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  תקציר
מכסת המי	 המוגבלת לחקלאי הערבה וההרעה באיכות המי	 והקרקע בגלל המלחה מדגישי	 את 

  הצור  בשימוש מושכל במי	 המיועדי	 לשימוש חקלאי. 

�למטרה זו החל מו"פ ערבה בפיתוח תחו	 מערכות משולבות בחקלאות הערבה כשיטת גידול ברת

  הקרקע.קיימא המהווה חסכו� במי	 ודשני	 ותורמת לשימור 

מערכת משולבת לגידול דגי	  2015בשנת בתחו	 חקלאות המי	, הוקמה ערבה במסגרת פעילות מו"פ 

הדגימה בהצלחה גידול חור% של  שהוקמה בתחנת יאיר וירקות הבוחנת את יעילות הגידול. המערכת

האחרוני	  בחודשי	 ל באיכות טובה על מי	 שמקור	 במכלי גידול של אמנוני	.חסה וגידול קי� של בזי

התחלנו בסדרת ניסויי	 הבודקת את יעילות הגידול של מלפפו� במצע של פרלייט. הניסוי הראשו� עסק 

. דגי ברמונדיגידול בהשוואה של קצב גידול מלפפו� במי	 המכילי	 תמיסת דש� לעומת מי	 שמקור	 ב

כ� נמצא �גדול יותר. כמויה בתמיסת דש� גרמה לגידול מהיר יותר וליבול השקכי מתוצאות הניסוי עולה 

כי כמות החנק� במי הדגי	 ניתנת לוויסות מדויק ע"י שינוי בביומסת הדגי	 ובכמות המזו� הניתנת. 

  הניסויי	 הנוספי	 יעסקו בי� השאר בשיפור פרוטוקול הגידול.

  

  מהל� המחקר ושיטות העבודה
והתמקדה בהדגמה של   2015ערבה בשנת מו"פ תחנת יאיר מערכת למחקר מערכות משולבות הוקמה ב

יעילות הגידול של חסות (גידול חור%) ובזיל (גידול קי�) במערכת מסוחררת ע"ב מי	 המועברי	 ממכלי 

ניסויית מאפשרת ניטור מדויק של צריכת המי	 ע"י הצמח וניטור בזמ� המערכת הדגי	 (אמנוני	).  

מ נבנתה ריינטי	 עיקריי	 במי ההשקיה. המערכת אמת של גורמי	 אביוטיי	 (טמפרטורה, לחות) ונוט

במכלי	 באופ� על מצע של פרלייט  ומאפשרי	 ארבע טיפולי	 בשש חזרות. הצמחי	 גדלהמכלי	  24

צמח מודל בשל היותו כ )Cucumis sativus(בתבניות המצע גודל מלפפו� . נקזמאפשר את איסו% מי הה

עות) המאפשר עריכת ניסויי	 רבי	 בזמ� קצר מאיד . שבו 3מניב פרי מחד ובעל מחזור גידול מהיר (

המתאימי	 מאוד לתנאי הערבה ובעלי ער   Lates calcarifer)( ערכת זו נעשה שימוש בדגי ברמונדיבמ

שוק גבוה יותר מדגי האמנו�. בחודשי	 האחרוני	 נער  ניסוי ראשו� שמטרתו בדיקת המערכת ואיסו% 

במכלי	 והושקו  )12.6.16(נשתלו ) אוריג'י� זרעי	 בע"מ("ורד" שתילי מלפפו� מהז� נתוני	 ראשוני	. 

היו שימוש בצפיפויות שונות  1�3טיפולי	 הטיפולי	 כללו: . ) מי דגי	2) מי קו, (1(מקורות במי	 משני 

הוא ק"ג דגי	 למ"ק) הטיפול הרביעי  25 ו 14, 7.5של דגי	 במערכת כדי לשלוט במשטר הנוטריינטי	 (

  מיקרו אלמנטי	) בתוספת 6: 2.5: 4(מור  הביקורת שהייתה השקיה במי	 מועשרי	 בתמיסת דש�

החנק� במי	.  ריכוזל	 תקינות המערכת והיחס בי� כמות הדגי הבדקניו	  50נמש  כ שהניסוי במהל  

נפח המערכת הצמחית  יבול.משקל ההמלפפו� ו : קצב גידולי	 הבאי	יהמדדי	 הצמח כ� נבדקו�כמו

  מ"ק לשעה. כל צמח הושקה בשלושה ליטר ליו	 בקירוב.  1.5מ"ק, וקצב זרימת המי	 כ  1.3היה 

 



  תוצאות ביניי והתקדמות המחקר
בהשוואה שנעשתה בי� גידול מלפפו� המושקה במי דגי	 לעומת גידול פירות המלפפו� נקטפו ונשקלו. 

 תמונהו 1 טובי	 יותר בהשקיה בתמיסה (איורקה בתמיסת דש�, נמצא כי היבול וקצב הגידול היו המוש

). ממצא זה מראה כי דרושה תוספת של נוטריינטי	 למי הדגי	 (באופ� ישיר או דר  המזו� הנית� 1

 כ� נמצא יחס חיובי בי� כמות הדגי	 במערכת וכמות החנק� במי	. �לה	). כמו

  
היו שימוש בצפיפויות  1�3משקל עלי	 וגבעול במלפפו� המושקה במי דגי	. טיפולי	  : ממוצע1איור 

) בהתאמה ק"ג דגי	 למ"ק 25ו 14, 7.5שונות של דגי	 במערכת כדי לשלוט במשטר הנוטריינטי	 (
  הטיפול הרביעי הוא הביקורת שהייתה השקיה במי	 מועשרי	 בתמיסת דש�.
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ימי	  10צילו	 נעשה  במי דגי	 (ימי�) ובתמיסת דש� (שמאל) י	מלפפו� המושקצמחי : 1תמונה 
  משתילה.

  תרומה צפויה, מסקנות והמלצות להמש� המחקר
שימוש במערכות משולבות יכול לייעל את הגידול החקלאי בכמה אופני	: ניצול יעיל יותר של מי	, 

: חסות ואמנוני	), אות	 המי	 (לדוגמא על בסיס עותי בדש�, ייצור של מספר יבולי	חסכו� משמ

, המש הימנעות ממחלות שמקור� בקרקע, הקטנה משמעותית של המלחת הקרקע ומי האקוויפר. ב

לבדוק מודל שבו חקלאי תמרי	 ישתמשו במי	 שמקור	 בגידול דגי	 להשקיית ערבה בכוונת מו"פ 

  המטע (מערכת פתוחה).

  

  הבעת תודה

תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכה  תרומתו למימו� הניסוי.וח הכפר על ופית משרד החקלאותאנו מודי	 ל

  במער  הניסויי	 של מו"פ ערבה.
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