
 ההשקיה כמותהשפעת  -מנטה  
בגידול קרקעוהאיכות יבול הפוטנציאל על 
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 סיכום : 1' טבלה מס

 כמויות מים מקדם השקיה טיפול
 'ד/ק"מ

1 100% 1687 
2 75% 1237 
3 50% 865 
 1047 טנסיומטר 
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תוצאות






 -3  טבלה
 כ יבול "סה מקדם השקיה טיפול

 )ערוגה ר"למג "ק(

 יבול ליצוא 

 )ערוגה ר"למג "ק(

 א9.75 א 15.5 100% 1

 א9.15 אב 14.8 75% 2

 אב8.7 בג 13.5 50% 3

 ב 7.65 ג12.4 טנסיומטר 4
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-2איור 








-4טבלה           





dS/m

































5.6 246.5 103 0.8 

4.6 190.0 65.1 1.0 

3.4 108.8 32.0 0.9 
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	שתילה התבצעה  ב- 3/10/09
	שינוי הנחיית כמויות המים לפי מקדם התאדות בוצעה אחת לשבוע.
	מרווח ההשקיה היה כל  4 ימים בכל הטיפולים בחורף  והחל מסוף אפריל מרווח ההשקיה כל 3 ימים. בטיפול שקיבל השקיה לפי הטנסיומטרים מרווח לפי הקריאות. בד"כ מרווח כפול, 8 – 6 ימים. בנוסף הוצבו במבנה 5 חזרות של ליזימטרים. מצע הגידול בליזימטרים הייה פרלייט 206 נק...
	הדשן ששימש בניסוי הייה 0 – 6 – 18  במנה יומית של 300 גר' חנקן לד' ליום (בטיפולים שקיבלו פחות מים ריכוז הדשן הייה יותר גבוה כדי לשמור על המנה היומית). בדיקות קרקע בוצעו פעם נוספת בתחילת הקיץ ופעם נוספת בסיום הניסוי.
	בניסוי היו 7 קצירים במועדים הבאים: קציר ראשון: 25.11.2009, קציר שני: 14.1.2010, קציר שלישי:  17.3.2010, קציר רביעי: 22.4.2010, קציר חמישי:  27/5/10, קציר שישי:  1/7/10, קציר שביעי: 5/8/10. החומר הנקצר עבר מיון לחומר ליצוא ולסה"כ חומר צמחי, כמו כן נשלח...

