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 להעלאת היבול   נופית תוך לד בתאורת שימוש
 של הפלפל החורפי

 
 מו"פ בקעת הירדן  – , אחיעם מאירגלעד זיוה
 מנהל המחקר החקלאי –, צחי קאמרהדנה חרובי

 משרד החקלאות, שהמ  –דויד סילברמן 
 מועצת הצמחים  –איציק אסקירה 

 
 תקציר 

 

על אף המקובל לחשוב כי בארצנו    ד'. 3500 -הינו כהיקף גידול הפלפל בבקעת הירדן וצפון ים המלח 

ההיפך הוא   האור איננו גורם מגביל בחקלאות, למעשה בגידולים רבים, כגון הפלפל,ש ,שטופת השמש

המחסור באור בחובו של ,  הנכון. כך, חלק ניכר מנופם של צמחים או עצים נתון במחסור של תאורה

-lightחדשנית לתגבור התאורה מתבססת על "לדים" היצרנות ואת היבול. דרך   הנוף מגביל את

emitting diodes (LEDs).    כי תגבור התאורה בתוך  ונמצא השימוש בתאורת לדים   נבחן בניסוי הקדמי

 התוך נופית לעומת העלווה  4עד  2.5נופית פי -הנוף העלה את קצב הפוטוסינתזה של העלווה התוך

 30% -אפריל) בחלקות התאורה התקבל בממוצע כ -בחלקות ללא תוספת תאורה. בחודשי האביב (מרץ

 .  במספר הפירות, בהשוואה לחלקות הביקורתעלייה דומה יותר יבול במשקל, ו

. השפעת שעות הפעלת התאורה  1: נופית-השפעת השימוש בתאורת לדים תוך : לימודמטרת המחקר

נופית (בשני משטרי ההפעלה) על היבול בצד  -. השפעת תאורה תוך2(במהלך היממה) על היבול בזן קנון.  

נבחן עד היום  . השפעת תאורת לד בזן פלפל בעל מקור גנטי שונה (גלעד) מהזן ש3מזרח ומערב בזן קנון. 

 (קנון).

- השפעת שעות הפעלת תאורה תוך .1בוצעו שני ניסויים:   2019/20בעונה  מהלך המחקר ושיטות עבודה:

 נופית בזן גלעד.-. השפעת הפעלת תאורה תוך2ופית על היבול בזן קנון נ

לבן קר   –בניסוי נבחנת תאורה בהרכב ספקטרלי אחד   , 20.8.19 -מנהרה עבירה שתילה בבכל ניסוי בוצע 

– cool white  אביזר התאורה הוא נורות .BIOLED ויז'ן". בכל הטיפולים תאורה  -מחברת "צובה

 . 28/10/19-הופעלה ב

. ביקורת 3  16:00-22:00+  04:00-10:00הארה  ניזמ. 2 06:00-18:00. זמן הארה I :1טיפולים ניסוי 

 תאורה. ללא תוספת 

 . ביקורת ללא תוספת תאורה.2.   06:00-18:00זמן הארה . II  :1טיפולים ניסוי 

 

 תוצאות 

  תוספת תאורה תרמה לתוספת משמעותית של חנטים ביחס לביקורת. תוספת התאורה תרמה  -זן קנון

 אולם לא נמצאה תרומה של תוספת תאורה על סה"כ היבול מכל העונה.  יבול באביב.  30% לתוספת של

 על היבול. לא נמצאה השפעה משמעותית לשעות הפעלת התאורה

לטובת היבול   20-35%הפרשים של בין  תוספת התאורה תרמה לתוספת ביבול הכללי. נמצאו  -זן גלעד

  .התאורהעם תוספת (הן במשקל והן במספר פירות) בחלקות 
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 מבוא
 

ד'. פלפל ליצוא נשתל במהלך חודש  3500 -היקף גידול הפלפל בבקעת הירדן וצפון ים המלח הינו כ

אוגוסט ומשווק החל מנובמבר. בחודשים נובמבר עד סוף מרץ עיקר הפרי מופנה ליצוא, כתלות באיכות  

יולי. בתקופה זו, ובמחיר. השוק המקומי, וכן מספר אפיקי יצוא, משוועים לפרי איכותי מסוף מרץ ועד 

יצרני הפלפל בערבה נמנעים מגידול חקלאי עקב דרישת סניטציה באזורם ולפיכך, מגדלי הפלפל בבקעת 

על אף המקובל לחשוב כי בארצנו  וליצוא.  המקומי הירדן הינם ספקים כמעט יחידים של פרי זה לשוק 

ההיפך הוא   , כגון הפלפל,שטופת השמש האור איננו גורם מגביל בחקלאות, למעשה בגידולים רבים

דבר הנובע ממיקומם   –הנכון. כך, חלק ניכר מנופם של צמחים או עצים נתון במחסור של תאורה 

מערבי) ו/או מהצללה עצמית של הנוף על חלקיו הפנימיים, או -הגאוגרפי (למשל פחות אור בצד הצפוני

היצרנות ואת  הנוף מגביל אתהצללה של מבנים או צמחים/עצים סמוכים. המחסור באור בחובו של 

 light-emitting diodes"לדים" הוספת היבול. דרך חדשנית לתגבור התאורה מתבססת על 

(LEDs).לראשונה השימוש בתאורת לדים,  נבדק, 2016-2017בניסוי הקדמי שביצענו בעונה   לחלקות

 4עד  2.5נופית פי -העלווה התוךמצאנו כי תגבור התאורה בתוך הנוף העלה את קצב הפוטוסינתזה של 

אפריל) בחלקות התאורה  -בחלקות ללא תוספת תאורה. בחודשי האביב (מרץ תוך נופיתלעומת העלווה ה

במספר הפירות, בהשוואה   37%יותר יבול במשקל, ובהתאמה הייתה עלייה של  30% -התקבל בממוצע כ

פברואר הייתה חנטה  -י בחודשים ינואר, הבחנו כ2018-2019בניסוי שנערך בעונה לחלקות הביקורת. 

מוגברת בצד מערב של חלקות התאורה בהשוואה לביקורת באותו הצד. דבר זה נתמך ע"י נתוני היבול  

תוספת היבול נבעה מתוספת של פרי שמקורה בשורות המערביות של הערוגות שהוארו. על  –באביב 

צדדים השונים של הערוגה, בניסוי הנוכחי  נופית על ה-מנת לברר יותר לעומק את השפעת התאורה התוך

 לאורך כל העונה. ביצענו מעקב נרחב על החנטה בזן קנון

בגידול פלפל בבקעת הירדן. בעונה   נופית-בחינת השפעת השימוש בתאורת לדים תוך: מטרת המחקר

 נבדקו ההיבטים הבאים של שימוש בתאורה בגידול פלפל:  2019/20

 . השפעת שעות הפעלת התאורה (במהלך היממה) על היבול בזן קנון.1

נופית (בשני משטרי ההפעלה) על היבול בצד מזרח לעומת מערב בזן -. השפעת תאורה תוך2

 קנון.  

 . השפעת תאורת לד בזן פלפל בעל מקור גנטי שונה (גלעד) מהזן שנבחן עד היום (קנון). 3
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 ושיטות עבודה   המחקרמהלך  
 

מ'),  11עבירה (רוחב מפתח כל ניסוי מבוצע מנהרה במסגרת המחקר שני ניסויים:  בוצעו 2019/20בעונה 

-בספטמבר הוסרה רשת הצל, ב 19-. ב40%מש) ורשת צל  50, תחת רשת נגד חרקים (20.8.19 -שתילה ב

במרץ הותקנה רשת הצל על הפלסטיק,   16-בנובמבר הוחלפה הרשת נגד חרקים בכיסוי פוליאתילן, ב 17

 ) עד לסוף הניסוי. 40%ה מש (ומעליה רשת צל שחור 50במרץ הוחלף הפלסטיק ברשת  22 -וב

 . 20/8/19 -שתילה ב  זן קנון (זרעים גדרה)במנהרה עבירה, מבוצע הניסוי :  Iפירוט ניסוי 

. אביזר התאורה הוא נורות  cool white –לבן קר   –בניסוי נבחנת תאורה בהרכב ספקטרלי אחד  

BIOLED 28/10/19-ויז'ן". בכל הטיפולים תאורה הופעלה ב-מחברת "צובה . 

 פרוט הטיפולים:

 מ').  5חזרות, כל אחת באורך  4(  06:00-18:00זמן הארה  .1

 .מ') 5חזרות, כל אחת באורך  4( 16:00-22:00+  04:00-10:00הארה  ניזמ .2

 ארבע חלקות ביקורת ללא תוספת תאורה. .3

   20/8/19שתילה זן גלעד (הזרע), בוצע במנהרה עבירה, מהניסוי    :IIפירוט ניסוי  

. אביזר התאורה הוא נורות   cool white –לבן קר  – תאורה בהרכב ספקטרלי אחד נבחנת בניסוי  

BIOLED ויז'ן"-מחברת "צובה. 

 

 פרוט הטיפולים:

 .')מ 5חזרות, כל אחת באורך  4( 06:00-18:00זמן הארה  . 28/10/19הפעלת התאורה  .1

 חמש חלקות ביקורת ללא תוספת תאורה. .2

המורכבת משתי יחידות המחוברות גב לגב ומאירות כלפי   BIOLED -בשני הניסויים הוצבה תאורת ה

ס"מ מהקרקע (נמדד ממרכז גופי  70-80גובה התאורה במועד ההפעלה היה ). 1מטה ומעלה (תמונה 

 ס"מ באמצע חודש מרץ.  110-120 -ס"מ באמצע דצמבר, ול 90-100 -התאורה), הועלה ל

 הפלפל נופית על -אפיון השפעת התאורה התוך

, כולל תכולת הכלורופיל, פלואורסנציית כלורופיל, במהלך הניסוי נמדדו פרמטרים פוטוסינתטיים •

 תכולת הכלורופילומדדי שחלוף גזים של הנוף הפנימי עם ובלי תאורה מוספת בשני הזנים הנבחנים. 

עלים בכל קבוצה ובזן גלעד נמדדו   15, בזן קנון נמדדו MC-100 (Apogee)נמדדה באמצעות מכשיר 

בעלים של   PAM-2000 (Walz)נמדד באמצעות  Fv/Fm עלים מכל טיפול. מדד הפלואורסנציה 30

בשני    עלים מכל קבוצת טיפול. 18ד', בשני הזנים נמדדו  20הנוף הפנימי לאחר החשכת העלה למשך 

או בגובה זהה בחלקות   ס"מ מהתאורה 10-20העלים שנמדדו היו במרחק של המדדים הנ"ל 

מדידות שחלוף גזים של העלווה הפנימית של הנוף (עם או בלי תאורה מוספת) בוצעו  הביקורת. 

עלים  12בכל טיפול של כל זן נמדדו עם תא שקוף.  LCi (ADC Bioscientific) באמצעות מכשיר 

ס"מ מעל   15-20העלים שנסקרו היו כאלו שנמצאו אשר מקורם בשתי חלקות תאורה/ביקורת שונות. 

 בגובה זהה בחלקות הביקורת. גופי התאורה, ו 

בזן קנון בוצעה ספירות חנטים ומעקב אחר שרידותם לאורך כל העונה בכל אחד משלושת  •

צמחים במערב בכל חזרה של כל טיפול,  5 -צמחים בצד מזרח ו 5בתחילת העונה סומנו מהטיפולים. 

מועדים, החל  11 -צמחים לכל טיפול. ספירה וסימון החנטים (לכל צמח בנפרד) נעשו ב 40 סה"כ
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לכל ספירה (וסימון) בוצעה ספירה במועד מאוחר יותר לצורך מעקב . מסוף אוקטובר ועד סוף מרץ

 אחר שרידות החנטים.

,  הפרי נקטף 20/11/19 -קטיף החלקות בשני הניסויים (קנון וגלעד) החל מ – השפעה על יבול ואיכות  •

ספירת פירות, שקילה ומיון לפי מרכיבי  ה ) בוצע1בנפרד מצד מזרח ומערב של הערוגה, (תמונה 

 האיכות המקובלים.  

 
). גופי התאורה מותקנים       גב לגב  (הארה כלפי מטה ומעלה)  צובה ויז'ן( BIOLED תשתית תאורה :1 תמונה

 במרכז הערוגה. 

 

 תוצאות
 

 של הנוף הפנימי   פרמטרים פוטוסינתטייםהשפעת התאורה על 
מציגה את הפרמטרים הפוטוסינתטיים שנמדדו בעלווה של הנוף הפנימי עם ובלי תאורה  1טבלה 

של עלים בנוף הפנימי עם תאורה מוספת  (Chl) בזן קנון תכולת הכלורופילמוספת, באופן בלתי הרסני. 

הייתה גבוהה יותר לעומת עלים בנוף הפנימי של הביקורת. בזן גלעד לא נצפו הבדלים בתכולת  

הנו מדד לתקינות   Fv/Fm -מדד ה. הכלורופיל של עלים מהנוף הפנימי בין חלקות התאורה והביקורת

 Fv/Fm  -. ערכי הphotosystem II - , ומצביע על צבירה של נזקי קרינה בהמערכת הפוטוסינתטית

, ערך אשר מעיד על מערכת תקינה. לא היו הבדלים בין טיפולי התאורה 0.8~שנמדדו בניסוי היו 

 והביקורת בשני הזנים, קרי לא נגרמו נזקים לעלים של הנוף הפנימי אשר היו חשופים לתאורה המוספת. 

גבוה יותר לעומת עלים של הנוף הפנימי   3.3עם תאורה היה בממוצע פי  2CO (‘A’)יבוע בזן קנון קצב ק 

בזן גלעד ערכים אלו התאפיינו בשונות יותר גבוהה, ובעלים עם תאורה קצב הקיבוע היה  . ללא תאורה

בממוצע מעלים בחלקות הביקורת. בשני הזנים עוצמת האור הממוצעת כפי שנמדדה במהלך   1.8גבוה פי 

גבוהה יותר בחלקות עם התאורה לעומת חלקות  3.8~דידות שחלוף הגזים בתוך הנוף הייתה פי מ

הביקורת. לעומת זאת, טמפ' העלה, שגם נמדדה בתא שחלוף גזים, לא הייתה שונה בין עלים מטיפולי 

. )27.6-28.6°Cהתאורה לביקורת בשני זני הפלפל (בשניהם ערכי טמפ' עלה ממוצעת נעו בטווח שבין 

היו גבוהים באופן משמעותי בנוף הפנימי של  (’E‘) והטרנספירציה (’Gs‘) בשני הזנים, מוליכות הפיוניות

בריכוז   20-25%חלקות הביקורת. בשני הזנים נצפתה עלייה של נוף הפנימי בחלקות התאורה בהשוואה ל

, אך גם 2COיותר של ). אמנם בצמחי התאורה ישנה 'תצרוכת' (קיבוע) גבוהה  ’Ci‘תאי (-הבין 2CO -ה
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הגבוה יותר    Ci -שחלוף הגזים משמעותית גבוה בהשוואה לצמחים ללא תאורה, דבר שמסביר את ערך ה

 בצמחי התאורה. 

 LEDבחלקות בתוספת תאורת  פרמטרים פוטוסינתטיים של הנוף הפנימי בשני זני הניסוי :1טבלה 

 . וללא

 cv. Cannon cv. Gilad 

 CR LED CR LED 

)2-(µmol mChl  571 ± 59 b 616 ± 57 a 563 ± 61 a 564 ± 91 a 

Fv/Fm 0.81 ± 0.01 a 0.81 ± 0.01 a 0.82 ± 0.01 a 0.82 ± 0.01 a 

)1-s2-m2 (µmol COA  2.01 ± 0.76 b 6.56 ± 1.87 a 2.96 ± 2.17 b 5.46 ± 2.40 a 

)1-s2-(mol mGs  0.030 ± 0.017 b 0.157 ± 0.036 a 0.042 ± 0.011 b 0.171 ± 0.058 a 

)1-s2-m O2(mmol HE  0.530 ± 0.307 b 1.853 ± 0.264 a 0.696 ± 0.165 b 1.933 ± 0.253 a 

)1-mol2 (µmol COCi  283 ± 48 b 351 ± 32 a 278 ± 76 b 335 ± 31a 

 )1-s2-m2 (µmol COLight*  23 ± 6 b 86 ± 36 a 22 ± 15 b 85 ± 27 a 

 
, (Chl) תכולת הכלורופילמוצגים . פרמטרים פוטוסינתטיים של הנוף הפנימי בשני זני הניסוי. 1טבלה 

  – Eמוליכות הפיוניות;  - 2CO  ;Gsקצב קיבוע  – A מדדי שחלוף הגזים:ו, Fv/Fmמדד הפלואורסנציה 

עוצמות האור המצוינות בשורה האחרונה מתייחסות בין תאי. *  2COריכוז  – Ciקצב הטרנספירציה;  

 ± סטיית תקןלעוצמות שנמדדו במהלך מדידת שחלוף הגזים. כלל הנתונים בטבלה מייצגים ממוצע 

 באופן בלתי הרסני.   (LED)וחלקות תאורה  (CR)אשר נמדדו על עלים של הנוף הפנימי של ביקורת 
 

ומתייחסים רק להבדלים בין ביקורת  מצוינים ע"י אותיות שונות (p < 0.05)הבדלים מובהקים 

     לתאורה של אותו זן.

 השפעת תוספת התאורה על החנטה בזן קנון בצד המערבי והמזרחי 

ראינו כי השפעת התאורה על החנטה והיבול הייתה שונה בין צד מזרח ומערב של  2018-19בעונה 

הערוגות (תוספת חנטה ויבול בעיקר בצד מערב), בעקבות זאת, בעונה זו עקבנו אחר החנטה בכל צד של 

עתה על נופית נמצאת במרכז הערוגה, השפ- כל טיפול לאורך כל העונה בזן קנון. כיוון שהתאורה התוך

הנוף הפנימי במזרח ומערב צפויה להיות דומה. לכן, צפוי כי ההשפעה השונה על הצדדים תהיה קשורה 

(בצד מזרח ומערב של   PARלפרמטרים אחרים השונים בין צידי הערוגה. לפיכך, נאספו גם נתוני קרינת 

גים בדו"ח הנוכחי) במזרח  הערוגה) ובוצעו מדידות טמפ' עלווה של הנוף החיצוני (נתונים אלו אינם מוצ

ומערב במטרה להבין את ההבדלים הפיזיולוגים בין הצדדים. הבדלים אלו עשויים להסביר מדוע 

 ההשפעה על היבול באה לידי ביטוי רק/בעיקר בצד מערב של הערוגות.

.  ) בכל צד של כל טיפול לאורך העונהB-1) ואלו ששרדו (A-1מציג את נתוני החנטים שסומנו ( 1איור 

ניתן לראות כי החנטה המצטברת בצד מערב בטיפולי התאורה הייתה גבוהה יותר מהביקורת בצד 

). הפער בחנטה בין טיפולי הביקורת  A-1מערב, אך רק זו של תאורת יום נבדלה באופן מובהק (איור 

  לבין טיפולי התאורה החל בין סוף דצמבר לאמצע ינואר. במצטבר לכל העונה שיעור תוספת החנטה
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. לאחר ספירת החנטים ששרדו, שיעור 18% - בתאורת יום במערב בהשוואה לביקורת באותו צד היה כ

). אמנם תוספת זו לא הייתה  B-1ביחס לביקורת מערב (איור  24%התוספת של תאורת יום מערב הייתה 

 מובהקת מבחינה סטטיסטית, אך יש לזכור כי מדובר בתוספת המצטברת לכל העונה.  

בר, שיעור החנטה בתאורת יום במערב ובביקורת במערב היו כמעט זהים לחלוטין. אולם  עד סוף דצמ

. 67%לאחר אותו מועד, שיעור התוספת לחנטה בתאורת יום במערב בהשוואה לביקורת באותו צד היה 

יותר חנטים ששרדו בצד מערב (תאורת יום) לעומת הביקורת  65%כמעט בהתאמה מלאה לכך, היו 

  74%). תמונה דומה התקבלה גם עבור חנטה בחלקות שהוארו בשולי היום: תוספת של B-1מערב (איור 

בחנטים ששרדו בתקופה זו בהשוואה לביקורת  69%בחנטה בין סוף דצמבר לסוף מרץ, ותוספת של 

מערב. בניגוד לתוצאות אלו, בצד מזרח של טיפולי התאורה לא נצפתה תוספת של חנטים ואף נמדדה  

ביחס לביקורת מזרח, מסיבה שאינה ברורה לנו. התוספת המשמעותית של החנטה החל   ירידה מסוימת

 מינואר ועד לסוף המעקב צפויה להוביל לתוספת משמעותית של פרי החל מחודש מרץ.  

 

) חנטה מצטברת מופרדת למזרח A( .ושרידות החנטים  . חנטה מצטברת בזן קנון במזרח ומערב1איור 

ומערב (קווים כהים) בביקורת ללא תאורה (אפור ושחור), תאורת יום (תכלת וכחול) (קווים בהירים) 

חזרות של כל טיפול, כאשר בכל חזרה  4נם ממוצעים של  י ותאורת שולי יום (צהוב וכתום). הערכים ה

) שרידות החנטים במזרח ומערב מוצגת על פי  Bצמחים. ( 5(של מזרח או מערב) נכללו בספירה 

עבור   ANOVA -הבדלים בין כל הקבוצות נבחנו ב. A  –סומנו החנטים שמוצגים ב  התאריכים בהם

 הנתונים של כל העונה ומצוינים לפי אותיות הנבדלות זו מזו.

 

 השפעת תוספת התאורה על היבול בצד המזרחי והמערבי וסה"כ היבול 

בהתאם לממצאי החנטה של העונה הקודמת, היבול בשני הזנים שנבחנו נשקל ומוין בכל צד (מזרח  

 ומערב) מכל חזרה בנפרד והנתונים מוצגים הן ביחד (מזרח + מערב) והן בנפרד לכל צד.  

)  B-וA  2סה"כ משקל פרי ומספר פירות בכל טיפול (איור  –מוצג יבול מצטבר לצמח  2באיור  – זן קנון

מציג  יבול    Dו- C  2ניגוד לשנים קודמות, לא נמצאה תרומה של התאורה לתוספת היבול הכללי. איור ב

מצטבר  (מס' פירות ומשקל לצמח) בכל צד של הערוגה. נראתה תוספת מסוימת של משקל לצמח בצד  

בי של מערב מתאורה בשולי היום אבל תוספת זו אינה מובהקת. בכל מקרה, ניתן לראות כי בצד המער

,  2הערוגות (הן בביקורת והן בטיפולי התאורה) היבול גבוה יותר מול צד מזרח של אותו טיפול (איור 

C,D מוצג סה"כ היבול (משני צידי הערוגה) לפי תקופות קטיף, אנו רואים כי באביב יש  2). בטבלה
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למספר    30%-של כבתאורת שולי יום  שמקורה בתוספת   29% -בתאורת יום, ו 40%תוספת (משקל) של 

 )2הפירות לצמח (טבלה 

 

   (A)השפעת הטיפולים על סה"כ משקל פרי לצמח- . השפעת תוספת תאורה על היבול בזן קנון2איור 

השפעת הטיפולים על היבול בכל צד של הערוגה סה"כ משקל פרי   ).Bועל מספר הפירות לצמח (

 ).Dועל מספר הפירות לצמח (  (C)לצמח

 
 
 
 
 

 . השפעת תוספת תאורה על פוטנציאל היבול לפי תקופות בזן קנון 2טבלה 
 מאי -יבול מרץ יבול ינואר פברואר  דצמבר  -יבול נובמבר  טיפול

משקל/לצמח  
 ק"ג 

מס' פירות 
 לצמח 

משקל/לצמח  
 ק"ג 

מס' פירות 
 לצמח 

משקל/לצמח  
 ק"ג 

מס' פירות 
 לצמח 

 ב 8.4 ב 1.7 6.1 1.29 א  2.3 א  0.39 ביקורת 
 א  10.9 א  2.4 5.3 1.15 אב  1.24 ב  0.23 תאורה כל היום 

 א  10.8 א  2.2 5.1 1.13 ב 1.9 אב  0.34 תאורה בשולי יום 
 5%ברמה של *אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק 
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מציג את משקל הפרי הממוצע (של מזרח ומערב יחד) בכל קטיף של כל טיפול בזן קנון  ברוב   3איור 

הקטיפים לא היו הבדלים מובהקים בין משקל פרי מצמחי התאורה למשקל פרי מהביקורת. במספר 

למעט מועד אחד  קטיפים בהם היו הבדלים, הפרי מחלקות התאורה היה גדול יותר בהשוואה לביקורת (

 של פרי מתאורת שולי יום שהיה קטן מהביקורת).

 

 

משקל פרי ממוצע בכל קטיף מייצג את כלל . משקל פרי ממוצע בכל הקטיפים לאורך העונה. 3איור 

 הפרי (מזרח + מערב) של כל טיפול. הבדלים מובהקים בין טיפולי התאורה לבין הביקורת 

 .  p < 0.05*מצוינים 

 
 

במהלך העונה   -השפעת תוספת התאורה על  היבול בזן גלעד בצד המזרחי והמערבי וסה"כ היבול 

נקטף פרי מהחלקה לפי טיפולים. תוספת תאורה בזן גלעד תרמה לתוספת יבול לצמח שמתבטאת 

מס' פירות לצמח).  -Bמשקל פירות לצמח,  -A 4במספר הפירות וגם במשקל שנקטף לצמח (איור 

 מס' פירות ומשקל פירות לצמח בהשפעת התאורה הינה מובהקת. בקטיפי נובמבר   –תוספת היבול 

הן במשקל והן במספר פירות בטיפול התאורה   –עד פברואר פוטנציאל היבול היה דומה, הפער ביבול 

 ) מראה  C - 4איור מתפתח החל מקטיפי מרץ. הפרדה של היבול (לפי משקל/צמח) לצד מזרח ומערב (

כי בביקורת לא היו הבדלים בין הצדדים. לעומת זאת, הן במזרח והן במערב של חלקות התאורה היה  

יותר יבול באביב, כאשר תוספת היבול שמקורה מהצד המערבי הייתה משמעותית יותר (ומובהקת מול 

מעניינת נוספת: בצד   ) מראה תוצאהD -4הביקורת). הפרדה של היבול לפי מס' פירות לצמח (איור 

 במצטבר לאורך   18% -מזרח לא התקבלה תוספת של מספר פירות, בעוד במערב ישנה תוספת של כ

כל העונה במספר הפירות בהשוואה לביקורת מערב. תוספת זו של מספר פירות בצד מערב בחלקות 

 ביקורת. מאי) בהשוואה ליבול ב-באביב (קטיפי מרץ 34%התאורה מהווה תוספת משמעותית של 
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השפעת הטיפולים על סה"כ יבול (ק"ג) - . השפעת תוספת תאורה על היבול המצטבר בזן גלעד4איור 

). השפעת הטיפולים על היבול בכל צד של הערוגה סה"כ משקל  Bועל מספר הפירות לצמח (  (A)לצמח

  -  מצוינים A,B  –). הבדלים מובהקים בין תאורה לביקורת ב Dועל מספר הפירות לצמח (  (C)פרי לצמח

*p < 0.05, **p < 0.01ב .- C, D  ההבדלים המצוינים הנם בין תאורה מערב(LED-W)  לבין ביקורת

 . p < 0.05* -ב (CR-W)מערב 
 

דל  מציג את משקל הפרי הממוצע (מזרח ומערב יחד) בכל קטיף של כל טיפול. בזן גלעד  היה הב 5איור 

ג' מחלקות התאורה   184במאי), פרי בגודל ממוצע של  3משמעותי בגודל הפרי בקטיף האחרון שנבדק (

ג' בביקורת. עבור כלל העונה, תוספת התאורה בזן גלעד השפיעה על  156לעומת פרי בגודל ממוצע של 

שקל פרי ג' מ 178ג' משקל פרי מחלקות עם תוספת תאורה לעומת   187תוספת משקל לפרי הבודד, 

 ).5%ממוצע מהביקורת (הבדל מובהק ברמה של 
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 משקל פרי ממוצע בכל קטיף מייצג את  . משקל פרי ממוצע בכל הקטיפים לאורך העונה. 5איור 

 כלל הפרי (מזרח + מערב) של כל טיפול. הבדלים מובהקים בין טיפולי התאורה לבין הביקורת 

 .  p < 0.05*מצוינים 
 
 
 
 

 דיון 
 

נופית בשני זני פלפל בעלי -כתאורה תוך BIOLED -השימוש במוצר ה נלמדה לעומק יעילותבעונה זו 

רקע גנטי שונה. ייחודיות מחקר זה הנה שהוא מתבצע בתנאי גידול פסיביים, בשונה מעבודות ויישומים 

. בשני הזנים שנבחנו, קנון וגלעד, תוספת התאורה תרמה באופן משמעותי interlightingאחרים של 

 .לפעילות הפוטוסינתטית של הנוף הפנימי

איסוף נתוני החנטים הראה כי עם תוספת תאורה הייתה תוספת משמעותית של חנטים ביחס   -נוןזן ק

לביקורת, אולם רק בצד המערבי של הערוגות, הן בטיפול התאורה בשעות היום והן בשולי היום. בניגוד  

עונת  לשנים קודמות תוספת תאורה בשני הטיפולים, כל היום ובשולי היום לא תרמה לתוספת יבול לכל

  מאי) נמצא כי תוספת התאורה תרמה -הקטיף, אולם אם נעקוב רק אחר היבול שנקטף באביב (מרץ

. בזן קנון, תוספת היבול התאפיינה ע"י פתיחה של פער בין היבול של צמחי  יבול אביבילתוספת של 

 -תוספת של כ באביב    התאורה לזה של צמחי הביקורת בחודשי האביב, כאשר באופן מצטבר התקבלה

(קיים פער בין מספר החנטים ששרדו למספר הפירות שנקטפו  ומספר הפירות לצמח.  במשקל  30%

 )  2020בפועל, אולי, עקב עבודה במתכונת חירום החל ממרץ 

לא נמצאה השפעה משמעותית לשעות הפעלת התאורה על היבול, אך לתאורת היום נמצא יתרון 

   .המערבי בצד בספירת החנטים וביבול האביבי 

בזן זה תוספת התאורה תרמה לתוספת ביבול הכללי שמקורה בתוספת במספר הפירות וכן   -זן גלעד

תופעה שלא ראינו בעונות קודמות בהם בוצעו הניסויים    - המשקל הממוצע של פרי בודד היה גבוה יותר

מספר פירות) בחלקות לטובת היבול (הן במשקל והן ב  20-35%הפרשים של בין  בזן קנון בלבד. נמצאו 

היו בעלי שונות יחסית גבוהה. השונות הגבוהה ככל הנראה נובעת מכך  הכללי ערכי היבול  התאורה, אך

   שהזן גלעד מתאפיין ע"י נוף פתוח יותר בהשוואה לקנון
 


