
   פיתוח גידול  לקטי� פרחי�–אמריליס  היפאסטרו� 

אחיע� מאיר  לוריא גדעו� זיו דורית �סנדלר זיוה גלעד   

  

        מבואמבואמבואמבוא

.  מיני�50�60והוא כולל ) AMARYLLIDACEAE(הסוג היפאסטרו� שיי� למשפחת הנרקיסיי� 

מוצאו מדרו� אמריקה ותפוצתו מהאזורי� הסובטרופיי� של מרכז אמריקה ודרומה עד 

.    בעול� מגדלי� היפאסטרו� למטרת שיווק בצלי� או לקטי� פרחי�.זיל וארגנטינהבר

כ ע� "בדר, בחלק� ע� גבעול עבה וכבד  וזני� בעלי פרח קט�, קיימי� זני� בעלי פרח גדול

  .גבעול דק

חיתו� שורשי�  ואחסו� בטמפרטורה לא מתאימה  להכוונת פריחה עשויה , הוצאת הבצל

יצרני פרחי� של  אמרליס היפאסטרו� בהולנד . פריחה בעונה הבאהלפגוע בפוטנציאל ה

י הזרמת מי� "ומכווני� את הפריחה ע, מחזיקי� את הבצלי� בשטח במש� מספר שני�

מהל� שלא  נית� לבצעו בתשתיות הקיימות , קרי� לסביבת הבצל למש� מספר שבועות

י "י� ובאיכות גבוהה יותר עקבל יותר פרחית� לבמסגרת התכנית אנו בודקי� הא� נ. אצלנו

  . הגידול ללא הוצאת הבצל  אחסו� הבצלי� בקירור בתו� מיכל

        עיקרי הניסויי� לתקופת הדוחעיקרי הניסויי� לתקופת הדוחעיקרי הניסויי� לתקופת הדוחעיקרי הניסויי� לתקופת הדוח

 אחסו� בצלי� חשופי� לעומת אחסו� –השפעת טכניקת  אחסו�  על פוטנציאל הפריחה

 )2006/07  ונמש� עד חור� 2003ניסוי שהחל בסתיו . (במיכלי הגידול

 סויי המש�הכנת תשתית לני

        

        שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�

  השפעת טכניקת איחסו� על פוטנציאל 

נאספו בחלקת הגידול במשתלת , 28�30בגודל , Red-Lionבצלי אמריליס היפאסטרו� מהז� 

,  מצע קוקוס'   ל10דלי , 2003 סתיו –שתילה ראשונה ,  2003אס� בסו� אוגוסט � סעד

   . 03/04הבצלי� הופרחו במהל� העונה  

  .צ" מ13 � הבצלי� הועברו לאחסו�  ב2004 בסו� יוני

  ". בצלי� חשופי�", קבוצת בצלי� הוצאה מהמצע .1

  "אחסו� במיכלי גידול"קבוצת בצלי� הושארה בתו� הדלי  .2

  .2004/05  ונהעכל הבצלי� שהיו בניסוי עברו אותו מהל� גידול ואחסו� ב

  נשתלו בדליי� במצע "בצלי� חשופי�. "  הבצלי� הועברו לגידול לפי התכנית2004תיו בס

לגידול והפרחה בבית צמיחה  ובמקביל הועברו הבצלי� שאוחסנו במיכלי הגידול, קוקוס

  .מחומ�

 לאחסו� ה והועברקבוצת הבצלי� החשופי� הוצאה מהמצע ,  2005יוני ב, בסו� עונת הגידול

   .במקביל הועברו בצלי� בתו� הדליי� לאחסו� דומה, צ" מ13 � ב
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חזור לאתר מו"פ הבקעה



, בצלי� שאוחסנו במיכלי הגידול. ו בצלי� לגידול בבית צמיחה מחומ� הועבר2005בסתיו 

  .במצע קוקוס'  ל10ובצלי� חשופי� שנשמרו באחסו� נשתלו בדלי 

  .22/12/05, 1/12/05, 10/11/05, 17/10/05: שתילה בחממה/תאריכי העברה

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

היפאסטרו� גבעול הפריחה של  אמריליס , קטי� הפרחי� בוצע לפי המקובל בשטח מסחרי

  . מוכ� לקטי� כאשר רואי� בצבו/ צבע

 מספר .2טבלה )  ההפרש מובהק(בצלי� שאוחסנו במיכל הגידול נתנו יותר פרחי� לבצל 

כנראה עקב בפרח שהיה בבצל בגלל , הפרחי� שנקטפו במועד ההעברה האחרו� נמו� יותר

  .אחסו� ארו� בטמפרטורה לא מתאימה

 קצר יותר בקבוצת  הבצלי� עד פריחה מש� זמ� כי  המגמה ברורה וקבועכמו כ� קיימת 

שהועברו באותו יו� לגידול   לעומת  קבוצת הבצלי� החשופי�, שאוחסנו במיכלי הגידול

העברה עד קטי� קצר יותר / מש� הזמ� משתילה )3טבלה ( . ההפרש אינו מובהק סטטיסטית

  . ע� מלוי הדרישה למש� הזמ� הראוי להמרצת בצלי היפאסטרו�

  השפעת טכניקת  אחסו� על מספר גבעולי פריחה : 2טבלה 

תארי� 

העברה /שתילה

  לחממה

  גבעולי פריחה לבצל' מס

בצלי�   

 חשופי�

 אחסו� במיכלי הגידול

17/10/05 1.5 ± 0.18  3.5 ±0.22 

10/11/05 1.6 ± 0.32 3.7 ± 0.23 

1/12/05 ±0.131.8   ± 0.213.6  

22/12/05 0.10±1.8 0.20±2.4 

  

   השפעת טכניקת  אחסו� על מספר הימי� לקטי�: 3ה טבל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

העברה העברה העברה העברה ////תארי� שתילהתארי� שתילהתארי� שתילהתארי� שתילה

        לחממהלחממהלחממהלחממה

        ימי� לפרח ראשו�ימי� לפרח ראשו�ימי� לפרח ראשו�ימי� לפרח ראשו�

        ))))ממוצע של כל הבצלי�ממוצע של כל הבצלי�ממוצע של כל הבצלי�ממוצע של כל הבצלי� ( ( ( (

בצלי�   

 חשופי�

אחסו� 

במיכלי 

  הגידול

17/10/05 2.2  ± 57  3.3 ±  52 

10/11/05   2.1 ±  56 0.6 ±  54 

1/12/05 1.1 ±  44  0.7 ± 36 

22/12/05 1.8 ±  42  0.5 ±  33  



  

  

  

סיכו� ההתפלגות של אור� ).  מ"בס(במהל�  הקטי� מוינו גבעולי הפריחה לפי אור� הגבעול 

, רואי� בברור כי. 4כ הפרחי� שנקטפו מכל מועדי השתילה מוצג בטבלה "הגבעולי� של סה

  .  אור� גבעולי הפריחה שנקטפו  מבצלי� שאוחסנו במיכלי הגידול גבוה יותר

  

  (%)השפעת טכניקת  אחסו� על התפלגות אור� גבעולי הפרחי� : 4טבלה 

   17/10העברה לחממה )  מ"ס( גבעולי פריחה  ליחידת אור� %

 50�40 60�50 70�60 80�70 80+ 

  4 67 29  בצלי� חשופי�

אחסו� במיכלי 

 הגידול

 6.6 53 34 6 

  

   10/11 העברה לחממה –) מ"ס ( גבעולי פריחה  ליחידת אור� %

 50�40 60�50 70�60 80�70 80+ 

  4 33 46 17 בצלי� חשופי�

אחסו� במיכלי 

 הגידול

0 14 54 31  

  

    1/12/05 העברה לחממה – )מ"ס ( גבעולי פריחה  ליחידת אור�%

 50�40 60�50 70�60 80�70 80+ 

   30.0 60.0 10.0 בצלי� חשופי�

אחסו� במיכלי 

 הגידול

 15.7 54.6 29.8  

  

   22/12 העברה לחממה – )מ"ס ( גבעולי פריחה  ליחידת אור�%

 50�40 60�50 70�60 80�70 80+ 

   62.1 37.9  בצלי� חשופי�

אחסו� במיכלי 

 הגידול

2.8 22.5 71.8 1.4 1.4 

  

  

 2.4היה קט� יותר  ,  )22/12/06(הפרחי� לבצל שהועברו לחממה במועד האחרו� ' מס

כמו כ� התפלגות ) 2טבלה (,  פרחי� לבצל במועדי� האחרי�3.5ל לעומת פרחי� לבצ

מ לעומת " ס60�70 מהגבעולי� באור�  72%,  האור� הייתה  לכיוו� גבעולי� יותר קצרי�



הערכה שאחסו� ארו� מדי   .מ" ס60�80 מהפרחי� במועדי� האחרי� שהיו באור� 85%

  .  פגע בפוטנציאל הפריחה של הבצלי�

  

לאור התוצאות של ניסויי� ראשוניי� כפי שהוצגו   � ית להמש� הניסויהכנת תשת

 עונה ברור כי לא רצוי לבצע מידי עונה הוצאת בצלי� מהמצע ושתילת� מחדש במעלה

סוגי  ייבדקו בשני� הבאות  אחסו� במיכלי הגידול הרעיו� של כדי לממש את . הבאה 

 יותר גבעולי פריחה וגבעולי� –ה מיכלי גידול במטרה לקבל את מלוא פוטנציאל הפריח

  .גבוהי� יותר

  השפעת גודל וגאומטריית המיכל    2.2.1

  מועד העברה לשתילה  טכניקת איחסו�  מיכל  

  אוקטובר  בצל חשו�   20*54*28ארגז   1

  דצמבר  בצל חשו�  20*54*28ארגז   2

  אוקטובר  במיכל  20*54*28ארגז   3

  דצמבר  במיכל  20*54*28ארגז   4

  אוקטובר  בצל חשו�  15*54*15  ארגז  5

  דצמבר  בצל חשו� 15*54*15ארגז    6

  אוקטובר  במיכל 15*54*15ארגז    7

  דצמבר  במיכל 15*54*15ארגז    8

  אוקטובר  בצל חשו�  ' ל10דלי   9

  דצמבר  בצל חשו� ' ל10דלי   10

  אוקטובר  במיכל ' ל10דלי   11

  דצמבר  במיכל ' ל10דלי   12

  אוקטובר  �בצל חשו  ' ל5דלי   13

  דצמבר  בצל חשו� ' ל5דלי   14

  אוקטובר  במיכל ' ל5דלי   15

  דצמבר  במיכל ' ל5דלי   16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ארגז גדולארגז גדולארגז גדולארגז גדול

 '''' ל ל ל ל5555דלי דלי דלי דלי 
 '''' ל ל ל ל10101010דלי דלי דלי דלי 



  

  

  

  

  י עקת מי�"  הכוונת פריחה ע2.2.2

י עקת "   לבדיקת הכוונת פריחה עRed-Lionז� מה בצלי אמריליס  נשתלו  2006אוקטובר ב

  מי�

  .ההעקהייבחנו מועד עקת המי� ומש� 

   הכוונת פריחה  זני� חדשי��   2.2.3

       . זיו לבדיקת הכוונת פריחה�  זני� חדשי� מטיפוחי דורית סנדלר3נשתלו 

  

  

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות ו ו ו ודיו�דיו�דיו�דיו�

נתוני הניסויי� שהוצגו נאספו .  2006תכנית מחקר זו קיבלה אישור לבצוע באוקטובר 

   .ימי� שנערכו באותו נושאהינ� ניסויי� מקד, 2006 עד יוני 2005מסתיו מניסוי שבוצע 

 מספר – מועד הפריחה ויבול � בהפרחת בצלי היפאסטרו� יש שני רכיבי� כלכליי�  

סו� נובמבר עד סו� פברואר יש צור� , כדי לקבל פריחה במועד הרצוי. גבעולי� ואורכ�

כבר בתחילת המחקר הנחנו כי הוצאת .  צ" מ�13 שבועות לפחות ב10לקרר בצלי� במש� 

אומנ� תאפשר קטי� בזמ� , מדי שנה מהמצע העברת� לאחסו� ושתילה מחדשהבצלי� 

ניסוי זה .   מספר פרחי� לבצל ואור� גבעולי�� ,תו� פגיעה בפוטנציאל היבול, אבל, הרצוי

נמצא כי בצל ההיפאסטרו� חייב להשאר במצע כדי לקבל הוכיח את ההנחה הראשונית 

  ואחוז גבוה יותר של גבעולי�2  טבלה  1.6 פרחי� לבצל לעומת 3.5, יותר פרחי� לבצל 

, תשתית שבכוונתה לבדוק מהו המיכל  האופטימלי לגידולהוקמה  לכ� )  4טבלה (ארוכי� 

כמו כ� תבח� אפשרות לכוו� פריחה לעונה .  גובה מצע–נפח מצע וגאמטריית מיכל 

   )2007נתוני� ראשוני� מניסויי� אלה  יהיו בדצמבר . (י עקת יובש"המתאימה ע

  :בנוס� לאור בדיקות ראשוניות שנעשו לאחרונה יש חשיבות

  .מ" ס70מציאת  האגרוטכניקה המתאימה לקבלת גבעול באור� מעל . א

כדי למנוע בעיות של פגיעה מכנית בפרח ) המוקד� ביותר(שלב קטי� מתאי� אפיו� . ב

 .בזמ� המשלוח

 .יות לשיווק שתמנע פגיעות מכנתוח טכניקת אריזה מתאימהיפג  

 .בדיקה חוזרת של תנאי� למשלוח ימי  .א

 . מה רמת הדרישה לפרח קט��גודל פרח  . 1 –בדיקת שוק   .ב

 .חלוקת הדרישה לצבעי�. 2                            

  . מועד שיווק אופטימלי. 3                            




