאופטימיזציה של משת

  המחקר צפוי לתרו� לענ- הפלפל בערבה על ידי התייעלות השימוש במי� ובדשני�. 

ההשקיה  הספיקה הנמוכה מחייבת סינו� וטיפול במערכת .1פתרו� בהמש�:  �להמסקנות ובעיות שיש לתת 

כיוו� שבמהירויות זרימה נמוכות הטפטפות נוטות להיסת�. בהשקיה ע� המי� המליחי� גוברת האפשרות 

כדאי לבחו� את יעילות  .2לשקיעת מלחי� קשי תמס דבר המחייב טיפול על ידי הזרקת חומצה למערכת ההשקיה. 

ידי ביטוי בצורה בי� הספיקות יבואו לניצול המי� בכמויות מי� קטנות יותר. יתכ� כי בכמויות אלו ההבדלי� 



יש לפעול להקטנת שיעור ההשקיה בספיקה הנמוכה על ידי מעבר לצינור טפטו- אחד לכל שתי . 3גבוהה יותר. 

 0.8מהזמ� הנוכחי וההבדלי� בי� שיעור ההשקיה בספיקה הנמוכה ( 2שורות גידול. באופ� זה יגדל זמ� ההשקיה פי 

 מ"מ לשעה) יהיו משמעותיי� יותר. 4.2בוהה (מ"מ לשעה) לעומת הספיקה הג
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