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 רקע

 

בנוסף על צעדים , ההיגוי לבחינת ענף גידול הפרחים וצמחי הנוי הומלץח ועדת "בדו-

.   פיתוח וטיפוח של גידולים וזנים חדשים, אינטרודוקציה , להתמקד במחקר , ארגוניים

 (.2646בזק  .)בעבר פעילות זו תרמה לביסוס היתרון היחסי של ישראל בענף זה

צמחי מדבר שנאספו .    ן חסכוניים במיםבמסגרת ענף זה נכלל מחקר ופיתוח של צמחי גינו

לאחר בחינת מופעם הגנני  נבחנים . פ ערבה"מתוך צמחית הבר המדברית נבחנים במו

תחום זה הורחב . צמחים אלו בתנאי השקיה מועטה להתאמתם לצרכי גינון חסכוני במים

 .  כבישיםלאחרונה לפיתוח ויצור זרעי צמחי בר מישראל למטרות שיקום נופי וגינון צידי 

. בענף ההורטיקולטורי קיים ביקוש רב למוצרים חדשים להשלמת הגידולים המסורתיים השולטים בענף

יתרונה היחסי של ישראל בסחר העולמי בענף צמחי הנוי הוא בחדשנות המאפשרת עמידה בתחרות עם 

לשוק ותנאי אקלים  קרבה, זמינות כוח עבודה זול, מדינות מתחרות בעלות יתרונות יחסיים כעלות גידול

 . ואיכות מים משופרים

צמחי ".  פילרים"בתוך המסגרת הזו בחרנו לשים את הדגש על צמחים היכולים לשמש כצמחי מילוי 

המילוי משמשים כתוספת לזרי פרחים וחשיבותם עלתה מאוד בשנים האחרונות לאור ההתפתחות הנכרת 

ידות מכירה במרבית רשתות השיווק הגדולות הנמכרים ביח, זרים מוכנים מראש –" הבוקטים"בשוק 



הצמחים המוצעים לאקלום בהצעה זו , לפיכך. מגמה התופסת נתח שוק גדל והולך בפני עצמו. באירופה

בעל נפח " פילר"נמנים על צמחי המדבר ומתאימים מבחינת מבנה הצמח ואופיו לפיתוח ענף תוספת 

 .  למילוי זרי פרחים

י קבוצת מחקר וחקלאים בערבה לאקלום מן הבר של מספר "חרונות עמגמות אלה נוצלו בשנים הא

אפונת ,  'שבית גידולה הטבעי הינו אזור הנגב והערבה (Aerva persica)' כסופית המדבר': גידולים

 דזרט מריגולד , שמקורה בצמחיית הבר של אוסטרליה (Swinsona formosus)' המדבר

(aBaileya  multiradiat ) , שדות זהב(Lastenia globrata). , חומעה ורודה( Rumex Cyprius  ) ,

 בסך הכל. ועוד(  Lavandula coronopifolia )אזוביון מדברי , ( Lotus Langinosus )לוטוס מדברי 

גידולים אלה עדיין לא הגיעו למימוש מלא של . כשבעים מינים נמצאים בשלבים שונים בתכנית הפיתוח

אך חלקם כבר משווקים ומעוררים תגובות נלהבות בשוק הצמא למוצרים , הפוטנציאל הכלכלי שלהם

 . חדשים ואקזוטיים

לשיקום , נון החסכוני במיםאינטרודוקציה ופיתוח גידולים וזנים חדשים לתעשיית הגי-מטרות המחקר 

כל זאת תוך השלמת פרוטוקול . לקטיף ולעציצים פורחים ליצוא, ליצור וריבוי צמחי מילוי לזרים, נופי

 .יצור זרעים של מינים אלו משמש בסיס לענף רווחי ביותר לחקלאי הערבה. הגידול הנדרש

 תוצאות ביניים

, היביסקוס עב גביע, הם אפונת המדברמספר מינים מנוצלים כבר כיום לשימוש מסחרי בניני

. ואלמליח" דנציגר" –י משתלות נוספות "מינים נוספים מבוקשים ע 5. חמניות ממספר זנים

 . פ למשתלות"חומר ריבוי יועבר לאחר שיעוגן ההסכם בין המו

 


