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 –בגידול פלפל חורפי    LED-interlightingנופית -שימוש בתאורה תוך
 )2017דו"ח מסכם ( ואיכות  פוטנציאל ליבול

 
 המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, יוספה שחק, קירה רטנר, אורלי אידלמן, נפתלי צור ,דנה חרובי

 מו"פ בקעת הירדןזיוה גלעד, אחיעם מאיר, 
 שה''מאלון, דוד סילברמן, תמר 

 מועצת הצמחיםאורי אדלר, 
 

 מבוא

עברה פריצת דרך משמעותית עם  light-emitting diodes (LEDs)טכנולוגיית הלדים  בשנים האחרונות

 את רוב סוגי התאורה השונים, מחליפה בהדרגה לדיםתאורת  .םהתייעלותם האנרגטית ומגמת הירידה במחיר

חל מאורך חיים משופר, רבים, המסורתיים על פני מקורות התאורה ה LEDs -. יתרונות ה1,2כולל בחקלאות

פליטת החום הנמוכה שליטה מדויקת בהרכב הספקטרלי, צריכת חשמל נמוכה יותר, וכן פליטת חום נמוכה. 

או  ’LED-interlighting‘ - נופית'-תוךוגודלם הפיזי הקטן של נורות הלד מאפשרים את שימושן כתאורה '

’illuminationcanopy -intra‘ 3,4 .תאורה בתוך הנוף יכולות להיות רבות ומגוונות ה תגבור של והשפעותי– 

אשר שימוש זה,  .5,6דמהגברת הפוריות, איכות וגודל הפרי, מניפולציה של מועד הקטיף, ערכים תזונתיים, ועו

גידולי ירקות נמצא בשימוש עבור שילוב של לדים בצבעים אדום וכחול, פותח בהולנד ומיושם כ טיפוסיבאופן 

pressure sodium -high–(לרוב מסוג עליונה מדינות צפוניות בחממות מבוקרות ובנוסף לתאורה בעיקר ב

HPS(7,8.  בארץ, לכאורה אין מחסור באור. אך למעשה בתוך נופם של צמחים, ו/או כתלות במיקומם הגיאוגרפי

בהדליה גדל פלפל  בקעת הירדן,באו בשיטת ההדליה לגידולם, קיים מחסור באור שעשוי להגביל את היבול. 

מקבל  אינו ן השורות)המצוי במרכז הערוגות (בי . בשיטה זו חלק גדול של נוףשורה-בערוגות של דו ספרדית

ליצוא בעונת האביב, ישנו צורך  פריבבקעה מהווים ספקים עיקריים של  מגדלי הפלפלכיוון ש מספיק אור.

לבחינת פוטנציאל  2016-2017שנערך בעונה  ניסוי ראשוניח זה מסוכמות תוצאות "בדובהעלאת היבול ואיכותו. 

 .בבתי צמיחהחורפי דול פלפל נופית בגי-השימוש באגרוטכניקה של תאורת לדים תוך

 

 מהלך המחקר ושיטות עבודה

 –קנון (זרעים גדרה)  שנבחןהזן . מ' 11רוחב מפתח במנהרה עבירה מו"פ בקעת הירדן, בבתחנת צבי נערך הניסוי 

 צל,הבר הוסרה רשת מספטב 8-ב .40% צלרשת ו מאש) 50נגד חרקים ( תחת רשת אוגוסטב 8-ב התבצעה שתילה

בפברואר הונחה שוב רשת הצל עד לסוף  23-בכיסוי פוליאתילן, ובחרקים  נגדהוחלפה הרשת בנובמבר  8-ב

  , לאחר סיום גל חנטה ראשון.בנובמבר 1-ב התאורה הפעלת טיפוליהעונה. 

מערכת התאורה הורכבה מפסי נורות לדים בתוך גלילי סיליקון מוגני מים. הגלילים  - בניית מערכת התאורה

 מיניום אשר הותקנו בתוך נוף הצמחים. התאורה נבחנה במספר הרכבים ספקטרליים שוניםהוצמדו לפסי אלו

) 4; ((R:B – 3:1)כחול -אדום) 3; ((cool white, CW)) לבן קר 2; ((warm white, WW)) לבן חם B1 (:)1(איור 

גריים מציינים את המספרים בסו. (R:B:O – 2:1:1)כתום -כחול-) אדום5; ((R:G:B – 2:1:1)כחול -ירוק-אדום

µmol· photons· m-80 100-עוצמת התאורה בטיפולים השונים היתה  מספר הפסים עבור כל סוג לד, בהתאמה.
1 -· s2  צמחים. 26עד  23בתוכו וכלל מ'  5ס"מ ממקור התאורה]. כל טיפול תאורה נבחן לאורך של  20[במרחק 
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נוף הפנימי לאור, וגובהה עודכן במהלך העונה התאורה הותקנה בשני גבהים על מנת למקסם את חשיפת ה

  (WW, CW)טיפולי התאורה הלבנה [ בהתאם לצימוח. התאורה הופעלה למשך כל שעות אור היום הטבעי.

בדו"ח מוצגות רק התוצאות שהתקבלו  -העוצמה הנמוכה לא היתה מספקת נבחנו בשתי עוצמות, אך התברר ש

י היו שלושה מקטעי ביקורת באורך זהה לאלו עם תוספת התאורה לניסו עם התאורה בעוצמה הגבוהה יותר.]

 נעשו , וכןבאמצעות מכשור ייעודי נתוני התאורה, כולל עוצמה והרכב ספקטרלי אופיינו בשטח). A1(איור 

 העלווה. אקלים ועל טמפרטורת-ל המיקרומדידות לבחון את השפעת התאורה ע

רך עונת הגידול, התבצעו מדידות של פרמטרים פיזיולוגיים של לאו –השפעת התאורה על גידול הפלפל והיבול 

, קצב ), טמפרטורת העלהFv/Fmפעילות פוטוסינתטית (מדד הפלואורסנציה העלים, כולל תכולת כלורופיל, 

מכל  )2017ועד אפריל  2016קטיפים מנובמבר  11( הפרי נקטף) ומוליכות פיוניות. 2COהפוטוסינתזה (קיבוע 

 בוצעה ספירת פירות, שקילה ומיון לפי מרכיבי האיכות המקובלים. .ת בנפרד לאורך העונהווביקורטיפול תאורה 

 

 תוצאות

 העלווה אקלים וטמפרטורת-מיקרו

ורת תאס"מ מ 10שנתלו במרחק  נתוני הטמפרטורה והלחות היחסית של האוויר נמדדו באמצעות מיקרולוגרים

 אקלים שנבע מתוספת התאורה-ה. לא ניכר שינוי של המיקרוובאותו הגובה בחלקת ביקורת ללא תאור LED-ה

כפי [בנוסף, מצאנו כי לא היו הבדלים בטמפרטורת העלווה הפנימית בחלקות עם תאורה וללא תאורה . )2(איור 

  ].3, איור (IR)אדום -אינפראשנמדד באמצעות תרמומטר 

 כלורופיל  תכולת
תוספת התאורה השוותה לזו בחלקות הביקורת. נמצאה עלייה תכולת הכלורופיל בעלווה של הנוף הפנימי עם 

באופן  מובהקבחלקות התאורה לעומת הביקורת, אך ברוב המקרים ההבדל לא היה קלה בתכולת הכלורופיל 

לא נמצא הבדל בין תכולת הכלורופיל של  (לגבי כל טיפול בנפרד) בכל טיפולי התאורה ).4Aסטטיסטי (איור 

הפנימית תכולת הכלורופיל של העלווה בצונית. אמנם בביקורת, נמצא הבדל משמעותי העלווה הפנימית והחי

למרות שהשוני בין העלווה הפנימית והחיצונית לא היה . )4A(איור  תה גבוהה יותריהיאשר  -לעומת החיצונית 

 גדול, נראה שהתאורה הקטינה את השוני הנ"ל. 

 פעילות פוטוסינתטית

תוספת התאורה לא הובילה  הראו כילאורך העונה ) Fv/Fm -יית כלורופיל (מדד התוצאות מדידות פלואורסנצ

 קרינה, כלומר לא הצטברו נזקי  II (photosystem II – PSII)מערכת ריאקציית האור  לפוטואינהיביציה של

ל מדד בנוסף, השוואה ש. )4B(איור  בעלווה הפנימית עם תוספת התאורה בהשוואה לעלווה הפנימית ללא תאורה

עלווה החיצונית לא בכלומר גם  –זה בעלווה הפנימית מול החיצונית הראה שאין הבדלים משמעותיים ביניהם 

 הצטברו נזקי אור משמעותיים בגידול תחת כיסוי הפוליאתילן. 

בעלווה הפנימית  )2COמדידות שחלוף גזים הראו כי תוספת התאורה הגבירה את קצב הפוטוסינתזה (קיבוע 

. זאת כאשר המדידות )5Aבביקורת ללא תאורה (איור לעומת העלווה הפנימית  4עד  2.3פי  -שמעותי באופן מ

 )של התאורה(, מצאנו כי לעלים אשר מקורם בסביבה זו מעבר לכךהתבצעו בתוך הנוף בסביבת תאורת הלדים. 

 מות אור גבוהות יותרעוצתחת פוטנציאל לקצבי פוטוסינתזה אף גבוהים יותר כאשר נותקו מהצמחים ונמדדו 

לעומת זאת, קצב הפוטוסינתזה בעלים שמקורם בנוף הפנימי של חלקות  .)5A(איור  המנהרהבחלק החשוף של 
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תחת השפעה של עוצמת אור גבוהה יותר (איור  אלו נבחנוהביקורת היה נמוך ביותר וכמעט ולא השתנה כאשר 

5A .( אך לא יתאורה המוליכות הפיוניות של העלווה הפנימית עם תוספת) מובהק) באופן יתה מעט גבוהה יותר

התקבלו  של מוליכות הפיוניותהבדלים משמעותיים . אמנם, לעומת הביקורת כאשר נמדדה בסביבת הנוף הפנימי

באופן דומה, נמצא הבדל גם בקצב  ).5Bבעוצמות אור גבוהות יותר (איור  כאשר המדידות התבצעו מחוץ לנוף

 ם, כאשר נמדד מחוץ לנוף. הטרנספירציה של העלי

 יבול

-לא התקבלו הבדלים ביבול הממוצע בחלקות עם תוספת תאורה לעומת הביקורות בחודשי הסתיו (נובמבר

יה בכמות היבול ינמצאה עלהשונים בכל טיפולי התאורה לעומת זאת,  פברואר).-דצמבר) או החורף (ינואר

 היבול במשקל 30% -של כ ממוצעת ה זו התבטאה בעלייהיעלי .אפריל)-ביקורת בחודשי האביב (מרץבהשוואה ל

בטיפולי ). 6B(איור  לעומת הביקורתלייצוא  במספר הפירות 39%של ה ממוצעת יעליב, ו)6A(איור  הכולל

בחלקות התאורה  1.4 ± 10.9ירידה בשיעור היבול לשוק שהיה % קריהתאורה התקבל שיפור באיכות הפרי, 

 העלייה במספר הפירות]. 6A ,p<0.05[חלקם השחור של העמודות באיור  בביקורת 2.7% ± 15.8לעומת 

 ). 7בחלקות התאורה לא הייתה מלווה בשינויים בגודל או משקל פרי ממוצע בהשוואה לביקורת (איור  (לייצוא)

 

 
בין  תוחלקות התאורה והביקור ארגון )A( .נופית בגידול הפלפל בחמרשת בבקעת הירדן-תאורת לדים תוך .1איור 

 )C( .ס"מ) 10(נמדד במרחק  התאורה שמהן נבנתה מערכתשל נורות הלדים השונות  אפיון ספקטרלי) B( במנהרה.הערוגות 
 בשתי הקומות. במרכז הערוגה בשני גבהים שונים. ןשהותק (RGB) תמונה (מבט על, חודש נובמבר) של מערך התאורה
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 (T air max)ומקסימום  (T air min)טמפרטורת מינימום  )Aאקלים. (-לא השפיעה על המיקרו LEDs -התאורת . 2איור 
ומקסימלית  (RH min)לחות יחסית מינימלית ) B( .(CR)לעומת הביקורת  (LED)שנמדדו לאורך חודש בסמוך לתאורה 

(RH max)ס"מ מתאורת הלדים.   10 -לוגרים במרחק של כ-. הנתונים נאספו באמצעות מיקרו 
 

 
טמפרטורת  לא השפיעה טמפרטורת העלווה. LEDs -הרת תאו. 3איור 

 –בעלים סמוכים לתאורת הלדים (לבן חם  ס"מ 10עלים נמדדה במרחק ה
WW לבן קר ;– CWכחול -; אדום– RBכחול -ירוק-; אדום– RGBאדום ;-
לא נצפו הבדלים משמעותיים . IRבאמצעות תרמומטר  )RBO –כתום -כחול

ם הייתה טמפ' מעט נמוכה מעט מכל שאר ש WWבטמפ' עלה, מלבד בחלקת 
 סטיית תקן ±. עמודות מייצגות ממוצע CR8(CR ,1( הטיפולים והביקורות

(n=7) . 
 

 

(כפי שנמדדה באופן בלתי  תכולת כלורופיל (A). בעלוות הנוף הפנימי והחיצוניכלורופיל  תכולה ופלואורסנציה של. 4איור 
 –כחול -ירוק-; אדוםRB –כחול -; אדוםCW –; לבן קר WW –התאורה (לבן חם הרסני) בעלים מהנוף הפנימי של טיפולי 

RGBכתום -כחול-; אדום– RBO(  בהשוואה לביקורת ללא תאורה(CR) . לא נצפו הבדלים משמעותיים בנוף הפנימי למעט
השונים (עמודות  לביקורת. כצפוי, לא ניכר הבדל בתכולת הכלורופיל בעלווה של הנוף החיצוני בין הטיפולים WWבין 

סנציה של פלואור )B(. (p<0.001) של הביקורת חיצוניבין עלים מהנוף הפנימי וה היה הבדל מובהקמימין). לעומת זאת, 
לא נצפו הבדלים בנוף הפנימי או החיצוני בין  – photosystem II -להצטברות נזקי קרינה ב Fv/Fm -מדד ה - כלורופיל

 (A) -ב הנבדלות זו מזו . אותיות(A: n=10; B: n=3-4)סטיית תקן  ±ת מייצגות ממוצע עמודוהביקורת לחלקות התאורה. 
 .(p<0.05)מציינות הבדלים מובהקים סטטיסטית 
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קצב נופית על קצב הפוטוסינתזה ומוליכות הפיוניות בעלוות הנוף הפנימי. -לדים התוךתאורת ההשפעת  .5איור 
; WW –(לבן חם בעלווה של הנוף הפנימי בטיפולי התאורה השונים  )B(ומוליכות הפיוניות  )2COקיבוע , A( הפוטוסינתזה

) לעומת ביקורת ללא תאורה RBO –כתום -כחול-; אדוםRGB –כחול -ירוק-; אדוםRB –כחול -; אדוםCW –לבן קר 
(CR) . ('בתוך הנוף')  הנוףנים סביבת פנופית שנמדדה ב-דה בעלווה תוךמציינות את תוצאות המדיהעמודות משמאל

בהשפעת עוצמת אור חזקה יותר בתוך נמדדה  אשר בעלווה מהנוף הפנימימציינות את תוצאות המדידה והעמודות מימין 
. אותיות )עלים n=3-4(תקן  סטיית ± העמודות מייצגות ממוצע .~)s2-50 µmol photons·m6·-1 -('מחוץ לנוף'  המנהרה

 .(p<0.05)קבוצה של עמודות בנפרד עבור כל  מובהקיםלים סטטיסטיים מציינות הבדהנבדלות זו מזו 
 
 
 

 
 יבול ממוצע (לפי ק"ג/צמח) בחלקות עם תאורה מוספת (A) .נופית על היבול-ה התוך. השפעת התאור 6איור 

בחודשים השונים של עונת הגידול )  CR–) בהשוואה לחלקות הביקורת (עמודות לבנות LED –(עמודות אפורות 
. נמצאו הבדלים מובהקים ביבול רק בחודשי אפריל)-פברואר; אביב: מרץ-דצמבר; חורף: ינואר-נובמברסתיו: (

חלקם העיקרי של העמודות (לבן/אפור) ביבול לפי משקל כולל.  30% -האביב, כאשר בממוצע הייתה עלייה של כ
בטיפולי  ).10-15% -יבול לשוק (כאת ה ), והחלקים השחורים של העמודות85-90% -מסמן את היבול ליצוא (כ

 2.7% ± 15.8בחלקות התאורה לעומת  1.4 ± 10.9התאורה באביב היה שיעור נמוך יותר של יבול לשוק %
צוא ת. מס' הפירות מייצג את היבול לייבול ממוצע (לפי מס' פירות/צמח) בעונות השונו p<0.05) .((B)בביקורת 
במספר הפירות בחלקות התאורה לעומת  39% של ממוצעת לייההתקבלה ע בחודשי האביב. (A) -שמוצג ב

. [הבדל מובהק בין היבול בביקורת (p<0.01)הביקורת. אותיות הנבדלות זו מזו מסמנות הבדלים מובהקים 
 ) התקבל גם עבור סך היבול וגם עבור היבול ליצוא.]Aלתאורה באביב (לפי משקל, 

 
 
 
 



6 
 

   
משקל הפרי  )B( -ו פריהתפלגות גודל  )A( .שפיעה על גודל הפרי ומשקלוהלא  בתוך הנוף LED -. תאורת ה7איור 

 ות גודל הפרי השונות, המיון נעשה. הנתונים מוצגים עבור קטגורי(LED) ) ובחלקות התאורהCRבחלקות הביקורת (
', גדול מאד  XL; ' (mm 71-85)  גדול ' ,L; ' (mm 60-70)', בינוני M; ' (mm 60 >)'קטן', S: לפי קוטר הפריכמקובל 

(86-95 mm) ' ;G  ענק , '(96-110 mm) סטיית תקן ±. העמודות מציינות ממוצע )n=75-522  פירות). הנתונים מייצגים
כתוצאה אפריל), כאשר ההבדל העיקרי ביבול, הנובע מעלייה במספר הפירות, התקבל -פירות מעונת האביב ( חודשים מרץ

 ).4 מטיפולי התאורה (ראה איור

 סיכום

לתוספת יבול של פרי איכותי בתקופת האביב ישנה חשיבות כלכלית רבה; מזה שנים מורגש מחסור בפלפל 

תקבלו התוצאות שה איכותי בחודשים מרץ עד מאי, דבר שמתבטא בעליית מחירים ולחילופין יבוא של פרי.

רך הגדלת היבול האביבי ושיפור איכות נופית לצו-מעידות על פוטנציאל לשיטת התאורה התוך בניסוי ראשוני זה

התקבל  בתוך הנוף (WW)ולבן חם  (RGB)כחול -ירוק-, אדום(CW)הפרי. בחלקות שהוארו ע"י אור לבן קר 

 -ו CW  שני הרכבי תאורה,ב אנו מתמקדים (2017-2018)היבול הרב ביותר בחודשי האביב. בעונה הנוכחית 

RGB טיפול. ל את הניסוי עם חזרות עבור כ מבצעיםו 

 תודה למועצת  הצמחים ולקרן קיימת לישראל על השתתפותן במימון הניסוי.
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