
שיפור התאורה במטע
להתמודדות עם תנאי האקליםככלי 

יוספה שחק' דר
גמלאית מינהל המחקר החקלאי

קליפורניה  , הרבסט-ומנהלת מדעית של חברת אופטי



?מה בין שינויי אקלים לתאורה במטע
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 הזדמנות פז לפיתוח של רעיונות וכלים  לאת האיום של שינויי האקלים על החקלאות ניתן להפוך
.  חדשניים עבור המגדלים

 אור השמש–הגישה שלנו מתמקדת במשאב הטבע הזמין והחינמי  .

 כדי למקסם  . הפוטוסינתזהאור השמש הוא מקור האנרגיה של הצמח והגורם המניע את גלגלי
בעזרת  (Light interception)את כושר ההטמעה פותחו גישות שונות לחשיפה מירבית של העץ 

.'וכו, מרווחי נטיעה, גיזום, עיצוב העץ

 י מרכיבי  ''של התהליכים הפזיולוגים בצמח עכוח הבקרה וההכוונהכוח נוסף של השמש הוא
.בעוד שאחרים מעכבים, הרכבי אור מסויימים מזרזים תגובות, למשל. האור השונים

 כולל שינויים מזעריים  , אותות ושינויים באיכות האור ובהרכבו הספקטראלי" לקרוא"העץ יודע
.  ולתרגם אותם לתגובות שיש להן השלכות חקלאיות, שאנחנו מתקשים להבחין בהם

ניצול מושכל של כוח הבקרה של האור הוא שעומד בבסיס הפיתוחים שיובאו להלן.
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 שילבנו תאורה  ) פים האזוריים'פ עם חוקרים ממנהל המחקר החקלאי ומהמו'שת(במחקרים קודמים
.שמעבירות הרכבי ספקטרה שוניםאקלים במטע בעזרת רשתות-פוטוסלקטיביות ביחד עם הגנה ושיפור המיקרו

ומירקמי  , אזורי אקלים, בגידולים שונים. הרשתות האדומות חזרו ובלטו בהשפעותיהן הפזיולוגיות הייחודיות
.רשת שונים

אבי צדקה ושבתאי כהן ממנהל המחקר החקלאי בהדרים בנגב' פ עם דר'במחקר רב שנתי שנערך בשת, לדוגמא  ,
הצללה  15%(מצאנו יתרון ייחודי לרשת האדומה , ושכלל משטרי השקייה שונים ומספר רשתות נמוכות הצללה

אלה . והן ביבול וגודל הפרי, הן במאזן המים בעץ) במיוחד למחקר זהביחד עם חברת פולישק שפותחה על ידינו 
.בלטו במיוחד בתנאי השקיית חסר



הפיתוח הבא-תאורה ואקלים 
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  בשש השנים האחרונות פיתחנו גישה טכנולוגית חדשה שמבוססת על עקרונות
.  דומים אבל מכוונת באופן פרטני לכל עץ בנפרד

הרבסט שהיא חברת הזנק לפיתוח -המחקר והפיתוח נעשו במסגרת אופטי
המחקר כלל עשרות אתרי ניסוי . חדשנות חקלאית ובסיסה בקליפורניה

, ענבי מאכל וענבי יין, דובדבן, אפרסק, שקד, פיסטוק, אבוקדו, בהדרים
.  פ עם חברות גידול מובילות וגורמי מחקר בקליפורניה'בשת

בחנו אותם , פיתחנו מיגוון של מוצרים שמכוונים ומותאמים לגידולים שונים
חלק מהמוצרים  . וביססנו כדאיות כלכלית, שנתי-בניסויי שדה על בסיס רב

. ארצות הבריתבכבר זמינים למגדלים 

גליל  , פ צפון'פ עם מו'הטכנולוגיה החדשה נבחנת בימים אלה גם בארץ בשת
.ומכון וולקני, ענבי טלי, מערבי
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Revolutionary Products, Rooted in Science
Opti-Filter™היא טכנולוגיה שמרכזת ,

מוליכה ומפזרת את אור השמש במקום שהוא  
תוך סינון פוטוסלקטיבי שמעביר את  , בחסר

ומסנן את אלו  , קרני השמש היצרניות ביותר
הצמחים מתרגמים  . שמעכבות תהליכי צמיחה

את סביבת האור המועשר באדום כאיתות 
פוריים יותר  , ולהפוך לבריאים יותר, לשגשג

.ועמידים יותר לעקות סביבתיות

 טכנולוגייתOpti-Filter™  תורגמה על ידינו
למיגוון מוצרים שמשלבים תאורה מיטבית עם  

ידידותיים לחקלאי  , הגנה ותועלות נוספות
,  מותאמים לצורות גידול שונות, ולסביבה

,  דילול, ומפחיתים במידה רבה את הצורך בגיזום
OPTI-PANEL.ועיצוב OPTI-SHIELD OPTI-SKYLIGHT OPTI-GRO
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v

21ST CENTURY AGRICULTURE

FAMILY OF PRODUCTS

Opti-View™
Precision 
farming 
technology

AGRICULTURAL INTELLIGENCE™

ChromaGro™
Grow more, 
faster and better

CONSUMER MARKETACCELERATING GROWTH

Opti-Gro™
Newly planted 
and replanted 
vines

Opti-Shield™
Newly planted 
trees

IMPROVING PRODUCTION

Opti-Skylight™
Citrus, pistachio, 
cherry and other 
tree crops

Opti-Panel™
Wine and table 
grapes and 
other trellis 
crops



Opti-Skylights:  תמונות מהשטח
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Opti-Skylightשימוש רב שנתיל. מיועד לעצי פרי בוגרים בעיצוב קונבנציונאלי .
שיפור מאזן  , גודל ואיכות הפרי, )רבשנתי15-30%(הממצאים כוללים הגדלת יבול 

.חיסכון בגיזוםו, המים בעץ

פיסטוק מנדרינה סומו



Opti-Shieldsיחידות 
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השימוש . בנטיעות חדשות ובשינטועבעצי פרי צעירים מותקנים המגינים האופטים 
זרוז קצב התפתחות  : בין המימצאים. תלוי בגידול, שנים2-3פעמי במחזורים של -רב

).שני טרם נקטף(הכפלת יבול ראשון , ייעול השימוש במים, והשרשים, הגזע, הנוף

פיסטוקשינטוע במנדרינה



Opti-Groיחידות 
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זרוז ליגניפיקציה  , )נוף ושורשים(זרוז צימוח : בנטיעות חדשות ושינטועגפני מאכל ויין 
קיצור  , )הדליה עצמית של הגפן בתוך היחידה(חיסכון בהדליה , )שמונע נזקי כפור בחורף(

.  פעמי-שימוש רב. הגנה ממזיקים ופגעי אקלים, הזמן לניבה מלאה

כרם מאכל, נטיעה חדשה כרם מאכל בוגר, שינטועכרם יין צעיר, שינטוע



ChromaGro
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מוצר דומה נבחן  . הגנה מקור, הדלייה עצמית, זרוז צימוח ופוריות: ירקות גינה
.כעת גם באוכמניות וגידולים דומים

בקורת



Opti-Panels (for Trellised Orchards)
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.פחות גיזום; הגנה מרוח; וצבע, גודל, יותר יבול: בהדליית טטורהאפרסק

אור מועשר באדום מפוזר דיפוזית לאזור הפורה  . מרכז העץ נשאר פתוח ומואר לאורך כל העונה



Opti-Panels (for Trellised Orchards)
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, גודל, יותר יבול; זרוז צימוח וקיצור הזמן להשלמת קירות הפרי: הדרים בהדלייה
ייעול ; חיסכון בגיזום; הגנה מרוח ומכות שמש'; וב' בשנה א) חומצה, סוכר(ואיכות פרי 

.שנתי-שימוש רב. השימוש במים



Opti-Panels (for Vineyards)
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הפאנלים האופטים כוללים מקטע ללא חורים להגנה  בזנים המאוחרים: כרמי מאכל
, ייעול הריסוסים, א''הדלייה עצמית של הגפן וחיסכון בכ: התועלות שתועדו. מגשם

הגדלת היבול  , הפחתת ריקבונות פרי לפני ואחרי קטיף, וחום, קרה, גשם, הגנה מרוח
.נבחן כיום גם בכרמי יין. שנתי-השימוש רב. המסחרי ועמידותו לאיחסון
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OPTI-FILTER™

CROP WATER PRODUCTIVITY

*measured with ground penetrating radar ( GPR)

כפי שמעידים  , משפרת באופן משמעותי את מאזן המים בעץOpti-Filterטכנולוגית 
:  המימצאים הבאים

 נוף מפותח יותר ויבול גבוה יותר לעומת ביקורת באותה  –במטעים וכרמים בוגרים
רמת השקייה

 צימוח מהיר יותר וקיצור הגעה לניבה לעומת ביקורת באותה רמת  –בנטיעות צעירות
השקייה

מדידות (50%-הקטנת עקת מים יומית בקיץ בMDSלמרות  ) של פיטק וכן תא לחץ
שהנוף וצפיפות העלווה גדולים יותר  

 מערכת השורשים מפותחת יותר ופעילה יותר על פי–
יותר , יותר עמוק, יותר סיעוף, מאסה כללית גדולה יותר: חפירת מערכות שורשים1.

.  שורשונים פעילים

30%-השורשים מוגברת בכ' צפיפות מע): GPR(סריקות בעזרת רדאר חודר קרקע 2.

תכולת מאקרו ומיקרואלמנטים בעלים גבוהה מצמחי ביקורת באותם תנאי הזנה3.

לגידולים השונים שנבחנו, הרבסט השונות-המימצאים נכונים ליחידות האופטי  ,
.ולאזורי אקלים שונים בקליפורניה

RESEARCH RESULTS
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OPTI-FILTER™

ENVIRONMENTAL BENEFITS
CLIMATE SMART השלכות סביבתיות

י הצמח  ''הרבסט ניקלטת ע-בת האור והמיקרואקלים שמשרות יחידות האופטיסבי
.בריא ועמיד יותר לשינויים, ומתורגמת כסיגנלים לפרוץ ולהתפתח בכיוון יצרני

חלקי העץ השונים מגיבים לסיגנלים הללו באופן שמזין אחד את השני:

 ההתפתחות המואצת של הנוף והעלווה מגבירה את ייצור המוטמעים ובכך–

מספקת את האנרגיה להתפתחות המואצת של השורשים והגזע1.

מאפשרת יבול פרי גבוה יותר2.

הטווח שנותן ייתרון גם בעונה הבאה-מגדילה את מאגר הפחמימות ארוך3.

)ערך סביבתי(משפרת את מאזן הפחמן האטמוספרי 4.

 ההתפתחות המוגברת של מערכת השורשים-

מספקת מים וחומרי הזנה ביעילות רבה יותר לנוף ומאפשרת את הצימוח  1.
הפוריות המוגברת והיבול המסחריהמהיר ואת 

מפחיתה את עקת המים היומית ומשפרת את מאזן המים בעץ2.

)ערך סביבתי(יוצרת תאחיזה טובה יותר בקרקע 3.

)ערך סביבתי(מפחיתה את זיהום הקרקע מעודפי דישון 4.

  לעצים בריאים יותר יש עמידות משופרת לעקות ביוטיות ואביוטיות
)ופגעי טבע, מחלות, מזיקים(

Increased 
photosynthesis, 
carbohydrate 
delivery and 
photomorphogenic 
signals promote 
root development

A thriving root 
system creates 
more efficient 
uptake of
water and 
nutrients

*measured with ground penetrating radar ( GPR)



2022ניסויים בארץ 
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Opti-Panels-וOpti-Groי אור גינמ: בהדליית קיר פירותתפוח צעיר 
)חוות מתיתיהו(פ צפון  'מו, חוקר ראשי עומר קריין
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Opti-Gro-וOpti-Shieldsי אור גינמ: נטיעות צעירות בהדלייה
פ צפון  'מו, חוקר ראשי עומר קריין

בית יהושע, אפרסמוןבטיחה, מנגו



2022ניסויים בארץ 
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Opti-Skylightsמשפכי אור : י בוגר'ליצ
.  במטע קיבוץ לוטן2022' הותקנו בתחילת נוב

פ צפון   'מו, חוקר ראשי רפי שטרן

שימו לב לאור האדום שמפוזר  
ומוחזר מהעלווה שבלב הנוף



2022ניסויים בארץ 
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Opti-Skylightsמשפכי אור : אבוקדו בוגר
.  במטעי כברי וגעתון2022' תחילת נוב' הותקנו בסוף אוקט

.מכון וולקני, ודנה חרובי,  פ גליל מערבי'חוקרים ראשיים הדר כהן מו



History in the Making

20

2022' אוקט2018יוני 

מרעיון ראשוני לטכנולוגיה מסחרית
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Interdisciplinary Team
Steve Handy, CPA
Chief Financial Officer
 25 years’ experience in private and public 

company financial  stewardship and accounting
 Senior Financial Advisor to multiple publicly traded 

companies  for strategy, financial reporting, M&A 
and investor relations

 CFO of Tix Corp., an event ticketing service
 CFO of SM&A, an on-demand solutions and staffing

agency.

Yosepha Shahak, Ph.D.
Chief Science Officer
 50 years’ experience in academic research and development 

in  plant physiology, photosynthesis, bioenergetics and  
horticulture sciences

 Renowned authority in plant-light interaction and 
related  applications in agriculture

 Inventor of photoselective netting, a patented 
agro-technology

 Head of research group at ARO; Chief scientist of the 
Regional Agricultural R&D Centers in  Israel (Emeritus)

Nick Booth, Ph.D.
Chief Technical Officer
 20+ years’ experience in optical science, optical 

design and system manufacture
 Inventor of numerous optical imaging, sensing and 

opto-mechanical systems
 Designed and built space flight hardware for NASA + 

numerous  pre-clinical medical devices utilizing photon-
tissue interactions for diagnosis

 Developed and characterized wavefront correcting thin 
films  for corrective lens applications

Nicholas Booth, Ph.D.

Jodd Readick
Chief Technical Officer, Precision Ag, 
& IOT
 30 years’ cross industry experience in IT, telecom and 

technology product innovation
 CTO of IoT carrier offering international services
 Co-founded several innovative telecom firms
 Due diligence expertise: M&A, consulting: Samsung, 

ATT, Wells Fargo, Citicorp, Arthur Anderson

Kwame

Jeremy Basich
Vice President of Sales & Distribution
 25 years’ experience in Ag: Big Box Retail, Product 

Launch, Margin Enhancement and Supply Chain.
 GLG & Coleman Group council member early 20 

publications surrounding specialty crops such as 
cocoa, grapes, rice and avocados

 Co-Founder of SCOWT Sourcing, a private food 
brokerage company

 Almond Industry Consultant

Geoff R. Andersen
Chief Executive Officer
 30+ years’ experience in corporate development, 

entrepreneurship, technology and non-profit
 Led the internal dealer technology strategy, and 

for-profit business with John Deere
 Directed the global equipment partnering strategy 

for John Deere
 Led the John Deere Global Citizenship strategy 

creation and execution, developing new markets, 
and partnering with NGOs including the United 
Nations, Bill & Melinda Gates Foundation, USAID 
and AGRA

Kelly Fargo
Marketing Director
 20+ years’ experience in growth strategy 

development, funnel building, brand management, 
social responsibility and public relations

 Established affinity marketing and advertising 
partnerships, brand collaborations with industry 
leaders, and cause-driven community campaigns. 

 Planned and presented at education events for 
more than 100 industry stakeholders.

 Certified in Digital Marketing Strategy.

Kwame Acheampong, Ph.D.
Director of R&D and Field Operations
 15+ years’ experience in research in plant physiology, 

genetics, and genomics
 Discovered a novel pathway of cytokinin regulation in roots
 Pioneered the use of ATAC-seq for genomic studies in rice
 Characterized the mechanism of phytohormone signaling 

and responses in several plants

Jonathan Destler
Founder & Corporate Development 
Director
 25 years’ experience in capital markets, corporate 

finance and  corporate communications
 Co-Founder of financial communications firm 

Financial  Profiles, Inc.
 Senior executive at global communications leader 

InterPublic Group
 Founding investor of revolutionary plastics recycling 

company,  Loop Industries, Inc.



תודה על ההקשבה
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www.opti-harvest.com
Contacts:
Geoff Andersen, CEO: gandersen@opti-harvest.com
Yosepha Shahak, CSO: yshahak@opti-harvest.com
Jeremy Basich, VP Sales: jbasich@opti-harvest.com

http://www.opti-harvest.com/
mailto:gandersen@opti-harvest.com
mailto:yshahak@opti-harvest.com
mailto:jbasich@opti-harvest.com
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