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השקיית גידולים מוגנים בתחילת ההתפתחות שלהם תוך שימוש 
 בהערכה דינמית של האוופוטרנספירציה והשפעתה על היבול

 
 מו"פ בקעת הירדן - אפרים ציפילביץ, זיוה גלעד, אחיעם מאיר

 נהל המחקר החקלאייהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מ - , שבתאי כהןיוסף טנאי
 שה"מ, משרד החקלאות. - דוד סילברמן

 מועצת הצמחים. - אדלראורי אסקירה, יצחק 
 

 תקציר

: בשנים האחרונות התרחב בארץ גידול פלפל בחממות. כיום יש בארץ ובעולם ידע רב על הצגת הבעיה

מתבססת על התאדות ייחוס מנתונים מטאורולוגיים או גיגית, דרישות ההשקיה של גידולים חשופים, אשר 

מותאמים למצב הגידול. לעומת זאת הידע הנוכחי על השקיית גידולים בחממה לפי תנאים פנימיים מועט. 

רוב מדדי ההשקייה מבוססים על תנאים מטאורולוגיים חיצוניים. בנוסף, הערכת צריכת המים לפי מודל 

ל הנחה של כיסוי מלא של הגידול ולא לוקחת בחשבון כיסוי חלקי, גורם משמעותי מונטית' מבוססת ע-פנמן

 בעיקר בשלבים הראשונים של התפתחות הצמחים. לצורך זה נדרש ידע אמין על מדד שטח העלה.

), להערכה בזמן אמיתי של מדד Kinect: (א) בחינה והתאמת מערכת מדידה מסוג קינקט (מטרות המחקר

שטח העלה. ידע זה יאפשר הפעלת מודלים שונים של אוופוטרנספירציה המתאימים לשלבים השונים של 

התפתחות הצמחים (ב) פיתוח מדדים של דרישות השקיה לגידולי חממה בשלבי ההתפתחות הראשונים 

ים הפרדה בין טרנספירציה מהצמחים שלהם, תוך שימוש במודלים דינמיים של אוופוטרנספירציה שמאפשר

 והתאדות מהקרקע. 

מ'  10: הניסוי בוצע בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן בשלוש מנהרות עבירות (רוחב המנהרה שיטות עבודה

מבנים מסוג "חמרשת": כיסוי רשת  3. מבנים שנבחנו: 14/8/18 -מ'). שתילי פלפל זן גלעד נשתלו ב 45ואורך 

 ) עם השקייה 3ת וסוף עונה), וכיסוי פלסטיק בחורף. מבנה אחד (מבנה מס' בתקופות החמות (תחיל

טיפולי  4) בהם 1,2מסחרית אחידה, מדידות מטאורולוגיות, ליזימטרים, ושני מבנים נוספים (מבנים 

 השקייה עם חזרות. 

נו חושב היחס היומי בין ההתאדות המחושבת לפי המודלים שנבח: תוצאות עיקריות לתקופת הדו"ח

במחקר זה, לבין התאדות הייחוס החיצונית, עבור מספר ימים לפני ואחרי הסרת רשת הצל. ניתן לראות 

מההתאדות החיצונית,  40% -שבעוד שעם כיסוי רשת הצל המודלים הפנימיים נותנים הערכת התאדות של כ

כון במים ע"י . ממצא זה ממחיש את פוטנציאל החיס70-80%הסרת רשת הצל מגדילה יחס זה לסביבות 

השקייה לפי משתני אקלים פנימיים. נמצא קשר לינארי טוב בין גובה הצמחים ומדד שטח העלה. מדידה של 

בתחילת ובסוף העונה; ברוב עונת הגידול, מודל  SWPההתאדות מהקרקע הייתה בהתאמה טובה למודל 

SWL  והמדידה היו קרובים מאד. מדידות היבול הראו על האפשרות להפחית את מנת ההשקייה תוך

שימוש במודלים עבור צמחים קטנים, ביחס להמלצות וכן ביחס למודל לצמחים מפותחים, ללא פגיעה 

 . 15%-בכ ביבול, כלומר להגדיל את יעילות השימוש במים

ת מיקרואקלים בתוך המבנה והערכת התאדות לפי מודלים : מדידמסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות

 לצמחים קטנים, מאפשרים חסכון בהשקייה ללא פגיעה ביבול.
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 מבוא 

, והשטח הנוכחי של גידול פלפל מוגן איכותי וחממות בשנים האחרונות התרחב בארץ גידול פלפל בבתי רשת

  דן. מגדלים בארץ בעיקר בשני סוגי בתי גידול:דונם בערבה ובבקעת היר 20,000ליצוא בחורף עומד על מעל 

. בית רשת בנוי מרשת חיצונית קבועה (רשת נגד חרקים או לשיפור תנאי אקלים) ובנוסף רשת צל מתחתיה 1

בית צמיחה מכוסה רשתות בתחילת העונה ובסופה, כאשר  -. חמרשת 2או מעליה בתקופות החמות יותר; 

 בתחילת נובמבר מוחלפת הרשת בפוליאתילן לתקופת החורף. 

ואקלים מגוונות, ותלויות בעיקר במאפייני הכיסוי (סוג החומר, צבעו, השפעות הכיסוי על המיקר

תצורת המבנה והגג) ובגידול. כל המחקרים שנעשו עד היום הצביעו על כך שכיסויים מפחיתים את הקרינה 

ומהירות הרוח בהשוואה לגידול חשוף, בעוד שהממצאים על שינויים בטמפרטורה ולחות האוויר כתוצאה 

שקיה של . כיום יש בארץ ובעולם ידע רב על דרישות הה)Tanny, 2013(ול אינם חד משמעיים מכיסוי הגיד

גידולים חשופים, אשר מתבססת על התאדות פוטנציאלית מנתונים מטאורולוגיים או גיגית, מותאמים 

והיזון חוזר מטנסיומטרים בקרקע או ליזימטרים  ,למצב הגידול בעזרת מקדמים אמפיריים לשטח פתוח

גידולים באזורים במצע מנותק. לעומת זאת הידע על השקיה של גידולים מכוסים מועט, ומוגבל למספר 

  .)Moratiel & Martínez-Cob, 2012(  (Möller, Tanny, Li, & Cohen, 2004) ספציפיים

הראו שינויים אלה  קודמיםמחקרים מספר הגידול תחת רשת משנה את המיקרואקלים של הצמחים, ו

 במחקר שערכהלדוגמה, . )Tanny, 2013( של הגדלת יעילות השימוש במים תחת רשתות וכן את האפשרות

מש נמדדה האוופוטרנספירציה של כלל  50קבוצת המחקר שלנו על תצרוכת המים של פלפל בבית רשת 

הגידול והטרנספירציה של הצמחים בשיטות קורלציית הערבולים וזרימת המים בגבעול, בהתאמה, עם 

מונטית מותאם לבית הרשת והערכים המחושבים היו -התאמה טובה בין השיטות. פותח מודל פנמן

. תצרוכת המים לגידול פלפל חשוף בתנאי אקלים חיצוני )Möller et al., 2004( תאמה טובה עם המדידותבה

 50% –רטי. הממצאים הראו כי בגידול המכוסה האוופוטרנספירציה הייתה נמוכה בכ חושבה באופן תיאו

 (Harmanto, Salokhe, Babel, & Tantau, 2005)עבור חממות, בהשוואה לערך המחושב לגידול החשוף. 

מונטית', -מןמאוופוטרנספירציה חיצונית מבוססת על מודל פנ 75%הראו כי השקיית גידול עגבניה בשיעור 

 נתנה יבול אופטימאלי. 

 & ,FAO56,(Allen, Pereira, Raes לפימונטית' -לפי מודל פנמן אוופוטרנספירצית ייחוסשל  ההערכ

Smith, 1998) ת מוכפלהגידול,  מהלךמבוססת על ההנחה שהצמחים מכסים את הקרקע באופן מלא. ב

מקדם גידול הלוקח בחשבון את מצב התפתחות הצמחים. מקדם זה הינו באוופוטרנספירצית הייחוס 

לכן, מקדם זה לא תמיד מייצג את המצב האמיתי של אמפירי ומבוסס, בדרך כלל, על ממוצעים רב שנתיים. 

בגידול חקלאי של גידולי שורה, כמו פלפל, ובמיוחד עבור התפתחות הצמחים בתנאי גידול ספציפיים. 

צמחים בשלבים הראשונים של ההתפתחות שלהם, רק חלק מהשטח מכוסה על ידי הצמחיה, וחלק זה 

, פותח על מנת לקחת בחשבון את הכיסוי SW (Shuttleworth & Wallace, 1985)משתנה עם הזמן. מודל 

בספרות המדעית הוצעו החלקי של הצמחים ואת ההפרדה בין אידוי מהקרקע והטרנספירציה מהצמחים. 

, SW-Patch (SWP) נקרא : האחדSW,(Lhomme & Chehbouni, 1999) (Yang, 2015)שתי גרסאות למודל 

 SW-Layer נקרא ומתאים לגידול דליל בו השטפים מהצמחיה והקרקע אינם מצומדים, והשנימודל כתמי, 

(SWL) , ,מתאים לגידולי שורה שם צפויה אינטראקציה בין הצמחיה לקרקע. ומודל שכבתי

 crop)י הנוף , ובמידת כיסו(LAI)האוופוטרנספירציה המחושבת לפי מודלים אלה תלויה במדד שטח העלים 

cover fraction)שימוש במודלים אלה בתחילת הגידול ערכם משתנה בצורה דינמית עם גדילת הצמחים. , ש

 עשוי לשפר את ניהול ההשקיה. 

להערכה בזמן אמיתי של מדד שטח  KINECTבחינת והתאמת מצלמת תנועה מסוג (א) : מטרות המחקר 

פיתוח הערכות צריכת המים של גידול . (ב) העלים וכיסוי הנוף של גידולים בחממה בתחילת הגידול שלהם

 בזמן אמיתי, ע"י הערכה דינמית  LAIפלפל בחממה, מבוססים על משתני מיקרואקלים פנימיים וערכי 

 של האוופוטרנספירציה. 
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 מהלך המחקר ושיטות עבודה

הניסוי בוצע בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן בשלוש מנהרות עבירות  מערך הניסוי וטיפולי ההשקייה:

מ"ק/ד', קומפוסט בוצה  3משתת בערוגות הקיימות, פיזור  –מ'). הכנת שטח  45מ' ואורך  10(רוחב המנהרה 

צורך חיטוי סולרי מ"ק/ד' בהמטרה, תיחוח, פריסת פלסטיק שקוף על כל השטח ל 100מטופלת, שטיפה של 

גלעד (הזרע סידס). הגידול היה  –, זן 14/8/18והזרמת אדיגן בערוגות (באמצעות שלוחות הטפטוף). שתילה  

 –צל שחורה. רשת הצל הוסרה ב  40%מאש ורשת  17בשתילה, המנהרות כוסו ברשת  .רשת-במתכונת חמ

הותקנה רשת צל   21/2/19 –מ"מ.  ב  0.12עובי  IRמש הוחלפה בפלסטיק  17רשת  18/11/18 -. ב18/9/18

ניתנה  3צל. במבנה  40%מעליו רשת שחורה ו  מש,17הוחלף הפלסטיק ברשת  22/4/19-. ב הפלסטיקעל  40%

 .ניתנו טיפולי השקייה, לפי הפירוט להלן 2-ו 1השקייה משקית אחידה במשך כל העונה. במבנים 

פנמן חיצוני +מקדם  –טיפול משקי . 1בעה טיפולי השקייה: הופעלו אר 26/8/18 -ב : טיפולי השקיה

מונטית' שכבתי -מודל  פנמן. PM_SWP – Patch( .3מונטית' כתמי (-מודל פנמן. 2 כמקובל בגידול מסחרי.

)PM_SWL - Layer .(4 .מודל פנמן-) מונטית' עם מקדם שכבת גבולPM_Rb .( מוצג מירווח  1בטבלה

 .ההשקיה לכל טיפול השקיה במהלך העונה ומקדמי

 : מרווחי השקיה ומקדמי השקיה לכל טיפול במהלך העונה1טבלה 

 תאריך
מרווח 
 בימים

 מקדם השקיה
   SWP SWL PMRB מסחרי

26/8/18 2 0.6 0.79 0.79 0.79   
30/8/18 3 0.6 1 0.79 0.79   
5/10/18 3 0.9 1 0.79 0.79   

21/10/18 3 1 1.2 0.95 0.95   
23/11/18 4 1.2 1.2 0.79 0.79   
10/1/19 4 0.7 1 0.8 0.8   
15/2/19 4 1.1 1.2 1.2 1.2   
16/4/19 3 1.1 1.2 1.2 1.2   

 .2015/16נקבעו לאור תוצאות שנאספו בניסוי קודם בעונה  פרט למסחרימקדמי ההשקיה לטיפולים 

טיפולים הופעלו , 2-ו 1במבנים  ).1אחידה כל העונה לפי הנוהל המסחרי (טיפול  הופעלה  השקייה 3במבנה 

מ'.  4מ', אורך חלקה לקטיף  7: אורך חלקת טיפול א')1, ראה איור ערוגות 5בשלוש ערוגות מרכזיות (מתוך 

מציג נתוני  2איור חזרות בכל מבנה).  4חזרות ( 8 –כל טיפול הופעל ב   26/8/18 -הטיפולים הופעלו ב

כמויות המים המצטברות שניתנו כהשקייה בכל מבנה התאדות מצטברת  כפי שנאספו המהלך העונה. 

  .2וטיפול מוצגות בטבלה 

 

  כמויות מים שניתנו בפועל לפי הטיפולים  (מ"ק/ד') -  2טבלה 
 כמות מים במ"ק/ד'

 4טיפול  -PMRB 3טיפול -SWL 2טיפול  -SWP 1טיפול -מסחרי
840 548 514 611 

 מ"מ גשם. 25) ירדו 18/11/18במהלך העונה עד ההחלפה לכיסוי בפלסטיק  (
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(מבנה מס'  חמרשת: מבנה א.2איור 
). 13-9-2018) כחודש לאחר השתילה (3

ניתן לראות את חמש שורות הצמחים. 
ניתן לראות משמאל את ליזימטרים 
 העודפים שהוצבו בשורה המרכזית.

-: חיישנים מיקרוב.2איור 
מטאורולוגיים מותקנים מעל לצמחי 

). ניתן לראות 3הפלפל בחמרשת (מבנה 
סוני, מד -את מד הרוח האולטרא

טמפרטורה ולחות אוויר, מד קרינה 
נטו ואוגר נתונים (קופסה לבנה) 

 מחובר לעמוד.

: מערכת חיישנים ג.2איור 
 להערכת התאדות מהקרקע

מערכת  .מוצבת מעל לשביל
בתוך שורת הוצבה דומה 

 הצמחים. 

 
 

 : התאדות מצטברת במהלך עונת הגידול בכל אחד מהטיפולים. פנמן רגיל=טיפול משקי.2איור 
 

 וחישוב המודלים צריכת מים,מדידת התאדות מהקרקע, מדד שטח עלים, , מטאורולוגיות-מדידות מיקרו

. הוצב מד המודלים השוניםהוצבו חיישנים מיקרומטאורולוגיים לחישוב אוופוטרנספירציה לפי , 3מבנה ב

(איור  , חיישני טמפרטורה ולחות אוויר, מד קרינה נטו ומד קרינה גלובאליתסוני תלת צירי-רוח אולטרא

, כפי (zero plane displacement)מ' מעל מישור העתקת האפס  2 –. החיישנים הוצבו בגובה של כ ב')1

. חודשים) 9-(כ 12.08.2018-20.5.2019בתקופה מונטית'. החיישנים מדדו ברציפות, -שנדרש בנוסחת פנמן

הערכה של התאדות מהקרקע דקות נרשמו על אוגר נתונים.  10שניה, וערכים ממוצעים של כל מדידה נערכה 

מ' מעל  0.15), ומהירות הרוח בגובה IRטר נעשתה בשיטת מעבר מסה. נמדדו טמפ' פני הקרקע (ע"י תרמומ

ממדי), באזור קרקע רטובה (מתחת לצמחים) וקרקע יבשה (בשביל), -סוני דו-פני הקרקע (מד רוח אולטרא

 ג'. 1איור צילום בראה 

. חל עיכוב במשלוח המצלמה מיפן, KINECT, אמור היה להימדד באמצעות מצלמת (LAI)מדד שטח העלה 

ביצענו מספר מדידות בעזרת ה תף היפני לגבי אופן השימוש בתוכנה שהם פיתחו. וכן בהדרכה של השו
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KINECT  .היה חשוב לנו לקבל ערכי (ראה נספח) אך לא הגענו למצב עבודה רציףLAI  אמינים מיד

לכן, בתחילת המודלים עבור צמחיה דלילה. ההתאדות ע"י בתחילת הניסוי, כדי לקבל חישוב נכון של 

, אלא שהצילומים נעשו באופן ידני, ע"י מצלמת KINECT-במתכונת דומה לזו של ה LAIנמדד  ,הניסוי

טלפון סלולרי, ועיבוד התמונה לקבלת שטח עלים מוטל (שטח הכיסוי) נעשה ע"י תוכנת עיבוד תמונה של 

MATLAB . בהמשך הניסוי נעשו מדידותLAI  גם ע"י מערכתSunScanה , וגם ע"י קטיפת צמחים ומדיד

צמחים.  12 –, ב Heat-Pulseנמדדה זרימת מים בגבעולי הצמחים בשיטת ישירה של שטח העלים במעבדה. 

נתונים מטאורולוגיים לא הספקנו להשלים את עיבוד נתונים אלה. הדיווח עליהם יוגש יחד עם דו"ח שנה ב'. 

מציגה את  3טבלה  .יסוימ' מאתר הנ 200 –חיצוניים נלקחו מתחנה של השירות המטאורולוגי הנמצאת כ 

 מונטית'.-שחושבו המבוססים על נוסחת פנמןהמודלים 

 
 : המודלים שחושבו לצורך הערכת מנת המים בטיפולי ההשקייה השונים3טבלה 

  FAO56ET כינוי המודל
 משקי

SWP 
 כתמי

SWL 
 שכבתי

PMRB 

התאדות  תיאור
ייחוס לגידול 
דשא מושקה 

היטב. משמש 
כערך ייחוס 

לקביעת 
 השקיה.

(Allen et 
al., 1998) 

צמחיה מפוזרת. 
אין 

אינטראקציה 
בין הקרקע 

 לצמחים.
(Yang, 2015) 

קיימת 
אינטראקציה 

בין הקרקע 
 לצמחים 

(Yang, 2015) 

החלפת ההתנגדות 
האווירודינמית לפי 

פילוג רוח לוגריתמי, 
בהתנגדות לפי שכבת 

 גבול.
(Pirkner et al., 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 תוצאות

 , וגובה הצמחיםLAI –מדד שטח העלה 
מדידות שטח העלה בעונה זו בוצעו בשיטות אלה: א. צילום הצמחים מלמעלה ועיבוד התמונה ע"י 

MATLAB לחישוב אחוז הכיסוי ו- LAI ב. מדידה באמצעות מערכת ייעודית מסוג ;SunScan  שזמינה

במינהל המחקר החקלאי; ג. מדידה ידנית ישירה ע"י קטיף מספר צמחים ומדידת שטח העלים ע"י מכשיר 

LICOR בתחילת העונה, כשהצמחים היו קטנים המדידה נעשתה בערך אחת לשבוע ובהמשך במרווחי זמן .

להלן  2דידה. איור גדולים יותר. במקביל למדידה זו נמדד גובה הצמחים בצורה ישירה באמצעות סרט מ

. הרגרסיה הלינארית בין גובה LAI -לאורך העונה וכן את הקשר בין גובה הצמחים ל LAIמציג את השתנות 

 . 2R 0.93 =הצמחים למדד שטח העלה היא בעלת 

 (א)
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 (ב)

: (א) השתנות מדד שטח העלה במשך ענות הגידול. הצבעים השונים מציינים שיטות שונות של 2איור 
 הערכת מדד שטח העלה. (ב) הקשר בין מדד שטח העלה לבין גובה הצמחים, משתילה ועד צמחים בוגרים. 

 
 וחישוב המודלים מטאורולוגיים-נתונים מיקרו

על הקרינה בתוך המבנה, ביחס לקרינה  261ביום הצל השחורה רשת  הסרתמוצגת השפעת  'א3איור ב

שבעוד שהקרינה החיצונית לא השתנתה כמעט (קו כחול), הקרינה הפנימית  החיצונית. ניתן לראות בבירור

מציג את היחס היומי בין ההתאדות המחושבת  'ב3עלתה משמעותית לאחר הסרת רשת הצל, כצפוי. איור 

התאדות הייחוס החיצונית. ניתן לראות שבעוד שלפני הסרת רשת  לפי המודלים שנבחנו במחקר זה, לבין

הסרת רשת הצל מההתאדות החיצונית,  40% -הצל המודלים הפנימיים נותנים הערכת התאדות של כ

ממצא זה ממחיש את פוטנציאל החסכון במים ע"י השקייה לפי משתני . %80-70מגדילה יחס זה לסביבות 

   אקלים פנימיים. 

 (א)

 )(ב

: השפעת הסרת רשת הצל השחורה על (א) הקרינה במבנה ועל (ב) ההתאדות המחושבת לפי 3איור 
 .ביחס להתאדות המחושבת החיצונית המודלים השונים
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, וכפי שחושבה על בסיס SWL ,SWPמציג התאדות מהקרקע, כפי שחושבה ע"י שני המודלים,  4איור 

הגרפים מראים בבירור כיצד עליה במדד שטח  בין הצמחים.המדידות שלנו בתוך שורת הצמחים ובשביל 

 -(כ משמעותית את ההתאדות מהקרקע. במיוחד ניתן לראות כי במדד שטח עלה גבוה יחסית ההעלה הפחית

 .קטנה מאד, ההתאדות מהקרקע כפי שחושבה על בסיס המדידות שלנו )1.7

 . 5לים ונמדד על ידינו מוצג באיור מהלך תקופתי של ההתאדות מהקרקע, כפי שחושב ע"י שני המוד

 

, ומוערכת לפי PATCH-SWP –, ו LAYER-SWL: התאדות מהקרקע, מחושבת לפי המודלים 4איור 
 . LAI=1.7, 21.11: תאריך ימין; LAI=0.12 ,31.8: תאריך שמאל. (Meas) המדידות שלנו

  

 

 , ומדודה. SWP ,SWL: התאדות יומית מהקרקע, לאורך עונת הגידול, מחושבת לפי המודלים 5איור 

משתילה) של הגידול,  250משתילה) והסופית (החל מיום  50מראה כי בתקופה ההתחלתית (עד יום  5איור 

 והמדידה היו קרובים מאד.  SWLהיה קרוב יותר למדידה. ברוב עונת הגידול, מודל  SWPמודל 

 
 יבול ואיכות

קטיפים. הפרי מוין לפי המקובל. אחת לחודש נשלח   17סה"כ   14/5/19עד  12/11/18-החלקה נקטפה החל מ

מדגם פרי מכל חזרה לבדיקות חיי מדף במעבדה של פרופ' אלי פליק במחלקה לאחסון במנהל המחקר 

מ"צ (ממוצע לארבעה  21-ימים ב 3מ"צ +  7-החקלאי.  הפרי עבר שטיפה במים חמים, שהה שבועיים ב

 אבוד משקל, רקבונות, הצטמקטת וניתן ציון כללי הנקרא מדד הופעה. וקרטונים). נבדק
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 יבול:

דומה לפוטנציאל היבול בטיפול המסחרי. משקל ממוצע של פרי  PMRB-ו SWLפוטנציאל היבול בטיפולים 

כן, התפלגות גודל הפרי לא הושפעה מכמויות המים שהחלקה קיבלה. -בודד היה זהה בכל הטיפולים, כמו

 .6נתוני היבול מוצגים בטבלה 

 

 השפעת טיפולי השקיה על היבול והתפלגות גודל פרי.: 6טבלה 

 טיפול
משקל  יבול בק"ג/מ"ר

 פרי ג'
השקייה  לגודל %

 שנתית 
 מ"מ M L XL G-XL יצוא סה"כ

 840 25.19 35.00 30.54 7.29 196 א 11.8 א 12.3 ) משקי1(
)2 (SWP 11.7 548 23.30 35.69 32.27 7.15 196 א 11.3 אב 
)3 (SWL 10.9 514 24.62 33.19 34.42 6.74 195 ב 10.2 ב 
)4 (PMRB 11.5611 21.85 35.34 34.06 7.37 194 אב 11.03 אב 

 

-קיבל השקייה נמוכה ב SWPמציג את היבול בכל טיפול כתלות בהשקייה. ניתן לראות כי הטיפול  6איור 

-ונתן יבול ללא הבדל מובהק מהיבול המשקי. בנוסף, ההשקיה בטיפול זה היתה נמוכה בכ מהמשקית,  35%

. שני הטיפולים מבוססים על מדדי אקלים פנימיים, אך נוסחת פנמן בטיפול PMRBמההשקיה בטיפול  10%

PMRB  מתייחסת לגידול אחיד ואילו הנוסחה בטיפולSWP וכוללת את  מתייחסת לצמחים ולקרקע בנפרד

 . נראה שטיפול זה מאפשר הגדלה נוספת של החיסכון במים.  אחוז הכיסוי

 

: יבול שנתי כתלות בהשקייה הכוללת 6איור 
בטיפולים השונים. ההשקייה מופיעה כאחוזים 

 בעונה. (Commercial)מההשקיה המשקית 

 
 

 חיי מדף:

אחת לחודש נשלח מדגם פרי מכל חזרה לבדיקות חיי מדף במעבדה של פרופ' אלי פליק במחלקה לאחסון 

ההופעה בסיום הסימולציה לא הושפע מטיפולי במנהל המחקר החקלאי. בכל ארבעת הקטיפים מדד 

 ההשקיה שהיו בחלקה.
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 דיוןסיכום ו

במימון קרן המדען הראשי, הראינו כי הערכת אוופוטרנספירציה לפי מודלים שבוצע במחקר קודם, 

והגדלת יעילות  לצמחי פלפל,המבוססים על מיקרואקלים שנמדד בתוך החממה, מאפשרת השקייה מדויקת 

ועל כיסוי מלא של  השימוש במים. המודלים במחקר הקודם היו מבוססים על צמחים גדולים ומפותחים

שנתיים, כמו פלפל, תקופת הגידול ההתחלתית של הצמחים יחסית ארוכה. בנוסף, -. בגידולים חדהקרקע

גבוהה. מאחר ובתקופה  השתילה נעשית בעונה החמה (חודש אוגוסט בבקעת הירדן) כאשר צריכת המים

תנאים השערת המחקר הייתה שהשקייה שמתאימה לוכיסוי הקרקע חלקי, ההתחלתית הצמחים קטנים, 

אלו תאפשר את הגדלת החיסכון במים. לכן, במחקר זה נבדקה לראשונה הערכת האוופוטרנספירציה לפי 

לפי מודלים אלה. בוצעו שני  והשקייה SWP –ו  SWLשני מודלים המבוססים על כיסוי חלקי של הצמחים, 

מונטית' שנמצא מתאים במחקר הקודם, והשני לפי ההמלצה -טיפולי השקייה נוספים, האחד לפי מודל פנמן

 המסחרית באזור. 

משתני מיקרואקלים פנימיים, ובעיקר הקרינה, מושפעים מאד מנוכחות או העדר רשת הצל. המדידות הראו 

הה משמעותית מהדרישה עם רשת צל. הדבר התבטא בהערכת כי דרישת ההשקייה ללא רשת צל גבו

 ההתאדות ע"י המודלים השונים, ולבסוף, במנות ההשקייה שניתנו בטיפולים לפי כל מודל. 

נתנו הערכת התאדות דומה, אבל מכיוון שמודל המתארים צמחייה חלקית, בניסוי שבוצע, שני המודלים 

SWP  בתקופות של  1-או גדול מ( 1 נבחר להיותשלו מקדם ההשקייה הכיסוי,  אחוזאת בנוסחאות שלו כולל

לכן, קיבל מקדם השקייה זהה למקדם שפיתחנו במחקר הקודם.  SWL. לעומת זאת מודל אקרית)

 SWL. כתוצאה מכך, היבול בטיפול SWPהייתה מעט נמוכה מזאת לפי מודל  SWLההשקייה לפי מודל 

 . PMRB -ו  SWPהיה נמוך משמעותית מהיבול המסחרי, אבל לא שונה סטטיסטית מהמודלים האחרים 

 

 

 

 תפעול ותוצאות ראשוניות – KINECTמצלמת  -נספח 

ע"י ניתוח תמונה  LAI (Leaf Area Index)מטרת השימוש במצלמת הקינקט להעריך את מדד שטח העלה 

 של הצמחים בחממה. 

 כיצד המצלמה עובדת 

המצלמה מוצבת בגובה ידוע מעל פני הקרקע אשר נרשם כנתון באלגוריתם. בזמן הצילום המצלמה מפרידה 

כלומר עלים. כך ניתן לחשב את שטח הכיסוי של העלים. מכיוון  –בין שטח הקרקע לשטח שאינו  קרקע 

אשר מייצג את  extinction coefficientשעלים יכולים להסתיר אחד את השני, יש להוסיף מקדם דעיכה , 

 העלים שמוסתרים מעלים אחרים.
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   LAIחישוב 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מיקום המצלמה בחממה 

 המצלמה ממוקמת במקום קבוע וידוע על 

 מטרים וניתן להתאים 4-תורן בגובה של כ

 את גובה המצלמה לפי צרכי  

  מעל גובה הצמחים) 70cmהצילום (צריך מינימום 

 

 

 

 

 : KINECT  דוגמה לתמונה שהתקבלה ע"י

ניתן  בממשק הקינקט1) 
לסמן את השטח אותו 

מעוניינים למדוד (התמונה 
השמאלית). ניתן לראות 

שורה ושביל. בתמונה מימין 
ניתן לראות כיצד הקינקט 
מנתח את התמונה ומפריד 

 .בין הקרקע לצמחים

 

 

 

 

כאשר האחוז  ) בתמונה זו ניתן לראות את הפלט של הקינקט2
מייצג שטח הכיסוי ע"י הצמחים. בנוסף ניתן לראות שהקינקט 

 יודע לחשב את השטח היחסי של הכיסוי מכל שכבת גובה. 

 

 

 

 

 

X=Amount of insolation 
received 
I: transmitted light intensity  
I0 = incident light intensity 
K = Extinction coefficient  
LAI = Leaf Area Index 

X=𝐼𝐼0(1 − 𝐼𝐼
𝐼𝐼0

) 
X=𝐼𝐼0(1 − 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼) (because 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 ∗ 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼) 
X=𝐼𝐼0*the value of Kinect leaf area  
The value of the Kinect leaf area =1-𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼 
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