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  תקציר
 �הינו צמח חד או דו שנתי ממשפחת המצליבי�. מוצאו מאסיה ומזרח ) Lepidium ruderale(הליפידיו

המוצר  .הצמח מסוע" ובעל מספר ענפי צד .צמח זה טופח לענ" קישוט בעל תרמילי� ירוקי�אירופה. 

   שוני�.משתלב היטב בסידורי פרחי� המשמש כפילר ונפח  תבעלהמשווק הינו גבעול ותפרחת 

בבית  )15/10/15נשתלה ((דנצינגר) . חלקת הליפודיו� 2015/16ליפידיו� נבח� בערבה לראשונה בעונת 

, תקופה הנחשבת לארוכה יחסית לסל פרחי חודשי גידול 4אחר להחלה להיקט" ו צמיחה בתחנת יאיר 

צמחי� למטר.  40 �ל 20עלה ע� העומד בתחו� בי�  לחלקההקטופי� מספר הפרחי� . הקטי" בערבה

בנוס", טיפולי הקיטו� העלו  את יבול הפרחי� למטר לעומת החלקות בה� לא בוצע קיטו� בשני עומדי 

 .�בה�  בצמחי� השתילה הנמוכי�. אור* הפרח לא הושפע מעומד השתילה א* הושפע מטיפולי הקיטו

מאחר שיבול הפרחי� עלה ע�  עומד   .אלו שנקטמור לעומת לא נעשה קיטו� התקבלו ענפי� ארוכי� יות

השתילה ללא פגיעה באיכות הפרחי� יש להמשי* ולבחו� עומדי השתילה גבוהי� יותר. בנוס", יש להמשי* 

לבחו�  מועדי שתילה נוספי� וטיפולי ג'יברלי� מתאימי�. נראה שיש ג� מקו� לבחינה של קיטו� גבוה 

וצאות התצפית בעונת גידול ראשונה של ליפידיו� בערבה נראה כי איכות לעומת  הקיטו� הרגיל. מת

יש מקו� להמשי* ולבחו� גידול זה, שהוא בעל פוטנציאל ומספר הענפי� הרב מלמדי� שהפרחי� הטובה 

  בעונת החור". שיווקי
  

  מבוא
) �) הינו צמח חד או דו שנתי ממשפחת המצליבי�. מוצאו באסיה ובמזרח Lepidium ruderaleליפידיו

ח זה לענ" קישוט ירוק בעל תרמילי� מצ טופח . בשני� האחרונות Roadside pepperweed �אירופה. כינויו 

, ענ" Green Bellקיי� מוצר שנקרא "עופרי�"  בשווקי�. המשמש כפילר בסידורי פרחי� רבי� לאורכו

נית� לגדלו בשטח פתוח,  "ל.ובחו באר� רבה בהצלחה ומשווקע"י חברת מפה באר�  קישוט זה טופח

גידול של הליפידיו� בחממה. השתילה מומלצת הלבחו� בתחילה את החלטנו מנהרה או בחממה. בערבה 

מכיוו� שטר� גודל צמח  כאשר הטמפרטורה מתונה, במידה והטמפרטורה גבוהה יש לשתול תחת רשת צל.

  נו עומדי שתילה וקיטומי�.בחזה בערבה 

   
  

  : ליפידיו�1תמונה 
  

  




   שיטות וחומרי
בית צמיחה תחנת יאיר בערבה. הגידול נעשה בב) 15/10/15שתילי ליפידיו� (משתלת דנצינגר) נשתלו (

נקטמה עומד  אחד מטיפולי הבכל  . למ"רשתילי�   40 �ו 30, 20של   עומדי שתילה. נבחנו תיל�אמחופה פולי

  מהערוגה. מחצית 

 , קוטראור* :המדדי� שנאספו . 20/02/16. קטי" החל ב מטר 1 תנובקטי" חלקות  4סומנו  טיפולבכל 

  מטר.למספר פרחי� ו ענפי צדמספר , גבעול למשקו

בשל הסמיכות לסיו� הגידול לא בוצע טיפול נגד לקראת סו" תקופת הגידול נתק" הגידול בקימחו� 

        הקימחו� והחלקה נעקרה.

 

   ודיו� תוצאות
 �. בנוס", טיפולי הקיטו� העלו  את יבול הפרחי� )1עלה ע� העומד (טבלה  לחלקההקטופי� מספר הפרחי

 .�  למטר לעומת החלקות בה� לא בוצע קיטו� בשני עומדי השתילה הנמוכי

 .�בה� לא נעשה קיטו�  בצמחי� אור* הפרח לא הושפע מעומד השתילה א* הושפע מטיפולי הקיטו

היה גבוה בשל משקל הענפי� שהתקבל בכל הטיפולי�  .אלו שנקטמוקבלו ענפי� ארוכי� יותר לעומת הת

לעומדי השתילה ולטיפולי  .העובדה שלא פיצלנו לענפי משנה והתייחסנו לענ" הראשי כולל ענפי הצד

  הקיטו� לא הייתה השפעה ברורה על קוטר הגבעול.

בפרק זמ� זה התארכו גבעולי   פה ממושכת לגידול חד שנתי.תקו חודשי� �4כהגידול עד לקטי" היה מש* 

פריחה רבי� לצד הגבעול המרכזי. ענפי צד אלו לא חושבו  בנפרד ונספרו  כחלק מהגבעול המרכזי כתוצאה 

 ,להתייחס לענפי� אלו בנפרד. ע� זאת יותרנכו�  , היהמדי לענ". בדיעבד גבוהמכ* התקבל משקל ממוצע 

לא נראה שדר* ספירה זאת השפיעה באופ� מיוחד על ההבדל בי� הטיפולי� מבחינת סה"כ יבול לטיפול 

  וסה"כ משקל לטיפול. 

  

  ענפי ליפידיו� בעומדי� השוני�יבול ואיכות  :1 טבלה

  קיטו� עומד
מספר 
 �ענפי

  מטרל

אור* 
  (מטר)

משקל 
  (ק"ג)

קוטר 
גבעול 
  (מ"מ)

מספר 
  ענפי צד

20 
� 8.02 4.12 0.11 1.01 46.5 ע

 9.66 3.88 0.14 1.10 38 ללא
        

30 
� 7.39 2.64 0.09 1.01 60.25 ע

 8.83 4.74 0.13 1.15 49.5 ללא
        

40 
� 7.28 3.39 0.10 1.06 61 ע

 7.84 4.45 0.11 1.19 68 ללא

  
השוני� ומהל*  ).  מועד תחילת הקטי" לא הושפע מהטיפולי�2בחלקה התפתחו ענפי� רבי� (תמונה 

  ).1הקטי" מתחילתו היה רצי" ללא גליות בכל הטיפולי� (איור 



  
  : החלקה ע� תחילת הקטי" 2תמונה 

  

  
  בחלקות במהל* תקופת השיווק.: מספר פרחי� מצטבר שנקט" 1איור 

  


  סיכו
כי האיכות אשר התקבלה ומספר בערבה נראה של ליפידיו� עונת גידול ראשונה התצפית ב מתוצאות

עומד השתילה  ע� מאחר שיבול הפרחי� עלה יש מקו� להמשי* ולבחו� גידול זה. מלמדי� ש הענפי� הרב

 יש להמשי* לבחו�  ,גבוהי� יותר. בנוס" יש להמשי* ולבחו� עומדי השתילהאיכות הפרחי� ללא פגיעה ב

� גבוה לעומת  נראה שיש ג� מקו� לבחינה של קיטו וטיפולי ג'יברלי� מתאימי�. נוספי� מועדי שתילה

  אנו נמשי* בבחינת גידול זה עונה נוספת. הקיטו� הרגיל.
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