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  התגוננות מפני קרה בבתי צמיחה
  

  ;רכז פעילות בתי צמיחה מועצת הצמחי� �יצחק אסקירה 
  ;, אג לשימור קרקע, משרד החקלאותהמטאורולוגי�ממונה אגרו �מרק פרל 

  , שה"מותבליני� בבתי צמיחהממ"ר לגידול ירקות דוד סילברמ", 
  
  

נזקי� גדולי�. ה� מותירי� , 2007/08ה בחור קראירועי קרה שכיחי� במהל$ עונת החור, וכפי ש

אופ" ההתגוננות מפני שילוב של סוגי הקרות באירוע אחד. וא קיימי� סוגי קרה שוני� בעוצמות שונות, 

ואופ" העמדתה, דר$ ההכנות לקראת עונת החממה חלטות בשלב תכנו" המקבלת ה ומתנהל הקרה מגוו"

  הגידול ועד אירוע הקרה עצמו.

  

  נזקי קרה

עד  ,נפגעי� ומתי� עלי� ופרחי�. באירוע קרה חמור נפגעי� ומתייבשי� כל איברי הצמח י�באירועי קרה קל

  אקלימיי�, פיסיולוגיי� ואגרוטכניי�.  :מצב של תמותה. עצמת נזקי הקרה תלויה בגורמי� שוני�

קיי� שוני  �גידול ; ומבחינת ה� הנזק רב יותרככל שהיא נמוכה ומשכה ארו�, כ ,טמפרטורהמבחינת ה

  וכ� משפיע הגיל פיסיולוגי. ,ברגישות גידולי� שוני� לקרה

  

  סוגי קרות

הקרה השכיחה והממושכת ביותר, האופיינית לאזורי� מישוריי� וקעורי�. מתרחשת  �קרה קרינתית 

רה ייבשי�, שקטי� (כמעט ללא רוח) ובהירי� (ללא עננות). כתוצאה מאיבוד חו� לאטמוספבלילות קרי�, 

זור� הוא בדומה לנוזל צמיג ומתקררות. האוויר קר וכבד, הקרקע והשכבות שמעליה בקרינה ארוכת גל, 

נמצאת ביותר  הקרהאוויר שכבת הכש ,תושכבבבשטחי� מדרוניי� אל המקומות הנמוכי� ומתנקז בה� 

נוצר מצב שבו ערכי הטמפרטורה עולי� ע� כ� . הלאה �יותר וכמעט  מהחה שכבה מעלילפני השטח,  קרוב

  ).1איור  � רסיה של טמפרטורהבהגובה (אינ

מאופיינת בירידת וחדירת מערכות סינופטיות גדולות למדי לאזורנו מתוצאה מתרחשת כ �קרה מוסעת 

  שת ג� במקומות גבוהי� ומדרוניי�.מורגזו טמפרטורות אוויר בהיק# ארצי. קרה 

זהו אירוע קיצוני של קרה הנובע משילוב של שני סוגי הקרה  �קרה משולבת 

לילה ומאופיי� בטמפרטורות יו� אירוע זה  .או זה לאחר זה זמנית�הקודמי� בו

  נמוכות ובלחות מועטה. קרה זו נמשכת בדר� כלל זמ� רב יותר.

  

  מדידת הטמפרטורות בחממה ובשטחי� הפתוחי� אופ"

ידי מדחו� מינימו� ברמת דיוק של  מדידה תקנית של הטמפרטורה נית� לבצע על

   המשמשי� ג� כאוגרי נתוני�. �דיגיטליי טמפרטורה�ת מדיועאמצבומ"צ  0.2

סוכה על ידי מעל פני הקרקע, ויש להג� עליו מקרינה ישירה  מ' 0.5 �המדחו� יותק� אופקית בגובה של כ

מ' ממבני� ומעצי�,  10 �כ �ואת המדח מג� קרינה. לקבלת מדידה אמינה יש להרחיקאו  גגו� ,מאווררת

מעשבייה (הנחיות מפורטות  נקייהמ', צריכה להיות מהודקת ו 2 �כאשר הקרקע סביבו, בקוטר של כ

  קרקע המחוזי).הלהתקנה נית� לקבל בתא שימור 



ע מדידות עצמיות בתו� וציבלו קבלת החלטות תפעוליותלבשירות לחיזוי קרה  (עוובלילות קרה מומל( להי

 ,www.meteo.moag.gov.il מידע רצי# נית� לקבל באתר משרד החקלאות .לה צהומחוהחממה 

   :בטלפו�" (ניתנת להורדה בחנות האפליקציות). מידע נית� לקבל ג� אגרומטאוהייעודית "ובאפליקצייה 

03�  .)החזאי לחקלאי� –מרק פרל ( 6241804�050ובמקרי� דחופי�  9485711

להפעלה יעילה של אמצעי� אקטיביי� יש צור� במדידת הטמפרטורה. כאשר מדידה בבתי צמיחה: 

חייבי�  ,קרה, חשוב לעקוב אחר שינויי� בטמפרטורת האוויר. לש� כ� מתקיימי� תנאי� הגורמי� התהוות

למדוד את הטמפרטורה בעזרת מדחו� מינימו� אמי� ומכויל. הצבתו צריכה להיות בחלק הנמו� של המבנה, 

מ' כאשר הצמחי� גבוהי�). המדחו� החיצוני חייב  1.5 �ו ,מ' כשהצמחי� קטני� 0.5בגובה של הצמחי� (

מ' מעל פני הקרקע. יש למקמו בתנאי� טופוגרפיי� מקבילי� לאלה שבתו�  0.5 בגובה של להיות מוצב

  המבנה.

יש להציב מדחו� ולהג� עליו מפני קרינה ישירה באמצעות הצללה או סוכה מאווררת. מדידה בשטח פתוח: 

ל שני מטרי� בקוטר ש הקרקע .מ' 10 �כדי לקבל קריאה אמינה רצוי להרחיקו ממבני� ומעצי� בקוטר של כ

  ה מעשבייה ומהודקת.נקייצריכה להיות  המדחו� סביב

  

  הגנה מפני קרה בבתי צמיחה 

אקלימיי� הרצויי� � שהמבנה הוק� והוצב בהתא� לתנאי� הטופוהנחה על ה מבוססות המלצות אלה

 יכתערב ,מלצות לגבי סוגי היריעותהד# הבאינטרנט את באתר שה"מ  ה(רא וכוסה ביריעות המתאימות

  פורט להל�:כמטמפרטורה מחו( למבנה ובתוכו ולהפעיל את אמצעי ההגנה � ). יש להציב מדייצחק אסקירה

  מבני�בוילונות פתיחה וסגירה של 

הנחיה זו מתאימה לקרה קרינתית בלבד (קרה ללא רוח). משעות הערב ובשעות הלילה חשוב לעקוב אחר 

י� יהצמיחה משעות הבוקר ועד שעות הצהר חו(. מומל( לסגור את ביתהפני� וה תהפרשי טמפרטור

  המאוחרות (תחילת ירידת� של הטמפרטורות). 

  חו(:�ישנ� שני מצבי� אפשריי� של יחסי טמפרטורה פני�במהל� הלילה 

אי� במצב זה  .הטמפרטורה בתו� המבנה הסגור גבוהה מזו שבחו( במש� כל הלילה עד לזריחת השמש .1

  לפתוח את היריעות.

ילו� והויש לפתוח את במצב זה  .בפני� נמוכה מהטמפרטורה החיצונית (המצב השכיח)הטמפרטורה  .2

של האוויר הקר אל מחו( למבנה, והטמפרטורה במבנה  יציאהתאפשר כ� ת ,מהצד הנמו� של המבנה

 תשתווה לטמפרטורת החו(.

 רה גבוההטמפרטוהשומרי� על  ,יריעות תרמיות ומסכי� תרמיי�מבני� שבה� ל מתאי� הראשו�מצב ה

שאינ� מונעות בריחת קרינה  UVA אופייני לשימוש ביריעות השנימצב ה ;טמפרטורת הסביבהלעומת  במבנה

  ארוכת גל.

  יריעות תרמיות 

ויריעות  ,יריעות: יריעות החוסמות קרינה ארוכת גל אינפרה אדומהעיקריות של קיימות שתי קבוצות 

"UVA",  חוסמות קרינה זו. יריעות החוסמות קרינה ארוכת גל מוגדרות ג� כיריעות תרמיות, דהיינו �שאינ

הצמחי� נחשפי� לתנאי גידול ש, כ� UVAיריעות השומרות על החו� במבנה זמ� ממוש� יותר מאשר יריעות 

לדרוש מספק נוחי� יותר. שימוש ביריעות תרמיות הוא כלי חשוב להפחתת נזקי קרה "רגילה". מומל( 

  בעת הצור�. יתטבמיהגנה  ת, לקבלברשותושהיריעות את היריעות התרמיות ביותר 

  מסכי� תרמיי�

י� מעל הגידול בבית סמסכי� תרמיי� אטומי� או אטומי� למחצה המכילי� רדידי אלומיניו� ופרו

40%�50%אטו� חוס� � כלי יעיל ביותר להגנה מפני קרה ומסייעי� בחיסכו� באנרגיה (מס� וויהמהצמיחה  

שימוש במסכי� אטומי�, טמפרטורת הפני� במבנה  בה� נעשהשבתי צמיחה,  המכמצריכת האנרגיה). ב

� כבונמדדה נשמרה  10�את המסכי�  סג� ללא כל חימו� עזר. מומל( לפרו ,מ"צ מעל טמפרטורת הסביבה 6



ע� אות� רביי�, ולפתוח י� המאוחרות, לפני צניחת הטמפרטורה של שעות בי� העיהצהר בשעות אחר

  התחממות המבנה בשעות הבוקר. 

ת יריעה מעל גובה סג� יריעות פוליאתיל� תרמיות או רגילות עשויות לשמש כמס� בשעת הצור�. פרי

  הצמחי� לכל רוחב המבנה, ע� קבלת התראה על קרה אפשרית, עשויה לסייע בשמירת החו� במבנה.

  שרוולי מי�

ליטר/מ"ר) המונחי� בי� שורות הצמחי� יכולי� לסייע במניעת נזקי  40��60 (שרוולי פוליאתיל� מלאי� מי

קרה. אנרגיית חו� נאגרת בשרוולי המי� במש� היו�, וקרינה זו משתחררת ע� ירידת הטמפרטורות בשעות 

  הערב והלילה.

  הארה

ותסייע  בחלק מהגידולי� (בעיקר פרחי�) קיימת תאורה. הארה תאפשר העלאה מסוימת של הטמפרטורה

  בהגנה על הצמחי�.

  חימו� 

אינו � הוא במרבית, א� הצמיחה ילשמירת הטמפרטורה הרצויה בבת האמצעי היעיל ביותרחימו� הוא 

באתר , מופיע יצחק אסקירה ורוני אמיר, בעריכת נושא חימו� בתי צמיחהמיוחד לבנמצא (ד# הנחיות 

  ).באינטרנט שה"מ

  מסחררי�

 �המבנה באירוע של קרה קרינתית, באמצעות הפעלת מסחררי�, תתרו� להעלאת הגברת תנועת האוויר בתו

  הטמפרטורה במידה מסוימת ותקטי� נזקי קרה.

   לסטי/ גאוטקבד גאוטכני � יריעות לא ארוגות

הגנה על גידולי עלי�, א� נית� וא# מומל( להשימוש ביריעות נפו( מאוד בשטחי� הפתוחי� לכיסוי ו

  ג� בגידולי� בתו� מבני�, ה� להגנה מפני קרה וה� להאצת תהליכי הגידול (דוגמת תבליני�). �להשתמש בה

או  מומל( יותר על גבי תמיכה כמו קשתותא� , (תלוי בסוג הגידול) יריעות ישירות על הגידולהפורשי� את 

יעות השכיחות . קיימי� סוגי� שוני� של יריעות הנבדלות במשקל� ליחידת שטח. הירכל תמיכה אחרתעל 

גר�  20 � מעל ל י�עובישקרה מומל( להשתמש ביריעות  מפניגר� למ"ר. להגנה  10�35ה� במשקלי� של 

  .למ"ר

  רשתות צל

אות� על גבי הגידול כמס�  סברשות המגדל רשתות צל מסוגי� שוני� ובצפיפויות שונות, מומל( לפרו שא� י

  או ישירות על הגידול ע� קבלת התראה על קרה אפשרית. 

  השקיה בתו$ בית הצמיחה 

בבתי הצמיחה ובמנהרות עבירות הניצבות בקרקעות קלות, בחול חמרה ובחול, מומל( להניח בשבילי� קו 

סיק את ההשקיה עד . לאחר ההרטבה יש להפאת הקרקע להרטיבכדי �, יטפטפות ולהשקות לפני הצהרי

 )המתזהאו  טפטו# ולא המטרה( הערב. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש להפעיל את מערכת ההשקיה

3�ל הגיעמלהגנה מפני קרה כאשר הטמפרטורה החיצונית �מ"צ, א# שייתכ� שהטמפרטורה בתו� המבנה  2

שהקו המוביל למבנה יהיה קבור מי� בצנרת ובפיקוד (רצוי  וקפאיאפשרות שהגבוהה יותר. הסיבה לכ� היא 

שעתיי�, ואי� להפסיק את ההשקיה קוד� �בקרקע). יש להמשי� ולהשקות לאחר זריחת השמש במש� שעה

לכ�. המצב הרצוי הוא היווצרות ערפל בתו� בית הצמיחה כתוצאה מההשקיה. ערפל זה מאט את 

  ות מחלות עלי�. ההתקררות, א# שכתוצאה ממנו עלולי� להיווצר תנאי� המעודדי� התפתח



  השקיה מעל יריעות הכיסוי

התקררות האוויר בתו� המבנה. את מ"ק ד' לשעה מונעת  2.5�4.0הרטבת היריעות החיצוניות בספיקה של 

התקררות זו נמנעת עקב היווצרות שכבת מי� חיצונית המחזירה קרינה לתו� בית הצמיחה. בתנאי קרה 

חומר מבודד. להפעלת אמצעי זה יש להכי� מערכת השקיה  קיצונית עשויה להיווצר שכבת קרח המשמשת

   .)המבנהעל קריסה עקב משקל יתר  תיש סכנ (במבני� ישני� וחלשי� בעוד מועדמ

  שטיפת יריעות כיסוי בתי צמיחה

י של טאופני�, כולל שיפור המאז� האנרג המכה לסייע לגידול ביועששטיפת יריעות כיסוי בתי צמיחה 

כל האנרגיה הנכנסת ס� את  בעקבותיהיריעות הכיסוי תשפר את מעבר האור לתו� המבנה, והמבנה. שטיפת 

  .סייע בהפחתת נזקי הקרה בלילהישמה ונאגרת במבנה במהל� היו�, 
  

  הסניטצי

 .ויר קרואשל  הלאפשר זרימכדי יה מסביב למבנה ימומל( לנקות עשב

 3מומל( לגזו� את ענפי הע( הנמוכי� עד גובה של סמוכה לחלקה בנקודה הנמוכה הבמקרה של שדרת עצי� 

   לאפשר תנועת אוויר חופשית.  כדי י�מטר
  
  
  

  התגוננות מפני קרה בבתי רשת

מרבית ההמלצות להתגוננות מפני קרה מבוססות על ניסיו� מצטבר של חקלאי� ומדריכי� ועל ידע מקצועי 

המחקרי� הללו מית רבמו ;בתחו� בתי הרשתשהצטבר במהל� השני�. מעט מאוד מחקרי� בוצעו בעול� 

  בוצעו בישראל. ההמלצות המצורפות מתייחסות לבתי רשת חרקי� ולא לבתי רשת צל. 

  סוג המבנה

נראה שלגובה המבנה יש השפעה על רמת הנזק שנצפה. ככל שהמבנה  ,מבני�כמה בשבוצעו בתצפיות שונות 

  כ� רמת הנזק נמוכה יותר.  �גבוה יותר 

  תסוגי רשתו

כניסה של יותר ה רבבמהל� אירוע קרה משולב יש לצפיפות הרשת משמעות רבה. רשת צפופה תמנע במידה 

מבנה המכוסה יותר יתחמ� אוויר קר לתו� המבנה ותקטי� את קצב בריחת החו� מהמבנה. במהל� היו� 

  ברשת צפופה ויסייע להתמודדות טובה יותר באירוע הקרה.

  מס$ הצללה/תרמי

של קרינת חו� באופ�  הקרינתית (בריחת חו� כלפי הרקיע), ככל שרשת המס� תמנע בריחבאירוע קרה 

מסכי� איכותיי� יפחיתו את איבוד החו� מהמבנה  כלומר ,חש# לבריחת חו� קטנה יותרייטבי, הצמח מיה

ויקנו הגנה טובה לצמחי�. מסכי� רפלקטיביי� יקנו הגנה טובה יותר מאשר רשתות הצללה. ככל שרשת 

  צללה תהיה צפופה יותר, כ� תהיה רמת ההגנה טובה יותר. הה

  מס$ פלסטיק

הקטינו את נזקי הקרה. ככלל, התרומה התרמית  ,ביריעת מס�או חקלאי� שהשתמשו ביריעות פוליאתיל� 

יריעה למנוע כניסת עשויה הבמקרה של קרה מוסעת  �של יריעה דקה באירוע של קרה קרינתית הוא זניח, א

  .נזק ו�גרהעלול ל ,לתו� המבנה גוש אוויר קר

  יריעות פלסטיק במעטפת המבנה

 �באירוע של קרה מוסעת, שימוש ביריעות פלסטיק במעטפת המבנה יסייעו במניעת כניסת אוויר קר לתו

  המבנה.

  



א� ( ל"השליש לנקוט בפעולות במקרה של אירוע קרה  ,לסיכו� כל הפעולות המצוינות לעיל
  לחור):החממה הוכנה כראוי 

  חממה:

לכ� מומל( לסגור את החממה בכל שעות ו ,בהירי� מאודלרוב הימי� (קרינתית) בימי קרה  �

  .האור

יש להשאיר את דופ�  כאשר טמפרטורת המבנה נמוכה מטמפרטורת הסביבה, ,ע� רדת הערב �

   .בצד הנמו� או במורד החממה ,ולו ג� חלקית ,וילו�וולפתוח את ה ,בצד הגבוה הסגורהחממה 

 .בחממות ע� אוורור גג יש לסגור את חלונות הגג בכל שעות היממה �

  .במבנה נ�ישא�  ,הפעלת מסחררי� �

  .יריעות לא ארוגות תסיפר �

י� המוקדמות ולפתוח רק יבשעות הצהר את המסכי� רויש לסג ,י�ימסכי� תרמשבה� בחממות  �

 .קר המאוחרותובשעות הב ,החממה התחממותע� 

המוקדמות להגדלת קיבול החו� של הקרקע ומאגר החו� הכללי י� יהשקיה בשעות הצהר �

 במבנה.

כיוו� שהלחות מהווה מאגר חו� כמוס המסייע  ,ר עודפי לחותולאוורר את החממה לשחר י�א �

  .למאז� החו� הכללי בחממה

  בתי רשת:

 ,לאפשר תנועת אוויר חופשית מהמבנה החוצה כדיבצדדי� חשוב ביותר לשטו# את הרשתות  �

  .לא לכלוא אוויר קר במבנהכדי ש

וא� נית� אז ג� על גבי המבנה (רק  ,ס יריעת פוליאתיל� בדופ� הרוח השכיחהופרמומל( ל �

   .באירוע קרה קיצוני)

 .בהתא� לרגישות הגידול יו,או מעל הגידול לפריסת יריעות לא ארוגות ע �

 .הגידול לפריסת רשתות הצללה ע �

 .משטר מי� בהתא� לנהוג בחממות �

  

 או בתא שימור הקרקע כל מדרי$ אחר במחוזבמדרי$ המיכו" המחוזי או בע, ווורצוי להינית" 
  מידע עדכני להתמודדות ע� אירועי קרה. תלקבל

  www.meteo.moag.gov.ilמטאורולוגיה:  \אפשר להפנות לאתר משרד החקלאות

  
  .הכלולות בפרסו� זה ה" בגדר עצה מקצועית בלבדכל ההמלצות 
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