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. ולפוריותוסוג הקרקע דורשות התאמה לכל שדה בהתא� ל ,הניתנות כא�וההשקיה המלצות הדישו� 
 .לגבי מאגרי זרח� ואשלג� בקרקע מה� נית� לקבל מידעבמעבדה מומל� למגדל לבצע בדיקות קרקע 

ליעל את ממשק הדישו� ללא מת� הרכב הדש� ואת בחור יהיה ל נית�לתוצאות המעבדה בהתא� 
        .עודפי�

 התאדות של הנתו� להצגת מעבר מתחיל, האוטומטיות המטאורולוגיות התחנות מספר התרחבות ע�
 ההתאדות נתו�. מגיגית התאדות של הנתו� את יחלי$ אשר, )מונטיס פנמ� לפי נוסחת( מחושבת

 ,הביניי�שלבי ב .מגיגית התאדות של מהנתו� נמו% וערכו הצמחי� צריכת את מייצג )פנמ�( המחושבת
  .אנו מציגי� את שתי הגרסאות

  
  (משאבי�)  שואבי תמיסה באמצעותומליחות  השקיהמנת  בקרת

מכשירי  המוטמני  בקרקע ומאפשרי  דיגו  של תמיסת  �קרת הדישו� תיעשה בעזרת משאבי  ב

, ולקבל )EC( בעזרת ערכה ביתית נית� לבדוק בתמיסה הנדגמת את רמת החנק� והמליחותהקרקע. 

הרצוי במי ההשקיה, לש   החנק�החלטות לגבי נוהלי ההשקיה והדישו� בהתא  לתוצאות. ריכוז 

. הריכוז הנמו% מתאי  לתחילת (ח"מ) גר�/מ"ק 60&120על ידי הצמח, הוא בתחו  של  קליטה יעילה

 .כללבדר% ו יעיל אינ גר�/מ"ק,  40�מ לתקופת מילוי הפרי. ריכוז חנק�, הנמו%  �הגידול, והריכוז הגבוה 

  .אינו יעיל גר�/מ"ק,-150 ג  ריכוז, הגבוה מ

את ריכוז החנק� החנקתי  י יצגימ הקרקע (מי משאב) בתמיסה  י הנמדד החנק�  ערכייש לזכור ש

   .אמו� כאוריאה או לא החנק� המוס' לבלבד ו) 3NO(ניטרט 

 הנמדדי  במי המשאב מסייעי  לניטור מצבי המלחה בבית השורשי  ECערכי המוליכות החשמלית 

   ולקביעת הצור% למת� שטיפה.

צריכה  התמיסה שאיבת  .ההשקיה שעה לאחר סיו �צריכה להתבצע  כחצי שעה המשאבי� דריכת

   .באהלהתבצע לפני ההשקיה ה

  

  רטיבות וחיישני טנסיומטרי� באמצעות השקיה בקרת

 ה.רציפלקריאה טנסיומטרי  בחלקה  וקביעת מרווח השקיה נכו� מומל) להציבהשקיה יעילה  לש 

מתי  �בשלבי הגידול השוני  במהל% היממה ועל מצב המי  בקרקע מנתוני המכשירי  נית� ללמוד 

  הקרקע רוויה במי  ומתי צריכת המי  של הצמח גבוהה. 
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   השקיה ורמות דישו� מומלצות לפי שלבי הגידול

 חשוב מאוד לדש� את השתילי  כבר בהשקיה הראשונה שתילי�להבטחת קליטה טובה ומהירה של 

מ"ק/ד' כל אחת, יו  אחר יו , ולאחר מכ�  3. די בשתי השקיות של (ובמקרה של זריעה רק מהצצה)

  , בהתא  להתפתחות השתילי .(ראה טבלה) לעבור למשטר ההשקיה המומל)

  

שלב התפתחות 
  צמחה

מקדם החזר 

התאדות 

)1(גיגיתמ
  

מקדם החזר 

 התאדות

)2(פנמן
  

מרווחי 

 השקיה

(ימים)
)3(

  

 )4(הרכב דשן

  מומלץ

ליטר דשן 

  לקוב מים

 ריכוז חנקן

 במי ההשקיה

  (גרם/קוב)

      1-2  קוב לדונם להשקיה 2  הצצה -זריעה 
  

 -הצצה/שתילה 

  הופעת פרחים
0.5  0.68  1  8-2-6  0.8-0.65  76-62  

 -הופעת פרחים 

  תחילת חנטה
0.7-0.6  0.9-0.8  2  8-2-6  0.9  85  

0.8-1  קטיף -חנטה   1-1.2  1 7-3-7 1  85  

 

את צריכת המי  היומית  40%�30מקדמי ההשקיה מתאימי  לשטח פתוח. גידול במנהרות מקטי� בכ  )1(
 מ"ק לדונ .  2 � יומיי �יו עד הצצה משקי  מדי מזריעה  אפשר להגדיל את מרוחי ההשקיה. מו

  http://www.meteo.co.ilנית� למצוא נתוני התאדות מחושבת על פי פנמ� באתר  )2(
 תר.ויש להתייחס לסוג הקרקע בקביעת מרווחי ההשקיה. בקרקע חולית נדרשת השקיה בתדירות גבוהה י )3(

  מוזמני  להתייע) ע  המדריכי  לקביעת המרכיבי . הדש� את בעצמ  המרכיבי  חקלאי  )4(

  

 קליטה יומית של יסודות הזנה לדונ�

  יסוד צרוף (גרם)  עלים 5 -זריעה/שתילה   תחילת פריחה - עלים 5  קטיף -פריחה 

 חנקן 150←75 250 300

 זרחן 10 20 15←50

 אשלגן 200←70 350 400←500
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  פנמ�גיגית והתאדות  התאדות

 התאדות של הנתו� להצגת מעבר מתחיל, האוטומטיות המטאורולוגיות התחנות מספר התרחבות ע 
 צריכת את מייצג המחושבת ההתאדות נתו�. מגיגית התאדות של הנתו� את יחלי' אשר, מחושבת
  .מגיגית התאדות של מהנתו� נמו% וערכו הצמחי 

  
 מתחנת יאיר)שנתיי� &(ממוצעי� רבפנמ�  מחושבתנתוני התאדות 

 מ"מ מים ליממה 

  עשרת ממוצע חודשי

 חודש

10-1 20-11 31-21 

  2.5  2.7  2.3  2.4 ינואר

  3.4  3.7  3.4  3.0 פברואר

  4.9  5.5  4.8  4.1 מרס

  6.5  7.0  6.8  5.8 אפריל

  8.3  8.8  8.2  7.9 מאי

  9.5  9.7  9.4  9.1 יוני

  9.8  9.7  9.8  9.9 יולי

  9.2  8.6  9.0  9.6 אוגוסט

  7.3  6.6  7.3  8.0 ספטמבר

  5.3  4.5  5.3  6.1 אוקטובר

  3.4  3.1  3.4  3.9 נובמבר

 2.6 2.3  2.6  2.8 דצמבר

 מ"מ 2,175  מצטבר שנתי

  
 חיזוי ואז דינאמית טבלה הלחצ� ימי  קדימה דר% 3�למצוא חיזוי ל נית� http://www.meteo.co.il באתר

 בהתאדות ולצפות   הנייד לטלפו�  "אגרומטאו"אפליקציה את הלהוריד   נית� לימי� הקרובי�. פנמ�

    .ויוטבתה חצבה, בפאר� הנוכחית המחושבת
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 )5(מתחנת יאיר שנתיי�&ממוצעי� רב &מגיגית  נתוני התאדות
 2012 כו�דע

מ"מ מים ליממה 
)7(

 

עשרת ממוצע חודשי
)6(

  

 חודש

10-1 20-11 31-21 

  3.2  3.5  3.0  3.1 ינואר

  4.4  4.9  4.4  3.9 פברואר

  6.5  7.4  6.5  5.5 מרס

  9.0  9.6  9.3  8.0 אפריל

  11.4  12  11.3  10.8 מאי

  13.0  13.5  13.0  12.5 יוני

  13.7  13.5  13.7  14.0 יולי

 12.6  12.0  12.5  13.2 אוגוסט

  10.3  9.3  10.3  11.2 ספטמבר

  7.3  6.2  7.3  8.5 אוקטובר

  4.7  4.1  4.6  5.4 נובמבר

  3.3  3.0  3.4  3.6 דצמבר

 מ"מ 3,028 מצטבר שנתי
  

 .10%ספטמבר יש להוסי' �דרומה, בחודשי  אפריל �קיבו) סמר מ  )5(

 עשרת = ממוצע לעשרה ימי , כשליש החודש.   )6(

 מ"ק/דונ /יממה. 1מ"מ ליממה =  1  )7(
  

  המדריכי� ע� להתייע� מומל� שאלה או ספק בכל

  בהצלחה !
  

  5833191�052 הכפר ופיתוח החקלאות משרד"מ, שה, שדה שרות מדרי% � פרידמ� עודד
  2156690�050 הכפר ופיתוח החקלאות משרד"מ, שהמדריכת גידול ירקות,  �עדי סויסה 

  052�3665994מדרי% גידול ירקות, מו"פ ערבה תיכונה צפונית תמר  �יור  צביאלי 

  

  כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות


