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  תקציר

שנתי המשמש כעשב תיבול. �צמח עשבוני רבהוא ) Artemisia dracunulus ,לענה דרקונית(טרגו� 

. בחלק מנהרה עבירהחממה או כמו גידול טרגו� לתבלי� בערבה בחודשי החור1 נעשה בבית גידול 

 2 של ל בתנאיודיגה נעשה 2המחלק בו ,לזרז את הצימוחכדי תאורה שעות  י2פיוסממהשטחי2 

קוצרי2 את היבול. בי� הקצירי2 נית� טיפול  ,ס"מ 30 יו2 טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ

כפול  יו2 ובחור1 �30הוא כ בקי:לקציר  צירהחול1 מקמש9 הזמ�  ח"מ. 50בריכוז  3GAברלי� יג'ב

  .מכ9

הגידול החל נשתל טרגו� במנהרה עבירה.  2017/18בניסוי שנער9 בתחנת זוהר כיכר סדו2 בעונת 

מתחילת תחת רשת צל בלבד ובהמש9 נפרש פלסטיק על המבנה עד סיו2 הגידול בחודש אפריל. 

ומחצית� במי קו באיכות  ,EC 1.1 ds/m  הגידול הושקו מחצית החלקות במי2 מותפלי2 באיכות של

 �החל מ ואט 12 תאורה התבצעה באמצעות נורות לד לב� ח2 בעוצמה של .EC 3.3 ds/m של

התאורה השפעתה של לבחו� את  המטרב 22:00�01:00בי� השעות  15/03/18עד  24/12/17

כי  עולה הניסוי  מתוצאות  כות המי2 על יבול הטרגו�.איאת השפעת הפוטופריודית על הצימוח ו

, רק בחודש הארהמאוחרת של  ההביאה להקדמה של שבועיי2 בקטיפי2. בשל תחיל תוספת הארה 

קטיפי2 מחודש פברואר ואיל9. לא נראה הבדל בגידול הטרגו� יבול הטרגו� בהבדל בהנראה  דצמבר,

מי הקו במהל9 הגידול עד חודש אפריל. בחודש אפריל חלקות הטרגו� שהושקו בבמי2 המותפלי2 ו

  לאחר הקטי1 והתייבשו.  במי קו לא התאוששו 

  ,כמו כ�. החור1 צעמאהארה על גידול הטרגו� בהלהמשי9 ולבחו� את השפעת תוספת  אנו מציעי2 

  .לשיפור היבול ולהקדמת הקטי1 בתקופה זו �בג'יברלילבחו� את תרומת השימוש מוצע 

  

  מבוא

שנתי המשמש כעשב תיבול. �צמח עשבוני רבהוא ) Artemisia dracunulus ,לענה דרקונית(טרגו� 

אירופה, חלקי2 מאסיה (ג2 הודו), אמריקה הצפונית ומקסיקו. טעמו  �מוצאו מחצי הכדור הצפוני 

תרופה לכאבי שיניי2. ולכ� הוא משמש ג2 כ ,של הטרגו� מזכיר אניס. לעיסת גבעולי טרגו� מאלחשת

  הצרפתי2 משתמשי2 בתבלי� זה לתיבול עופות, דגי2 ותבשילי ביצי2. 

הכמעט שני2 האחרונות, הגידול ה 930 הלדלו מיני תבליני2 טריי2 רבי2 בכיכר סדו2 במישגא1 

אחד כש ,הרחבת סל הגידולי2 יש חשיבות רבה לאנו סבורי2 כי בזיל. ההוא יו2 שנותר כ יחידי

  טרגו�. ההוא לגידול גבוה הפוטנציאל ה לעבהגידולי2 

. בחלק ג2 הטרגו�כ9 ו ,במנהרות עבירות י2נעשבחודשי החור1  בכיכר סדו2 י2גידולה יתרבמ

ל בתנאי יו2 טבעי. כאשר ודיגנעשה ה 2חלקוב ,לזרז את הצימוחבמטרה וספת תאורה ממהשטחי2 

 3GAברלי� יג'בנית� טיפול  רילקצ קוצרי2 את היבול. בי� קציר ,ס"מ 30 �הצימוח מגיע לגובה של כ

  .יו2 ובחור1 כפול מכ9 30כ הוא  י2בי� קצירהחול1 מש9 הזמ� בקי:  ח"מ. 50בריכוז 
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טיפול  ומתעלבטרגו� תאורה היש יתרו� לתוספת כי נמצא ) 2001' ברי וחובועבודות קודמות (צב

 תוספתהתבצעה י2 ימסחרהגידול בשטחי2 ב א1ושנעשו בעבר המחקרי2 בכל . בלבד �בג'יברלי

בניסויי2 שנערכו בפרחי טרכליו2 וחרציות נמצא כי השימוש נורות להט.  באמצעותתאורה ה

  . )2015, 2012, 2011 פלוס קטרו� וחוב'( יעיל כמו השימוש בנורות ליבו�לד או פלורסנט בנורות 

חור1. עונת הבהשורר בו ויר המתו� ואהסדו2 הפ9 אזור עיקרי לגידול בזיל עקב מזג אזור כיכר 

 הלהשקיה, לא נמצאבו, המשמשי2 ) שטרלמ יסימנסדצ 3.5ל מע ECד (ולמרות המי2 המליחי2 מא

ההשפעה של  הלא נבדק ,. לגבי טרגו�בזילהמסחרי פגיעה ביבול או באיכות הו בגידול אבניסויי2 

ויש חשש  ,טרגו� באזורהבשתילות קשיי קליטה נראו  פעמי2 לא מעטותמליחות המי2 בכלל. 

ההשפעה השלילית של המי2 ע2 שתילה עת הבמאוד גבוהות  רטורותטמפשהדבר נובע משילוב של 

על מנת  נמוכה יותר. 2מליחותשמי2 זה המליחי2. בעתיד הקרוב אמורי2 להגיע למגדלי2 באזור 

מ� הראוי  לבדוק בגידול  את כל מרכיבי התאורה סוג המנורה,  לשפר את יבול הטרגו� ואיכותו 

ת ומטרלסירוגי�  או ברציפות וכו'). �פעלה עוצמתה, מרחקי ההצבה, כמות שעות ההפעלה, אופ� הה

את השפעת  לבדוקפוטופריודית על הצימוח והתאורה השפעת תוספת הלבחו� את  �עבודה זו ה

  איכותו.על איכות המי2 על יבול הטרגו� ו

  

  שיטות וחומרי� 

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

הוחל  .נפרש פלסטיק על המנהרה 24/11/17בתארי9 במנהרה עבירה תחת רשת צל.  )18/09/17(

. 15/03/18 לתארי9 עד 1:00עד  22:00 שעההמיו2  מדיהופעלה היא ו ,24/12/17בתארי9  הארהב

 –טיפולי ג'יברלי�  2במהל9 הגידול ניתנו באור לב� ח12W  .2ה� נורות לד לניסוי משו יששהנורות 

באיכות  החלקות במי2 מותפלי2מחצית מתחילת הגידול הושקו . �02/01/18ו 26/12/17 כי2בתארי

 שניתנו המי2 כמויות. )1(איור ds/m   EC 3.3באיכות של  ומחצית� במי קו , EC 1.1 ds/m של

כל טיפול נקצר היו זהות בשני הטיפולי2. ו ,ימי גידול 235 ב קוב לדונ2 1,250ל9 העונה היו במה

קצירי2 בחלקות  7עו בוצ 11/05/18 לתארי9 מתאי2 לקציר. עדהכאשר הצמחי2 הגיעו לגובה 

נשקל   שנקצר מהחלקה(החומר הירוק)  כל היבול .וארוהלא שחלקות בקצירי2  6 לעומת  שהוארו

  מיד לאחר הקציר.
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  במנהרה העבירהשנעשו : הטיפולי2 השוני2 1איור 
  

  תוצאות

בטיפול התאורה ובביקורת נערכו באות2 הקצירי2 הראשוני2 שבוצעו במהל9 חודש דצמבר 

מועד תחילת ההארה  הסיבה לכ9 היא כפי הנראה .)2התאורה (איור כל השפעה של לא מועדי2 ל

הקדמה של שבועיי2 ב והתבטאה מקטיפי חודש פברואר השפעת התאורה הורגשה החל . )24/12/17(

  של שבועיי2 נמש9 עד תו2 תקופת הגידול. בקטיפי2. מרווח זה

  

  : יבול מצטבר בטיפולי2 השוני2 2איור 

  

צפון 

מים מותפלים-  תאורה  מי קו -  תאורה 

מי קו ללא תאורה מים מותפלים ללא תאורה 
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ההבדל בי� החלקות הורגש לראשונה באופ� חד וברור לאחר ביצוע הקציר האחרו� בחודש מאי 

 העלייה האביבית בטמפרטורה . ע2 )1(תמונה  שהושקו במי2 מותפלי2 לחלקות שהושקו במי הקו

  ת שהושקו במי הקו לא הצליחו להתאושש לאחר הקציר ולחדש את הצימוח.ניכר היה כי החלקו

  
  
  

  מי2 מותפלי2. � מי קו, ב �: א : מראה החלקה ללא תאורה בסו1 חודש מאי1תמונה 

  סיכו�

השטח הושקה במי2 ממחצית  .שתילת הטרגו� בעבודה זו התבצעה במנהרה עבירה תחת רשת צל

ועד חודש של חודש ספטמבר  הבמי קו. מהשתילה שבוצעה במחצית השניי �ומחציתו  ,מותפלי2

 שתילה יו2 המהטרגו�  כיסוי  מי הקו.ת מלעוהשקיה במי2 מותפלי2 ה לשאפריל לא נראתה השפעה 

ששררו גבוהות הטמפרטורות הלמרות  ,השתילי2ת תהלי9 קליט הקלה כנראה עלרשת צל ב

  בתקופה זו. 

לא נראה הבדל בי� ההשקיה במי2 באביב  ההטמפרטור ייתד  עלעוהגידול תקופת במהל9 כל 

 החלקות שהושקו במי קו התייבשו ,מי קו. כאשר חלה התחממות משמעותיתהשקיה במותפלי2 ל

 עולה צירמסיכו2 תוצאות הקבמי2 מותפלי2 התפתחו לאחר הקטי1.  שהושקוחלקות ה ולעומת�

  כי היבול בחלקות שהושקו במי קו היה גבוה יותר מהחלקות שהושקו במי2 מותפלי2.

  ברורה וגרמה להקדמה של שבועיי2. ההייתהשפעת התאורה 

האפשרות להקדמה הקטי1 לאמצע  אתבניסוי המש9  דוקלאור תוצאות הניסוי אנו מציעי2 לב

השפעת טיפולי שילוב  בחו� אתהוסי1 ולול ארה במועד מוקד2 יותרהתחילת ההחור1 באמצעות 

 .על הצימוח ללא הארהברלי� ימת טיפולי ג'ולעברלי� בתוספת הארה יג'

  

  תודה הבעת

במימו� הניסוי. אנו מודי2  �תודתנו נתונה להנהלת ענ1 הירקות ומועצת הצמחי2 על השתתפות

  תמיכה במער9 הניסויי2 של מו"פ ערבה.הלקק"ל על 

  

  א ב 
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