בית ספר" :מעלה שחרות"
סמל מוסד770602 :
טלפון08-6355930 :

עבודת גמר צמודת מקצוע בביולוגיה

חקר יעילות מצלמת  NDVIלצורך איתור מוקדם של
מצבי עקה בצמחי שום הגדלים באזור יטבתה

מגישה:
ירדן דנינו
קיבוץ יטבתה
ת"ז206062846 :
טל'0549798051 :
תאריך הגשה7/6/2017 :

מנחה:

מנחה:

דר' גבי בנט

גל אשכנזי

קיבוץ יהל

באר אורה

מרכז מדע ים המלח והערבה

מו"פ ערבה דרומית

בית ספר "מעלה שחרות"

יטבתה

טל'052-8835997 :

טל'052-2713174 :

 .1תוכן עניינים
תקציר3................................................................................................
מבוא4-19............................................................................................
שיטות וחומרים20-23............................................................................
תוצאות23-28.......................................................................................
דיון ומסקנות29-33................................................................................
סיכום ותודות34....................................................................................
ביבליוגרפיה35-37.................................................................................

2

 .2תקציר
בגלל החורף החם יחסית השורר בה ,הערבה הדרומית מהווה אזור אטרקטיבי לגידול ירקות
קיץ מחוץ לעונה .הדבר מחייב ניצול של מים מקומיים ,בדרך כלל באיכות ירודה ,המכילים
ריכוזי מלח גבוהים ,העלולים להגביל את הפרודוקטיביות של הצמח .במצב שכזה ,יש לבחור
את הצמחים המתאימים לגידול באזור ולבחון את עמידותם למליחות של זנים שונים
המוכנסים לאזור כפוטנציאל לגידול חקלאי עתידי .ב 15 -השנים האחרונות עברה החקלאות
המסורתית מהפכה של ממש וכיום היא מסוגלת לטפל בשדה שלם ברזולוציה של צמח בודד
(להלן חקלאות מדייקת) .במסגרת החקלאות המדייקת הוכנסו טכנולוגיות אופטיות ,ביניהן
מצלמות  NDVIלניטור הגידולים ולמעקב אחר עקות ,ואף לחיזוי יבול .בעבודה זו נבחנה
תגובתו של צמח השום להשקיה ברמות מליחות שונות ונבחנה גם יעילותה של מצלמת ה-
 NDVIככלי המעקב אחר "בריאות" הצמחים ואף בחיזוי יבול .לניסוי היו שתי השערות.1 :
כיוון שהשום נחשב לצמח עמיד יחסית למלח ,צפויה פחיתה קלה ביבול במליחות הגבוהה
ביותר .2 .מצלמת ה NDVI -יכולה להוות כלי לזיהוי וקביעת החומרה של עקת מלח בשום,
וגם ככלי לחזוי היבול .לצורך כך נשתלו שננות שום וגודלו במשך  203ימים תחת  3רמות
מליחות EC 3 ,EC 1.5 -ו ,EC 4.5 -ב 3 -חזרות .במהלך הניסוי ,חמש פעמים ,נמדדו גובה
הצמח ,מספר הגבעולים ,טמפ' העלה בשמש ובצל ובסופו של הניסוי ,היבול נאסף ונמדד.
במקביל ,צמחי השום צולמו במצלמת  NDVIכל שבועיים לערך .בניסוי זה נמצא שצמחי
השום שהושקו במי ההשקיה המליחים ביותר ( )EC 4.5הניבו את היבול הרב והטוב ביותר,
כאשר במדדים אחרים לא היה כל הבדל בין הטיפולים .נמצא גם שמצלמת ה ,NDVI-לא
הייתה יעילה במעקב אחר מצבם של הצמחים ולא עזרה בחיזוי היבול .נראה כי יש לערוך
ניסויים נוספים ,עם צמחים נוספים ,על מנת לבחון את יעילות מצלמת ה NDVI -ככלי עזר
לחקלאי.
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 .3מבוא
 – 3.1צמח השום ()Allium Sativum
 – 3.1.1סיסטמטיקה ובוטניקה (על-פי )1
צמח השום ( )Allium Sativumשייך למשפחת השושניים ,השייכת למחלקת הדו פסיגיים
במערכת מכוסי הזרע המהווה חלק מצמחי הזרעים .שום הוא צמח בעל פקעת ששיא גובהו
הוא כ 60 -ס"מ .הפקעת מעוגלת ,בתוכה נמצאים שיני השום הנקראות גם שננות והן
מכוסות בחיפוי לבנבן או ורוד דמוי נייר -ראה תמונה מס'  .1כמות העלים לצמח בוגר היא
בטווח של ארבעה עד שנים עשר ,צורתם צורת חרב והם מחוברים לחלק התת-קרקעי .לשום
עמוד תפרחת שאורכו  25-40ס"מ המסתיים בתפרחת בצורת כדור בעלת מאות פרחים.
תחילה ,כאשר הפרחים עדיין צעירים ,הם מחופים בחיפוי שלבסוף מתבקע וחושף את
הפרחים הבוגרים .הפרחים ירקרקים-לבנבנים או ורדרדים ,בעלי שישה מקטעים (עלי גביע
ועלי כותרת) באורך של כ 3-מ"מ .לעיתים ניתן למצוא בין פרחי השום את איברי הרבייה
שלהם בצורת שננות קטנות מאוד שיכולות לנבוט ע"ג התפרחת (תמונה מס'  .)2לצמח השום
אין פירות מכיוון שהפרחים נושרים לפני ההפריה .כיוון שכך ,זרעי השום בדרך כלל לא
מיוצרים בטבע ואם ישנם כאלה ,הם הופקו בתנאי מעבדה .לאלה יש חיפוי שחור ,בדומה
לזרעי הבצל ,וגודלם כחצי מגודלם של האחרונים.

תמונה מס :2 .שתי אפשרויות הרבייה אצל

תמונה מס 1: .מבנה פקעת השום

השום – רבייה זוויגית בתמונה מס' ( 1שננות
קטנות שנמצאות על התפרחת ,המפתחות
שורשון ונצרון) ורבייה ווגטטיבית בחלק השמאלי
של התמונה.
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 – 3.1.2היסטורית השימוש ופרקטיקה חקלאית (על-פי )7 ,6 ,2
השום אינו ירק חדש בצלחת הירקות העולמית ,אלא להפך ,הוא אחד מן הצמחים הראשונים
שתועדו כצמחי אוכל ומרפא .השום נמצא בשימוש כבר אלפי שנים ,מקורו אינו ידוע בוודאות
אך ככל הנראה מוצאו במרכז אסיה .ממרכז אסיה הוא הופץ למצרים ,הודו ואירופה על-ידי
נוודים וסוחרים .ככל הנראה ,לצפון אמריקה הוא הגיע על-ידי כובש ספרדי בסביבות .1,500
למרות שתרבויות עתיקות רבות חיו בבידוד אחת מן השנייה הן הגיעו לאותן מסקנות לגבי
הפעולה והיעילות של השום .התיעוד העתיק ביותר הוא ממצרים העתיקה ,ועולה מן האזכור
כי הוא היווה חלק מהתזונה היומית של מצרים רבים .השום היווה מקור מזון למעמד
הפועלים שעבד בפרך ,למשל אלו שעמלו על בניית הפירמידות .בנוסף ,נראה כי השום ניתן
למעמדות הנמוכים על-מנת לשמר ולהגדיל את כוחם ולהיות פרודוקטיביים יותר .לגבי
ההתמדה באכילת שום בקרב המעמדות הגבוהים המצב לא ברור .השאלה עלתה בעיקר
כאשר ,בשנת  ,1922חפרו את קברו של המלך תות ענח אמון (נקבר בקירוב  1,500לפני
הספירה) ומצאו בו שיני שום .הדבר העלה תהיות לגבי סיבת הימצאותם של שיני השום
בקבר ,למשל אם זה היה מנהג דתי או שהם נשכחו שם בטעות על-ידי עובד פשוט .כן ניתן
להסיק מכך שאפילו אז ,במצרים העתיקה ,היה כבר שימוש בשום .מקור נוסף ,הוא אזכור
השום בפפירוס מצרי קדום בענייני רפואה בשם "פפירוס אֶ ב ְֶרס" ).(Ebers papyrus
במסופוטמיה (כיום באזור עיראק ,סוריה ואיראן) נמצאו עדויות לשימוש בשום כבר לפני כ-
 5,000שנים .כל אלה מראים כי כבר לפני שנים רבות נעשה שימוש בשום במגוון תחומים,
אך בעיקר כמרכיב בתרופות וכירק גינה .בהיסטוריה היותר חדשה יש סיפורים רבים על
השום כבעל תכונות רפואיות .לדוגמא ,ברומא העתיקה מצאו לו  61שימושים ובעיקרם
שימוש רפואי למחלות רבות .כשם שהמצריים האמינו בסגולות הבריאותיות של השום ,גם
הרומאים תפסו את השום כצמח התורם לכוח ולסיבולת .החיילים והמלחים אכלו שום לפני
מסעותיהם וחובה היה לשאת שום בספינות .כנראה כך גם התפזר השום בעולם יחד עם
התרבות הרומית שהתחזקה אז .אחד מהרופאים הראשיים באותה העת גם זקף לזכות
השום את יכולת ניקוי העורקים (למרות שאז עדיין לא גילו את מחזור הדם) .גם כיום קיים
מחקר פעיל בנושא תרומת השום לבריאות הלב וכלי הדם ,והוא נשען על הידע שנצבר עוד
מימי קדם .השום הומלץ גם לטיפול נגד בעיות בעיכול ,עקיצות של בעלי-חיים ולהקלה
במחלות פרקים .ישנם אפילו כאלה שתפסו את השום כצמח מעורר תשוקה .בחפירות
ארכיאולוגיות במקדשים יוונים עתיקים ובארמון בכרתים (מתוארכים ל 1,800-עד 1,400
לפני הספירה) נחשף צמח השום שמור היטב וכמו במקרה של המצרים והרומאים ,הצמח
סימל כוח וכושר עבודה .שום גם היווה חלק חשוב מהדיאטה של הצבא ,במיוחד כאשר
החיילים הלכו לקרב .ישנן עדויות לכך כי במהלך האולימפיאדה הראשונה ,שנערכה ביוון,
השום נאכל על-ידי הספורטאים לפני שהם התחרו ,על-מנת לשפר את ביצועם .להיפוקרטס,
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הנחשב לאבי הרפואה ,היה את צמח השום בארסנל הרפואי שלו והוא שימש אותו לטיפולים
בגידולים בבטן ,בעיות הריון וכחומר מטהר ו/או משלשל ..רופא יווני אחר פירט עשרים
ושלושה שימושים שונים לשום ,לטיפול במגוון הפרעות -בין אלה ניתן היה למצוא כי השום
שימש להגנה מפני זיהומים ורעלנים שונים .ממצאים ממחקרים עכשוויים מאששים טענות
אלו .בסין וביפן נמצאו עדויות לכך שצמח השום היה בשימוש כבר לפני כ 4,000-שנים.
מאמינים כי השום הגיע קודם ליפן ואז לסין .בערך בשנת  2,000לפני הספירה ,השום היוה
חלק מן הדיאטה היומיומית של הסינים וככל הנראה נצרך יחד עם בשר נא .רשומות מאותה
תקופה מראים כי השתמשו בשום גם כחומר לשימור מזון .ברפואה הסינית העתיקה ,השום
סייע בנשימה ובעיכול .עדויות מצביעות על כך שגם נעזרו בו לטיפול בעצב ובדיכאון .ברפואה
הסינית ,בדרך כלל ,לא השתמשו בשום כחומר בודד לטיפול אלא השתמשו בתערובת
המשלבת שום ומספר עשבי מרפא .בנוסף ,השתמשו בשום באופן מוגבל בגלל היותו
"חריף" .עייפות ,כאבי ראש ונדודי שינה טופלו לעתים קרובות על ידי שום .בנוסף ,יש
שהשתמשו בו לטיפול ולחיזוק האון הגברי .בהודו העתיקה ,כבר ברשומות הראשונות ,שום
נקשר לריפוי  .בשלוש מסורות הודיות עתיקות (  )Tibbi, Unani, Auryvedicהיה שימוש
נרחב בשום כחלק מרכזי ברפואה העממית .טקסט רפואי מוביל ששרד מלפני  2,000שנה
( )Charaka-Samhitaמייחס לשום יכולת בטיפול בדלקת פרקים ומחלות לב .כתב יד
מאוחר יותר (ידוע כ ,)The Bower Manuscript -המתוארך ל 300-לספירה ,המליץ על
השימוש בשום לטיפול בזיהומים ,תולעים ,חולשה ,עייפות ,ועוד מגוון של הפרעות עיכול.
השום נתפס גם כחומר משתן .בכתב זה מדובר על כך שישנה אפשרות כי תפקוד הלב וכלי
הדם השתפר כתוצאה מטיפול בשום .כעת ,ידוע כי אם משתמשים בשום באופן הראוי ,הוא
יוריד לחץ דם ,יוריד את רמת הכולסטרול ,יקטין הצטברות של טסיות דם ובכך יוריד סכנת
קריש דם ,ויגן על תאי האנדותל של כלי הדם מפני נזק .בימי הביניים ,השום היה זמין רק
במקומות אליהם הגיעו בזמנו הלגיונות הרומים .באותה תקופה ,הצמח גודל במנזרים והידע
על השימוש הרפואי בצמחים ,ובשום במיוחד ,הועברו על-ידי נזירים .הטקסט המוביל של ימי
הביניים ,כתב יד בשם  The Hortulus Manuscriptהמתוארך ל 800-לספירה ,תיאר את
אותם תכונות שיש לשום לפי אמונותיהם של הנזירים .בכתב היד ניתן היה למצוא שהשום
מביא להקלה על עצירות כאשר הוא נלקח עם משקאות והמלצה על צריכת שום לעובדים
בחוץ למניעת מכות חום .האזכורים על צריכת השום על-ידי עובדים עבודה פיזית קשה הם
מוטיב חוזר בימי קדם ,יחד עם הסלידה של המעמדות הגבוהים שראו בו כלא ראוי למעמדם.
בסוף המאה ה ,12-רופאה מובילה ( )St. Hildegard von Bingenהקדישה לשום מקום
בולט בכתביה הרפואיים .למרבה הפלא ,היא הגיעה למסקנה ששום גולמי היה יעיל יותר
מאשר שום מבושל ,זאת משום שהצמח יותר "חריף" כשהוא גולמי .באחד ממרכזי הלימוד
העיקריים בימי הביניים (  ,)Medical School at Salernoשם האוכל שיחק תפקיד מרכזי
בטיפול במחלות ושמירה על בריאות טובה ,השום הוגדר כ"אוכל חם" הנצרך בחורף על-מנת
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להגביל התפתחות של בעיות בריאות כלליות או כאלה הקשורות לנשימה .בנוסף ,השתמשו
בשום גם נגד עייפות ומגיפות .בתקופת הרנסאנס ,בערך מהמאה ה 14-עד המאה ה,17-
גברה תשומת הלב לשימושים הרפואיים של צמחים ,ביניהם גם השום ,והוקמו גנים
"רפואיים" באוניברסיטאות לשם גידול צמחים בעלי ערך מרפא .לשום היה חלק נכבד בגנים
אלו .רופא מוביל מהמאה ה( 16-בשם  )Pietro Mattioli of Sienaהרחיב על כך וכתביו אף
תורגמו למספר שפות אחרות .הוא רשם את השום לטיפול בהפרעות עיכול ,תולעים
(שריצה) ,הפרעות בכליות וגם לעזרה לנשים במהלך הריון קשה .בתקופה זו ,ישנן
אינדיקציות כי המעמדות השליטות ביבשת אירופה החלו לאמץ אליהן את צמח השום.
למשל ,נאמר כי המלך הנרי הרביעי ,מלך צרפת בסוף המאה ה 16-ובתחילת המאה ה,17 -
הוטבל במים שהכילו שום מתוך אמונה כי כך יהיה מוגן מפני רוחות רעות וככל הנראה גם
מפני מחלות .לעומת זאת ,באנגליה ,השום נשאר אוכל של המעמדות הנמוכים ,אך זה אינו
מנע את השימוש בו כצמח מרפא ,גם עבור המעמדות הגבוהים עבורם הומלץ לטיפול ב:
עצירות ,כאבי שיניים ותפקוד לב וכלי דם .בלונדון של המאה ה ,17-בזמן המגפה הגדולה,
השתמשו בשום כמרכיב העיקרי להכנת שיקוי לריפוי .בנוסף ,צמח השום נמצא באמונות
תפלות רבות מימי הביניים ,למשל ,היו שראו בו פתרון לאיומי ערפדים והגנה מפני עין הרע
ואפילו גורם להבאת מזל טוב .חלק מן האמונות התפלות האלו נשארו עד היום בקרב
תרבויות מסוימות .למשל ,רופאים נשאו שיני שום איתם בכדי לדחות את ריח המחלות.
לעומת היחס החיובי כלפי השום בימים עברו ,בעיקר מצד המעמדות הנמוכים ,היו גם
התנגדויות לשימוש בו ,בעיקר מצד השלטון .למשל ,מלך קסטיליה העניש אבירים על כך
שנכנסו לחצרו עם ריח של שום ולאחר מכן לא נתן להם לשהות שם במשך חודש .בניגוד
לרומאים וליוונים ,בכמה מן התרבויות האסיאתיות היה איסור של ממש על השימוש בשום
ולא הותרה הבאתו למקדשים דתיים .בצפון אמריקה הקדומה ,השום גדל ביערות באופן
טבעי ,לא כגידול חקלאי ,והילידים המקומיים השתמשו בו כמרכיב בתה שלהם .בהמשך
המאה ה ,19-השום החל להיות מקובל כצמח מרפא בקרב קבוצות גדולות באוכלוסיה .בשנת
 ,1878כתב ג'ון גאן בספרו ( )The Home Book of Healthעל השום בהבלטה כחומר
משלשל ,כחומר המשמש לטיפול בזיהומים ,כשיקוי מרפא כללי וכחומר לטיפול באסתמה
ובבעיות ריאה אחרות .בתחילתה של המאה ה ,20-השום הוזכר כבר כבעל יכולת לטיפול
במחלות ריאות אצל ילדים ומבוגרים (בכרך של Complete Medical ,Health Remedies
 Workוב.)Family Guide-
כיום ,כמו בעבר ,שום נחשב לשחקן מרכזי ברפואה העממית בשל ההשפעות החזקות
והנרחבות שלו .התכונות הרפואיות של השום נובעות ככל הנראה ממגוון של תרכובות
העובדות בסינרגיה .עד לפני כמה שנים לא היה הסבר מדעי לתכונותיו הרפואיות של השום
אך בעשרות השנים האחרונות מצאו חוקרים ,ביניהם אפשר גם למצוא חוקרים ישראלים ,כי
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האליצין ,החומר שהשום משחרר ברגע שיש בו פגיעה ,עוצר ומנטרל שני אנזימים הנקראים
ציסטאין פרוטאינז ואלכוהול דהידרוגנז ,אנזימים חשובים במטבוליזם של הפטריות,
החיידקים ונגיפים אחרים .האליצין ,הנוצר מהחומצה האמינית ציסטאין -ראה תמונה מס' ,3
גורם לשינוי במבנה מולקולות האנזימים והם מאבדים את פעילותם ,דבר המביא למות
הטפילים ובכך הוא מונע מחלות ,זיהומים ודלקות .תוך כדי פעולה ,האליצין מאבד את
פעילות בלימה ונטרול האנזימים .את רוב תופעות הלוואי של השום (ריח ,חריפות) ניתן
לייחס לעודף במרכיבים אורגניים מכילי גופרית ( )organosulfur compoundsמסיסים
בשומן .מבין תכונותיו הרפואיות הנוספות של השום ניתן למנות את :מניעת היווצרות
והצטברות כולסטרול בדפנות כלי הדם ,ובכך מניעת מחלות לב ,מניעת עקות חמצון,
הנגרמות על ידי חומרים שונים ,אשר יכולות לגרום להתפתחות סרטן .ישנם מחקרים
המטילים ספק ביכולתו הרפואית של השום ,דבר הדורש בחינה מדוקדקת של הנתונים
ובדיקה מעמיקה יותר בנושא.

תמונה מס :3 .מתכונת התגובה של המרת החומר ציסטאין לאליצין בצמח השום
את צמח השום מגדלים בכל רחבי הארץ ,אך על מנת לקבל תנובה גבוהה ,יש לגדלו על
קרקע פורייה ומנוקזת היטב .מחשש להעברת מחלות ומזיקי קרקע בין גידול לגידול ,לא
מגדלים שום במקום בו גודלו עד לפני חמש שנים צמחי שום אחרים או צמחים ממשפחת
השושניים .המזיקים העיקריים התוקפים את צמחי השום הם נמטודת הגבעול
( )Ditylenchus dipsaciאו אקרית שוכנת הקרקע (הידועה גם בשם 'ריזוגליפוס' –
 – )Rizoglyphus Robiniראה סעיף .3.1.3
הפרקטיקה החקלאית של גידול השום כוללת מס' שלבים :א .לקראת השתילה של שננות
השום (חומר הריבוי של השום) ,מעבדים את הקרקע לעומק של כ 40-ס"מ ויש לדאוג כי
האדמה לא תהייה רטובה מידי .ב .לאחר מכן ,בונים ערוגות ברחבים המתאימים לכלי
העיבוד במשק ( 183 ,163או  193ס"מ) .ג .יש המלצה לשתול את השום באדמות שזובלו
בזבל אורגני ,כ 4-מ"ק לדונם ,שנה קודם ,מכיוון שהשום מגיב טוב לאדמה עשירה בחומר
אורגני וביסודות מינרליים .ד .ניתן לזבל את השדה גם בדשן כימי ,לפי הפירוט הבא :זרחן -
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השלמה ל 25 -חלקי מיליון לכל היותר ,אשלגן  -השלמה ל  15 -חלקי מיליון לכל היותר ,חנקן
 כמות מצטברת של  15-25ק"ג צרוף לדונם במהלך הגידול כולו ,בדרך כלל ההתחלה היאעם  4-6יחידות חנקן צרוף לדונם .דישון מאוחר עלול לגרום להתבקעות מאוחרת של ראשי
השום .ה .הצלחת גידול השום תלויה בחומר הריבוי – הוא צריך להיות נקי ממחלות שעלולות
לעבור באמצעות השננות לדור הבא .ניקיון חומר הריבוי נבדק במעבדות המוסמכות להגנת
הצומח במשרד החקלאות .ווירוס התוקף את השום גורם לקבלתם של ראשים קטנים.
בדרך כלל משתמשים בשני סוגי חומרי ריבוי :זן "שני" וזן "רן" .זן ה"שני" (ברזילאי) היה
העיקרי בעבר והוא זן ותיק ומוכר לעומת זן ה"רן" בעל שננות גדולות וראשים גדולים .את
חומר הריבוי רצוי לשתול לקראת סוף ספטמבר או תחילת אוקטובר .שתילה מוקדמת תגרום
לעכוב גידול וחוסר אחידות בהצצה ,בשל טמפרטורות קרקע גבוהות מידי .כיום יש כמות
גדולה של חומר ריבוי חופשי מווירוס ,המגודל במשתלות מסחריות בכל הארץ ,כולל הערבה
הדרומית .עקב שביעות הרצון של חקלאים מאיכות וכמות היבול המתקבלים ,המקור המרכזי
לחומר הריבוי בארץ הוא מתוצרת מקומית .לאחר שנבחר חומר הריבוי ,מבצעים "טבילת
שננות" – ניקוי חומר הריבוי ממחלות ומזיקים העלולים לעבור ,גם אם אין חשש כי יש כאלו.
הטענה היא כי עדיף בכל זאת לעשות את התהליך מכיוון שביכולתו גם לסייע לנביטה מהירה
ואחידה ולחיסכון במים.
לאחר תהליך זה מבצעים את השתילה – שותלים  24,000עד  26,000שננות לדונם ,כלומר
משתמשים ב 80 -עד  130ק"ג שננות לדונם (בהתאם לזן ולגודל השננות) .לקראת השתילה
מפרקים את חומר הריבוי וממיינים את השננות לפי גודלן במכונה ייעודית .עומק השתילה
הוא  3-4ס"מ ,כאשר השננה נשתלת בניצב .יש להקפיד על עומק השתילה של השננות ,גם
אם השתילה נעשית במכונה וגם אם באופן ידני .שתילה עמוקה תגרום להצצה מאוחרת,
לריקבון וחוסר אחידות בהמשך ואילו שתילה שטחית תגרום לבזבוז כמויות גדולות של מים.
אחרי השתילה משקים השקיית הנבטה של  30-40מ"ק לדונם ,בהתאם לסוג הקרקע ,ואחר-
כך שומרים על רטיבות הקרקע עד להצצה מלאה של הצמחים .בסוף הלבלוב ,מעבירים את
הצמחים להשקיה סדירה – לפי סוג הקרקעות ובהתאם למזג האוויר .אין להשקות בעודף
מים בסוף הגידול -הדבר עלול להגביר את תופעת ההתבקעות וההחמה של ראשי השום.
שום ירוק נאסף מסוף פברואר עד אמצע אפריל ושום יבש נאסף כשהנוף והשננות התייבשו.
גשמי אביב מאוחרים עלולים לפגוע באיכות השום שנשאר בקרקע ולכן יש להוציא את השום
מהקרקע ולהשאירו להתייבש כשהנוף מגן על ראשי השום .כדי למנוע גדילת עשבים ,יש
למגדלים כמה תכשירים שבהם ניתן להשתמש (לאחר השתילה או במשך הגידול) ,כאלה
כנגד צרי עלים (דגניים) וכאלה כנגד רחבי עלים .מתוך האחרונים ניתן למנות את הרונסטאר:
תכשיר קוטל מגע ומונע הנבטה ,האוקסיפלורופן :קוטל עשבייה ומונע נביטה ,והקוורץ :קוטל
מגע ומונע הנבטה לזמן ממושך.
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תמונה מס :4 .גידול שום במו"פ ערבה דרומית.

 – 3.1.3מזיקים עיקריים ודרכי הטיפול בהם (על-פי )3 ,4
זבוב הבצל – מזיק הפעיל מנובמבר עד אפריל ,הנמשך לאדמות רטובות ומזובלות שבהן יש
חומר אורגני רב .הזבוב מטיל את ביציו על פני הקרקע וכאשר זחליו בוקעים הם עוברים ישר
אל הנבטים של הסמוכים ונוברים בתוכם .זבוב הבצל גורם לעומד לקוי ופגיעתו יכולה להיות
במוקדים או באקראיות .סימן ההיכר של המזיק הוא הצהבת העלים ונשירתם ,עד נבילה
מלאה של הצמחים .מכיוון שלזבוב הבצל יש שני דורות מתמשכים ,האחד בסתיו והשני
באביב ,פגיעתו היא בכל מועדי השתילות .ברגע שמופיעים הסימנים ,אפשר להתחיל לטפל
פעם אחת בשבוע .ההמלצה היא לטפל ב"גאוצ'ו" ,אם כי הוא רעיל ליצורים השוכנים במים.
יתרון של החומר -במינונים המומלצים הוא אינו פוגע בדבורים.
אקרית השורש (מוכרת גם כ'-ריזוגליפוס' –  – )Rhizoglyphus Robiniחיה בקרקע וניזונה
מחד ודו פסיגיים בתקופת החורף .האקרית תוקפת צמחים הנמצאים בעקה ,נמשכת לנבטים
נגועים בפטריות שונות ,פוגעת בשורשים וגורמת לתמותה של נבטים ,במוקדים או באקראי.
כיום שיטת הטיפול המרכזית היא הדברה ב" -אלדיקרב" הידוע גם כ" -טמיק" .החומר נחשב
רעיל והוא הוצא משימוש בארצות הברית לאחר שכ 2,000 -אנשים חלו ואף דווח על  6מקרי
מוות .מאז הוצאתו משימוש ,בישראל עובדים על תחליפים שלו.
תריפס ( – )Thysanopteraחרק מזיק אשר תוקף את השום בשלב מוקדם מאוד של הגידול
ועד לסיומו .הפגיעה נראית באופן ברור על פני שטח העלים ולעיתים ,חלק מהפנוטיפ נגרם
על ידי תגובת הנגד של הצמח .התריפס נחשב למזיק קשה מאוד -מעכב את התפתחות
הצמח ולפעמים אף מסייע לחדירה של מחלה אחרת בשם סטמפיליום ( Stemphylium
 -)Vesicariumראה בהמשך ,ואף מגביר אותה .עוצמת הנגיעות בתריפס עולה מאד באביב
כאשר עולות הטמפרטורות והיא מתעצמת ככל שהגידול מתמשך עד הגעת הצמחים לבגרות
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ואז ישנה ירידה בנגיעות .התריפס ווירולנטי גם כבוגר וגם כזחל .כיוון שזחלי התריפס
נמצאים בדרך כלל בחיקי העלים ,יש להשתמש בנפח ריסוס גדול מהרגיל ובמרסס מפוח.
מומלץ להדביר את המזיק בסתיו ,לאחר שלב הנביטה .אם השום טופל לפני כן בגאוצ'ו,
סיכויי ההגנה על הנבטים מפני התריפס גבוהים יותר .הטיפול אמור להיעשות פעם אחת
בשבוע עם קוטלי תריפסים יעילים ואיתם מומלץ לשלב תכשיר קרבמטי עם זרחן אורגני
לייעול הטיפול.
סטמפיליום ( – )Stemphylium Vesicariumהמחלה מופיעה בדרך כלל בעונת האביב אך
תיתכן גם בסתיו בעת המטרת השטחים .היא נגרמת על-ידי פטרייה בעלת אותו שם
ומתבטאת ככתמים נקרוטיים עם הילה סגולה המתפשטים על פני העלה .המחלה פוגעת
באופן קשה מאוד בשום ובמקומות שסופות חול שכיחות יש פגיעה אף קשה יותר .המחלה
יכולה לגרום להתייבשות העלווה שתגרום להופעת ראשי שום קטנים מהרגיל .טיפולים
סדירים במחלה חשובים והם ניתנים לפי עוצמתה באזורים השונים .לטיפול במחלה
משתמשים בתכשירים סיסטמיים ולאחר מכן בתכשירי מניעה זולים.
חילדון () – (Puccinia Allii (Porriמחלה הנגרמת על-ידי פטרייה בעלת אותו שם
המתפתחת באביב והיא מתבטאת בצבע כתום על גבי העלים במוקדים או באקראי .כאשר
המחלה מתגברת ,הצבע נראה על פני שני צדי העלים ואז השום מתייבש .מטפלים כל עוד
נראה הצבע הכתום ומכיוון שהפגיעה של מחלה זו קשה ,מומלץ לבצע טיפול מניעה בהתאם
לאזורים שונים עם תכשירים סיסטמיים .אם עוצמת הופעת הכתמים גדולה ,יש לעשות שני
טיפולים עוקבים עם התכשירים הסיסטמיים ואחר כך לעבור לטיפולים מונעים.

תמונה מס :5 .נגד כיוון השעון – זבוב הבצל ,אקרית השורש ,תריפס ,סטמפיליום ,חילדון.
 – 3.2עקות (על-פי )5
 – 3.2.1תיאור כללי של עקה
עקה ,הנקראת לפעמים גם "דחק" ,היא גורם חיצוני הגורם להשפעה שלילית על הצמח וגורם
לו לסטייה מהמצב המאוזן (ההומיאוסטיז) .בחקלאות ובטבע ,צמחים נחשפים לתנאי סביבה
ירודים העלולים לגרום לעקה בדרגות שונות .הגורמים העיקריים היכולים לגרום לעקה הם:
מחסור במים ,קור וקיפאון ,חום  ,חסך במים וזיהום אוויר .ביכולתם של גורמים אלה לפגוע
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בצמיחה ,בצבירת הביומסה ו/או ביבולים החקלאיים בסוף עונת הצמיחה .ביכולתה של עקה
גם להשפיע על תהליכי ההטמעה הראשוניים – קליטת  CO2ומינרלים .להלן פירוט של חלק
מהעקות הנ"ל.
 – 3.2.2עקת צינה וקיפאון
תחת עקה זו הצמח נמצא במצב בו טמפרטורת סביבתו נמוכה משמעותית מהטמפ'
האופטימאלית לגידולו .תוצאותיה של עקה זו הן :צמיחה איטית ,הופעת כתמים כלורוטיים על
גבי העלים והעלווה נראית כאילו שהתה במים זמן ממושך .אם גם השורשים נפגעו מהעקה,
יש סיכוי גבוה לקמילתם .בעלים עצמם יש פגיעה קשה עקב תהליך פוטוסינתזה לקוי ,הובלת
פחמימות איטית מן הרגיל וכך גם הנשימה התאית ותפקודם של החלבונים ניזוקים .הבסיס
המשותף לתופעות אלה הוא אובדן התפקוד התקין של הממברנות ,המאבדות את צמיגותן.
כתוצאה מהנזק לממברנת התא ולקרום החלולית נגרמת דליפת מומסים דרך הממברנות.
הנזק לממברנות הכלורופלסטים והמיטוכונדריה מתבטא כאמור בעיכוב הנשימה התאית
והפוטוסינתזה .אחת הדרכים להתגבר על נזקי צינה וקיפאון היא שימוש בהקשחה ,כלומר,
חשיפה הדרגתית של הצמח לטמפרטורות נמוכות ,לא קיצוניות ולא מזיקות ,ועל ידי כך
הקשחתם לגידול בטמפ' עוד יותר קרות.
 – 3.2.3עקת חום
מעטים מיני הצמחים אשר שורדים בטמפרטורה מעל  45מעלות .למעשה ,רק יצורים חד-
תאיים יכולים להסתגל למחזור חיים מלא ב 50 -מעלות ומעלה ורק פרוקריוטים מסוגלים
לשרוד בטמפרטורה שהיא מעל  .60נמצא כי שרידותם בטמפרטורות גבוהות של תאים
ורקמות צמחיות הנמצאים במצב דהידרציה גדולה יותר מזו של תאים וגטטיביים ממוימים
וגדלים .כאשר הטמפרטורות גבוהות ,קצב הפוטוסינתזה מואט ולאחר מכן גם קצב הנשימה
התאית .מעל לנקודת הקומפנסציה/האיזון של הטמפרטורה – הטמפרטורה בה כמות ה-
 CO2המקובעת בפוטוסינתזה שווה לכמות ה CO2 -המשתחררת בנשימה – אין ביכולתה
של הפוטוסינתזה לייצר תרכובות פחמן במקום אלה שנלקחו כסובסטרטים לנשימה ובשל כך
פוחתות עתודות הפחמימות בצמח .בפירות ,ירידה זו מתבטאת בירידה במתיקות.
 – 3.2.4עקת יובש/מים
עקת מים מוגדרת כמצב בו לאורך זמן ,הצמח לא מקבל/לוקח מהקרקע את כמות המים
שהוא מאבד .ברגע שהצמח נכנס לעקת מים ,מתרחשים בו תהליכים רבים העולים
בחומרתם ככל שהעקה מתמשכת .תחילה ,גדילת העלים מעוכבת ,ולאחר מכן ,ככל שהעקה
מתקדמת ,הפוטוסינתזה מעוכבת עד הגעה לאפס .הסיבה העיקרית להפסקת הפוטוסינתזה
היא סגירת הפיוניות שמפסיקה את כניסת ה ,CO2 -החיוני לתהליך זה .תחת עקת מים,
הצמח אוגר בתוכו (שורשים כעלים) מומסים אורגניים (אוסמוליטים) ,על מנת שייווצר בתוך
הצמח לחץ אוסמוטי נמוך מזה שבקרקע ,וכתוצאה ייכנסו מים מהקרקע לתוך הצמח .רק
12

קבוצה קטנה של צמחים יוצרת לחץ אוסמוטי נמוך בתוך הצמח על ידי הכנסת מלחים לתוכו.
עבור רוב הצמחים ,למעט קבוצה זו (קבוצת ההלופיליים) ,המלח העיקרי שבקרקע (נתרן
כלורי -מלח הבישול) רעיל ביותר .קיימים שלושה מנגנוני עמידות בפני היובש -דחיית היובש,
סבילות ליובש והתחמקות מיובש .צמחים המתחמקים מיובש הם לרוב צמחים חד שנתיים או
גאופיטים ,העוברים את תקופת היובש (קיץ) במצב של בצל/פקעת או בצורת זרעים .לצמחים
הסבילים ליובש יש מספר מנגנוני עמידות לעקת מים וביניהם אגירת מים בתאי הצמח בזמן
שיש מהם עודף ,הרג מכוון של חלקי צמח מסוימים ,תוך השארת חלקים אחרים בחיים,
שילוך עלים בעת הקיץ ועוד .לצמחים המתחמקים מיובש יש מספר פיוניות גבוה על מנת
ליעל את קליטת הפד"ח ליחידת זמן ,מה שגורם לפחות אידוי של מים במהלך פתיחת
הפיוניות .בנוסף ,יש מיני צמחים שפותחים פיוניות רק בלילה או בשעות קרירות של היום על
מנת להקטין את אידוי המים .אצל אותם צמחים ה CO2 -נשמר בתוך הוואקואולה כחומצה
(צמחי  .)CAMהתגובות המוקדמות ביותר לעקה מתבטאות באירועים ביופיזיקליים ולאו
דווקא בשינויים בריאקציות כימיות הנגרמים מדהידרציה .כשתכולת המים בצמח יורדת,
התאים מתכווצים ודפנותיהם נעשות רפויות .ירידה בנפח התאים תוריד את הלחץ
ההידרוסטטי בתוכם ( ,)Ψpאו הטורגור .ככל שאיבוד המים גדל והתאים ממשיכים להתכווץ,
המומסים שבתוכם נעשים מרוכזים יותר .ממברנת הפלסמה נעשית עבה ודחוסה יותר כיוון
שהיא עוטפת נפח קטן יותר ויותר .מאחר והירידה בלחץ ההידרוסטטי היא התוצאה
הביופיזיקלית החשובה המוקדמת ביותר של עקת היובש ,הפעילויות התלויות בלחץ זה הן
הרגישות ביותר לעקת מים .גדילת התא היא תהליך המונע ע"י הלחץ ההידרוסטטי או
הטורגור ,והיא רגישה באופן קיצוני למחסור במים.
 – 3.2.5עקת מלח (על-פי )10 ,5
השפעתה העיקרית של עקת המלח היא בריכוזים נמוכים או בינוניים של מלח ,דרך המרכיב
האוסמוטי של העקה .המרכיב הרעיל של העקה (בעיקר כניסת יוני נתרן לצמח) מתרחש
בריכוזי מלח גבוהים יותר .העקה יכולה להיגרם על ידי קרקע שעברה המלחה עקב אידוי יתר
או השקיה במים במליחות גבוהה מידי .התופעה של קרקעות מלוחות נפוצה באזורים חמים,
יבשים וצחיחים ,כמו הערבה הדרומית ,וזאת כתוצאה מהתאדות מהירה של מים מן הקרקע
תוך השארת המלחים ,שריכוזם הולך ועולה ,בקרקע .השיטה בה משתמשים למנוע את
המלחת הקרקע היא שטיפה של הקרקע ודחיקת המלחים אל מתחת לבית השורשים ,בעיה
בפני עצמה במקרה של מיעוט במים .ההשפעות העיקריות של עקה זו הן עיכוב הגדילה של
הצמח הגורמים לקומה נמוכה של הצמח ולעלים קטנים יותר .השפעה נוספת היא ירידה
במסת השורשים ,התקצרותם והתעבותם .עושים הבחנה בין ריכוזים גבוהים של Na+
(מליחות נתרנית) לבין ריכוזים גבוהים של כל המלחים (מליחות כללית) .ריכוז גבוה של Na+
בקרקע ,לא רק פוגע בצמח ,אלא גם במבנה הקרקע ,ועושה אותה לפחות נקבובית ובכך
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מקטין את חדירותה למים .מליחות מי הקרקע ומי ההשקיה נמדדת במדדי מוליכות חשמלית
או פוטנציאל אוסמוטי .ככל שריכוז המלח במים גבוה יותר ,כך גדלה המוליכות החשמלית
שלהם וקטן הפוטנציאל האוסמוטי.
מסווגים את הצמחים לשתי קבוצות לפי תגובותיהם לריכוזים גבוהים של מלח :הלופיטים
( – )halophytesגדלים בקרקעות מלוחות ואת כל מחזור חייהם הם מעבירים באותה סביבה
וגליקופיטים (" – )glycophytesהלא-הלופיטים" ,שאין ביכולתם לעמוד ברמת המליחות
הגבוהה בה גדלים ההלופיטים ,וכאשר הם נחשפים לרמות המלח בהן גדלים ההלופיטים,
הם מראים עיכוב בצמיחה ,כלורוזה בעלים וירידה במשקל היבש.
מאזן המים בצמח מושפע מפוטנציאל המים בקרקע .עליה בריכוז המומסים בקרקע מלוחה
גורם לירידה בפוטנציאל המים בקרקע ,המכריח את הצמח לפתח פוטנציאל מים נמוך יותר
מזה של הקרקע על מנת לשמור על מעבר מים מהקרקע אל העלים .חלקם הגדול של
הצמחים בעלי יכולת לבצע התאמה אוסמוטית כאשר הם גדלים בקרקע מלוחה ובכך לשמור
על מעבר מים מן הקרקע לצמח ולמנוע אובדן טורגור (לחץ של תוכן התא על דופנות התא –
מבפנים כלפי חוץ) ,ההכרחי לגידול הצמח .ירידה בלחץ הטורגור גורמת להאטה בגדילת
התאים.
בריכוזים גבוהים ,עקת המלח מתבטאת בריכוזים מזיקים של ( Na+נתרן)( Cl- ,כלור) או
( SO42גופרה) להם השפעות יוניות ייחודיות ( .)specific ion effectsכאשר יונים אלה
חודרים לתוך הצמח ומצטברים בריכוזים גבוהים בכלורופלסטים ,הם גורמים לעיכוב
בפוטוסינתזה .המלחים משפיעים על מטבוליזם הפחמן או הזירחון באור.
בכדי להימנע מנזקי המלח ,הצמחים פועלים בכמה דרכים .דרך אחת היא סילוקו
מהמריסטמות (אזורים בהם נעשית חלוקת תאים נמרצת) ,במיוחד בנצר ,ומהעלים הפעילים
בצמיחה ובפוטוסינתזה .דרך נוספת היא העברת היונים במערכת האפופלסט ,מערכת
דיפוזית חוץ תאית העוברת לאורך כל הצמח מהשורש אל הנצר תוך עקיפת פסי הקספרי
בשורש .חומרת העקה והיכולת של הצמח להתמודד עם היונים הרעילים בנצר משפיעים על
המידה בה הצמח מגביל את תנועת היונים לתוכו דרך מסלול הסימפלסט .חלק מן המינים
העמידים למלח לא מונעים את חדירתם של היונים הרעילים אל השורשים ,והדרך בה הם
מתמודדים עם המלחים הרעילים היא באמצעות בלוטות מלח על פני העלים – המלח מובל
אל העלים דרך מערכת הסימפלסט מתגבש בהם ובצורה זו הוא לא יכול להזיק יותר .האשל
הוא אחד הדוגמאות המובהקות למערכת זו .על פי רוב ,ההלופיטים צוברים יונים בנצר
בכמות רבה יותר מן הגליקופיטים .אצל הגליקופיטים ,על תאי השורש להעביר באופן פעיל
יוני  ,Na+שחדרו לתוכם באופן פסיבי ,אל התמיסה החיצונית .פעולה זו דורשת אנרגיה רבה
ומקשה על הצמח לגדול .דרך נוספת בה מתמודדים צמחים עם ריכוזים גבוהים של יונים
רעילים בנוף ,הוא העברת אותם יונים אל תוך החלולית של תאי העלים .לסיום ,דרך נוספת
בה נוקטים הגליקופיטים להורדה של הפוטנציאל האוסמוטי בתוכם היא סינתזה של מומסים
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מתאימים ( )compatible solutesבציטוזול ,הנוזל הציטופלזמי אשר נמצא בתא .מומסים
אלה אינם רעילים לצמח אך ריכוזם הגבוה בנוף מוריד את הפוטנציאל האוסמוטי של הצמח
ומאפשר המשך זרימת מים מהקרקע לצמח .המומסים המתאימים הידועים כיום הם גליצין
בטאין ,פרולין ,סורביטול וסוכרוז.
 – 3.3חקלאות מדייקת (על-פי )16 ,15 ,14
העקרונות עליהם מבוססת החקלאות המדייקת ( )Precision Agricultureהם :יישום מונחה
מקום באמצעות טכנולוגיות מתאימות ,מערכות קבלת החלטות מרחביות ,איסוף נתונים
באמצעות חישה מרחוק ורשתות חיישנים בשדה ועיבוד נתונים ומידע .כניסת הGPS -
(מערכת איּכּון עולמית) וה( GIS -מערכת מידע גאוגרפית) לשימוש בתחילת שנות ה90 -
היוו את נקודת המפתח בהתפתחות החקלאות המדייקת .לאחר מכן ,באמצעות כלים
מתאימים נבנו מודלים אגרונומיים וכלכליים שנתנו לחקלאים את היכולות לפיזור תשומות
אופטימלי במרחב ,על פי השונות שבשדה ,שיפור יכולות השליטה והבקרה בפעולות
החקלאיות ותכנון תשתית .לרוב ,מסווגים את המודלים האלו לשתי קטגוריות :ניתוח השונות
המרחבית על-פי נתונים מצטברים וניתוח השונות המרחבית הנכונה לעכשיו .כאשר עורכים
את ניתוח השונות המרחבית מחלקים את החלקה/שדה לאזור ממשק – תחום מוגדר בתוך
החלקה ,שניתן לראות בו שוני של הצומח או של הקרקע ביחס לתחומים אחרים בחלקה.
כיום ,ממפים אזורי ממשק על פי רוב לפי המוליכות החשמלית של הקרקע .כאשר עורכים
את ניתוח השונות המרחבית הנכונה לעכשיו משתמשים בעיקר בחישה מרחוק ( Remote
 ,)Sensingשהיא נותנת מידע על הצמח או הקרקע ,ללא מגע ישיר עמם .החקלאות
המדייקת פועלת במגמות שונות :הכנת הקרקע ,זריעה ו/או שתילה ,ניהול הגידול (דישון,
השקיה והדברה) ,קטיף ו/או אסיף והתמודדות עם מזיקים .הטכנולוגיות העיקריות בהן
משתמשים החקלאים ,במסגרת החקלאות המדייקת ,הן :מערכות קביעת מיקום בדיוק של
 2-1ס"מ ,מערכות ניווט אוטונומי ,מיפוי מיוחס גיאוגרפית ( ,)Geo-Mappingחיישנים וחישה
מרחוק ,מערכות תקשורת נתונים משולבות ומערכות יישום משתנות במרחב .היתרונות
בחקלאות מדייקת הם .1 :עבודה מדויקת וניצול מקסימלי של השטח .2 ,חיסכון ביישומים
כמו דשן וזרעים .3 .אי תלות ביכולתו של המפעיל .4 .ניהול ושליטה טובים יותר של קצב
העבודה .5 .חיסכון בכוח אדם .השליטה בנתוני החלקות מאפשרת קבלת מידע זמין ונגיש
וזיכרון אירגוני ,מה שיוצר סביבת עבודה יעילה .על פי נתונים מגד"ש עין חרוד איחוד,
החיסכון וההתייעלות לאחר המעבר לניהוג אוטומטי (הניהוג האוטומטי בטרקטור מקשר בין
בקר של חברת  Trimbleלמערכות ההיגוי של הטרקטור ומאפשר הכוונה ישירות לתוך
השורה שבשדה בלחיצת כפתור אחת) מתבטאים בסך  119,000₪כאשר עלות המערכת
כולה עלתה .50,000₪
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 – 3.3.1צילום ( NDVIעל-פי )12 ,11
במאמץ לעקוב אחר התנודות במצב הווגטטיבי של הצמחייה ולהבין כיצד הוא מושפע על ידי
תנאי הסביבה ,החלו מדעני כדור הארץ ,כבר לפני כ 30-שנה ,להשתמש בחישה מרחוק
מבוססת לווייניים כדי למדוד את צפיפות הצמחייה הירוקה על פני כדור הארץ .המובילים
בתחום היו מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי ( )NASAומנהל האוקיינוסים והאטמוספירה
הלאומי ( ,)NOAAשל ארה"ב .הם השתמשו במכשיר לאיתור ומדידת עוצמת הקרינה
הנקרא  Advanced Very High Resolution Radiometer- AVHRRואספו תמונות של
פני כדור הארץ .על ידי מדידה מדוקדקת של אורכי הגל בתחום הנראה והאינפרה-אדום
הקרוב ,המוחזרים לחלל מפני כדוה"א ,המדענים השתמשו באלגוריתם הנקרא "אינדקס
צמחייה" ( )Vegetation Index- VIכדי לכמת את הריכוזים של צמחיית עלים ירוקים ברחבי
העולם .בהמשך ,על ידי מדידת  VIהיומיים ,במרווחים של  16 ,8או  30יום ,יצרו המדענים
מפות מפורטות של צפיפות הצמחייה הירוקה ע"פ כדור הארץ ,המזהות היכן הצמחים
משגשגים והיכן הם נתונים תחת עקה .מצלמת NDVI (Normalized Difference
) Vegetation Indexקולטת ומכמתת את קרינת האינפרה-אדום הקרוב ואורכי גל בתחום
הנראה ,הנפלטים מהצמחים הנמדדים ,ובכך נותנת אינדיקציה לבריאות הצמח המצולם. .
כאשר אור השמש ,המורכב מספקטרום רחב של אורכי גל ,מכה באובייקטים ,אורכי גל
מסוימים בספקטרום זה נבלעים ואורכי גל אחרים מוחזרים .הכלורופיל למשל ,המצוי בכל
היצורים המבצעים פוטוסינתזה ,בולע אור באורכי הגל הכחולים והאדומים .לעומת זאת,
התאים מחזירים קרינת אינפרה אדום קרובה ( )NIRבאורכי גל שבין  700-1100ננומטר.
באמצעות החישה מרחוק ,יכולים אם כך החוקרים למדוד את עוצמת האור המגיע מכדור
הארץ ונפלט ממנה ,באורכי הגל בתחום הנראה ( )Visibleובתחום האינפרה אדום הקרוב
( )NIRולכמת את היכולת הפוטוסינתטית של הצמחייה ברזולוציה של פיקסל אחד .באופן
כללי ,כאשר מפני כדור הארץ מוחזרת קרינה רבה יותר בתחום האינפרה אדום הקרוב
מאשר באורכי הגל האדומים ,אז הצמחייה בפיקסל זה צפויה להיות צפופה ויכולה להכיל סוג
כלשהו של יער .לעומת זאת ,אם יש הבדל קטן בין עוצמת הקרינה המוחזרת בתחום
האינפרה אדום הקרוב והתחום האדום ,הצמחייה היא כנראה דלילה והשטחים עשויים להיות
מרעה ,טונדרה או מדבר ,או שהצמחייה נמצאת בעקה -ראה תמונה מס'  .7במשך הזמן
פותחה נוסחת ה -NDVI-להלן תמונה מס'  ,6באמצעותה ניתן לכמת מהחלל את צפיפות
הצמחייה על פני כדור הארץ .הנוסחה היא :קרינת אינפרה-אדום קרוב ( )NIRפחות קרינת
אור נראה ( )Visibleחלקי קרינת אינפרה-אדום קרוב ועוד קרינת אור נראה .ערכי NDVI
נעים בין  -1ל  +1כאשר ערך של  0.8נחשב למדד חיובי של צמיחה ,מספר הקרוב ל0 -
מייצג צמחיה בשלכת למשל ומספר שלילי מייצג צמחיה במצב עקתי.
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תמונה מס :6 .משוואת ה , NDVI-המשוואה חלה על כל פיקסל ופיקסל

תמונה מס :7 .מימין ,צמח שאינו בריא ומשמאל צמח בריא .ניתן לראות שכאשר הצמח בריא
קרינת ה NIR -המוחזרת גבוהה יחסית ואילו הקרינה המוחזרת בתחום האדם
נמוכה מאוד .לעומת זאת ,בצמח בעקה קרינת ה NIR-המוחזרת פחותה ואילו
הקרינה המוחזרת בתחום האדום גבוהה יותר .ניתן גם לראות את חישוב
נוסחת ה.NDVI -
 – 3.4חקלאות בערבה (על-פי )9 ,8
בשנים שקדמו להקמת המדינה ובשנים הראשונות לעצמאותה ,עמד חזון הפרחת השממה
לנגד עיניהם של המתיישבים בנגב .הכל קיוו אז כי החקלאות תשמש כמקור הפרנסה העיקרי
של המתיישבים בנגב .בהמשך התברר שהדבר אינו כה פשוט .כיום הדגש הוא על חקלאות
מתוחכמת המתבססת על ידע ומחקר ומנצלת את יתרונותיו היחסיים של האזור .כמות
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המשקעים בערבה מועטה ורוב השטחים אינם זוכים ליותר מ 30 -מ"מ גשם בשנה .מאז
ומתמיד הקשה מיעוט המשקעים על קיום חקלאות באזור וחייב מציאת פתרון לבעיית המים.
איכות הקרקעות משפיעה אף היא על פיתוח החקלאות .מאחר שהצמחייה בערבה דלה
מאוד ,רוב הקרקעות עניות בחומר אורגני ,שמקורו בצמחים מתים שהתפרקו לתוך הקרקע
והמינרלים שלהם שקעו .כמו כן ,בשל ההתאדות החזקה הנובעת מתנאי האקלים החמים,
סובלת הקרקע בערבה ממליחות גבוהה .עם זאת ,ניתן למצוא בערבה קרקעות שבאמצעות
עיבוד נכון והכשרה מתאימה ניתן לקיים בהן חקלאות משגשגת .מדובר בעיקר בקרקעות
חוליות .ההתיישבות בערבה החלה בשנות החמישים של המאה הקודמת עם הקמתה של
יטבתה .המים לצורכי השקיה הגיעו מאגירת מי שיטפונות ומקידוחים של מי התהום .עם
השנים ,תושבי הישובים בערבה הבינו שהחקלאות לא יכולה להיות מקור הפרנסה היחיד
שלהם ,בעיקר בגלל הגידול באוכלוסיית הישובים ,ולכן פיתחו עוד מקורות תעסוקה ורווח,
רובם תעשייתיים ותיירותיים .החקלאות בישראל מצטיינת בכך שבמהלך השנים הצליחה
להעלות את התפוקה המתקבלת ממשאביה הנמצאים בחסר :קרקע ,מים וברבות השנים גם
כוח אדם .חקלאות הצומח בערבה מבוססת על היתרון היחסי של שעות קרינה רבות בעונת
החורף ,אשר בזכותו ניתן לייצר ירקות קיציים ולייצא אותם לאירופה בחודשים הקרים.
בנוסף ,בערבה התיכונה ובערבה הדרומית פועלים שני מרכזי מו"פ העוסקים בניסיונות לייעל
את היצור החקלאי .אחד התחומים המרכזיים ביותר בפעילות המו"פ בערבה הוא חיפוש
מתמיד אחר גידולים חדשים המתאימים לאזור ,כדי להמשיך ולהפיק את המרב מכל מ"ק
מים ומכל דונם גידולים .המו"פ עוסק בהתאמה של הגידולים לתנאי הקרקע ,האקלים והמים
המיוחדים לערבה .קיומה של חקלאות באזור המדבר חייב מאז ומתמיד מציאת פתרון
לבעיית המים .נוסף על כך ,המחסור במים באזור צחיח וצחיח־למחצה משפיע גם על פוריות
הקרקע ,שכן החומר האורגני בקרקע ,שמקורו בצמחים ,מועט ,ובשל רמות אידוי גבוהות
הנובעות מתנאי האקלים ,מאופיינת הקרקע בנגב בעודפי מלחים .עקב קשיים אלו ,על מנת
להגדיל את שטח החקלאות בערבה ,יש צורך בהכשרת הקרקע .כדי לעבד שטחים נוספים,
יש צורך בחיפוי הקרקע הקיימת בפרופיל של חצי מטר לפחות של חול ,כך שהכשרת הקרקע
עולה כ־  ₪ 15,000לדונם .בנוסף ,יש צורך בהשקעה בציוד ובתשתית של כ־ ₪ 7,000
לדונם .על כן ,כדי שתוספת המים תהיה אפקטיבית ,נדרשת במקביל השקעה ממשלתית
להכשרה של כ־ 550נחלות בשטח כולל של כ־  30,000דונם .המשמעות היא תוספת
השקעה של  600מיליון שקלים ,שניתן להעריך כי ייפרשו על פני  15-20שנים.

 – 3.6השערת המחקר
החקלאות בערבה מבוססת על היתרון היחסי של טמפרטורות נוחות יחסית בעונת החורף,
אשר מאפשרות גידול ירקות קיציים מחוץ לעונה ויצואן לאירופה בחודשים הקרים .הדבר
מחייב ניצול של מים מקומיים שאיכותם בדרך כלל ירודה בגלל ריכוזי מלח גבוהים ,שעלולים
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להגביל את הפרודוקטיביות של הצמח ולפגוע ביבול .במצב שכזה ,יש לבחור את הצמחים
המתאימים לגידול באזור ולבחון את עמידותם למליחות של זנים שונים המוכנסים לאזור
כפוטנציאל לגידול חקלאי עתידי .ב 15 -השנים האחרונות עברה החקלאות המסורתית
מהפכה של ממש וכיום היא מסוגלת לטפל בשדה שלם ברזולוציה של צמח בודד (להלן
חקלאות מדייקת)במסגרת החקלאות המדייקת הוכנסו טכנולוגיות אופטיות ,ביניהן מצלמות
 NDVIלניטור הגידולים ולמעקב אחר עקות ואף לחיזוי יבול .לשם כך נבחנה תגובתו של
צמח השום להשקיה ברמות מליחות שונות ( EC 3 ,EC 1.5ו )EC 4.5-ונבחנה גם יעילותה
של מצלמת ה NDVI-בחיזוי יבול ובריאות הצמחים השערות החקר בבסיס עבודה זו הן:
 .1כיוון שהשום נחשב לצמח עמיד במידה מתונה למלח ,היבול הגבוה יותר יתקבל
במליחות של  EC 3ובהתאם יהיו גם המדדים הבוטניים האחרים.
 .2ניתן יהיה בעתיד להשתמש במצלמת ה NDVI -ככלי לזיהוי וקביעת החומרה של
עקת מלח בשום ,ואולי אף בצמחי חקלאות אחרים ,ואולי גם לחזות את היבול
המתקבל.
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 .4שיטות וחומרים
 – 4.1הכנת השטח :הניסוי נערך במו"פ ערבה דרומית ,בתחנת הניסיונות הנמצאת קרוב
לשטחים החקלאיים של קיבוץ יטבתה ובסמוך לגבול הירדני .הקרקע שנעשה בה שימוש
בניסוי הייתה חולית ומידותיה של חלקת הניסוי היו  9X16מטר .באמצעות מגדדת נוצרו
ערוגות באורך של  16מטרים ,רוחב של  1מטר וגובה של  30ס"מ .לאחר יצירת הערוגות
פוזרה מערכת הטפטוף וההשקיה לפני שתילת השננות החלה ב.28.10.15 -
 – 4.2העמדת הניסוי :השום עליו נעשה הניסוי היה מזן "שני" ,מחומר ריבוי מקומי .השננות
נשתלו בעומק של כ 4-ס"מ ובמרחק של  15ס"מ אחת מהשנייה ,כאשר כל שננה נשתלה
בניצב .על כל מ"ר אחד היו כ 26 -צמחי שום .הניסוי כלל  9ערוגות ו 3 -טיפולים ,כלומר כל
טיפול חזר על עצמו  3פעמים.
 – 4.3מערכת ההשקיה :הניסוי נערך בערוגות  1עד ( 9ניתן לראות בצבעים ירוק בהיר,
כחול וכתום בתמונה מס ,)9 .כאשר כל ערוגה היתה אחת משלוש חזרות לאחד משלושת
הטיפולים כל אחד מטיפולי הניסוי ,שכאמור כלל  3ערוגות ,הושקה פעמיים ביום ,בשעה
 7:00בבוקר ובשעה  12:00בצהריים .נפח ההשקיה לכל טיפול היה  210ליטרים ,ובסך-הכל
 420ליטרים ביום לטיפול .להלן רשימת הטיפולים והערוגות שהם כללו .כמות המים הגדולה
בה הושקה כל טיפול נועדה לפזר את המליחות באופן שווה בכל בית השורשים.
טיפול מס :1 .ערוגות  4 ,1ו .7-הושקו במים ברמת מוליכות .)EC 1.5( 1.5 mS/cm
טיפול מס :2 .ערוגות  5 ,2ו .8-הושקו במים ברמת מוליכות .)EC 3( 3 mS/cm
טיפול מס :3 .ערוגות  6 ,3ו .9-הושקו במים ברמת מוליכות .)EC 4.5( 4.5 mS/cm
 – 4.4מהלך הניסוי :השקיית שטח הניסוי החלה ב 28 -באוקטובר  2015והניסוי החל ב5 -
בנובמבר  2015עם זריעת השננות .הניסוי הסתיים ב 26 -באפריל  ,2016לאחר  203ימים,
עם איסוף הצמחים ועיבוד הנתונים .המדידות השונות נערכו בתאריכים,24.11.2015 :
 16.2.2016 ,10.1.2016 ,27.12.2015ו .12.4.2016 -במהלך כל מדידה ,נמדדו  5צמחים
קבועים מכל ערוגה ,סה"כ  45צמחים .מאותם הצמחים נלקחו מדדים של גובה הצמח ,מספר
העלים ,הטמפ' בחלקים שונים של הצמח (עלה בשמש ,עלה בצל ,ערוגה וליד צינור השקיה)
וכל צמח צולם במצלמת  .NDVIמערכת ההשקיה הייתה תחת אחריותו של מר גל אשכנזי.
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תמונה מס :9 .מערכת ההשקיה של הניסוי

 – 4.5מדידות :במהלך הניסוי נמדדו מספר פרמטרים ביוטיים וא-ביוטיים :גובה הצמח,
מספר הגבעולים ,טמפרטורת הקרקע בצמוד להשקיה (אדמה רטובה ,כמעט אינה חשופה
לשמש) ,טמפרטורת הקרקע במרחק סנטימטרים מההשקיה (אדמה יבשה ,חשופה לאור
שמש מלא) ,טמפרטורת עלה בשמש וטמפרטורת עלה בצל .גובה הצמח נמדד ידנית
באמצעות סרגל כשהעלים נמתחים כדי להשיג אורך מרבי ,מספר העלים גם כן נמדדו באופן
ידני .טמפרטורות צמחי השום עצמם וטמפרטורות הקרקע נמדדו באמצעות אקדח חום
מבוסס לייזר של חברת  Extech Instrumentsמבית  ,FLIRמודל  ,Dual Laser50כאשר
מכוונים את קרן הלייזר אל הצמח או האדמה ממרחק של כ 60 -ס"מ ,בתוך הטווח שהוגדר
על ידי היצרן .מדידות הטמפרטורה נעשו בשעות הצהריים ,בין השעה  13:00לבין השעה
 .15:00בנוסף לאקדח הלייזר ,נעשה שימוש במצלמת  -)1080P HD( NDVIראה תמונה
מס'  .10תמונות ה NDVI -נלקחו גם כן בשעות הצהריים ,באותן השעות שנמדדו
הטמפרטורות ,בכדי שתהיה התאמה בין התמונות למדידות .היו  3דרכים שבהן נלקחו
התמונות :תמונה של צמח בודד ( 5מכל ערוגה ובסה"כ  45בנפרד) ,תמונה של כל חמשת
הצמחים הקבועים מכל ערוגה ותמונה של כל הניסוי יחדיו (כלומר  9ערוגות) .בסופו של
הניסוי ,צמחי השום הוצאו מערוגותיהם ,ופרמטרים נוספים ,כגון עלווה ומשקל הראשים,
נמדדו על-ידי אנשים מנוסים מתחנת הניסיונות של מו"פ ערבה דרומית ומדידות אלו הועברו
אליי בהמשך.
 – 4.6עיבוד תמונות ממצלמת ה :NDVI -התמונות שהתקבלו מהשטח ,עובדו באתר
 .)/https://infragram.org/sandbox( Infragramהתוכנה באתר פיתחה את התמונות
וניתחה כל פיקסל על-פי משוואת ה .NDVI-ה setup -של אפליקציית הפיתוח היה זהה עבור
כל התמונות.

תמונה מס :10 .מצלמת ה NDVI-שנוסתה בניסוי
 – 4.7עיבוד נתונים וסטטיסטיקה :הנתונים עובדו באמצעות תוכנת  Excelומובהקות
ההבדלים בין הטיפולים השונים נבחנה באמצעות מבחן .t
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 .5תוצאות
מטרתה הראשונה של עבודה זו הייתה לבחון את השפעת רמות מליחות שונות של מי
ההשקיה ,המייצגות במידה רבה את מי ההשקיה בערבה ,על התפתחות השום ועל יבולו
בסוף עונת הגידול .מטרתה השנייה של עבודה זו הייתה לבחון האם ניתן להשתמש
במצלמת  NDVIככלי להערכת רמת העקה בה נמצא צמח השום החשוף לעקת מלח,
כתחליף למדדים קיימים (גובה הצמח ,מספר גבעולים ,טמפרטורת הקרקע והעלים והיבול),
ואף להשתמש בה ככלי לחיזוי .לשם כך גודלו צמחי שום במשך  203ימים והושקו ברמות
מליחות שונות ( EC 3 ,EC 1.5ו )EC 4.5-ובחמש פעמים לאורך הגידול נמדדו גובה
הצמח ,מספר העלים ,טמפ' פני העלים בשמש ובצל ובסופו של הניסוי ,היבול נאסף ונמדד.
במקביל לבדיקות הנ"ל ,צולמו  5צמחים מכל ערוגה במצלמת  NDVIוהתמונות פותחו
באפליקציה ייעודית .גרפים מס'  1-3מראים את גובה הצמח ,מס' העלים וטמפ' העלים
בשמש של צמחים משלושת הטיפולים .טבלה מס'  1מראה את היבול הסופי שהתקבל
מצמחי השום שגודלו בשלושת מליחויות מי ההשקיה ותמונות  11-13מראות את אנליזת ה-
 NDVIלתמונות צמחי השום שצולמו בימים  66 ,19ו 158 -לניסוי.
בגרף מספר  1ניתן לראות את השפעת רמות המליחות על גובה צמחי השום .אותיות שונות
מבטאות הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בשיעור של .P<0.05

a
a
b

מגרף מס'  1ניתן לראות כי:
א.

צמחי השום שהושקו ברמת המליחות הנמוכה ביותר וברמת המליחות הבינונית היו
גבוהים באופן מובהק מצמחי השום שהושקו ברמת המליחות הגבוהה ביותר.
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ב.

ניתן לראות כי עד היום ה 85 -לניסוי לא היה הבדל נראה לעין בין גובהי הצמחים
בטיפולים השונים.

בגרף מספר  2ניתן לראות את השפעת רמת המליחות על מספר הגבעולים של צמחי השום.
אותיות שונות מבטאות הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בשיעור של .P<0.05

a
ab
b

מגרף מס'  2ניתן לראות כי:
א.

אין הבדלים מובהקים במספר הגבעולים בין טיפול  EC 1.5וטיפול  EC3ובין טיפול
 EC 3וטיפול .EC 4.5

ב.

יש הבדל מובהק במספר הגבעולים בין טיפול  EC 1.5וטיפול .EC 4.5

a
a
a
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בגרף מספר  3ניתן לראות את השפעת רמת המליחות על טמפרטורות העלים של צמחי
השום בשמש .אותיות שונות מבטאות הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בשיעור של .P<0.05
מגרף מס'  3ניתן לראות כי אין הבדלים מובהקים בטמפ' העלה בשמש בין הטיפולים השונים
בימים  84 , 47ו 131 -לניסוי.
בטבלה מספר  1ניתן לראות את השפעת רמת מליחות מי השקיה על נתוני היבול של צמחי
השום .אותיות שונות מבטאות הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בשיעור של .P<0.05

טבלה מס :1 .יבול צמחי השום
טיפול EC

עומד
צמחים

יבול
כללי

בצלים
עד
 50גרם

בצלים
 50-75גרם

בצלים
75-95
גרם

בצלים מעל
 95גרם

EC

מ"ר

ק"ג/מ"ר

ק"ג/מ"ר

ק"ג/מ"ר

ק"ג/מ"ר

ק"ג/מ"ר

1.5

33.712

 1.443אב

0.887

0.522

0.034

0.000

3.0

32.576

 1.098ב

0.894

0.204

0.000

0.000

4.5

33.712

 1.519א

0.940

0.545

0.034

0.000

בטבלה ניתן לראות כי:
א.

כמות היבול הגדולה ביותר התקבלה בטיפול  EC 4.5וטיפול  EC 3הניב את כמות
היבול הקטנה ביותר.

ב.

ב EC 4.5 -התקבל גם היבול האיכותי ביותר מבחינת התפלגות גודל ראשי השום.

כאמור ,לאורך הניסוי צולמו צמחי השום בטפולים השונים באמצעות מצלמת .NDVI
התמונות הלא מעובדות והמעובדות מופיעות בתמונות  11-13אשר מציגות את הטיפולים
 EC 1.5ו .EC 4.5 -צבע אדום מבטא ערך  NDVIנמוך ואף שלילי ,צבע צהוב מבטא ערך
אמצעי וצבע ירוק ,ערך  NDVIגבוה.
תמונה מס :11 .מימין ,תמונת  NDVIלא מעובדת ומשמאל ,תמונת  NDVIמעובדת .זוג
התמונות העליונות הן של צמחים מערוגה  1בטיפול  EC 1.5וזוג התמונות התחתונות הן של
צמחים מערוגה  3בטיפול  .EC 4.5צולם בתאריך  ,24.11.2015ביום ה 19 -לתחילת
הניסוי.
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EC 1.5

EC 4.5

ניתן לראות בתמונה מס 11 .כי:
 .1במקומות מוצלים ,כמו מתחת לצינור ההשקיה או הצל של עלי השום  ,מקבלים ערכי
 NDVIנמוכים (בצבע אדום) או בינוניים (בצבע צהוב).
 .2במקומות חשופים לשמש ישירה ,עלים וקרקע ,ערך ה NDVI-גבוה (בצבע
צהוב/ירוק).
 .3נקודות  1ו 2-חלות הן על טיפול  EC 1.5והן על טיפול .EC 4.5
 .4למרות השוני בין רמות המליחות במי ההשקיה ,העלים בשני הטיפולים מראים ערך
 NDVIגבוה ולא ניתן לראות הבדלים ביניהם.
 .5הקטעים בהם צינור ההשקיה נמצא בצל מראים ערך  NDVIנמוך יותר מהקטעים
בהם הוא מואר .דבר דומה קורה עם עלי השום עצמם.
תמונה מס :12 .מימין ,תמונת  NDVIלא מעובדת ומשמאל ,תמונת  NDVIמעובדת .זוג
התמונות העליונות הן של צמחים מערוגה  1מטיפול  EC 1.5וזוג התמונות התחתונות הן של
צמחים מערוגה  3מטיפול  .EC 4.5צולם בתאריך  ,10.1.2016ביום ה 66 -לתחילת הניסוי.
ניתן לראות בתמונה מס 12 .כי:
 .1סעיפים  2 ,1ו 5 -תחת תמונה מס'  ,11תקפים גם כאן
 .2סרט הסימון הירוק ,שניתן לראותו בבירור בתמונות הלא מעובדות ,מראה ערך
 NDVIנמוך/שלילי (בצבע אדום) בחלקיו המוצלים .ניתן לראות זאת בשני הטיפולים.
 .3מבחינת העלים ,לא ניתן לראות הבדלים בין טיפול  EC 1.5לבין טיפול .EC 4.5
26

EC 1.5

EC 4.5

תמונה מס :13 .מימין ,תמונת  NDVIלא מעובדת ומשמאל ,תמונת  NDVIמעובדת .זוג
התמונות העליונות הן תמונות של צמחים מערוגה  1מטיפול  EC 1.5וזוג התמונות
התחתונות הן של צמחים מערוגה  3מטיפול  .EC 4.5צולם בתאריך  ,12.4.2016ביום ה-
 158לתחילת הניסוי.

EC 1.5

EC 4.5

ניתן לראות בתמונה מס 13 .כי:
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 .1הצמחים בטיפול  EC 1.5מראים ערך  NDVIגבוה יותר ביחס לצמחים בטיפול 4.5
( ECירוק עם קצת צהוב לעומת צהוב עם קצת ירוק) ,אם כי לא באופן גורף .הצילום
של טיפול  EC 4.5נלקח כאשר האובייקט היה מוצל על ידי ענן (אין לעלים צל).
 .2בתמונות ה NDVI-המעובדות לא ניתן להבדיל בין העלים לצל שלהם
 .3סעיפים  2 ,1ו 5 -תחת תמונה מס'  ,11תקפים גם כאן.
 .4סרט הסימון הירוק ,אותו ניתן לראות בתמונות הלא מעובדות (למרות שאינו בולט
במיוחד) ,מראה ערך  NDVIנמוך/שלילי ,בעיקר בחלקיו המוצלים.
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 .6דיון
בעבודה זו נבדקה השפעת מי השקיה ברמות מליחות שונות על מדדים בוטניים שונים של
צמח השום ,כמו יבול ,גובה צמח ומספר הגבעולים .בנוסף ,נבדקה יעילותה של מצלמת
 NDVIבמעקב אחר בריאות הצמחים וחיזוי יבול הצמחים .לצורך כך גודלו צמחי שום במשך
 203והושקו בשלוש רמות שונות של מי השקיה מליחים .כל טיפול כלל  3חזרות .במהלך
הניסוי נלקחו  5פעמים מדידות של מדדים בוטניים וחקלאיים שונים :גובה צמח ,מספר
גבעולים ,טמפרטורת ערוגה בשמש ,טמפרטורת ערוגה רטובה בצל וטמפרטורת עלה
בשמש .בנוסף ,בכל פעם שנמדדו מדדים אלו ,הצמחים והאדמה גם צולמו באמצעות מצלמת
ה .NDVI-בסוף הניסוי ,היבול נאסף ,נשקל ונמדד בתחנה הניסיונית של מו"פ ערבה דרומית.
בעבודה זו נמצא כי:
 .1לרמות המלח השונות במי ההשקיה היה השפעה על גובהם של צמחי השום .עד
היום ה 85 -לא נראו הבדלים בין גבהי הצמחים אך לאחר מכן,
גובה הצמחים בטיפול  EC 4.5היה נמוך מגובה הצמחים בטיפול  EC 1.5ובטיפול
.EC 3
 .2לרמות המלח השונות במי ההשקיה לא הייתה השפעה על מספר הגבעולים של
צמחי השום.
 .3לרמות המלח השונות במי ההשקיה לא הייתה השפעה על טמפרטורת העלים
בשמש של צמחי השום.
 .4באופן גורף ,לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים באף אחת מתמונות ה ,NDVI-לאורך
כל הניסוי.
 .5ההבדל בין ערכי  NDVIנמוכים/שליליים (צבע אדום) לבין ערכי  NDVIחיוביים (צבע
ירוק או צבע צהוב) הוא בעיקר תוצאה של מצב תאורה של האובייקט.
 .6היבול בטיפול  EC 4.5היה הרב והאיכותי מבין שלושת הטיפולים.
 .7היבול בטיפול  EC 3היה הכי פחות מוצלח מבין שלושת הטיפולים ,הן כמותית והן
איכותית.
כפי שניתן לראות בטבלה מספר  ,1צמח השום הרב והאיכותי ביותר התקבל ברמת מליחות
עד  17 .EC 4.5ערך שני ניסויים בכדי להבין את ההשפעה שיש לרמות מלח שונות במי
ההשקיה על צמחי השום .רמות המלח בהן השתמש ( )17בניסוי הראשון היו (1.4בקרה),
 ,12.0 ,8.8 ,5.8 ,3.1ו ,)dS•m–1) 14.8-ובניסוי השני 7.8 ,5.8 ,3.9 ,2.0 ,1.4 :ו-
 .)dS•m–1) 9.9ניתן לראות כי בניסוי השני הוא בחן משרעת מליחויות צרה יותר (-1.4
 ,)9.9עם יותר טיפולים .על-פי ממצאיו ,צמח השום הינו צמח עמיד למלח ,אשר מראה
הפחתה ביבול רק מעבר ל EC 4 -יש .להלן גרף מספר  ,4המסכם את ממצאיו של (,)17
שבחן את העמידות למלח של  4קווי שום בשני ניסויים.
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גרף מס :4 .ממצאיו של ( – )17השפעת רמות שונות מליחות על יבול שום

בטבלה מספר  ,1ניתן לראות כי בניסוי שלנו ,טיפול  EC 4.5הניב את היבול הטוב ביותר ,הן
מהבחינה הכמותית והן מהבחינה האיכותית .בניסוי הראשון שערך ( ,)17עם קווים מס'
 5512ו ,6615 -הטיפול שהיה הכי קרוב לטיפול  EC 4.5בניסוי שלנו ,טיפול  ,EC 4.2הניב
יבול פחות ב 10% -לערך מטיפול  ,EC3שנתן את היבול הגבוה ביותר בניסוי ,ברוב
הפרמטרים (ראה טבלה מספר  .)2כאמור ,טיפול  EC 3.0אצל ( )17נתן את התוצאות
המוצלחות ביותר .אצלנו לעומת זאת ,טיפול  EC 3דווקא היה הכי פחות מוצלח מבין
שלושת הטיפולים והניב יבול מופחת מן השאר.
בהמשך ערך ( )17ניסוי שני (עם הקווים  5526ו )5123 -בו עלו ממצאים די דומים .בקו
 ,6123טיפול  EC 3.4וטיפול  EC 4.2היו הטיפולים שהניבו את היבול הגבוה ביותר ובקו
 5526היו אלה  EC 2.3ו( .EC 3.4 -ראה טבלה מספר  .)3בשלב זה לא ברור לנו מדוע
טיפול  EC 1.5בניסויינו נתן את היבול הנמוך ביותר מבין הטיפולים שנבחנו.
במאמר של ( ,)18המסכם את כל הידע על עמידות ירקות שונים למלח עד לשנה בה נכתב
המאמר ,יש חיזוק לניסוייו של ( )17ולניסוי שלנו .על פי המאמר ,צמח השום ,הנחשב לצמח
רגיש למחצה למליחות ,גדל באופן מיטבי עד לרמת  .EC 4ומריכוז זה והלאה ,ישנה פחיתה
של  14%ביבול על כל עליה של  EC 1במליחות (גרף מס'  .)5בהקשר המקומי של הערבה
הדרומית ,ניתן להגיד שהקו "שני" של השום מתאים מאד לגידול חורפי בערבה ,כיוון
שמליחות מי ההשקיה כאן היא בסביבות  ,EC 2.5רמת מליחות שלא אמורה לגרום לפחיתה
ביבול השום.
30

טבלה מס :2 .ממצאיו של ( – )17השפעת רמות מליחות על יבול שום (ניסוי ראשון)

טבלה מס :3 .ממצאיו של ( – )17השפעת רמות מליחות על יבול שום (ניסוי שני)
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גרף מס :5 .ממצאיהם של ( – )18סף עמידות למלח של ירקות שונים

בתמונות  11-13ניתן לראות את תמונות ה NDVI -לפני ואחרי עיבוד .בתמונות אלו לא ניתן
לראות הבדלים בין הצמחים שבטיפול  EC1.5לבין הצמחים שבטיפול  .EC 4.5כל העלים
בלי יוצא מן הכלל מראים ערכי  NDVIחיוביים (צבעי צהוב וירוק) וזה אמנם נראה כדבר טוב
מכיוון שניתן להסיק שהצמחים בריאים ,אך ,לבסוף הובן כי הערכים הנראים הם בעקבות אור
השמש הישירה ולא אינדיקציה למצבם של הצמחי השום .עובדה זאת מצביעה על כך שישנו
"לכלוך" רב בתמונות ה NDVI -של הניסוי ,המקשה מאד לאתר איזה-שהם הבדלים
בתמונות ה NDVI -בין הטיפולים .בנוסף התמונות "מלוכלכות" מאד בכתמים אדומים
שמייצגים למעשה קרקע/צינורות מוצלים .דבר זה מכריח את החקלאי ,ברצותו להשתמש
באינפורמציה שנותנות תמונות ה ,NDVI -לחתוך או להתעלם מה"לכלוך" האדום .יותר מכך,
מהשוואת תמונות ה ,NDVI -שנלקחו בשלושת הזמנים ( ימים  158 ,66 ,19לניסוי) לא ניתן
לראות כל הבדל ב"בריאות" של הצמחים בין טיפולים  EC 1.5ו .EC 4.5-בשני הטיפולים
ניתן לראות כי ערכי ה NDVI -של העלים נעים פחות או יותר בין צהוב לירוק באותה המידה.
בנוסף ,אם להתבסס על תמונות ה NDVI -שנלקחו מוקדם יותר בניסוי (תמונות מספר  11ו-
 ,)12לא ניתן כלל לנבא את היבול שיתקבל בסוף תקופת הגידול .בניגוד לתוצאות ניסויינו זה,
( )19הצליחו לנבא במידה רבה את היבול של חיטה ,אפונה וקנולה באמצעות מצלמת
 .NDVIהחוקרים השתמשו בערכי  NDVIשהתקבלו מלוויינים שצלמו את אזור הניסוי על
בסיס יומי וערכו קורלציה בין ערכים אלה לבין היבול הסופי שהתקבל משלושת הגידולים.
ערכי הקורלציה ( )R2שנמצאו עבור יבול הגרעינים של החיטה היו מובהקים כולם ונעו בין
 0.5ל ,0.9 -תלוי בזמן בו נלקח הצילום .עבור האפונה ,ערכי הקורלציה היו אפילו יותר
מובהקים ונעו בין  0.7ל ,0.9 -תלוי בזמן בו נלקח הצילום .עבור הקנולה היו ערכים מובהקים
שנעו בין  0.5ל 0.9 -ומולם פעם אחת שלא הייתה קורלציה מובהקת .המסקנה של החוקרים
היא שניתן להשתמש בצילומי  NDVIלחיזוי יבול ,תלוי בסוג הגידול ובזמן בו נלקחו
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הצילומים .גם בעבודתם של ( )20הצליחו החוקרים לחזות את היבול המתקבל באמצעות
צילומי  NDVIשנעשו ביוון .החוקרים השתמשו במשוואה פשוטה אשר קישרה בין ערכי
 NDVIשהתקבלו מחלקה מסוימת ובין היבול שהתקבל ממנה .החוקרים מצאו התאמה רבה
בין היבול שנחזה עבור כותנה ,אורז ,חיטה ותירס ובין היבול שהתקבל בפועל .מהשוואת
התוצאות שקיבלנו אנו עם התוצאות שהתקבלו בשני המחקרים המצוטטים ,נראה שהבעיה
בניסויינו הייתה בעיקר טכנית .יתכן וה set up -של המצלמה לא היה תקין ויתכן שהיינו
צריכים להתבסס על ערך  NDVIכולל המתקבל מהצמח כולו ולא מפיקסלים בודדים .אין ספק
שיש לערוך עוד מחקרים נוספים במטרה להשתמש במצלמת ה NDVI -לניטור מצב השדה
בעת הגידול ולחיזוי היבול המתקבל בסוף תקופת הגידול .במאמר של ( )21הוצגו היתרונות
והחסרונות של שימוש במצלמות  NDVIעל לווינים בכדי להעריך תגובות אקולוגיות לשינוי
סביבתי .בניסוי זה ,לא הוכחו היתרונות של שיטת ה NDVI -אך החסרונות בלטו .באותו
מאמר הושם הדגש על החיסרון של ה"לכלוך" שיכול להתבטא בתמונות ועבודתנו זו ניתן
לראות זאת .על-פי ( ,)21ה"לכלוך" יכול להיגרם על-ידי מספר גורמים ,כגון עננים (הגורם
העיקרי על פי המאמר) ,צל ,מים ושלג .אותם "לכלוכים" בדרך כלל גורמים לירידה בערכי ה-
 NDVIובכך יכולים להפוך את תמונות ה NDVI-של החקלאים ללא יעילים וללא רלוונטיים.
את ה"לכלוך" שהעננים גורמים לו ניתן לראות בתמונה מספר  ,13כאשר בזמן צילום התמונה
של טיפול  EC 4.5היו עננים מעל לעומת זמן צילום התמונה של טיפול  EC 1.5כשלא היו
עננים מעל .בנוסף ,מכיוון שרוב השימוש ב NDVI-נעשה דרך לוויינים (בניגוד לעבודה זו,
שהשימוש ב NDVI-נעשה באמצעות מצלמה מטווח קרוב) ישנה גם הבעיה של חוסר
בתקשורת ,היכול לגרום לשגיאות בשידור הנתונים הנכונים .על-פי ( ,)21ערכי  NDVIגבוהים
מזויפים ,אינם שכיחים כמו ערכי  NDVIנמוכים מזויפים ,אך יכולים להיגרם על-ידי זוויות
השמש בעת הצילום ואף על-ידי זווית הצילום עצמה.
לסיכום ,נראה שיש עוד לא מעט עבודה בהבאת מצלמת ה NDVI -לרמה של כלי עבודה יעיל
לחקלאי.
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 .7סיכום ותודות
עבודת גמר בביולוגיה אינה פשוטה בכלל! עבדתי המון שעות עליה ומכך למדתי לא קצת ,גם
על ביולוגיה ,חקלאות ומה לא וגם על עצמי .למדתי שאסור לדחות דברים לסוף (זה מייאש
ולא כדאי) ,לשים את הטלפון רחוק ממני כדי שיהיו כמה שפחות הפרעות ופיתויים (גם
העבודה מהחממה ,המרוחקת משאר התלמידים שעושים את העבודה ,היה בונוס לפוקוס
שלי) ,לפעמים צריך לתת פוש אחד אחרון במקום למרוח את הזמן ולעמוד בזמנים וגם שאני
זאת שצריכה לקחת אחריות כי בסופו של דבר – זאת עבודת הגמר שלי .בנוסף ,אני מרגישה
שקיבלתי כלים ללימודים העתידיים באוניברסיטה .כעת ,אשמח להודות לכמה אנשים
שבזכותם עבודה זו קרמה עור וגידים .תודה למר גל אשכנזי ,שתרם לעבודה המעשית
ולניסוי זה רבות .תודה לד"ר גבי בנט ,שבלעדיו עבודה זו כנראה לא הייתה מה שהיא היום.
אני מאוד מעריכה את הזמן והאכפתיות שהשקעת בי ובעבודה זו! אני אמנם האחרונה
שהגישה את עבודת הגמר תחת הנחייתך השנה אבל אני בטוחה שבסופו של דבר ,הכל היה
ויהיה טוב .תודה לעודד סרוגו ,חבר לכיתה ולקיבוץ וידיד לחיים ,שעזר לי בניסוי עצמו ותמך
נפשית בזמנים קשים.
וכמו שראיתי בעבודה של תלמיד שהגיש עבודת גמר בשנת ( 2012והיום ,לגמרי במקרה,
הוא גם מדריך הנעורים שלי בקיבוץ) ,יש לי משהו קטן להגיד לכל התלמידים שעושים את
עבודת הגמר ברגעים אלו :תעבדו על העבודה כמה שיותר מוקדם .אל תתעכבו! זה באמת
עושה את כל ההבדל בין לסיים את העבודה הזו בייאוש לבין לסיים את העבודה הזו בשמחה
גדולה .ואם בכל זאת הגעתם לזמנים המאוחרים של הגשת העבודה ,בדיוק כמוני ,אל
תדאגו! זה נגמר בסופו של דבר .וזאת ההרגשה הכי טובה בעולם!
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