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  תקציר

פרחי קטי� מצומצ�. תנאי האקלי� הייחודיי� של הערבה  גוו�הקטי� בערבה מושתת על מ ענ� פרחי

ובשני� האחרונות חדלו  ,מחייבי� אותנו לחזור ולבחו� מספר גידולי פרחי� שהיו נפוצי� בערבה בעבר

  לגדל� מסיבות שונות.  

הדלפיניו� שיי# מצומצ�.  ) גדל בערבה בעבר בהיק� דונמי�Delphinium Blue donaדלפיניו� בלודונה (

מספר מיני�  נפוצי� בחצי הכדור הצפוני.הזני� שוני�,  300 �למשפחת הנוריתיי� במי� זה ישנ� כ

 .�  הדלפיניו� דורש טמפרטורות מתונות לצימוח, ופורח במהל# החור�.משמשי� ג� כפרחי קטי

ע� קיטו�  ,בתי גידול שוני�גידול הדלפיניו� במועדי שתילה שוני�, ב נבח� ותהאחרונ ותהעונבמהל# 

יר הנוח השורר בערבה יאפשר ריכוז של גל פרחי� מרכזי  והנחת היסוד שלנו הייתה  שמזג האו. בלעדיוו

�  ואולי א� גל נוס� במהל# חודש מרס בו מחירי הדלפיניו� בד"כ גבוהי�. ,בתחילת החור

ע� קיטו�  ,במספר מועדי שתילה תצפית לבחינת גידול זהנערכה בתחנת יאיר  )2013/14ה קודמת (בעונ

יבול על הקיטו� השפעת מתוצאות התצפית עולה כי . לבחינת האפשרות להעלאת יבול הפרחי� ,בלעדיוו

 �פע� נוספת השפעת הקיטו�  הבחננ 2015/16בעונת הגידול   .בכל מועדי השתילההייתה שונה הפרחי

 ולטיפולי הקיטו�.הצמחי� לאחר הקיטו�. לא נמצאה תרומה לטיפול הג'יברלי�  זלזירוטיפולי ג'יברלי� ו

טיפולי בניסוי המש# מוצע  לבחו�  מספר הגבעולי הפריחה בטיפול הביקורת היה גבוה יותר.  יותר מכ#,

גל  וריכוז   למידת השפעת�  על הקדמת  ,במינוני� גבוהי� יותרו ג� בצמחי� ללא קיטו� ג'יברלי�

  .הפריחה
  

  מבוא

מצומצ�. תנאי האקלי� הייחודיי� של הערבה פרחי קטי� על מספר מושתת ענ� פרחי הקטי� בערבה 

 �אותנו לחזור ולבחו� מספר גידולי פרחי� שהיו נפוצי� בערבה בעבר ובשני� האחרונות חדלו מחייבי

  הדלפיניו�.  הוא בחנו פע� נוספתאותו המיני� אחד המגדלי� לגדל� מסיבות שונות. 

  זני� שוני�, נפוצי� בחצי הכדור הצפוני. 300 �ישנ� כזה הדלפיניו� שיי# למשפחת הנוריתיי� במי� 

 .�דלפיניו� בלודונה הז� הנפו� בקרב מגדלי הדלפיניו� בערבה הינו מספר מיני� משמשי� ג� כפרחי קטי

)Delphinium Blue Dona( .�. )2002 ,כרמיו  צוברי( עבודות העבר התמקדו במבחני זני� של דלפיניו

שראינו כי הגידול בבית רשת הביא לדחייה במועד  לאחר בחממה,גידלנו את הדלפיניו� שעברה בעונה 

� תחילת הפריחה, בחנו קיטו� וטיפול בג'יברלי� לקבלת גל קטי� מוקד� ומספר פרחי� גבוה במרכז החור

  .)2016 ,קטרו� וחוב' (פלוס

ופורח באופ� מיטבי במהל# החור�. הנחת היסוד שלנו הייתה   מי� זה דורש טמפרטורות מתונות לצימוח

יר הנוח השורר בערבה יאפשר ריכוז של גל פרחי� מרכזי  בתחילת החור� ואולי א� גל נוס� ושמזג האו

.�  במהל# חודש מרס בו מחירי הדלפיניו� בד"כ גבוהי

פר הפרחי�  וטיפול בג'יברלי� בטיפולי קיטו�, להגדלת מסגידול הדלפיניו�  נבח� 2015/16עונת במהל# 

  להקדמת גל הפריחה הראשו�.



  


   שיטות וחומרי

בתחנת  בבית צמיחה מחופה פוליאתיל�) 07/10/15(שתילי דלפיניו� שנתקבלו ממשתלת חישתיל נשתלו 

  למטר.  גושי שתילה?  20בעומד של  בקרקע מקומיתגידול נעשה ה .יאיר

) 03/12/15(מהערוגה הקטומה טופלה  מחציתמהערוגה.  תחצימל 25/11/15התבצע בתארי#  �קיטו

  .ח"מ 125בג'יברלי� במינו� של 

ומשקל  אור# :נקטפו הפרחי� ונדגמו. המדדי� שנאספו ה�ממטר  1 תנוחלקות ב 3סומנו בחלקת הניסוי 

   .למ"ר, מספר פרחי� אור# תפרחת, פריחההגבעול 
  

   תוצאות

). מת� הג'יברלי� לא תר� להקדמה 1שבועיי� מוקד� יותר (טבלה כהקטי� החל לא  קיטו� בחלקות ל

. כמו כ�, לא היו הבדלי� בי� הטיפולי� נבדל במועד תחילת הקטי�. מספר פרחי� שנקט� מהחלקות לא 

 �  בכל מדדי האיכות הנוספי�. בי� הטיפולי
  

  ואיכות�יבול הפרחי� : 1טבלה 

 טיפול
תארי# 
תחילת 
�  קטי

מספר 
�  פרחי

אור# 
  מ)ס"(

משקל 
)�  )גר

קוטר 
גבעול 
  (מ"מ)

אור# 
תפרחת 

  )ס"מ(

 23.2 5.4 51 89.3 90.2 15/12/2015  ביקורת
        

 + �קיטו
 ג'יברלי�

05/01/2016 84.0 89.5 53 5.5 23.8 
        

  � 22.9 5.4 51 88.4 83.5 05/01/2016 קיטו

  

  

  מספר פרחי� מצטבר במועדי הקטי� השוני� :1 איור
  



�שבועיי נקטמו נקטפולא הצמחי� שחלקות  �. )1(איור  לפני תחילת הקטי� בחלקות שעברו קיטו

 �יבול הפרחי� המצטבר לכל תקופת הקטי�. גל הפריחה השני החל רק לקראת סו�  הפחית אתהקיטו

.�   חודש מר� בכל הטיפולי
  


  סיכו

 �שתילה בתחילת חודש אוקטובר אכ� הביאה לקטי� של מחצית היבול עד סו� חודש מר�. ההנחה כי קיטו

מספר הפרחי� בטיפול הביקורת היה יגביר את מספר הפרחי� בגל הפריחה הראשו� נמצאה כלא נכונה. 

�בחלקות  . טיפול הג'יברלי� שנית� לא השפיע על מועד תחילת הפריחהמעט גדול יותר מיתר הטיפולי

 י�גבוה ני�ג'יברלי� במינו ילבחו�  טיפול  מוצעשעברו קיטו� ולא השפיע על אור# הפרחי� שהתקבלו. 

  .הפריחה  גל וריכוז הקדמתעל  השפעת�  למידתיותר 
  

  תודה הבעת

  .אנו מודי� לקק"ל על עזרתה במימו� המחקר
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