השפעת גודל הפקעת הנשתלת על התפתחות הצמח ייצור
פרחי 4וחומר ריבוי בקלה אתיופיקה2ישראלית
חוקרי! שותפי!:
נקדימו 7אומיאל ,אמיר הגלעדי ,נטלי רזניק  2המחלקה לפרחי! וצמחי2נוי ,המכו .למטעי!,
מינהל המחקר החקלאי.
עירית דורי ,מת 7אלי ,ליאנה ב 7יונס  2מו"פ דרו!.
יעל סטוקלסקי  2משרד החקלאות ,שה"מ פרחי!.

מבוא:
בקלה אתיופיקה ,לגודל הפקעת הנשתלת יש השפעה רבה על התפתחות הצמח ועל יבול הפרחי!
והפקעות ) .(15 ,13 ,12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,1כנראה שהגור! הקובע בגודל הפקעת ,הנו משקלה ולא
קוטרה .פאנל ) (15קובע שגודל הפקעת נמצא במתא! חיובי ע! מספר העלי! ,גובה הצמח ,גובה
ומידות הפרח ויבול הפרחי! .כמו כ ,(15) .ככל שיש יותר "עיניי!" על הפקעת – יהיו יותר פרחי!.
בניסוי קוד! שערכנו ע! קלה אתיופיקה2ישראלית ) ,(1נכללו  3גדלי! של פקעת המקובלי!
בגידול מסחרי :גודל  10/12במשקל פקעת ממוצע של כ 40 2גר! ,גודל  12/14במשקל פקעת
ממוצע של כ 53 2גר! ,וגודל  16/18במשקל פקעת ממוצע של כ 97 2גר! .עיקר הממצאי! היו
כדלקמ:.
 .1מספר גבעולי! לצמח :לגודל הפקעת )בטווח שנבח (.היה השפעה מעטה על מספר
הגבעולי! לצמח ,שהיה בתחו! . 3 – 2.5
 .2יבול הפרחי! :לגודל הפקעת הנשתלת הייתה השפעה ברורה על יבול הפרחי!
המצטבר ,ככל שהפקעת הייתה גדולה יותר ,גדל בהתא! יבול הפרחי! )ג! בחממה וג!
בבית הרשת( .בפקעות הקטנות )גודל  (12/10נראה ג! שהיה עיכוב קט .בתחילת
הפריחה.
 .3איכות הפרחי! :בתחילת העונה איכות הפרחי! הייתה נמוכה יחסית והשתפרה
בהמשכה .ההבדלי! שנצפו בי .טיפולי גודל הפקעת )בטווח שנבח ,(.ברוב! היו קטני!
יחסית ולא משמעותיי!.
 .4התפלגות משקל הפקעות ביבול :פקעות מסחריות של אתיופיקה2ישראלית ,בדר :כלל
נמכרות בגודל )משקל( של עד כ 120 2גר! )ידע אישי( .בניסוי זה קיבלנו ביבול ג!
פקעות ענק שעברו את גבול  500הגר! במשקל ..הפקעות מהחממה היו גדולות יותר
)בכ 100250 2גר!( לעומת הפקעות מבית הרשת.
לא מצאנו בספרות דיווח על ניסויי! בה! נבחנה השפעת פקעות2ענק של קלה – על התפתחות
הצמח ויבולו .לכ ,.החלטנו לבחו .נושא זה ,בניסוי שנשתל בספטמבר  ,1999בחוות הבשור ,תו:
שימוש בפקעות הענק שקיבלנו בניסוי הקוד! ) .(1בעבודה מקבילה ודומה לנוכחית ) ,(2נבחנה
השפעת גודל הפקעת בזני! יונת2השלו! ואינוסנס.

שיטות וחומרי:4
חומר ריבוי :פקעות קלה אתיופיקה מהז .האתיופיקה2ישראלית התקבלו מיבול הניסויי! )(1
שנערכו בחוות הבשור בעונה הקודמת )אסי= קי<  .(1999בניסוי נכללו  15גדלי! של פקעת,
בחלוקה לפי משקל .לאחר האסי= והפרדת פקעיות הברוט מה ..קבוצות הגודל היו )משקל
בגרמי!(,2752300 ,2502275 ,2252250 ,2002225 ,1752200 ,1502175 ,1252150 ,1002125 ,752100 :
.4252500 ,4002425 ,3752400 ,3502375 ,3252350 ,3002325
מבנה הניסוי :הניסוי נער :במבנה של בלוקי! באקראי ,הכולל )עקב מצאי הפקעות( :ב 26קבוצות
הגודל הקט 4 (2002225 ,1752200 ,1502175 ,1252150 ,1002125 ,752100) .חזרות של  15פקעות )1
מ"ר( לכל קבוצת גודל .ב 24קבוצות הגודל הבאות )2 (3002325 ,2752300 ,2502275 ,2252250
חזרות של  15פקעות ) 1מ"ר( לכל קבוצת גודל .בקבוצות הגודל הנותרות ),3502375 ,3252350
 (4252500 ,4002425 ,3752400הייתה רק חזרה אחת ,בה מספר הפקעות היה בהתא!,4 ,8 ,10 ,13 :
 .3לפני השתילה ,הפקעות הומרצו למש :שבועיי! בורמיקוליט לח בטמפרטורה של  17מ"צ
)ראה  .(3הפקעות נשתלו בתארי 16/9/99 :בחוות הבשור ,בבית רשת ) 18 %צל( בתנאי יו! ארו:
) 6שעות תאורה מחזורית במרכז הלילה 5 ,דקות אור ו 10 2דקות חוש .(:במקביל ,נשתלה ג!

חזרה נוספת של  3גדלי פקעת ) (2502275 ,1752200 ,50275בחממה לא מחוממת בתנאי יו! ארו:
כנ"ל .היו! הארו :היה עקב חוסר בשטח פנוי בתנאי יו! טבעי.
לקראת תו! עונת הגידול הופסקה ההשקיה )ביו!  (1/5/2000ולאחר התייבשות חלקית של נו=
הצמחי! ה! נאספו מהשטח ביו!  25ליוני ואוחסנו ליבוש בצל .היבוש נמש :כ 4 2שבועות
ובמהלכו הוסרו ידנית מהפקעות שאריות קרקע וחלקי צמח יבשי! )שורשי! ועלי!(.
מדדי! נאספי! :מספר גבעולי! )פריצות( לפקעת )ביו!  ,(14/11/99יבול פרחי! מצטבר במהל:
העונה ,אור :פרח )נמדד על כ 30 2פרח לכל טיפול ,בשתי תקופות :סו= דצמבר  2תחילת ינואר,
ובפברואר( ,משקל יבול הפקעות בתו! עונת הגידול ,לאחר האסי= והניקוי א :לפני הפרדת
הברוט.

תוצאות:
מספר גבעולי! )פריצות( לצמח :לגודל )משקל( הפקעת )בטווח שנבח (.הייתה השפעה משמעותית
על מספר הגבעולי! לצמח ,שנצפה כחודשיי! לאחר השתילה )איור  (1בטווח של כ 2 2עד .8
המתא! שנמצא )איור  (1בי .גודל הפקעת למספר הגבעולי! היה גבוה ) .(R2 = 0.8562כמו כ ,.נמצא
מתא! גבוה ) (R2 = 0.8749בי .מספר הגבעולי! ליבול הפרחי! לפקעת )איור .(5
יבול הפרחי! :נמצא )איור  (4מתא! גבוה ) (R2 = 0.8824בי .גודל הפקעת הנשתלת ליבול הפרחי!
המצטבר לפקעת .ככל שהפקעת הייתה גדולה יותר ,גדל בהתא! יבול הפרחי! .פקעות הענק
) 3752450גר!( הניבו במש :העונה כ 20 2פרחי! לפקעת ,לעומת כ 528 2פרחי! לפקעת בגדלי!
) 752125גר!( המקובלי! עד כה בשטחי יצור פרחי קטי= של קלה .תוצאות אלה ,תומכות
בממצאי! קודמי! ) (1ומרחיבות אות! .השפעה זו של גודל הפקעת ,נראית ג! בברור )איור (3
ביבול המצטבר )המוצגת רק לחלק מטיפולי הגודל( .התפלגות היבול לפי גודל פקעת במהל:
חודשי העונה ,מובאת באיור  .2מבחינת יבול הפרחי! החודשי לצמח ,נראות )איור  (2שתי קבוצות
גודל פקעת מבחינת גובה היבול .הראשונה ,בפקעות בטווח של  75עד כ 250 2גר! ,לא רואי!
בחודשי! נובמבר2ינואר )איור  (2עליה ברורה ביבול ע! עליה במשקל הפקעת ,א :יש עליה ביבול
בחודשי! פברואר2אפריל )איור  .(2השניה ,בפקעות בטווח של  375עד כ 500 2גר! ,רואי!
בחודשי! דצמבר2ינואר )איור  (2עליה ברורה ביבול ע! עליה במשקל הפקעת ,וכ :ג! בחודשי!
פברואר2אפריל )איור  .(2מבחינת היבול בחודש נובמבר ,בפקעות בטווח של  225עד כ 400 2גר!,
כמעט ולא היו פרחי! .לעומת זאת ,לפקעות הגדולות ביותר ) 4252500גר!( היה יתרו .חלקי ג!
בהקדמת הפריחה לחודש נובמבר )איור .(2
בדומה לממצא קוד! ) ,(1יבולי הפרחי! בבית רשת היו דומי! לאלו שהתקבלו בחממה לא
מחוממת )איור .(7
איכות )אור (:הפרחי! :במהל :הקטי= ,נאספו ונמדדו כ 230פרח לכל טיפול של גודל פקעת ,בשתי
תקופות במהל :העונה .אור :הפרחי! בתקופת סו= דצמבר – תחילת ינואר ,מוצג באיור  .6גדלי
פקעת שעד למשקל  250גר! התנהגו כול! בצורה דומה ובה! היו פרחי! קצרי! יותר לעומת
הפרחי! של פקעות במשקל מעל  250גר! .בתקופת פברואר ,כבר לא נראו הבדלי! בי .טיפולי
גודל פקעת מבחינת אור :פרח.
התפלגות משקל הפקעות ביבול :לאחר תו! עונת הגידול ,הפקעות נאספו ,נוקו משאריות קרקע
וחלקי צמח יבשי! ,יבול הפקעות לצמח )כולל ברוט( נשקל )משקל טרי( .נמצא )איור  (8מתא!
גבוה ) (R2 = 0.8284בי .גודל הפקעת הנשתלת לבי .יבול הפקעות )כולל ברוט( בגמר הגידול בקי<.
בניסוי זה קיבלנו ג! פקעות ענק בודדות )ללא הברוט( שעברו את גבול ה 700 2הגר! במשקל..

דיו 7ומסקנות:
המרצת פקעות לפני שתילת ,.תורמת לאחידות הגידול וליבול ) .(3לכ ,.בניסוי הנוכחי כללנו טיפול
המרצה אחיד לכל טיפולי גודל הפקעת .תוצאות הניסוי הנוכחי שנער :בבשור ,מאשרות ומחזקות
מסקנות של עבודות קודמות ) (15 ,13 ,12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,1בה .נמצא שלגודל הפקעת הנשתלת יש
השפעה משמעותית על יבול הפרחי! בקלה .לאור ממצאי עבודה קודמת ) (1והנוכחית ,אנו חוזרי!
וממליצי! לבחו .שינוי המיו .המסחרי של הפקעות לפי משקל ,.המבטא טוב יותר את הפוטנציאל
של הפקעת .קלרק ובולדינג ) (14מצאו בקלה2אליוטיאנה הפחתה של כ 50% 2במשקל היבש של
פקעות בתקופה של החודשיי! הראשוני! שלאחר השתילה .הפחתה זו הייתה מלווה בעליה כמעט
מקבילה של כמות החומר היבש בנצרוני! המתפתחי! .ה! ) (14מסיקי! מתוצאות אלו ,שבדומה
למצב בצמחי! גיאופיטי! אחרי! )כגו .צבעוני( ,בפאזה הראשונה של תקופת הגידול בקלה )527
שבועות משתילה( ,חומרי התשמורת שבפקעת משמשי! לבניה מהירה של רקמות השורשי!

והנצרוני! המתפתחי! .מכא .נובע כנראה חלק מהיתרו .של גודל הפקעת הנשתלת בקלה,
המספקת מקור )בלתי תלוי בפוטוסינתיזה( של חמרי מזו .למבלעי השורשי! והנצרוני!.
הקלה הינה באופיה גידול מסיי! ) (16 ,7בה בגבעול )פריצה( הראשוני המתפתח מהפקעת,
המריסטמה הקודקודית מתפתחת לפרח .מאוחר יותר במהל :עונת הגידול ,מריסטמות )מישניות(
שבחיקי העלי! מפתחות גבעולי! משניי! אשר ג! ה! מסתיימי! בפרח ) .(16 ,7לא כל הגבעולי!
הראשיי! מסתיימי! בפרח ) .(16אול! ,קיימת ג! אפשרות של המש :הצימוח ג! לגבעולי!
ופרחי! שלישוניי! ).(16
בניסוי הנוכחי ,נמצאו מתאמי! גבוהי! בי .משקל הפקעת ליבול הפרחי! ובי .משקל הפקעת
למספר הנצרוני! )פריצות( המתפתחי! בתחילת הגידול )איורי!  .(4 ,1כמו כ ,.נמצא מתא! גבוה
בי .מספר הנצרוני! ויבול הפרחי! )איור  .(5ממצאי! אלו כנראה מראי! על כ :שגודל הפקעת
תור! בשני תחומי! להגדלת יבול הפרחי! :ראשית ,ע"י הגדלת מספר הנצרוני! לפקעת .שנית,
כמקור חומרי מזו .להתפתחות הנצרוני! הרבי! ומערכת השורשי! התומכת בה! .לממצא
הראשו .יש חשיבות להבנת השפעות טיפולי! אחרי! על הגדלת יבול הפרחי! .לדוגמא ,הא!
טיפולי ג'יברלי .המקדימי! ומעלי! את היבול ) ,(18 ,16 ,8עושי! זאת ע"י עידוד יצירת נצרוני!
נוספי! ו/או בדרכי! אחרות .התשובות לכ :נמצאות בשני תחומי!:
 .1טיפולי ג'יברלי .מגדילי! את מספר הגבעולי! )פריצות( הראשוניי! ).(17 ,2
 .2טיפולי הג'יברלי .מגבירי! את יצירת פרחי! משניי! על הגבעולי! הראשוניי! ).(17 ,8
בסתיו  ,2000מצאנו בחממה מסחרית מספר צמחי אתיופיקה2ישראלית בה! מפקעות במשקל
כ 2100גר! ,בעת ההצצה התפתחו במקביל כ 240נצרוני! .לא ברורה לנו הסיבה לריבוי הנצרוני!
בצמחי! אלה .התפתחות הנצרוני! בה! נראית מעוכבת ,אולי ג! עקב חוסר במקור מספיק גדול
לתמיכה בכל כ :הרבה מבלעי! .צמחי! אלה מראי! בברור שרק חלק קט .מקודקודי הצמיחה
)עיני!( שבפקעת הקלה ,מתפתחי! לנצרוני! לאחר השתילה .פאנל ואנסו (16) .קובעי! שבפקעת
הקלה קיימת דומיננטיות של פקעי! )בודדי!( המתפתחי! לגבעולי! ראשוניי! בעת ההצצה,
בעוד שפקעי! אחרי! נשארי! רדומי! .לכ ,.טיפולי! שיאזנו היטב את מספר הנצרוני!
הראשוניי! בהתא! לגודל מקור חומרי התשמורת שבפקעת ,עשויי! למצות טוב יותר את
פוטנציאל יבול הפרחי! של הצמח.
בקלה אתיופיקה ,עיקר יבול הפרחי! מתקבל בחודשי! מר<2אפריל .היחס בי .מספר הפרחי!
למספר הגבעולי! )פריצות( הראשוניי! לפקעת )איור  ,(5מראה שקיבלנו בניסוי כ 3 – 2.5 2פרחי!
לכל גבעול ראשוני .כלומר ,כנראה פרח אחד ראשוני מוקד! בעונה )נובמבר2פברואר( וכשני
פרחי! מישניי! מאוחר בעונה )פברואר2אפריל( .הפקעות הגדולות מעלות את כלל יבול הפרחי!
לפקעת במהל :כל העונה ,בדר :של הגדלת מספר הגבעולי! הראשוניי! .אול! ,ה .כנראה אינ.
משנות את התפלגות היבול בי .החלקי! השוני! של העונה )ראה איורי!  .(3 ,2למרות זאת,
תרומת גודל הפקעת ליבול הפרחי! בחודשי! המוקדמי! )נובמבר2פברואר( תורמת ומוסיפה
משמעותית לריווחיות הגידול .עד כה ,לא ידועי! טיפולי! אגרוטכניי! המשני! את התפלגות
היבול ע"י הסטת עיקר הפריחה )הפרחי! המישניי!( של חודשי מר<2אפריל לחודשי החור=.
בעבודות קודמות ) (11 ,1נמצא שאפשר לקבל ביבול אתיופיקה2ישראלית פקעות ענק ,יחסית
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