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  חריע –קרטמוס 
  

  פ ערבה"מו –צוברי גבי 
  

צמח הבר מתאפיי� בקוצניות שיי� למשפ' המורכבי�.   Carthamusהפרח קרטמוס 
עלוותו, צבע פרחיו צהוב עד אדו�. באופ� טבעי גדל באר  במהל� החור� ופורח 

  בקי .
 �לרפואה בעיקר.  –הפרחי� משמשי� בתעשיית הצבעי� והזרעי� בתעשיית השמ

קטי� שמאופייני� בעיקר באחידות ובהפחתת סלקציות חדשות משמשות לפרחי 
הקוצניות של הצמח על מנת לאפשר שיווק ענפי הקטי�. השנה נבחרו בתחנת יאיר 

 �  בתנאי גידול שוני�.  Carthamus Tinctariusשלושה צבעי� של הז
  

  מהלך התצפית
  

 Carthamus משלושה צבעי� צהוב, לב� וכתו� של הפרח  GENESISזרעי� מחברת 

Jinctarius 12.1.98 –, נזרעו בתחנת יאיר ב �הזריעה נעשתה בתנאי חממה במצע טו .
ובשטח פתוח בקרקע מקומית. הצמחי� בשני תנאי הגידול גדלו ביו� ארו� וביו� 

  זרעי� למטר ערוגה.  100טבעי. עומד הזריעה היה 
 �שעות במרכז הלילה  6ואט מש�  100הארכת היו� ניתנה בעזרת נורות ליבו

  .5/15יות במחזור
  

  תוצאות
  

  השפעת הארכת היו� על איכות ויבול זני קרטמוס בחממה  – 1טבלה 
  

  בתאורה  (בקורת) ללא תאורה  
  לב�  צהוב  כתו�   לב�  צהוב  כתו�   

  תחילת קטי�
  

25.3.98  25.3.98  23.3.98  23.3.98  23.3.98  23.3.98  

  יבול במ"ר
  

40  55  72  21  45  49  

אור� גבעול 
  ממוצע (ס"מ)

99.3  105.5  95.2  99.0  85.3  71.0  

משקל גבעול 
  ממוצע (גר�)

39.9  40.9  32.7  60.2  35.17  18.4  

מספר תפרחות 
  ממוצע

6  4.3  3.7  5.1  3.5  2.4  

  
  

  תחילת קטיף
  

. לא היתה השפעה של התאורה על  25.3.98 –בתנאי חממה הפרחי� החלו להקט� ב 
יו� בתנאי יו� טבעי  20 – ). הקטי� בשטח הפתוח התעכב  בכ1מועד הפריחה (טבלה 

  ).2(טבלה 
  ימי�. 8 –הארכת היו� בשטח הפתוח קיצרה את מש� הזמ� מזריעה לקטי� בכ 
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ההבדל העיקרי היה בי� הזני� יותר מאשר בי� תנאי הגידול. הז�  �יבול במ"ר

הכתו� היה בעל היבול הנמו� ביותר לאחר מכ� הצהוב ואילו הלב� היה ע� מספר 
  ביותר בכל תנאי הגידול.ענפי הקטי� הרב 

  
אור� הגבעול לא הושפע מבית הגידול א� הושפע מהארכת  �אור� גבעול ממוצע

היו�. צמחי� שהוארו היו קצרי� מאלו שגודלו ביו� טבעי ג� בחממה וג� בשטח 
  הפתוח.

  
צמחי� שגדלו בשטח הפתוח היו בעלי משקל ענ� גבוה יותר  �משקל גבעול ממוצע

מה. הבדל היה בי� הצבעי� השוני� הכתו� היה בדר� כלל מאלו שגדלו בתנאי חמ
  הכבד ביותר והלב� הקל ביותר בי� הזני� במרבית תנאי הגידול.

  
השפעת הארכת היו� על איכות ויבול זני קרטמוס בשטח פתוח ביו�  – 2טבלה 

  טבעי וביו� ארו�
  

  בתאורה  (בקורת) ללא תאורה  
  לב�  צהוב  כתו�   לב�  צהוב  כתו�   
  קטי� תחילת
  

14.4.98  14.4.98  14.4.98  6.4.98  6.4.98  6.4.98  

  יבול במ"ר
  

30  55  62  38  46  82  

אור� גבעול 
  ממוצע (ס"מ)

97.2  102.8  101.65  92.4  81.6  87.3  

משקל גבעול 
  ממוצע (גר�)

102.0  62.6  54.4  94.9  54.2  49.6  

מספר תפרחות 
  ממוצע

7.8  6.7  6.3  6.7  4.6  5.0  

  
  
  

  סיכום
  

ל את הקרטמוס בתנאי שטח פתוח וחממה ובשיטת זריעה כמקובל בחמנית נית� לגד
לאור� כל חודשי השנה. כאמור, איכות הפרחי� בחממה טובה והצמחי� מוגני� 

יותר מאשר בשטח הפתוח. מאחר שהשפעת התאורה הינה שולית בעונה זו אי� צור� 
ר). הזני� להארי� את היו� ונית� לגדל ללא הארכת יו� (במועד הזריעה האמו
  שנבדקו היו באיכות בינונית מבחינת ניקיו� ואחידות ענפי הקטי�.

בבחירת הז� רצוי למצוא את הזני� הפחות קוצניי� ושאינ� נצרבי� בקצוות 
במהל� הגידול. על סמ� השאלות שנשאלות ע"י המגדלי� ומהתוצאות שהתקבלו 

 � בחודשי השנה.נראה לנו שחשוב לבדוק בעונה הבאה מה� עומדי השתילה השוני


