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פיתוח שיטה אמינה ליצור שתילי -מקוררי -להקדמת פריחה תו"
ניצול הקור הטבעי המצוי בהר הגבוה.
חוקרי -שותפי:-
אמיר הגלעדי ,אומיאל נקדימו ,6רזניק נטלי,פורר יצחק ! המחלקה לפרחי( וצמחי נוי ! מינהל
המחקר החקלאי.
זאב ב86נו ! 6מו"פ ההר המרכזי.
עירית דורי ,ב86יונס ליאנה  ,אלי מת ! 6מו"פ דרו(.

תקציר:
צמח הליזיאנטוס רגיש בשלבי גדילתו הראשוני( לעקת חו( "התוקעת" את השתיל בשלב שושנת עלי( ודוחה
את פריחתו לאביב.
הצגת הבעיה :הכנת השתילי( הינה יקרה ,דורשת טמפרטורות נמוכות יחסית ,ובמהלכה קיי( חשש לעקת
חו( שתפגע באיכות( .אי 9עדיי 9שיטה מהירה לבדיקת איכות הכנת השתילי( ,לפני שתילת(.
מהל :ושיטות העבודה :בניסוי נכללו שתילי( מ! 3טיפולי הכנה במשתלה מסחרית ו! 10טיפולי( בפיטוטרו.9
לאחר מכ ,9הצמחי( נשתלו בבשור בחממה מחוממת ) 18מ"צ בלילה( להמש :התפתחות ופריחה .מדג(
שתילי( מכל הטיפולי( בשלב המוכ 9לשתילה ,גודל למש :שבועיי( נוספי( בפיטוטרו 29/21) 9מ"צ( לבחינת
איכות הטיפולי( .בפיטוטרו 9נאספו מדדי אור :גבעול ,מספר ושטח עלי( ,בחממה נאספו מדדי יבול הפרחי(,
מועד הפריחה ,אור :ומשקל גבעול ומספר פרחי( לגבעול.
תוצאות עיקריות :תוצאות הניסוי מאפשרות לגמור פפיתוח ולייש( ,שיטה פשוטה לבקרת איכות טיפולי
הכנת השתילי( במשתלה .כמו כ ,9חלק מטיפולי הכנת השתילי( שנוסו ,נתנו תוצאות עדיפות על הטיפול
המסחרי השגור ,ומאפשרות חסכו 9של  50%בנפח הקירור ובתשומות העבודה להכנת השתילי(.

מבוא :רקע ומטרות המחקר
בשני( האחרונות מתפתח ענ< שתלני חדש באזורי ההר ,ענ< המתבסס על ייצור שתילי( מקוררי( המגודלי(
בבתי צמיחה בהר .הטמפרטורות הטבעיות המצויות באזור ההר בקי= ,מאפשרות קבלת מנות קור לשתילי(
ובכ :הקדמת הפריחה והנבת פירות ,לשתילי( אלה כאשר ה( נשתלי( בסתיו באזורי הגידול במישור החו<,
בבשור ובערבה .היתרו 9היחסי המצוי בהר נעו= בטמפרטורות לילה נמוכות בשלהי הקי= ,וטמפרטורות יו(
ממוזגות .בצורה זו השתיל מקבל צינו 9טבעי ונחש< לאור פוטוסינטתי ,להבדיל משתיל שקורר במקרר בחוש.:
כדאי לפתח שתלנות הר ייחודית שתתמקד בניצול קרירות אקלי( ההר תאפשר להרחיב את היק< שתלנות זו
בהר ובכ :לפתח ענ< חקלאי המייצר תמורה יחסית גבוהה ליחידת שטח ובכמות מי( מצומצמת.
פיתוח שתילי( איכותיי( ומקדימי( בהר מחייב:
 .1ידע מוצק לגבי ס< טמפרטורה והתנאי( שעשויי( לגרו( לורנליזציה של השתילי(.
 .2טכניקות של טיפול בשתילי( על מנת לצמצ( ככל האפשר את הדה!ורנליזציה.
פרוייקט מחקר זה מתמקד בנושא זה ,כאשר הליזיאנטוס משמש כצמח מודל.
ליזיאנטוס ) (Eustoma grandifloraהינו פרח קטי< חשוב )בישראל ובחו"ל( ששימש כאובייקט להרבה
עבודות מחקר בתחומי הפיזיולוגיה ואחרי( .מרבית ההמלצות למגדלי( בישראל ,בעיקר בתחו( הכנת
השתילי( ,מתייחסות ומבוססות על תוצאות ניסויי( ותצפיות שנעשו באר= )ראה להל .(9סקירת הבעיות
המיוחדות לליזיאנטוס והידע הקיי( בתחו( זה ,פרסמנו לאחרונה ) (.
לליזיאנטוס שני שלבי( ברורי( מבחינת הדרישה לטמפרטורה .שלב ראשו 9מנביטה ועד לקבלת שתיל בעל 5
זוגות עלי( ,המוכ 9לשתילה בחממה .בשלב זה הצמח זקוק לטמפרטורות נמוכות ו/או מתונות ,עד  18מ"צ
)לא עוברות  20מ"צ( .בשלב שני )בחממה( לאחר גדילת מספר זוגות עלי( נוספי( ולקראת התרוממות לפריחה
יש צור :בטמפרטורות גבוהות מעל  20מ"צ ובעוצמות קרינה גבוהות ) .(2הצמח מאופיי 9בתקופת גידול
ארוכה מזריעה עד לפריחה ,ובדרישה לטמפרטורות ועוצמות קרינה גבוהות בתקופת צמיחת ענפי הפריחה
והתפתחות הפרחי( .בעקבות תקופת הגידול הארוכה ,על מנת לקבל פריחה חורפית מסחרית ,יש צור:
לשתול מוקד( בסו< הקי= או ראשית הסתיו ,בתקופת הכנת השתילי( הטמפרטורות ברב אזורי האר=
גבוהות ,דבר שעשוי לגרו( לכ :שהשתילי( "יתקעו" במצב שושנת יצמחו לאט ולא יפרחו בחור< ) .(3קירור
שתילי( שנית 9בתנאי חוש :הקדי( את הפריחה ב! 10ימי( בלבד ) .(12קירור שתילי( בני  4זוגות עלי(
למש 6 :שבועות בטמפרטורה בי 10!13 9מ"צ ,בתנאי הארה גר( לצמיחה נמרצת של השתילי( ויציאת(
המוחלטת ממצב השושנת ) .(3קירור שתילי ליזיאנטוס למש 6 :שבועות בטמפרטורות של  8!10מ"צ )בתא
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קירור מואר 12 ,שעות נורות פלואורסצנטיות בעוצמה של  3,000לוקס בגובה הצמחי(( ובשיטת העדעד
)קירור שתילי( במקרר חשו :והוצאת( כל יו( משעה  5:30ועד  8:00לאור טבעי בהצללה( ,שיפרה את יבול
הפרחי( בעונת היצוא )עד  ,(20.5ונתנה יבול גבוה מזה של שתילי( שיובאו מהולנד ).(1
מת 9וחובריו ) (9סוברי( "שבקרה אקלימית קפדנית בגידול ליזיאנטוס ,משלב הנבט ועד הפריחה ,מהווה את
המפתח החשוב ביותר בגידול זה" .לדעת( הבעיות העיקריות בגידול הינ:9
 .1היתקעות צמחי( אחר השתילה.
 .2איכות ירודה בגל הפריחה הראשו.9
 .3כיצד להקדי( את גל הפריחה הראשו 9שבעקבותיו יוקד( גל הפריחה השני ,לקבלת יבול גבוה
של פרחי קטי< במהל :עונת הייצור.
מת 9וחובריו ) ,(10 ,9מצאו ג( שחימו( החממה ל!  18מ"צ בלילה ,נת 9תוספת יבול משמעותית ,בעיקר
בשילוב ע( משטר יו( ארו) :שבירת לילה( .ה( מייחסי( את תוספת היבול לקבלת שני גלי פריחה בתנאי(
אלה.
טמפרטורות גבוהות )מעל  20מ"צ( בעת הכנת השתילי( ,גורמי( להיתקעות הצמחי( בשלב שושנת עלי(
ובכ :הפריחה נדחית לאביב ) .(2בהכנת שתילי( בישראל ) ,(7 ,6 ,5יש "חשש מארועי( חריגי( של טמפרטורה
מעל  26מ"צ ,הפוגעות באיכות השתילי( ומשבשות את הקדמת הפריחה" ) .(7נושא רגישות שתילי ליזיאנטוס
לעקת!חו( המשרה "תקיעת" השתילי( במצב שושנת עלי( ,תו :דחית הפריחה לחודשי האביב ,קיבל תשומת
לב מחקרית רבה ג( בחו"ל )ראה .(17 ,16 ,15 ,14 ,13
הכנת שתילי( איכותיי( של ליזיאנטוס ,הינה תהלי :ממוש :הדורש כ!  3חודשי( מהזריעה ועד לקבלת שתיל
המוכ 9לשתילה בחממה .הרבו ) (14מחלק את מש :גידול צמח הליזיאנטוס )מזריעה לפריחה( ל!  4שלבי(:
שלב א' :מזריעה ,למש 14 :הימי( הראשוני( )שלב הפסיגי( ?(.
שלב ב' :כ!  4שבועות מגמר שלב א' )עד לכ!  3!2זוגות עלי( מפותחי((.
שלב ג' :כ!  5שבועות מגמר שלב ב' )עד לכ!  7!4זוגות עלי( מפותחי((.
שלב ד' :משתילה בחממה ועד לגמר גל ראשו 9של פריחה ,כ!  120יו( מגמר שלב ג'.
הפרוייקט הנוכחי ,מכוו 9ללמוד את נושא הכנת השתילי( בהר הגבוה ,תו :דגש על בעיית התנאי( הגורמי(
לתקיעת הצמחי( ו/או לביטול השפעות טיפולי הקירור.

שיטות וחומרי:-
חומר צמחי :לניסוי בשנה זו השתמשנו בזרעי ליזיאנטוס מהז" 9היידי! כחול" .הזרעי( נזרעו ע"י משתלת
"חישתיל" ,במגשי הנבטה כמקובל בישראל להכנת שתילי ליזיאנטוס .היות ולא נית 9היה לחזות מראש את
קצב התפתחות השתילי( בכל טיפול ,והיות ורצינו לשתול בבשור במועד אחד שתילי( דומי( בהתפתחות(
מכל הטיפולי( השוני( ,החלטנו לבצע  3מועדי זריעה לכל הטיפולי( ולבחור בכל טיפול את שתילי המועד
המתאי( ביותר .מועדי הזריעה היו :א' !  ,27/7/01ב' !  , 6/8/01ג' !  .20/8/01טיפול  Lלא נזרע במועד א'.
בשבועיי( הראשוני( שלאחר כל זריעה ,המגשי( טופלו להנבטה במשתלת חישתיל!אשקלו ,9בטיפול מסחרי
רגיל ללא קירור .לאחר שבועיי( ,נסתיימה הנביטה והמגשי( הועברו לטיפולי( השוני( למש :הזמ 9שעד
למועד לשתילה בבית!צמיחה לא מחומ( ,בחוות הבשור .בניסוי היו  3קבוצות טיפולי הכנת שתילי( ,לפי
המפורט להל:9

 .1טיפולי משתלות מסחריות ) 3טיפולי:(-
.1
.2
.3

המש :גידול במשתלת חישתיל!אשקלו) 9כולל קירור עדעד( טיפול  ,Aנשתל בבשור מועד זריעה ב'.
במשתלת חישתיל!אשקלו) 9ללא קירור( טיפול  ,Bנשתל בבשור מועד זריעה ב'.
במשתלת סוסיא )טיפול מסחרי( טיפול  ,Cנשתל בבשור מועד זריעה ב'.

א.
.4
.5

יצירת שתילי" -תקועי) "-ושיחרור (-בפיטוטרו 4) 6טיפולי:(-
גידול בטמפ'  29/21מ"צ ביו( ארו ,:מנביטה עד לשתילה טיפול  ,Dנשתל בבשור מועד זריעה ג'.
גידול בטמפ'  35!43/21מ"צ )במש :היו( במסדרו (9ביו( טבעי ,מנביטה עד לשתילה טיפול ,E
נשתל בבשור מועד זריעה ג' )רק  3חזרות(.
גידול בטמפ'  29/21מ"צ ביו( ארו ,:מנביטה למש 30 :יו( ואח"כ לשיחרור בטמפ'  17/9מ"צ
ביו( קצר עד לשתילה טיפול  ,Fנשתל בבשור מועד זריעה ב'.
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.7

במסדרו (9ביו( טבעי ,מנביטה למש30 :
גידול בטמפ'  35!43/21מ"צ )במש :היו(
יו( ואח"כ המש :גידול בטמפ'  17/9מ"צ ביו( קצר ,עד לשתילה טיפול  ,Gהשתילי( היו מאד לא
אחידי( בהתפתחות( ,נבחרו לשתילה בבשור שתילי( ממוייני( לאחידות ,משלושת מועדי הזריעה.

ב.
.8

שיטות קירור חדשות בפיטוטרו 6) 6טיפולי:(-
לאחר הנביטה ועד לשתילה – במש :היו( )בי 8:00 9ל!  (3:00ב!  29מ"צ ובלילה במקרר )5!4
מ"צ( .בימי שישי ושבת במקרר ) 5!4מ"צ( טיפול  ,Hנשתל בבשור מועד זריעה א'.
לאחר הנביטה ועד לשתילה – במש :היו( )בי 8:00 9ל!  (3:00ב!  35!43/21מ"צ )במסדרו (9ובלילה
במקרר ) 5!4מ"צ( .בימי שישי ושבת במקרר ) 5!4מ"צ( טיפול  ,Xהייתה תמותה מלאה של
השתילי( במהל :הטיפול )לא ממחלות ו/או יובש !( לא נשתל בבשור.
לאחר הנביטה ועד לשתילה – יו( אחד ) 24שעות ,משעה  8:00עד למחרת בשעה (8:00
ב!  29/21מ"צ ואחריו יו( אחד ) 24שעות ,משעה  8:00עד למחרת בשעה  (8:00במקרר ) 5!4מ"צ(.
בימי שישי ושבת במקרר ) 5!4מ"צ( .ימי -א'+ג' +ה' גידול ,ימי -ב'  +ד'  +ו'  +ש' במקרר ,טיפול
 ,Iנשתל בבשור מועד זריעה א'.
לאחר הנביטה ועד לשתילה –משטר שבועי של יומיי( ) 48שעות ,משעה  8:00ביו( א' עד ליו( ג'
בשעה  (8:00ב!  29/21מ"צ ואחריו יו( ג' ) 24שעות ,משעה  8:00עד לבוקר יו( ה' בשעה (8:00
במקרר ) 5!4מ"צ( .ביו( ה' בי 8:00 9ל!  3:00ב!  29/21מ"צ ,החזרה למקרר ) 5!4מ"צ( למש :ימי ו'
 +ש' ,וכ :הלאה בהמש .:ימי -א'+ב' +ד'  +ה' גידול ,ימי -ג'  +ו'  +ש' במקרר ,טיפול  ,Jנשתל
בבשור מועד זריעה א'.
לאחר הנביטה ועד לשתילה –משטר שבועי של  4ימי( רצופי( ) 96שעות ,משעה  8:00ביו( א' עד
ליו( ה' בשעה  (8:00ב!  29/21מ"צ ואחריו  3ימי( רצופי( ) 72שעות ,משעה  8:00ביו( ה' עד
לבוקר יו( א' בשעה  (8:00במקרר ) 5!4מ"צ( .ימי -א'  +ב'  +ג'  +ד' גידול ,ימי -ה'  +ו'  +ש'
במקרר ,טיפול  ,Kנשתל בבשור מועד זריעה א'.
לאחר הנביטה ועד לשתילה –משטר שבועי של  3ימי( רצופי( ) 72שעות ,משעה  8:00ביו( א' עד
ליו( ד' בשעה  (8:00ב!  29/21מ"צ ואחריו  4ימי( רצופי( ) 96שעות ,משעה  8:00ביו( ד' עד לבוקר
יו( א' בשעה  (8:00במקרר ) 5!4מ"צ( .ימי -א'  +ב'  +ג' גידול ,ימי -ד'  +ה'  +ו'  +ש' במקרר,
טיפול  ,Lנשתל בבשור מועד זריעה ב' .
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.10

.11

.12

.13

תצפיות במהל :הטיפולי( בפיטוטרו :9נערכו מידי שבוע ,בחלק 9נאספו מדדי גובה הצמח ,ומספר עלי(.
מבח 9ל!"תקיעת8השתילי "-אחרי טיפולי ההכנה השוני( :יו( לפני מועד השתילה בבשור ,מכל טיפול
נלקח מדג( מייצג של  20שתילי( ,לאיפיו 9מצב התפתחות( כמתואר להל .9בנוס< ,באותו יו( ג( נחת :מכל
מגש הנבטה )בנפרד מכל טיפול הכנה( קטע שכלל כ! 30שתילי( .קטעי המגשי( הוכנסו כול( למש :שבועיי(
נוספי( לגידול בפיטוטרו 29/21) 9מ"צ ,ביו( ארו .(:בתו( השבועיי( ,נאס< הנו< ממדג( מייצג של 20
שתילי( בכל טיפול ,לאיפיו 9מצב התפתחות( .איפיו 9מצב התפתחות השתילי( בוצע כדלקמ :9בכל שתיל
נספרו העלי( ונמדד אור :הגבעול העל קרקעי ,כאשר בצמח בעל שושנת עלי( צפופה שבו לא נית 9היה למדוד
אור :גבעול ,נקבע שרירותית אור :גבעול של  1מ"מ .בכל צמח העלי( הופרדו מהגבעול והודבקו על נייר לב9
) (A4ולאחר מכ 9יובשו בלח= בי 2 9שכבות נייר סופג .לאחר הייבוש ,גליונות העלי( צולמו על נייר A4
במכונת משרדית לצילו( מסמכי( .כל העלי( המצולמי( של כל צמח ,נגזרו מניר הצילו( ונשקלו במאזניי(
אנליטיות .משקל הנייר שימש לחישוב שטח העלי( בהשוואה לגר< כיול שהוכ 9למשקל נייר לעומת שטח
הנייר.
המש :הניסוי בחוות הבשור :בגמר טיפולי ההכנה ,השתילי( הועברו למו"פ דרו( ונשתלו בחוות הבשור ב!
 29.10.01בחממה מחוממת ל!  18מ"צ מינימו( לילה ,ביו( טבעי .נשתלו  60שתילי( לחזרה 4 ,חזרות
באקראי לטיפול )בטיפול  Bהיו רק  3חזרות( ,בעומד של  60שתילי( למ"ר .במהל :הגידול נער :מעקב אחר
התפתחות הצמחי( ויבול הפרחי( ואיכות( )מספר ,אור :גבעול ,אור :תפרחת ,מס' פרחי( לתפרחת ,ומשקל
טרי של גבעול קטו< .ביו(  30.5.02הסתיי( הניסוי בחממה.
א .תוצאות ניסויי טיפולי הכנת השתילי :-תיאור מורפולוגי של השתילי( מהטיפולי( השוני( ,לפני
השתילה ולאחר "מבח!9תקיעה" ,מוצגי( באיור  .1לא מצאנו קשר ישיר בי 9תוצאות יבול הפרחי( )ראה
להל (9לבי 9למספר העלי(/צמח )איור 1ב( או לשטח העלי( )איור 1ג( .לעומת זאת ,נמצאה התאמה בי9
תוצאות היבול לבי 9התארכות הגבעול במהל" :מבח 9התקיעה" )איור 1א( .הטיפולי( בה( השתילי(
"נתקעו" ) B+Eבאיור 2א( הראו )איור 1א( התארכות גבעול מזערית במהל :המבח .9ג( הטיפולי( L+G
שפיגרו מעט בהנבת הפרחי( )איורי( 2א+ג( נתנו התארכות מעטה יחסית של הגבעול )איור 1א( .לעומת(,
הטיפולי(  ,F ,D ,Cו!  Aשהקדימו )בהתא( ,איורי( 2א 2 +ב( בפריחה ,נתנו ג( מירב התארכות גבעולי(
במבח" 9תקיעת" השתילי( )איור 1א( .הטיפולי(  H+I+J+Kהיו דומי( בהתארכות הגבעול )איור 1א( וג(
דומי( ביבול הפרחי( )איורי( 2ב+ג(.
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ב.
תוצאות הניסוי בבשור :יבול הפרחי( המצטבר במהל :עונת הניסוי מוצג באיור  2ואיכות
הפרחי( מוצגת באיור  .3הכנת השתילי( בסוסיא ) (Cהייתה המיטבית מבחינת הקדמת הפריחה
וסה"כ יבול הפרחי( .בטיפול זה ) (Cעקב הקדמת הפריחה קיבלנו גל שני של פריחה ,ולכ 9היבול
הסופי בעונת הניסוי היה מעל  2פרחי( לצמח .בשאר הטיפולי( קיבלנו בממוצע רק כפרח אחד
לשתיל ,כולל בטיפולי( בה( השתילי( נתקעו )איור !1א  .(B+Eהיו הבדלי( משמעותיי( בי9
הטיפולי( השוני( מבחינת מועדי פרישת היבול במהל :הניסוי )ראה איור  .(2טיפולי "תקיעת
השתילי( ) ,(B+Eכצפוי ,הניבו את מרבית היבול בעיקר בסו< הגידול באביב )איור 2א( .טיפול G
)איור 2א( היה דומה מאד לטיפול  Aא :קצת אפיל ממנו .לפי הספרות ) (2טמפ' מעל  20מ"צ גורמות
לתקיעת השתילי( .לכ 9היה צפוי כי טיפול  Dיהיה נחות ,א :הוא היה אפילו עדי< משמעותית על
טיפול ) Aאיור 2ב( מבחינת הקדמת הפריחה .טיפול ) Fאיור 2ב( היה )כצפוי( קצת יותר בכיר מטיפול
 .Dטיפול ) Gאיור 2א( היה )כצפוי( משמעותית יותר בכיר מטיפול  .Eטיפול ) Hאיור 2ב( היה קצת
אפיל בתחילת העונה )בניגוד לצפוי( מטיפולי  .D+Fמשמעות מיוחדת יש לתוצאות הטיפולי(
) I+ J+K+Lאיור 2ג( שהיו מאד דומות או אפילו טובות יותר מטיפול  Aהמסחרי ,ולכ :משמעות
מעשית רבה )ראה בדיו 9ומסקנות(.
איכות הפרחי( בטיפולי( השוני( ,מוצגת באיור  .3טיפול  Cהיה הנחות מכול( בכל מדדי האיכות,
כאשר הטיפולי(  D+Fשהקדימו יחסית בפריחה אמנ( עלו עליו באיכות( ,א :היו פחות טובי(
מכל שאר הטיפולי(.
דיו 6ומסקנות :טמפרטורות של  29/21מ"צ במש :כל תקופת הכנת השתילי( )מנביטה לשתילה ,טיפול  (Dלא
גרמו לתקיעת" השתילי( של הז 9היידי .ליצירת עקת חו( ותקיעת השתילי( בז 9זה ,דרושות טמפ' גבוהות
יותר.
מבח 6איכות לשתילי :-הניסוי הנוכחי הניב )כנראה( שיטה לבחינת הנזק )היתקעות( לשתילי ליזיאנטוס
עקב עקת חו( .בשיטה זו ,מדג( של שתילי( המוכני( לשתילה ,הוכנס לגידול בתנאי יו(!ארו:
וטמפרטורה גבוהה ) 21/29מ"צ( בפיטוטרו ,9למש 2 :שבועות .המדד ל!"תקיעת" השתילי( הינו מידת
התארכות הגבעול במהל :המבח .9שימוש בשיטה זו ,עשוי להיות כלי יעיל ונוח יחסית ,לבירור מפורט של
תופעת תקיעת השתילי( ,ויעילות טיפולי קור )הניתני( לאחר ארוע חמסי" (9לריפוי" השתילי( )ראה
טיפולי(  (F+Gבמידה ונחשפו לעקת חו( )חמסי 9עקב אקלי( הפכפ (:זמנית במשתלה .במידה ועקת החו(
הייתה בחודש הראשו 9לאחר הנביטה )טיפול  ,(Gנית 9לבטל )כמאט לחלוטי (9את תוצאותיה ע"י טיפולי
קירור בהמש :הכנת השתילי( .שיטת מבח 9זו לאיכות השתילי( ,עשויה לשמש ליצר 9השתילי( ככלי
מעשי לבקרת תוצרתו.
תוצאות הניסוי בבשור :בניסוי שערכנו בשנה הקודמת )דו"ח לשנת  ,(2000משטרי אור :היו( וטמפרטורות,
ניתנו לשתילי( בעלי  5זוגות עלי( בפיטוטרו ,9במהל :החודש לפני שתילת( בחממה בבשור .באופ 9כללי,
טיפולי היו( הארו :הקדימו את הפריחה לעומת טיפולי היו( הקצר .אול( ,היו( הקצר שיפר את איכות
גבעולי הפריחה )אור ,:משקל ומספר פרחי( לגבעול( .השפעות דומות של יו( ארו ,:דווחו בעבר )ראה .(11 ,8
בדומה לאור :היו( )לעיל( ניתנו ג( משטרי טמפרטורה חמה וקרה לשתילי( בפיטוטרו .9הטמפרטורה
הגבוהה הקדימה את הפריחה א :פגעה באיכות הגבעולי( ,זאת לעומת טיפולי הטמפרטורה הקרה )ראה
דו"ח לשנת  .(2000השפעות דומות של טמפ' גבוהה )יחסית( על הקדמת הפריחה תו :פגיעה באיכות הפרחי(,
קיבלנו ג( בניסוי הנוכחי )טיפולי( .(C+D
טיפולי קירור בהכנת שתילי ליזיאנטוס :בליזיאנטוס בישראל ,נהוגה שיטת קירור בדומה למקובל בעדעד )
 ,(4 ,2הצמחי( שוהי( מרבית היממה במקרר ,ולכ 9חשופי( לאור )יו( קצר( רק במש :שעות בודדות ביממה.
בהולנד ,הכנת השתילי( נעשית בחממה בתנאי יו( טבעי ,כאשר )לפחות( בחלק מתקופת הגידול השתילי(
חשופי( לימי( ארוכי( מ!  12שעות אור .מצב דומה קיי( ג( במשתלה בסוסיא )מותנה בעונת הכנת
השתילי(( .השימוש בשיטת קירור השתילי( כרו :בהוצאות ניכרות לתשתית קירור ולשינוע יומי של
השתילי( .מור הציע ) (6אפשרות לקרר )בשיטת העדעד( שתילי( חשופי!שורש על מנת לחסו :בנפח קירור,
אול( שיטה זו ,כנראה מסיבות שונות כבר אינה מומלצת )7 ,7 ,5א( .בניסוי הנוכחי נכללו טיפולי קירור בה(
השתילי( שוהי(  4!1ימי( רצו< בפיטוטרו 29/21) 9מ"צ( באור שמש ו!  4!1ימי( בקירור בחוש) :טיפולי(
 .(I+J+K+Lטיפולי( אלה היו עדיפי( ) (K+Jאו דומי( ) (I+Lלטיפול המסחרי ) Aאיור 2ג( וה( מאפשרי(
חסכו 9של  50%בתשתית הקירור וג( בשינוע השתילי( מתו :ואל המקרר .אול( ,יש עדיי 9צור :לבדוק את
השיטות הנ"ל והתאמת ,9לפני ישומ 9בקנה מידה מסחרי .ג( טיפול ) Hביו(  29/21מ"צ – בלילה במקרר(
היה עדי< על טיפול )קירור עדעד(  Aהנהוג מסחרית .מעבר לחסכו 9בנפח קירור ובעבודת השינוע ,השתילי(
בטיפולי(  H+I+J+K+Lמקבלי( במהל :הכנת( יותר שעות אור לפוטוסינתיזה ,יחסית לשיטת קירור עדעד
)טיפול .(A
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ג'יברלי 6להשלמת טיפולי ההכנה :בגידול מסחרי נהוג לעיתי( לתת טיפולי ריסוס בג'יברלי 9לאחר
השתילה )ראה  ,(7על מנת להבטיח שהשתילי( לא יתקעו .מבח 9האיכות הנ"ל ,יראה ג( מתי רצוי יהיה
לתת ריסוסי ג'יברלי .9בניסוי המש :לנוכחי ,ראוי לבחו 9ג( השפעת ריסוסי ג'יברלי 9על מועד הפריחה
ואיכות היבול ,בטיפולי הקירור השוני(.
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איור  .1תיאור מורפולוגי של שתילי ליזיאנטוס טיפולי ההכנה השוני( וממועדי הזריעה שנבחרו לשתילה
בבשור .ההשוואה הינה בי 9מצב השתילי( ביו( השתילה לבי 9השתילי( בגמר שבועיי( של גידול נוס<
"במבח 9תקיעה" ) 21/29מ"צ בפיטוטרו .( 9א ! .אור :גבעול ,ב – .מספר עלי( לצמח ,ג – .שטח כללי של
העלי( לצמח.
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איור  .2יבול פרחי( מצטבר במהל :עונת הניסוי בשור .השוואה בי :9א .הכנת שתילי( מסחרית )חישתיל
אשקלו + 9קירור  ,Aסוסיא  (Cלטיפולי "תקיעה" ) ,(E + Bב . .הכנת שתילי( מסחרית )חישתיל אשקלו+ 9
קירור  ,Aסוסיא  (Cלטיפולי( החלפות בי 29!21 9למקרר ) (D + Hאו לאחר חודש ל!  17!9מ"צ פיטוטרו.(F) 9
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