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  על גידול טרגון בכיכר סדום ומיקוריזה השפעת תוספת תאורה
  2018/19 , תחנת זוהריהיעונה שנ

  
  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר -דודי קדוש, שלומי ואקרט , מעין פלוס קטרון

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - דוד סילברמן

  maayank@arava.co.ilכתובת המחברת: 

  

  תקציר
שנתי המשמש כעשב תיבול. -צמח עשבוני רבהוא ) Artemisia dracunulus ,לענה דרקונית(טרגון 

. בחלק מנהרה עבירהחממה או כמו גידול טרגון לתבלין בערבה בחודשי החורף נעשה בבית גידול 

 ם של ל בתנאיודיגשה הנע םהמחלק בו ,לזרז את הצימוחכדי תאורה שעות  יםפיוסממהשטחים 

קוצרים את היבול. בין הקצירים ניתן טיפול  ,ס"מ 30-יום טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ

כפול  -ובחורף   יום 30-הוא כלקציר  צירהחולף מקמשך הזמן בקיץ  ח"מ. 50בריכוז  3GAברלין יג'ב

  .יום 60-כ ,מכך

 על יבול הטרגון.ופוטופריודית על הצימוח התאורה ההשפעתה של מטרת עבודה זו היא לבחון את 

הוספת מיקוריזה השפעת גם  נבחנה ,בנוסף לבחינת תוספת תאורה וטיפולי ג'יברלין ,בעונה זו

שבועות לאחר השתילה ובמהלך עונת הגידול בטיפולים שניתנו אחת לחודש. בניתוח  3בהגמעה 

תאורה, מיקוריזה של ת ופנראה יתרון ברור ומובהק לתוס סעד תחילת חודש מראות תוצה

יתרון זה הולך ומצטמצם  .לתוספת התאורה עד תחילת חודש מרץנמצא יתרון מובהק . וג'יברלין

בבדיקות שנערכו הבדל מובהק בין הטיפולים השונים.  ללא עד סוף הקצירים בסוף חודש אפריל 

בערוגות  ולא רק ,מיקוריזהגם בהם  הנמצאבמנהרה ם של צמחים מחלקות שונות הבשורשי

לחזור ולבחון את תוספת המיקוריזה כטיפול  מוצע ,לאור תוצאות בדיקות אלה .בפטרייה שהוגמעו

  במהלך הגידול.  מיטיב

ז יבול וכירללהקדמה משמעותית במועד תחילת הקטיף ו תורמתתוספת תאורה בחודשי החורף 

  , תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.סהטרגון עד חודש מר

  

  מבוא
שנתי המשמש כעשב תיבול. -צמח עשבוני רבהוא ) Artemisia dracunulus ,לענה דרקונית(טרגון 

אירופה, חלקים מאסיה (גם הודו), אמריקה הצפונית ומקסיקו. טעמו  -מוצאו מחצי הכדור הצפוני 

. תרופה לכאבי שינייםולכן הוא משמש גם כ ,של הטרגון מזכיר אניס. לעיסת גבעולי טרגון מאלחשת

  הצרפתים משתמשים בתבלין זה לתיבול עופות, דגים ותבשילי ביצים. 

יחיד השנים האחרונות, הגידול ה 30ך הלדלו מיני תבלינים טריים רבים בכיכר סדום במישגאף 

אחד ו ,באזור 'סל הגידולים'יש חשיבות רבה להגדלת אנו סבורים כי בזיל. ההוא יום שנותר ככמעט 

  טרגון. ההוא  כך,ליאל גבוה פוטנצ, אשר לו הגידולים

. בחלק גם הטרגוןכך ו ,במנהרות עבירות ונעשבחודשי החורף  בכיכר סדום יםגידולה יתרבמ

ל בתנאי יום טבעי. ודיגנעשה ה םחלקוב ,את הצימוח האיץלבמטרה וספת תאורה ממהשטחים 

ברלין יג'בן טיפול נית רילקצ קוצרים את היבול. בין קציר ,ס"מ 30-כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ

3GA  יום ובחורף כפול מכך 30-כהוא  לקציר בין קצירהחולף הזמן  פרקבקיץ  ח"מ. 50בריכוז.  

 בג'יברליןטיפול  ומתעלתאורה היש יתרון לתוספת כי נמצא ) 2001' ברי וחובועבודות קודמות (צב

תאורה  תוספתניתנה ים יגידול בשטחים מסחרב אףושנעשו בעבר המחקרים עד כה בכל . בלבד

בניסויים שנערכו בפרחי טרכליום וחרציות נמצא כי השימוש בנורות נורות להט.  באמצעות

התאורה גם  לעומק את יעילותק ובדלרצוי לפיכך, . יעיל כמו השימוש בנורות ליבוןלד או פלורסנט 
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 - ה, אופן ההפעלההפעל, כמות שעות ההצבההה, מרחקי תמנורה, עוצמהטרגון (סוג הבגידול 

  ).וכו'או ברציפות  סירוגין ל

 לבדוקוהטרגון פוטופריודית על צימוח התאורה השפעת תוספת הלבחון את  ןת עבודה זו הומטר

  איכותו.על על יבול הטרגון ו הג'יברליןטיפולי את השפעת 

על  איכות המים תהשפעגם  הר היבול, נבדקופי, בנוסף לבדיקת תוספת תאורה לשתבשנה החולפ

עבודות בו. פסועל הגידול במליחים הלמים שהייתה שלילית ההשפעה צאות העידו על הותה הגידול.

ה לשפר את עשוימיקוריזה נמצא כי האזורים אחרים בבגידולים אחרים באזור הערבה ושנעשו 

גידולם. לאור קשיי הקליטה בתנאי חום בתחילת הגידול ובהמשכו, הוחלט את קליטת השתילים ו

  .במהלך הגידול תוספת תאורה בשילובמיקוריזה התוספת  השפעה שלהלבחון את 

  

  שיטות וחומרים 

 צמחי טרגון נשתלו . תמר צפוניתתיכונה והניסוי בוצע בתחנת הניסיונות זוהר, מו"פ ערבה 

שתילים  3ס"מ,  20טפטפות כל  עםטפטוף שלוחות  2שתילים למטר ערוגה ( 30של בעומד  )26/09/18(

 ,הוסרה רשת הצל 29/10/18 -ברשת צל. ומש  50רשת מזיקים תחת  ,במנהרה עבירהלטפטפת) 

היא ו ,8/11/18בתאריך  הארה החלהה. פלסטיק על המנהרה תיריע הנפרס 8/11/18בתאריך ו

הן נורות לד לניסוי משו יששהנורות . 22/03/18 לתאריך עד 1:00עד  22:00 שעההמיום  מדיהופעלה 

12W 1(איור  באור לבן חם( .  

  . שבוע לאחר כל קצירג'יברלין  ניתן טיפולהגידול  במהלך

, בשתי הערוגות המזרחיות(מיקו אפ) הגמעת מיקוריזה ב ושתילה החלהשלושה שבועות לאחר 

  גרם לדונם.  300בכמות של וחודש ל אחת בתדירות של

רים קצי 6עו בוצ 11/05/18 לתאריך מתאים לקציר. עדהכל טיפול נקצר כאשר הצמחים הגיעו לגובה 

(כל החומר  נשקל כל היבול .הארהנותרו ללא תוספת שחלקות בקצירים  5לעומת  ,בחלקות שהוארו

  .היבול הראוי לשיווקנשקל ובנפרד  ,שנקצר מהחלקההירוק) 
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  העבירה במנהרה שנעשו: הטיפולים השונים 1 איור
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  תוצאות
(טבלה  גבוה מהיבול בחלקות ללא תוספת תאורה שהוארויבול החלקות  ס היהעד תחילת חודש מרו

מאמצע חודש החל אך , סבכל טיפולי התאורה נקטפו יבולים גבוהים יותר עד אמצע חודש מר. )1

 עשוינתוני עונה זו, נסגר הפער בין הטיפולים השונים. מתן ג'יברלין לאחר הקטיפים, על סמך  זה

ג'יברלין, הטיפול שבו שולבו ו נקטף היבול הגבוה ביותר הוא שבתאורה. הטיפול ללהוות תחליף 

הבדלים מובהקים בין  איןעולה כי תוצאות שהתקבלו בתום העונה מהתאורה ומיקוריזה. 

  הטיפולים השונים. 
  

  1עד סוף אפרילו סמרחודש נקטף מהטיפולים השונים עד תחילת שיבול ה: 1טבלה 

  

+  תאורה תאורה
  מיקוריזה

תאורה 
ללא 

  ג'יברלין

ללא 
  תאורה

ללא 
+  תאורה

  מיקוריזה

ללא 
תאורה 

ללא ו
  ג'יברלין

מטר \ג"ק
ערוגה עד 
04/03/18  

3.04  
a 

3.79 
ab 

2.94 
bc 

2.45 
bc 

2.25 
bc 

2.00 
c 

מטר \ג"ק
ערוגה עד 
 סוף העונה

4.43 
a 

5.46 
a 

4.54 
a 

4.60 
a 

4.29 
a 

4.03 
a 

      α.0=05 הועד סוף העונה. אותיות שונות מסמנות מובהקות ברמ 4/3/18נערך בנפרד לקטיפים עד  יתוחנ 1
  

). החל 2הקציר הראשון נערך באותו מועד בחלקות המוארות ובחלקות ללא תוספת תאורה (איור 

נשמר עד אמצע זה פער ותאורה, תוספת ה שבהן הייתהמהקציר השני נראתה הקדמה בחלקות 

עם תוספת תאורה וללא תוספת מהחלקות שהיו כבר נקטף יבול דומה ממנו  החלו ס,חודש מר

מתן תוספת תאורה, זה של כל עונת הגידול הינו  ביותר ברממנו נקטף היבול השתאורה. הטיפול 

  מיקוריזה וג'יברלין. 

  

  : יבול מצטבר בטיפולים השונים 2איור 
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  סיכום
מש ורשת צל (בעונה הקודמת נשתל  50ל הטרגון תחת רשת נשת ,עונה זו, בניגוד לעונה הקודמתב

התוצאות שהתקבלו בעונה בשל  ,הטרגון תחת רשת צל בלבד). מי ההשקיה בעונה זו היו מי קו בלבד

נו גם הוספת דקבעל הגידול, בנוסף לבחינת תוספת תאורה וטיפולי ג'יברלין  ,שעברה. בעונה זו

  בטיפולים שניתנו אחת לחודש.  ,שבועות לאחר השתילה ובמהלך עונת הגידול 3קוריזה בהגמעה מי

יתרון ברור ומובהק לתוספת תאורה, מיקוריזה  הנרא סוצאות עד תחילת חודש מרתבניתוח ה

לתוספת התאורה עד תחילת חודש מרץ בעוד שבשאר הטיפולים  נמצא יתרון מובהקוג'יברלין. 

הבדל לא ל  עד סוף הקצירים בסוף חודש אפריל ומצטמצםיתרון הולך . ההקההבדל אינו מוב

   מובהק בין הטיפולים השונים.

ולא  ,מיקוריזהגם בהם  הם של צמחים מחלקות שונות במנהרה נמצאהבבדיקות שנערכו בשורשי

לחזור ולבחון את תוספת  מוצע ,לאור תוצאות בדיקות אלה .בפטרייה רק בערוגות שהוגמעו

  במהלך הגידול.  מיטיבוריזה כטיפול המיק

ז וכירללהקדמה משמעותית במועד תחילת הקטיף ו תורמתתוספת תאורה בחודשי החורף כי  ברור

  , תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.סיבול הטרגון עד חודש מר

י טיפול. סמרחודש כבר בקטיפי אמצע  הצטמצם לגמריהחורף  צעמאנוצר בין החלקות בשהפער 

  .לקציר הזמן בין קציר פרקהתאורה קיצרו את 
  

  תודה הבעת
במימון הניסוי. אנו מודים  ןתודתנו נתונה להנהלת ענף הירקות ומועצת הצמחים על השתתפות

  תמיכה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.הלקק"ל על 
  

  מקורות
יברלין על צמיחת טרגון . השפעת תוספת תאורה וג'2001צוברי ג., קדמן זהבי א., כרמי ש., מזור י. 

  http://agri.arava.co.ilמו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר לתבלין בערבה. 
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