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  תקציר

ופריחה ולכ� בעל יתרו� משמעותי  הלימוניו+ הוא צמח רב שנתי הנהנה מטמפרטורות גבוהות לצימוח

רחה במש, החור. בתנאי הערבה. בשני+ האחרונות הוכנסו לגידול זני+ חדשי+ ולפיכ, החלטנו לבחו� פלה

 �ו 2014/15שנער, בתחנת יאיר בעונות הגידול על זני+ אלו. בניסוי  ג'יברלי�מחדש את השפעת טיפול ה

  .)דנציגר(. ספורה רוזי פינק 2. )מצפור( . סילבר פינק1ני+ שפריחת+ ורודה: נבחנו שני ז 2015/16

ח"מ,  500, )שני ריסוסי+ עוקבי+(ח"מ  300, הורמו�)ללא  – שוני+ (ביקורת ג'יברלי�בניסוי נבחנו ריכוזי 

  .)(ריסוס בודד מכל ריכוז "מח 1000

ו פחות תפרחתיותר מהז� סילבר פינק א,  ארו,ה הז� רוזי פינק היה מהיר ובעל גבעול פריחקצב צימוח 

ופרועה הפוגעת  , מפוזרתלז� זה תפרחת לא מספיק יציבה .ג'יברלי�לא נזקק לטיפולי ז� זה מעוצבת. 

  ביתר היתרונות שצוינו לגביו.לדעתנו 

הג'יברלי� נבחנה במש, שנתיי+. מאחר ותוצאות השנה הראשונה לא היו ברורות, בוצע השפעת טיפולי 

  ניסוי ג+ בשנה העוקבת לעימות תוצאות השנה הראשונה תו, שינוי מסוי+  בטיפולי+.

בעל גבעולי+ מעוצי+ ותפרחת יציבה בצבע ורוד כהה במש, החור.. יבול הפרחי+ נמצא הז� סילבר פינק 

ח"מ השפיע מאוד על  1000בריכוז  ג'יברלי�יברלי� שנית� בחור.. ריסוס ה'מאוד מטיפול הגבז� זה הושפע 

יתר המדדי+ (איכות תפרחת  פרחי+ למ"ר בחלקת הביקורת). 45פרחי+ למ"ר לעומת  70יבול הפרחי+ (

וצע הפרחי+ עולה ע+ ריכוז ההורמו�, מ יבולמאחר ו פריחה) של ז� זה לא הושפעו.מועד וגבעול, הקדמת 

  בניסוי זה.היה המצטיי� , ריכוז שח"מ 1000 גבוה מה יברלי�  בריכוז'טיפולי ג ו�לבח

  

  מבוא

) אליה משתייכי+ המיני+: Plumbaginaceae( משתיי, למשפחת העופרתיי+) Limonium(הסוג לימוניו+ 

. תפוצת הלימוניו+ משתרעת בכל רחבי קספיה, לטפוליה, דומוזה, פרצי, אלטיאקה, טטריקו+ ופריגריו+

. נית� למצוא סוגי+ ומיני+ של הלימוניו+ באזורי חו., ביצות ומדבריות. מיני הלימוניו+ השוני+ העול+

  משמשי+ לגינו� ולפרחי קטי..

+ זני מכלוא. מיני+ אלו נהני+ מטמפרטורות גבוהות לצימוח ינהזני לימוניו+ רב שנתי הגדלי+ בישראל 

על  ג'יברלי�ולכ� בעלי יתרו� משמעותי להפרחה במש, החור. בתנאי הערבה. השפעת טיפולי הופריחה 

ונבחנה א.  שני+ רבותמזה הפריחה של זני הלימוניו+ השוני+ ידועה הגברת היבול ולעיתי+ ג+ הקדמת 

שונה בזני+ ובתנאי אקלי+ שוני+. בשני+ האחרונות  השפעת הטיפולי+  ).2001 כרמי,בערבה (צוברי ו

  על זני+ אלו. ג'יברלי�הוכנסו לגידול זני+ חדשי+ ולפיכ, החלטנו לבחו� מחדש את השפעת טיפול ה

  

  שיטות וחומרי�

בית צמיחה ב )2/9/14( נשתלולבר פינק) יו ס ספורה רוז פינק(רב שנתי ורוד לימוניו+ מכלוא של שני זני 

   שתילי+ למ"ר. 7בעומד של  , הניסויי+ יאיר בערבה תיכונהתחנת ב



בשתי  'יברלי�גטיפולי לפיכ,, ניתנו . ג'יברלי�הז� ספורה רוז פינק הוא ז� נמר� מאוד ולא נזקק לטיפולי 

   ליתייבר'ג חומצה של נוזלי תרכיז, יב'פרוג תכשירלטיפול שימש  לבר פינק בלבד.ילז� ס הניסוי  שנות

Gibberellic acid ( GA1) י"ע מיוצר. פעיל חומר' ל'/ג 33 מכיל Abbott  ט"כצ ומשווק ע"י אגריקה .  

, )ג'יברלי�ללא (יברלי�: ביקורת 'טיפולי ג 4 ) ניתנו 13/11/14( לאחר היווצרות שושנת עלי+  :ראשונהשנה 

 1חזרות בגודל  4ובכל טיפול ח"מ. הטיפולי+ הוצבו בשיטת בלוקי+ באקראי  1000ח"מ,  500ח"מ,  250

  מ"ר.

עד פני הקרקע לביטול של הצמחי+ בוצע גיזו+ ) 13/8/15(לקראת תחילת שנת הניסוי השנייה  :שנייהשנה 

ללא (ביקורת : ג'יברלי�טיפולי  4נבחנו  השפעת טיפולי השנה הקודמת. לאחר יצירת שושנת עלי+ 

(טיפול בודד  ח"מ 1000 ו ח"מ 500), 09/11/15 �ו 19/10/15ב ח"מ (שני טיפולי+ עוקבי+  300), ג'יברלי�

  .מתכונת כבשנה ראשונהבאותה הוצבו . הטיפולי+ )19/10/15מכל ריכוז ב 

  

  ודיו� תוצאות

  לא נית� היה להתייחס בנפרד לתוצאות שנה זו.שנה א' ב בשל תקלה באיסו. הנתוני+ 

  שנייה:שנה 

עוצמת הצימוח ופוטנציאל הפרחי+ הרב של הז� רוזי פינק. ג+ ) נלמדת 1קטי. הפרחי+ (איור מתוצאות 

  ז� זה מיהר לפרוח והניב יבול פרחי+ רב. ג'יברלי�ללא טיפולי 

לא הייתה השפעה על הקדמת  ג'יברלי�לטיפולי ה כי בז� סילבר פינק עולה יבול הפרחי+ מהשוואת 

טיפולי ההורמו� ). 2015הפריחה בתנאי ניסוי זה. כל הטיפולי+ החלו לפרוח באותו שבוע (תחילת דצמבר 

כ, עלה יבול הפרחי+  ג'יברלי�ככל שעלה ריכוז ה בהשוואה לביקורת. יבול הפרחי+ ל תרמו לתוספת 

  ח"מ (פעמיי+). 300 �ו 500ח"מ הביא ליבול הגבוה ביותר לעומת  1000למטר. טיפול 

  

  

ס"מ  50. (פרחי+ הקצרי+ מאור, ג'יברלי�: השוואת יבול הפרחי+ של הזני+  בהתא+ לטיפולי ה1איור  
  הושמטו מהתוצאות).



לא  גבעול  פריחה כבד וארו, ותפרחת גדולה לעומת הז� סילבר פינק.) בעל 1נמצא (טבלה ז� רוזי פינק ה

  נמצאה כל השפעה לטיפולי הג'ברלי� על איכות הענפי+ בז� סילבר פינק.

  

ספורה רוזי פינק.  וסילבר פינק  ני+שוני+ על מדדי איכות שוני+ בז ג'יברלי�השפעת טיפולי  :1טבלה 
  ס"מ בשני הזני+). 50 �(הושמטו תוצאות של גבעולי פריחה הקצרי+ מ

  

  
 ז�

  
 טיפול

בעול גאור, 
 (מטר) פריחה

בעול גמשקל 
 )גר+( פריחה

קוטר גבעול 
 (מ"מ)

אור, תפרחת 
 (מטר)

סילבר 

 פינק 

 0.253 5.56 44 0.686  ח"מ  300

 0.252 5.51 47 0.668  ח"מ  500

 0.247 5.37 39 0.686  ח"מ  1000

 0.269 5.51 46 0.705 ביקורת

ללא  רוזי פינק 

 ג'יברלי�

0.939 67 6.82 0.353 

  

  סיכו� ומסקנות
  בניסוי זה נבחנו שני זני לימוניו+ שוני+: ספורה רוזי פינק וסילבר פינק.

. מיד וורודה גבעולי פריחה יציבי+ ותפרחת גדולה  ,מהיר מאודבעל קצב צימוח הינו הז� ספורה רוזי פינק 

ולכ� הוחלט לבוחנו  'יברלי�גלקצב הצימוח הנמר� שלו הוא אינו זקוק בגלל  שע+ תחילת הניסוי הוב� 

 , מפוזרתיש לציי� שמהתרשמות כללית לגביו, לז� זה תפרחת לא מספיק יציבה ,ללא שו+ טיפול. ע+ זאת

  ופרועה הפוגעת ביתר היתרונות שצוינו לגביו.

בעל גבעולי+ מעוצי+ ותפרחת יציבה בצבע ורוד כהה במש, החור.. יבול הפרחי+ נמצא הז� סילבר פינק 

ח"מ השפיע מאוד על  1000בריכוז  ג'יברלי�יברלי� שנית� בחור.. ריסוס ה'בז� זה הושפע מאוד מטיפול הג

יתר המדדי+ (איכות תפרחת  פרחי+ למ"ר בחלקת הביקורת). 45פרחי+ למ"ר לעומת  70(יבול הפרחי+ 

  וגבעול, הקדמת פריחה) של ז� זה לא הושפעו.

 1000 גבוה מ בריכוז יברלי� 'ג טיפוליינת לבחיבול הפרחי+ עולה ע+ ריכוז ההורמו�, יש מקו+ מאחר ו

  בניסוי זה.היה המצטיי� , ריכוז שח"מ

  

  תודות
  המחקר תוכנית על מימו�ולקק"ל לקר� שה"מ תודתנו נתונה 
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