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אנחנוולשםיצליחו,שלהםשהגידוליםבטוחיםשיהיוכדיהחקלאיםשלהיתרהשקייתאתמהווהשלרובכמותהמים,בצריכת

לחסוךהיאהעליוןמהגלילההיי־טקחברתושלשלההשאיפהסאטורס.חברתמנכ״ליתהלגוע־סולומון,ענתמצהירהמכוונים״,

עומדהעץהאםלמגדלומשדרהעץבגזעהננעץזעירחיישןבעזרתצורכיםשהםהמיםמכמות%51%02כ־לחקלאים

המיטביותההשקיהבהמלצות

אובליגנהו־ץאביאובליגנהו־ץאבי

TS1$$התח:TS1$$התח־על־פי2050בשנת

$DN2$:התח$DN2$

אוכלוסייתתמנהזירת,

מתשעהיותרהעולם

כמיליארדמתוכםנפש,מיליארד

המתפתחותבמדינותיחיוארםבני

880כ־לעומתרעב,בסכנתויהיו

עד2005%06בשנתאישמיליון

בעו־השפיריםהמיםמכמות7070

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$ומ־לחקלאותכיוםמשמשים

צוקת

$TS1$ומצוקת$TS1$

$DN2$ומצוקת$DN2$כתו־ומחריפההולכתהמים

צאה

$TS1$כתוצאה$TS1$

$DN2$כתוצאה$DN2$הגידולובשלהאקליםמשינויי

העולמיתהמזוןצריכתבאוכלוסייה.

חכמהלחקלאותמעברמכתיבה

בדרישהלעמודשתוכלומתקדמת,

מזהמזוןיותר%07כ־>בעתידלספק

בקרקעשימושתוךכיום,המיוצר

שמקורו־ובמיםמצטמצםששטחה

תיהם

$TS1$שמקורותיהם$TS1$

$DN2$שמקורותיהם$DN2$.מתדלדלים

ניסיונותהניבוהקודרותהתחזיות

וע־הצפוייםהקשייםעללהתגברות

לייה

$TS1$ועלייה$TS1$

$DN2$ועלייה$DN2$בטכנולוגיותבהשקעותניכרת

בשניםנראתהלחקלאותהמיועדות

ההשקיהבתחוםבמיוחדהאחרונות,

בשי־הצומחהחיוני,התחוםהעולמי.

עור

$TS1$בשיעור$TS1$

$DN2$בשיעור$DN2$%01,מרכזילגורםנחשבבשנה

החקל־התוצרתובהשבחתבהגרלה

אית.

$TS1$.החקלאית$TS1$

$DN2$.החקלאית$DN2$לפחותוהרצוןבמים״המחסור

ואולישלוהנוכחיהיבולעללשמור

החקלאיאתמחייבאותו,לשפראף

יותרהרבההשקיהלאמצעילעבור

הכה־במשאבלשלוטכרימדייקים

יקר

$TS1$הכהיקר$TS1$

$DN2$הכהיקר$DN2$,ענתאומרתמים״,שנקראהזה

חברתמנכ״ליתהלגוע־סולומון,

םאטורס.

מאפשרחכמהבהשקיה״שימוש

המים,בצריכת%51כ־שלחיסכון

השקייתאתמהווהשלרובכמות

שיהיוכריהחקלאיםשלהיתר

יצלי־שלהםשהגידוליםבטוחים

חו,

$TS1$,יצליחו$TS1$

$DN2$,יצליחו$DN2$השאיפהמכוונים.אנחנוולשם

לחסוךלחקלאיםלסייעהיאשלנו

שהםהמיםמכמות207־><%51בכ־>

והאי־הכמותאתולשפרצורכים,

כות

$TS1$והאיכות$TS1$

$DN2$והאיכות$DN2$%5שביןבטווחיםהגידוליםשל

נובעאגב,הגדול,הטווח״.%02ל־

השוניםהגידוליםביןמההבדלים

שלהעבודהבדפוסיומההברלים

תבל.ברחביהחקלאים

מדייקתהשקיה

2013באפרילהוקמהסאטורס

הטכ־בחממההפועלתחברתוהיא

נולוגית

$TS1$הטכנולוגית$TS1$

$DN2$הטכנולוגית$DN2$מקבו־אגטק״״טרנדליינס

צת

$TS1$מקבוצת$TS1$

$DN2$מקבוצת$DN2$המחקרמכוןושלטרנרליינס

)מתמחהמיג״להאזוריוהפיתוח

ובסביבה,בביוטכנולוגיהבחקלאות,

הרגל״״מוצרשמונה.בקרייתא״א(

מדייקת,להשקיהזעירחיישןשלה,

חוקרמירון,משהד״רעל־ידיפותח

ראשיטכנולוגיומנהלבמיג״לבכיר

מי־ד״רכפטנט.ונרשםבסאטורס,

רון,

$TS1$,מירון$TS1$

$DN2$,מירון$DN2$ההשקיהתחוםאתשמלווה

במחקרהןשנים,עשרותהמדייקת

קייםכיהבחיןהיישומי,בפןוהן

העומדיםהכליםביןמשמעותיפער

מצבתמונתלקבלתהחקלאילרשות

הצורךלביןשלו,המיםתכולתעל

הי־ובכמותבאיכותבשליטהשלו

בול.

החיישן

$TS1$היהחיישן$TS1$

$DN2$היהחיישן$DN2$אתמונעמירוןשהגה

וב־המיםבזבוזואתהיתרהשקיית

נוסף,

$TS1$,ובנוסף$TS1$

$DN2$,ובנוסף$DN2$השק־בשלמיםעקתמונע

יית

$TS1$השקיית$TS1$

$DN2$השקיית$DN2$וכפירות.בעציםופגיעהחסר

המיטביתהתמונהאתלקבלכרי

אתממקמיםבעץהמיםצריכתשל

אתמורדהואושםבגזעו,החיישן

ורציף.ישירבאופןהמיםפוטנציאל

מרעיפרמטרהואהמיםפוטנציאל

מייצגכמרדשניםעשרותהמוכר

כוללבעצים,המיםלמצבואמין

וגפנים.כותנהנשירים,הדרים,

שיטתסולומון,הלגועלדברי

מסור־הנוכחית,הידניתהמדידה

בלת

$TS1$מסורבלת$TS1$

$DN2$מסורבלת$DN2$״מאפשרתוהיאעבורהועתירת

החלקהעלנתוניםלקבללחקלאי

וחצי־שבועייםלשבועאחתשלו

להצ־זכהלאהזההכלילכן,בלבד.

לחה

$TS1$להצלחה$TS1$

$DN2$להצלחה$DN2$אתאימץשכןמיבעולם.גדולה

יש־חקלאיםהםהזוהמדידהשיטת

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$,הפו־עלשעמדוואמריקנים

טנציאל

$TS1$הפוטנציאל$TS1$

$DN2$הפוטנציאל$DN2$העבודהלמרותבה,הטמון

תוצאות,בקבלתהכרוכההקשה

לשלוטלמשתמשיהמאפשרתואשר

כתו־הפריובכמותבאיכותבגורל,

צאה

$TS1$כתוצאה$TS1$

$DN2$כתוצאה$DN2$בגזע״.המיםממדידת

מהחקלאים%3%5כ־

ברויישניםמשתמשים

קיימיםלהשקיהשחיישניםאף

הפתרונותעשורים,כארבעהבשוק

טכ־ממגבלותסובליםהנוכחיים

ניות

$TS1$טכניות$TS1$

$DN2$טכניות$DN2$,ממעטיםהחקלאיםולראיה

הנתוניםהטכנולוגיה.אתלאמץ

מצביעיםהלגוע־סולומוןשבידי

מהחקל־%5״%$-שרקכך,על

אים

$TS1$מהחקלאים$TS1$

$DN2$מהחקלאים$DN2$רובוכיבחיישניםמשתמשים

כללמשתמשיםאינםהחקלאים

מש־שכןמימתוךבקרה.באמצעי

תמשים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$בגידוליםשכאלהבאמצעים

באמצעינעזרים%51־>%01מושקים,

למדי.בסיסייםבקרה

ושיקוליחינוךלשמרנות,״מעבר

לכ־המרכזיותהסיבותאחתעלות,

מות

$TS1$לכמות$TS1$

$DN2$לכמות$DN2$באמצעימשתמשיםשלהנמוכה

הממוצעשהגילהיאלהשקיהבקרה

כיום,ובעולםבארץחקלאי,של

סףעלעומדיםשאנחנוכך58הוא

עםבאיםוהצעיריםדורות,חילופי

טכנולוגיותלאמץוהרצוןהיכולת

עבו־אתכמהפישישפרוחדשות

דתם.

״הסיבה

$TS1$עבו״הסיבה$TS1$

$DN2$עבו״הסיבה$DN2$שהאמצ־היאהשנייה

עים

$TS1$שהאמצעים$TS1$

$DN2$שהאמצעים$DN2$השונותמוגבלים.הםהקיימים

שצריךגדולה,כךכלהיאבקרקע

קרקעלחותמריאוחיישנים10

חקלאיםא״א(.דונם,10להקטאר

הרבה,כךכללהשקיעיכוליםלא

שתיים־שלושמקסימוםורוכשים

לאשזהמגליםלהקטאר,יחידות

אתוזונחיםגבוההוהשונותיעיל

זמן.לאורךהזההפתרון

מעדיפיםהחקלאיםשמרבית״כך

והטובהוותיקהמורלעללהסתמך

חישובמטאורולוגיות,מרירותשל

ומקדמיפוטנציאליתהתאיירותשל

נתו־איסוףעלהמבוססיםהשקיה

נים

$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים$DN2$תיאור־וחישוביםעברומשנים

טיים״.

לעומת

$TS1$תיאורלעומת$TS1$

$DN2$תיאורלעומת$DN2$החיי־הישנות,השיטות

שן

$TS1$החיישן$TS1$

$DN2$החיישן$DN2$מהעץמספקסאטורסשפיתחה

על־אמתבזמןישירמשובלחקלאי

ידי

$TS1$עלידי$TS1$

$DN2$עלידי$DN2$העץ.בגזעהמיםרקמתמדידת

באמצעותלמגדלמועבריםהנתונים

ולהםאינטרנטית,תקשורתמערכת

השקיההמלצותבהתאםמצטרפות

גידול.אותושלהצרכיםלפי

משהושלבמרידהומדובר״היות

ומוערך,מוכרמדעיערךלושיש

מצ־היוםעדשנעשהוהמיפויוהיות

ביע

$TS1$מצביע$TS1$

$DN2$מצביע$DN2$בקר־נמוכהמאורשונותעל

קע,

$TS1$,בקרקע$TS1$

$DN2$,בקרקע$DN2$שניערשיידרשוהיאההערכה

מענהלתתכרילהקטארחיישנים

הפ־אתשהופךמהלחלקה,מייצג

תרון

$TS1$הפתרון$TS1$

$DN2$הפתרון$DN2$אנחנולטכנו־כלכלי.גםשלנו
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שלהממוצעתשהעלותמעריכים

500ה־בסביבותתהיהשלנוהפתרון

יהיושהחקלאיםערךלהקטאר,דולר

עבורו״.לשלםמוכנים

nmwהבאהדורעל

פועלהעץבגזעהמותקןהתיישן

אוס־שלהפעולהעיקרוןבסיסעל

מומטר

$TS1$אוסמומטר$TS1$

$DN2$אוסמומטר$DN2$באמצעותומודדממברנלי

למחצהחדירקרוםממברנה

ברקמתהמצויהמיםפוטנציאלאת

תהליךאוסמוזה,העץ.שלהמים

הביולוגיות,המערכותבכליסודי

חוס־אשרממברנהמיםמעברהיא

מת

$TS1$חוסמת$TS1$

$DN2$חוסמת$DN2$אחריםמומסיםאומלחיםמעבר

לטיהורמשתמשיםבאוסמוזהדרכה.

בחומרילטיפולולהתפלה,מים

וביוכי־כימייםובתהליכיםפסולת

מיים

$TS1$וביוכימיים$TS1$

$DN2$וביוכימיים$DN2$ובתעשייה.במעבדהרבים

)אומיםובהםכליםשניכאשר

על־ירימופרדיםאחר(ממסחומר

שבומהנפחיעברוהמיםממברנה,

ריכוזשבולנפחנמוךהמומסריכוז

רקמומסחומרישאםגבוה.המומס

עליו,הלחץהמערכת,שלאחרבצר

נקראהמים,מעבראתעוצראשר

אוסמוטי.לחץ

תאהואממברנליאוסמומטר

בצדולחץבחיישןהמצויראטום

והואהאחרבצדוובממברנההאחר

פוטנציאלאוסמוטי.בנוזלממולא

ההפ־על־ידינמדדהאוסמוטיהמים

רש

$TS1$ההפרש$TS1$

$DN2$ההפרש$DN2$לביןהנבדקבנוזלהלחץבין

שהואהמזוקקים,במיםהנמדדהלחץ

הנוזל.שללפוטנציאלערךשווה

החיישןשלהטיפוסאבשלהגוף

בקו־אלחלדמפלרתבנויהייחודי

טר

$TS1$בקוטר$TS1$

$DN2$בקוטר$DN2$בסאטורסאולםמילימטר,20כ־

שייצאהבא,הדורעלעובדיםכבר

וקוטרוהבאה,השנהסוףלקראת

במ־מ״מ,שמונהערחמישהיהיה

טרה

$TS1$במטרה$TS1$

$DN2$במטרה$DN2$בהרבהגדוללמבחרלהתאים

ואנישאימצנו,״הכללגידולים.של

הדרךבהמשךאותנושילווהמניחה

להת־הואשלנו,והמסחריתהעסקית

אים

$TS1$להתאים$TS1$

$DN2$להתאים$DN2$גידוללכלשלנוהחיישןאת

הגב־שקוטר

עול

$TS1$הגבעול$TS1$

$DN2$הגבעול$DN2$הגזעאו

לפחותיהיה

מ״מ,10

חשי־ושיש

בות

$TS1$חשיבות$TS1$

$DN2$חשיבות$DN2$.להשקיה

שלניסוייידרשגידולשלכלכמובן

הפר־התנאים,אתללמודכדיכשנה

מטרים,

$TS1$,הפרמטרים$TS1$

$DN2$,הפרמטרים$DN2$,ובנייתההמלצותהתפקוד

המתאים״.הספציפיהמערך

החב־כימרווחת,הלגוע־סולומון

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$בהצלחהלאחרונההשלימה

אפרסקבעצישדהניסוייסדרת

היתכנותאתהמוכיחיםוקלמנטינה

סאטורסוכיהחדשנית,הטכנולוגיה

שו־פריבעציבניסוייםממשיכה

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$בעמקלמטעיםניסיוניתבחווה

מבחינת־המרכזי"האתגרהחולה.

נו

$TS1$מבחינתנו$TS1$

$DN2$מבחינתנו$DN2$האלקטרוניהחיישןהטמעתהנו

תהליךזהוהעץ.שלהרקמהבתוך

לב־כריזמןדורשהדבריםשמטבע

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$זמן.לאורךהעץתגובתאת

שהאתגריםלומרניתןהכול,״סך

אתוהשגנוהתיישןאתשהתקנו"ברגע

וקופסתהמים,לרקמתבינוהנדרשהמנע

משודרים,והנתוניםעובדתהתקשורת

מינוריות.הןלהתרחששעלולותהתקלות

אבלתקשורתתקלותיששלפעמיםכמובן

מסובן״לא

והאלקטרו־המכנייםהטכנולוגיים,

ניים

$TS1$והאלקטרוניים$TS1$

$DN2$והאלקטרוניים$DN2$הוכחתואתכפתיריםנראים

השגנוכברהטכנולוגיההיתכנות

חורשיםשמונהכברשעוברמחיישן

שידוריםמקבליםאנחנובעצים.

תקשו־קופסתדרךעוקביםרצופים,

רת

$TS1$תקשורת$TS1$

$DN2$תקשורת$DN2$לטובתשהוקםהאינטרנטלאתר

בצורהנאספיםוהנתוניםהמיזם,

להשקיה״.ומתורגמיםשוטפת

בשוקהקיימיםלחיישניםבניגוד

עלאועליםגביעלבקרקע,ונעוצים

לפגי־אותםהחושףדברפירות,גבי

עות

$TS1$לפגיעות$TS1$

$DN2$לפגיעות$DN2$בעליאואדםבניהטבע,של

מירוןר״רשפיתחהחיישןחיים,

מיקומובשלמועטהתחזוקהדורש

הלגוע־משוכנעתיחסית,הנסתר

סולומון.

$TS1$.הלגועסולומון$TS1$

$DN2$.הלגועסולומון$DN2$בתוךנמצאשלנו״החיישן

מחובראטימה,חומרעםאטוםהגזע,

שהתחזוקהכךלגזע,בצמודלקופסה

מינימליס־הןהתחזוקהבעיותאו

טיות.

$TS1$.מינימליסטיות$TS1$

$DN2$.מינימליסטיות$DN2$החיישןאתשהתקנוברגע

לרק־בינוהנדרשהמגעאתוהשגנו

מת

$TS1$לרקמת$TS1$

$DN2$לרקמת$DN2$,עוברתהתקשורתוקופסתהמים

שע־התקלותמשודרים,והנתונים

לולות

$TS1$שעלולות$TS1$

$DN2$שעלולות$DN2$כמובןמינוריות.הןלהתרחש

אבלתקשורתתקלותיששלפעמים

אותן.לפתורמסובךלאזה

סיבהמאיזשהייפסיקחיישן״אם

וקודחיםאותומנתקיםפשוטלעבוד,

ולנסותלחפורטעםאיןכיחרש,

העלויותמלכתחילהאותו.להחליף

שעדיףכךנמוכות,להיותצריכות

כימוסיפה,היאחרש״.חיישןלקדוח

תוכ־החיישןעשוישמהםהחומרים

ננו

$TS1$תוכננו$TS1$

$DN2$תוכננו$DN2$קיצוןלתנאיעמידשיהיהכך

הבאבעמיהמע
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השקיהבין״הבדל

ומדויקתפרטנית

להשקייתייןבכרם

להתבטאיכוליתר

שששלבתוספת

בסולםנקודות

איכותשלהמקובל

יין,דביהמיתיגם

50עדשללתוספת

לבקבוק״דולר

קודםמעמיהמשך

בכוונתוכיוחום,קורלחץ,מבחינת

נוס־ניסוייםסדרתלערוךהחברה

פת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$)סבי־בתנאיליםמעבר)בטא

בה

$TS1$סביבה$TS1$

$DN2$סביבה$DN2$ששורדיםמאלהבהרבהקשים

בארץ.

המים,מצוקתהדברים,מטבע

הג־המיםופחתהיתרהשקיית

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$הנכונותאתהגרילובחקלאות

במיםהשימושבייעוללהשקיע

מדויקת.השקיהשלהחשיבותואת

יעילבפתרוןהגוברהצורךלמרות

אמצ־לפיתוחהרביםוהניסיונות

עי

$TS1$אמצעי$TS1$

$DN2$אמצעי$DN2$ההשקיה,לבקרתמדויקמרירה

המשלבאמצעיעדייןחסרהשוק

ומחירבשימושנוחותבמדידה,דיוק

סא־חברתשמציעהזהכמוסביר

טורס,

$TS1$,סאטורס$TS1$

$DN2$,סאטורס$DN2$אנשיהלרעתשנוכחוכפי

החקלאיותובתערוכותבכנסים

לאחרונה.חלקנטלושבהם

בכנסמארסבסוף״השתתפנו

בסאןגדולבין־לאומימשקיעים

אגריווסטבכנסולאחרונהפרנסיסקו

להתעניי־וזכינואגריטך,ותערוכת

נות

$TS1$להתעניינות$TS1$

$DN2$להתעניינות$DN2$בחקלאיםנתקלנוגדולה.מאוד

מפיציםמחר,מוגמרמוצרשרוצים

הפצההסכמיאתנולחתוםשרוצים

אבלמרי.לנומוקדםוזהבעולם,

ענייןשהביעומשקיעיםפגשנוגם

שלבתחילתםאתםנמצאיםואנחנו

דיונים.

עםקשריםיצרנוהדרך״מתחילת

המו־השקיהובקרותההשקיהחברות

כילות

$TS1$המוכילות$TS1$

$DN2$המוכילות$DN2$,שיתוףליצורכריגםבתחום

מתוךוגםתנועהכריתוךפעולה

בהמשך.פעולהשיתוףליצורכוונה

ענ־הביעופנינואליהןהחברותכל

יין

$TS1$עניין$TS1$

$DN2$עניין$DN2$
פתרוןבמתןהצורךאתוהרגישו

החקלאים.בקרבהקיימתלבעיהכזה

לקראתשנתקדםשככלמניחה,אני

לכרייבשילוהאלההמגעיםמוצר,

הפצה.הסכמי

משקיעיםלגיוספועלים״אנחנו

ובמק־משליםמימוןגיוסלטובת

ביל,

$TS1$,ובמקביל$TS1$

$DN2$,ובמקביל$DN2$מימוןלתכניתלהתקבלמנסים

במשרדהראשיהמדעןשלהמשך

השנתייםמסתיימותבקרובהכלכלה.

לעבורונצטרךמופ״תבחממתשלנו

לפ־להמשיךבכוונתנוחדש.לאתר

עול

$TS1$לפעול$TS1$

$DN2$לפעול$DN2$לבאתלפחותולהותירבגליל

והתמיכהופיתוחהמחקרקריהחברה,

השאר,ביןבעזרתה,בארץהטכנית,

הגליל״.לפיתוחהחברהשל

גדולבהיקףמותפליםמיםהכנסת

העצומהוהעלייההארציהמיםלמשק

מעוקבלמטרש״ח3.2המים,במחיר

ההשקיהמישעלותלכךגרמוכיום,

השנייהלתשומההפכהבמטעים

העבודה.שכרעלותאחריבגודלה

עלו־אתלהקטיןהצורךעםבברבד

יות

$TS1$עלויות$TS1$

$DN2$עלויות$DN2$,מש־המדייקתההשקיההגידול

חקת

$TS1$משחקת$TS1$

$DN2$משחקת$DN2$היבול,באיכותמרכזיתפקיד

שלהרבותעבודותיושמעירותכפי

חיפהמאוניברסיטתנאורעמוסד״ר

המומחיםלאחרהנחשבהגולן,ומכון

השקיה.בקרתבתחוםהמובילים

תעבורהחקלאותנאור,לדברי

פרטניתמדייקתלהשקיהבהדרגה

בשלעציםקבוצתאועץלכל

חלקה.בכלוהשונויותההבדלים

בכרםאחידההשקיהלמשל,כך
יין,

הצריכהבשונותהתחשבותללא

אחידותלחוסרמובילההגפנים,בין

ההבשלהובקצבהענביםבאיכות

היין,באיכותופוגעתשלהם

כוללחכמה,בהשקיה״השימוש

אתולהכניסמיםלתתלאמתי

משמ־מאודלסטרס,במכווןהצמח

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$החקל־שלההכנסותבקביעת

אי.

$TS1$.החקלאי$TS1$

$DN2$.החקלאי$DN2$ומדו־פרטניתהשקיהביןהבדל

יקת

$TS1$ומדויקת$TS1$

$DN2$ומדויקת$DN2$בכרם
יכוליתרלהשקייתיין

נקודותשששלבתוספתלהתבטא

איכותשלהמקובלבסולם
יין,

דבר

דולר50עדשללתוספתהמיתרגם

לבקבוק.

הת־מגדלילמשל,מידה״באותה

פוחים

$TS1$התפוחים$TS1$

$DN2$התפוחים$DN2$לא־הםאףמשוועיםבארץ

חידות

$TS1$לאחידות$TS1$

$DN2$לאחידות$DN2$שלהם:התפוחיםשלבקוטר

לקבליוכלוואזהיותמ״מ,7075

יותר.גבוהמחירהאריזהמבתי

בקרתבאמצעותלביצועניתןהדבר

עללמעשהשאמונהחכמה,השקיה

בשדה,המיםשלאופטימליתחלוקה

גידול.חלקתובכלבכרםבמטע,

אתלמלאאמורשלנו״החיישן

חקלאילכלולספקהקייםהחלל

התפוחים״מנדלי

אףמשוועיםבארץ

בקוטרלאחידותהם

שלהם:התפוחיםשל

היותמ״מ,7075

מבתילקבליוכלוואז

גבוהמחירהאריזה

ניתןהדבריותר.

באמצעותלביצוע

השקיהבקרת

חכמה״

עדכניתמצבתמונתהואבאשר

בגידו־המיםתכולתאתהמשקפת

לים

$TS1$בגידולים$TS1$

$DN2$בגידולים$DN2$,עללהשפיעשיוכלכדישלו

העתידיות.הכנסותיוועלעתידם

שהפוטנציאלמעריכיםאנחנו

מהחקלאיםלבדא״א()הכלכלי,

ואשרבחיישניםמשתמשיםשכבר

משלנו,מתקדמיםפחותהרבה

מכירותדולרמיליון50ב־נאמד

שי־שמהרגעמקווים,אנחנובשנה.

היה

$TS1$שיהיה$TS1$

$DN2$שיהיה$DN2$בשלושנשיגבשוק,מוצרלנו

אותםאתלפחותהראשונותהשנים

בזרועותלנושמחכיםחקלאים

שמ־מהפניותלשפוטאםפתוחות.

גיעות

$TS1$שמגיעות$TS1$

$DN2$שמגיעות$DN2$ובעו־בארץמחקלאיםאליי

לם

$TS1$ובעולם$TS1$

$DN2$ובעולם$DN2$בבקשההאחרונה,השנהלאורך

התחו־הניסויים,אתאצלםשנעשה

שה

$TS1$התחושה$TS1$

$DN2$התחושה$DN2$רוחבקוצרמחכהשהשוקהיא

באקדמיה,אפילושלנו.לפתרון

מרמפתחיםשאנחנוכששומעים

במונחיםכךעלמדבריםבגזע,מים

מהפכה״.של
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