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  תקציר

ידול פלפל בבתי רשת, והשטח הוכחי של גידול פלפל מוגן בשים האחרוות התרחב בארץ ג: הבעיה הצגת

כיום יש בארץ ובעולם ידע רב על  דום בערבה ובבקעת הירדן. 20,000איכותי ליצוא בחורף עומד על מעל 

דרישות ההשקיה של גידולים חשופים, אשר מתבססת על התאדות פוטציאלית מתוים מטאורולוגיים או 

ידול. לעומת זאת הידע על השקיה של גידולים מכוסים מועט, ומוגבל למספר גיגית, מותאמים למצב הג

    .גידולים באזורים ספציפיים

(א) פיתוח אומדי תצרוכת מים של פלפל בבית רשת ובחממה תוך שימוש במודל מסוג : ת המחקרומטר

ת וחממות, לפי מוטית שיותאם לבתי הגידול שייבדקו. (ב) קביעת מקדמי ההשקיה לפלפל בבתי רש-פמן

ולפי המודלים המותאמים שיפותחו במחקר זה,  FAO56מוטית -התאדות יחוס מחושבת לפי וסחת פמן

   על בסיס תאי אקלים פימיים וחיצויים, תוך השוואה למקדמי ההשקיה של פלפל ללא רשת.

מ'  10חב המהרה היסוי בוצע בתחת צבי במו"פ בקעת הירדן בארבע מהרות עבירות (רו: שיטות עבודה

 -) 1,2(מבים  –מבים "חמרשת"  2: מבים שבחו. 10/8/15 - מ'). שתילי פלפל זן גלעד שתלו ב 45ואורך 

כיסוי רשת קבוע כל משך העוה.  –) 3,4(מבים  -מבים בית רשת  2החלפת כסוי רשת מאש לכסוי פלסטיק; 

  קייה. רמות הש 4מבה אחד מכל סוג השקייה אחידה ומבה שי 

לכל מבה מצא המודל להערכת האוופוטרספירציה שמתאים ביותר : לתקופת הדו"ח תוצאות עיקריות

) ע"י מודל 0.94למדידת הטרספירציה בשיטת פולס החום. בחמרשת התקבל מתאם יומי גבוה ביותר (

ETscr ה יחסית שלביותר  ). בבית הרשת התאמה תקופתית גבוהה1.06( 6%, עם סטייה תקופתית קט

. מדידות היבול הראו על האפשרות להפחית 0.79עם מתאם יומי סביר של  ETrb) התקבלה ע"י מודל 0.99(

  את מת ההשקייה ביחס להמלצות, ללא פגיעה ביבול, כלומר להגדיל את יעילות השימוש במים.

דל מתאים ביותר בחיה של מודלים שוים מאפשרת בחירה של מו :מסקות והמלצות לגבי יישום התוצאות

לכל סוג של מבה. ראה שיתן להפחית את מת ההשקייה ללא פגיעה ביבול. מת ההשקייה המחושבת לפי 

  מוטית' כמעט זהה לזו לפי מדידות גיגית.-וסחת פמן
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  רקע מדעי ומטרות המחקר לתקופת הדו"ח –מבוא 

י של גידול פלפל מוגן איכותי ליצוא בשים האחרוות התרחב בארץ גידול פלפל בבתי רשת, והשטח הוכח

דום בערבה ובבקעת הירדן. מקובל להשתמש בסוגים שוים של רשתות, החל  20,000בחורף עומד על מעל 

צל, ועד רשת צל שחורה,  15%מש, למיעת חדירת מזיקים, דרך רשת ארוגה פיה, -50מרשת צפופה, 

  ת. המיועדות להפחתת הקריה ועומס החום בעוות החמו

  מגדלים בארץ בעיקר בשי סוגי בתי גידול:

. בית רשת בוי מרשת חיצוית קבועה (רשת גד חרקים או לשיפור תאי אקלים) ובוסף רשת צל מתחתיה 1

  או מעליה בתקופות החמות יותר;

בית צמיחה מכוסה רשתות בתחילת העוה ובסופה, כאשר בתחילת ובמבר מוחלפת הרשת  -. חמרשת 2

  ילן לתקופת החורף. בפוליאת

השפעות הכיסוי על המיקרואקלים מגווות, ותלויות בעיקר במאפייי הכיסוי (סוג החומר, צבעו, תצורת 

המבה והגג) ובגידול. כל המחקרים שעשו עד היום הצביעו על כך שכיסויים מפחיתים את הקריה 

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

  . )Tanny, 2013(מכיסוי הגידול אים חד משמעיים 

כיום יש בארץ ובעולם ידע רב על דרישות ההשקיה של גידולים חשופים, אשר מתבססת על 

התאדות פוטציאלית מתוים מטאורולוגיים או גיגית, מותאמים למצב הגידול בעזרת מקדמים אמפיריים 

 לשטח פתוח והיזון חוזר מטסיומטרים בקרקע או ליזימטרים במצע מותק. לעומת זאת הידע על השקיה

 ,Möller, Tanny, Li, & Cohen) של גידולים מכוסים מועט, ומוגבל למספר גידולים באזורים ספציפיים

2004) )Moratiel & Martínez-Cob, 2012(.  

דרישות ההשקיה של גידולים חקלאיים קבעות לפי מספר גורמים: סוג הגידול, המיקרואקלים, 

מחקרים מספר סוג הקרקע ואיכות המים. הגידול תחת רשת משה את המיקרואקלים של הצמחים, ו

 Josef( הראו שיויים אלה וכן את האפשרות של הגדלת יעילות השימוש במים תחת רשתות קודמים

Tanny, 2013( .,אי וחובריו, דו"ח מסכם  לדוגמהט) ה בבתי רשת בעמק הירדןו בגידול בבמחקר שערכ

, בהשוואה לגידול חשוף, וזאת ללא פגיעה 30% –) מצאו כי יתן להפחית את ההשקיה בכ 2009, 304-0285

 הב שמשים היום כהחיות השקיה למגדלימשמעותית ביבול, ועם שיפור באיכות. ממצאי מחקר זה מ

) 2011, 304-0326שביצעו במטע תפוח מכוסה ברשת (דו"ח מסכם למדען הראשי מס' אחר באזור. מחקר 

בקצב זרימת המים בגזע של עצים מכוסים  10-15%הראה שבמת ההשקיה המרבית הייתה הפחתה של כ 

 הירדן לעומת עצים חשופים, ללא הבדל ביבול. במחקר שביצעו בכרם עבי מאכל מכוסה ברשת בבקעת

)Pirkner, Dicken, & Tanny, 2014( ספירציה של כלל הגידול, והתוצאות הושוו עםמדדה האוופוטר ,

מוטית. המודל שהיה בהתאמה הטובה ביותר עם המדידות, הוצג כמודל - מספר מודלים ממשפחת פמן

  המומלץ לחיזוי האוופוטרספירציה בתאים שבדקו. 

ם של המודל לפי תאים כמו כן בה מערך קשרים בין תאי אקלים פימיים וחיצויים המאפשר יישו

  חיצויים מדודים בתחה מטאורולוגית תקית, הזמיה לחקלאים. 

מש מדדה  50במחקר שערכה קבוצת המחקר שלו על תצרוכת המים של פלפל בבית רשת 

האוופוטרספירציה של כלל הגידול והטרספירציה של הצמחים בשיטות קורלציית הערבולים וזרימת 

מוטית מותאם לבית הרשת - ה, עם התאמה טובה בין השיטות. פותח מודל פמןהמים בגבעול, בהתאמ

. תצרוכת המים לגידול פלפל )Möller et al., 2004( והערכים המחושבים היו בהתאמה טובה עם המדידות

סה חשוף בתאי אקלים חיצוי חושבה באופן תיאורטי. הממצאים הראו כי בגידול המכו

  בהשוואה לערך המחושב לגידול החשוף.    50% –האוופוטרספירציה הייתה מוכה בכ 
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במחקרים קודמים השתמשו במספר מודלים לחיזוי השפעת האקלים על התאדות ייחוס. אפילו 

שהמודלים כולם מטפלים בכל האספקטים הרלווטים באופן תיאורטי, החיזויים שלהם שוים. לכן, יש 

יותר טוב את הצריכה של הגידול הספציפי במבה תון.  מעריךבאופן אמפירי, איזה מודל צורך לקבוע 

לדוגמא, במחקר על התאדות ממאגרים, השוויו בין מודלים שוים לבין מדידות ישירות של התאדות 

  על מת לקבוע איזה מודל הכי מתאים לעבודה שגרתית בחיזוי התאדות מהמאגרמים ממאגר 

)J Tanny et al., 2011( )J Tanny et al., 2008( .   

  

  מטרות המחקר כפי שהופיעו בהצעה המקורית:

(א) פיתוח אומדי תצרוכת מים של פלפל בבית רשת ובחממה תוך שימוש במודל מסוג מטרות המחקר הן: 

מוטית שיותאם לבתי הגידול שייבדקו. (ב) קביעת מקדמי ההשקיה לפלפל בבתי רשת וחממות, לפי -פמן

ולפי המודלים המותאמים שיפותחו במחקר זה,  FAO56ית מוט-התאדות יחוס מחושבת לפי וסחת פמן

  על בסיס תאי אקלים פימיים וחיצויים, תוך השוואה למקדמי ההשקיה של פלפל ללא רשת.

גידול מערכות ההשקייה, כולל במו"פ בקעת הירדן : א. הקמת מערך היסוי המטרות העיקריות לשה א'

בית רשת  –המתאים ביותר לכל סוג מבה  'מוטית-מודל פמןבחירת והצבת החיישים. ב. במבים הפלפל 

    וחמרשת. 

 

  לתקופת הדו"ח והתוצאותהיסויים עיקרי פירוט 

   :וטיפולי ההשקייה מערך היסוי

מ').  45מ' ואורך  10היסוי בוצע בתחת צבי במו"פ בקעת הירדן בארבע מהרות עבירות (רוחב המהרה 

/ד' "קמ 100מ"ק/ד', קומפוסט זבל בקר, שטיפה של  3ימות, פיזור משתת בערוגות הקי –הכת שטח 

בהמטרה, תיחוח, פריסת פלסטיק שקוף על כל השטח לצורך חיטוי סולרי והזרמת אדיגן בערוגות (באמצעות 

מאש  17כל מהרה כוסתה ברשת  ,גלעד (הזרע סידס). בשתילה –, זן 10/8/15שלוחות הטפטוף). שתילה  

הוחלפה הרשת מאש ביריעת פלסטיק   8/11/15 -וב  28/9/15 -רה. רשת הצל הוסרה ב צל שחו 30%ורשת 

  מאש. 17 - צל על הפלסטיק ועל רשת ה 30%הותקה רשת  16.2.16 - . ב )2-ו 1( החמרשת במבי

  

  טיפולים:

  החלפת כסוי רשת מאש לכסוי פלסטיק; -) 1,2(מבים  – מבים חמרשת 2

  כיסוי רשת קבוע כל משך העוה.  –) 3,4(מבים  -מבים בית רשת  2

  . 1השקייה אחידה כל העוה לפי טיפול  – (בית רשת) 3 –(חמרשת) ו  2מבים 

  :הבאים ההשקייה טיפולי- תתארבעה (בית רשת) בוצעו  4-(חמרשת) ו 1במבים 

  %75   .2  ;מקדם גידול לפי ההמלצות האזוריות עם מדידת התאיידות לפי גיגית חיצוית -. ביקורת 1

מקדם גידול לפי ההמלצות  בתאים חיצויים עם מוטית'-פמן –. התאדות מחושבת 3 ;1מטיפול 

א -1תצלום ערוגות, ראה  5גות מרכזיות (מתוך והטיפולים הופעלו בשלוש ער .3מטיפול   %60.  4 ;האזוריות

ביל טמון לעומק פלסטיק מ' (במרכז הש 4חלקה לקטיף אורך מ',  7אורך חלקת טיפול  מפה) בכל מבה:ו

עקב סערה , לאחר סיום חטה של גל ראשון. היות ו13/10/15 -). הטיפולים הופעלו בבין הטיפולים להפרדה

מהתון  77%היו לפי  3שקיה לטיפול התוי ה ,בתחה החל מובמבר מוטית'-פמן ו תוילא היוזק 

כמויות חזרות.  4 –כל טיפול הופעל ב  .ות)(מבוסס על מתאם משים קודמ ביצת ארגמןתחה בהמדד ב

  .2ובאיור  1המים המצטברות בכל מבה וטיפול מוצגות בטבלה 
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מבה בית הרשת לאחר השתילה. יתן לראות : א- 1איור 
את חמש שורות הצמחים. שלוש השורות המרכזיות שמשו 

  כטיפולים ושתי השורות הקיצויות כשורות גבול.

מטאורולוגיים - מיקרו חיישים :ב- 1איור 
מותקים מעל לצמחי הפלפל בבית הרשת. 

סוי, מד -יתן לראות את מד הרוח האולטרא
טמפרטורה ולחות אוויר, מד קריה טו ואוגר 

  תוים (קופסה לבה) מחובר לעמוד.
  

  שקיההמפת טיפולי ה
1 2 3 4 5 
 שוליים 
   
  
  
  
  
  

  
   
 1טיפול   

  3טיפול 
  

  
  
  2טיפול  

 שוליים

  4טיפול    

  1טיפול   1טיפול           2טיפול    
  4טיפול        2טיפול     3טיפול   
  3טיפול           3טיפול   4טיפול   
 4טיפול          2טיפול    1טיפול   

  
  

 מ"ק/ד' 200- כקייה אחידה הש - טיפוליםה(עד הפעלת  -  בפועל לפי הטיפוליםשיתו כמויות מים  - 1טבלה 
  ).לכל הטיפולים

  כמויות מים במ"ק/ד'  
13/10/15-5/5/16  

  )חמרשת( 1מבה   (בית רשת)* 4מבה   השקייה טיפול
ביקורת, לפי תוי  - 1מס' 

גיגית חיצוית עם מקדם 
  גידול

466  490  

  386  363  1מטיפול   75% - 2מס' 
חיצוי  פמן - 3מס' 

  ומקדם גידול
467  500  

  294  330  3מטיפול   60% - 4מס' 

 מ"מ. 110 -גשם שמדד יש להוסיף לבית הרשת  •
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כל (בית רשת).  4מבה  –(חמרשת); שמאל  1מבה  –: כמויות מים מצטברות בשי המבים. ימין 2איור 

ת הרשת קיבל דום עד תחילת ההשקייה הדיפרציאלית. בי\מ"ק 200הטיפולים קיבלו השקייה אחידה של 

  .(לא מוצג בגרף) דום וספים עקב גשמים\מ"ק 110

  

  וחישוב המודלים צריכת מים,מדידת , אורולוגיותטמ- מדידות מיקרו

מוטית'. הוצב -בכל מבה הוצבו חיישים מיקרומטאורולוגיים לחישוב אוופוטרספירציה לפי וסחת פמן

ולחות אוויר, מד קריה טו ומד קריה גלובאלית. , חיישי טמפרטורה סוי תלת צירי-מד רוח אולטרא

, כפי שדרש (zero plane displacement)מ' מעל מישור העתקת האפס  2 –החיישים הוצבו בגובה של כ 

. ערכה חודשים) 5- (כ 5.11.2015-11.4.2016 בתקופהמוטית'. החיישים מדדו ברציפות, -בוסחת פמן

מדדה זרימת מים בגבעולי הצמחים דקות רשמו על אוגר תוים.  10ם של שיה, וערכים ממוצעיכל מדידה 

צמחים בכל  12 –, ב Heat-Pulseבאותם מבים עם המדידות המטאורולוגיות. הזרימה מדדה בשיטת 

. עד היום החלפות של צמחים 3חודשים) עם  4(מעל  16.12.2015-24.4.2016המדידה ערכה בתקופה מבה. 

יוצגו בדו"ח והחיישים בכל מבה. ימים וספים יעובדו בהמשך  12בהם פעלו בתקיות כל ם ימי 12עובדו 

מ'  – 200תוים מטאורולוגיים חיצויים לקחו מתחה של השירות המטאורולוגי המצאת כ . המסכם

יסוי , או מתחה חיצוית שאחו הקמו סמוך לאתר ה)25.10.2015 –(אשר קרסה בסערה ב  מאתר היסוי

כתוצאה מכך, אין רצף בהצגת התוצאות התלויות בתוים לאחר שהתחה של השמ"ט קרסה.  זמן מה

  מוטית':-מטאורולוגיים חיצויים. חושבו המודלים הבאים המבוססים על וסחת פמן

 ETFAO56 ETscr ETgr ETpt ETrb*  כיוי המודל
התאדות ייחוס   תיאור

לגידול דשא 
מושקה היטב. 

ערך משמש כ
ייחוס לקביעת 

  השקיה.
(Allen et al., 

1998) 

מותאם לבית 
רשת, כולל 

התגדות שכבת 
גבול עקב 

  הרשת.
(Möller et al., 

2004) 

מותאם לחממה. 
כולל התגדות 
התלויה בקצב 

חילופי האוויר בין 
החממה לסביבה 

  החיצוית.
(Fuchs, 1993) 

התאדות 
במצב 
שיווי 

  משקל.
(Priestley 
& Taylor, 

1972)   

החלפת ההתגדות 
האווירודימית 

לפי פילוג רוח 
לוגריתמי, 

בהתגדות לפי 
  שכבת גבול.

(Pirkner et al., 
2014) 

בהמשך), חיצוי יומי, חיצוי שעתי, פימי שעתי.  3, חושב בשלושה אופים (טבלה FAO56המודל *הערה: 

עבור עם התגדויות ספציפיות הבסיסית מוטית' -, שהוא וסחת פמןPM (for pepper)בוסף חושב מודל 

  צמחי פלפל.
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  עיקריות תוצאות

  מטאורולוגיים-תוים מיקרו

המבים שי תוים מטאורולוגיים בתוך  מהלכים תקופתיים שלמוצגים  )3-6(איורים  בגרפים הבאים

אלית. ראה מציג את מהלך הקריה הגלוב 3איור  .למשך כחודשיים של מדידות תוים מהתחה החיצויתו

בברור כי יש עלייה בקריה החיצוית לקראת תקופת האביב. לעומת זאת הקריה הפימית כמעט ולא 

הייתה מעבירות (קו ירוק) יתן לראות כי לרשת  משתה, ככל הראה עקב הצטברות אבק על כיסוי המבים.

רות הרוח, וכצפוי, ההפחתה מראה הפחתה משמעותית במהי 4איור  .(קו כחול) גבוהה יותר מאשר לחמרשת

 גבוהה יותר מאשר בבית הרשת.  , עם כיסוי הפלסטיק,בחמרשת

: מהלך 3איור 
תקופתי של הקריה 

הגלובאלית 
החיצוית ובתוך 

  שי המבים.
GH – חמרשת  
SC – בית רשת  

OUT - יחיצו  

  

: מהלך 4איור 
תקופתי של 

מהירות הרוח 
החיצוית, ומהירות 

הרוח בכל אחד 
  ים.מהמב

GH – חמרשת  
SC – בית רשת  

OUT – יחיצו  

 

: מהלך 5איור 
תקופתי של 
טמפרטורת 

מקסימום ומיימום 
 תחיצוי

בכל הטמפרטורה ו
  אחד מהמבים.

GH – חמרשת  
SC – בית רשת  

OUT – יחיצו  
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מהלך : 6איור 
תקופתי של לחות 
יחסית מקסימום 

ומיימום חיצוית 
והלחות היחסית 

בכל אחד 
ים.מהמב  

GH – חמרשת  
SC – בית רשת  

OUT - יחיצו  

 

יתן לראות כי בחמרשת הטמפרטורה המקסימלית הייתה גבוהה יותר מאשר בבית הרשת. הסביבה  5באיור 

מראה כי הלחות היחסית המקסימלית בחמרשת  6החיצוית ובית הרשת היו בטמפרטורה קרובה. איור 

  מציגה את תוי הרגרסיות. 2טבלה היתה גבוהה יותר מאשר בבית הרשת. 

התון החיצוי סיכום תוי הרגרסיות הלייאריות בין תוים מטאורולוגיים פימיים וחיצויים.  – 2טבלה 

  .Y -והפימי בציר  Xבציר 

Relation in-out 
(Out is X-axis) חותך שיפוע r2 

מספר 
 קודות

Radiation GH (Wm-2) 0.44 0.15 0.89 21030 
Radiation SC (Wm-2) 0.5 0.66 0.915 21030 

Wind speed GH (ms-1) 0.08 0.033 0.51 21030 
Wind speed SC (ms-1) 0.259 -0.0016 0.66 21030 

Temperature GH (°C) 1.44 -6.81 0.76 21030 

Temperature SC (°C) 1.09 -1.33 0.97 21030 
RH GH (%) 0.98 0.96 0.67 10727 
RH SC (%) 1.11 -21.94  0.84 10727 

לעומת  (SC)בית הרשת בהיה גבוה יותר בין פים לחוץ הטבלה מראה כי בכל המשתים, מקדם המתאם 

. זאת, כצפוי, עקב האיטראקציה הגבוהה יותר בין בית הרשת לסביבה החיצוית בהשוואה  (GH)החמרשת

  . הפלסטיק עקב כיסוי חיצויתמהבה הסביבה הפימית מבודדת יותר  לחמרשת

 מחושבת לפי המודליםאוופוטרספירציה ובשיטת פולס החום צריכת מים מדודה 

אחד המשווה בין זרימת המים בגבעולי הפלפל שמדדה בשיטת פולס  של יוםמציג לדוגמה מהלך  7איור 

ל. ראית התאמה טובה בין המדידה למוד החום לבין הערכת האוופוטרספירציה לפי מודל פמן מוטית'.

. בקיץ הקרוב ערוך כיול של שיטת פולס החום לזן הפלפל 1בגרף זה תוי פולס החום הם עם מקדם כיול 

  הספציפי והגרף יעודכן בהתאם. עשוי להיות שיוי מסוים בערכים אך לא במגמה.

: מהלך יומי של 7איור 
(קו  בעולזרימת מים בג

) ואוופוטרספירציה שחור
) לפי אדוםמחושבת (קו 

 מוטית'-ל פמןמוד
  . שעתי חציבחישוב 
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  מודליםהשוואה בין מדידת זרימת המים בגבעול ל

יומי  יחסלהלן. הטבלה מציגה  3ת בטבלה מס' ומרוכזבין המדידות למודלים השוים ההשוואה תוצאות 

 Nash-Sutcliff Coefficientמקדם את וכן  ,עם סטיית תקןימים,  12מחושב, עבור בין ערך מדוד לממוצע, 

(NSC) ,)J Tanny et al., 2008(  ההתאמה טובה יותר. 1 –שככל שערכו קרוב יותר ל  

  

  שוים.מודלים  8סה"כ חושבו  סיכום ההשוואה בין המודלים למדידות. – 3טבלה 

 
 יום)\בית רשת (מ"מ יום)\חמרשת (מ"מ

 mm/da
y  

סטיית 
  תקן

mm/da
y  

סטיית 
  תקן

Actually measured   2.54 ± 0.78 2.43 ± 0.90  

ET FAO56 out Daily  2.12 ± 0.46 2.12 ± 0.46 
ET FAO56 out Hourly  2.41 ± 0.66 2.41 ± 0.66 

ET FAO56 in Hourly 2.34 ± 0.73 1.70 ± 0.49 
ET scr 2.74  ± 0.90 2.13 ± 0.72 

PM in (for Pepper) 2.28 ± 0.76 2.24 ± 0.68 
ET gr 2.59 ±  0.87 N/A  N/A 
ET pt 2.59 ± 1.00 1.66 ± 0.59 
ET rb 2.38 ± 0.78 2.28 ± 0.66 

Ratio: Model/HP Ratio  NSC Ratio  NSC 

 ET FAO56 Daily out 0.90   0.34 1.07   0.59 
 ET FAO56 Hourly out 0.98 0.88 1.14  0.83 

 ETFAO56 Hourly in 0.93 0.79 0.74  -0.03 
 ET scr 1.06 0.94 0.96  0.62 

 PM in (for Pepper) 0.89 0.81 0.98  0.63 
 ET gr  1.01 0.89 N/A  N/A 
 ET pt  1.00 0.62 0.71  -0.11 
 ET rb  0.93   0.88 0.99   0.79 

 בחמרשתהתאמה יומית. מידת מציג  NSCתקופתית ומקדם -כללהתאמה מידת ס יומי ממוצע מציג יח

). 1.06( 6%, עם סטייה תקופתית קטה יחסית של ETscr) ע"י מודל 0.94( התקבל מתאם יומי גבוה ביותר

תר . המתאם התקופתי הטוב ביו1.01המיועד לחממה תן מתאם תקופתי מצוין עם יחס של  ETgrמודל 

המתאם  בבית הרשתבמתאם היומי. ) 0.62(, אך התקבלה שם סטייה גדולה ETptהתקבל עם מודל ) 1.0(

 14%, עם סטייה תקופתית גבוהה יחסית של ETFAO56 H out) היה עם המודל 0.83היומי הגבוה ביותר (

) התקבלה ע"י 0.99) אשר יתת לתיקון ע"י התאמת מקדם הגידול. התאמה תקופתית גבוהה ביותר (1.14(

  . 0.79עם מתאם יומי סביר של  ETrbמודל 

  

  יבול
, מה שמציע שיתן 2- ו 1מראה כי בשי סוגי המבים לא היה הבדל מובהק ביבול בין טיפולים  4טבלה 

 4 -ו 3להפחית בהשקייה ללא פגיעה ביבול, כלומר, להגדיל את יעילות השימוש במים. ההבדל בין טיפולים 

הייתה פגיעה ביבול אך לא כן בבית הרשת. בהשוואה זו יש לזכור כי בית הרשת קיבל מראה כי בחמרשת 

  מ"מ מים יותר מהחמרשת (עקב גשמים). 110
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  :מבההשפעת טיפולי השקיה על פוטציאל יבול בכל : 4טבלה 
  כללי  חמרשת

  מ"ר)\(ק"ג
  יצוא
  מ"ר)\(ק"ג

  שוק מקומי
  מ"ר)\(ק"ג

 'מס
  פירות

משקל פרי 
  ג'

לפי תוי גיגית  ביקורת,. 1
  חיצוית עם מקדם גידול

9.99AB  8.6 AB  1.35  52.0  192  

  AB  8.24 AB  1.50  50.5  193 9.74  1מטיפול   75%. 2
  A  8.92 A  1.98  55.2  186 10.3  חיצוי ומקדם גידול פמן. 3
  B  7.99 B  1.2  51.3  179 9.2  3מטיפול   60%. 4

  
  

  כללי  בית רשת
  מ"ר)\(ק"ג

  יצוא
  מ"ר)\(ק"ג

  וק מקומיש
  מ"ר)\(ק"ג

מס' 
  פירות

משקל פרי 
  ג'

ביקורת, לפי תוי גיגית . 1
  חיצוית עם מקדם גידול

9.5  8.26  1.3  50.0 AB  190 A  

  A   173 B 52.4  1.04  8.0  9.04  1מטיפול   75%. 2
  A  179 AB 52.3  1.18  8.2  9.3  פמן חיצוי ומקדם גידול. 3
  B  194 A 45.1  1.4  7.37  8.77  3מטיפול   60%. 4

  

  

  דיון

בהשקייה לפי היו כמעט זהות מה שמראה כי יתן להחליף את השימוש   3 - ו 1מות ההשקייה בטיפולים 

של  מהלך יש האחרוות בשים שכן מעשית חשיבות יש לכך. מוטית'-וסחת פמןהשקייה לפי גיגית ל

 מהלך יישוםמוטית', אך -מןפמהשקיה לפי גיגית להשקיה לפי מודל  ר"ם והשירות המטאורולוגי לעבושה

ממצאי היבול מראים כי יתן להפחית את  .4, כפי שמראה טבלה כי מעבר זה לא יפגע ביבול ההוכח דורש זה

ללא פגיעה ביבול, כלומר להגדיל את יעילות השימוש במים  המבים סוגי בשי 20%-כב מת ההשקייה

ודמות שקיבלו בעבר לגבי גידול בה ותפוח תחת ממצא זה תואם תוצאות קבהשוואה לגידול בשדה פתוח. 

בבית הרשת יתן להגיע להפחתה גדולה יותר במת המים מאשר בחמרשת. בהשוואה זו יש לזכור רשתות. 

סה"כ היבול בחמרשת היה גבוה מזה מ"מ מים יותר מהחמרשת (עקב גשמים).  110כי בית הרשת קיבל 

). 5רטורות המקסימום שהיו יותר גבוהות במבה זה (איור ההסבר לכך קשור כראה לטמפבבית הרשת. 

כתוצאה מטמפרטורות מקסימום יותר גבוהות קצב ההבשלה היה יותר גבוה והתקבלו יותר פירות. בתוי 

וראה שלא הם שגרמו  )הרוח למהירות(פרט המטאורולוגיה האחרים ההבדל בין המבים לא היה בולט 

מודלים ממשפחת  8ין מדידת זרימת הגזע בגבעולים של צמחי פלפל לבין בחה ההתאמה בלהבדל ביבול. 

 בכוותומוטית'. בבחיה זו יש להדגיש כי בשלב זה תוי הזרימה בגזע חושבו ללא מקדם כיול. -פמן

כמו כן, המדידה של צמחי פלפל מהזן שבחן ביסוי ואז עדכן את החישובים. כיול לערוך בקיץ הקרוב 

הטרספירציה ואילו החישוב את האוופוטרספירציה: ההחה היא שאידוי מהקרקע מוך כפי  מייצגת את

המודל  חמרשתהממצאים הוכחיים מראים כי לשקיבלו במחקרים קודמים בגידול פלפל בבתי רשת. 

שמיועד לבתי רשת. זאת כראה עקב הדמיון  ETscrהוא מודל  )NSC=0.94(המתאים ביותר במתאם היומי 

מתאם  גםתן  ETgrהחמרשת (מבה עם רשתות בצד וכיסוי פלסטיק) לבין בית הרשת. מודל החממה  בין

החממה  מודלבשלב זה.  לחמרשת) ומצא מתאים ביותר 0.89) וגם מתאם יומי גבוה (1.01תקופתי מצוין (

עם גג  החמרשתאת  היטב מייצג ולכן, החיצוית לסביבה המבה פים בין האווירהחלפות  אתכולל 

עם מתאם יומי  ETrb) התקבלה ע"י מודל 0.99התאמה תקופתית גבוהה ביותר (, לבית הרשת הפלסטיק.

מוטית' בסיסי כולל התגדות אווירודימית המבוססת על פילוג רוח לוגריתמי -פמן מודל. )0.79גבוה (

גבול סמוך למשטח  , מוחלפת התגדות זו בהתגדות שכבתETrbבמודל המתאים לתאים של שדה פתוח. 

בהתגדות שכבת  שימושכי  מראההעדיפות של מודל זה בהשוואה למודל הרגיל בבית הרשת מישורי (עלה). 

לציין כי בחמרשת  ישהגבול עדיף על התגדות לפי פילוג רוח לוגריתמי שבפועל לא קיים בבתי רשת מסוג זה. 
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, יומית מצוית תוצאה תן גם לוגריתמי גפילו לפי התגדות כולל, אשר ET FAO56 Hourly outמודל 

השימוש בפילוג כראה חיצויים, ולכן  מטאורולוגיים תוים על מבוסס זה מודל, אולם. ותקופתית

   הלוגריתמי תקף.
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