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?  במה אנחנו עוסקים היום

:כיום•

הול'מגהפרי המוכן לאריזה בתמר % על , השפעת משטר ההשקיה לקראת גדיד במים מליחים. 1

בערבההול'מגהשפעת מנת ההשקיה ועומס הפירות בעת הדילול על יבול הפירות של עצי תמר מזן . 2

דישון חנקני בתמר השפעה על היבול ואיכות הפרי. 3

י חיישנים "ע–השפעת השקיה ועומס פרי על קצב גדילת הפרי . 4

(ערבה דרומית)השפעת הדישון על עצי תמר צעירים . 5

(   פ ערבה דרומית"מו)בחינה של השקיה באיכויות מים שונות . 6

:מתוכנן להמשך•

IODטנסיומטריםי "השקיה אוטומטית ע. 1

השפעת עקת מים בתקופות שונות על תהליכים שונים בתמר  . 2



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20 25 30 35

ם
יו
 ל

עץ
 ל

ר
ט

לי

המלצות 50%טיפול  25%טיפול  משקי

אפריל 
סוף יולי אוקטובר 

צמצום השקיה (שטיפה)חזרה לשגרה 

עליה במקדם 

?ההשקיה

תקופה זו מהווה  

כחצי מכמות המים  

השנתית

50%ירידה בכ

?במנת המים



,  השפעת משטר ההשקיה לקראת גדיד במים מליחים
הול'מגהפרי המוכן לאריזה בתמר % על

. 2014נבדק בבקעה משנת , "תמרים מהמדבר"נבחן בעבר ב: היסטוריה•

ההמלצה בבקעה באיכות מים טובה הינה לעצור את השקיה למשך הגדיד ובאיכות מים  , כיום

(0.85-0.425פנמן)גיגית 0.5-0.25מלוחים לרדת למקדם 

תמר עידן ומטע גרופית  , תמר הכיכר: מוקדים בערבה3-ב50%כיום נבדק ירידה של •



את המלצות הבקעה  " אוטומטית"האם לאמץ 

קרקע אקלים איכויות ועוד-תנאים שונים לגמרי•

2500נגיע למנות מים גדולות של כ, כאשר אנו נשתמש במקדמים הנהוגים היום בבקעה•
קוב לדונם
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תוצאות  



שנה ראשונה-נאות הכיכר

%יבש+דילוג שלב%צהוב+בוחל%לח%עסיסי%שלפוחיבול כלליטיפול
משקל ממוצע פרי  

עסיסי  

השקיה  

100%
114.618.9%30.1%46.1%2.4%0.7%19.1

השקיה  

50%
111.416.3%40.5%38.4%0.6%3.2%19.2

השקיה  

25%
104.623.3%34.6%38.4%1.3%1.3%19.9



שנה שלישית  -עידן
ממוצע של יבול לעץ

201920202021טיפול

25178158160

50178146

100157160139

שנת  

גדיד

השקיה  

בבוחל
%שלפוח יבול

בוחל  

%
%יבש%צהוב%לח %עסיסי %דילוג שלב 

אחרים

%

משקל  

פרי 

עסיסי

2021

מוקדם  

100%138.917.6%0.8%0.4%38.8%39.9%0.3%0.4%1.9%18.8

2021

מוקדם  

50%146.023.7%0.7%0.5%45.7%27.1%0.2%0.2%1.9%19.6

2021

מוקדם  

25%159.915.9%0.4%1.5%49.1%32.6%0.1%0.2%0.3%19.9

2020

מוקדם  

100%160.228.8%2.5%3.2%43.3%16.1%3.8%1.2%1.1%20.9

2020

מוקדם  

25%158.435.5%1.0%5.0%41.1%11.1%3.7%1.3%1.3%20.7



קיבוץ גרופית–תוצאות שנה ראשונה

עצים מכל טיפול  470-מוינו כ•

לא התקבל הבדל בכמות ביבול אך באיכות הפרי התקבל הבדל שהתבטא  •
לטובת טיפול הצמצום( הכנסה)לעץ ₪ 200בהפרש של 

שח ברווח לחלקה רק בגלל שיפור האיכות  100,000התקבל הבדל של כ



השפעת מנת ההשקיה ועומס הפירות בעת הדילול  
בערבההול'מגעל יבול הפירות של עצי תמר מזן 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20 25 30 35

ם
יו
 ל

עץ
 ל

ר
ט

לי

ביקורת גבוה המלצות

המלצות130%ביקורת  טיפול

קוב160קוב206קוב169מנת מים שנתית לעץ

קוב  20הפרש של 

לעץ



לפי ממוצע של טיפולי ההשקיה2020/21איכות ויבול 

משקל פרייבשצהובלחעסיסידילוג שלבבוחלשלפוח(ג"ק)יבול השקיהשנה

2020100%12926.10%1.90%9.20%45.90%10.70%3.70%1.00%18.2

2020130%13328.70%1.10%9.50%42.10%12.00%4.00%0.80%18.5

2021100%118.4917%1%3%54%24%0%2%17.28

2021130%120.4515%2%7%52%22%0%2%17.27



הפריאיכותאתלשפרהיאהראשונההמטרה#

במיםהאפשריהחיסכון-משניתמטרה#

נותקומססיכום

לעומת ירידה  המשולפחעליה באחוז הפרי ההשקיהצמצוםבטיפולי
באחוז הפרי הלח  

אבל כן שיפר את רמת הפייחתביבול הכללי לא התקבלו הבדלים •

גבוהיםיבולבעומסיגםהשנתיתההשקיהמנתהגדלתשלתרומהאין•

.הערבהלקרקעותיחסיתכבדההקרקעשנבחנוהשטחיםבכל•

יש צורך לבחון בתנאי קיצון

לקבועשנוכלעדלפחותחלקהלכלפרטניתבהתייחסותצורךיש•
ברוריםפרמטרים

עדיין ישנן הרבה שאלות פתוחות•



(עד ניבה )דישון והזנה של עצי תמר צעירים 
2019-2021

CFPNבשיתוף קיבוץ קטורה ו



מספר תפרחות לעץ

2019 2020 2021

Control 1.1 7.0b 8.6b

NP 1.0 12.9a 16.2a

NK 0.4 11.5a 14.7a

NPK 0.2 10.1a 12.1ab

slow release 0.3 8.8b 10.2b



גובה העץ  
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קוטר הגזע
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מסקנות ביניים  

ישנה השפעה מובהקת של טיפולי הדישון על התפתחות העץ ועל פוטנציאל  •
היבול לקראת שנת הגדיד הראשונה  

השנים יש צורך לבחון את היבול  3על מנת להצדיק את הדשן שניתן לאורך •
בשנים הבאות  

אשר יתחילו לקבל ( ללא דשן )נוסיף טיפול נוסף של חלק מעצי הביקורת •
דשן לקראת שנת היבול הראשונה  



דישון חנקני בתמר השפעה על היבול ואיכות הפרי
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ג חנקן  "קטיפול  

לדונם

ללא חנקן  1

211

322

445

570

690

טיפול ממוצע  יבול
ממוצע כפות לעץ  

אוקטובר
לעץיעדותממוצע  ממוצע  משקל לידע

1 97.7 65.3 21.3 4.6

2 98.5 61.3 21.9 4.5

3 99.1 66.3 21.9 4.5

4 100.8 61.9 21.7 4.7

5 99.7 60.4 22.3 4.5

6 102.6 59.1 21.4 4.8



אז איך אני יודע מה מנת הדשן האופטימלית  

צריכת מטע בוגר  

X

יעילות קליטת היסודות  

,  מנות השקיה גדולות יחסית לצריכה)

(  מקדם ביטחון, ריכוזי כלור גבוהים במים

=

מנת הדשן השנתית  

 

Table 7. Dry matter yield and main nutrition element yield (Kg/Tree) and percentage 

 

Plant Organ 
Dry 

matter 
Kg 

N P K 

% Kg % Kg % Kg 

Palm 55.6 0.31 0.17 0.19 0.1 0.445 0.25 

Bunch 8.5 0.074 0.006 0.007 0.0006 0.096 0.008 

Fruit* 119.4 0.42 0.5 0.09 0.11 0.8 0.95 

seeds 8.6 0.086 0.0074 0.01 0.0009 0.03 0.0026 

Total 192.1 0.36 0.6834 0.11 0.2115 0.63 1.2106 

 ,                     "                  * 2005   .

 

N /12.3 – 8.4 P – 2.6       K- 14.8 

N= 8.4     P=2.6   K=14.8

?



:דוגמא לחישוב מנת הדשן השנתית

928דישון בדשן •

גרם חנקן  110בכל ליטר מקבלים סביב •

גרם חנקן לכל קוב מים  35נרצה לתת •

35/110=ליטר דשן0.32, כלומר•

,ממנת המים השנתית¾ בתקופה זו ניתנת . נניח שאנו מדשנים ממרץ עד אוקטובר•

קוב לדונם  1600-כ

קילו חנקן לדונם ואם אנו מדשנים עונה  56= גרם חנקןX35קוב מים לדונם1600•
מהצריכה  5קילו חנקן לדונם כמעת פי 74שלמה 



גרם לקוב  15סביב -יש צורך להוסיף את מה שיש לנו במי השקיהלגבי האשלגן

גרם אשלגן  37מה שמתקבל מהדשן זה 

4קילו אשלגן לדונם שזה פי 82קוב מים מקבלים X1600גרם אשלגן52כ "סה

מהצריכה השנתית

המצב דומה  לגבי הזרחן 



סיכום 

ח לקוב  "ש2300נע סביב 928מחיר דשן 

ח לדונם"ש1500מגיע להוצאה של 928ג חנקן מדשן "ק70מי שמדשן 

: לחסוך כיעולי "דונם אפשר ע40במטע של 

ח"אלש45כ "סה( = מים)ח"אלש15(  +  דונם)X40ח"ש750



הוצאות



!תודה על ההקשבה
ושוב תודה לכל מי  

ה חלק /שלקח
במחקרים  


