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הקדמה
בסוף שנות התשעים החלו להיכנס מערכות האוספות וממחזרות את מי הנקז בחממות ורדים.
בשנים אלו ביישובי עמק יזרעאל ובחבל תענך היה פתוח מואץ בתחום  ,ומשקי ורדים רבים עברו
ממערכות הגידול המקובלות עד אז בהן לא נאספו מי הנקז  ,למערכות האוספות וממחזרות את
מי הנקז במלואן.
בשנת  2002פעלו באזור כ  30 -מערכות מיחזור בחממות ורדים  ,בשטח חממות כולל של כ 220 -
דונם .אחוז שטחי החממות בהן בוצע מיחזור מלא של מי הנקז התקרב ל .80% -
בשנים אלו נצבר ידע רב אצל המגדלים ומערכת ההדרכה שפעלו במשולב במהלך תקופה זאת הן
ע"י ביצוע מחקרים ניסויים ותצפיות שדה ,והן ע"י מעקבים שוטפים אחר הגידול ,שינוי באיכויות
המים הכימיות והביולוגיות ,שלוו בבדיקות מעבדה רציפות לאורך השנים.
חוברת זו באה לסכם מגוון נושאים שנלמדו בנושאי המיחזור ושהוו במקרים רבים תשתית ידע
לממשקי מיחזור בחממות ורדים באזורים אחרים בישראל ולעיתים גם בגידולים אחרים.
עדיין הדרך עוד ארוכה ורבות עוד ניתן ללמוד ולחקור בנושאי המיחזור ,אך ללא ספק כברת דרך
נעשתה בתחום מיחזור המים בחממות הורדים ובחוברת זו אנו רוצים לחלוק את הידע שכבר
מיושם בהצלחה בחממות הורדים במחוז העמקים .
אם חוברת זו תוכל לסייע ,לחדש ולקצר את שלבי הלמידה עבור מגדלים  ,מדריכים  ,חברות או
כל העוסקים בענף ,ובכך להפחית ולו במעט שגיאות ופערי ידע שהיו קיימים בתחילת הדרך הרי
יצאנו נשכרים מעצם הוצאתה לאור.
בברכה
יורם איזנשטדט  -שרות שדה  ,שה"מ מחוז העמקים
רוני שייר  -מדריך ורדים ,שה"מ מחוז העמקים

תודות
לאיתן בר הדס  ,מגדל ורדים ממושב מגן שאול .בעל רעיונות מקוריים ויצירתיים שהביא לפתוח
רב בנושאי מיחזור והתפלה .את הידע הרב שהוא צבר חילק עם מערכת ההדרכה .חלק ניכבד
מהידע המיושם כיום היא תודות לבחינה וחקירת נושאים באופן החורג מהמוסכמות.
למגדלי היוגב ,שכקבוצה עם רמת בצועים גבוהה ובשתוף הדוק עם מערכת ההדרכה ,הכוללים
מעקבים שוטפים של בדיקות מעבדה ,דיונים רבים ,מעקב אחר הגידול וכיו"ב ,תרמו רבות
לביסוס ממשקי השקיה ודישון התואמים את מערכות המיחזור.
לניסים פינס ,ממ"ר ורדים שה"מ ,על עצותיו המועילות ועידודו ותמיכתו בהוצאתה לאור של
חוברת זו.
למעבדת נוה יער על ביצוע בדיקות מדויק ויעיל ,נכונות לשנות את פורמט העבודה הבסיסי על מנת
לעזור ולהקל על מערכת ההדרכה בביצוע עיבוד וניתוח הנתונים
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התמריץ העיקרי במיחזור מי הנקז בחממות
שטח בתי הצמיחה במדינת ישראל מגיע לכ 38000 -דונם 25000 .דונם גידולי ירקות ו 13000 -
דונם גידולי פרחים .כ 10000 -דונם מתוך כלל בתי הצמיחה הוא על מצע מנותק תצרוכת מי
ההשקיה של בתי הצמיחה מגיעה ל 50 -מליון מטרים מעוקבים בשנה )מלמ"ק( מתוכם מעל ל 18 -
מלמ"ק נצרכים ע"י מצעים מנותקים ,חלקם נצרך ע"י הגידולים וחלקם ניפלט אל מי התהום.
שעור ממוצע של מקדם השטיפה ) (Leaching Fractionלהרחקת ומניעת עודפי מלחים ,הנהוג
כיום בהשקיות במצעים מנותקים הוא  40%עד  . 80%רמת  ECאופיינית למי הדשיה )דישון
המשולב בהשקיה( מהמוביל הארצי )עפ"י רב מי כינרת( הינה  2.2 - 1.7דציסימנס/מטר שמתוכם
 1.1 - 0.9דציסימנס/מטר מקורם ממליחות המים עצמם.
בנוהג ההשקיה המקובל בגידולים על גבי מצע מנותק  ,תמיסת מי ההדשיה משמשת גם בתור
גורם השטיפה ,מכאן נוצר מצב "פרדוכסלי" בו תמיסה המכילה יסודות דישון )מלחים מוספים(
משמשת להדחת המלחים המצויים במי ההשקיה עצמם .ככל שאנו מוסיפים יותר יסודות הזנה
למי ההשקיה ,אנו צריכים להעלות את מקדמי השטיפה .כתוצאה מכך שליש עד כחצי מהמים
הניתנים בכל השקיה ומתנקזים החוצה מכילים כ  120 -עד  180חלקי מליון )ח"מ( חנקן שבעיקרו
הוא חנקן חנקתי 10 ,עד  30ח"מ זרחן 140 ,עד  200ח"מ אשלגן ובנוסף לכך עוד כמות לא מבוטלת
של יסודות מיקרו כדוגמת ברזל ומנגן .
כמות החנקן הממוצעת הנשטפת מדונם אחד של חממות עם מצע מנותק במשך שנה אחת הוא
מעל  100ק"ג  ,כלומר באופן מעשי מעל ל 1000 -טון חנקן מתנקז מחוץ לחממות בשנה או
פוטנציאל זיהום של  100מלמ"ק מים שפירים.
נתונים אלו מצביעים על כך שכל מטר מעוקב של מי נקז הנפלטים מהחממה יש להם פוטנציאל
זיהום של  12עד  18מטרים מעוקבים של מים שפירים ראויים לשתיה ) מוערך עפ"י בסיס של
גבולות סטנדרט של  10ח"מ חנקן חנקתי ,מעבר לערך זה המים אינם ראויים לשתיה( .נתונים
אלו מקבלים משנה תוקף ,בהתייחס לעובדה שחלק ניכר מהחממות בישראל ממוקמות לאורך
אקוויפר החוף ,מעל קרקעות "קלות" עם רמת חדירות ומוליכות הדראולית גבוהה.
הדשית גידולים אינטנסיביים בחממות כאשר עפ"י רב מדובר על גידולים על גבי מצע מנותק ,יש
לה מספר מאפיינים ייחודיים השונים מהדשית גדולי שדה אקסטנסיביים יותר.
שקיעות מלחים כמעט ולא מתרחשות במצעים מנותקים במיוחד באלו הנחשבים "אינרטיים"
)בהשוואה לקרקעות( .תכונה זאת מאפשרת שליטה ובקרה טובה יותר באספקת יסודות המזון
)דשנים( לגידולים ,אך החסרון הבולט הוא הצטברות מלחים מואצת במצע ,אשר יש לשטוף אותם
בתכיפות רבה יותר .חשיבות תכיפות השטיפה עולה ככל שמדובר במצעים אינרטיים ובעלי נפח
מצומצם יותר .דרישה זאת מוגברת כאשר מגדלים צמחים בעלי דרישות הזנה גבוהות כגון ורדים.
צמחים החשופים לערכים גבוהים של מתח אוסמוטי לפרקי זמן ארוכים ,נוטים לפחיתה של
יבולים ,זה עשוי להתעצם באזורים כמו ישראל בהם קרינת השמש חזקה במיוחד .במצב זה
הבקרה על כמות יסודות ההזנה הנפלטים לסביבה נעשית משימה קשה במיוחד .המצב נהיה
מורכב יותר במקרים בהם לא מומלץ לשנות את הרכב או את ריכוזי יסודות ההזנה בפרקי זמן
קצרים .דוגמא למצב המתואר לעיל הוא יישום דשן במשך שעות היום ומתן השקיה ללא דשן
בשעות הלילה .תחת התנאים השוררים בישראל )מליחות מים ועוצמת קרינה גבוהה ביותר(
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המצב חמור עוד יותר ,מאחר ויש צורך במנת שטיפה ) (LFגבוהה כדי לשמור על רמת מליחות
סבירה .אחת מהגישות לצמצום השפעת המזהמים הנפלטים עם מי הנקז לסביבה היא מיחזור מי
ההדשיה .המיחזור בישראל הינו מואץ וניכנס בפרקטיקה החקלאית בגידול ורדים כמו במדינות
מערב אירופה כדוגמת הולנד גרמניה וצרפת ,אם כי בגידולי פרחים אחרים וגידולי ירקות בהן לא
תמיד ניתן לבצע מיחזור בתשתיות ישנות הוא עדיין מהווה אחוזים בודדים מסך מערכות מיחזור
מי הנקז הקיימות.

תיאור מערכת המיחזור
תשתיות של חממה המסחררת את מי הנקז צריכות להבטיח את ניקוזם המהיר .הקפדה בתכנון
שפועים אחידים בשטח הם המפתח העיקרי להצלחת הגידול .עם העלייה המשמעותית בכמויות
המים היומיות וההגדלה במנת ההשקיה הבודדת עד כדי  50%ויותר במערכות המיחזור ,יש
לשקול את הגדלת אחוז השיפוע לאורך הערוגה על מנת להבטיח ניקוז יעיל ומהיר.
בעוד שבחממות ללא מיחזור השיפוע הרצוי לאורך הערוגה הוא  , 1%הגדלת אחוז השיפוע ל 1.5
ישפר את התנקזותם המהירה של המים מהערוגה לעבר התעלה/צינור המאסף.
בחירת מצע גידול נקיז הופך לאחד מהשיקולים המרכזיים במערכות מיחזור .מצע בעל תכונות
פיסיקליות )המוגדרות בעקום תאחיזה( שבעבר היה בעל יכולת התנקזות מספקת למערכות
הגידול הפתוחות עלול להיות בעייתי עבור מערכות המיחזור .במערכת השיקולים בבחירת
תשתית המצע ,שיפוע אורכי של ערוגות הגידול ,נפחי מצע ,סידור גיאומטרי של מצע )גובה מצע
הגידול( יש להתחשב בכך שכמויות המים הזורמות במצע במערכות המיחזור מוכפלות ולעיתים
מושלשות.
מרכיבי מערכת המיחזור
מארזים רציפים עם סיפון  /כיור המתחבר ישירות לצינורות האיסוף )אופציונלי( .בכל מקרה יש
להקפיד על אורך מארז רציף מקסימלי של  20 - 15מטר  ,מעבר לאורך זה ניקוז והולכת המים
האורכית בערוגה אינם מהירים ויעילים דיים .בכל מקרה יש עדיפות לתיכנון של ניקוז רוחבי.
צינורות  P.V.Cבקוטר  110מ"מ לאיסוף מי הנקז מהערוגות למיכלי איסוף.
מיכלים:
מיכל לאיסוף מי נקז  -על פי רב גודל מיכל לאיסוף מי הנקז הוא  2.0 -1.5מ"ק .במרבית המקרים
המיכלים טמונים בקרקע ועל מנת למנוע את קריסת המיכל יש להשתמש במיכלים מצולבים עם
צלעות חיזוק לדפנות הפנימיים.
מיכל זה הוא מיכל אופרטיבי האוסף את מי הנקז ישירות מהתעלה הראשית או צינור האיסוף של
הערוגות .קצב התרוקנות המיכל באמצעות משאבה טבולה/או חיצונית צריך להיות מחושב על פי
ספיקה של כ 80% -מספיקת ההפעלה .מתחילת ההשקיה עד כשעה לאחר סיום ההשקיה
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במערכות בהן הניקוז יעיל ,עיקר מי הנקז אמורים להתנקז מהערוגות .בתכנון מנת השקיה
מקסימלית במערכת מיחזור יש לחשב החזר מים למערכת האיסוף של כ.80% -
מיכל הערבוב  -מיכל זה משמש לערבוב מי הנקז עם מי רשת ו/או מי גשמים ו/או מים מותפלים.
גודל המיכל המקובל הוא כ 66% -ממנת שיא של מים יומית מוכפלת במספר הדונמים בחלקה.
לדוגמא בחממת ורדים של  10דונם מקובל בעמק יזרעאל ובתענכים להשקות  18מ"ק לדונם ליום,
ולכן נפח מיכל הערבוב המתאים הנו  120מ"ק.
דרך נוספת לתכנון גודל מיכל הערבוב היא עפ"י צריכת מים יומית מקסימלית לדונם מוכפל
באוגר של  2ימי אגירה וכל זה מוכפל במספר הדונמים .ניתן לראות שגם באופן חישוב זה מגיעים
עבור חלקה של  10דונם למיכל של  120מ"ק )צריכת המים ביום שיא של חממת ורדים באזור היא
 6 -5מ"ק לדונם(.
ההגיון העומד באוגר מים גדול זה עבור מיכל הערבוב הוא שבעת הפסקת מים יזומה או תקלה
באספקת המים יש "מאגר חירום" של מים .בנוסף בעת החמרה באיכויות המים עודף מליחות
וכיו"ב ניתן למהול את מיכל הערבוב ע"י העלאת היחס מי רשת )מים טריים מוספים( מול מי נקז
חוזרים או מסוחררים.
מיכל השהיה לצורך חיטוי מי הנקז המאפשר זמן מגע מספיק בין החומר המחטא למי הנקז
הנפלטים מהחממות .מיכל ההשהיה צריך להיות בגודל של כ 66% -מגודל מיכל הערבוב
)אופציונלי תלוי בשיטת החיטוי(.
משאבת לחץ המורכבת ביציאה ממיכל הערבוב ומעבירה מים אל ראש ההדשיה )דישון+השקיה(
מסננים  -עקב עליית עומס המרחפים  -שאריות מצע ,שאריות שורשים ,חומר אורגני או גורמי
הסתימה הצפויים במערכות המסחררות את מי הנקז במקרים רבים יש לשדרג את רמת הסינון
הנדרשת )סינון גרנולרי ,סינון חצי אוטומטי או אוטומטי במידת הצורך( .חשיבות רבה יש לבצוע
של בדיקה ידנית )פתיחת מסנני ביקורת( לצורך אפיון גורם הזיהום ו/או מקור הסתימה.
מתקן לחיטוי מי נקז )קיימות שיטות חיטוי שונות כגון :הכלרה ,ביו פילטר ,קיטור  UVועוד(.
מערכת בקרה רציפה של  ECו  - pHנקודות הבקרה הן בראש ההדשיה ומומלץ מאוד למקם
נקודת מדידה לפני ההחדרה של מי הנקז למיכל הערבוב .לפי ערכי סף ידועים יש להגיע לצומת
החלטה האם "להקיז" את המים החוצה או להחדירם למיכל הערבוב ולסחררם שוב בחממה.
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תמונה  - 1מיכל שקוע לאיסוף מי נקז עם יציקת בטון מסביב למניעת קריסת הדפנות

תמונה  - 2מיכל עילי לאיסוף מי נקז )מיכל ללא חיזוקים בדפנות(

תמונה  - 3מיכל ערבוב )מי נקז +מי רשת/מי גשם/מים מותפלים(

תמונה  - 4איסוף מי נקז מהערוגה  +כיור עם סיפון

תמונה  - 5בקר השקיה ודישון )מערכת מיקסר עם חיישני  ECו ( pH

תמונה  - 6סינון גרנולרי של מי נקז לפני טיפול חיטוי והזרמתם למיכל הערבוב

שתי שיטות עיקריות למיחזור מלא של מי נקז בחממות:
 .1השיטה המקובלת ביותר במרבית חממות הורדים פועלת כך) :א( מי נקז נאספים מהחממה
למיכל איסוף מי נקז אופרטיבי).ב( איכות המים מבוקרת ע"י גשש  ECו  pHובמידה והערכים לא
הגיעו מעבר לסף שמחייב הקזה )ג(המים עוברים או לא עוברים אחד מטיפולי החיטוי )ד( משם
הם מוזרמים למיכל הערבוב).ה( לאותו מיכל ערבוב מוזרקים מי רשת טריים/מי גשם/מי התפלה
המשלימים ביחס משתנה את גירעון המים שנצבר במערכת המיחזור שנובע ברובו הגדול משעור
האידוי ודיות של הצמחים ,וכמובן שבחלקו נובע מדליפות במערכת )במערכות חסכניות במיוחד
שיעורם לא עולה על  5%ובמקרים רבים מגיע ל ).(10%ו( ממיכל הערבוב המים מוזרקים לראש
מערכת ההדשיה )ז( דישון מתון בלבד )עפ"י רב  25%מהמקובל במערכות הפתוחות( מדשן את כלל
מי הערבוב שעוברים דרך ראש המערכת )תמונה .(7
 .2במספר חממות ורדים בתענך מיושמת שיטת המיחזור שהחלוץ ליישומה באזור הוא מגדל
ורדים ממושב מגן שאול איתן בר הדס .בשיטת מיחזור זו שלבים )א( עד )ד( הם זהים והשוני
מתחיל החל משלב )ה( כלומר מי רשת טריים/מי גשם/מי התפלה ,משלימים את גירעון המים
שהצטבר במיחזור .מים אלו בלבד מדושנים במלואם )כ  100%מרמת הדשן המקובלת במערכות
פתוחות( ע"י ראש ההדשיה) .ו( בשלב הבא המים המדושנים מוזרמים למיכל הערבוב ,ובשלב
האחרון )ז( מי הנקז המעורבבים עם המים הטריים )שלהם בלבד ניתנה תוספת דשן( מוזרמים
לחממה .הקו המנחה בשיטת מיחזור זו ,שבתנאים רגילים בהם המערכת מיוצבת רמת יסודות
ההזנה המתקבלת במי הנקז היא כמו זו המתקבלת במערכות הפתוחות ועל כן יש לדשן רק את
תוספת המים הטריים המוספים למיכל הערבוב על מנת להגיע לדישון מספק ומאוזן במערכת
המיחזור )תמונה .(8
לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות משלה וכל עוד יודעים לכמת ולהגיב על השינויים המתבקשים
במערכות המיחזור בהתאם לשינויי צריכת המים והדשן היומיים ולעיתים בין השקיה להשקיה,
אזי שתי השיטות הנן טובות ומתאימות .להלן רשימה חלקית של יתרונות וחסרונות של כל אחת
מהן.
שיטה ) 1השיטה הסטנדרטית(:


נוחה לתפעול  ,טכנולוגיה פשוטה יותר.



תוספת קבועה של דשן לכל מ"ק מים שעובר במערכת מבטיחה רמת דשן בסיסית.



לא תמיד תוספת הדשן מתאימה לצורכי הגידול המשתנים לעיתים היא גבוהה מדי
ולעיתים נמוכה.



לעיתים קרובות יש חוסר איזון חריף ביסודות המיקרו )ברזל ומנגן( שקשה מאוד לווסת
את ריכוזיהם בשיטת מיחזור זו.

שיטה ) 2שיטת איתן בר הדס(:


דורשת מיומנות רבה יותר של המגדל ולרב הטכנולוגיה מורכבת יותר.
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בתקופת החורף כשצריכת המים של הגידול בשטח נמוכה ביותר )לעיתים מתחת ל  1מ"ק
לדונם( ,תוספת דישון למי המקור בלבד עשויה לא להספיק ויש לתגברה משמעותית.



כאשר המערכת מיוצבת מבחינת יסודות ההזנה  ,ניתן להשיג בשיטת מיחזור זו את מירב
ההתאמה בין דרישת יסודות המיקרו והמאקרו של הגידול לדישון המסופק ובכך להפחית
במידה רבה את הצורך להדיח מים עם מליחות גבוהה המכילים גם דשן יקר.

תמונה  - 7שרטוט של שיטת המיחזור המקובלת )שיטה (1

תמונה  - 8שרטוט של שיטת מיחזור בר הדס )שיטה (2
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בקרת ההשקיה לפי צריכה בפועל של כלל הצמחים בחממות
בממשק ההשקיה המקובל בחממות הורדים הן במערכות הפתוחות והן במערכות המיחזור גודל
מנת ההשקיה הוא קבוע והשינויים במספר מנות ההשקיה היומיות משתנים בהתאם לתנאים
האטמוספריים )שעור האידוי ,טמפרטורה וקרינה( ,גיל הצמח והמצב הפסיולוגי ואגרוטכני בו
הוא מצוי )צמחים צעירים ,צמחים לאחר קטיף או בשיא הגל וכדומה( .בממשק מקובל זה הגורם
היחידי המניע שינוי בגודל מנת ההשקיה היא השינוי באיכות מי המקור ,שינוי בנפח מצע הגידול
ו/או סוג המצע.
בד"כ שינויים במצע הגידול ו/או נפח המצע )שינוי תשתיות( נעשים פעם בכמה שנים ובודאי שלא
על בסיס יומי ,כמו כן שינויים באיכות מי המקור נעשים לרב לאורך זמן במעבר בין עונות השנה
בין חורף לקיץ או בממשק תפעול מאגרי המים וצמתי המהילה המופעלים בכל אזור .הנחת
העבודה המקובלת היא שאיכות מי המקור יציבה .עם המעבר לגידול ורדים במערכות סגורות
חלים שינויים רבים בתמיסות המסוחררות המשקות את החממה והללו עשויים להתרחש בין
מחזור השקיה למשנהו.
למרות השינוי באיכויות המים בין השקיה לעוקבת אחריה במערכות בהן ממוחזרים מי הנקז,
עדיין רב החממות משקות כפי שנהוג בממשקי החממות המסורתיות בהן לא מתקיים מיחזור מי
נקז ,כלומר שמירה על גודל מנת מים קבועה מראש.
במשק איתן בר הדס מופעלת מערכת הרגישה לשינויים המתבקשים בצריכת המים בין ההשקיות
השונות ובה ניתן ביטוי לשינוי בגודל מנת ההשקיה.
תפעול מערכת בקרת השקיה במשק בר הדס
תפעול מאגר מי נקז
מאגר כללי אוסף את מי הנקז ממספר חממות  .חלק ממי הנקז מוקז באופן אוטומטי עפ"י קביעה
מראש כאשר כמות ההקזה ידועה ומדודה" .התיקונים" נעשים בהתאם לבדיקת ריכוז הכלוריד
הידנית במי הנקז ,שמשמשת כאינדיקטור לאיכות המים .הבדיקות נעשות בתדירות של פעם ב 3
ימים לפחות  ,כאשר רמת הסף שנקבעה להקזת מים היא  450מ"ג /ליטר כלוריד .במאגר מי הנקז
מקובע מצוף בכמחצית גובה המיכל ,ונקודה זאת משמשת כמטרת סימון למחשב ההשקיה .גובה
המים נימצא מעל או מתחת לנקודה זו )כתלות בהחזר מי הנקז למיכל( .מיקום המצוף מעביר חווי
למחשב לגבי גובה המים במיכל ולפי חווי זה המחשב מתקן את משטר ההשקיה .מספר ההשקיות
ביום נישאר קבוע והשינוי נעשה בגודל מנת ההשקיה .לדוגמא כאשר מפלס המים יורד מתחת
לגובה המצוף מנת ההשקיה הבאה גדלה  ,וכאשר מפלס המים עובר את גובה המצוף מנת המים
יורדת .במאגר זה הותקן מד  ECרציף על קו ההשקיה שמשמש לצורך חיווי בלבד.
באופן עקרוני המחשב מתוכנת להשקיה במצב של צריכת שיא של מים כלומר מנות השקיה
גדולות להלן תוכנית מס'  2בטבלה  .1כאשר צריכת המים נמוכה המחשב מפעיל תכנית מס' 1
)ראה טבלה  1המשמשת כדוגמת המחשה בלבד(.
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שיקולים לכיול המערכת )שיקולי מפעיל החממה(
קביעת גודל מנת ההשקיה ומספר ההשקיות ביום נקבע עפ"י רמת הכלורידים במים  ,כאשר
ההפרש ברמת הכלורידים בין מי הטפטפת )נידגמים מהטפטפת( למי הנקז )הטריים( לא עולה על
 50מ"ג/ליטר.
• תוכנית מס'  1מאופיינת כמצב בו האידוי והדיות )אופוטרנספירציה( מהחממות הנמוכים
ביותר  ,במצב זה לא נגרם לאורך כל היום תופעה של עודף מים וחוסר אוורור במצע.
תוכנית מס'  2מציינת מצב הפוך ,כלומר אידוי ודיות מקסימליים בחממה ומנות ההשקיה
שניתנות הן הגדולות בלבד ,ע"מ לכסות על גירעון המים ועליה צפויה במליחות מי הנקז.
• לפי מעקב של ההשקיות האחרונות בפרק זמן של כחודש משנה המגדל את שעות ההמתנה
בין ההשקיות  .לדוגמא אם בחודש האחרון הופעלו באופן משמעותי יותר השקיות לפי
תכנית  1יש להגדיל את המרווח בין ההשקיות ,וההפך כלומר אם בפרק זמן זה הופעלה
יותר תכנית  2יש לצמצם את המרווח בין ההשקיות .כמו כן שינויים נעשים גם לגבי גודל
מנת ההשקיה .מתבצעת התאמה דינמית של ההשקיות לפי שעור האידוי והדיות מהחממות
ובפועל מיכל הנקז הכללי משמש כמעין ליזימטר ענקי ,המשקף את סטטוס צריכת המים
של הצמחים בחממה.
טבלה  - 1דוגמא להמחשה המציגה שני מצבים קיצוניים בהם כל ההשקיות הן גדולות או
קטנות בלבד
משטר

חורף

חורף

קיץ

קיץ

תכנית

 ) 1נקז גדול(

) 2נקז קטן(

) 1נקז גדול(

) 2נקז קטן(

גודל מנת
ההשקיה
במ"ק

2

מספר
השקיות ביום

3

אחוז מי נקז
בהשקיה

90

אחוז מי ברז
בהשקיה

10

תוספת כמות
מי ברז יומית
במ"ק

0.6

סה"כ כמות
מי השקיה
יומית )מ"ק(

6

2.5

2.5

3
30
70
5.25

7.5

5
90
10
1.125

12.5

הדפדוף בתוכניות ההשקיה ע"י המחשב נעשה לפי המגבלות הבאות:
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3.5

5
30
70
12.25

17.5

 .1התכנית מופעלת על כל המגופים אפילו אם השתנה מפלס מי המיחזור במהלך ההשקיה.
 .2לכל מגוף בכל תכנית הוגדרו  , pH ,ECכמות מים בהשקיה ואחוזי נקז/ברז ע"מ להתאים את
כמויות ואיכויות המים לעוצמת הצמוח של הגידול )לדוגמא  -שתילה צעירה(.
באביב שנת  2000החל לפעול במשק בר הדס מערכת המבקרת את גודל מנת ההשקיה לפי
הצריכה בפועל של כלל הצמחים בחממה .במערכת תוכננו  7השקיות יומיות כאשר השקיה גדולה
הינה השקיה של  2.5מ"ק והשקיה קטנה היא  1.5מ"ק .כך לפי מספר ההשקיות הגדולות
והקטנות הוחלט האם להמשיך באותו ממשק השקיה או יש לשנותו .ממערכת דינמית זו יכול
המגדל להפיק נתוני אמת ולשנות מגמות של מספר השקיות יומיות וגודל מנת השקיה בודדת
בהתאם לנתונים המתקבלים ונאגרים בבקר ההשקיה .בתמונה מס'  9למטה ,ניתן לראות שעם
עליית הטמפרטורות וההתקדמות לעונת הקיץ ,עולה מספר ההשקיות הגדולות ויורד במקביל
מספר ההשקיות הקטנות .בשלב זה המגדל יכול להגיע למסקנה שיש להגדיל את מנת ההשקיה
הבודדת או אולי לחילופין יש צורך בהגדלת סך מספר ההשקיות היומיות והחלטה כזאת נעשית
באופן מושכל המתבסס על דפדוף בהיסטוריית ההשקיות שניתנו בחלקה .כמובן שיש צורך להביא
בחשבון את סטטוס הצמחים בחלקה )צמחים בוגרים צמחים בשתילה וכדומה(.

השקיה גדולה
השקיה קטנה

תמונה  - 9תפעול השקיות במשק בר הדס לפי צריכת המים בפועל של כלל הצמחים בחממות
בחודשים אפריל עד אוגוסט שנת 2000
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ממשק הדישון וההשקיה במערכות מיחזור
במשך  6השנים האחרונות נכנסו באופן מסיבי פרויקטים רבים של מיחזור מי נקז בחממות
הורדים באזור .הן לוו בבדיקות כימיות רבות לאורך כל השנה ,ע"י מעבדת שרות שדה נוה יער
)במרווחים של כל שבועיים או שלושה( ובבדיקות של המגדלים עצמם באמצעות ערכות שדה.
ניתן לומר כיום שהתגבש ממשק הדשיה )דשון והשקיה( המאפשר לחסוך באופן משמעותי
בתשומות דשן ומים )הפחתה של כ (50%-מחד ,וברב המקרים איכות הפרחים המתקבלת
במערכות המיחזור עולה על זו המתקבלת במערכות הפתוחות )ללא מיחזור( מאידך.
ממשק המיחזור באופן כללי מאפשר לנו לפרוץ את מגבלת המים והדשן שקיימות במערכות
הפתוחות  ,מאחר ומעבר לצריכת הגידול ,עודפי הדשן והמים מסתחררים במערכת) .כל זאת
בתנאי ההכרחי שבמערכות המיחזור ,אחוז הדליפה יהיה זניח  -פחות מ .( 10%
תגובת צמחי הורדים לתוספת מים ודשן היא לרב חיובית ומתבטאת בתוספת משמעותית של
איכות ,שלעיתים זהו הפרמטר החשוב ביותר עבור הורדים הן מבחינת יצוא התוצרת והן עבור
דרישות איכות מוצר בשוק המקומי ובערוצי שווק אחרים ,שלא נופלים בהרבה מאלו של
הבורסות האירופאיות .עליית ריכוז המלחים "המזיקים" )כדוגמת יוני הכלוריד והנתרן( כמו גם
הפרת חלק מיסודות ההזנה החיוניים )יסודות מאקרו כגון :חנקן ,זרחן ,אשלגן ויסודות מיקרו
כגון :ברזל ,מנגן אבץ( נלמדו ותוקנו .באמצעות ממשקי הדחה של מי רכז שהורידו את ערכי הסף
הגבוה של מלחים אלו בעיתויים האופטימליים ,הגדלת מנת המים היומית ומנת המים עבור כל
השקיה ניתן כיום גם בריכוזי כלוריד ונתרן גבוהים ממה שהיה מקובל בעבר בגידול ורדים להגיע
לאיכויות והיבולים הגבוהים שצוינו לעיל .נושא הדישון נלמד במקביל ונעשו שינויים הן בהרכבי
הדישון ,ריכוזי הדשן במים ובאופן כללי הפחתה כמעט עד למינימום בתוספות החומצה לשמירת
ערכי  pHנמוכים רצויים )ערכים של . (6.0-6.5
ממשק מיחזור בקיץ
בעונת הקיץ קצב הצמוח מהיר ביותר .בחלק מהזנים פרק הזמן העובר בין גל קטיף למשנהו קצר
מ 30 -יום ובכל הזנים בתקופה זו הגידול נמרץ ביותר .בפרק זמן זה יש לספק כמות כוללת של
מים ויסודות הזנה בכמות כוללת גבוהה על מנת שתוכל לספק את דרישות הגידול .במקביל
הצטברות ה"מלחים המזיקים" בעונת הקיץ היא מואצת  ,ומושפעת לא מעט מאיכות המים שעל
פי רב הינה ירודה יותר .ממשק הדשיה בו כמות המים הכללית הניתנת לצמחים ושעור האידוי
והדיות מהחממה הוא מוגבר ,גורם לכך שריכוז המלחים עולה בתמיסת המצע באופן חד יותר
מאשר בחורף או בכל עונת גידול אחרת.
כדי לספק את שעור האידוי ודיות של הצמחים בנוסף לתצרוכת השטיפה העולה בעונת הקיץ
נמצא שהשקיה בכמות יומית של  22 - 15מ"ק/דונם המחולקת ל  5-7השקיות מבטיחה גידול
איכותי במרבית החממות .גודל מנת השקיה הנמצא בתור נפח מינימלי להקטנת ריכוזי המלחים
על פני השורש הינו  3מ"ק במצעי גידול בנפח של עד  60מ"ק לדונם וכאשר עולים בנפח המצע ל 70
עד  80מ"ק רצוי להעלות את מנת ההשקיה ל  3.5מ"ק .לעיתים באיכויות מים ירודות )מים
נחותים מאיכות מי מוביל( רצוי לעבור להשקיות נפחיות גדולות גם במצעי גידול בנפחים הקטנים
מ  60מ"ק לדונם.
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שעור ממוצע מקובל של הדחת מי רכז מהחממה  ,בו נשמרות רמות מלחים יציבות )כאשר מדד
ריכוזי הכלוריד והנתרן הוא הגורם הנמדד הקובע( נע בין  15%ל  20%מסך המים המסוחררים
במערכת המיחזור.
דישון בעונת הקיץ יכול לכלול מגוון רחב של דשנים מהרכבים שונים ובעל יחסי אמון חנקה
שונים.
דשנים אלו הינם  :דשנים נוזליים כגון שפר/שפיר  , 7 - 3 - 7שפר/שפיר  5 - 3 - 8או דשנים
מוצקים כגון דשן כל  , 20 - 9 - 20דשן כל  . 17 - 10 - 27לעיתים עקב צניחת  pHיש צורך
בדשנים עם ריכוז אמון נמוך יחסי לחנקה ואז ניתן להשתמש בהרכבי דשני אור /מור )דשנים
נוזליים( או אביד )דשן מוצק( בהם ריכוז האמון הוא עד  10%מסך החנקן הכללי ,ויתרת החנקן
היא בצורת חנקה.
השימוש בדשן כזה או אחר בדרך כלל יוכתב משינויי ה  pHבמי הנקז כאשר הנטייה היא
להשתמש בדשנים עם יחסי אמון חנקה הכוללים כ  30%אמון .רק במקרים בהם  pHמי הנקז
יורד מתחת ל ) 5באופן רציף למשך מספר ימים( מומלץ לשנות את הרכב הדשן לדשנים דלי אמון
כדוגמת מור/אור או אביד  .לעיתים יש צורך בהחמצת מי הטפטפת ע"י תוספת חומצה )גופריתנית
או זרחתית( ע"מ לשמור על  pHמי הטפטפת בתחום של  6.5 - 6.0כאשר ההעדפה תהיה חומצה
גופריתנית ורק כאשר יהיה צורך בתגבור זרחן בהרכב הדישון יעשה שימוש בחומצה זרחתית.
ריכוז הדשן )של כל אחד מסוגי הדשנים שפורטו לעיל( שמוזרק בראש הדישון בקיץ הינו על פי רב
בתחום של  0.6 - 0.4ליטר דשן למ"ק מים או כמות מקבילה להם בדשנים המוצקים כלומר
 200 - 150גרם דשן למ"ק מים.
ממשק מיחזור בחורף
עם ירידת הטמפרטורות והתקצרות שעות האור ביום קטנה צריכת המים והדשן ע"י הורדים
לעומת תקופת הקיץ בה הגידול הוא נמרץ למדי.
כאשר צריכת המים פוחתת יש להפחית במקביל את כמות המים היומית לדונם .בעוד שבעונת
הקיץ השקינו כמויות של  22 - 15מ"ק/דונם/יום ויותר ב  5-7השקיות ,הרי בחורף גם כאשר
מערכות איסוף מי הנקז מהחממות מבטיחות ניקוז מהיר ויעיל יש להפחית את כמות המים כדי
למנוע מצבים של עודפי מים במצע שמשמעותם אוורור לקוי ו"תקיעת הגידול" .לכן יש להוריד
את מנת ההשקיה היומית ל  9-12מ"ק כאשר מנה זו מתחלקת ל  4 - 3השקיות ,כלומר גודל מנת
המים בכל השקיה שהייתה נהוגה בקיץ קרי  3מ"ק/דונם נשמרת גם בחורף .באופן זה מובטח לנו
השקיה נפחית גדולה שמקטינה את ריכוז המלחים בפני השורש שלא מיוצג בהכרח לפי ריכוז
המלחים אותו אנו מודדים במי הנקז הכלליים )זהו למעשה אחד ההסברים לפרדוקס שלכאורה
ניראה במערכות בהם ממחזרים מי נקז בחממות ,ובו למרות שסך ריכוז המלחים עולה עדיין
איכות הפרח נשמרת ולעיתים גם נצפית עליה ביבול(.
בחורף מפחיתים את שעור הדחת מי הרכז שהייתה נהוגה בקיץ ל  10% - 5%והסיבות לכך הם:
שעור אידוי ודיות נמוך יותר בעונה זו ואיכות מים גבוהה יותר .לעיתים ניתן לבצע את הדחת מי
הרכז מהחממה על בסיס שבועי או על בסיס יומי כפי שנהוג בקיץ.
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דישון בעונת החורף משתנה בכך שהרכבי דשן המכילים אחוז גבוה של אמון כגון דשני שפר/שפיר
 7 - 3 - 7או דשן כל  20 - 9 - 20שניתן היה לעיתים להשתמש בהם בקיץ אינם מתאימים לעונת
החורף ויש לעבור לדשנים כגון שפר/שפיר  5 - 3 - 8או דשן כל  17 - 10 - 27בהם שעור האמון נמוך
יותר .לעיתים יש צורך לעבור לדשנים "דלי אמון" בהם אחוז האמון מכלל החנקן הוא עד  10%ו
 90%ממנו הוא חנקן חנקתי )דשנים מהסוג מור ,אור או אביד בהרכבים שונים מסופקים ע"י
חברות הדשנים השונות( .החמצת מי הטפטפת ע"י תוספת חומצה )גופריתנית או זרחתית( על מנת
לשמור על  pHמי הטפטפת בתחום של  6.5 - 6.0כמעט מתבטל לחלוטין בחורף מאחר ויש נטייה
של שורשי הורדים להחמצה של מי הנקז לערכים אלו ,שגם בערבוב עם מי הרשת הבסיסיים
באופיים עדיין נשארים בטווח ה  pHהמצוין לעיל.
בחורף יש להעלות את ריכוז הדשן לתחום של  0.8 - 0.6ליטר דשן/מ"ק מים כאשר משתמשים
בדשנים הנוזליים ובמינון של  300 - 200גרם למ"ק בדשנים המוצקים .
ריכוז הדשן וכיולי הדישון מותנים בבדיקות מעבדה מקיפות )הכוללות את כלל יסודות המיקרו
והמאקרו( ,ובבדיקות תכופות יותר המבוצעות ע"י ערכות השדה בהן :מד מוליכות חשמלית ,
ערכת חנקה ,ערכת כלורידים ומד ה . pH -ערכות אלו נותנות מענה חלקי אך מיידי ומכוונות את
תיקוני ממשק הדישון וההשקיה של המגדלים.
הערה כללית
ההמלצות שניתנו לעיל מתאימות לתנאי הגידול )אקלים( השוררים במחוז העמקים  ,איכות מים
המקובלת באזור )מים בעלי  ECשל ~  1.1דציסימנס/מטר ,ריכוז כלורידים של 280 - 250
מ"ג/ליטר( ,מצעים בנפח של ~  50מ"ק /דונם .חשיבות רבה יש לאופיין הפיסיקלי של המצע -
עקום תאחיזת מים ,קיבול עציץ ועוד תכונות חשובות אחרות .ניתן להיעזר באינפורמציה לגבי
תכונות מצעים שונים כפי שנבדקו/ת במעבדת שרות שדה בצמח.
גאומטריית המצע )התייחסות לגובה המצע( הוא פרמטר חשוב נוסף הקובע את שעור התנקזות
המצע .על פי רב הוא מיושם במרבית החממות בגובה של  18 - 15ס"מ עם שכבת ניקוז של כ 3 - 2
ס"מ.
כאשר התנאים הם שונים מהמצוין לעיל יש לעשות את המודיפיקציות המתבקשות על מנת להגיע
לממשק הנכון והאופטימלי לגידול.
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טבלה  2הצעה לגודל מנת ההשקיה כתלות בסוג מצע ,נפח המצע ואיכות המים
2א  -מצע טוף השואה בין נפחים ואיכויות מים שונים
סוג מצע
ריכוז
 %נפחי של מים
כלורידים במי
זמינים בקלות
ההשקיה
במתח  50 - 10ס"מ
במ"ג/ליטר
250 - 200
15 - 12
טוף 0 -8 M
300 - 250
15 - 12
טוף 0 -8 M
250 - 200
15 - 12
טוף 0 -8 M
300 - 250
15 - 12
טוף 0 -8 M
2ב  -מצע קוקוס השואה בין נפחים ואיכויות מים שונים
סוג מצע
ריכוז
 %נפחי של מים
כלורידים במי
זמינים בקלות
ההשקיה
במתח  50 - 10ס"מ
במ"ג/ליטר
250 - 200
24 - 20
קוקוס
300 - 250
24 - 20
קוקוס
250 - 200
24 - 20
קוקוס
300 - 250
24 - 20
קוקוס
2ג  -מצע פרלייט השואה בין נפחים ואיכויות מים שונים
סוג מצע
ריכוז
 %נפחי של מים
כלורידים במי
זמינים בקלות
ההשקיה
במתח  50 - 10ס"מ
במ"ג/ליטר
250 - 200
18 - 15
פרלייט 212
300 - 250
18 - 15
פרלייט 212
250 - 200
18 - 15
פרלייט 212
300 - 250
18 - 15
פרלייט 212

נפח מצע בדונם
במ"ק

גודל מנת המים
בהשקיה במ"ק

40 - 30
40 - 30
70 - 50
70 - 50

2.5 - 2.0
2.8 - 2.5
3.3 - 2.8
3.5

נפח מצע בדונם
במ"ק

גודל מנת המים
בהשקיה במ"ק

40 - 30
40 - 30
70 - 50
70 - 50

3.5 - 3.0
3.8 - 3.5
4.3 - 3.8
4.5

נפח מצע בדונם
במ"ק

גודל מנת המים
בהשקיה במ"ק

40 - 30
40 - 30
70 - 50
70 - 50

2.7 - 2.2
3.0 - 2.7
3.5 - 3.0
4.0

2ד  -השואה בין שלושה מצעי גידול בנפחי מצע ואיכויות מים זהים
סוג מצע
נפח מצע בדונם
ריכוז
 %נפחי של מים
במ"ק
כלורידים במי
זמינים בקלות
ההשקיה
במתח  50 - 10ס"מ
במ"ג/ליטר
70 - 50
250 - 200
15 - 12
טוף 0 -8 M
70 - 50
250 - 200
24 - 20
קוקוס
70 - 50
250 - 200
18 - 15
פרלייט 212

גודל מנת המים
בהשקיה במ"ק

3.3 - 2.8
4.3 - 3.8
3.5 - 3.0

הערות לטבלאות
 .1כשאיכות מי המקור )מי הרשת( היא ירודה ,ריכוז כלורידים מעל ל  300מ"ג/ליטר יש לשקול
להפסיק למחזר את מי הנקז בחממות ,עקב הכורח להדיח /להקיז כמות מים רבה מהמערכת.
 .2שינויים במנת המים עקב שוני בנפח המצע איכות המים ואחוז נפחי של מים זמינים במצע לא
נעשים באופן לינארי וכיול מנת ההשקיה מתבצע באופן אמפירי )נסיון בשטח(.
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פרויקט ניטור מערכות מיחזור מים בחממות מושב היוגב 2003 - 2001
בשנת  2001מרבית משקי הורדים במושב היוגב עברו למיחזור מי נקז בחממות .בקיץ 2001
מיחזרו כ  70דונם ב  7משקים כאשר בשנת  2003הצטרפו  3מגדלים נוספים לפרויקט המיחזור
ושטחי המיחזור במושב היוגב הגיעו לכ  100דונם.
מיחזור מים בחממות דורש בקרה קפדנית אחר השתנות היסודות בתמיסות המים בתדירות
גבוהה מזו הרצויה  /מבוצעת בפועל במערכות הפתוחות )ללא המיחזור( תוך שימת לב לשינויים
העשויים להתרחש בהרכב המים באמצעות בדיקות מעבדה מקיפות של כלל היסודות  .לצורך
בקרה יעילה של דשון והשקיה מערכת ההדרכה אפיינה את נקודות הדיגום במערכת המיחזור,
סוגי הבדיקות הנחוצות ותדירותם  .בתחילת הפרויקט הבדיקות אותם בצעו המגדלים בתדירות
דו חודשית כללו :מי נקז,מי טפטפת ומי מיכל עירבוב .לכל מדגם מים נקבעו הפרמטרים
הרצויים לבדיקה )טבלה .(3
טבלה  3בדיקות מעבדה פרויקט ניטור היוגב 2001

סוג

טפטפת

נקז

מיכל עירבוב

מי רשת

כלוריד

+

+

+

+

נתרן

-

+

-

+

מוליכות חשמלית

+

+

+

+

pH

+

+

+

+

חנקה

+

+

+

-

אמון

+

-

-

-

זרחן

+

+

+

-

אשלגן

+

+

+

-

סידן  +מגנזיום

+

-

+

+

סידן

+

-

+

+

ברזל

+

-

+

-

מנגן

+

+

+

-

אבץ

+

-

+

-

בורון

+

-

-

-

שונות

*

*

*

בי קרבונט

מקרא + :מציין יסוד ניבדק
 מציין יסוד שלא ניבדק* מציין יסוד הניבדק בהתאם לדרישות מיוחדות
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איסוף המדגמים בוצע ע"י דוגם מטעם מעבדת שרות שדה בנוה יער בשעה קבועה  ,כשעבור רב
החממות תמיסות המים נלקחו מההשקיה השניה .ניתוח תוצאות המעבדה נעשו באמצעות גליון
אלקטרוני ") EXCELגרפים רצים" ,טבלאות ,איסוף תוצאות מצטבר  -היסטוריית בדיקות מים
של החלקה( והועברו ישירות למגדלים תוך  48שעות בדואר אלקטרוני.
בנוסף למעקב אחר בדיקות המעבדה המגדלים הכניסו נתונים של בדיקות שוטפות אותן הם בצעו
בערכות שדה )כלוריד  ,חנקן , EC ,ו .( pH
מדי כמה חודשים התכנסו כל השותפים לפרויקט ונותחו כל התוצאות שהתקבלו במעבדה תוך
מסירת אינפורמציה מלאה לגבי ממשקי דישון והשקיה ובנוסף בוצע סיור בחלק ממשקי הפרויקט
על מנת לקבל משוב מהגידול עצמו .תוך זמן קצר יחסית מחיתוכי התוצאות שהצטברו מהפרויקט
הועלה הצורך לערוך מספר שינויים בהרכבי הדישון המקובלים עקב השינויים החדים החלים
בהרכבי המים במערכות מיחזור .מכאן הובררה החיוניות הרבה של בקרת כלל היסודות במעבדה
ולא ניתן להסתפק בבקרה לפי ערכות שדה בלבד כפי שהיה נהוג במערכות ללא מיחזור .היחודיות
בפרויקט זה על פני איסוף תוצאות מחממות בודדות בלבד הוא בכך שניתן היה באמצעותו לנתח
באופן כוללני תופעות הניצפות במיחזור ,ולהבין באופן חד יותר תהליכים המתרחשים במיחזור
הנובעים מכמות המדגמים והחזרות בתנאי אקלים דומים ובממשקי הדשיה ידועים ,כלומר סקר
מפורט רחב ביותר וממוקד באזור אחד .
בשנים  2004 - 2002שונה במקצת אופיין הבדיקות לפרויקט הניטור כאשר השינויים הבולטים
שנעשו היו כדלקמן:
 (.1לא נלקחה דגימת מי מיכל ערבוב ,השנויים הרבים באיכויות מי מיכל הערבוב הנובעים מעצם
ממשק משתנה של מיכל הערבוב הן בין המגדלים והן אצל אותו מגדל עצמו במהלך היום לא
מאפשרים ניתוח סביר של התוצאות.
 (.2תדירות הבדיקות במעבדה נהייתה יותר מרווחת והדיגום הפך לדיגום חודשי או כל  3שבועות.
נמצא שבתדירות זאת הבקרה מספקת וניתן לשמור ברמת בטחון סבירה על תחומי ממשק
השקיה ודישון יציבים .
 (.3השתנו חלק מהיסודות שנדגמו במעבדה בחלק מהן נמצאו ערכים יציבים ומספקים ולכן ניתן
היה להשמיטם וחלק מהיסודות הוספו על מנת להרחיב ידע לגביהם.
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התפלגות יסודות הזנה ומליחות מפרויקט מחזור היוגב שנים 2003 - 2001
יסודות מליחות )מוליכות חשמלית ) , (ECכלוריד ונתרן(

איור  : 1מוליכות חשמלית בתמיסות מי החממה ומי הרשת מבוטאת בדציסימנס/מטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.

איור  : 2ריכוזי כלורידים בתמיסות מי החממה ומי הרשת מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
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הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.

איור  : 3ריכוזי נתרן בתמיסות מי החממה ומי הרשת מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
רמת המוליכות החשמלית של תמיסות המיחזור )מי הנקז ומי הטפטפת( מושפעת בעיקרה מרמת
המוליכות של מי המקור .בחממות היוגב מי הרשת מקורן ממי מוביל שהן ערבוב של מי כנרת עם
בארות מקדוחים מקומיים .לעיתים השנויים הרבים שחלו באיכות מי המקור השפיעו רבות על
ממשק המגדלים בכל הקשור לגודל מנת ההשקיה ושעור ההקזה של מים שלא המשיכו להסתחרר
במערכות המחזור .רמת המוליכות החשמלית מושפעת גם מרמת הדשנים המוספים למערכת,
שעור קליטתם ע"י הצמחים ,תהליכי שקיעה  /ספיחה של יונים ותהליכים נוספים המתרחשים
במערכת מצע  -תמיסה  -צמח  -אטמוספירה .כאשר רמת המוליכות החשמלית במי המקור
נשמרה על  1.2 - 1.1דציסימנס/מטר ערך המוליכות החשמלית של מי הטפטפת נע בין 2.4 - 2.3
דציסימנס/מטר בעוד שרמת מוליכות מי הנקז היתה בממוצע גבוהה ב  0.3 - 0.2דציסימנס/מטר
ממי הטפטפת .באיכויות מים גבוהות ממשק הקזת המים מהמערכת היה הקזה יומית בשעור של
כ  10%עד  20%מסך המים העוברים בראש המערכת .אחוז הקזה נמוך בוצע בחורף ואחוזי הקזת
מים גבוהים יותר התבצעו בעונת הקיץ ובעונות המעבר .כאשר סופקו מי מקור באיכות ירודה
יותר ורמת המוליכות החשמלית במי המקור עברה את  1.5דציסימנס/מטר מיד חלה "קפיצה"
ברמת המוליכות החשמלית במי הטפטפת ובמי הנקז שלעיתים הגיעה ואף עברה את הערך 3.0
דציסימנס/מטר ובמקרים רבים גם שעור הקזה יומית של  40%לא הצליח למתן ערכים אלו .ללא
ספק יש לשקול באיכויות מים נמוכות את המשך המיחזור ,מאחר ושעור הקזת מים כה גבוה
מהמיחזור לא מצדיק המשך תפעולו.
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הכלוריד והנתרן מהווים את היונים העיקריים )אניון וקטיון בהתאמה( המרכיבים את גורמי
המליחות "הלא רצויים" לצמח .יסודות אלו משמשים גם בתור אינדיקציה להמלחה וככאלו
כאשר ריכוזם בתמיסת המיחזור עולה  ,יש צורך בקביעת ערך סף מסוים בו יש להגיע לצומת
החלטה כגון :כמות מי הרכז שיש להדיח ממערכת המיחזור ,גודל מנת ההשקיה וסך כמות המים
היומית .בריכוזי כלורידים המאפיינים מי מוביל  /מי כנרת של  250מ"ג/ליטר בממשק המקובל
במערכות המיחזור המצויין למעלה ריכוז הכלוריד במי הטפטפת מטפס ל  400מ"ג/ליטר בעוד
שבמי הנקז מגיעים לעיתים לערכים של  450מ"ג/ליטר .כאשר ריכוז הכלוריד במי המקור עובר
את ה  300מ"ג/ליטר לעיתים קרובות ריכוזי הכלוריד במי הטפטפת והנקז עוברים את ה500 -
מ"ג/ליטר גם ששעור הדחת מי הרכז מהמערכת הוא גבוה ביותר .בריכוזים אלו צפויה פגיעה
באיכות וביבול הורדים ויש לשקול האם לקיים בתנאים אלו סחרור מלא של מי הנקז.
בדומה לכלורידים ערך סף גבוה עבור ריכוזי נתרן במי הטפטפת/נקז הוא  240 - 220מ"ג/ליטר;,
כאשר ריכוז גבוה מטווח ריכוזים אלו מוריד את פוטנציאל היבול והאיכות בורדים.
ריכוז נתרן של מעל ל  120מ"ג/ליטר במי המקור עשוי להוות בעיה במיחזור מי נקז בגידול ורדים.

יסודות מאקרו עיקריים )חנקן  -אמון וחנקה ,זרחן ואשלגן(

איור  : 4ריכוזי חנקה ) (NO3בתמיסות מי החממה מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
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איור  : 5ריכוזי חנקן אמוניקלי ) (N-NH4בתמיסות מי החממה מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.

איור  : 6ריכוזי זרחן בתמיסות מי החממה מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
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איור  : 7ריכוזי אשלגן בתמיסות מי החממה מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
עיקר החנקן במערכות המיחזור היא בצורתו החנקתית כ  90%במי הטפטפת וכמעט  100%במי
הנקז .צורת החנקה הדומיננטית במערכות המיחזור נובעת בעיקרה מניטריפיקציה מושלמת של
האמון במערכות המסחררות את מי הנקז בנוסף לקליטת האמון ע"י הצמח וספיחה חלקית שלו
למצע הגידול .מסיבה זאת גם כאשר מדשנים עם דשנים המכילים בהרכבם שעור של כ - 25%
 30%אמון ,לדוגמא דשני שפר/שפיר  8-3-5או דשן כל  ,27-10-17עדיין כמות החנקה במי הטפטפת
)לפחות שני שליש מהם מהווים מים שהסתחררו במערכת( ובודאי שבמי הנקז היא מירבית.
דשנים המכילים שעור אמון גבוה יותר עלולים לגרום לצניחת ה pH -במערכות המיחזור ולכן
במרבית מערכות המיחזור לא משתמשים בהם .ערכים רצויים בממשק ההזנה בחנקן במערכות
המיחזור במטע ורדים עם פוטנציאל יבול מלא נעים בין  500 - 450מ"ג/ליטר חנקה  ,כאשר ערכי
חנקן אמוניקלי במי הנקז הם זניחים ובמי הטפטפת מגיעים בממוצע ל  10עד  15מ"ג/ליטר.
ריכוזי חנקן אלו מושגים על פי רב בממשק דישון בו לכל מ"ק המסוחרר דרך ראש ההדשיה
מזריקים חצי עד ליטר אחד של הדשנים המצוינים למעלה .במערכות בהן משתמשים בדשני
מור/אור או אביד בעלי יחס אמון/חנקה של  90/10בהתאמה ,גם במי הטפטפת ריכוז האמון הוא
מספר מיליגרמים בודדים לליטר תמיסה.
ריכוזי הזרחן במי הטפטפת בממשקי המיחזור המקובלים בורדים הם בדר"כ מעל  20מ"ג/ליטר
כאשר במי הנקז ריכוזי הזרחן שנמדדו היו בכ  5מ"ג/ליטר בממוצע נמוכים יותר .ערכי זרחן אלו
מספיקים מבחינת דרישות הזרחן בגידול ורדים ועומדים בסתירה מסוימת לדווחים שהתקבלו
ממספר מערכות מיחזור בדידות באזורים שונים בארץ .בהן לעיתים קרובות ריכוזי הזרחן במי
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הנקז היו נמוכים מ  10מ"ג/ליטר .בתנאי המיחזור המקובלים תוך שמירה על רמת  pHבמי הנקז
בטווחים  6.0 - 5.5הזרחן זמין לצמחים ולא שוקע עם סידן ומגנזיום בערכי  pHהבסיסיים מחד
או עם מנגן וברזל בערכי  pHחומציים מאידך.
רמות האשלגן במי הטפטפת ובמי הנקז היו גבוהים מהמקובל בגידול ורדים ללא מיחזור .בתחילת
הדרך הנחנו שריכוזי האשלגן הניתנים בדשנים הסטנדרטיים בורדים כלומר  ,8-3-5הם גבוהים
מדי ויש לעבור לדשנים בהם יחס החנקן/אשלגן הוא  1/1אולם במהרה נמצא ששינוי ביחס זה
גורם לפחיתה באשלגן ויש לחזור ליחס הישן .ריכוזי האשלגן המקובלים במערכות המיחזור נעים
בין  150 - 120מ"ג/ליטר כשההבדלים בין מי הטפטפת למי הנקז הם קטנים ולא בכוון אחיד.

יסודות מאקרו משניים )סידן ומגנזיום(

איור  : 8ריכוזי סידן בתמיסות מי החממה ומי הרשת מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
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איור  : 9ריכוזי מגנזיום בתמיסות מי החממה ומי הרשת מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
סידן ומגנזיום מצויים על פי רב במידה מספקת במקורות המים בישראל ובאופן מסורתי הם לא
מוספים בתוכנית הדישון .חלק מהמצעים מכילים יסודות אלו ותורמים במידה מסוימת להזנת
הצמח בתהליכי חילוף קטיונים הקיימים במצע .ריכוזים ממוצעים של סידן ומגנזיום במי
הטפטפת היו  150ו  50מ"ג/ליטר בהתאמה .ריכוזים אלו גבוהים משמעותית מהמקובל במערכות
פתוחות של ורדים ,והם מתקרבים להמלצה המקובלת אצל המגדלים ההולנדיים .למעט מספר
מועדי דיגום בהם רמת המגנזיום היתה לא מספקת )החלפת מי מקור זמנית( ונוצר צורך לתגבר
במגנזיום )אך זה היה היוצא מן הכלל( ,ביתר מועדי הדיגום ערכי יסודות אלו היו גבוהים
מהמקובל.
יסודות מיקרו )ברזל ומנגן(
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איור  : 10ריכוזי ברזל בתמיסות מי החממה מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
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איור  :11ריכוזי מנגן בתמיסות מי החממה מבוטאים במ"ג/ליטר.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
ריכוזי הברזל במי הטפטפת ובמי הנקז הם גבוהים למדי לעומת הערכים המתקבלים במערכות
הפתוחות ,במיוחד בולטת עובדה זאת בהצטברותם במי הנקז לרמות שלעיתים גבוהות פי  2ויותר
לעומת הריכוזים המקובלים  .ריכוז ממוצע של ברזל במי הטפטפת היה  1.6מ"ג/ליטר ובמי הנקז
הגיע בממוצע ל  2מ"ג/ליטר.
ריכוזי המנגן במי הטפטפת ובמי הנקז היו  0.35ו  0.2מ"ג/ליטר בהתאמה .ריכוזים הנמוכים
משמעותית מאלו המתקבלים במערכות פתוחות .ריכוז היעד של המנגן במי הטפטפת היה 0.5
מ"ג/ליטר ורק במקרים מעטים הוא הושג .בהרכבי יסודות המיקרו המקובלים בדשנים
המסחריים ריכוז הברזל הינו כפול מריכוז המנגן ,כאשר משתמשים עם הרכבי דשנים המתוגברים
ביסודות קורט ) (6+לעיתים קרובות מגיעים לריכוזי ברזל גבוהים מחד ולריכוזי מנגן נמוכים
מאידך .במהלך שנות המיחזור הוברר לעיתים קרובות שיש לתגבר את הדשן הסטנדרטי בכלאט
מנגן בלבד ולעיתים קרובות יש צורך לשנות את היחס ברזל /מנגן ל  1/1ובכך יושג ריכוז המטרה
של המנגן במי הטפטפת .עבור מי הנקז ריכוזי המנגן נשארים נמוכים מאוד כתוצאה משקיעה או
קליטה מוגברת של יסוד זה אם כי עדיין לא ברור לחלוטין מה הסיבה לכך.
למרות כל האמור לעיל קשה לקבוע באופן ודאי ,שאכן יסוד זה נמצא במחסור במערכות המיחזור
ועל פי מספר דגימות אקראיות של עלים שנלקחו מחממות ורדים הממחזרות את מי הנקז לעומת
חממות ללא מיחזור לא ניצפו הבדלים בריכוזי המנגן בעלים אם כי לעיתים ניצפה מחסור ויזואלי
של מנגן שניראה חריף יותר במערכות מיחזור בהשואה למערכות הפתוחות.
אחד מהגורמים שניראה כמשפיעים ביותר על ריכוז המנגן במי הטפטפת ובמי הנקז היה pH
התמיסה ריכוזי המנגן עלו משמעותית בדרך כלל עם הירידה ב  pHהתמיסות מתחת ל . 5.0
28

ללא ספק במערכות המיחזור יש לשקול לעבור מההרכבים הקלאסיים בהם היחס ברזל /מנגן
הוא  1/2בהתאמה להרכבים בהם היחס משפר את שעור המנגן כדוגמת יחס ברזל/מנגן של .2/3
ערך ההגבה של תמיסות pH

איור  : 12ערך ההגבה ) (pHבתמיסות מי החממה ומי הרשת.
כל נקודה במי הנקז ובמי הטפטפת מבטאת ממוצע של  7מדגמים ממגדלים שונים.
הקווים המופיעים מעל הנקודות )סמלים( של מי הנקז והטפטפת מייצגים שגיאות תקן
הקו האופקי משקף ממוצע כולל לאורך כל התקופה של ערכי הטפטפת לפיו כוונו
המגדלים.
ערך ההגבה ) (pHבתמיסות המים הממוחזרות הוא לכוון החומצי ,כאשר במי הטפטפת בממוצע
לאורך כל השנה הוא כ  6.5ואילו במי הנקז הוא נע בין  5.5ל . 6.0
ערכים אלו מבחינת ההזנה מוגדרים כאופטימליים לצמחים .במרבית מערכות המיחזור לא היה
צורך בתוספות חומצה במי הטפטפת על מנת לשמור על תחום חומצי זה) .לעומת מערכות פתוחות
בהן הזרקת החומצה בראש הדישון הינה הכרחית במרבית המקרים( .למרות שמי הרשת הינם
בסיסיים עם שעור יחסי גבוה של בי קרבונט )דו פחמה( נמצא שכמעט לא היתה השפעה ל pH
התחילי של מי הרשת לתנודות ה  pHבתמיסות המים המסוחררות .הן ברובן השתנו ממאזני
קליטה ופליטה של קטיונים ואניונים משורשי הצמח לתמיסת הסחרור וכן מתהליכי ניטריפיקציה
של החנקן האמוניקלי שניתן להניח שבמערכות מיחזור הן מוגברות .מכאן שירידת ה pH
במערכות המיחזור מתרחשת ללא צורך בהזרקה של חומצות בראש הדישון.
ערכי ה  pHהנמוכים במערכות המיחזור עשויים להסביר במידה מסוימת את הצטברות ריכוזי
הברזל במי הנקז והטפטפת ,אם כי לגבי המנגן עדיין אין הסבר מניח את הדעת מדוע ריכוזו יורד
באופן משמעותי בדגימות הנקז.
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מציאת מתאמים בין מי טפטפת למי נקז וקשרים בין יסודות בקיץ ובחורף
א .הקשר בין מי הטפטפת למי הנקז
ריבוי המדגמים שנלקחו במהלך  3השנים מחממות הורדים ביוגב בתנאי גידול אקלימיים דומים
אם כי בתנאי מיקרו אקלים שונים ,מאפשר לנו לחפש מתאמים ומקדמי מתאם בין הפרמטרים
השונים .באמצעותם ניתן לצפות אלו ערכים צפויים להתקבל במידה והמתאם הינו גבוה .בעזרת
מתאמים אלו ניבדק האם יש קשר בין גורם אחד למשנהו ולמרות שלעיתים לא די בקשר בין שני
גורמים בלבד ,עדיין במסגרת עבודה זו הקשר ניבדק בין שני משתנים בלבד.
 .1מוליכות חשמלית  -המתאם בקיץ נמוך מזה שבחורף.
איור  :13מתאם בין רמת ה EC -במי הטפטפת לעומת מי הנקז
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2003 - 2001
קיץ )יוני  -אוגוסט(
חורף )דצמבר  -פברואר(
עליה בריכוז הכלורידים במי המקור בנוסף לצריכות מים משתנות בין החממות השונות מוריד את
מקדם המתאם .רמת ה EC -בנקז גבוהה ב  15%ממי הטפטפת )נמצא נכון עבור תקופת החורף
בלבד!(
 .2כלוריד  -המתאם בקיץ נמוך מזה שבחורף.
איור  :14מתאם בין ריכוז הכלוריד במי הטפטפת לריכוזו במי הנקז
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2003 - 2001
קיץ )יוני  -אוגוסט(
חורף )דצמבר  -פברואר(
עליה בריכוז הכלורידים במי המקור בנוסף לצריכות מים משתנות בין החממות השונות מוריד את
מקדם המתאם .ריכוז הכלורידים במי הנקז גבוה ב  12% - 10%ממי הטפטפת.
 .3נתרן  -המתאם בקיץ נמוך מזה שבחורף.
איור  :15מתאם בין ריכוז הנתרן במי הטפטפת לריכוזו במי הנקז
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2003 - 2001

קיץ )יוני  -אוגוסט(

עליה בריכוז ההנתרן במי המקור בנוסף לצריכות מים משתנות בין החממות השונות מוריד את
מקדם המתאם .ריכוז הנתרן במי הנקז גבוה ב  15%ממי הטפטפת.
 .4חנקה  -המתאם בקיץ נמוך מזה שבחורף
איור  :16מתאם בין ריכוז החנקה במי הטפטפת לריכוזה במי הנקז
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קיץ )יוני  -אוגוסט(

ריכוז החנקה במי הנקז גבוה ב  5%ממי הטפטפת.
 .5ברזל  -המתאם גבוה
איור  :17מתאם בין ריכוז הברזל במי הטפטפת לריכוזו במי הנקז
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2003 – 2001

קיץ )יוני – אוגוסט(

ריכוז הברזל בנקז דומה לריכוזו במי הטפטפת במשך כל עונות השנה במתאם גבוה למדי.
 .6מנגן  -נמצא מתאם נמוך למדי בין ריכוז המנגן במי הטפטפת לריכוז המנגן בנקז.
איור  :18מתאם בין ריכוז המנגן במי הטפטפת לריכוזו במי הנקז
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2003 - 2001

קיץ )יוני  -אוגוסט(

קיימת מגמת פחיתה משמעותית ) (40% - 20%בריכוז המנגן בנקז לעומת הטפטפת .פחיתה זו
מוגברת בחורף ,אם כי מקדם המתאם של הקו נמוך מאוד.
 .7ערך ההגבה )(pH
לא נמצא כל מתאם לאורך כל השנה בין  pHמי הנקז לטפטפת .תהליכים של שינויי ה pH
מושפעים בעיקרם מפעילות שורשים ותכונות מצע .לכן תוספות הדישון במי הטפטפת אינן
משפיעות לשום כוון בעל מגמה ברורה על ערכי ה  pHהנמדד במי הנקז.

ב .השפעת ערך ה  ECעל גורמי מליחות שמקורן ממי המקור ,תמיסת המצע ויסודות מאקרו
המוספים בדשנים
 .1כלוריד  -מתאם נוסחת הקו בקיץ גבוה מזה המתקבל בחורף.
איור  :19מתאם בין  ECבמי הנקז לריכוז הכלוריד במי הנקז
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חורף )דצמבר – פברואר(
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2003 – 2001

קיץ )יוני – אוגוסט(

מתאם גבוה יותר מושג ברמות  ECמעל  2.0דציסימנס/מטר.

 .2נתרן  -מתאם נוסחת הקו בקיץ גבוה מזה המתקבל בחורף.
איור  :20מתאם בין  ECבמי הנקז לריכוז הנתרן במי הנקז

450

R2 =0.66

R2 =0.61

400

350

350

350
נתרן נקז

200

300
250

נתרן נקז

250

300
250
200

200

150

150

Y =132X - 120

100
50

3.5

3

2.5
נקז EC

2

1.5

150

Y =109X - 101
3.5

3

2.5
נקז EC
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100

100
2

1.5

50
4

2

3
נקז EC

נתרן נקז

300

R2 =0.49

400

2003 - 2001
קיץ )יוני  -אוגוסט(
חורף )דצמבר  -פברואר(
קיימים הבדלים בין נוסחת המתאם בחורף לזו שבקיץ ,הנובעים ככל הניראה משינויים החלים
בריכוזי הנתרן במי המקור לאורך הדיגומים בשנה.
 .3סידן
המתאם נמצא נמוך למדי ,לכאורה לא נמצא כל קשר ברור בין ה  ECלריכוז הסידן במי הנקז.
 .4מגנזיום
המתאם בין המגנזיום ל  ECנמצא נמוך למדי ,אם כי גבוה מקצת מזה שנמצא עבור הסידן.
 .5מגנזיום  -המתאם נמצא נמוך למדי.
איור  :21מתאם בין  ECבמי הנקז לריכוז הזרחן במי הנקז
40

R2 =0.03

40

R2 =0.06

35

זרחן נקז

25

25

15

זרחן נקז

30

30

20

15

20
15

10

10

35

זרחן נקז

20

R2 =0.02

35

30
25

40

10

5
5

5
3.5

2.5

3

2

0
3.5

1.5

2.5

3

נקז EC

1.5

2

4

3

נקז EC

חורף )דצמבר  -פברואר(

2
נקז EC

2003 - 2001

קיץ )יוני  -אוגוסט(

למעשה לא נמצא כל קשר בין ה  ECלריכוז הזרחן במי הנקז.

 .6אשלגן  -המתאם נמצא נמוך למדי.
איור  :22מתאם בין  ECבמי הנקז לריכוז האשלגן במי הנקז
R2 =0.20

R2 =0.32

200

R2 =0.19

200

200
150
אשלגן נקז

אשלגן נקז

אשלגן נקז

150

100

100
50

50
3.5

3

2.5
נקז EC

2

1.5

100

0
3.5

3

2.5

2

נקז EC

קיץ )יוני  -אוגוסט(
חורף )דצמבר  -פברואר(
מתאם זה היה משמעותית גבוה מזה שנמצא עבור הזרחן.
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1.5

4

2

3
נקז EC

2003 - 2001

 .6חנקה  -המתאם נמצא נמוך למדי.
איור  :23מתאם בין  ECבמי הנקז לריכוז החנקה במי הנקז
1000

R2 =0.24

900

R2 =0.40

900

800

800
חנקה נקז

500

500

400

700

חנקה נקז

600

800

700
600

600
500
400

400

300

300

300

200
3

3.5

2

2.5

900

חנקה נקז

700

R2 =0.22

1000

200

1.5

3

3.5

נקז EC

2

2.5

4

1.5

3

נקז EC

2
נקז EC

2003 - 2001

קיץ )יוני  -אוגוסט(
חורף )דצמבר  -פברואר(
המתאם נמצא נמוך יחד עם זאת גבוה מזה שנמצא עבור האשלגן.
בניגוד למצופה המתאם בקיץ היה גבוה יותר עבור שלושת יסודות ההזנה העיקריים )חנקה
אשלגן וזרחן( ,מאשר זה שהתקבל עבורם בחורף.
קשר חזק יותר בין חנקה ל  ECלעומת האשלגן והזרחן נובע מתרומתם היחסית הממוצעת של
יסודות אלו למוליכות החשמלית הכללית ) (ECבדציסימנס/מטר לפי היחס  0.05<0.4<0.8עבור
חנקה אשלגן וזרחן בהתאמה.
ג .השפעת ערך ההגבה ) (pHעל יסודות מאקרו ומיקרו במי הנקז
 .1זרחן
נמצא מתאם נמוך בין  pHהנקז לריכוז הזרחן הנמדד בו .לכאורה זה היה בניגוד לקשר הידוע בין
ריכוז הזרחן המסיס לערך ה pH -בתחום של  .7.5 - 5.0ככל הניראה מספר רב של גורמים
מכתיבים את ריכוז הזרחן במי הנקז מלבד ערך ה pH -ולכן לא נמצא כל מתאם המתאר נוסחת
קו לקשר זה.

 .2מתאם בין  pHמי הנקז לריכוז חנקה ,אשלגן ,סידן מגניון
כצפוי לא נמצא כל קשר בין כל אחד מהפרמטרים המצוינים לעיל עם  pHמי הנקז.
 .3מנגן  -נמצא מתאם גבוה באופן יחסי ליתר היסודות שבהן נבחן הקשר עם ה .pH
איור  :24מתאם בין  pHמי הנקז לריכוז המנגן במי הנקז

1.4

1
0.9

1.2

Y =1.98 - 0.28X

Y =1.87 - 0.27X

1
מנגן נקז

R2 =0.50

=0.44

0
-0.2

7.5

7

6.5

6
נקז pH

5.5

5

4.5

8

7

5

6
נקז pH
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4

0.7

מנגן נקז

0.2

R2

0.9

0.5

0.3
0.2
0.1

0.3

=0.50

0
-0.1

R2

0.1
-0.1

8

7

6
נקז pH

5

4

מנגן נקז

0.4

0.5
0.4

1.1

Y =1.96 - 0.28X

0.8
0.7
0.6

0.8
0.6

1.3

חורף )דצמבר  -פברואר(

2003 - 2001

קיץ )יוני  -אוגוסט(

נוסחת הקו דומה באופן כללי בין הקיץ לחורף וליתר עונות השנה ,וכצפוי היא מציינת קשר הפוך
בין ה pH -במי הנקז לריכוז המנגן במי הנקז כלומר עם העליה בערכי ה  pHריכוז המנגן יורד
וההיפך.
ניתן לקבוע בסבירות גבוהה שבממשקי מיחזור מקובלים ריכוז גבוה של מנגן יושג בערכי
 5.5>pHבעוד שב  7.0 < pHריכוזי המנגן צפויים להיות זניחים.
 .4ברזל
קיים קשר הפוך בין  pHמי הנקז לריכוז הברזל במי הנקז )בדומה לאופי הקשר עם המנגן(.
למרות זאת חוזק הקשר אינו כה דומיננטי ומתאם נוסחת הקו המתארת קשר זה הוא נמוך למדי.

ד .יחסי גומלין בין יסודות מיקרו במי הנקז
קשר בין ברזל ומנגן  -קיים קשר ישר בין ריכוז הברזל במי הנקז לריכוז המנגן במי הנקז.
איור  :25מתאם בין ריכוז הברזל במי הנקז לריכוז המנגן במי הנקז

1.4

Y =0.16X - 0.14

Y =0.21X - 0.10

1.2
1

0.4

מנגן נקז

0.6

0.2
0
3

-0.2
4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

.5

0

2.5

2

1.5

ברזל נקז

ברזל נקז

1

0.5
0.4

R2

0.9

=0.43

מנגן נקז

0.8

0.8
0.7
0.6

Y =0.19X - 0.13

1.1

0.7

0.3
0.2
0.1

0.3

0
-0.1

0.1

0.5

מנגן נקז

R2 =0.44

R2 =0.35

1
0.9

1.3

.5

-0.1
4

2

3

1

ברזל נקז

2003 – 2001
קיץ )יוני  -אוגוסט(
חורף )דצמבר  -פברואר(
עם עליית ריכוזי הברזל יש עליה בריכוזי המנגן .נוסחת הקו המתארת קשר זה היא במתאם נמוך
ובודאי שקיימים עוד גורמים אחדים המשפיעים בקשר זה בין שני יסודות המיקרו.
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לכאורה האנטגוניזם )יחס ניגודי( המוכר בספרות לגבי קליטת יסודות אלו ע"י הצמח לא בא לידי
ביטוי ועליית ריכוז יסוד אחד לא מפחיתה את ריכוז היסוד השני .יתכן ורמת יסודות אלו בתנאי
ממשק המיחזור הרגילים לא יוצרים את תנאי הסף להווצרות יחס אנטגוניסטי זה בין היסודות.

התפלה  -טיוב מי הרשת במערכות מיחזור
עליית ריכוז המלחים במערכות המיחזור היא פועל יוצא של סיחרור המים שבהם חלק מהמלחים
נקלט ע"י הצמחים ובחלקם נשאר במערכת .חלק מהיונים נקלטים באופן יעיל ע"י הצמחים
)קליטה אקטיבית ופאסיבית( וחלקם ניקלט באופן חלקי בלבד ולעיתים מופרש ע"י שורשי
הצמחים ,כחלק מאיזוני המלחים )יונים( הקיימים בפסיולוגיה של כל צמח .הפחתת המליחות
במערכות מיחזור נעשית בדרך כלל על ידי הקזה מסוימת של מי הרכז שלעיתים יכולה להוות
 15% - 10%מסך המים העוברים בראש המערכת בתנאי סחרור ,וזאת כאשר איכויות המים הן
גבוהות כ  200מ"ג/ליטר כלוריד .כאשר איכויות מי המקור הן כ  250מ"ג/ליטר כלוריד או יותר
בממשק המיחזור הקיצי  ,שעור ההדחה של מי הרכז עובר לעיתים סף של  30% - 25%מסך המים
המסוחררים .ככל שריכוזי המלחים במי המקור גבוהים יותר היתכנות ו/או כדאיות המיחזור
מוטלת בספק .אחד מהאמצעים לטיוב מי המקור היא אגירת מי גשמים מגגות החממה ויצירת
צומת מיהול המשלבת :מי ברז  +מי רשת  +מי נקז ,כך ששלושתם יחדיו מספקים איכות מים
סבירה לניהול ממשק מיחזור מי נקז בחממות .בדרך כלל כמויות מי הגשמים אותן ניתן לאגור
בחורף מוגבלות למדי ,נתונות לשינויים בלתי צפויים מדי עונה ובמרבית אזורי הארץ כמויות אלו
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אינן משמעותיות ולא מצדיקות את בנית מאגרי הגשם ,שזוהי השקעה יקרה ביותר בתשתית.
לבסוף אופצית איסוף מי הגשמים מוגבלת לפרק זמן קצר למדי שבודאי לא מסוגלת לתת פתרון
כולל להשקיה באיכות מים סבירה בכל עונת הקיץ ההווה כ  75%מצריכת המים בגידול ורדים
בחממות .אפשרות יחידה למתן פתרון קבוע שאינו תלוי בגורמי אקלים לאיכויות המים  ,הוא
שמוש במים מותפלים )על פי רב טכנולוגיית התפלה של אוסמוזה הפוכה( .אופצית השמוש במים
מותפלים מתחלקת לשתי תפיסות עיקריות.
תפיסה אחת גורסת שיש לשלב באמצעות צומת מיהול שני מקורות מים כדוגמת מי רשת עם מי
התפלה ליצירה של מים באיכות כזו שתאפשר מיחזור מים בחממות ,מבלי להגיע לערכי מליחויות
סף כאלו ,שיפגעו ביבול או איכות הורדים.
תפיסה שניה מציגה שמוש במים מותפלים בלבד  ,כאשר כלל המלחים החסרים במים אלו )סידן ,
מגניון ,גופרית ואף כלורידים( מושלמים ע"י הזרקת דשנים במינון המתאים.
עיקר הסקירה בפרק זה העוסק בהתפלת מים בחממות ורדים תתמקד בגישה השניה ,בה נקט
איתן בר הדס ממושב מגן שאול .אין בפירוט הגישה השניה של טיוב המים בחממות הורדים שום
נקיטת עמדה או העדפה של גישה זו על פני האחרת מלבד העובדה שזוהי המערכת היחידה באזור
בה פעלה ההתפלה ,ומערכת ההדרכה למדה ועקבה אחר ביצועי המערכת בשיתוף פעולה מלא עם
המגדל .יתכן ואם יתווספו בעתיד מערכות התפלה נוספות בחממות הורדים באזור ,ניתן יהיה
להשוות בין גישות שונות של התפלת מים בתנאי מיחזור מי נקז ,וכמובן גם שייבחנו טכנולוגיות
שונות של התפלה.

קיימות שיטות שונות להתפלת מים ,כלומר להפרדת המים מהמלחים המומסים בתוכם ולהלן
העיקריות שבהן:



שיטת האידוי :אידוי ועיבוי מים הם הבסיס לטכנולוגיות התפלה ,כגון זיקוק רב  -שלבי
וזיקוק דחיסת אדים .שיטה זו מנצלת את ההבדל בין נקודת הרתיחה של המים ונקודת
רתיחת המלחים.



שיטת ההקפאה :מבוססת על תהליך הפוך משיטת האידוי כלומר במקום לאדות את
המים הם מוקפאים .כשם שהמלחים נפרדים מאדי המים  ,כך הם מופרדים מגבישי
הקרח שנוצרים בקפיאת המים.



שיטת האלקטרודיאליזה :שיטה זו מבוססת על עיקרון בו מלח המומס במים מופרד
ליונים )אטומים בעלי מטען חשמלי( חיוביים ושליליים.
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אוסמוזה הפוכה  :טכנולוגיה זו מתבססת על ממברנות בעלות תכונות דופן המאפשרות
מעבר של מים בלבד ,אך לא של מלחים )יונים( .טכניקה זו נקראת אוסמוזה הפוכה ,והיא
הטכניקה המקובלת ביותר כיום לתהליכי התפלה.

בכל טכנולוגיה שהיא ,הפרדת המלחים מהמים דורשת השקעת אנרגיה .העלות העיקרית של
ההתפלה ,אם כן ,נובעת מהשקעת אנרגיה .כמות האנרגיה הנדרשת קשורה לכמות המלחים
במים .ככל שהמים מלוחים יותר כך נדרשת יותר אנרגיה להתפלתם.
במערכות מיחזור בהם שולבו מי גשמים טויבו מי המקור לרמה כזו בה ביחסי מיהול שנלמדו
בתצפיות גידוליות ובדיקות כימיות של המים במעבדה ,נחסך לחלוטין הצורך להדיח מים
ממערכת המיחזור )מים שכאמור כוללים "חומרי הזנה" ו"מלחים לא רצויים"(.
במעקב שהתבצע אחר משק בר הדס ,מושב מגן שאול ,בתקופה בה טויבו המים עם מי גשם,
הגידול ניראה חיוני ואיכותי ביותר .מערכות התפלה לטיוב מי הרשת באירופה )לעיתים קרובות
מי הרשת שם באיכות גבוהה בהרבה מזו הקיימת בישראל( הן דבר מקובל ונפוץ .במהלך שנת
עבודה  2005 - 2004נלמד נושא התפלת מים ושימוש בדשנים משלימים המותאמים לשינוי
באיכות המים ע"י המגדל וצוות ההדרכה של שה"מ ,עבור מערכת התפלה שהותקנה באותה שנה
במשק המגדל.
תוצאות הביניים מצביעות באופן מובהק על חיסכון בצריכת המים של  50%לעומת ממשקי
המיחזור הרגילים בחודשי הקיץ )יוני  -ספטמבר( צריכה של  3.0מ"ק לדונם ליום בהשוואה
לצריכה של  6 - 5.5מ"ק במחזור הרגיל )ללא התפלת מי המקור( .חיסכון נוסף אם כי בשעור קטן
יותר כ  , 40%נמצא עבור צריכת הדשן ,בממשק החדש המשלב התפלה .החיסכון הכלכלי הריאלי
עבור הדשנים היה  ,30%עקב הצורך בשימוש תכוף יותר בבדיקות מעבדה מקיפות.
עד כה מימוש פוטנציאל איכות הפרח והיבולים עדיין לא מוצה במלואו ,בשנה זו לאחר הגעה
לייצוב מלא של מערכת ההתפלה משולבת בדישון מתקדם )מקור הסידן והמגנזיום ,ממחצב טבעי
של מסלע דולומיט שהופעלה עליו חומצה חנקתית(  ,נערכו מעקבים אחר השינויים.
בדיקות שוטפות של מלחים ודשנים בתמיסת הסחרור לצורך הכוונת ממשק ההדשיה נלקחו
בקביעות מדי חודש.
מספר פעמים במהלך עונת הגידול נלקחו כלל היסודות כולל מתכות כבדות  ,לצורך בחינת
השינויים בהרכב המים המסוחררים במצע שלעיתים רק במערכת סגורה לחלוטין הם עלולים
להצטבר .אלומיניום הוא אחת הדוגמאות המייצגות קבוצת יסודות זו .
רישום רציף של צריכת המים והדשן נעשה לצורך:
א (.כימות סך החיסכון בתשומות אלו.
ב (.חישוב מניעת הזיהום הפוטנציאלי ,הנובע מכך שהמערכת סגורה ואין בה צורך בהקזה
מסיבית של מלחים כפי הנדרש במערכות מיחזור רגילות ,שבהן הגורם המגביל הוא ערך
המלחים התחילי של מי המקור.
יבול ורדים  ,ואיכויות הפרחים נבחנו במהלך העונה לצורך הערכה של תרומת איכות מים גבוהה
לפוטנציאל שיפור היבול והאיכות של הוורד )בהמשך תוצאות אלו יושוו עם יבולי ואיכויות ורדים
באופן כללי ,ועם איכויות ויבולי העבר במשק זה בפרט(.
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תוצאות וסיכומי ביניים
מאזן המים בחממות בר הדס:
איור  : 26צריכת מים יומית ממוצעת במשק ורדים בר הדס ,מגן שאול 2005 - 2004

צריכה ממוצעת יומית לאורך התקופה בדונם חממת ורדים )המושקית במי התפלה כפי שנמדדה
עבור  12.5דונם( הייתה כ  1.75מ"ק לדונם.
באוגוסט הערכים היו נמוכים מכפי שניתן היה לצפות וזה נובע משתילה של כ  2דונם שהורידה
במקצת את ממוצע שעור האידוי  -דיות מכלל השטח .תחילת החימום בחממות היתה באמצע
דצמבר כאשר שיא החימום היה בסוף ינואר .נתון זה מסביר את העלייה בצריכת המים בתקופה
בה אומנם טמפרטורות החוץ הן הנמוכות ביותר בשנה,אך בפועל טמפרטורת פנים החממה עלתה
כתוצאה מתוספת החימום המלאכותי.
כמות המים הכוללת שנחסכה בדונם חממה ,במעבר מהשקיה בשיטת המיחזור הסטנדרטית
להשקיה במים מטוייבים ,כפי שהתבצעה במשק בר הדס ,הסתכמה ב  600מ"ק )הפחתה של מעל
ל . ( 50%
טבלה  - 4מאזן יסודות הזנה במי תמיסת הסחרור בחממות בר הדס
חנקן זרחן אשלגן גופרית ברזל מנגן אבץ נחושת מוליבדן בורון
0.12
0.23
0.15 1.21 0.8 1.48
32
181
53 204

היסוד
כמות כוללת
גרם/יום/דונם
116
ריכוז ח"מ

30

103

0.85

18

0.7 0.45

0.08

0.13

0.07

תוספת היסודות למים המותפלים בלבד והמובעת בכמות הכוללת )גרם/יום/דונם(  ,מעלה את
ריכוזי היסודות לריכוזים סבירים וגבוהים לגידול ורדים .כלומר במערכת ההתפלה במשק בר
הדס מדובר על ניצולת גבוהה ביותר של דישון ולמעשה ניצולת גבוהה זו מתקיימת מאחר ומי
הנקז המכילים את יסודות הדישון מסוחררים במלואם ,ואילו מי הרכז של ההתפלה שאינם

39

מכילים יסודות דישון אלא מלחי נתרן -כלוריד ,וסידן ומגניון – כלוריד ,שמקורן ממי
המקור/רשת המותפלים ,מועברות למערכת הצינון.
דישון מי ההתפלה נעשה באמצעות מגוון דשני אם כפי שמפורט בטבלה .5
טבלה  5דשנים עיקריים במשק בר הדס
דשנים המכילים יסודות מאקרו

דשנים המכילים יסודות מיקרו

אמון חנקתי נוזלי ) 21% -חנקן(

סופר קורטין
)יסודות מיקרו בכלאציה מסוג (EDTA

גופרת אמון )חנקן(

קורטין אבץ )כלאציה ( EDTA

*חומצה חנקתית )חנקן(

גופרת מנגן

חנקת אשלגן )אשלגן  +חנקן(

גופרת אבץ

גופרת אשלגן )אשלגן(

גופרת נחושת

חד אשלגן זרחתי )זרחן  +אשלגן(

חומצה בורית

חומצה זרחתית )זרחן(

אמוניום מוליבדן

*מחצב דולומיט וקירטון )סידן ומגניון(
*תוספות סידן ומגניון סופקו לחממות ע"י המסת חצץ דולומיטי וחצץ ממסלע קירטון שנבחרו
לשימוש לאחר שעברו אנליזה כימית במעבדת שרות שדה ,ובהם נילמד היחס הרצוי לקבלת סידן
ומגניון תוך כדי ייצוב ה  pHובהפעלת ריאקציה כימית בין חומצה חנקתית למחצבים אלו.
בריאקציה זו בופר  pHהתמיסה נישמר) ,(7.0 - 6. 0תוך כדי קבלת ריכוזים מדודים של מגניון
וסידן ביחס  2.5 : 1בהתאמה )ריכוזי הרוויה(.
חלופה זו של אספקת הסידן והמגניון בצורת מחצב של דולומיט וקירטון חוסכת בעלויות הדישון
הממוצעות השנתיות לעומת מערכות התפלה אחרות כ –  ₪ 2500לדונם .חישוב זה מתבסס על
החלופות המקובלות כדוגמת חנקת סידן מוצק )מקור לאספקת סידן( ,ומגניסל )מקור לאספקת
מגניון( וכל זאת כאשר ריכוזי יסודות אלו במי הסחרור עבור הסידן והמגניון הם  150ו  60ח"מ
בהתאמה ,ובנוסף כמות המים הניצרכת השנתית מותאמת ל  700מ"ק לדונם בממוצע כפי
שנצרכה במערכת ההתפלה של בר הדס.
באופן כללי כמות הדשן שהופחתה במעבר למערכת התפלה נמוכה ב  40%נמוכה בהשוואה
למערכות מיחזור סטנדרטיות .כאשר עלות בדיקות מעבדה מקיפות ההכרחיות במערכת כה
רגישה לשינויים אלו ,מורידה את שעור החיסכון בדישון ל .30%
הערכה חזותית של איכות הורדים מצביעה על כך שמאז טיוב המים באמצעות ההתפלה  ,רמת
איכות הפרחים במשק בר הדס עלתה באופן ניכר אם כי זה עדיין לא מכומת או משווה לחלקות
אחרות .בנוסף שיפור האיכות של הפרחים במשק בר הדס נובע בחלקו גם משיפורים טכנולוגיים
בבקרת האקלים שבוצעו בחממה באותה תקופה.

ללא ספק העתיד למערכות מיחזור ,כמעט ללא הגבלה או רגישויות שונות של זני ורדים לספי
מליחות שונים ,תלויה בטיוב מי המקור בשיטת ההתפלה  ,אם זאת עדיין יש צורך לבחון מהי
הדרך הכלכלית ביותר לבצע שינויים אלו כולל בחינת טכנולוגיות וממשקי התפלה שונים.
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