
שהותקנו  , חכמים של גרופיטIOTמאות התקני ...''

, הופכים חממות פשוטות לחכמות, בהצלחה בישראל

''...ולמחוברות לרשת ידע אזורית



אנחנו מפתחים את הידע להביא זני איכות לביצוע אופטימאלי

אנחנו יודעים שהבסיס ליבול  

איכותי טמון בגנטיקה מעולה

העסק שלנו הוא השקט  

וההצלחה שלכם

הראינו שידע גידולי  

ונתונים מדויקים על  

הגידול הם שילוב מוצלח

למדנו שתנאי סביבה הם פקטור  

עיקרי במיצוי הפוטנציאל הגנטי





מדויק וחכם ליישום פרוטוקולי אופטימיזציה  , פתרון קל-גרופיט 



מערכת פשוטה להתקנה ותפעול

מאפשרת פריסה רחבה בקלות ומהירות



שיטהדגשים לבדיקהגידולשלב

בדיקה לפריצת שורשים ועליםשתילה1

מועילים, קרינה מתאימה להתבססותהתבססות2

המלחה, משטר השקיה משתנהפתיחת רשת4

ברזל, דבורים עובדות, פרחים חיונייםפריחה5

קרינה ודישון, השקיההמשכיות  7

,  מחלות שורש, השקיית יתר'טמירידת 9

השקיה ודישון מתאימים להתחדשותאביב10



מידע מידי בכניסה לשטח

טנסיומטרקרינה לחות טמפרטורה טבלת נתונים



15 24 20 80 625Processing Data…= EvapotTanspiration– 5.4 mm

נתמכת בחישוב ההתאדות היומית וחיישנים קרקע : השקיה חכמה



מקדם השקיה+ מונטיספנמן

EC 4.



יונקת השורש

ליונקת קל לשאוב כי המים  בקרקע רוויה 

יש הרבה מים  . לא מחוברים לחלקיקים

.  חופשיים

עדיין הצמח שואב בקיבול שדה 

בקלות מים כי כוחות החיבור  

לחלקיקי הקרקע הם די חלשים  

(אדהזיה וקוהזיה)
צמח לא יכול לשאוב נקודת כמישה 

מים והוא מתייבש

קיבול שדה למצב  : מצב זה הוא בין 

היגרוסקופי  

  .

יונקת השורש



מים בקרקע  % 

יניקה שנידרש  כח

קיבול שדה  

כמישה  ' נק

היגרוסקופית'נק

יניקה  כח

קטן  4025

יניקה  כח

גדול   מים זמינים 
(available water)

כמות המים בין קיבול שדה  
המים . לנקודת כמישה

הנמצאים בחללים הנימיים 
.שהצמחים יכולים לנצל אותם



חממה חכמה כיחידה בתוך מערך חממות אזורית

חכמים לחממה  IOTהתקני 

איזוריתהמאפשרים הסתכלות 



שיטת עבודה אזורית

ייתכן ותחת רשת צל 

חזקה מדי

.  אם פתחו רשת צל אז נמוך

אם לא פתחו אז גבוה

פתחו רשתות צלתחת רשת צל

GROFITמערכת : נתונים

!!
גש לבדוק גש לבדוק

✓✓
בקרה משותפת ושוטפת בנעשה בשטח 



:דוגמאות לשיטת עבודה



וטנסיומטרהשפעת קרינה על נתוני אידוי 



אידוי עלה

קרקע מתייבשת

1



אידוי הופחת

קרקע נרטבת

2



3

תקלת השקיה חמורה



4
הרטבה לא  

כרגיל



?מומחה

5?מה קרה כאן



שינוי ימי השקיה

6



איך נכון להשקות

?השקיות ביום3

7



גידול בשקיות קוקוס

8



פוטנציאל שחור פיטם

9



תיקון השקיה  עם 

פתיחת רשת צל



מאות התכתבויות  

עם מגדלים



מערכת התראות 

אישית



ומתח המים בקרקעהאוירלחות , טמפרטורה, קרינה–שילוב של מדידות –מערכת אחת 

.עד שנה ללא החלפה, (אצבע( AAסלולות 2-חסכונית באנרגיה 

.ללא חיוב חודשי IOTבטכנולוגית –חסכונית במחיר 

שיטת תלייה חדשנית ואפליקציה פשוטה –פשוט להתקנה והפעלה 

נתונים מועברים ישירות מהמערכת לאנדרואיד שלך ולענן-בזמן אמת 

, ±0.3⁰-טמפרטורה :       מקצועי

w/m2 (430-1100 nm)קרינה 

,%±2 לחות אויר יחסית 

cBARטנסיומטר ( 0-100)

.מדידות נשמרות בתוך המכשיר25000יותר מ -לוגרדאטה *

מאפיינים טכניים למערכת גרופיט לניטור סביבת הגידול



אביחי חזן

052-6366964


