
פלפל בכיסוי רשת או בכיסוי פלסטיק  
?איך להשקות 

דניאל חדד, כהןשבתאי , יוסף טנאי

מאיראחיעם , זיוה גלעד, צפלביץאפרים 

סילברמןדוד 

.אדלראורי , אסקירהיצחק 



מטרות המחקר+ רקע

למעשה , מקדם שנבחן בניסיונות השקיה+ עד לשנים האחרונות השקנו לפי התאדות מגיגית חיצונית•
-פנמןהתאדות : מחושבת העבודה עם גיגית תעלם בשנים הקרובות והחלופה תהייה עבודה עם התאדות

.מונטית

א מהנתונים  "וההבדל בניהם הוא בחלק היחסי שמקבל כ מונטית-פנמןלמעשה ישנם כל מיני מודלים של •
המטרה של המחקר הנוכחי תהייה לקבוע מהו המודל שמתאים למבנה בית  - המטאורולוגיים שנמדדים

.לחמרשתרשת ומהו המודל שמתאים 

.ל במבנים שנבחניםגם אחרי המעבר להתאדות מחושבת צריך למצוא את המקדמים המתאימים לפלפ•



המלצות השקיה לגידול פלפל סתווי בבתי רשת ובבתי צמיחה  
בבקעת הירדן

מרווחי השקיה בימיםהחודש
3-4אוגוסט

4-5ספטמבר
4-7אוקטובר
4-5נובמבר
7דצמבר

7-10ינואר
5-8פברואר

3-4מרס
2-3אפריל

2-3מאי

מקדם השקיה ביחס להתאדות  שלב פיזיולוגי או תקופה
גיגית או המלצת השקיה

לצורך השקיות טכניות בהתאםקליטה והתבססות השתילים

 3-4התבססות עד חנטה של 
0.4פירות

פירות עד סוף   3-4מחנטה של 
0.8-0.7דצמבר

0.6מסוף דצמבר ועד אמצע פברואר

0.8מאמצע פברואר ועד סוף הגידול



התייחסות לגשם בהמלצות להשקיית בית רשת

.אם יש חשש למליחות יש לפתוח השקיה בתגובה לגשם•

.מ נחשבת כהשקיה"מ 10 -אם אין חשש למליחות כמות גשם גדולה מ•

.לגשם כהשקיהבניסוי הנוכחי הנחנו שאין בעיית מליחות ולכן ניסינו להתייחס •



שיטות וחומרים
מבנים רשת 2 -ו" חמרשת"מבנים  2, מבנים 4בניסוי •

.קרינה ומהירות רוח, לחות יחסית, טמפרטורה: א מסוגי המבנים הוצבה תחנה מטאורולוגית ונמדדו הנתונים הבאים"בכ•

.הכנת השטח לפי המקובל בחלקות מסחריות•

.זן גלעד 10/8/15שתילה ב •

.צל 30%מאש וברשת שחורה  17בשתילה כל המבנים כוסו ברשת •

.הוסרה רשת הצל מכל המבנים 28/9/15ב •

.בכיסוי פלסטיק" חמרשת"הוחלפה רשת המש במבנים של ה  18/11/15ב •

.צל על כל המבנים 30%הותקנה רשת  16/2/16ב •

13/10/15הפעלת הטיפולים ב •

טיפולי השקיה 4א מסוגי המבנים "בכ•

.'קוב לד 200עד להפעלת הטיפולים קיבל השטח , פירות 3-4טיפולי ההשקיה הופעלו רק אחרי החנטה של •



תחנה מטאורולוגית בתוך המבנה



הטיפולים בניסוי

.    טיפולי השקיה 4א מהמבנים "בכ וחמרשתסוגי מבנים בית רשת  2•

מקדם גידול לפי ההמלצות האזוריות                             , מדידת התאיידות לפי גיגית חיצונית -ביקורת •

1מטיפול   75%  •

מקדם גידול לפי ההמלצות האזוריות                            , הנמדדת בחוץ מונטיס-פנמן–לפי התאדות מחושבת   •

3מטיפול   60% •



א מהטיפולים"כמויות מים בכ

  
'ד/ק"במכמויות מים 

13/10/15-5/5/16
)פלסטיק( 1מבנה )*בית רשת( 4מבנה טיפול

1466490

2363386

3467500

4330294

.מ"מ 110 -גשם שנמדד במבנה *



השפעת רמת ההשקיה וסוג הכיסוי על היבול והאיכות של הפלפל  
).ניתוח דו גורמי(

טיפולי השקיה
7/12/15-17/5/16ר   "מ/ג"יבול  ק

'משקל פרי גמס פירותשוקיצואכללי
  

לפי טבלת גיגית חיצונית  , ביקורת
AB8.45 A1.3  191 9.77עם מקדם גידול

  

  19.4AB8.12 AB1.2  183מטיפול   75%

  A8.55 A1.3  183 9.84פנמןהשקיה לפי התאדות 

  B7.68 B1.3  186 38.98מטיפול   60%

כסוי מבנה            
  9.8A8.45 A1.36  188פלסטיק

  B7.95 B1.22  184 9.2רשת מאש



השוואת היבול המצטבר תחת כיסוי פלסטיק לעומת כיסוי רשת



? בחמרשתמה הסיבה ליבול היותר גבוה שהתקבל 



)רשתבית –SC,חמרשת– (GHלחות יחסית מינימום ומקסימום 



קרינה גלובלית



ובחמרשתמהירות הרוח בבית רשת 



ובחמרשתטמפרטורת מינימום ומקסימום בבית רשת 



מהמבניםאחד מהלך תקופתי של טמפרטורת מקסימום ומינימום חיצונית והטמפרטורה בכל 
GH) –חמרשת,SC– רשתבית ,OUT –חיצוני(



)קרינה חיצונית- OUT, בית רשת- SC, חם רשת- GH(קרינה גלובלית 



מהירות רוח



לחות יחסית



מסקנות ביניים לעונה הנוכחית

.ניתן לחסוך במים ביחס להמלצות הקיימות•

.מקסימום יותר גבוהות ששררו במבנה זה. בטמפקשור כנראה  החמרשתהסיבה ליבול היותר גבוה במבנה •

א מהמבנים השנה הזו היא שנת הכנה והנושא הזה יתברר "המתאים לכ מונטית- פנמןלגבי המודל של •
.בשנים הבאות של המחקר


