בחינת עומדי -בגרבילאה ספיידרמ!

חוקרי! שותפי!:
עירית דורי וליאנה ב! יונס  ,מ"ופ דרו!
אית! שלמה ויעל סקוטלסקי  ,שה"מ פרחי!

מבוא:
הסוג גרבילאה שיי 7למשפחת הפרוטאי! וקיימי! בו מעל  340מיני! וכ 1זני! רבי! השוני!
באופי צמיחת! ,עלוות! ופריחת! .רוב! משמשי! כצמחי גינה.
גרבילאה ספיידרמ 1משמשת כפרח קטי< בישראל זה מספר שני! .באר; קיימי! היו! כ200 ,
דונ! מז 1זה .הצמח גדל היטב בקרקעות חוליות א 7הוא רגיש לקרה ,נמטודות ,מליחות ,עודפי
מי! ורמות גבוהות של זרח.1
היבול משווק חלקו כענפי! ירוקי! וחלקו כענפי! פורחי!.
יש חשיבות רבה לעומד שתילה נכו 1שיאפשר חדירה מקסימלית של אור אשר חיוני להתפתחות
טובה של התפרחת.

שיטות וחומרי:-
הצמחי! נשתלו בשטח פתוח בחוות הבשור ב .31/5/99 ,המרווח בי 1השורות היה  2מ' ונבחנו 3
מרווחי שתילה בתו 7השורה 1.5 :מ' 2 ,מ' ו 3 ,מ' .כלומר בעומד הצפו< היו  333צמחי! לדונ!,
בעומד הבינוני היו  250צמחי! לדונ! ובעומד המרווח  166צמחי! לדונ! .באמצע אוקטובר נער7
גימו! בענפי! העבי! ובאמצע ינואר החלה הפריחה.
השטח קיבל דישו 1בגופר ) 5:0:5ללא זרח.(1
בכל עומדי השתילה נער 7מעקב אחר היבול והתפלגותו ב 10 ,צמחי! מהשורות המרכזיות.

תוצאות:
מספר ענפי הפריחה לצמח היה נמו 7יותר בעומד השתילה הצפו< ) 85ענפי! לצמח( ,בהשוואה ל,
 105ענפי! לצמח בעומדי! הבינוני והמרווח )תרשי!  .(1היבול לדונ! לעומת זאת היה הגבוה
ביותר בעומד השתילה המרווח ,כ 30.000 ,ענפי! לעומת כ 26.500 ,ענפי! בעומד הבינוני ו17.500 ,
ענפי! בעומד הצפו< )תרשי! .(2
התפלגות היבול באחוזי! היתה פחות או יותר זהה בכל עומדי השתילה.
 25%,20%מענפי הפריחה היו באור 40,30 7ס"מ 20%,15% ,באור 50,40 7ס"מ ,כ 15% ,באור7
 60,50ס"מ  ,כ 15% ,באור 70,60 7ס"מ וכ 28% ,באור 80,70 7ס"מ.

דיו!:
התפתחות הגרבילאה היתה מהירה ויפה .בזמ 1הפריחה הצמחי! היו עדיי 1צעירי! למדי )בני 7,6
חודשי!( ,א 7השטח נראה מפותח יחסית לשטחי! אחרי! בני אותו גיל וא< מבוגרי! ממנו .ג!
היבול שהתקבל בעונת הגידול הראשונה בעומדי! הבינוני והצפו< היה גבוה )30.000,26.500
ענפי! לדונ!( .יבול זה מקביל ליבול ממוצע של שטחי! בוגרי!.
בעונת הגידול הראשונה נית 1לומר בבירור שהיה יתרו 1ביבול לעומד השתילה הצפו< ) 330שתילי!
לדונ!( ,אול! יש הכרח בהמש 7מעקב אחרי היבול בעונה הבאה ,מכיוו 1שהצמחי! גדלו מאד
ובספק רב א! יתרו 1זה יחזור על עצמו בהמש 7בגלל בעיות של חדירת האור והצללה הדדית.

יש חשיבות רבה לעיצוב נכו 1של הצמח ע"י ביצוע מספר גימומי! לאחר הגיזו! .הגימומי!
מפצלי! את הענפי! ותורמי! להעלאת היבול.
נראה שבקרקעות הקלות באזורנו הגרבילאה מתפתחת בקצב מוא; כאשר לא חוסכי! ממנה מי!
ודש.1
בעיות בגידול :הגרבילאה רגישה יחסית לכלורוזות בעיקר בקרקעות בעלות  PHגבוה בה1
הקליטה של מיקרואלמנטי! אינה טובה .בתנאי! אלו כדאי לבדוק שימוש בדשני! בעלי ריכוז
אמו 1גבוה יותר שיגרמו להורדת ה PH,באזור בית השורשי! ולקליטה טובה יותר של
המיקרואלמנטי! ,או לחילופי 1ריסוס עלוותי.
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