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גידול קנאביס רפואי
ביקוש גבוה בעולם לשימוש בקנאביס רפואי
מכל גידול חקלאי בחממה10ר גידול קנאביס פי "הכנסה למ
 פארמה–רגולציה עם בקרת תהליכי גידול והפקה
  מוצרי קנאביס למטרות רפואיות יעמדו בדרישות איכות מחמירים

GMP(Good Manufacturing Practice)ומיוצרים תחת תנאי ייצור נאותים 
.GSP ,GDPאחסון תחת תנאי אחסון ושינוע מתאימים 

  סווג זנים מבוקר תוך מעקב אחר מאפייני החומרים הפעילים העיקריים
CBDTHC – Tetra Hydro Cannabinol

 ר"היק(רישוי וחלוקת רישיונות על ידי משרד הבריאות(
מחיר המוצר למגדל ולצרכן נמצא בירידה עקב עליה בכושר ייצור
תהליכי  תאורה וביטחון, בקרת האקליםהשקעה גבוהה במבנה מערכות

.גבוהותסכוןהייצור מורכבים ורמות 
השגת מקורות איכותיים לחומר הריבוי



הבעיות בשוק הקנאביס הישראלי



אקלים-מיקרו

  מהם הפרמטרים המשפיעים על יצור מיקרו אקלים בר השגה
In Doorבחממה או במבנה סגור 

טמפרטורה
לחות יחסית
מהירות זרימת אוויר על פני העלווה
 300-750עוצמת תאורה פוטו סינטטית בתחום אורך גלnm

תאורה מלאכותית בחממה או תאורה –קרינת שמש (
)מלאכותית מלאה במבנה סגור

 הארכת יום–תאורה פוטו פריודית
 ריכוזCO2לבקרת תהליכי ההפרחה
סכנת זיהום(ריסוסים וטיפול במזיקים , משטר הזנת הצמח  (



תנאי הגידול

 20–טמפרטורהºC- 30ºC
 70%-40%לחות יחסית

 לשניהמטר 0.5-1.0מהירות רוח

1200ריכוזPPM- 2500PPM  CO2 



כיצד משיגים את תנאי האקלים

 מערכות אוורור וצנוןFan & Pad

EVAPORATIV COOLING



כיצד משיגים את תנאי האקלים

מסחררי אוויר

 תרמי(מסכי החשכה וצל(

 לשמירת  ח"פדמחולליCO2

 מערכת בקרה ושליטה לבקרת

.טמפרטורה לחות תאורה וצל

או חמום בצנרת, מערכות חמום חלל

 מערכות מיזוג אוויר לבקרת

CO2-ו, לחות, שליטה על טמפרטורה



א מרכזית.מתי תידרש מערכת מ

כאשר לא ניתן להשיג את הטמפרטורה והלחות הרצויים בחממה.

 27.0-מכנדרשת טמפרטורת גידול הנמוכה ) הפרחה(כאשר בחלק משלבי הגידולºC מכולחות יחסית נמוכה-
)מזרון לח אינו יעיל. ( בחממה60%

 מוגבלהאדיאבטיופוטנציאל הצנון ) מישור החוף(כאשר טמפרטורת חוץ ולחות חוץ גבוהים.

 כאשר הגידול מתבצע במבנה סגורINDOOR ,והעומס התרמי של גופי התאורה מחייב קירור החלל.

 כאשר קימת דרישה להכנסת אוויר חיצוני מסונן דרך מסנניHEPA.

כאשר נדרשת שמירת לחץ חיובי בחלל המבנה.



יעילות אנרגטית

אקלים לגידול-מרכיב כבד של הוצאות הייצור הוא בחשמל לתאורה וליצירת תנאי מיקרו.

מערכות הפועלות בשיטתFAN&PAD עלות תפעול והשקעה  . נמוךש"קוטש "יחס מק/זולות בעלויות
.נמוכים

משטר לחציםבעית.  מגבלה בהספקת תנאים נדרשים לאורך כל עונות השנה)-(

יתרונה של מערכת מיזוג אוויר:
ניקיון האוויר מניעת כניסת מזהמים, שליטה מלאה על בקרת האקלים אחידות ויציבות התנאים.

 בחממה עם גגP.E / PC ר לשמירה על "מ5-8לשטח של . ק.ט1תידרש תפוקת קירור סגולית של
).עלויות. (כתלות בכיסוי הגג השקוף וסוג מערכת ההצללה26.0ºC-טמפרטורה של כ

 יצורCO2 ושימוש בגז לתהליךח"פדלהעשרת אוויר החממה מחייב מחוללי.

באותם מקומות בהם קימת דרישה למיזוג אוויר נשאף לבחור במכונת מיזוג יעילה : המסקנה
.מאותה מכונהCO2-העשרה ב, ייבוש, חמום, המסוגלת לספק קירור



IN DOORחלופות למיזוג אוויר במבני 
 מסייעות . הצינורות4מקררי מים בעיבוי אוויר לייצור מים קרים חמים בשיטת

.בשמירת הטמפרטורה והלחות

 מערכות להתפשטות ישירהDX
מערכותVRF מונעות בחשמל

 מערכותVRFמונעות בגז טבעי .GHP
 מכונתGHP- בהנעה  , המשתנההקררמשאבת חום הכוללת מכלול דחיסה בשיטת

,  DXמספקת מים קרים או קירור בהתפשטות ישירה ). בוטןפרופן, טבעי(של מנוע גז 
.כתוצר לוואי של גזי הפליטהCO2-מים סניטרים ו, ייבוש, חמום

תפוקת הקירור והחמום מחושבת על בסיס הצרכים.

המערכת מודולרית וניתנת להרחבה בכל שלב של הפרויקט

 מחשמלבכשלישעלות תפעול בגז טבעי נמוכה –המערכת מוזנת בגז טבעי כך.
4יחידות האנרגיה מתחברות אל יחידות טיפול אוויר PIPE 
 בצובר גז או התחברות אל קו גז טבעישמושמחייב.



GHPיתרונות מערכת 
 יעילות עונתית גבוההSPF  בעומסים חלקיים בהשוואה למערכות הפועלות

.80%-בכבחשמל הפחתת הצריכה 

 השבת חום ליצור מים חמים סניטאריים או לצרכיREHEAT
שמוש באוויר כמקור אנרגיה מתחדשת

 הייבולהפחתת פליטת דו תחמוצת הפחמן וניצולו להעשרה להגדלת

 המיוצר ממכונת ש"קוטכלGHP ג "ק0.2מייצרCO2 מתקן בתפוקת קירור
בשנהCO2טון 155תספק . ק.ט100-של כ

 שיפור היעילות האנרגטית הכוללת של המתקןEER=5.50
עלויות תפעול נמוכות

 שילוב מערכות מולטיVRF   התפשטות ישירה או מערכות צילרים לייצור מים
קרים חמים ומי צריכה סניטריים

 תפוקה משתנה כתלות בעומס במערכותVRFוצילרים.

 25נדרש חיבור של . ק.ט100-ל–הקטנת חיבור החשמל לחווהkw
אמינות מנועי הגז



תוכנית חממה  ממוזגת



סכמת יצור מים קרים חמים  



סכמת יצור מים קרים חמים



מודל ניתוח כדאיות כלכלית
 מודל ההשוואה בונה את פרופיל צריכת האנרגיה לקירור וחמום של החווה

.לפי התפלגות חודשית

  ההשוואה נערכת בין צילרים בעיבוי אוויר לעומת מערכת המופעלת בגז
.לאותו בסיס תפוקה

 המודל מחשב את תצרוכת החשמל והגז של כל שיטה על בסיס זהה של
GHPשל הצילרים ושל יחידות EERשעות עבודה ובהתייחס ליעילות 

 55המודל מראה את כושר יצור המים החמים בטמפרטורה שלºC ,  בהשבת
.כולל נפח אגירה להבטחת רציפות אספקת מים חמיםGHPחום ממערכת 

 המודל מביא בתחשיב את עלות האנרגיהkwhrג גז טבעי"ועלות ק.
  המודל מביא בתחשיב את עלות חיבור החשמל לחווה ואת עלות חיבור הגז

.הטבעי

המודל מציג את הפחתת פליטות דו תחמוצת הפחמן וניצולו לצרכי העשרה

 לסיכום מוצגת תקופת החזר הפרש ההשקעה בין מערכתGHP  למערכת
.הצילרים



תודה על ההקשבה

??שאלות 
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