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  תקציר
(א) ישירות מיצור ) על גג חממה עשויה לשפר את התחרותיות בשני אופני� PVוולטאית (�שילוב מערכת פוטו

. שילוב אה מזמינות חשמל בעלות נמוכהצכתו הרווחיותת אינטנסיביות הגידול ושיפור אהחשמל, (ב) העל

מכיוו� ששתי מערכות הייצור  מוב� מאליולהפקת חשמל מעל מערכת גידול חקלאית אינו  PVמערכת 

יש להבחי� כי מבחינה חקלאית אחד  ,קרינה וקרקע. ע� זאת � מתחרות על שני משאבי� סביבתיי�

המשאבי�, קרי קרינת השמש אינו מנוצל במלואו במהל	 העונות החמות ולמעשה יש צור	 בהצללה בעונות 

הנחת המחקר  מתרחש בתקופות אלו. PVת מרבית ייצור החשמל על ידי מערכושאלו (בעיקר בפלפל), בעוד 

מערכת אופטית ייחודית שפותחה יכולה לקיי� מער	 פאנלי� סולריי� על גגות של חממות מחופות ש היא

ללא פגיעה וזאת למנות גדולות של קרינה כגו� פלפל  מגיבהבפלסטיק או ברשת נגד חרקי�, בה� גדל גידול 

רבית לתו	 המבנה, בחור� חדירת אור מ  תדשני, מאפשרדי וחמוצבת באופ� ייחוהבגידול. מערכת סולרית 

ובשאר עונות השנה המערכת האופטית מגבירה את יעילות התמרת הקרינה לאנרגיה חשמלית ובמידת מה 

�פוטו מערכת לשלב שנית� היא המחקר הנחת מאפשרת תנאי אקלי� נוחי� יותר לגידול בתו	 החממה.

 גג משטח שולי שטח על תו	 מינימו� פגיעה בתפוקות החקלאיות כאשר שילוב המערכת מבוצע וולטאית

 הנבח�הפתרו�  .)בוסטרי�( מתאימי� אופטיי� לוחות ע� ובשילוב �המרזבי אל בצמידות, ייעודית חממה

אשר מצד אחד תבטיח הגעה של מקסימו�  יאפשר הכוונה עונתית של הקרינההוא פתרו� אשר  זו בעבודה

מטרות הוולטאית.  �קרינה בתקופת החור� אל תו	 החממה ומצד שני תאפשר שימוש כלכלי במערכת פוטו

כי התקנת  הפנלי� והבוסטרי� בצמידות למרזב אינה פוגעת את ההנחה לבחו� ולאשש .1 ספציפיות הינ�:ה

וצב מער	 פנלי� ורפלקטורי� אופטיי� על גבי מי, לפיו לבחו� את המודל ההנדס. 2 בתפוקות החקלאיות. 

דונ�, שקונסטרוקציית הגג שלו תותא� לעמידה בעומסי� שייווצרו על מנת לספק  1.7בשטח מבנה חממה 

. להפיק חשמל מפאנלי� סולריי� המתוגברי� במגברי� אופטיי�, 3רמות קרינה נאותות לצמחי� בחור�. 

להקטי� את היצרנות החקלאית, ולהדגי� את יכולת הגדלת בחממה מבלי טרייה להניב תוצרת חקלאית 

חממה . אפיו� רמת הקרינה בחממה  במהל	 היו� לאור	 כל השנה. 4  התשואה הכוללת ליחידת השטח.

כיוו� המרזבי�  .)Sunboostבוסט (נבשיתו� ע� חברת ס בתחנת יאיר 2016/17הוקמה בעונת  PVמשולבת 

 5מטר ומאפשר  8מטר. מרחק בי� עמודי� בניצב למרזב הוא  8מערב, ורוחב המפתח מזרח וא במבנה ה

ס"מ הוצבו במקביל  60ס"מ וברוחב  120באור	  )CdTe - Thin Film( פנלי� ערוגות (כיוו� צפו� דרו�).

 ווצבהמרזבי� שניי� מהפוני� דרומה בשלושת המרזבי� הדרומיי�.  מצד� השני של  �למרזב מצדו הצפוני 

בשלושת המפתחי�  PVמאפשר השוואת שני טיפולי� חקלאיי� ע� הוק� באופ� המבנה הלוחות בוסטר. 

בי� שורת הפנלי� שאינה אה כמו כ� השווו בשלושת המפתחי� הצפוניי� PVהדרומיי� לעומת ביקורת ללא 



ברה אופטית מוצלת בחור� ושאי� ממולה בוסטרי� לשורות הפנלי� הפנימיות המוצלי� בחור� והזוכי� להג

  בקי�.   

מכוסה הלמבנה  7158הז� מפלפל  )28/8/16: נשתל (מחזור גידול ראשו�, פלפל ומלפפו�. מחזורי גידול 2נבחנו 

) מרשת המש ל 12/11/16יו�. כיסוי הגג הוחל� בהמש	 ( 42למש	  צל 40% רשתמש ומעליה  25ברשת כולו 

בהיק� של  מפתחי� 3 �ו מ"ר 850בהיק� של  מפתחי� ביקורת 3 :טיפולי� 2נבחנו  מפזר.פוליאתיל� יריעת ל

הצמחי� נשתלו בשתי שורות לערוגה הוכנו ערוגות בכיוו� צפו� דרו�,  ע� פאנל סולרי ובוסטר. מ"ר  850

ל נשתמחזור גידול שני:   .6/3/17ב הסתיי� ו 18/12/17 �הקטי� החל בצמחי� לדונ�.  3,125ומד של א

 �ב 40%צל רשת ל מפוליאתיל�  . כיסוי הגג הוחל� למבנה מכוסה בפוליאתיל�הז� מאיה מ �מלפפו )24/3/17(

  . 30/5/17  �והסתיי� ב  23/4/17 �הקטי� החל ב .24/4/17

במבנה ע� פאנלי� סולריי� בהשוואה לביקורת ללא  בחלקות  י�זה י�יבול והתקבלבשני מחזורי הגידול 

    הפאנלי�.

) עבור הדור rated power 15 KWpקווט"ש לשנה לדונ� ( 26,000 �לדונ� מוער	 בכפוטנציאל ייצור החשמל 

קווט"ש לשנה לדונ� ע� שיפורי היעילות הצפויי�.  פוטנציאל שקול להכנסה  34,000ל  הראשו� וצפוי לעלות

 מהחשמל 80%ח לשנה לדונ� תחת ההנחות שמרניות (הסדר מונה נטו בניצול של כ "ש 11,000 נוספת של כ

שוני�  י�ח לשנה לדונ�. שימוש"ש 9,000לקווט"ש) ורווח נקי של כ  'אג 42משק בתערי� ממוצע של תו	 הב

לשפר  י�עשוי איוורור, קירור באידוי, טיפול במי�)דוגמת ( או במשק למטרות שונות בחשמל בחממה

  ולהגדיל את היבולי� שיביא לרווח משמעותי א� יותר.

ותושלמנה מדידות הקרינה  PVגידול נוספת, ייאספו נתוני� על ייצור חשמל  בעונה הבאה ייבח� פלפל בעונת

  בתו	 החממה. תחשיב כלכלי מפורט יהווה חלק מדוח המש	. 

  רקע
הערבה הינה אקוסיסטמה מדברית, המתאפיינת בטמפרטורות גבוהות, לחות נמוכה, מליחות גבוהה של מי� 

וקרקע ושטפי קרינה גבוהי�. תנאי סביבה אלו מציבי� אתגרי� גדולי� בפני ההתיישבות הקיימת באזור, 

יני� בעונת החור� שרובה הגדול נושא אופי של חקלאות אינטנסיבית, המשלבת גידולי ירקות, פרחי� ותבל

מחופות בפוליאתיל� או ברשת נגד ומנהרות עבירות שנתיי�. באופ� ייחודי, חממות �ע� גידולי מטע רב

  דונ�.  32,000 �דונ� מתו	 שטח גידול כולל של כ 20,000 � חרקי� מהוות כ

יווק בשני� האחרונות חלה התדרדרות בהכנסה מגידול הירקות המסורתיי� ליצוא כתוצאה מבעיות בש

  ועלייה מאד משמעותית בתשומות השונות שהביאה לירידה ברווחיות גידולי הירקות בערבה.

) על גג חממה עשויה לשפר את התחרותיות בשני אופני� (א) אספקת PVוולטאית (�שילוב מערכת פוטו

עלויות  אנרגיה זולה להעלאת אינטנסיביות הגידול והארכת עונת הגידול (ושיפור הרווחיות) (ב) הורדת 

להפקת חשמל מעל מערכת גידול  PVוהוספת הכנסה ממערכת גידול וייצור חשמל אינטגרלית. שילוב מערכת 

קרינה וקרקע.  � חקלאית אינו טריוויאלי מכיוו� ששתי מערכות הייצור מתחרות על שני משאבי� סביבתיי�

נו מנוצל במלואו במהל	 ע� זאת יש להבחי� כי מבחינה חקלאית אחד המשאבי�, קרי קרינת השמש אי

מרבית ייצור החשמל על שהעונות החמות ולמעשה יש צור	 בהצללה בעונות אלו (בעיקר בפלפל), זאת בעוד 

  מתרחש בתקופות אלו.  PVידי מערכות 

מערכת אופטית ייחודית שפותחה יכולה לקיי� מער	 פאנלי� סולריי� על גגות של ש היאהנחת המחקר 

חממות מחופות בפלסטיק או ברשת נגד חרקי�, בה� גדל גידול הזקוק למנות גדולות של קרינה כגו� פלפל 

ללא פגיעה בגידול. המערכת הסולרית מוצבת באופ� ייחודי וחדשני, המאפשר  בחור� חדירת אור וזאת 



ת לתו	 המבנה, ובשאר עונות השנה המערכת האופטית מגבירה את יעילות התמרת הקרינה לאנרגיה מרבי

  חשמלית ובמידת מה מאפשרת תנאי אקלי� נוחי� יותר לגידול בתו	 החממה. 

 :על חממות PV בעול� נהוגות כיו� שלוש גישות לגבי התקנת 

 ,לאותתו	 שמירת ייעוד הקרקע  לחק  PVהימנעות מהתקנת מערכות  .1
לצד  קרקעיות PVתו	 ויתור על קרקע חקלאית לטובת התקנת מערכות  PVהימנעות מהתקנת מערכות  .2

 , אוהחממות
משתמשות בחלק משמעותי מהאור לאור	 כל השנה תו	 ויתור על רמת יבול ש PVהתקנת מערכות  .3

 ולרוב פגיעה חמורה בצד החקלאי.
  

וזאת על סמ	 הידע הרב שהצטבר בנוגע לרגישות  1עד כה בפתרו� מספר  בחרו מדינת ישראלהרשויות ב

   .הועגבנייקרינה ובפרט עבור גידולי� אינטנסיביי� כגו� פלפל, חציל לפחיתת  יבולי�

. מרבית הניסיונות היו ניסיונות בעבר נערכו ניסויי� בה� ניסו לשלב מערכות סולאריות על חממות

שהובילו  PVבה� הותקנו מערכות ). (Kadowaki et al. 2013; Ureña-Sánchez et al. 2012"ישירי�" 

(א) סלקטיביות  �כוונה ספקטרלית של הקרינה ה נוספי� בוצעהניסויי� ב  .לאור	 כל השנהביבול לפחיתה 

הובילה  להמרה לחשמל שמתרכזת בתחו� הירוק בעוד אורכי   KONARKAריות של חברתאשל יריעות סול

לא ידוע לנו א� יש המש	 לייצור . אלו לא הצליחו מסחרית PV גל אחרי� מועברי� אל החממה. יריעות 

 החשמלית הזו הוא המחיר ביחס לתפוקה  PV הקושי העיקרי מבחינת המערכת ה ,להערכתנו זו. לוגיהובטכנ

המשלבי�  מפתחת פנלי� SOLICULTUREחברת   �(ב) התמרה ספקטרלית ולתוחלת החיי� של היריעות. 

) Detweiler et al. 2015; Corrado et al. 2016(  הפנלי�מבוססי סיליקו� באחוז קט� משטח   PVתאי 

ממירי�  סנסיטיביי��סנסיטיביי� המוטמעי� בחומרי הלמינציה של הפנלי�. חומרי� פוטו�פוטו וחומרי�

יותר יעילה. פנלי� אלו יקרי� מאד ביחס לתפוקה החשמלית  פוטוסינתזהחלק מהקרינה לתחו� האדו� שבו 

ו� איבוד לקחת בחשב ובנוס�שלה� ג� בגלל יעילות אינהרנטית נמוכה (ה� צריכי� להעביר את רוב האור 

שאינו ייצור כמותי. שאלה נוספת היא  פנלי� אופטי כתוצאה מתהלי	 ההמרה הספקטרלית) וג� בגלל ייצור

המשמשי� להמרה הספקטרלית (ג� החומרי� העמידי�  �הפלואורסצנטייתוחלת החיי� של החומרי� לגבי 

ליו  פונה השוק אה� בעלי אור	 חיי� מוגבל).  LEDביותר המשמשי� כיו� למשל במנורות 

SOLICULTURE יחממות זכוכית יקרות שאינ� כלכליות באר� (או בארצות בעלות מאפיינ הוא שוק �

כי פיתוח זה אינו כלכלי. במקרי� רבי� יש בחודשי החור� חשיבות להעברה  להערכתנודומי�) דבר שמוסי� 

 נובעת ג� מהצור	 להעלות את הטמפרטורה בחממה. השל מרבית  הקרינה הכוללת אל פני� החממה 

אשר מצד אחד תבטיח הגעה  הכוונה עונתית של הקרינההוא פתרו� אשר יאפשר  הנבח� בעבודה זוהפתרו� 

�של מקסימו� קרינה בתקופת החור� אל תו	 החממה ומצד שני תאפשר שימוש כלכלי במערכת פוטו

   וולטאית.

   :יי� המובילי� לסינרגיה מלאה בי� החקלאות לייצור בחשמללפתרו� זה מספר אלמנטי� אינהרנט

. כמות החשמל המיוצרת צפויה לספק תוספת הכנסה מאד משמעותית המתאפיינת ביציבות ואמינות ולכ� 1

  צפויה לספק לחקלאי� יציבות ובטחונות כלכליי�. 

המשק ובכ	 מעודדי�  . המערכת הרגולטורית והסדרי התעריפי� מתמרצי� שימוש בחשמל המיוצר בתו	2

באמצעות שליטה ובקרה משופרת  תהגברת האינטנסיביות החקלאית שתביא להעלאת היבול ושיפור האיכו

  בתנאי הגידול.

וולטאית וחממה �ת פוטומערכ הקמתמבנה עלויות  ,בחממה שמגדלי�בתנאי , השימוש בקרקע יעיל יותר. 3

     .ואיכותית תחרותית חקלאות בתנאי� שלכלכלית  PVקמת חממה משולבת השכ	 ל גור�



שילוב גורמי� סינרגטיי� אלו מוביל לכ	 שבניגוד לחששות העבר השילוב החכ� של מערכות סולאריות 

בחממות לא רק שאינו צפוי לפגוע בחקלאות ובשימוש בקרקע לחקלאות אלא א� לחזק את השימוש 

מבוקר באופ� הדוק כתוצאה מהחיבור  . בנוס� יש לזכור  כי היק� יצור החשמלהיבולהחקלאי ולשפר את 

ולכ� אי� מקו� לחשש כי היתר לשילוב סולארי יאפשר ניצול לרעה בניגוד למטרות המתחייב לרשת החשמל  

  החקלאות.

תו	 מינימו� פגיעה בתפוקות החקלאיות כאשר  וולטאית�פוטו מערכת לשלב שנית� היא המחקר הנחת

 לוחות ע� ובשילוב �המרזבי אל בצמידות, ייעודית חממה גג משטח שולי שטח על שילוב המערכת מבוצע

 החור� בעונת החממה אל השמש אור של מרבית כניסה א. אפשרהשילוב מ .)בוסטרי�( מתאימי� אופטיי�

 והגברה פיצוי ב.  ,זו בעונה וולטאית�הפוטו המערכת של החשמלית התפוקה נציאלטמפו חלק על וויתור תו	

ניצול  החשמל יאפשר  . המתאימות ותבעונ הקרינה עודפי של ניצול הבוסטרי� ידי על  החשמל ייצור של

  לחקלאי לשפר את תנאי הגידול, להארי	 את העונה ולשפר את היבולי�.

וולטאיות על �מרכזית הינה ביסוס טכנולוגיית הכוונת אור עונתית לשילוב מערכות פוטוהמטרת המחקר 

  ספציפיות הינ�:המטרות ה תחרותית.חממות ובתי צמיחה תו	 קיו� ושיפור חקלאות 

  לבחו� ולאשש כי התקנת  הפנלי� והבוסטרי� בצמידות למרזב אינה פוגעת בתפוקות החקלאיות. .1

 �כ בשטחוצב מער	 פנלי� ורפלקטורי� אופטיי� על גבי מבנה חממה מדסי, לפיו לבחו� את המודל ההנ. 2

רמות קרינה נאותות דונ�, שקונסטרוקציית הגג שלו תותא� לעמידה בעומסי� שייווצרו על מנת לספק  1.7

  לצמחי� בחור�. 

טרייה בחממה . להפיק חשמל מפאנלי� סולריי� המתוגברי� במגברי� אופטיי�, להניב תוצרת חקלאית 3

   להקטי� את היצרנות החקלאית, ולהדגי� את יכולת הגדלת התשואה הכוללת ליחידת השטח.מבלי 

. אפיו� רמת הקרינה בחממה  במהל	 היו� לאור	 כל השנה. המדידות יכללו ג� מדידות התפלגות קרינה 4

  במבנה בבוקר, בצהריי� ובערב בעונות שונות.

ומדווח על  תוצאות שני מחזורי  חקר המטרה הראשונה מהרשימה שפורטה לעיל מתמקד ב הדיווח הנוכחי

  של המחקר ידווחו בהמש	 ע� השלמת המדידות והבדיקות הנדרשות. 2�4.  חלקי� 2016/17גידול בעונת 

חקלאות חממות תו	 התבססות על של קיימות החשיבות המחקר לחקלאות בישראל היא בפיתוח ושיפור 

קיימא אשר יוכל לשמש להעלאת ייעול השימוש בקרקע וה� לשיפור היציבות הכלכלית של  חשמל ברייצור 

כתוצאה משימוש בחשמל המיוצר ו/או יצירת הכנסה ישירה מייצור החשמל, כל זאת ללא פגיעה החקלאות 

הידע שייווצר יהיה יישומי ויתבטא במדידות ישירות של השפעת תכנו� המערכת  החקלאיות.בתפוקות 

וולטאית, �והאופטיקה על התפלגות מרחבית ועונתית של הקרינה בתו	 החממה ועל גבי המערכת הפוטו

שדה לאישוש הי�, כמו כ� ניסויי וולטא�חממה ועל גבי הלוחות הפוטובמדידות טמפרטורה באזורי� ב

 דוח זה מסכ� את השלב הראשו� ראשו�. PVהשערת המחקר יספקו נתוני� למימוש חממות משולבות 

במחקר רב שנתי, ובו מדווח תוצאות ראשונות של מחזור גידול חור� ומחזור גידול אביבי וכ� תוצאות 

  פרלימינריות של מדידות קרינה בחממה.

    



  חומרי�שיטות ו

, כיוו� )1 , תמונה1(איור  בתחנת יאיר PVהוקמה חממה משולבת  2016במהל	 חודשי� יולי ואוגוסט 

ערוגות  5מטר ומאפשר  8מטר. מרחק בי� עמודי� בניצב למרזב הוא  8המפתח המרזבי� מזרח מערב, ורוחב 

ס"מ הוצבו  60ס"מ וברוחב  120' באור	 CdTe - Thin Film(כיוו� צפו� דרו�) בי� עמוד לעמוד. פנלי� מסוג '

בשלושת המרזבי� הדרומיי� (מרזבי�   °20 של כ בזווית בהטיה פוני� דרומה  �במקביל למרזב מצדו הצפוני 

בהטיה של  סנבוסט)לוחות בוסטר ( ווצבה 3ו  2ממוספרי� מדרו� צפונה).  מצד� השני של מרזבי�  3עד  1

בשלושת המפתחי� הדרומיי� לעומת  PV. מבנה החממה מאפשר השוואת שני טיפולי� חקלאיי� ע� °45 �כ

שאינה  1בי� שורת הפנלי� שמצפו� למרזב  השוואה כ� כמו ו בשלושת המפתחי� הצפוניי� PVביקורת ללא 

מוצלת בחור� ושאי� ממולה בוסטרי� לשורות הפנלי� הפנימיות המוצלי� בחור� והזוכי� להגברה אופטית 

מערכת ה.  2באיור  סכמתיעקרונות הפעולה של המערכת החדשנית מתוארי� באופ� .   )2 (תמונה בקי�

העשויי� מזכוכית ללא  ממול� מוצבי� לוחות בוסטר אופטילאורכו ולמרזב ווולטאית מוצבת בסמו	 �הפוטו

 הבוסטר הגג הדרומי ללוחות בעוד לתו	 החממה מפוזרת , כ	 שבחור� הבוסטרי� מעבירי� קרינהציפויי�

בתת תפוקה, בתקופה זו פועלי�  PVלוחות ה . מקרינה ישירה וולטאיי��מצל עליה� ועל הלוחות הפוטו

�ומת זאת, בקי�, הלוחות הפוטוסת לחממה ומאפשרת לצמחי� להתפתח באופ� מיטבי.  לעוהקרינה נכנ

בחור�.  פחיתה בתפוקה החשמליתי� מקבלי� קרינה ישירה ותוספת קרינה מהבוסטרי� המפצה על האטוול

וולטאית, בייחוד בחודשי �התפקיד העיקרי של המערכת האופטית לאפשר ניצול יעיל של המערכת הפוטו

צפי ייצור החשמל חושב  חשמל.ובכ	 לאפשר הכנסה נוספת, נאותה ויציבה לבעל החממה, מייצור   הקי�,

  .)3איור ( PVGISבאמצעות תוכנת 

   

  : תיאור מידות החממה ופירוט מיקו� הטיפולי�1איור  

צפו!

אור% מרזב 32 מטר. כיוו! מרזבי� מערב�מזרח

ביקורת6

ביקורת5
רוחב המבנה 48 מטר

ערוגות ברוחב המבנה בכיוו! צפו! דרו�

ביקורת
4

3

פנלי�
בוסטרי�

2

פנלי�
בוסטרי�

1

פנלי�



  

  

והבוסטרי�.וולטאיי� �: מבט אל גג החממה בו מסומני� הלוחות הפוטו1 תמונה

   .י של כיוו� שטפי הקרינה בקי� (מימי�) ובחור�ת: אופ� הצבת הפאנלי� על גבי החממה, ותיאור סכמ2 איור

  

  

  : הדגמת הטיית אור על ידי בוסטר אופטי2תמונה 

  

בוסטרים   
 PV פנלים 



  

 (חישוב באמצעות  הטיה °15. כל המערכות ב תחנת יאיר: צפי ייצור החשמל על ידי מערכות שונות ב3 איור
ייצור במערכת המשולבת. הגר� מדגי� ייצור מוגבר בקי� + ייצור מופחת  � בשחור מקווקו ).PVGIS תוכנת

  החור�.
  

  פלפל :מחזור גידול ראשו!

מש  25ברשת גג ודפנות מכוסה למבנה  )28/8/16(זרעי� גדרה) נשתל  �סינג'נטה , (קנו� 7158הז� פלפל מ

 . דבורי60%ת פוליאתיל� מפזריריעת ל 12/11/16 �ביו�. כיסוי הרשת הוחל�  42למש	  40% צל רשתומעליה 

  ע� הופעת הפרחי� והוצאו בסו� דצמבר.הוכנסו להאבקה דבש 

ע� פאנל סולרי  מ"ר  850בהיק� של  מפתחי� 3 �ו מ"ר 850בהיק� של  מפתחי� ביקורת 3 :טיפולי� 2נבחנו 

 40מטר), צמח כל  1.60הצמחי� נשתלו בשתי שורות לערוגה (רוחב הוכנו ערוגות בכיוו� צפו� דרו�,  ובוסטר.

בכל צמחי�.  20מ"ר ובה  6.4מטר ערוגה, שטחה  4חלקה בודדת  אור	צמחי� לדונ�.  3,125ומד  של אס"מ, 

חלקות לצור	 אפיו� מיטבי  48מ"ר, סה"כ נשקלו  6שטח חלקת שקילה  ,חלקות (חזרות) 24 ל נשקלו טיפו

  .של הטיפולי�

 המקובלי�  הפרי מוי� במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדי� .6/3/17ב  הסתיי�ו 18/12/17 �הקטי� החל ב

לחות  95% �מ"צ ו 7יו� בטמפרטורה של  17תנאי סימולציה למש	 בפרי באיכות יצוא הושהה . פלפל יצואב

מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרי� לאחר  20ימי� בטמפרטורה של  3יחסית ואח"כ 

 כתו� 30%פרי זק�,  30% פרי מוצק מאוד, 30% ההשהיה. בסיו� הבדיקה נקבע ציו� האיכות. מרכיבי הציו�

  ).Hochman and Regev )9901לפי  חריגי צבע %10 �ו

  !מלפפו :מחזור גידול שני

ב   צל 40%רשת ל הוחל�. הכיסוי למבנה מכוסה בפוליאתיל� )24/3/17(נשתל ) אוריג'י�(הז� מאיה מלפפו� מ

  .מ"ר 6חלקות מדג� בגודל  16בכל טיפול נשקלו . 30/5/17  �והסתיי� ב  23/4/17 �הקטי� החל ב . 24/4/17

    



  תוצאות

) בהשוואה PVע� פאנלי� סולריי� (התקבל יבול זהה בשני הגידולי� פלפל ומלפפוני� שגדלו במבנה 

  ).1�6לביקורת ללא הפאנלי� (טבלאות 
  

  בפלפלנתוני היבול   :1 טבלה

     טיפול
יבול  

     כללי
  יבול 

     יצוא     יצוא
משקל 

 פרי
איכות 

  משוקלל
   גר�     %     ק"ג/מ"ר     ק"ג/מ"ר      
 

 0.19 ביקורת 
 

±  8.4 0.16 
 

±  6.4 1.1 
 

±  76 1.49 
 

±  236 1.2 

  PV  0.23 
 

±  8.4 0.15 
 

±  6 1.23 
 

±  72 2.27 
 

±  237 0.9 
  

  בפלפל התפלגות היבול הכללי לחודש  :2 טבלה

  מר�  פברואר  נוארי  דצמבר  טיפול
  % % % % 

 27 11 19 43 ביקורת  
 PV  35 21 11 33 

  

  בפלפל התפלגות יבול ליצוא לחודש :3 טבלה

  מר�  פברואר   ינואר דצמבר  

  % % % % 
 21 12 19 48  ביקורת  

PV  41 22 13 24 
  

  בפלפל משקל פרי ליצוא לחודש :4 טבלה

  �3משקל  �2משקל  �1משקל  �12משקל טיפול
אחידות 

  גודל

 (0-10)  גר�  גר�  גר� גר�  
 9.3 247 257 231 216 ביקורת  

   PV 219 230 253 259 9.1 
  

  במלפפוני� נתוני היבול :5 טבלה

 סוג א'     כללי     טיפול
סוג 
      א'

 משקל פרי
 סוג א

 גר�      אחוז ק"ג/מ"ר     ק"ג/מ"ר      

 0.2  ביקורת  
 

±  8.42 0.2 
 

±  6.0 71.5 3.2 
 

±  110 

PV  0.2 
 

±  8.06 0.2 
 

±  5.7 70.3 1.3 
 

±  115 
  

  

 

 



  במלפפוני� התפלגות היבול לחודש : 6 טבלה

 סוג א כללי  חודש טיפול
סוג 

 א
משקל 

 פרי

 גר� % ק"ג/מ"ר ק"ג/מ"ר     
 130 76 1.0 1.4  אפריל  ביקורת  
 109 71 5.0 7.1  מאי ביקורת  

PV  137 78 1.1 1.4  אפריל 
PV  111 69 4.6 6.6  מאי 

  

  מדידת קרינה בתו	 החממה

בחממת המודל הותקנה מערכת דינמית למדידת קרינה לש� השוואה בי� כמות הקרינה המגיעה לאור	 

האזור בו לא הותקנו  �העונה, אל הגידול באזור החממה בו  הותקנו פאנלי� (ובוסטרי�) לבי� הביקורת 

הראשו� ולא הושגה רק באמצע מחזור הגידול  הותקנההפאנלי�. בשל אילוצי לוח זמני� ופיתוח, המערכת 

  רציפות במדידות ולכ�, תוצאות אלו ידווחו בנפרד.

  

  דיו! 

התקבל יבול זהה בשני הגידולי� פלפל ומלפפוני� שגדלו במבנה ע� פאנלי� לאור תוצאות הניסוי בה� 

  לא פגעה בכושר היצור של המבנה. PVנית� לומר כי המערכת ה  סולריי� בהשוואה לביקורת ללא הפאנלי�

פנלי� בחממה תאפשר וא� תחייב את החקלאי להשתמש בחשמל המיוצר במשק. כמויות החשמל התקנת 

שתיוצרנה צפויות לאפשר הגברה של אינטנסיביות הגידול  תו	 שימוש בחשמל לאוורור וקירור באידוי, 

  טיפול במי� להקטנת המליחות (התפלה חלקית) וא� שימוש במייבשי�. 

ותושלמנה מדידות הקרינה  PVגידול נוספת, ייאספו נתוני� על ייצור חשמל בעונה הבאה ייבח� פלפל בעונת 

  בתו	 החממה,  וייער	 תחשיב כלכלי. 

  

  תודה הבעת

  .הניסוישסייעה בעריכת  (מרכז טכנולוגיות עתידיות)ע ", ולעמותת מט)Sunboost(  לחברת סנבוסט

להנדסה חקלאית על הסיוע בהתקנת  מהמכו�לאשר לוי, לביא רוזנפלד, אהליאב קיסר ויוס� גרינשפו� 

  ותחזוקת המערכת למדידת קרינה.

  תודתנו נתונו לקק"ל על תמיכתה במער	 הניסויי� של מו"פ ערבה.
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