מועדי שתילה בשוש& אוסנת
חוקרי! שותפי!:
עירית דורי ,ליאנה ב& יונס ,אלי מת&  ,מו"פ דרו!
יעל סקוטלסקי וגדעו& לוריא  ,משרד החקלאות ,שה"מ פרחי!

מבוא:
עיקר שיווק השוש 7הישראלי לייצוא חל בתקופת החור .6תנאי הגידול בתקופה זו ובעיקר עוצמות
הקרינה הגבוהות מקנות יתרו 7יחסי למגדל הישראלי ומאפשרות ייצור שוש 7באיכות גבוהה
בהשוואה לאיכות ההולנדית .תנאי! אלו מאפשרי! ייצוא מדצמבר עד מחצית מאי ,מועד בו חלה
ירידה דרסטית במחיר השוש 7הישראלי עקב כניסת המגדלי! ההולנדי! לשוק .אספקה רציפה
וסדירה של פרחי! באיכות קבועה לאור; זמ 7מהווה תנאי הכרחי למגדל הישראלי בתחרות על
המד 6בשווקי הייצוא .מגדלי! שהשכילו לבנות מער; אספקה רצי 6זוכי! למחירי! טובי! יותר
בהשוואה למגדלי! המשווקי! באופ 7לא רצי.6
שתילת שוש 7במועדי! המקובלי! מאפשרת בזני! מסויימי! קבלת  2גלי פריחה.
בעבודה הנוכחית רצינו לאפיי 7מהל; הפריחה כתלות בתנאי הגידול ובגודל הבצל ,העמקת הידע
בנושאי! אלו תאפשר למגדל תכנו 7נאות של המשק שיאפשר אספקה רציפה.
בשנה שעברה נבחנו  5מועדי שתילה 2 .15/9, 1/10 ,15/10 ,1/11 ,1/12 :גדלי בצל  8,9ו12,14 ,
בבית רשת ביו! ארו; ובבית צמיחה ביו! ארו; .נער; מעקב אחר מועד הפריחה ,יבול הפרחי!
ואיכות! .בכל תאריכי השתילה היה יתרו 7ביבול הפרחי! לבצלי! הגדולי!.
בחממה נדרשו כ 80,85 ,יו! עד לפריחה במועד השתילה הראשו .7הזמ 7לפריחה התאר; עד 100
יו! בתארי; השתילה האחרו .7בבית הרשת הזמ 7משתילה לפריחה היה ארו; יותר מאשר בחממה
בשבועיי! עד שלושה וחצי שבועות.
בעבודה זו נבדקו אות! תאריכי שתילה סתוויי! וחורפיי! בגודל בצל  9,8בבית צמיחה בלבד ,וכ7
 5מועדי שתילה בקי= בבית רשת.

שיטות וחומרי:3
בצלי שוש 7מהז 7אוסנת התקבלו ממשתלת רביבי! .נבחנו מועדי שתילה אביביי! וקיציי! וכ7
מועדי שתילה סתויי! וחורפיי!.
מועדי שתילה אביביי! וקיציי!.20/7/99 ,30/6/99 ,9/6/99 ,19/5/99 ,4/5/99 :
בצלי! בגודל  16,14נשתלו בבית רשת  50%צל בתנאי יו! ארו; בעומד  60למ"ר.
מועדי שתילה סתוויי! וחורפיי!.1/12/99 ,1/11/99 ,15/10/99 ,1/10/99 ,16/9/99 :
בצלי! בגודל  9,8נשתלו חממה בתנאי יו! ארו; בעומד  60למ"ר.
בכל מועדי השתילה הארכת היו! החלה מהשתילה וניתנה עד ת! הניסוי כשבירת לילה בהארה
מחזורית ) (5/15למש;  6שעות ).(03:00,21:00
במהל; הניסוי נער; מעקב אחר מועד הפריחה ,יבול הפרחי! ואיכות!.

תוצאות:
מועדי שתילה אביביי! וקיציי!
מספר הימי! משתילה לפריחה קט 7בשתילות המאוחרות יותר )תרשי!  .(1בשתילות של תחילת
מאי נדרשו כ 65 ,ימי! לפריחה ,מש; הזמ 7עד לפריחה ירד בשתילת אמצע מאי והתאז 7בשתילות
יוני ויולי על כ 50 ,ימי! משתילה לפריחה.
קטי 6הפרחי! במועדי שתילה אלו התפרש ע"פ כחודשיי! מהשבוע השני של יולי עד השבוע השני
של ספטמבר ,כמו כ 7בכל מועדי השתילה גלי הפריחה היו מאד מרוכזי! )תרשי! .(2

מספר הפעמוני! לגבעול פריחה היה גבוה יותר במועד השתילה הראשו 1.85 ,7פעמוני! בממוצע
לגבעול ,לעומת  1.25,1.00פעמוני! בממוצע במועדי השתילה המאוחרי! יותר
)תרשי!  .(3אור; גבעולי הפריחה היה  70,60ס"מ בכל מועדי השתילה )תרשי! .(4
מועדי שתילה סתווי! וחורפיי!
מספר הימי! משתילה לפריחה היה גדול יותר בשתילות אלו בהשוואה לשתילות האביביות
והקיציות .ברוב השתילות הוא היה כ 90 ,יו! חו= משתילה של תחילת נובמבר בה התאר; הזמ7
משתילה לפריחה עד  97ימי! )תרשי! .(5
קטי 6הפרחי! של הגל הראשו 7במועדי שתילה אלו ,התפרש ע"פ כשלושה חודשי! ,מאמצע
דצמבר עד אמצע מר= .למעט מועד השתילה הראשו 7בו גל הפריחה הראשו 7היה חלש
) 25פרחי! למ"ר( והתמש; כחודשיי! ,שאר מועדי השתילה נתנו יבול של  65,55פרחי! למ"ר
והיו מרוכזי! יחסית )תרשי!  .(6גל הפריחה השני החל בתחילת מאי והסתיי! באופ 7מלאכותי
על ידנו בסו 6יוני .רק שלושת מועדי השתילה הראשוני! הספיקו להעלות גל שני עד תארי; זה.
סה"כ יבול הפרחי! המצטבר עד סו 6יוני היה כ 65 ,פרחי! למ"ר במועד השתילה הראשו 7וכ80 ,
פרחי! למ"ר בשלושת מועדי השתילה הבאי! .מועד השתילה האחרו 7לא הספיק להעלות גל
פריחה שני עד סו 6יוני.
אור; גבעולי הפריחה היה קצר יותר בגל הראשו ,7בי ,65 75 7ס"מ לעומת  90,80ס"מ בגל
הפריחה השני )תרשי! .(7
מספר הפעמוני! לגבעול בגל השני היה גבוה  8.0,5.5בכל מועדי השתילה ,א; היה גבוה במיוחד
בשני מועדי השתילה הראשוני! )תרשי! ) .(8בגל הראשו 7לא נאספו נתוני! על מספר הפעמוני!(.

דיו&:
לאור התוצאות של עבודה זו נית 7לומר שעל ידי גידול שוש 7מהז 7אוסנת בחממה ובבית רשת
בתאריכי שתילה שוני! נית 7להגיע לרצ 6של אספקת פרחי! לאור; כל השנה.
גל הפריחה הראשו 7בשתילות אלו מכסה בצורה טובה את עונת הייצוא .הגל השני וכ 7שתילות
אביביות וקיציות מאפשר אספקה רציפה לשוק המקומי.
במועדי שתילה סתווי! וחורפיי! בחממה ,גל הפריחה הראשו 7מתקבל לאחר  100,80יו! ואילו
גל הפריחה השני מתחיל לאחר כ 130,150 ,יו!.
שתילה מוקדמת של אמצע ספטמבר הניבה יבול גרוע בגל הפריחה הראשו 7אול! הספיקה לתת גל
פריחה שני במהל; עונת הייצוא .בשאר מועדי השתילה החורפיי! הגל השני מופיע לאחר עונת
הייצוא.

תרשים  :6השפעת מועדי שתילה סתוויים וחורפיים על יבול הפרחים
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