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 תקציר

 במתיל השימוש איסור. בחקלאות רבים בגידולים כבדים לנזקים גורמות עפצים נמטודות

 ההדברה עומק .אדמהה בעומק המזיק הימצאות בגלל נמטודות בהדברת לקשיים גרם ידיברומ

 .ויותר מטר 0 של עומקב נמצא שהמזיק בעוד מ"ס 85 לכדי מגיע

 שתשמש, ידיים עבודת ללא, בקרקע יריעה להטמנת מכונה חלפת יתההי העיקרית המחקר מטרת

 יישום: היו המשנה מטרות כאשר .הגידול בית של חוזר ואילוח נמטודות תחדיר נגד מכאני חסם

 המכונה בחינתמחוטא,  גידול מצע גבי על ירקות לגידול ת נש"מ )נפח שורשים תחום(טכנולוגי

 .מודל במשקי השיטה יעילות בחינתו ונותש בקרקעות שונים מסוגים יריעות של בהטמנה

 שונות יריעות של כושרן לבחינת ושדה מעבדה ניסויי נערכו( .500-0.) הראשונה המחקר בשנת

 גם נמצאה, אולם נמטודות לחסום פוטנציאל בעלות יריעות נמצאו. מים ולנקז נמטודות לחסום

מקל על  גם אולם המים ניקוז את משפר ביריעות חורים שניקוב נמצאעוד  .מהן מים ניקוז תייבע

 תומכאני מערכות לבחינת 0דגם  טיפוס אב ונבנה תוכנן, בנוסף .החורים דרךלחדור  נמטודות

 85 ומעלה שלהזווית ש האדמה להסעת ומסוע מתחחה סכיני עם רוטור הכולל תעלה לחפירת

ויש  מספיק אינות במהירות ההתקדמו המסוע י"ע הקרקע פינוי שקצב הראו חפירה ניסויי .מעלות

 .לאחור הערוגות תהזזלהפעילו במהירות גבוהה דבר שגרם ל

 בערוגות פלפל גודל בה בנמטודות נגועה בחלקה תצפית בוצעה( 01-.50.שנייה )ה המחקר בשנת

נקבים בעלת . היריעה לביקורת הקרקע ועל ,"אבגול" חברת מתוצרת P75אלבד  ביריעת תחומות

. 0: טיפולים 1 כללה התצפית .מקוטרה של נמטודה 1הקטנים פי  מיקרון 1בקוטר של  זעירים

 ומתחתיה מנוקבת ביריעה תחומה קרקע על גידול. ., מנוקבת ביריעה תחומה קרקע על גידול

 הנצפ הגידול בתחילת. לביקורת הקרקע על גידול. 1, החורים קו לאורך שהונחה נוספת צרה יריעה

 י"ע השנפתר מים ניקוז יתבעיבגלל  ,תחות הצמחיםעיכוב בהתפ ביריעה התחומות בערוגות
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 לאלו יםדומו נרא אלו בערוגות הצמחים. בהמשך הגידול המים כמויות עלששלטו  ברזים התקנת

לחפור כדי  נוסף מעל למסוע הקייםבמכונת החפירה וההטמנה הותקן מסוע  .הביקורת שבערוגות

מהירות ההתקדמות ובכך למנוע את להרים את כל שכבת הקרקע בעם תמיכה בקרקע מלמעלה, 

 חולבשני מהלכים, תחוח וחפירה, ובקרקע בקרקע לס  נערכוניסויי הטמנה הזזת הערוגות. 

גלגלי הטרקטור נמצא שס"מ  15 -ההטמנה בקרקע לס בעומק רצוי של כ יובניס. במהלך אחד

 ס"מ 5. -כבעומק של פעולת ההטמנה הצליחה . גרר גבוה בגלל אבדו אחיזה והחליקוהגורר 

יחסית. בניסוי ההטמנה בחול, הקרקע לא טיפסה במעלה המסוע  ההחלקה גבוה עם אולם ,בלבד

 שכבת כל את להרים ניתן שלא הוסק אלו מניסויים וגלגלי הטרקטור איבדו אחיזה והחליקו.

 גרר בכוחות ,מעלות 85 של מעלה בזווית מותקן החופר המסוע בה חפירה מכונת עם הקרקע

 מחודש חשיבה להליך הביאה זו מסקנה .החול קרקעות של לגזירה ההתנגדות וחמכ קטנים

 אב השלישית המחקר שנתב ולפתח, 0 דגם הטיפוס אב של פיתוחו את להפסיק הוחלט שבסיכומו

 הטיפוס אב .לך אחד בכל סוגי הקרקעותהשיבצע את פעולת החפירה וההטמנה במ . דגם טיפוס

 .יריעות שתי לפריסת ומערכת אופקי מסוע, אנכי כפות מסוע ,רוחבי תיחוח רוטור כוללשפותח 

 45 של בהספק מושבי טרקטור בעזרתוהטמנת יריעות  תעלות בחפירת בשדה נבחן הטיפוס אב

, יפה עלה הניסוי. בשעה מטר 0.55 -כ היה ההטמנה קצב. מ"ס 15 -כ היה ההטמנה עומק. ס"כ

 אותה והטיל השהעלה אות הכפות מסוע עברל אותן שליךהו קרקע פרוסותחתך  התיחוח רוטור

 עליהן נפלה ממנו שנפלטה שהקרקע כך האופקי למסוע מתחת נפרסו היריעות. האופקי המסוע על

 יריעות שתי ,מ"ס 85 שרוחבן בתעלות ,בהצלחה הוטמנו בניסוי. התעלה כצורת צורתן את ועיצבה

 התעלה בתחתית הונחה מ"ס 15 שרוחבה צרה אחת יריעה. דונמים 1בשטח של  P75 מהדגם אלבד

 חודש בתחילת. והדפנות התחתית את שכסתה מ"ס 015 שרוחבהמנוקבת  יריעה הונחה ומעליה

 .אשכול שרי עגבניות זו בחלקה יישתלו 505. יוני

בקרקע  עגבניותגודלו  הראשון ניסויבות ופלפל בנש"מ. ינערכו שני ניסויים לגידול עגבנזו שנה ב

 אזורים מספר למעט ביותר מוצלחהגידול היה  .P75ות יריעשתי ב שתוחמו קומפוסט בתעלותחול 

גודל פלפל בקרקע כבדה  השני בניסוי. בשורשים עפצים א נמצאול, בנוסף. ניקוז מבעיות שסבלו

הצמחים שגודלו בנש"מ נראו חיוורים  הגידול מתחילתבאותה המתכונת בקירוב.  ,בתעלות

 .מהקרקע הכבדה מים יקוזנ תיבעי ומפגרים בהתפתחותם בגלל

 בבתילגידול ירקות  מ"נש לייצור בקרקע יריעות והטמנת לחפירה טיפוס אבעבודת המחקר הניבה 

 ואטומה צרה האחת – יריעות שתי עם מ"נש. נמטודות חוסם מכאני כאמצעי מוגנים גידול

 לחסום וביעילות להפחית מבלי המים עודפי ניקוז את שיפר, ומנוקבת רחבה השנייה ומעליה

( לס/חול, חול) ובינוניות קלות בקרקעות ירקות לגידול יותר מתאימה מ"הנש תצורת .נמטודות

 שיטת את להטמנה המכונה בעזרת ולפתח בלימוד להמשיך יש .גבוהה מים חלחול כושר בעלות

 .וההדברה המים משטרי מבחינת שונות בקרקעות נמטודות חוסם כאמצעי מ"בנש הגידול
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 מבוא

 ירקות בגידולי הנזקים מרבית .רבים חקלאיים בגידולים כבדים לנזקים גורמות עפצים נמטודות

, פלפל: כגון גידולים התוקפות .M. incognita -ו ,M. javanica, הנמטודות מיני שני י"ע נגרמים

 בהדברת לקשיים גרם ידיברומ במתיל השימוש איסור. תבלין וגידולי אבטיח, מלון, עגבנייה

 בגלל בזמן גבלתמו שהיא סתברה ,הצליחה ההדברה שפעולת כשנראה ולעיתים ,נמטודות

 עומק הקרקעות בכל. ההדברה חומרי עם אליו להגיע ניתן לאש רב בעומק המזיק הימצאות

 נמצא שהמזיק בעוד מ"ס 85 לכדי מגיע הקיימים ההדברה חומרי י"ע המושג המרבי ההדברה

, האקטיבית תנועתן בגלל גם נובע בקרקע נמטודות להדביר הקושי. ויותר מטר 0 של בעומק

 לעומק עד זזים עפצים נמטודות זחלי, ממוזגים באזורים דשא בגידול. מעלה כלפי תנועהה בעיקר

 עולים הם הגידול ובעונת, (Wesemael & Moens, 2008) החורף בעונת יותר ואף מ''ס 45-45 של

 הקיץ בעונת הקרקע לעומק יורדים הזחלים יבשים מדבריים באזורים. לשורשים וחודרים למעלה

 נמטודות שזחלי נמצא מעבדה בניסויי. היובש מתנאי לברוח מנת על ,פונדקאים יםצמח אין כאשר

 מויהתא( קרקע מרקם, לחות, טמפרטורה) הסביבה תנאי כאשר ביממה מ''ס 4 -כ עלו עפצים

 את עודדה, מטה כלפי מים זרימת, שהשקיה נמצא, כן כמו(. Pinkerton et al., 1987) לתנועתם

 ידוע אבל, היטב נחקרה לא בערבה שדה בתנאי הנמטודות תנועת. להמע כלפי הנמטודות תנועת

 של חוזר ולאילוח חוזרת להדבקה המקור הן החיטוי לשכבת מתחת בעומק ששרדו שנמטודות

 עם בהתמודדות רבים עבודה ימי משקיעים הירקות מגדלי. החיטוי לאחר חודשים מספר הקרקע

 הקרקע חיטוי ;הם בנמטודות במלחמתם םותלרש העומדים מהאמצעים חלק. הנמטודות בעיית

 פיתחו, 555.' וחוב איתיאל. א. הגידול במהלך כימית והדברה הגידול לפני כימיים בחומרים

 זו במערכת. המכונה נש"מ )נפח שורשים מתוחם( צמיחה בבתי ירקות לגידול חדשה גידול בניתת

g/m 100) 055 פלריג ביריעת החוקרים השתמשו
 צמיחת למניעת קרקע לחיפוי כ"בד שמשמשת, (2

 שמצע נמצא במחקר. הגידול מצע את לתחום כדיבקרקע  שנחפרה תעלה בתוך השהונח, עשבייה

 מחקר קבוצת אותה שערכה נוסף בניסוי. מנמטודות יחסית נקי היה ביריעה התחום הגידול

 אזור תוך אל נמטודות חדירת מנעה הפלריג שיריעת נמצא, זהר בתחנת נגועה בחלקה 552. בסתיו

 נמצאה ביריעה עטופות היו שלא ההזנה ותעלות הביקורת שבחלקות בעוד, המתוחם הגידול

 אופנבך. ר) ובמצע בשורשים נמטודות ובהמצאות הנוף בהתפתחות לביטוי שבאה רבה נגיעות

 מכאני באופן טוב די םחס פלריג ריעתינש"מ עם ש הייתה אלו מניסויים המסקנה(. 554.' וחוב

 .המחוטא הגידול מצע לתוך מחוטאת הלא מהקרקע נמטודות של מעבר

 כנגד מכאני חסם לשמש פוטנציאל ובעלי יותר זולים אחרים חומרים אחר מוקדם חיפוש

 זולות הינן יותר צפופה אגריל יריעת כדוגמת (Non woven sheet) אלבד שיריעות העלה נמטודות

 אלבד יריעות עם הקדמיים מעבדה ניסויי יצעב, 505. אוקה. י. המטרה להשגת להתאים ויכולות

 מים ולהעביר מחד נמטודות תנועת לחסום יכולתן את לבדוק במטרה שונות צפיפויות עלותב

 הזחלים נספרו ולאחריהן ,שעות 8. למשך אלבד עשויות ברשתות הונחו נמטודות זחלי. מאידך

 של מעבר חסמה נוספת ויריעה נמטודות מעבר מנעה אחת שיריעה נמצא בניסוי. הרשת את שעברו

 את לחסום מנת על אחרים מחומרים ביריעות או פוליאתילן ביריעות מסחרי שימוש. מהן 45% -כ

 במצעים למעט בעולם ידוע אינו שדה בתנאי ופרחים, ירקות, דשא בגידולי נמטודות של תנועתן

 ,פלפל גידול למצע חתמת בקרקע פלסטיק יריעת הטמינו, 550.' וחוב הופמן. א, בארץ. מנותקים

 חיטוי להשיג, המחוטאת הקרקע נפח את להקטין, הדרוש לגודל הגידול בית את לתחום מנת על



 לחשיפת במכונה השתמשו הם ניסוייםב. הגידול בהמשך מזיקים חדירת ולמנוע יותר טוב סולרי

 דמייםהק בניסויים. הקרקע בעומק פלסטיקה יריעת את ולהניח הקרקע את ריםלה כדי פקעות

 הייתה הקרקע טמפרטורת הפלסטיק שבשרוול נמצא המקובלת בשיטה לחיטוי בהשוואה שנערכו

 .יותר קצר בזמן פוזריום של מוחלטת קטילה והושגה יותר גבוה

 צריך ,ירקות בגידול השורשים בית אל נמטודות של חדירה שתחסום בקרקע יריעה להטמין כדי

, העפר את לפנות, לגידול בהתאמה מטר 0 -כ של בוברוח מ"ס 85 -כ של בעומק תעלה לחפור

 .הגידול מצע את ולהכין שנחפרה הקרקע את עליה להניח, היריעה את לפרוס

 שתשמש, ידיים עבודת ללא, בקרקע יריעה להטמנת מכונה לפתח תהיהי העיקרית המחקר מטרת

 .הגידול בית של חוזר ואילוח נמטודות של חדירה למניעת מכאני חסם

 :יוה המשנה מטרות

 חוסמת יריעה מונחת שבתחתיתו מחוטא גידול מצע גבי על ירקות לגידול טכנולוגיה יישום .1

 .חוזר אילוח למניעת בקרקע נמטודות של תנועה

 .שונות ובקרקעות שונים ומשקלות במידות, שונים מסוגים יריעות של בהטמנה המכונה בחינת .2

 יעילות ובחינת נמטודות חוסמת יריעה חתמונ שבתחתיתו מחוטא במצע הגידול ניסויי הרחבת .3

 .מודל במשקי השיטה

 .בנמטודות נגועות בקרקעות ירקות גידול .4

 מתאימות יריעות/יריעה אחר בחיפוש עסק האחד התחום. במקביל תחומים בשני הופעל המחקר

 בקרקע תעלה שתחפור מכונה של טיפוס אב של בפיתוח עסק והשני ,לנמטודות מכני חסם לשמש

 .רצוי בעומק היריעה את בה ןותטמי

 נבחנה. התחומים בשני ובשדה במעבדה ניסויים נערכו( .500-0.) הראשונה המחקר בשנת

 מכאניות מערכות של התאמתן ונבחנה, מים ולנקז נמטודות לחסום שונות יריעות של התאמתן

 ונייר 1B-B70-35 מהסוג שיריעות היו שעלו הממצאים עיקרי .קרקע ולהסעת תעלה לחפירת שונות

 ניקוב .מהן מים ניקוזנתגלתה בעיית , אולם נמטודות חסמו" אבגול" חברת מתוצרת שחור בד

 נמצא עוד. נמטודות של חדירה גם אפשר אבל המים ניקוז את כמובן שיפר ביריעות חורים

 הנעה עםאופקי  חפירה רוטור של משולבת מערכת מתאימה התעלה חפירת עבודת שלביצוע

 תעלות לחפירת מכונה של 0דגם  טיפוס אב נבנהבהמשך, . האדמה לפינוי מסוע ולאחריו ובמרכז

, אולם ת החפירההצלחל גבוהה יתכנותי הנמצאבניסויי חפירה . הללו המערכות שתי את שכלל

 למצוא שיש היו זו שנה בתום שנרשמו המסקנות .לאחור הגידול ערוגות את הזיזה כונההמ

 פעולת את לשפר שיש וכן, נמטודות לחסום בכושרן לפגום מבלי יריעותמה המים לניקוז פתרונות

 .לאחור הערוגות את להזיז מבלי החפירה

 בחיפוש שעוסק בתחום. במקביל התחומים בשני המחקר קודם, (01-.50.שנייה )ה המחקר בשנת

 P75 ת אלבדיריע לבחינת שדה תיתצפ נערכה, בה שתחומה בקרקע לגידול מתאימה יריעה אחר

 שלושה כללה התצפיתמקוטרן של נמטודות.  1מיקרון הקטנים פי  1בעלת נקבים זעירים בקוטר 

 ריעהבי תחומה בקרקע גידול. ., בתחתית מנוקבת יריעהב תחומה בקרקע לוגיד. 0: טיפולים

 קו לאורך מתחתיה רסהשנפ, יותר צרה ,מאותו סוג נוספת יריעה של הגנה עם בתחתית מנוקבת

 בקונדור חוטאו הביקורת וחלקת ניסויה ערוגות .ביקורת, יריעה ללא קרקעב ידולג .1, נקביםה

 השתילה לאחר מיד .רלאמפאגו מהזן פלפל צמחי בחלקה נשתלו 501. מאי בחודש. לפני השתילה

עזרת ערוגות אלו בשליטה על כמות המים ב. מים עודפי בעיית היריעה עם הערוגות בשתי אובחנה



עם היריעות נראו  בערוגות הצמחים יותר מאוחר יום כחמישים. ת הבעיהברזים נפרדים פתרה א

 בנמטודות נגיעות אובחנה אוקטובר בחודש, יותר מאוחר. הביקורת בערוגותש אלודומים ל

 יריעה הייתה בה בערוגה. הביקורת ובחלקת המנוקבת היריעה בערוגת שגדלו צמחים במספר

 .נגיעות נצפתה לא, הנקבים ורבאזשנפרסה  נוספת יריעה ומתחתיה מנוקבת

 מעל נוסף מסועהותקן  0דגם  הטיפוס אבב ,בתחום פיתוח המכונה לחפירת תעלות והטמנת יריעה

 באב הותקנה ,בנוסף בבת אחת. הקרקע שכבתכל  בהעלאת וסיוע תמיכה לצורך הראשי המסוע

 היריעה פריסת/תהנח תהליך אתגם  לבחון במטרה וזאת היריע פריסתל ייעודית מערכת, הטיפוס

 בינונית בקרקע דקל שבמושב סיטבון במשק נערכווהטמנת יריעה  תעלה חפירת יניסוי תעלה.ב

 אב נוסה התיחוח לאחר. המיוחדת המתחחה בעזרתתוחחו  סמוכות ערוגות שתי ,בניסוי .(/לסחול)

 אמתהתו נמוכה במהירות הופעלו, והעילי הראשי, המכונה מסועיכאשר  תעלה בחפירת הטיפוס

ס"מ התפתחו כוחות גרר גדולים,  15רצוי של נה בעומק נמצא שבהטמ .הנסיעה מהירות את

הטמנה בעומק של ההקרקע לא עמדה בכוחות הגזירה וגלגלי הטרקטור החליקו. לפיכך, בוצעה 

. גם בעומק זה נצפתה החלקת גלגלים לשעהמטר  55. -בקצב איטי מאוד של כ ס"מ בלבד 5.

 העשרה נתיב שבמושב עגבניות במשקי חפירה והטמנת יריעה נוסף נערך ניסו .גבוהה יחסית

התפתחו כוחות גרר ובשל כך  המסוע במעלה זרמה לא החולית הקרקעבקרקע חול. במקרה זה 

 שגרמו להחלקת גלגלים.גדולים 

החופר מסוע ה הבעם מכונת חפירה מניסויים אלו הוסק שלא ניתן להרים את כל שכבת הקרקע 

ההתנגדות לגזירה של קרקעות כוח מ קטניםבכוחות גרר , מעלות 85ווית מעלה של זמותקן ב

 .החול

הטיפוס אב של  פיתוחושבסיכומו הוחלט להפסיק את  דשומחחשיבה להליך  ההביאסקנה זו מ

מהמכונה נוסחו מחדש . הדרישות .אב טיפוס דגם לקראת שנת המחקר השלישית ולפתח  ,0דגם 

בקצב ההתקדמות ומהלך אחד וההטמנה ב חפירההפעולות כל  תבצע אתה . המכונ0והיו כדלהלן; 

ברתום שלוש  כ"ס 45. המכונה תתאים להפעלה ע"י טרקטור מושבי בהספק של . של הטרקטור.

 הוב ס"מ 85. רוחב התעלה יהיה 8. מוגנים גידול ימבנתוך . המכונה תתאים לעבודה ב1. הנקודות

מנוקבת  ,רחבה והשנייה התעלה תחתית לכיסויי צרהאחת ה – במהלך אחד יוטמנו שתי יריעות

  .תחתית והדפנותהלכיסוי  ,במרכזה

 

 וחומרים שיטות

 P75 אלבד יריעת עםנש"מ ב גידולניסויי 

ו ז תצורה. P75עם יריעת אלבד  מ"נששונים ניסויים ב משקים בשני נערכוהמחר השלישית  תבשנ

 מהקרקע השורשים בית בידוד ידי על דותבנמטו מאולחות בקרקעות גידולמאפשרת כאמור 

 ות. יריע באמצעות

בה  ,מיובא חול עם דונם 05 של ת עגבניותבחממ ,משען במושב שייחי במשקהניסוי הראשון בוצע 

, תעלות נחפרו, עפצים בנמטודות מאולחש בחול .מ"נש תצורתב קומפוסט תעלות הותקנו

 נקדחו רכזהשבמרחבה מאותו סוג  יריעת יהעלמו מ"ס 15 של ברוחב P75ת יריע הונחה תחתיתןב

במים  שנשטף אור בקומפוסט מולאו התעלות. מ"ס 85 במרווח שלומ "ס 0 של בקוטר ניקוז חורי

 .מתזים באמצעות לדונם קוב 055 -בכמות של כ

ומאולחת  כבדה קרקעבחממה בה ה .עטרות בני במושב ברנהולץ במשקהניסויי השני בוצע 

תצורת הניסויי הייתה שונה במקצת מהניסוי הראשון. בניסוי  .מ"נש כתמער הותקנהבנמטודות 



לרוחב  המים פיזור את לשפר שמטרתה הקומפוסט מעלמ "ס . של בעובי חול שכבת נוספהזה 

 505. מרץ בחודש. בטפטוףנעשתה  לדונם קוב 45שטיפת הקומפוסט בכמות מים של . התעלה

 .לביקורת קומיתמ ובקרקע  מ"נשה בתעלות פלפל צמחינשתלו 

 

 .פיתוח אב הטיפוס דגם 

ו מערכות מכונה שירכיבו את אב הוגדרבוצע תכנון פונקציונאלי ושלעיל בהתאם לדרישות 

 והן: . הטיפוס דגם

גלילים אופקיים  ,מסוע כפות אנכי להסעת הקרקע ,לחפירת התעלה אופקיבעל ציר רוטור 

 בקצב התקדמות הטרקטור מעל ליריעות. לפריסת היריעות ומסוע אופקי לאגירת קרקע והסעתה

מהוות את ליבת המכונה שמערכת החפירה והמסוע האנכי זוהו כמערכות בשלב בחינת הרעיון 

 ולכן הייתכנות לשימוש בהם נבחנה במעבדה בעזרת מודלים מותאמים.

קע נערכה ע"י התקנת הרוטור תכנות לשימוש ברוטור תחוח כאמצעי חפירה והרמת קריבחינת הי

 פרוסות לחתוךהאם ניתן בניסוי נבחנה השאלה . 0לפני המסוע, תמונה  0מכונת החפירה דגם ב

רות ימה. בכיוון מנוגד לכיוון הנסיעה ע"י סיבוב הרוטור שמאחור המסוע על אותן השליךול קרקע

סל"ד.  55. -מטר בשעה ומהירות סיבוב הרוטור הייתה כ 255 -ה כתהתקדמות הטרקטור היי

לפרוסות  הסכינים י"ע השהקרקע נחתכ עולה יםניתוח הסרטמבמצלמת וידאו.  ניסוי תועדה

 למהירותהרוטור  סיבוב מהירות שבין ביחס תלוי הפרוסה עובי לאחור על המסוע. הוטחהו

 .הנסיעה

 

 . בחינת ייתכנות השימוש ברוטור בעל ציר אופקי לחפירה והסעת קרקע0תמונה 

 

כפות אנכי נערכה במעבדה בעזרת מסוע קיים שהוצב בחינת הייתכנות להסעת קרקע במסוע 

 קרקע חולו הסעת . בניסוי נבחנ., תמונה יםשונ כיםאפשרות להתקין בו כפות בחתאנכית עם 

אופקית מגש מתכת שהוצב  .מספר זוויות שונות של המסוע החוזרופינויה בעזרת שתי סוגי כפות ו

וע אופקי. ניסויים אלו תועדו בעזרת מצלמת על גבי רגליים מתכווננות שימש בניסוי כמודל למס

מהירות המסוע,  ;תמונות בשנייה. המדדים שנרשמו בניסויים היו 85.וידאו בצילום מהיר של 

, האנכי מהמסוע במגש פגיעת החולזווית המסוע החוזר, גובה המגש, המרחק האופקי של נקודת 

וית וליטרים וז 1.5 -ה שכף בנפח של כמניתוח צילומי הווידאו עול שנפלה על הקרקע. חולוכמות ה

 מעלות ביחס לאופק הניבו את תוצאות ההסעה והפינוי הטובים ביותר. 45מסוע חוזר של 



 

 . בחינת ייתכנות השימוש במסוע כפות אנכי להסעה ופינוי של קרקע.תמונה 

 

 ודיון תוצאות

 נש"מב גידול

 ביותר למעט מוצלח נראהמות ביריעה התחו הקומפוסט בתעלות העגבניות גידולבניסוי הראשון, 

 בדיקות נערכומתחילת הגידול  שנה כחצי לאחר. בנוסף, ניקוז מבעיות שסבלו אזורים מספר

 .מוחלט ניקיון הראו והממצאים בשורשים עפצים נוכחותבדיקת ל אקראיות

 יםארובינא לתנאים שגרמו הנש"ממ מים ניקוז של בעיות נתגלו הגידול תחילתמ ,בניסוי השני

 ופגרו יותר חיוורים נראו אלו במקומות הצמחים מכך כתוצאה. המצע של התחתון בחלק

ניתן לשייך את בעיית הניקוז  באזורים בהם לא הייתה בעיה.צמחים שגדלו  אחרי בהתפתחותם

 לסוג הקרקע הכבדה.

ם עודפי מי ניקוז בעיותגלל ב הרגישבתצורת הנש"מ גידול ירקות ש להסיק יתןממצאים אלו נ

שייחפרו נש"מ ת. במקרה זה יתכן שתעלות כבדו לקרקעותאינה מתאימה ככל הנראה והיא 

בתצורה  גידול ירקותל תאימו יותרי אורכיבכיוון  ז עודפי מיםוקינאפשר ל מנת עלאורכי  בשיפוע

 זו.

 

 . דגם הטיפוס אב פיתוח

 אב ונבנה תוכנן ,של הרוטור ומסוע הכפות האנכיהייתכנות מניסויי  ממצאיםהעל  בהתבסס

 תיחוח רוטור כולל הטיפוס אב. 1 תמונה, של מכונה לחפירה והטמנת יריעה בקרקע . דגם טיפוסב

 עם מטר 0.5 -כ גובהוס"מ ו 85 רוחבוש אנכי כפות מסוע .סכיני תיחוח .0עם  מ"ס 85 של ברוחב

 ס"מ 45 וורוחב מ"ס 25 שאורכו אופקי מסוע .אחת כל ליטרים 1.5 -כ של בנפח פח כפות 04

 ללא והשנייה מטר 0.1 -כ של ברוחב במרכזה מנוקבת האחת – יריעות שתי לפריסת ומערכת

 .מ"ס 15 של ברוחב נקבים

אב הטיפוס נבחן בשדה בחפירת תעלות והטמנת יריעות במשק סער בנתיב העשרה בקרקע חול. 

ס"מ. קצב  15 -כ"ס. עומק ההטמנה היה כ 45ההטמנה נעשתה בעזרת טרקטור מושבי בהספק של 

 0.5 -ו 4פי  והיוהמסוע האופקי מסוע הכפות האנכי  יותמטר בשעה. מהירו 0.55 -ההטמנה היה כ

 לערך ממהירת ההתקדמות של הטרקטור, בהתאמה.



לעבר מסוע הכפות  ןשליך אותמתך פרוסות קרקע ווחנצפה רוטור התיחוח  ,הניסוי עלה יפה

וע סאותה על גבי המ הטילוו אותה למעלה וקרקע הסיעבמאחוריו. הכפות שנמלאו שניצב 

 ןנפלה עליה מנוכך שהקרקע שנפלטה ממתחת למסוע האופקי היריעות נפרסו  ,נתייםיהאופקי. ב

במהלך העבודה נצפתה נזילת קרקע במרווח שבין מסוע הכפות ועיצבה את צורתן כצורת התעלה. 

ניצבות נזילה ע"י התקנת כפות להקטין את היהיה האנכי והמסוע האופקי. ההערכה היא שניתן 

את מכונת החפירה וההטמנה  ות, מרא5 -ו 8 ותתמונהמסוע האופקי. פני בגובה מתאים על 

 1 -ששטחו כבבית גידול , שנערך באותו המשק ניסויי נוסף. באחורפנים ובמבט  במהלך העבודה

יריעה . 4, תמונה ס"מ 85בתעלות שרוחבן  P75 מהדגם אלבד יריעות שתיבהצלחה דונמים הוטמנו 

 ס"מ 015שרוחבה ס"מ הונחה בתחתית התעלה ומעליה הונחה יריעה  15צרה שרוחבה אחת 

מ"מ  01בקוטר ולאורכה נוקבו חורים  הרחבהבמרכז היריעה  תה את התחתית והדפנות.סשכ

 .אשכולשרי עגבניות יישתלו בחלקה זו  505.בתחילת חודש יוני  לצורך ניקוז מים.

 
 ורחאמבט  ,בעבודההטמנה ה מכונת. 5 תמונה מבט פנים, בעבודה הטמנה. מכונת ה8תמונה 

 
 505., נתיב העשרה בנש"מ. חלקה לגידול עגבניות 4תמונה 

 

 מסקנות

 ,מוגניםבבתי גידול לגידול ירקות נש"מ ייצור חפירה והטמנת יריעות בקרקע לל אב טיפוספותח 

 .בקרקע שתי יריעות ניתן להטמיןהנש"מ במהלך ייצור נמטודות.  חוסםכאמצעי מכאני שמשמש 

 .בשעה מטר 0.55 -כינו ה מ"הנש ייצור קצב

ניקוז את  שיפררחבה ומנוקבת,  מעליהשהשנייה ו צרה ואטומהאחת ה –נש"מ עם שתי יריעות 

 לחסום נמטודות. וביעילות הפחיתמבלי ל מיםהעודפי 



כושר בעלות )חול, חול/לס( קלות ובינוניות קרקעות גידול ירקות בליותר תצורת הנש"מ מתאימה 

 חלחול מים גבוהה.

כאמצעי חוסם את שיטת הגידול בנש"מ בעזרת המכונה להטמנה ולפתח  בלימודמשיך יש לה

 בקרקעות שונות מבחינת משטרי המים וההדברה.נמטודות 

 

 תודה הבעת

 .לניסוי היריעות את סיפקהו תחהישפ מ"בע" אבגול" לחברת להודות מבקשים המחברים

, סער ממושב נתיב העשרה, שייחי פארן ממושב קיסוס יוסי ,דקל ממושב סיטבון אחי למגדלים

 אברהם לליאור תודה. התצפיות נערכו הםשבמשקי ממושב משען וברנהולץ ממושב בני עטרות

 .תוהתצפי בביצוע השתתפותו על החקלאות משרדמשה"מ, 
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