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        מבואמבואמבואמבוא

והוא כולל ) AMARYLLIDACEAE(יסיי� הסוג היפאסטרו� שיי� למשפחת הנרק

מוצאו מדרו� אמריקה ותפוצתו מהאזורי� הסובטרופיי� של מרכז .  מיני�50�60

  בעול� מגדלי� היפאסטרו� למטרת .אמריקה ודרומה עד ברזיל וארגנטינה

בחלק� ע� גבעול , קיימי� זני� בעלי פרח גדול.  שיווק בצלי� או לקטי� פרחי�

  .כ ע� גבעול דק"בדר, י פרח קט�עבה וכבד  וזני� בעל

תשתית . גידול הוורדי�  נמצא בבעיה כלכלית מתמשכת בשני� האחרונות

 בית צמיחה מחומ� מצונ� ע� טכנולוגיות מתקדמות יכול –הנדרשת לוורדי� 

אחד מה� הוא גידול היפאסטרו� לקטי� פרחי� ליצוא . לשמש לגידולי� אחרי�

   .ולשוק המקומי

� שורשי�  ואחסו� בטמפרטורה לא מתאימה  להכוונת פריחה חיתו, הוצאת הבצל

ליס ייצרני פרחי� של  אמר. עשויה לפגוע בפוטנציאל הפריחה בעונה הבאה

ומכווני� , היפאסטרו� בהולנד מחזיקי� את הבצלי� בשטח במש� מספר שני�

מהל� , י הזרמת מי� קרי� לסביבת הבצל למש� מספר שבועות"את הפריחה ע

במסגרת התכנית אנו בודקי� הא� . לבצעו בתשתיות הקיימות אצלנושלא  נית� 

הגידול ללא הוצאת הבצל מהמצע תגרו�   אחסו� הבצלי� בקירור בתו� מיכל

  .ליבול רב יותר ואיכותי בעונה הבאה

  

        שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�שיטות וחומרי�

נאספו בחלקת הגידול , 28�30בגודל , Red-Lionבצלי אמריליס היפאסטרו� מהז� 

עד למועד , צ" מ13  �  והועברו לאחסו� ב2003 בסו� אוגוסט אס�� במשתלת סעד

צ עד " מ�9 הועברו בתארי� זה ל, בצלי� שנשתלו לאחר סו� נובמבר.  השתילה

  ).צ" מ18מינימו� (הבצלי� נשתלו בבית צמיחה מחומ� בחימו� אויר .  השתילה

  :בשני סוגי  מיכלי גידול,  21/10 – 31/1203 � כל שבועיי� החל מ

  .�0.8M ו  במצע ט0.8x1.33x0.17קלקר במידות  .  1  

  .במצע קוקוס',  ל10דלי .   2  

בסו� יוני בצלי� שגדלו במיכלי , ) 03/04ראה דוח (הבצלי� הופרחו במהל� העונה  

בצלי� אלה , צ" מ13 �טופלו כמקובל והועברו לאחסו� ב, קלקר  הוצאו מהמצע

והבצל  ,   העלווה נחתכה–ליי� בצלי� שגדלו בד.  בצלי� חשופי�בצלי� חשופי�בצלי� חשופי�בצלי� חשופי�יקראו בהמש� 

  ....אחסו� במיכלי גידולאחסו� במיכלי גידולאחסו� במיכלי גידולאחסו� במיכלי גידול,  להל�.  צ" מ�13 בתו� הדלי הועבר לאחסו� ב
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נשתלו "  בצלי� חשופי�. "  הבצלי� הועברו לגידול לפי התכנית2004בסתיו 

, ובמקביל הועברו הבצלי� שאוחסנו במיכלי הגידול, בדליי� במצע קוקוס

  .לחממה

  .1/12/04,  18/11/04,  1/11/04,  18/10/04: מועדי העברה לבית צמיחה

  ).צ" מ18מינימו� (בית הצמיחה מחומ� בחימו� אויר 

        

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

נמצא שהפרחי� בתו� הבצל צריכי� , כדי לממש את הפריחה לאחר ההמרצה 

פרחי� מוכני� שסיימו את (מ או יותר " מ20להיות במועד ההוצאה באור� 

ה� . לו לפריחה בעונה הקרובהפרחי� קטני� מגודל זה לא יע). התפתחות�

חיתו� בצלי� לפני האסי� וספירת הפרחי� . יתייבשו או יפרחו רק בשנה הבאה

הוא מדד חיוני וחשוב להחלטה על מועד ההוצאה , מ או יותר" מ20שאורכ� 

  .ומהווה אינדיקציה טובה לחזוי יבול הפרחי� הצפוי

, צב הפרחי� בתו� הבצל הוצא מדג� בצלי� מכל מועד שתילה ונבדק מ8.6.04  � ב

תוצאות ). אלה פרחי� שמיועדי� לפרוח בעונה הבאה(מ "אור� הפרחי� בס

 גבעולי פריחה 2�3הבדיקה מראות כי לבצלי� אלה  קיי� פוטנציאל פריחה של 

  .) 1טבלה (לעונה הבאה א� יוצאו במועד זה ויועברו לאחסו� מתאי� 

  

        ....8.6.048.6.048.6.048.6.04    ����בדיקה בבדיקה בבדיקה בבדיקה ב) ) ) ) ממממ""""אור� הפרחי� בסאור� הפרחי� בסאור� הפרחי� בסאור� הפרחי� בס((((מצב הפרחי� בתו� הבצלי� מצב הפרחי� בתו� הבצלי� מצב הפרחי� בתו� הבצלי� מצב הפרחי� בתו� הבצלי� : : : : 1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

  

בצלי� חשופי� נשתלו בדלי ,   הבצלי� הועברו לגידול לפי התכנית2004בסתיו 

  .ובמקביל הועברו לחממה בצלי� שאוחסנו במיכלי הגידול, במצע קוקוס

גבעול הפריחה של  אמריליס , חי� בוצע לפי המקובל בשטח מסחריקטי� הפר

  . היפאסטרו� מוכ� לקטי� כאשר רואי� בצבו0 צבע

  .נתוני הקטי� מראי� שמספר גבעולי פריחה לבצל  דומה בשני הטיפולי�

העברה /לעומת זאת קיימת השפעת הטיפול על מספר הימי� לפריחה משתילה

קצר יותר בקבוצת  הבצלי� שאוחסנו במיכלי מש� זמ� זה .   לחממה  עד קטי�

  )2טבלה . (לעומת  קבוצת הבצלי� החשופי�, הגידול

 אור� פרח בתו� הבצלאור� פרח בתו� הבצלאור� פרח בתו� הבצלאור� פרח בתו� הבצל
מועד מועד מועד מועד 
 שתילהשתילהשתילהשתילה

 היק�  בצלהיק�  בצלהיק�  בצלהיק�  בצל

(cm)  1111פרח פרח פרח פרח 

(cm) 

 2222פרח פרח פרח פרח 

(cm) 

 3333פרח פרח פרח פרח 

(cm) 

 4444פרח פרח פרח פרח 

(cm) 

21212121/10/10/10/10/03/03/03/03 41.92 4.68 4.28 2.69 1.37 

6666/11/11/11/11/03/03/03/03 38.56 4.18 3.70 2.24 1.30 

18181818/11/11/11/11/03/03/03/03 36.99 3.78 3.22 1.96 1.20 

30303030/11/11/11/11/03/03/03/03 32.47 3.60 2.68 1.14 0.43 

16161616/12/12/12/12/03/03/03/03 34.04 3.42 2.38 0.80 0.40 

30303030/12/12/12/12/03/03/03/03 31.84 2.60 1.60 0.45   



        השפעת טכניקת  אחסו� על מספר גבעולי פריחה ומש� הזמ� לקטי� השפעת טכניקת  אחסו� על מספר גבעולי פריחה ומש� הזמ� לקטי� השפעת טכניקת  אחסו� על מספר גבעולי פריחה ומש� הזמ� לקטי� השפעת טכניקת  אחסו� על מספר גבעולי פריחה ומש� הזמ� לקטי� : : : : 2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

     פריחה פריחה פריחה פריחהגבעוליגבעוליגבעוליגבעולי' ' ' ' מסמסמסמס
 צלצלצלצלבבבבלללל

         ימי� לפריחהימי� לפריחהימי� לפריחהימי� לפריחה

/ / / / תארי� שתילהתארי� שתילהתארי� שתילהתארי� שתילה

  העברה לחממההעברה לחממההעברה לחממההעברה לחממה
בצלי� בצלי� בצלי� בצלי� 
 חשופי�חשופי�חשופי�חשופי�

אחסו� אחסו� אחסו� אחסו� 
במיכלי במיכלי במיכלי במיכלי 
 הגידולהגידולהגידולהגידול

בצלי� בצלי� בצלי� בצלי� 
 י�י�י�י�חשופחשופחשופחשופ

אחסו� אחסו� אחסו� אחסו� 
במיכלי במיכלי במיכלי במיכלי 
 הגידולהגידולהגידולהגידול

18/10/04 2.06 2.7 49 40 

1/11/04 3.06 2.76 47 35 

18/11/04 2.5 2.8 53 38 

1/12/04 2.13 2.6 50 34 

  

סיכו� ההתפלגות ).  מ"בס(בזמ� הקטי� מוינו גבעולי הפריחה לפי אור� הגבעול 

טבלה כ הפרחי� שנקטפו מכל מועדי השתילה מוצג ב"של אור� הגבעולי� של סה

אור� גבעולי הפריחה שנקטפו  מבצלי� שאוחסנו במיכלי , רואי� בברור כי. 3

 42% �מ בהשוואה ל"ס+ 50 מהגבעולי� היו באור� 80% � כ.  הגידול גבוה יותר

  .מבצלי� שאוחסנו חשופי�

  

        של אור� גבעולי הפרחי� שהתקבלו מבצלי� של אור� גבעולי הפרחי� שהתקבלו מבצלי� של אור� גבעולי הפרחי� שהתקבלו מבצלי� של אור� גבעולי הפרחי� שהתקבלו מבצלי� ) ) ) ) באחוזי�באחוזי�באחוזי�באחוזי�((((התפלגות התפלגות התפלגות התפלגות . . . . 3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

        ....י� או במיכלי הגידולי� או במיכלי הגידולי� או במיכלי הגידולי� או במיכלי הגידולשאוחסנו חשופשאוחסנו חשופשאוחסנו חשופשאוחסנו חשופ                                                        

          גבעולי פריחה  ליחידת אור� גבעולי פריחה  ליחידת אור� גבעולי פריחה  ליחידת אור� גבעולי פריחה  ליחידת אור�%%%%

 מ"ס+ 50 מ" ס60�70 מ" ס50�60 מ" ס40�50 מ" ס30�40 מועד שתילהמועד שתילהמועד שתילהמועד שתילה

  א41.9  א3.37  א38.6  א51.0 6.9 בצלי� חשופי�

אחסו� במיכלי 
 הגידול

  ב81.9  ב22.4  ב59.4  ב17.2 0.9

  

        סכו�סכו�סכו�סכו�

  :לק ממדדי הפריחהטכניקת אחסו� בצלי היפאסטרו� משפיעה על ח

 יו� לפני 10�15 � בצלי� שאוחסנו בתו� מיכלי הגידול  הקדימו לפרוח ב .1

 בצלי� שהוצאו מהמצע בסו� עונת הגידול ונשתלו שוב �" בצלי� חשופי�"

  . לאחר האחסו�

לא הושפע מטכניקת ,  בעונת הגידול השנייה, מספר גבעולי הפריחה .2

 .האחסו�

חסנו בתו� מיכל הגידול היו ארוכי� גבעולי פריחה שנקטפו מבצלי� שאו .3

בצלי� שאוחסנו (יותר מהפרחי� שנקטפו  מקבוצת הבצלי� השניה 

 ). חשופי�

 הניסוי יימש� במטרה לבחו� את איכות הפריחה בעונת הגידול 05/06בעונה 

כמו כ� . אור� הגבעול וחוזקו, נבדוק את מספר הפרחי� המתקבל. השלישית

גודל , בדיקת איכות פתיחת הפרחי�: �תעשה בדיקת איכות לאחר הקטי

  . פעמו� בזמ� הפריחה ואור� חיי המד�




