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בגידול פלפל בבתי צמיחה בבקעת   יישום מקדמי השקיה בחינת 
 2020/21 תעונ  – הירדן בחורף

 מו"פ בקעת הירדן  -ציפלביץ, זיוה גלעד  אפרים
 הכפר  ופיתוח  החקלאות משרד,  מ"שה -סילברמן   דויד
 הצמחים  מועצת -  אדלר אורי

 

   תקציר

בין ההמלצות שנוסחו   ניסוי משווהך לבחינת מקדמי ההשקיה לגידול פלפל בבקעת הירדן, נער 

- בכהחיסכון למרות כי  . מתוצאות הניסוי עולה 2020-ו בגובש להמלצות החדשות ש 2018 שנתב

רמת המוליכות  עלתה   . לא, לא נפגעו היבול ואיכותו2020בכמויות המים, כפי שהומלץ בשנת  20%

 של יסודות מליחות בעלי הפלפל.  יותר   ותגדולו כמויות צברנ  ולאהחשמלית בקרקע  

  מבוא

  עד כה. ונםד 3000-היקפו בעונה הנוכחית הוא כוהפלפל הוא גידול הירקות העיקרי בבקעת הירדן,  

מקדמים שנמדדו בתחנה מטאורולוגית חיצונית סטנדרטית  המלצות ההשקיה לפלפל על התבססו  

לקבוע את כמויות המים  סק באפשרות  בשנים האחרונות התבצע מחקר שע אך  ,(2018)המלצות 

עודכן דף ההמלצות,    ,2020בשנת  לאחרונה,. הגידולבית נמדדים בתוך המטאורולוגיה  הנתוני   לפי

התאדות  הלקבלת נתוני   ששימשה ,בניסוילוגית והתחנה המטאור  .זהתוצאות ניסוי על  בהסתמך

 .  (2-ו  1)ראה תמונה תחנה סטנדרטית  יתהיה  ,במבנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GROFIT. מערכת 3: תחנה מטאורולוגית בתוך בית הצמיחה               תמונה 2 -ו  1תמונה 

ערך קבוע לרוח   סיףולהו  ,לחותוקרינה, טמפרטורה   דומדל GROFITמערכת  ניתן באמצעות יום כ

   (.3)תמונה   נתוני התאדות לספק וכך 

 : יהניסו מטרת

 . (2018בהשוואה להמלצות הקודמות )  ,(2020חדשות ) השקיה בחינת המלצות .1

תקבלים  מ, כפי שבתוך המבנה  ,נתוני מטאורולוגיה  על, המתבססים  התאיידותה השוואת נתוני    .2

 . סטנדרטיתמערכת מטאורולוגית עומת אלה המתקבלים מ ל   GROFIT   מערכתב
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 מהלך המחקר ושיטות עבודה

  ;מ' 10 : מנהרות עבירות )רוחב המנהרה ארבעהניסוי בוצע בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן ב

מ"ק/ד', קומפוסט בוצה   5משתת בערוגות הקיימות, פיזור   :שטח המ'(. הכנת   45 כה:אור

מ"ק/ד' בהמטרה, תיחוח, פריסת פלסטיק שקוף על כל השטח לצורך   100מטופלת, שטיפה של 

לפני התחלת הניסוי בוצעו  אדיגן בערוגות )באמצעות שלוחות הטפטוף(.  חיטוי סולרי והזרמת 

  , כפי שנמצאהמליחותהיסודות זנה ו הממוצעת של יסודות ההרמה הבחלקה בדיקות קרקע. 

 . 1ת בטבלה מס' וצגמ  ,בבדיקות אלו

 לת הניסויימליחות בקרקע לפני תח ה הזנה ויסודות הממוצעת של יסודות הרמה ה .1טבלה 

עומק  
 )ס"מ(

רוויה  
 % pH   מוליכות

dS/m 
כלוריד  
 מא"ק/ל' 

  נקןח
מינרלי  

 )מ"ג לק"ג(

זרחן     
)מ"ג  
 לק"ג( 

אשלגן  
 )מא"ק/ליטר(

0-20 44.8 7.5 1.1 5.4 27.1 116 0.53 
20-40 45.2 7.5 1.0 4.4 18.9 81 0.55 

 

רמת החנקן  , ו בעיות של מוליכות חשמלית או כלוריד גבוהיםנראבחלקה לא עולה כי   1מטבלה 

  ,בהתאם לכך .המומלץ בתחום -והאשלגן   ,גבוההיה טובה, הזרחן הייתה המינרלי )אמון וניטרט( 

ברמה של   6-0-9דשן נעשה שימוש ב ןכר מאחלו  ,6-3-9הדשן ששימש בניסוי בחודש הראשון היה 

יותר נמוכה,  הייתה כמות המים בטיפול מסוים  ר שאהטיפולים )כ בשניליום חנקן  ונםגר' לד 300

 הטיפולים(.  ין שניב  הזנהה יסודות  ת רמשוות בכדי לה  ,הוניתן דשן בריכוז יותר גב 

- גלעד )הזרע סידס(. הגידול היה במתכונת חמ הנשתל: זןה ;11/8/20תאריך  בוצעה ב  שתילהה

  תאריךצל שחורה. רשת הצל הוסרה ב 40%רשת במאש ו 50המנהרות ברשת כוסו  שת. בשתילה ר

הותקנה   10/2/21  -מ"מ.  ב 0.12עובי  ב IRמש הוחלפה בפלסטיק   50רשת   10/11/20  -. ב15/9/20

 פתחי אוורור. בפלסטיק  ו כ חתנ  15/3/21-בעל הפלסטיק.   40%רשת צל 

 : בניסוי טיפולים

 (. 4)תמונה  2018הפעלת השקיה לפי הנחיות דפון   .1

 (. 5)תמונה  2020הפעלת השקיה לפי הנחיות דפון   .2

ר  שאהשקיה בוצעה כהההנחיות השונות מופיעות  חזרות בבלוקים באקראי.    4 כללכל טיפול 

 מ"ק לדונם.  12-10-ל ההמנה שהצטברה הגיע 

 
 2018  בנושא בשנת דפוןכפי שפורסמה ב. טבלה מקדמי השקיה לגידול פלפל 4תמונה 
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  שיצא לאור בשנת  דפוןכפי שפורסמו בבגידול פלפל  השקיה. טבלאות המלצות למקדמי  5תמונה 

2020 
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  .לפי תקופות הגידולו  הטיפולים שבניסויהשקיה לפי המרוכזים נתוני  שלהלן  2בטבלה 
 . בהמשך 1באיור מס'   ופיעמ  ,גידולהלפי תקופות  ,שניתנו בניסוי סיכום כמויות המים 

 

 לפי הטיפולים  ,שניתנה המים וכמות בימים מרווח, ההשקיה מקדם .2 טבלה

 תקופה 

 2020  דף המלצות  2018  דף המלצות
מקדם 

 מהתאדות* 
מרווח  
השקיה  
 )ימים( 

כמות  
מים  

 )מ"ק/ד'( 

 מקדם
 מהתאדות* 

מרווח  
השקיה  
 )ימים( 

כמות  
מים  

 )מ"ק/ד'( 
 46 1 0.6 46 1 0.6 1/9/20שתילה עד 

1/9-13/10/20 0.6 2 139 0.45 2 111 
13/10-27/12 0.9 2 153 0.8 2 139 

27/12/20-11/2/21 0.8 3 61 1.0 3 76 
12/2/ -20/5/21 1.1 2-3 454 0.8 2-3 324 

 696   852   כמות מים לעונה 
  'צבי'מטאורולוגית ה שנרשמה בתחנה כפי   ,מונטיס-התאדות פנמןנקבע לפי תאדות המקדם ה* 
 פ בקעת הירדן "מוב
 

 
 2020 המלצותמת ולע  2018בהמלצות  ,גידולהסיכום כמויות המים לפי תקופות  .1 איור

 

בכל טיפול הותקנו    בבלוקים באקראי.  חזרות  4  כללכל טיפול    ;ד' )חצי מבנה(  0.25  :שטח כל חזרה

לעומקים    שתי טנסיומטרים  של  טנסיומטרים    ,ס"מ   40- ו  20תחנות  מערכת  הותקנה  ובנוסף 

במטרה    ,תוצרת חברת וירידיקס )המערכת של וירידיקס הותקנה בתחילת פברואר(מלקטרוניים  א

 לבחון את האפשרות לבצע בקרת השקיה באמצעות המערכת האוטומטית. 

- נתונים רציפים של התאדות פנמן  המאפשר קבלת    GROFIT    הוצב רגש של חברתבמרכז כל מבנה  

 ערך קבוע של רוח(.    משולבמונטיס -חישוב של פנמןבונטיס בתוך המבנה )מ

תוך עדכון    ,השקיההבהמלצות      GROFITערכת  מניתן להסתמך על  אם    מדללנועד  עבודה  חלק זה ב

 מספקת.  יאהמקדמים בהתאם לנתונים שה

ין  וקטיפים. בכל קטיף מ   17בוצעו    ולהכך  סוב ,  25/5/21- , והסתיים ב23/11/20-קטיף החלקה החל ב

אחת לחודש, החל מחודש דצמבר  פרי ופרי סוג ב'.  האיכות ליצוא, גודל  הפרי לפי דרישות השוק,  ה
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אפריל מדף  ,ועד  חיי  לבדיקות  פרי  המחקר    ,הועבר  במנהל  לאחסון  במחלקה  פליק  אלי  לפרופ' 

 קרטון(. ל פירות  24עד   22יצוא ) לים עם פירות באיכות ארגז  שמונה כל טיפול כלל החקלאי.

מ"צ   55נשטפו במים חמים )  תוירשעות מהקטיף למחלקה לאחסון. כל הפ  24הפירות הובאו תוך  

ימים נוספים    3פלוס    ,95%לחות של  במ"צ ו  7-ימים ב  14עד    13שניות( ואוחסנו למשך    15-למשך כ

האיכות    22-ב מדדי  נבדקו  המדף  וחיי  האחסנה  תקופת  בתום  ושיווק(.  מדף  לחיי  )הדמיה  מ"צ 

ות  צג והתוצאות מו  ,לפירות מכל טיפו  10התחלתי. נבדקו  ה משקל  הא( אחוז איבוד משקל מ  :לןהכל

  -ות במ"מ גמישות  צגוהתוצאות מו  ,בעזרת מד לחץפירות    10-בבאחוזים; ב( גמישות הפרי נבדקה  

פירות על ידי סחיטת מיץ    10-ב הפרי גמיש יותר; ג( תכולת הסוכר נמדדה    -   המספר גבוה יותרשככל  

אחוז  מומסים )בריקס(; ד(המוצקים  הות באחוז כלל  צגוהתוצאות מו  ,הפרי על גבי רפרקטומטר

ות באחוזי עוקצים  צג והתוצאות מו  ,עוקץ עם תחילת הופעת תפטיר נחשב לרקוב  -  ריקבון העוקץ

והתוצאות מובאות    ,רקובים מכלל העוקצים בקרטון; ה( פרי עם תחילת הופעת ריקבון נחשב לרקוב

פירות מצומקים מכ  ו( אחוז  פירות רקובים מכלל הפירות בקרטון;  ז( אחוז  באחוזי  הפירות;  לל 

 פירות שאינם ראויים לשיווק )פסולים( עקב ריקבון עוקץ ופרי, פגמים והצטמקות. 

 
 תוצאות

 
של היבול  איכות  הכמות ו המרוכזים הנתונים של השפעת הטיפולים על  3בטבלה מס'  :  ואיכות  יבול

בהתפלגות האיכות )גודל  לא היה הבדל בין הטיפולים ביבול או  זו עולה כי    מטבלהבמהלך העונה.  

 הטיפולים היו טובים. שני היבול והאיכות ב ול הכך  בסו ,פרי(

 
 האיכות של הפלפל  התפלגות עלוהיבול  כמותהשפעת הטיפולים על  .3טבלה 

 משקל פרי % -התפלגות גודל ב יבול ק"ג/מ"ר  
 M L XL XL-G סה"כ סוג ב' איכות  יצואאיכות  טיפול  ( ג'ממוצע )

2018 10.9±0.22 1.39±0.05 12.3±0.22 9.3 27.7 39.6 23.3 185 
2020 10.7±0.27 1.26±0.04 12.0±0.28 8 25.4 39.7 26.8 189 

 
הועבר פרי לבדיקות חיי מדף    ,אחת לחודש, החל מחודש דצמבר ועד אפריל:  איכות פרי לאחר קטיף

במחלקה   פליק  אלי  החקלאי.לפרופ'  המחקר  במנהל  טיפולי    תמוצג  4בטבלה    לאחסון  השפעת 

  זו,  לפי הנתונים שמוצגים בטבלה   שקיה על ממוצע מדדי האיכות שנבדקו בכל חמשת הקטיפים. הה

פרי  העל מדדי איכות    השפיע  2020טיפול לפי המלצות  בצמצום כמויות המים בחלקה    ה כיארלא נ

 .לאחר קטיף

 

 חמשת הקטיפים שנעשו במהלך העונהבהשפעת הטיפולים על מדדי איכות הפרי  .4טבלה 

 טיפול 
איבוד  
 משקל 

)%( 

 גמישות 
 )מ"מ(

 כ.מ.מ.
)%( 

ריקבון  
 עוקץ 
)%( 

 ריקבון פרי 
)%( 

 הצטמקות 
)%( 

 פרי פסול
)%( 

2018 5.24±0.28 4.53±0.14 7.39±0.27 3.62±2.48 4.04±0.49 11.48±2.23 14.95±1.88 
2020 5.33±0.15 4.16±0.14 7.37±0.14 3.0±1.48 4.20±0.57 10.69±2.21 15.08±2.97 
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השקיה: מס'    בקרת  בעומק    2באיור  בקרקע  המים  מתח  של  הנתונים  ב  20מרוכזים    שניס"מ 

 תחנות לטיפול(. שתי הטיפולים בניסוי )הנתונים הם ממוצע של 

 
לעומת  ,2018ס"מ בטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות  20מתח המים בקרקע בעומק  .2איור 

 2020הטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות 
 

רך  היה בד 2018מתח המים בקרקע בטיפול שקיבל השקיה לפי המקדמים של  עולה כי  2מאיור  

והגיעו לערך  המתחים בטיפול זה משמעותית עלו לקראת ההשקיה  םלו יותר, אנמוך  ללכ

  2018נראה שפעילות השורשים בטיפול שקיבל השקיה לפי מקדם  ולהכך בס .יותר  מקסימום גבוה

 הייתה יותר אינטנסיבית בצורה משמעותית.  

 ס"מ.  40הטיפולים בעומק  שנימרוכזים הנתונים של מתח המים ב 3באיור מס' 

 
לעומת  ,2018שקיבל השקיה לפי המלצות ס"מ בטיפול  40מתח המים בקרקע בעומק  .3איור 

 2020הטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות 
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שקיבל השקיה לפי המלצות   ,מתח המים בטיפולהיה ס"מ   40ניתן ללמוד שגם בעומק  3מאיור  

מתח   ולהכך בסו ,2020ממתח המים בטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות יותר גבוה   לרוב ,2018

ס"מ ההבדל בין הטיפולים   40בעומק כן, נראה כי  וכמ יחסית. היה נמוך הטיפולים  שניהמים ב

   יותר.היה קטן 

כפי שנמדד במערכת של וירידיקס   ,ס"מ 20מרוכזים הנתונים של מתח המים בעומק   4באיור מס' 

  ,בטיפולפעילות השורשים עולה כי  4מאיור  הנתון הנמוך היומי(. הנתונים המוצגים באיור הם)

הרבה יותר מהפעילות של השורשים משמעותית הייתה   ,2018שקיבל השקיה לפי המלצות  

  2020בטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות  ולהכך . בס2020שקיבל השקיה לפי המלצות  ,בטיפול

ונראה לכאורה שלא היה חוסר  יותר,  השורשים נמוכה  פעילותהייתה   ,)כמויות מים יותר קטנות(

פעילות   יותר(,גדולות )כמויות מים  2018בטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות   ,ת זאתלעומ .מים

 ונראה לכאורה שהיה מצב של חוסר השקיה.   ,השורשים הייתה משמעותית 

 
  בטיפול שקיבל   ,במערכת של וירידיקס, כפי שנמדד  ס"מ  20בעומק  תח המים בקרקע  מ  .4איור  

)הנתון באיור הוא   2020לעומת הטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות    ,2018השקיה לפי המלצות  
 נתון של מינימום יומי( 

כפי שבא לידי ביטוי במערכת של   ,ס"מ 40מרוכזים הנתונים של מתח המים בעומק   5באיור מס' 

ורק   ,הטיפולים היה דומה  בשניס"מ מתח המים  40ניתן ללמוד שבעומק  5מאיור  וירידיקס.

 . יותר  גבוה  ,2018המתח בטיפול שקיבל השקיה לפי ההמלצות היה במהלך פברואר 

 
טיפול  ב  ,כפי שבא לידי ביטוי במערכת של וירידיקסס"מ,    40בעומק  מתח המים בקרקע    .5איור  

 2020לעומת הטיפול שקיבל השקיה לפי המלצות  ,2018שקיבל השקיה לפי המלצות 
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כפי   ,(כחול -  )חיצוני מונטיס-פנמן נתוני התאדות מרוכזים  6באיור מס'  נתוני מטאורולוגיה:

  מונטיס- פנמןנתוני התאדות  מקור  הנמצאת בשטח תחנת צבי.  המטאורולוגית  התחנשנמדדו ב

בחישוב ממוצע הנתונים  , ()קו ירוק GROFITתחנות   4ממוצע של : בתוך המבנה )פנימי( הם

תחנה    ;סטיית תקן נמוכה נמצאההמכשירים שהצבנו בחזרות השונות  שהתקבלו מארבעת 

עם מקדם שכבת  הוא הנמצאת במנהרה עבירה שכנה, חישוב ההתאדותסטנדרטית  מטאורולוגית 

נתוני  עולה כי  6מאיור   י )קו צהוב(.המבוצע ע"י ד"ר יוסי טנא ,פי מחקר מקביל, ל(PM_Rbגבול )

לפנמן החיצוני )צבע כחול(   יםדומ ו גרופיט )צבע ירוק( היב שנמדדפנמן פנימי  פיתאדות להה

במהלך אוקטובר והחל מפברואר ועד סיום הניסוי   ,לעומת זאת .במהלך נובמבר, דצמבר וינואר

. נתוני  פנמן לפי גרואופיטלנתוני התאדות פנמן חיצוני  נתוני ההתאדות של הבדל בין נראה 

באוקטובר  ההתאדות שנמדדו בחוץ היו גבוהים יותר מנתוני ההתאדות שנמדדו בתוך המבנה. 

רואר הוא הלך וגדל עד לסיום  החל מפב ,לעומת זאתו , הלך וקטן עם התקדמות העונההפער 

    .20/5  -העונה ב

 ( PMRBבנוסף, אפשר לראות כי מהלך ההתאדות שחושבה בתחנה המטאורולוגית בתוך המבנה )

 הרבה יותר.  גדולה  התנודתיות של הנתונים   ךא  GROFITלמהלך של  דומה 

  

 
 PMRBפנימי לפי  ופנמן GROFITפנמן חיצוני, פנמן פנימי לפי התאדות  נתוני .6איור 
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התאדות  ונתוני   2020מרוכזים נתוני ההשקיה של הטיפול שקיבל מים לפי המלצות  7באיור מס' 

מתקבלים לפי  המקדם ההשקיה לנתוני הפנמן  חושב  ו ללהנתונים ה  שני . מתוךGROFITפנמן לפי  

GROFIT ניתן ללמוד שכמויות המים   7מאיור   נתוני התאדות(./ = השקיה בפועל במ"ק )מקדם

  חלה עלייה החורף, כשהחל מפברואר צעמא מ"ק לד' ליום ב 1-למ"ק לד' ליום בחנטה   3 -השתנו מ 

 GROFITמ"ק לד' ליום במהלך חודש מאי. נתוני הפנמן לפי   5- לוהיא הגיעה כמות המים ב

מ"מ. מחלוקה   3- ל וע כשבמאי הגי ,החורף  צעמאמ"מ ב 1-מ"מ ליום בחנטה עד ל 2.5- משתנים מ

 GROFITמקבלים את המקדם ביחס לנתוני   GROFITהתאדות לפי כמות המים להשקיה ב של 

  ,1.1-כשבהמשך הוא עולה ל ,בחנטה ועד להחלפת הפלסטיק  1.0 -משתנה מהמקדם   .משני( y)ציר 

 .  1.6צל ועד לסיום הגידול הוא עומד על  הוהחל מפריסת רשת 

 

 

 
ומקדם  GROFITמונטיס לפי -, התאדות פנמן2020השקיה במהלך העונה לפי המלצות  .7איור 

 התאדות ל השקיהבין ההשקיה שמתקבל לפי היחס 
 

בתחנה   מונטיס-נתוני פנמן לפי   ,המקדמים המומלצים כיום ת השווא מוצגת 8באיור מס' 

(. GROFIT)נתוני פנמן בתוך המבנה לפי מתקבלים הלעומת המקדמים   ,מטאורולוגית חיצונית

החל מהחנטה ועד להחלפת  0.8ניתן ללמוד שהמקדם לפי פנמן חיצוני עומד על  8מאיור  

  ,לעומת זאת  .0.8-צל הוא יורד חזרה להאחר פריסת רשת  לו  ,1.0-בהמשך הוא עולה ל ,הפלסטיק

והחל   ,1.1 -בהמשך הוא עולה ל ,1.0החל מהחנטה עומד על    GROFIT  המקדם ביחס לנתוני

 .  1.6-צל הוא עולה להמפריסת רשת  
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, לעומת מקדם מטאורולוגיתמונטיס שנמדד בתחנה -פנמן לפימקדם ההשקיה המומלץ  .8איור 

 ההשקיה שמתקבל ביחס לנתונים של גרופיט
 

 בדיקות קרקע 

  ,או לבעיות קרקע אחרותהקרקע ת ו חה במלי יבמטרה לבחון אם צמצום ההשקיה תרם לעלי

ללמוד   ניתן5מטבלה (. 5בטבלה ) בסיום הניסוי( ו1נערכו בדיקות קרקע בתחילת הניסוי )טבלה  

לא  גם  ושבסיום הניסוי אין בעיה של עודפי מלחים מסיסים בחתך הקרקע באף אחד מהטיפולים,  

  ,רמת החנקן המינרלי נמוכה ולהכך בין הטיפולים. בס רמה של יסודות ההזנהנמצא הבדל ב

 המומלץ   בתחום - והאשלגן  ,הזרחן גבוה

 

רמת יסודות הזנה ויסודות מליחות במיצוי העיסה הרוויה בטיפולים השונים בבדיקות  .5טבלה 
 שבוצעו בסיום הניסוי

שנת  
 המלצות 

 עומק 
 )ס"מ( 

מוליכות  
(dS/m ) 

כלוריד  
 )מא"ק/ל'( 

מינרלי    נקןח
 )מ"ג לק"ג(

 זרחן  
 )מ"ג לק"ג(   

אשלגן  
 )מא"ק/ל'( 

2018 0-20 1.20 6.04 21.6 114 0.74 

20-40 1.39 9.20 16.2 80 0.33 

2020 0-20 1.18 6.66 20.1 115 0.49 

20-40 1.34 9.00 11.7 82 0.34 

 

  דיון

פוגע   ,2020 שנתב ץמלו הכפי ש ,בכמויות המים צמצוםמטרת הניסוי הנוכחי הייתה לבחון אם ה

  לא הייתה פגיעהכי מתוצאות הניסוי עולה   .קטיףהאיכות לאחר  הפוטנציאל  ב ו ובאיכות  ,ביבול

זהו חיסכון  ו  ,(20%- לד' לעונה )כ מ"ק 150 -החיסכון עומד על כ ולהכך . בסבכל המדדים

   .  משמעותי

ללא    יותר ג צמח נמוךשילהצמצום כמות המים  באמצעותבבסיס הניסוי: אם ניתן שהשאלה לגבי 

  2020המלצות השקיה לפי בגם ו  ,בעונה הנוכחיתקבלה תשובה התלא  -פגיעה ביבול או באיכות 

יתכן שיש מקום לצמצם י הגיע לצמח יותר נמוך )הנתונים אינם מובאים בדו"ח(.לא הצלחנו ל

 ים של הגידול.מ כמויות המים בשלבים המוקדבותר י
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תחנות של טנסיומטרים ידניים ותחנה של   שתישנוהל באמצעות  ,המעקב אחר מתח המים

הביא לפעילות   2020טנסיומטרים אלקטרוניים לכל טיפול, מלמד שהחיסכון במים בהמלצות 

.  2018המלצות לפי  טיפולפעילות השורשים שהתקבלה בביחס ל ,שורשים מרוסנת באופן יחסי

ך  ולכן בס ,לא פגע ביבול או באיכות  2020ת  ריסון פעילות השורשים שהתקבל בהשקיה לפי המלצו

הטיפולים בבדיקות   שנירמת הכלוריד בעלים בניתן להגיד שהוא היה לטובת הצמח.   ולהכ

, כך שגם בעלים לא ניתן לראות  ניהםביללא הבדל מובהק   ,שהתבצעו בחודש דצמבר היו גבוהות

מהשוואה של המערכת  . )הנתונים לא הובאו בדו"ח( בעיה שנוצרה כתוצאה מהחיסכון במים

המערכות מאוד דומות,   שתי המגמות בעולה כי האלקטרונית למערכת של הטנסיומטרים הידניים  

לגבי הערכים עצמם, ניתן לומר שהמערכת האלקטרונית של וירידיקס מגיעה לערכי סף יותר  ו

גורם לירידה בערכי הסף ה ,מהרכיב של המוליכות החשמלית כתוצאהתכן שיגבוהים, י

טנסיומטרים  הלעומת  ,י הצמח(ל יד )המליחות גורמת לקושי בהוצאת מים ע נסיומטר הרגילבט

 לידי ביטוי בצורה מלאה. בא  םבהש  ,של וירידיקס

ה במוליכות  י ראינו שהירידה בכמויות המים לא הביאה לעלי בסוף העונהבבדיקות הקרקע 

 הטיפולים.    בשנידומה הייתה הרמה של יסודות ההזנה ויה בריכוז הכלוריד, יהחשמלית או לעל 

לגידול   , כפי הנראה,נכונות ,2020שנת ב בשו וג שההמלצות שעל כך כל הנתונים שנאספו מלמדים 

   פלפל בתנאי בקעת הירדן.

לנתוני ההתאדות המחושבת   GROFITי  ל יד שנמדדו בתוך המבנה ע   ,מהשוואת נתוני ההתאדות

בסתיו ובאביב נתוני ההתאדות בתוך המבנה  כי נראה   ,טאורולוגיתמונטיס( בתחנה המ-)פנמן

נמוכים משמעותית מנתוני ההתאדות המתקבלים מהתחנה המטאורולוגית החיצונית. ההסבר  

עת  ילקבשיש  פרוסה בסתיו ונפרסת מחדש באביב, ומכאן גם החשיבות הצל הרשת  ב נעוץלכך 

 בתוך המבנה. כמויות המים הנדרשות לפי נתוני התאדות 

של   אם ניתן להשתמש במערכת קומפקטית בחינה :מטרה נוספתלניסוי זה   לעיל,לאור האמור 

- התאדות בשיטת פנמןהמודדת נתוני קרינה, טמפרטורה ולחות ומייצרת נתון  GROFITחברת 

 PRMBנתוני התאדות ככלי בקבלת החלטות נכונות בנושא ההשקיה של הפלפל.  ,ונטיסמ

וקשה להניח   ,שעלותה גבוהה ,ידות שהתבצעו בתחנה מטאורולוגית סטנדרטיתמבוססים על מד

 GROFITמערכות  ארבע שחקלאים ירכשו אותה לצורך התקנה בחממות שלהם. ההצבה של

כמו   .יחסיתקטנות  מכשירים  ההציוד אמין והסטיות בין  כי   תמלמד , בארבעת המבנים של הניסוי

קביעת  בלהשתמש בהם  נראה כי ניתן ו  ,GROFITהמקדמים ביחס לנתוני  בוצע חישוב של ,כן

 להמשיך את המעקב הנוכחי עונה נוספת.   תנוכוונב ,כדי לבסס נתונים אלו כמויות המים להשקיה.

 

 . על השתתפותם במימון המחקר -פלפל במועצת הצמחים הל ולשולחן " הבעת תודה: תודה לקק


