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  איקלום צ'ילון

  
  

  פ ערבה"מו –צוברי גבי 
  

צמח רב שנתי בצבעי�  Scrophulariacea) משפחת (הלעותניי�).   Chelon Obliquaהצ'ילו� (
  ליל� וורוד ע� עלי� ירוקי� כהי� ורחבי�.

השנה הוכנו ייחורי� מושרשי� ע"י משתלת חישתיל. חלק משתילי� אלו קורר 
 10וחממה בעומד של בתחנת יאיר. ונשתלו בתנאי שטח פתוח  C0 2 –למש� חודש ב 

 26.10.97 %נקטמו חלק מהשתילי� ב 29.9.97שתילי� למ"ר. מתארי� השתילה 
שעות  6ואט מש�  100במטרה להגדיל יבול. לצמחי� נתנה תאורה בעזרת נורות 

  .   5/15במרכז הלילה במחזוריות 
  

  תוצאות

  
  יכות : השפעת מועד השתילה בחממה, קירור וקיטו� שתילי� על יבול וא 1טבלה 

  הצ'ילו�                 
  

  29.9.97  מועד שתילה
  ללא קיטו�

29.9.97  
  קיטו� 

30.10.97  
  שתילי� מקוררי�

  ללא קיטו�

7.11.97  
  ללא קיטו�

  תחילת קטי+
  

2.1.98  18.1.98  11.1.98  21.1.98  

  יבול לצמח
  

1  1.25  1.26  1.5  

ממוצע אור� ענ+ 
  (ס"מ)

61.58  39.9  42.00  34.72  

ענ+  ממוצע משקל
  (גר�)

105.67  32.8  40.9  26.4  

 �ממוצע אור
  תפרחת (ס"מ)

11.5  9.6  9.7  8.0  

  
  

  

  חממה

  
  ).1שתילי� שנשתלו בסו+ ספטמבר נקטפו בתחילת ינואר (טבלה  תחילת קטי�:

קיטו� השתילי� באותו תארי� גר� לעיכוב של כשבועיי� בתחילת הקטי+. שתילי� 
שרה ימי� לאחר מועד א' למרות שהפער נקטפו כע 30.10.97 –שקוררו ונשתלו ב 

  בתארי� השתילה היה שלושי� יו�.
לא נית� לדעת הא� הגור� הוא מועד השתילה או פעולת הקירור, משו� שלא היתה 

  ביקורת לצמחי� שקיבלו קירור.
  



  83

  הניבו גבעול פריחה יחיד. 29.9.97 –צמחי� שנשתלו ב  יבול:
ל נוס+. ג� השתילות המאוחרות יותר פעולת הקיטו� הוסיפה בחלק מהצמחי� גבעו

  ).1הוסיפו מעט יותר ענפי� בחלק מהצמחי� (טבלה 
  

ענפי הפריחה של הצ'ילו� שנתקבלו היו קצרי� בהשוואה  אור� ענ� פריחה:
למתקבל בגידול זה במקומות אחרי�. ע� זאת נציי�, שבשתילת סו+ ספטמבר 

  ס"מ.  60ממוצע אור� הגבעולי� היה מעל 
ו� הקירור ושתילות מאוחרות יותר גרמו לענפי פריחה קצרי� יותר. זה פעולת הקיט

  כנראה בגלל הכניסה לתקופה קרה יותר שגרמה לפריחה מוקדמת יותר.
  

התוצאות כא� מקבילות לאור� גבעולי הפריחה. הגיבעולי�  משקל גבעולי הפריחה:
משאר , היו כבדי� יותר מגבעולי�  29.9.98הארוכי� יותר, כלומר משתילת 

  הטיפולי�.
  

  : השפעת מועד השתילה בשטח פתוח וקירור שתילי� על יבול ואיכות  2טבלה 
  הצ'ילו�.      

  
   02קירור   29.9.97שתילה   

  30.10.97ושתילה 
  7.11.97שתילה 

  תחילת קטי+
  

26.1.98  29.12.97  %  

  יבול לצמח
  

0.36  1.17  %  

ממוצע אור� ענ+ 
  (ס"מ)

18.25  19.7  %  

ענ+ ממוצע משקל 
  (גר�)

13.0  16.8  %  

ממוצע אור� תפרחת 
  (ס"מ)

6.75  6.9  %  

  
  

  שטח פתוח

  
). הצמחי� לא התפתחו 2הגידול בשטח הפתוח היה באיכות גרועה ביותר (טבלה 

כראוי והיבול הכללי היה נמו� מאוד. גבעולי הפריחה שנתקבלו היו קצרי� מאוד. 
  בקרקע המקומית בערבה.גבוה  PH –הסיבה העיקרית כפי הנראה היא המלחה ו 

  

  חיי מדף

  
 5%+  6, משפר 6תמיסות שונות: מי�, משפר  4 –גבעולי פריחה של צ'ילו� הוטענו ב 

 C02שעות הטענה הוכנסו הצמחי� לקירור  4סוכר.לאחר  3TOG  +%5 %0.2 %סוכר ו

 �  שעות נוספות. 24למש�  C08 –שעות ועברו סימולציה למשלוח ב  24למש
ות נצפו במש� חיי המד+. איכות העלוה יורדת כבר ביו� השלישי שתי בעיות עיקרי

בחדר תצפית. ופתיחת הפרחי� מתבצעת בד בבד ע� תמותת פרחי�, כ� שאי� 
פתיחה מלאה של שיבולת הפרחי�. בכל התמיסות שנבדקו איכות הפרחי� היתה 

  דומה.
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  סיכום

  
קי� אנו ממוצר למרות שהיתה השנה התקדמות בהיכרות ע� צמח זה, עדיי� רחו

משביע רצו�. רגישותו של הצמח למליחות ואיכות ירודה בחיי מד+ מחייבי� אותנו 
להשקיע יותר מאמצי� בכיוו� איכות המי� ומצע הגידול, וכמוב� במציאת הנוסחה 

 המתאימה לטיפול בפרח הקטו+ ע"מ לקבל מוצר סופי טוב.


