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עבודות האבקה וריסוס בצמרות עצי התמר מבוצעות ברובן ממתקני גובה כדי להשיג הרבצה אחידה 

האבקה יעילה ניתן להשיג באמצעות רובים וריסוס יעיל ניתן להשיג . ומדויקת של החומרים על המטרות

אמנם אפשר לרסס מהקרקע באמצעות תותח אויר וכך גם . י מרסי מפוח המכוונים מבמת כלי הגובה"ע

לבצע את ההאבקה אולם הריסוס מהקרקע משיג כיסוי פחות מדויק וכדי להשיג האבקה מספקת מהקרקע 

.  יש לפזר כמות רבה של אבקה שעלותה גבוהה

כמו מערכת להאבקה אלקטרוסטאטית וריסוס עם תותח אוויר בעל מוצא , במסגרת פיתוחים חדשים

.  מטר משיג תוצאות מיטביות3- נמצא שבשני הישומים קרוב מוצא האוויר למרחק קצר של כ , מוגבה

פיתוחים אלה מאפשרים פיתוח מערכת של תורן מיוצב הנושא פיות אוויר המכווננות אל צמרת העץ 

מערכת אוטומטית לכוונון מוצאי האוויר פותחה . ומשמשות הן למטרת האבקה והן למטרת ריסוס

בגלל הייצוב האקטיבי ניתן לנוע . לאחרונה במכון להנדסה חקלאית ומערכת נוספת פותחה לייצוב התורן

המערכת מתוכננת לנצל מרסס מפוח קיים המופעל . ש ויותר" קמ3עם המערכת במהירות גבוהה של 

באמצעות טרקטור ולפעולה משני צידי השורה באמצעות נהג ועובד נוסף שישב לידו ויפקח על פעולת 

. המערכות

ביצוע אוטומטי של פעולות בצמרת העץ יאפשר הפחתה משמעותית בעבודת אדם וכן עבודה נוחה 

לפי תחשיב של מגדלי התמרים בסמר שימוש . ומאתגרת שתביא להחלפת עובדים זרים בעובדים מקומיים

יכול לחסוך סכום העולה על עלותה ,  דונם במשך עונה אחת500- במערכת האוטומטית במטע בגודל של כ

. בהשוואה להפעלת כלי גובה עם שלושה עובדים

תוך שילוב , לפתח מנשא מיוצב לריסוס והאבקה אוטומטיים בגבהים של עצי תמר- מטרת המחקר הנוכחי 

לשם חיסכון בעבודת ידיים ובעלויות מיכון וכן לשיפור משמעותי , ושכלול טכנולוגיות יחודיות למפתחים

. בנוחיות ובטיחות העבודה

 

שיטות וחומרים . 3

דוחות על פיתוח הטכנולוגיות ליעול ההאבקה וליעול הריסוס ניתן למצוא בדוחות לקרן מדען משרד 

, בסעיף הנוכחי יפורטו בקצרה מהלכי הפיתוח של המערכות המכאניות. החקלאות ולהנהלת ענף התמרים

. מערכת היצוב ומערכת הכוונון אל צמרת העץ

תכנון מבנה הכלי והמערכות המכאניות בוצע במכון להנדסה חקלאית ועל פיו נבנה הכלי במסגרית קיבוץ 

לפי המתואר בציור זה ניתן לראות כי התורן מחובר אל בסיס הכלי באמצעות מפרק . 1סמר המוצג בציור 

תנודות מהירות של השלדה כמו טיפוס . מתחת למפרק מחוברת משקולת הגורמת לאיזון התורן. צירי-דו

כוחות הגורמים . אינן גורמות לטילטול התורן בגלל עקרון האיזון, גלגל הכלי על אבן או כניסה לשקע

י בוכנה הידראולית המקבלת תיקונים מבקר "מנוטרלות ע, כמו משב רוח הפוגע בתורן, לסטיה איטית

. ממוחשב הקורא את הסטיות באמצעות פלס אלקטרוני

, 2כמו זו שפותחה עבור המתקן המעבדתי המוצג בציור , בקצה העליון של כל זרוע מותקנת מצלמה

. ומאפשרת כוונון אל צמרת העץ
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- יםהחוקר של הפעולה שטח. 4

. קהטיאאלקטרוסטוריסוס , אוטומציה ,מיכון –מור -שמואל גן

. פיתוח מערכות אלקטרוניות ושלוב בקרים- יוסף גרינשפון 

. אוטומציה ואלקטרוסטטיקה, פיתוח מערכות ממוכנות- בני רונן 

. מעבדים-פיתוח מערכות אלקטרוניות משולבות עם מיקרו- לביא רוזנפלד 

. solid-edgeתכנון מערכות ממוכנות באמצעות תוכנת - ירון גליק 
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כך שבחורף , סיום הבניה וכיול ראשוני של הדגם הבסיסי צפויים להסתיים בתוך כמחצית השנה

.   יבוצעו ניסויים בהאבקה וריסוס במטע מסחרי2007/2008

תוך החלפת המערכת המשתמשת בתגים שהותקנו מראש , פיתוח דגם משוכלל ועצמאי של המערכת

בהתאם למימון שיתקבל , 2009 עד 2008יבוצעו בשנים , במערכת ניתוח תמונה המזהה את צמרת העץ

כך גם תבוצע אופטימיזציה של פעולת המערכת המשלבת את כוונון הזרועות משני . מהגורמים המתאימים

. צידי השורה

 

 טכנולוגיים תרונות ויהתועלת הצפויה. 6

התועלת העיקרית שתביא העבודה הנוכחית הינה כאמור חיסכון בעבודת ידיים ובעלויות מיכון וכן שיפור 

מגדלי התמרים מעונינים בביצוע מכלול פעולות הקשורות , מעבר לכך. משמעותי בנוחיות ובטיחות העבודה

פעולות אלה והחיישנים שיבצעו אותם . הערכת יבול, ספירת פירות, לחקלאות מדייקת כמו ניטור מזיקים

 שיותקנו על RF-IDחישני , לדוגמא. יוכלו להתבסס על המנשא המיוצב והזרועות המתכוונות אוטומטית

, גובה הצמרת במועד הקודם בו בוצעה פעולה בצמרתו, הזרועות יוכלו לספק אינפורמציה על זהות העץ

. 'ניטור מזיקים וכו, מספר אשכולות

מראה כללי של הכלי והמערכות  - 1ציור 
מתקן מעבדתי לאתור המטרה בעץ  - 2 ציור  .  המכאניות

.    וכוונון הזרוע אליה
 


