
  פיתוח גידול  לקטי� פרחי� –אמריליס  היפאסטרו� 

  פ בקעת הירד�"מו, "תחנת צבי"        –    מאיר    אחיע�, זיוה גלעד

  מנהל המחקר החקלאי    ––––זיו דורית � סנדלר

  משרד החקלאות , מ"שה �לוריא גדעו�

        תקצירתקצירתקצירתקציר

  :חשיבות ומטרת המחקר  –הצגת הבעיה . 1

בעול� . מיני� 60�50והוא כולל ) Amaryllidacea(הסוג היפאסטרו� שיי! למשפחת הנרקיסיי� 

ישנ� זני� בעלי גבעול כבד ופרח גדול וזני� . מוכר ייצור בצלי אמריליס וייצור פרח קטו�

  .בעלי פרח קט�

תשתיות שמתאימות לגידול ורדי� ומיני� אחרי� , ענ� הפרחי� בישראל נמצא במשבר 

בי� החודשי� בעיקר  ותתמקדרמות הביקוש לפרחי אמריליס הולכות ועולות ומ. נעזבות

ייעוד התשתיות הקיימות לייצור פרחי אמריליס עשוי לפתור בעיה . סו� מר)ונובמבר 

  . כלכלית של משקי הורדי�

  . לימוד ייצור פרחי אמריליס בתנאי ישראל :מטרת המחקר.  2

        שיטות ומהל! העבודהשיטות ומהל! העבודהשיטות ומהל! העבודהשיטות ומהל! העבודה.  .  .  .  3333

 ור! גבעולי הפריחה השפעת גיל הבצל במיכל הגידול על מספר הפרחי� והתפלגות א  .1

 השפעת הצללה על  מספר גבעולי הפריחה והתפלגות אור! גבעולי הפריחה .2

ועל התפלגות  ,השפעת סוג מיכל הגידול ונפח המצע  על מספר גבעולי הפריחה לבצל  .3

 .אור! גבעולי הפריחה

  עקת מי� בגידול רב שנתי" הכוונת  פריחה ע  .4

  – תוצאות עיקריותתוצאות עיקריותתוצאות עיקריותתוצאות עיקריות.  .  .  .  4444

 6.1שאוחסנו בתו! מיכלי הגידול  הניבו יותר גבעולי פריחה  בוגרי�  יותרבצלי�  .1

שאוחסנו באותו סוג של מיכלי  צעירי�גבעולי פריחה מבצלי�  1.9גבעולי� לעומת 

  .גידול

 .גבעולי פריחה שנקטפו מבצלי� בוגרי� היו ארוכי� יותר  .2

  .משמעותי יותר לבצלי� צעירי�, הצללה שיפרה את אור! גבעולי הפריחה .3

  .צע לא השפיע על מספר גבעולי הפריחהנפח מ .4

  .נפח מצע מצומצ� יותר פגע באור! גבעולי הפריחה .5

  .עקת המי� לא הצליחה לעזור בהכוונת פריחה בגידול רב שנתי .6

        מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות.  .  .  .  5555

מ שנוכל לבצע קרור הבצל ללא הוצאתו "יש חשיבות לגדל היפאסטרו� לפריחה במיכלי� ע

  .את סוג המיכל שיאפשר ביצוע נוח של השינוע וסידור במקרר חשוב למצוא. ממיכל הגידול

  .50%רצוי להפריח את הבצלי� תחת רשת צל 

מ להפחית נזקי� "ע לי למשלוח פרח קטו�מאסוג האריזה האופטי.1:לבדוקויש צור! לחזור 

   .אפשרות משלוח ימי של המוצר בדיקת . 2 . מכני� שנגרמי� לפרחי�

פאני
Typewritten Text

פאני
Typewritten Text
חזור לאתר מו"פ הבקעה



  

  

 

  

        מבואמבואמבואמבוא

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

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

.  בעול� מגדלי� היפאסטרו� למטרת שיווק בצלי� או לקטי� פרחי�  .ברזיל וארגנטינה

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

  .גבעול דק

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

יצרני פרחי� של  אמרליס היפאסטרו� בהולנד . לפגוע בפוטנציאל הפריחה בעונה הבאה

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

מהל! שלא  נית� לבצעו בתשתיות הקיימות , מש! מספר שבועותבקרי� לסביבת הבצל 

קבל יותר פרחי� ובאיכות גבוהה יותר ית� להא� נ בדקנו וניבדוקבמסגרת התכנית . אצלנו

  . הגידול ללא הוצאת הבצל  י אחסו� הבצלי� בקירור בתו! מיכל"ע

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

 . על מספר הפרחי� והתפלגות אור! הפרחי� במיכל הגידולגיל הבצל עת השפ.   1

 .השפעת הצללה על  מספר פרחי� והתפלגות אור! הפרחי�  .2

 .לבצל על מספר פרחי� ונפח המצע  השפעת סוג מיכל הגידול  .3

 .התפלגות אור! הפרחי�השפעת סוג מיכל הגידול ונפח המצע  על .   4

  .בגידול רב שנתי י�עקת מ" עפריחה  הכוונת .   5

 

 

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

  . השפעת הצללה וגיל הבצל במיכל הגידול על מספר הפרחי� והתפלגות אור! הפרחי�

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

וצבו  ההדליי� ע� הבצלי� ,  מצע קוקוס'  ל 10דלי ב הבצלי� נישתלו  .שדמות מחולה

      במיכל הגידול אוחסנו הבצלי� בסו� יוני  . צ"מ 16מינימו� , להפרחה בחממה מחוממת

    .בצלי� הועברו להפרחה בחממהה 2007באוקטובר .   צ"מ 13� ב

  

  IIIפריחה   IIפריחה   Iפריחה   שתילה   קבוצה

  2007/08חור�   2006/07חור�   2005/06חור�   2005אוקטובר   1

    2007/08חור�   2006/07ור�  ח  2006אוקטובר   2

  



   .40% –רשת צל שחורה , הצללהגידול תחת .  1: טיפולי�

  .ללא הצללהגידול .  2                 

  .התפלגות אור! של גבעולי הפריחה, מספר פרחי� לבצל –שניבדקו מדדי� 

  

  

  .על מספר פרחי� והתפלגות אור! הפרחי�ונפח המצע השפעת סוג מיכל הגידול 

  ,הפרחה , שתילת כל הטיפולי� �   2006אוקטובר   :I עונה

  בצל חשו�  כבמיכל הגידול או  צ"מ 13 � בהעברה לאיחסו�    �  2007יוני               

  )בצלי� לארגז 6(   1 שתילת בצלי� במיכלי� לפי המפורט בטבלה:  IIעונה 

  .פרוט הטיפולי� לבדיקת סוג המארז ונפח מצע: 1טבלה 

  מועד העברה לשתילה  איחסו� טכניקת  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*15ארגז    5

  דצמבר  בצל חשו� 15*54*15ארגז    6

  אוקטובר  במיכל 15*54*15ארגז    7

  דצמבר  במיכל 15*54*15ארגז    8

  אוקטובר  בצל חשו�  'ל 10דלי   9

  דצמבר  בצל חשו� 'ל 10דלי   10

  אוקטובר  במיכל 'ל 10דלי   11

  דצמבר  במיכל 'ל 10דלי   12

  אוקטובר  בצל חשו�  'ל 5דלי   13

  דצמבר  בצל חשו� 'ל 5דלי   14

  אוקטובר  במיכל 'ל 5דלי   15

  דצמבר  במיכל 'ל 5דלי   16

        

  

  

  

        

  

  

        

        

 ארגז גדולארגז גדולארגז גדולארגז גדול
 ארגז קט�ארגז קט�ארגז קט�ארגז קט�

 ''''לללל    10101010דלי דלי דלי דלי 



        

        

  

        עקת מי� בגידול רב שנתי " הכוונת  פריחה ע

בחממה    29/10/06 � נשתלו ב , היק� בצל,  20�18גודל ב"  RED-LION"בצלי� מהז� 

  .17*.1.33*0.8במיכלי קלקר  M 08מצע טו� ב, מחוממת

  י�טרופמ  עקה ומש! זמ�  העקההמועד  –בוצעו טיפולי� שוני� של עקות מי�  2007בקי)  

  מיכלי גידול 5היו כל טיפול ב  .2 בטבלה

  טיפולי עקת יובש:   2טבלה 

הפסקת   טיפול 

  השקיה

מש! העקה  מש! העקה  מש! העקה  מש! העקה    החזרת השקיה

        ))))שבועותשבועותשבועותשבועות((((

  חיתו! עלווה

1  4/6/07  16/7/07  6666        16/7/07  

2  4/6/07  30/7/07  8888        30/7/07  

3  14/6/07  26/7/07  6666        26/7/07  

4  24/6/07  5/8/07  6666        5/8/07  

5  4/7/07  15/8/07  6666        15/8/07  

6  4/7/07  29/8/07  8888        29/8/07  

7  15/7/07  25/8/07  6666        25/8/07  

  סו� יולי      ללא הפסקה  8

  .בצלי� לבדיקת מצב הפרח בתו! הבצל 4בסיו� העקה נחתכו מכל טיפול 

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

2�  . על מספר הפרחי� והתפלגות אור! הפרחי�הצללה הוהשפעת גיל הבצל במיכל הגידול   . 1

גבעול הפריחה של  אמריליס היפאסטרו� , י� בוצע לפי המקובל בשטח מסחריקטי� הפרח

שלישית ללא ההפרחה ה עונת, 1מקבוצה בצלי� ב . מוכ� לקטי� כאשר רואי� בצבו) צבע

 6.1   )לדלי( לבצל גבעולי פריחה מספר רב יותר של  תהנבגרמה ל , מיכל הגידולמהוצאה 

   )1איור (. בצלי� בעונת הפריחה השניהבהשוואה ל,  )לדלי(  פרחי� לבצל  1.9עומת ל  פרחי�



  

  השפעת גיל הבצל על מספר הפרחי� לבצל: 1איור 

  

  

. הצללת השטח השפיעה  על התפלגות אור! הפרחי� ולא השפיעה על מספר הפרחי� לבצל

קיימת . ארוכי�לאחוז גבוה יותר של פרחי� ה לשל ההצלאנו רואי� תרומה מובהקת  

פרחי� מבצלי� בני  . גבעולי הפריחההתפלגות אור! להצללה על השפעת גומלי� בי� גיל הבצל 

מ ומעלה ג� ללא "ס 60,  התאפיינו באחוז גבוה יותר של פרחי� ארוכי�) 1קבוצה (שלוש 

  )3טבלה (, הצללה

  .השפעת הצללה על  מספר פרחי� והתפלגות אור! הפרחי�: 3טבלה 

  
  הצללה

  
נת ש

  שתילה

' מס
פרחי� 
  לבצל

  אחוז פרחי� ליחידת אור!

� קט� מ

  מ"ס 50

50�  מ"ס 70  מ "ס 70�60  מ"ס 60

  
  ע�

  23.3א      53.3א      21.8ב      1.3אב      6.1  2005

  26.8א     54.2א      19.0ב      0.0ב        1.9  2006

  
  בלי

  10.1ב      56.4א      29.8ב      3.1א        6.1  2005

  0.0ב       32.2ב      66.7א      1.1אב      1.9  2006

  5%אותיות שונות באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של 

  

 לבצל  גבעולי פריחה  השפעת סוג מיכל הגידול על מספר   . 3

 גבעולי פריחהכ מספר "סה.  בצלי� שהוכנסו לחממה באוקטובר החלו לפרוח באמצע נובמבר

גבעולי  1.6לעומת ,  גבעולי פריחה לבצל שאוחס� בדלי 1.9 ,זי� היה דומהלבצל  מדליי� וארג

  )ההפרש לא מובהק סטטיסטית(פריחה לבצל שאוחס� בארגז הגידול 

גבעולי היה דומה למספר ' ל 30פח של נז בגלבצל שגדל בארגבעולי פריחה  מספר  ::::ארגזי�ארגזי�ארגזי�ארגזי�

ונשתל )  בצל חשו�(מיכל   הגידול אוחס� בלא בצל ש . 'ל 15לבצל שגדל בנפח קט� יותר  פריחה

תוצאה זו שונה . באוקטובר בארגז הניב יותר פרחי�  מאשר בצלי� שלא הוצאו ממיכל הגידול

  ) 4טבלה ( .מהידוע בניסויי� קודמי�  ובשלב זה אי� בידינו תשובה לסיבה לכ!

  . לא נמצאה השפעת גומלי� מוצגת השפעת הגורמי� העקריי�היות ו



לא נמצאה השפעה לטכניקת  ,לבצל לא הושפע מגודל הדלי בעולי פריחה גמספר   ::::דליי�דליי�דליי�דליי�

טכניקת מ מספר גבעולי הפריחה לבצל הושפע  ג� בניסויי� ההקדמי�  ). 5טבלה ( .האחסו�

 , בשלב זה טכניקת האחסו� השפיעה על מועד הפריחה. רק בעונת הגידול השלישית האחסו�

    .וח שבועיי� לפני הבצלי� החשופי�בצלי� שאוחסנו במיכל הגידול הקדימו לפר

  וטכניקת איחסו� על מספר פרחי� לבצל נפח מצע השפעת   �ארגז  :4טבלה 

פרחי� ' מס  מיכל

  לבצל

  פרחי� לבצל' מס  טכניקת איחסו�  

   2.2א    בצל חשו�    1.9א    )מצע' ל 30(ארגז גדול   

  1.6ב    במיכל    1.8א   )מצע' ל 15(ארגז קט�  

  5%באותו טור מלמדות על הבדל מובהק ברמה של  אותיות שונות

  

  

  

  וטכניקת איחסו� על מספר פרחי� לבצלנפח מצע השפעת  �דלי : 5טבלה 

פרחי� ' מס  מיכל

  לבצל

  פרחי� לבצל' מס  טכניקת איחסו�  

  2.0א    בצל חשו�    1.9א    'ל 10 –דלי 

  1.9א    במיכל    2.1א   'ל 5 –דלי 

  5%ות על הבדל מובהק ברמה של אותיות שונות באותו טור מלמד

  

 .התפלגות אור! הפרחי� השפעת סוג מיכל הגידול על .  4

  ,  בצלי� שהוכנסו לחממה באוקטובר החלו לפרוח באמצע נובמבר:  ארגזי�

כמו כ� בצלי� ,  בצלי� שגודלו בארגז ע� נפח מצע רב יותר הניבו גבעולי פריחה ארוכי� יותר

מעל (אחוז גבוה יותר של  גבעולי פריחה ארוכי� משמעותית  שאוחסנו במיכלי הגידול הניבו

  . לא נמצאה השפעת גומלי� מוצגת השפעת הגורמי� העקריי�היות ו) 6טבלה (   )מ"ס 60

  התפלגות אור! גבעולי פריחהוטכניקת איחסו� על  נפח מצע השפעת   �ארגז : 6 טבלה

  דת אור!אחוז הגבעולי� ליחי    אחוז הגבעולי� ליחידת אור!  מיכל

�קט� מ
  מ"ס 50

50�60 
  מ"ס

60 +
  מ"ס

טכניקת   
  איחסו�

קט�        
  מ"ס  50�מ

50�60 
  מ"ס

60 +
  מ"ס

ארגז  
  גדול

בצל     47.0א   43.3א   9.7א  
  חשו�

  29.0ב    52.7א   18.3א 

ארגז 
 קט�  

  56.5א   41.3ב   2.1ב   במיכל    38.5ב   50.8א   10.7א 

  5%דל מובהק ברמה של אותיות שונות באותו טור מלמדות על הב

  

בצלי� שאוחסנו  ,  נפח מצע גדול יותר השפיע על ייצור גבעולי� ארוכי� יותר  :דליי�

  )7טבלה ( .מ ומעלה"ס 50אור! בבמיכל הגידול ייצרו יותר גבעולי� ראויי� לשיווק 

  



  התפלגות אור! גבעולי פריחהוטכניקת איחסו� על  נפח מצע השפעת   � דלי  : 7טבלה 

ניקת טכ  מיכל

  איחסו�

  אחוז הגבעולי� ליחידת אור!

50�קט� מ 
  מ"ס

50�    מ"ס+ 60  מ"ס 60

    40.8א    24.1ב   35.1א   בצל חשו�  'ל 5דלי 

    8.3ב    78.8א   12.9ב   במיכל

 10דלי 

 ' ל

    19.7ב    72.2א   6.1ב   בצל חשו�

    23.8אב    74.2א   3.9ב    במיכל

  5%דל מובהק ברמה של אותיות שונות באותו טור מלמדות על הב

  

תוצאות הפרחת . ס� הנתוני� מהפרחת אוקטוברוא �התוצאות המוצגות כא� הינ •

  . הבצלי� שהועברו בדצמבר לחממה זהות ואינ� מוצגות כדי להימנע מעומס נותני�

  

  י עקת מי�"הכוונת פריחה ע  . 5

. 2007באפריל  הבצלי� פרחו,  Red-Lionז� מהבצלי אמריליס   נשתלו  2006אוקטובר ב

הפסקת  –בוצעו טיפולי עקה  4/6/07 � החל מ.  הבצלי� נשארו במצע ולא הועברו לקרור

במטרה לנסות לכוו� את פריחת הבצלי� )  )פרק שיטות וחומרי� ,2טבלה (השקיה 

  .חודש דצמבר  –לתקופה הרצויה 

ל אמצע חודש אפריפריחת הבצלי� החלה ב, לא הצלחנו לקבל פריחה במועד הרצוי

יצרו טיפולי העקה לא .  גבעולי פריחה לבצל 2 �כ נקטפו כ"סה, הסתיימה באמצע מאיו

10/5/08�20/4ה בי� תעיקר הפריחה בכל הטיפולי� הי,  מידרג במועדי הפריחה.  

חיוניות הפרח , בתו! הבצל  מצב הפרח ע� התחלת הטיפולי� ובזמ� סיו� העקה נבדק 

   .ואורכו

ככל שהתקדמנו . מ"מ 20פרחי� באור! מעל  3�2! הבצל בתחילת עקת המי� נמצאו בתו

יפרח   פרח כזה לא , )8טבלה ( אנו רואי� התייבשות של הפרח בתו! הבצל, בחודשי הקי)

  .בעתיד

שהושקה כל  טמפרטורת מצע צ מאשר "מ 10� יבש הייתה גבוהה בהמצע הטמפרטורת 

  . הזמ�

,  בעקרו�. בתקופת עקת המי�, 19/7/07�15טמפרטורת מצע  מתאר מהל!  2' איור מס

ואילו מצע מושקה , מ"ס 10צ בעומק "מ 40במצע הלא מושקה הטמפרטורה עלתה עד 

למרות זאת בבדיקה שנעשתה לבחינת מצב הפרח . צ"מ 30עד  של שמר על טמפרטורה

מכא� ברור כי הפריחה ,  )8טבלה ( בתו! הבצל רואי� התייבשות פרחי� בכל הטיפולי�

חות של פרחי� תהתפמע  אפריל עד אמצע מאי הייתה כתוצאה שהתקבלה בי� אמצ

  .חדשי� במהל! הסתיו והחור�

  



לעומת טמפרטורת מצע המושקה ) בעקת מי�(השוואת טמפרטורת מצע  יבש  : 2איור 

  סדיר 

טמפרטורת מצע
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השקיה רצופה

טיפול 6

        
  2007! קי) לפרח בבצל במההמצב השפעת טיפולי העקה על : 8טבלה 

החזרת   טיפול 

  שקיהה

  תארי! בדיקה

מש! העקה  

  )שבועות(

  )מ"מ(אור! פרח בתו! הבצל  

  IVפרח   IIIפרח   IIפרח   Iפרח 

1  16/7/07  6  44 39 20         

2  30/7/07  8  43 37 22         

3  26/7/07  6  41 38 19         

         34 4 יבש  6  5/8/07  4

 23 35 יבש יבש  6  15/8/07  5

 18 31 40 יבש  8  29/8/07  6

 17 30 בשי יבש  6  25/8/07  7

 16 27 36 יבש    ללא הפסקה  8

        

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנותוווו    דיו�דיו�דיו�דיו�

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

המהל! סו� נובמבר עד סו� פברואר , כדי לקבל פריחה במועד הרצוי. גבעולי� ואורכ�

בתחילת המחקר  כבר.  צ"מ 13�שבועות לפחות ב 10ר בצלי� במש! וקר, המקובל הוא

אומנ� , הנחנו כי הוצאת הבצלי� מדי שנה מהמצע העברת� לאחסו� ושתילה מחדש

מספר פרחי� לבצל ואור!  � ,תו! פגיעה בפוטנציאל היבול, אבל, תאפשר קטי� בזמ� הרצוי

קרור הבצל במיכל הגידול ללא , חזרה והוכיחה הנחה זו 07/08עונת הניסויי� .  גבעולי�



חר מספר עונות לקבל בצל שהתפצל ובעונת הפרחה שלישית נקטפו רת לאפשהוצאתו מא

בתנאי בקעת .  גבעולי פריחה למיכל 2גבעולי פריחה למיכל עומת בצל צעיר שהניב  6

שיפרה את אור! הגבעולי� וקיבלנו אחוז גבוה יותר של גבעולי�  40%הירד� הצללה של 

  .עדי� לא עונה על דרישת השוק, ומעלה מ "ס 60באור! 

בשלב זה אנו  , מצעהמארז ונפח הצורת ת עדיי� מוקד� להסיק מסקנות מהניסוי שבוח� א

הפחתת מספר הפרחי� אבל קיימת מגמה כי אור! גור� לרואי� כי נפח מצע מצומצ� לא 

  .ח מפורט יימסר בסיומו"ניסוי ודוהיימש! , 08/09בעונה  .הפרחי� נפגע

יק בצלי היפאסטרו� במצע מבלי שהפרח בתנאי הקי) של בקעת הירד� יש קושי רב להחז

. ג� טיפולי עקת המי� לא הצליחו להשפיע על הקדמת פריחה. המצוי בתו! הבצל ייפגע

   .ל  ייפסקו"לכ� הניסויי� בכיוו� הנ

  :על מנת להפו! גידול זה למסחרי עדיי� יש חשיבות לפתור מספר בעיות

  .מ"ס 70על מציאת  האגרוטכניקה המתאימה לקבלת גבעול באור! מ. א

  .לשיווק שתמנע פגיעות מכניות תוח טכניקת אריזה מתאימהיפ  .ב

  . בדיקה חוזרת של תנאי� למשלוח ימי.  ג




