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השרשתחוטרי
תמרקטנים
במשתלה
כדרךלריבויתמרים
משהגורן,עודדדגני,יצחקסיסאי,יובלכהן/המחלקה
לעציפרי,המכוןלמדעיהצמח,מנהלהמחקרהחקלאי
אפיטריפלר/תחנתנסיונותיטבתה,מו"פערבה
דרומית

ב

"מאורגזים"ומושרשיםעלצמחהאם.חוטריםאלהמהוויםמעמסה
עלעץהאםהצעיר,פוגעיםבקצבהצימוחשלו,מעכביםאת
כניסתולניבהומסרבליםומייקריםאתהטיפולהשוטףבמטע.
בנוסףלכך,השימושבחוטריםגדוליםמאפשרניצולשלמספר
חוטריםמוגבללעץוגורםלהשמדהשלרובהחוטריםהאחרים
הנוצריםעלהעץ.
נמצא,שבחלקותרבותכ70%-ויותרמהחוטריםהניטעיםאינם
נקלטיםולבסוףמתים.לעתיםהחקלאיםשותליםשנייםואףשלושה
חוטריםבגומהכדישלפחותאחדמהםייקלט.שתילותהמילואים
הנדרשותלהשלמתהחלקהגורמותלחוסראחידותבגודלהעצים,
לאיחורהכניסהלניבהמלאהומקשותעלהטיפולבמטע.
בשניםהאחרונותפותחושיטותלריבויעציתמרבתרביותרקמה
).(Zaid,1999שיטתהריבויבתרביתרקמהמאפשרתקבלת
שתיליםהנוצרים,מתפתחיםומושרשיםבמעבדהונשתליםבמטע
לאחרהקשייתםוגידולםבמשתלה.שתיליהתרביתהקטניםמוצאים
לנטיעהלאחרהוצאתחמישהעליםאמיתיים.למרותמשקלם
הנמוך מ 2-ק"ג ,שעורי קליטתם קרובים ל .100%-החלקות
המתקבלותמשתיליתרביתרקמהאחידותמאודבגודלהעצים,
נוטותלהתפתחמהרולהגיעמוקדםיותרלניבה.

˘ÌÈ¯ËÂÁ·†˘ÂÓÈ˘†˙ÂÚˆÓ‡·†ÈÂ·È¯†˙ËÈ
˜‰ÓÂ„·†¨Ì‡‰†ÈˆÚÏ†ÌÈÓ‡‰†ÌÈ˘¯˘ÂÓ†ÌÈË
ÌÈˆÚ† Ï·˜˙‰Ï† ÌÈÈÂÙˆ† ‡Ï† ¨ÌÈÏÂ„‚† ÌÈ¯ËÂÁÏ
ÌÈ¯ÈÚˆ† ÌÈ¯ËÂÁ† ÈÙÏ‡† Ï˘† ÏÂˆÈ† ÆÌÈ‚È¯Á
¯ˆ˜†ÔÓÊ†Í˘ÓÂ†¨ÌÈÚËÓ·†‡ÏÈÓÓ†ÌÈ„Ó˘ÂÓ‰
˘ÂÏÎÂÈ†¨‰ÚÈËÏ†ÌÈÈÂ‡¯†ÌÈÏÈ˙˘†˙¯ÈˆÈÏ†‰˘Î†Ï
‰ÚÈË†·ÈÁ¯‰ÏÂ†ÌÈÏÈ˙˘‰†˙ÂÏÚ†˙‡†„Â‡Ó†ÏÈÊÂ‰Ï
˘ÆÏ‡¯˘È·†˙Â˘„Á†ÌÈ¯Ó˙†˙Â˜ÏÁ†Ï
‡Â·Ó

התמר)(Phoenix dactylifera L.הואמענפיהחקלאותהרווחיים
והיציביםבישראל.בשניםהאחרונותהואמתפתחבקצבשל
כ10%-בשנה)מפקדמטעיהתמרים(2006ובשנת2006עומד
היקפועלכ30,000-דונם.באופןמסורתימרובההתמרוגטטיבית
מחוטרים)איברהים;1998,ברנשטיין,(Zaid, 1999;2004,ולמטרה
זונבחריםחוטריםגדוליםמאוד,במשקלשל25-20ק"ג.בשיטה
זוחוטריהקרקעמנותקיםמצמחהאםונלקחיםלנטיעה,בעוד
חוטרי האוויר העיליים ,הצומחים בחלקו התחתון של הגזע,
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˙ÂËÈ˘Â†ÌÈ¯ÓÂÁ
בעבודהזונעשוארבעהניסוייםלהשרשהשלחוטריתמרים
צעירים.חוטריםמעצי'מג'הול'בניארבע-חמשנלקחומהמטעים
בקיבוץקטורהבתאריך,13.2.03ממצפהשלםב10.11.03-וממטע
סמרבשנימועדים:ניסויסמר)(1ב10.12.03-וניסויסמר)(2
ב.1.12.04-בכללהניסוייםנבחנההשרשתםשל364חוטרים
במשתלהבמרכזוולקני.מרביתהחוטריםהיוחוטריקרקעקטנים
במשקל5-2ק"ג,בקוטר12-10ס"מבחלקוהצרשלהחוטר,
ובאורךעליםשל150-80ס"מ.מחציתמהחוטריםשנלקחומקיבוץ
קטורההיוחוטריאווירעיליים,כמוגםכלהחוטריםממצפהשלם.
במהלךהעבודהנבחנוהגורמיםהמשפיעיםעלמידתההצלחה
שלההשרשהוקליטתהחוטרכשתילבמשתלהמשלבהניתוק
מצמחהאם,פיתוחמערכתשורשיםוהוצאתעליםחדשיםועד
לנטיעהולקליטהבמטע.
■ניתוקהחוטריםוחיטויםבמטע:החוטריםהופרדומצמחיהאם
בעבודהידנית,בעזרתאיזמלופטיש)תמונה.(1עליהחוטריםלא
נקטמו,ונקשרובחבל)בניסויקטורה(,אוברצועתשמשוניתרחבה
)בשארהניסויים(,על-מנתלצמצםאתנפחהחוטר.לאחרהניתוק
נטבלוהחוטריםבשלמותם,לחיטוי,במשך10-5דקותבתמיסת
1%בנלאטו1%-רדומיל.לאחרהחיטויאובמהלכוטופלוהחוטרים
בהורמוןהשרשה.
■ השרשתהחוטריםבתנאיםמבוקריםבמשתלה:החוטרים
הועברובתנאילחותלמתקןההשרשהשבמרכזוולקני.הםנשתלו
בדלייםבנפח10ליטר,פרטלניסויקטורה,בוהשתמשנובתחילה
בכליםקטניםשל4ליטר,ובהמשךהועתקוהחוטריםלדלייםבנפח
10ליטר.החוטריםהוחזקובערוגותמחוממותבטמפרטורהמבוקרת

תמונה:1ניתוקחוטריםמצמחהאםבפטישואיזמל

למרות היתרונות הגלומים בריבוי תמרים
השיטההמוצעתבעבודהזו בתרביותרקמה,התגלולאחרונהעציםחריגים
דורשת ציוד והתמקצעות עם בעיות בחנטת הפרי ,בהתפתחות העץ
רבה.אנומציעיםשבעתיד ובקצבצימוחאיטי.עציםחריגיםאלהשעורם
יעבורניתוקהחוטריםהקטנים גבוה-כ30%-משתיליהתרביתשניטעועד
ו ה ש ר ש ת ם  ל ש תלני ם היוםבארץ,והםגורמיםלאיבודזמןולהפסד
מקצועייםשיתמחובביצוע כספירב)כהןוחוב'.(2004,2003,תופעותאלו
עבודותאלו.צעדיםמסחריים נובעותכנראהמשיבושתהליכיהתמיינותשל
ראשונייםבכיווניםאלההחלו הרקמהכתוצאהמטיפוליםהורמונלייםהניתנים
כברלהתרחשבארץ.
בתרבית.לפיכך,חקלאיםרביםנרתעיםהיום
מנטיעתשתיליםשמקורםבתרביתרקמה.
עלותםשלשתיליהתרביתוגםשלחוטרים"מאורגזים"גבוה
ביותר-מחירםנעבין50ל70-דולרלשתיל.
מטרתהמחקרהינהלפתחשיטהיעילהוזולהלהשרשהשלחוטרי
תמרצעיריםמאודוהקשייתםבמשתלהלפניהוצאתםלשתילה
במטע.
בשיטת ריבוי באמצעות שימוש בחוטרים קטנים מושרשים
הנאמניםלעציהאם,בדומהלחוטריםגדולים,לאצפוייםלהתקבל
עציםחריגים.ניצולשלאלפיחוטריםצעיריםהמושמדיםממילא
במטעים,ומשךזמןקצרשלכשנהליצירתשתיליםראוייםלנטיעה,
יוכלולהוזילמאודאתעלותהשתיליםולהרחיבנטיעהשלחלקות
תמריםחדשותבישראל.
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˘„ÂÁ‰†ÛÚ
עונותמסמר.מבדיקותהשרשתםשלכלל364החוטריםנמצאו
57חוטריםמושרשים.בתהליכיההשרשהנדרשולפחותשישה
חודשיםשלהשרשהוהקשיהבתנאילחותכדילזהותיצירת
שורשים,אולםבמרביתהשתיליםהופיעוהשורשיםרקשישה
עדתשעהחודשיםלאחרניתוקםוהעברתםלהשרשהולגידול
בחממה)תמונה3מימין,ובפתיחתהמאמר(.

וקבועה )תמונה  .(2הלחות
נשמרה בעזרת ערפול קצוב
במתזים.בניסויסמר)(2השריית
הלחות נעשתה באמצעות
מערפלים )פוגרים( היוצרים
ערפל"יבש"-טיפותמיםדקות
מאד,בקצבמשתנהלפישעות
היום.משךההשרשהבתנאי
ערפולוהקשיההיהכשבעה
חודשים,לאחריהםהועברוכל
החוטרים להתבססות וגידול
לשלושה-ארבעה חודשים
נוספים בחממה ,עד לצימוח
עליםחדשים.
■ טיפוליםלשיפורהשרשת
תמונה:3חוטרתמרקטןמושרש
החוטרים:
א.מצעההשרשה:בניסויקטורהנבחנושלושהמצעיםשונים:
טוף,0.8טוף:כבולביחסשל1:1ומצעפרלייט.4בניסוייםמצפה
שלםוסמר)(1נבחנהההשרשהבמצעטוף:כבולביחס1:9
ובניסויסמר)(2מצעטוף:כבול1:9ומצעשלסיביקוקוס.בכל
המצעים השונים שולב דשן אוסמוקוט  18-6-12למשך
שמונה-תשעהחודשים,במינוןשל10ג'/ליטר.
ב .טמפרטורת המצע :בניסויי מצפה שלם וסמר ) (1נבחנה
++השרשהבטמפרטורהשל271מ"צובטמפרטורהשל351
מ"צ.בניסויקטורהוסמר)(2הושרשוהחוטריםבטמפרטורהשל
+301מ"צ.
ג.הורמוניההשרשה:חלקמהחוטריםנטבלובעתחיטויםבתמיסה
שהכילההורמוןהשרשה)K-IBAמלחאשלגנישלחומצהאינדול-
בוטירית(,בנוסףלפונגצידים.בניסויקטורהבאמצעותטבילה
בתמיסההמכילהK-IBAבריכוז450ח"מ.בניסויסמר)(2נטבל
בסיסםשלחלקמהחוטריםבאבקתהשרשההורמורילIBA
),T-8(Indol Butyric AcidאוטבילהבתמיסתK-IBAבריכוז.25mM
ד.גיזוםהעלים:בניסוייםמצפהשלםוסמר)(1נבחנההשרשת
חוטריםעםעליםבאורךמלא,לעומתעליםמקוצריםלשלישעד
חצי.בניסויסמר)(2הושווחוטריםעםעליםבאורךמלאלעלים
שנחתכובבסיסם.
■ בחינת השתילים במטע :בחורף  2005ניטעו שתי חלקות
שלשתילי'מג'הול':האחתלהשוואתחוטריםקטניםמושרשים
עםחוטריקרקעגדוליםבקיבוץסמר,והשנייהבתחנתנסיונות
יטבתה,הכוללתלהשוואהחוטרים"מאורגזים"גדוליםושתילים
מתרביתרקמה.חלקההשוואתיתנוספתביןחוטריםקטנים
ממשתלהוחוטריקרקעגדוליםנשתלהבאביב2006במטעסמר.

ÏÚ†ÌÈÂ˘†ÌÈ·ÈÎ¯Ó†Ï˘†˙ÂÚÙ˘‰
˙¯Ó˙†È¯ËÂÁ†Ï˘†‰˙ÂÓ˙‰Â†‰˘¯˘‰‰†ÈÎÈÏ‰
■מצעהשרשה:נבחנההשרשתהחוטריםבמספרמצעיגידול
שונים.למצעטוףולתערובתטוף:כבול)ביחס(1:9נמצאהעדיפות
עלפניהמצעיםהאחריםשנבדקוהןלהשרשהוהןבתמותה
מרקבונות)טבלה.(1

טבלה:1השפעתמצעהגידולעלתמותהמרקבונותבמהלך
ההשרשהועלההשתרשותחוטריתמרבניסויקטורה,בוהשריית
ההשרשהועלההשתרשותחוטריתמרבניסויקטורה,בוהשריית
הלחותנעשתהבאמצעותמתזים,ובניסויסמר),(2בוהלחות
הלחותנעשתהבאמצעותמתזים,ובניסויסמר),(2בוהלחות
הושרתהעל-ידיפוגרים
הושרתהעל-ידיפוגרים
מספרחוטריםשנבחנו

39

38

37

תמותהמרקבונות

22

22

14

אחוזתמותהמרקבונות

56.4

57.9

37.8

חוטריםמושרשים

4

3

6

אחוזהשרשה

10.3

7.3

14.0

ניסויסמר):(2
השרייתלחותבפוגרים

טוף:כבול
1:9

סיביקוקוס

מספר חוטרים שנבחנו

54

52

תמותהמרקבונות

מעטה

מעטה

מספררוטריםמושרשים

15

5

אחוזהשרשה

27.8

9.6

■טמפרטורתהמצע:לאנראההבדלבהשתרשותחוטריםבהשפעת
טמפרטורתהמצעבין27ל35-מ"צ.כנראהשהטמפרטורות
שנבדקוהיובטווחנוחליצירתשורשים.טמפרטורתהמצעהגבוהה
)35מ"צ(לאעזרהלהשתרשותבחוטריםממצפהשלם,אולם
העלתהאתאחוזתמותתםמרקבונות)טבלה.(2

טבלה:2השפעתטמפרטורתההשרשהעלתמותהמרקבונות
בחוטריםממצפהשלם
חוטריםממצפהשלם
מספרחוטריםשנבחנו
תמותהמרקבונות
אחוזתמותהמרקבונות

˙ÔÂÈ„Â†˙Â‡ˆÂ
בעבודהזובוצעוארבעהניסוייםלהשרשתחוטריתמרים,שנלקחו
במהלך שלוש עונות מהמשקים קטורה ומצפה שלם ובשתי
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השרשה)מ"צ(
+351
37
25
67.6

טבלה:3השפעתגיזוםכדימחציתמאורךהעליםבחוטריםעל
השתרשות ותמותה מרקבונות בניסוי סמר ) (1ועל תמותה
מרקבונותבניסוימצפהשלם
הניסוי

גזום

לאגזום

סמר)(1
מספרחוטריםשנבחנו
חוטריםמושרשים
אחוזהשרשה
תמותהמרקבונות
אחוזתמותהמרקבונות

36
11
30.6
12
33.3

35
13
37.1
12
34.3

מספרחוטריםשנבחנו
אחוזהשרשה
תמותהמרקבונות
אחוזתמותהמרקבונות

37
0
27
73

36
0
18
48.6

אתהעליםבכלהתזה.אכן,שיעורהרקבונותירדבאופןמשמעותי,
וכמעטשלאנמצאוחוטריםשלבםנפגע.אולםלאחרכשלושה
חודשים,במספרימיםחמיםבמיוחדעםעוצמותקרינהגבוהות
נפגעוהחוטריםועליםרביםהתייבשו.הפחתתהרטיבותבהשרשה
מחייבתכיולנוסףלמניעתההתייבשות,בעזרתתוספתהרטבה
בתדירותנמוכהממתזים.כדאילבחוןגםהצללהברמותשונות,
למניעתנזקיקרינהוחום.
■ קשירתעלים:השימושבחבללקשירתהעליםלצמצוםנפח
החוטרגרםלפציעותבעליםבניסויקטורהוהעלהאתשיעור
הרקבונות.המעברלשימושברצועותרחבותמסוגשמשונית
לקשירתעליםבמקוםבחבלים,הפחיתבמידהרבהאתהרקבונות
במקוםהחיכוךעםהרצועה.
■שימושבהורמוניהשרשה:טיפוליםבהורמוניהשרשההורמוריל
T-8ו,K-IBA-בריכוזיםשוניםובכמהצורותיישום,לאהעלובהרבה
אתשיעורההשתרשות.בניסויסמר)(2אחוזההשרשהשלחוטרים
שטופלובהורמורילT-8היהגבוהיותרבהשוואהלטבילהבתמיסה
המכילה,K-IBAאךאחוזההשרשההכלליהיהנמוך.בעצים
דו-פסיגייםמקובלשאוקסיניםמעודדיםיצירתשורשים.התוצאות
שהתקבלותואמותאתהמידעמעבודותאחרות,לפיובדקלים
החד-פסיגייםאיןחומריםאלהמשפריםבאופןמשמעותיאת
ההשרשה).(Pittenger,2005
■ גודלהחוטרהמושרש:בעבודהזומצאנויתרוןלגודלהחוטר
באחוזיההשרשה.בניסויסמר)(1משקלםהממוצעשלחוטרים
שהשתרשו היה  3.4ק"ג ,בהשוואה למשקל ממוצע של כלל
החוטרים,שעמד2ק"ג.בניסויסמר)(2המשקלהממוצעשל
החוטרים המושרשים בזמן השתילה היה  3.460ק"ג וקוטרם
בממדהצרהיה11.06ס"מ,בעודשהמשקלהממוצעשלכלל
החוטרים בניסוי עמד על  3.180ק"ג וקוטרם בממד הצר על
9.99ס"מ.בעבודותקודמותנמצאבהעתקהיתרוןלחוטריםגדולים
);Hodel, 2003b; Pittenger, 2005; Zaid, 1999ברנשטיין.(2004,
הוצע,שמאגריהמזוןשבלבהתמרחיונייםלתהליךההשרשה
).(Reuveni,1972התוצאותשלנומאשרותממצאזה,אםכי
החוטריםשנבדקוהיוקטניםבכדיסדרגודלשלם.
■הימצאותשורשיםבחוטריקרקע:בניסויסמר)(2נמצאיתרון
בהשרשתםשלחוטריםשהחלואתתהליכיההשרשהעודלפני
הניתוקמצמחהאם,לעומתחוטריםשנותקוללאכלמערכת
שורשיםנראית)טבלה.(4עבודותקודמותהצביעועלכךשחלק
משורשיחוטריםשנקטעיםעםהניתוקמתחדשיםלאחרהשרשת
החוטר).(Hodel, 2003a; Pittenger, 2005לכן,לחוטריםשהועתקו
עםשורשיםסיכויטוביותרלהצמיחשורשיםחדשיםולהיקלט.
התוצאותבעבודהזומאשרותאתהממצאגםבקליטתםשל
חוטריםקטניםמאודבמשתלה.אולם,חוטריקרקעבעלישורשים
אינםערובהלהצלחהבהשרשהובקליטתהחוטרבמשתלה:רק
26%מחוטריהקרקעהמושרשיםהצליחולהפוךלשתיליםשיצאו
לנטיעה.ככלל,ההצלחהשלהחוטריםהעילייםהייתהנמוכה
בהרבהמשלחוטריהקרקע:בהשרשתהחוטריםהעילייםממצפה
שלםלאשרדאפילואחד.

מצפהשלם

■גיזוםעלים:בניסויסמר)(1נמצאיתרוןקלבהשרשתחוטרים
עםעליםשלמיםלעומתחוטריםשעליהםגזומים,ולאנמצאהבדל
בשיעורהתמותהמרקבונותשלחוטריםאלה.בניסוימצפהשלם,
החוטריםשנגזמולקיצורהעליםנפגעומרקבונותיותרמחוטרים
עםעליםשלמים)טבלה.(3
בניסויסמר),(1בחוטריםשעליהםקוצרועדבסיסםהשתרש
חוטראחדמתוך,(6%)17בהשוואהל20-חוטריםמתוך106
)(19%עםעליםשלמים.
מספרעבודותבעברעסקובגיזוםעליחוטריםלפניהעברתם
לנטיעה.הוצע,שגיזוםזהמגןעלהכותרתועללבהתמרמנזקים
העלוליםלהיגרםבעתהעתקתהחוטר,ומצמצםמאודאתאובדן
המיםשלהעץמטרנספירציהעדלהתאוששותמערכתהשורשים
);Hodel, 2003b; Pittenger, 2005; Zaid, 1999ברנשטיין.(2004,עבודות
אחרות)מסוכמותב(Pittenger, 2005-מצאודווקאיתרוןבהשארת
העליםבדקליםטרופייםשוניםבעתהעתקתהחוטרוהשרשתו,
כלעודנשמרותנאילחותוהשקיהמתאימים.התוצאותבעבודה
זוהצביעועליתרוןבהשארתהעליםהשלמים.יתכןשקיצורהעלים
גרםלהפחתהבשיעורהפוטוסינתזה,והחתכיםהביאולחשיפה
מוגברתלתקיפתפתוגניםהגורמיםלרקבונות.השארתהעלים
יכולהגםלתרוםלעידודתהליכיההשרשהבאמצעותסיגנאלים
הורמונלייםשמפרישיםהעלים.
■ שימושבמתזיערפול:השרשתהחוטריםדורשתיצירתתנאי
לחותלמניעתהתייבשותהעלים.בניסוייםהראשוניםהושרתה
הלחותבערפלקצובבאמצעותמתזים.בניסוייםאלהסבלוחוטרים
רביםמרקבונותבעליםעקבהלחותהרבהשנוצרהונגירתןשל
טיפותמיםלאורךהעליםלכיווןבסיסהחוטרולבהתמר.בניסוי
מצפהשלם61.6%מהחוטריםמתומרקבונותובניסויסמר)(1
מצאנו33.8%תמותה.בניסויסמר)(2ניסינולהפחיתאתשיעור
הרקבונותעל-ידימעברלשימושבפוגריםהמייצריםערפל"יבש",
לעומתהשימושבעברבמתזיהערפולהסטנדרטיים,המרטיבים

‘Alon Hanotea’ vol. 60 September 2006

28

)(316

'עלוןהנוטע'שנהס',ספטמבר2006

˘„ÂÁ‰†ÛÚ
יתכןשחוטריהקרקעהחלובתהליכיהאינציאציהליצירתהשורשים
עודלפניהניתוק,ולכןתהליכיההשרשהשלהםהיויעיליםיותר.
יכולגםלהיותשחוטריהקרקענפגעופחותבעתניתוקםמצמחי
האם.

מהםאינםשורדים.החוטריםהמושרשים,כמושתיליתרבית
הרקמה,נשתליםרקלאחרשצימחועליםחדשיםבמשתלהולכן
הםבעלישרידותגבוהה.השתיליםנשתליםבגושללאפגיעה
במערכתהשורשיםוהנטיעהבשדהרקמשפרתאתתנאיהצימוח
שלהם.שלבהמשתלהמהווהעלכןמסנןיעיללנטיעתשתילים
מוצלחיםומאפשרסילוקמוקדםשלחוטריםשאינםמוכניםלנטיעה.

טבלה:4ההצלחההסופיתשלהשתיליםכתלותבהימצאות
שורשיםבזמןניתוקהחוטריםמצמחיהאם;ניסויסמר)(2
שורשיםבניתוק
מצמחהאם
מספרחוטריםשנבחנו
מספרשתיליםמוצלחים
אחוזשתיליםמוצלחים

עםשורשים

ללאשורשים

42
11
26.2

65
9
13.8

טבלה:5סקרהתפתחותותמותהשלשתילי'מג'הול'שנהוחצימנטיעה;תחנת
נסיונותיטבתהומטעסמר
מקורהחוטרים

חלקתמודלבמטעיוטבתה
חוטריםעליים"מאורגזים"
שתיליתרביתרקמה
חוטריםצעיריםשהושרשובמשתלה

■ ניתוקהחוטריםמעציהאם:אחתהבעיותהקשותשהתגלו
במהלךהעבודהושעדייןישלהתמודדעמההיאשיפורהניתוקשל
החוטריםהצעירים.החוטריםהקטנים,בעיקרחוטריהאוויר,חבויים
בבסיסיכפותהתמריםוקשהמאדלחלצםבעזרתאיזמלופטיש.
לבהחוטרעדיןורגישמאדוהלחיצותבזמןהחילוץמביןבסיסי
העליםמסוגלותלמעוךאותו.הוצאתחוטריםבעזרתסכיןומחפרון
נמצאהלאיעילהופגעהקשותבחוטרהקטן.לערכתנו,חלקגדול
מתמותתהחוטריםבניסוייההשרשה,במיוחדהחוטריםהעיליים
ממצפהשלםשלאהשתרשוכלל,נובעתמפגיעה,שאינהמזוהה
חיצונית,בלבהחוטרהצעירבתהליךהניתוקמצמחהאם.תנועה
לאזהירהבעתהניתוקבאיזמלופטישמביאהלמעיכתלבהתמר
שלהחוטרשעדייןאינוקשיחדיו,ולמותושלהחוטר.פיתוחטכניקה
יעילהיותרלחילוץחוטריםמצמחיהאםתשפראתאחוזיההשרשה
והתפתחותהשתיליםותאפשראףשימושבחוטריםקטניםיותר.
ניתןלהתמקדבאיסוףהחוטריםהקטניםלהשרשהבעתהניקוי
ולאחרהוצאתהחוטריםהגדוליםמצמחיהאם.מסביבלחוטרים
גדוליםנוצריםחוטריבתקטנים,והוצאתםהזהירהמהחוטר
המנותקעשויהלהיותקלהיותר.
■קליטהוהתפתחותהחוטריםבמטע:בחורף2005ניטעושתי
חלקות של שתילי 'מג'הול' :האחת להשוואת חוטרים קטנים
מושרשיםעםחוטריקרקעגדוליםבקיבוץסמר,והשנייהבתחנת
נסיונותיטבתה,הכוללתלהשוואהחוטריאווירגדוליםומאורגזים
ושתיליםמתרביתרקמה.חלקההשוואתיתנוספתביןחוטרים
קטניםממשתלהוחוטריקרקעגדוליםנשתלהבאביב2006במטע
סמר.לאחרכשנהוחצימשתילתםנמצאשכלהחוטריםהמושרשים
במשתלה,בדומהלשתיליתרביתהרקמה,התפתחויפה,היוירוקים
ורענניםמאדוחלקםאףהוציאותפרחותראשונות.חלקמחוטרי
האוויר ה"מאורגזים" ומחוטרי הקרקע הרגילים מתו ,ורמת
התפתחותםשלהאחריםנפלהמזושלחוטריהמשתלההמושרשים
)טבלה,5תמונה.(4בחוטריקרקעובחוטריאוויר"מאורגזים"קיום
השורשיםאינומבטיחאתיעילותםבקליטתמיםודשנים.חוטרים
רבים,גםאםהתפתחועליהםשורשים,ניזוניםבעיקרמצמחהאם,
ולכןבעתניתוקםונטיעתםמחדשבמטעהםסובליםמאודורבים
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ציוןממוצע*
אחוז
מספר
מספר
החוטרים החוטרים החוטרים שלהתפתחות
שנשתלו שנקלטו שנקלטו החוטרים
12
10
20

8
10
20

67
100
100

+22
+4.50.7
+4.150.7

חלקתמודלבמטעסמר
חוטריקרקעגדולים
חוטריםצעיריםשהושרשובמשתלה

50
11

37
11

74
100

-

*דרגות5-1מבטאותאתהתפתחותהחוטריםלאחרשנהוחצימנטיעתםבמטעבתחנתנסיונות
יטבתה=1:חלש=5,מפותח

תמונה:4חלקתהמודלביטבתהלבחינתקליטהוהתפתחותחוטריםמושרשים,שתיליתרבית
רקמהוחוטרים"מאורגזים".למעלהמימיןנראיםשניחוטרים"מאורגזים"שלאנקלטוומתו.
בהגדלה-חוטרמשתלהמושרשעםחוטריבתותפרחותראשונות
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˙˙Â„Â
מחקרזהמומןבחלקועל-ידישולחןתמרבמועצתהצמחים.
ברצוננולהודותלמשקיםקטורה,מצפהשלםוסמרעלשאיפשרו
לנולהוציאחוטריםרביםממטעיהם.תודהמיוחדתלדיגימקיבוץ
סמרעלהעזרהבמהלךכלשלביהניסוי.
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תמונה:5מערכתהשורשיםבחוטרלפנינטיעה

ÌÂÎÈÒ
בניסוייםשהוצגונמצאשניתןלייצרבמשתלהשתיליתמרמחוטרים
קטנים.שיעורההצלחהשהתקבלעדייןנמוךונגרםכנראהמפגיעה
בחוטרים במהלך ניתוקם מצמחי האם ,מרקבונות בשתילים
המגודליםבתנאיםשללחותגבוההאומקשייםבהשרשתהחוטר
המנותק.פיתוחטכניקהיעילהיותרלחילוץחוטריםמצמחיאם
והמשךכיולושיפורתנאיההשרשהישפרואתאחוזיההשרשה
והתפתחותהשתיליםויאפשרואףשימושבחוטריםקטניםיותר.
אנומציעיםלהמשיךבאיפיוןהתנאיםהמיטבייםלניתוקולהשרשת
החוטריםבקנהמידהגדוליותר,כדילשפראתיעילותההשרשה.
כיום,כלפעולתהעתקתהחוטריםנעשיתעל-ידיהחקלאיעצמו.
השיטההמוצעתבעבודהזודורשתציודוהתמקצעותרבה.אנו
מציעים שבעתיד יעבור ניתוק החוטרים הקטנים והשרשתם
לשתלניםמקצועייםשיתמחובביצועעבודותאלו.צעדיםמסחריים
ראשונייםבכיווניםאלההחלוכברלהתרחשבארץ.
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