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  תקציר:

כי לא קיימים הבדלים ברורים בין  מלמדת בעבודת מחקר זושנסרקו  רגלת הגינהקווי 12ה של בחינ

ה אוקסלית. אולם, נמצאו הבדלים ברורים בין הקווים וחומצהשונות, חומצות השומן  רכוזהקווים ב

נבחנו שלושה אלו, שבאו לידי ביטוי במופע הצמח, תכונות מורפולוגיות ופנולוגיות. בהתאם לתוצאות 

שנאספו , papillato-stellulata (Pop) -, וnitida (Pon)מינים שונים:  -מיקרוהשייכים לשלושה קווים 

לא נמצאה . במערכות ניסוי שהתבצעו בפיטוטרון שהוא קו מסחרי sativa (Pos) -ומבתי גידול בארץ, 

 החומצוההרכב וריכוז חומצות השומן,  על ת הסביבהרטוריום וטמפהאורך של  השפעה משמעותית

אולם, כן הייתה השפעה שלהם על צמוח וצבירת ביומסה )ראה/י דו"ח שנה קודמת(. . קסליתאוה

המינים  -מיקרוף האחרונה במנהרה עבירה, נבחן הפוטנציאל של שנערך בעונת החור נוסףבניסוי 

השונים שנאספו ונבחנו במחקר זה כגידול משלים לזן המסחרי בעונת החורף. מערכת ניסויים זו 

( אופיינו ברמת שרידות P. granulato-stellulata) Gra -ו Ponמקומיים  מינים-מיקרושני כי לימדה 

 -מיקרוצבירת ביומסה גבוהה בשלושה קצירים, בהשוואה לשאר  גבוהה בחודשי החורף, ויכולת

המינים שנבחנו. יחד עם תוצאות הדו"ח הקודם, נראה לכן כי לאחר פעילות טיפוח לייצוב של השונות 

לזנים בחודשי החורף  משלים אלו כגידול מסחרי מינים-מיקרושמקורה בבר, יש פוטנציאל ל

בחודשי הקיץ והסתיו כדי לבחון  ניסויגם האחרונה ביצענו ר בשנת המחק.  שיגודלו בקיץ המסחריים

את הפוטנציאל החקלאי של הזן המסחרי תחת משטרי קציר שונים. ניסוי זה שנערך בקנה מידה חצי 

עונות צירים של הצמחים מאפשר קבלת יבול מקסימלי, כשכי שלושה ק לימדמסחרי במושב היוגב 

 .אוקטובר(-יוני( ובסתיו )ספטמבר–אביב )אפריל בהן  יכולות להתחיל המומלצות השתילה

 

 מבוא: 

, רגלתיים( הוא צמח עשיר בתרכובות שונות התורמות  Portulaca oleracea) רגלת הגינה

לפעילותו הביולוגית ולחשיבות פיתוחו כצמח מאכל טרי. על הפעילות הביולוגית אחראיים בעיקר 

(, ותרכובות נוגדות חמצון שונות, ALA) -linolenicהריכוזים הגבוהים של חומצת השומן החיונית 

(, C. הרכב ויטמינים גבוה )בעיקר ויטמין (1), המצויים בעלים ובזרעים של הצמח -tocopherolכגון 

קרטנואידים, ומינרלים תזונתיים חשובים )מגנזיום, סידן, אשלגן וברזל(, תורמים לערך תזונתי גבוה 

גבוה יותר מאשר במיני צמחים אחרים כמו תרד  ר. הגינהב ALA. ידוע כי ריכוז ר. הגינהשל 

(Spinacia oleracea) חסה ,(Lactuca sativa)רדל , ח(Brassica (juncea( וסלק ,Beta 

vulgaris) (2 ,3) ,המשמש ר. הגינהבעבודת מחקר זו את  בחנו. לאור כל המידע המובא לעיל ,

באזור הים התיכון ובאירופה כצמח מאכל שנאסף בדרך כלל מן הבר, כגידול אינטנסיבי חדש בארץ. 

הוא למעשה קומפלקס פוליפלואידי של   ר. הגינהטקסונומיים הראו כי הצמח המכונה -מחקרים ציטו

במהלך העבודה אותרו  .זהושווה במחקר ה, אשר ערכם התזונתי (5, 4) מינים-מיקרויותר מעשרה 

נבחרו קווים של בחינת העל פי תוצאות . (א'שנה קווים שונים של רגלה )ראה דו"ח  12ואופיינו 

 papillato-stellulata -, וP. olearcea :sativa (Pos ,)nitida (Pon)שונים של  מינים-מיקרושלושה 

(Pop)במטרה לבחון השנייה נבחנו בשנת המחקר , . אלו שנבדלו בעיקר במופע הצמח וקצב הצימוח

תגובת נבחנה ון בניסוי בפיטוטר. בעליםדרכים אגרוטכניות להפחתה של רכוז חומצה האוקסלית 

במטרה לבחון את הפוטנציאל החקלאי של הצמח בגידול  טרי אורך יום וטמפרטורהשהצמחים למ
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לימוד כמות היבול הפוטנציאלית בניסויי שדה חצי מסחריים נבחנו בשנה ג'  .לאורך עונות שונות

 לראשונה בדו"ח מחקר זה.ומובאים 

 

 פירוט תוצאות המחקר:

 שנה א'

שנאסף מצמחים בחתך של  קומפלקס רגלת הגינה-מיניצרנו אוסף זרעים של י 2007במהלך קיץ 

צפון, מחופיו הדרומיים של ים המלח ועד לגולן. על פי מבנה מורפולוגי של קליפת הזרע שויכו  -דרום 

 ,P. granulato-stellulata (Pog) ,(Pon) P. nitida, מיקרו מיניםהצמחים שנאספו מהבר לחמישה 

P. papillato-stellulata (Pop) ,P. olearceae (Pol) אחד שמקורו ככל הנראה מין -ומיקרו

 . P. sativa (Pos) -באירופה, זוהה כ

 

 
 

 .Pמראה של ארבעה מתוך חמשת הקווים הנבחנים. משמאל לימין פרט בודד של הקווים  .1איור 
granulato-stellulata  ,P. nitida, P. papillato-stellulataו ,- P. sativa. 

 

בניסוי עציצים, בתנאי חממה, תחת משטר המינים בוצע מיקרו אפיון מורפולוגי ופנולוגי של 

, יום/לילה. מהתוצאות למדנו כי השונות בין קווים קטנה מהשונות בין 0C 27/18טמפרטורה של 

היה בעל מראה שרוע,  Pog -(, מתקבל הרושם שבעוד ש1מינים. ממופע הצמח )תמונה -המיקרו

-מופע זקוף יותר מלשאר מיקרו Posשאר הקווים היו בעלי מראה שיחי יותר. לעומתו, לקו המסחרי 

, 1מינים. על ההבדלים בקצב הצימוח ומופע הצמח ניתן ללמוד גם מהתוצאות המתוארות באיור ה

והתפתחות ענפים בהן מבוטא קצב התארכות הגבעול הראשי עד למועד הופעת הפרח הראשון 

 צדדיים. 

 

שלא קיימים הבדלים משמעותיים בכמות היחסית של  הראו הרגלה תוצאות של מיצוי מעלי

מינים השונים. באופן כללי, כמותן היחסית של חומצות השומן הבלתי -חומצות השומן בין המיקרו

ת( כשחומצת השומן )ח. פלמיטולאית, אולאית, לינולנית, ולינולאי 75% -רוויות בעלים מגיע עד כ

>(. בנוסף לה, הייתה הכמות היחסית של החומצה 50%) ALAהיא  הרגלההעיקרית בעלים של 

מכלל חומצות השומן. חומצת שומן רוויה זו שכיחה בשמן ממקור צמחי וידועה  12%הפלמיטית  כ 
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כמות כלל  Posאוקסידנטית. בשונה משאר המינים, פרופיל חומצות השומן של -בפעילותה האנטי

(. האחרונה הופיעה בכמות נמוכה 1.1%( וחומצה לאורית )1.2%יחסית נמוכה גם חומצה ליגנוצרית )

 .Pon גם בפרופיל חומצות השומן של

 
הוא שם כללי לשמונה , שE)ויטמין  תכולה של טוקופרול )ה תבנוסף לחומצות שומן חיוניות הי

 µg -ו µg g-1 FW 400 -ל כטווח ריכוזים ש נמדדצורות שונות של קבוצת תרכובות המסיסות בשומן. 

g-1 FW 200 עבור 1.1 -ל ,α ו- γ  .ריכוזים אלו גבוהים ביחס למקורות צמחיים אחרים טוקופרול

מבין קבוצת החומרים . mg/g 0.3 -העשירים בטוקפרול כמו זרעי חמנייה ושקד, שבהם הריכוז הוא כ

תרכובת  זוהיטוקפרול.  -ינה ביולוגית הוא אלפא, הזמין ביותר מבחEהמהווים את קבוצת הויטמין 

חשובה ביותר המגנה על ממברנות תאיות מפני נזק חמצוני של רדיקלים ליפידיים הנוצרים תוך כדי 

טוקפרול קיימת גם  α -למבחינה תזונתית  ,USDA -על פי נתוני הלכן, קסידציה של שומנים. ופרא

 הסיכון למחלות כלי דם ולב והקטנתמפני חימצון,  LDLחשיבות בהגנה על 

((http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=15869.  

 

קיים  Pon -ו Pos -ו  Popמיניםה-מיקרו תלושכי לששנת העבודה הראשונה לימדו תוצאות 

, בעל המראה הזקוף וקצב הצימוח המהיר יהיה יתרון בקטיף Pos -הערכנו כי לפוטנציאל חקלאי. 

 ,בעל הצימוח הוגטטיבי ,Pop -וכל לשמש כל הצמח )גבעול ועלים( למאכל, בעוד שלמוקדם, שבו י

יהיה יתרון בקטיף מאוחר יותר. במהלך הניסויים בררנו מספר צמחים בעלי מופע ייחודי מכל אחד 

 מינים אשר שימשו בשנת המחקר השנייה.-רושלשות המיקמ

 

 שנה ב'

שינוי במאזן לנבחנה ההנחה כי  ת הגינהרגלים של כדי להוריד את ריכוזי החומצה האוקסלית בעל

כללה את שלושת ניסוי המערכת החנקן הזמין לצמח יש השפעה על הצטברות החומצות האורגנית. 

משטרי דישון שונים בשגדלו בעציצים עם וורמיקוליט והושקו בהוגלנד  Pon -ו Pos ,Popהקווים 

 . כללו ריכוזים משתנים של ניטראט ואמוניוםש

 

ניטראט )ביקורת( ועד לטיפול שכלל 100% -שינוי מאזן החנקן הזמין מכי  לימדות תוצאוה

. ומר הטרי והיבש של העליםגרם לירידה משמעותית במשקל הח ,25:75ביחס של  וםניטראט:אמוני

 Pop -ו Ponהמשקל היבש של העלים של , היה יוםניטראט:אמונ 50:50אולם, במשטרי דישון של עד 

על יתרונם של הקווים שמקורם בפלורה המקומית, על שמרמז , מה Posשל מובהק מזה  באופןגבוה 

 המסחרי.  הקופני 

 

, ניטראט( 100%בעלים של צמחים שגדלו בתנאי הביקורת ) פרופיל חומצות השומן החופשיות

, Pon -ו Pos ,Popמכלל חומצות השומן בקווים  75.3% -ו 69.8%, 56.3%מהווה  ALAהראה כי 

בהשוואה   Ponבעלים של  ALAנמצאו בריכוז  1.5של פי יסטית טמובהקים סטהבדלים אמה. בהת

נמצאו בעלים של שלושת הקווים ריכוזים לא מבוטלים של  ,ALA -בנוסף ל (. 2)איור  Pos -לאלו שב

. (2)איור  (12%-6%(, וחומצה לינולאית )6%(, חומצה אוליאית )15%-12%למיטית )אחומצה פ
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בתמיסת הדישון תרמה להפחתה  וםריכוזי הניטראט לטובת עליה בריכוז האמונישל  הורדה

 Pop -ו  Ponמשמעותית בריכוז החומצה האוקסלית בעלים של שלושת הקווים הנבחנים. בקווים 

בהשוואה לביקורת  וםשל ניטראט:אמוני 75:25כבר במאזן של מובהקת סטטיסטית נמצאה ירידה 

בהשוואה  50% -רק בהפחתה של הניטראט למובהקים צאו הבדלים נמ Posניטראט(. בקו  100%)

 . (ניטראט 100%לביקורת )

 

 

. התוצאות רגלת הגינה. רכוז חומצות השומן החופשיות במיצוי עלים של שלושה קווים של 2איור 

 מתארות את הרכוז בצמחים שגדלו בעציצים תחת משטר דישון עם תמיסת הוגלאנד מלאה )ביקורת(.

 

לא בין גם , לא נמצאו הבדלים בין הקווים ו(C)ויטמין  יקה של ריכוזי החומצה האסקורביתמבד 

גם בריכוז  Pon -ו Popראה עלייה בקווים הנוסף ממצא מעניין  (.3טיפולי הדישון השונים )איור 

, בהשוואה 75:25טוקופרול( תחת משטר דישון אמוניה:ניטראט ברכוזים של -)אלפא Eויטמין 

 -וב ;75:25בטיפול ניטראט:אמוניה  Pon -נמצאה ב γ-tocopherolעלייה מובהקת בריכוז  לביקורת.

Pop ממצאים אלו, יחד עם התוצאות שדווחו בשנה הקודמת . 50:50 -בטיפול ניטראט:אמוניה ב

 במחקר זה.לראשונה  ושנמצאו בארץ ושנבחנהגלום בקווים החקלאי על הפוטנציאל מצביעים 

 

השפעת הטמפרטורה ואורך היום על ההתפתחות, מדדי יבול ותכולת לאפיין את  במטרה

בתנאים גם  Pop -ו Pon  ,Pos, נבחנו שלושת הקוויםרגלת הגינהטיפוסי  3מטבוליטים של 

. בכל משטרי טמפרטורהארבעה ביטוטרון הפקולטה לחקלאות ברחובות, הניסוי נערך בפמבוקרים. 

  שעות. 9 של שעות ויום קצר 16יום ארוך יום:  אחד ממשטרי הטמפרטורה, נבחנו שני אורכי

ככל שעלתה הייתה תלות חיובית בין הטמפרטורה למועד הפריחה )פריחה מוקדמת בכל הטיפולים 

ההשפעה של משטרי טמפרטורה ואורך יום על רכוז  .רת הסביבה(, וללא תלות באורך היוםטמפרטו

הייתה מגמה של עלייה  Pos. בקו ת הגינהרגלהחומצה האוקסלית הייתה שונה בקווים השונים של 

, היתה מגמה Ponברכוז החומצה האוקסלית בחדרים בעלי הטמפרטורה הנמוכה. לעומת זאת, בקו 
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, לא נמצאו Popשל ירידה בריכוז החומצה האוקסלית ממשטרי הטמפרטורה הגבוהים לנמוכים. בקו 

 .טמפרטורה ולא במשטר אורך היוםהבדלים ברורים בריכוז החומצה האוקסלית, לא בין טיפולי ה

מ"צ לילה, יום( היתה המיטבית לצבירת ביומסה,  34/28) שטמפרטורה גבוההגם  ניכר היה

הטיפוסים השונים בין במיוחד במשטר היום הארוך. התוצאה הבולטת היא השונות העצומה ביבול 

 4יותר מפי הניב בטמפרטוה הגבוהה  Pos. , שהתבטא גם בהבדלים בגובה הצמחיםשנבחנו

בדלים באופן מובהק ביחס בין , נמצאו העם זאתיחד .   Popטיפוס המ 2ובערך פי   Ponטיפוס המ

, שהיה דל Pon הקוהעלים והגבעולים בחומר היבש, ביחס הפוך להבדלים ביניהם ביבול הטרי. כך 

שכלל , ל הטרייבובשהצטיין  Posאחוז עלים מכלל החומר היבש, לעומת  57-80 -כיל כהביבול הטרי, 

 .עלים מכלל החומר הטרי אחוז 33-47רק  

 

ודרכים להפחתה של  רגלת הגינהלגידול של  בחנו אמצעים אגרוטכנייםנשנייה המחקר ה תנשב

בתנאי טמפרטורה  רגלת הגינהגידול של  כימהתוצאות למדנו ריכוזי החומצה האוקסלית בעלים. 

מצאנו כי  ,סה צמחית. יחד עם זהאוייצור ביומ גבוהים הם המיטיבים ביותר לצורך צמיחה מהירה

ריכוז  שינויים במשטרי הזנה לצמח, עם תוספת של אמוניה בתמיסת הדשן תרמה להפחתה של

בצבירת  ויותר. אולם, תוספת של אמוניה גרם לפחיתה 3החומצה האוקסלית בעלים עד כדי פי 

כי ירידה  הסקנו  עלים נכונים 12 סה. בהנחה שקציר הצמחים המומלץ הוא בשלב של עד כדיאהביומ

שלושה קווים שונים, שניים  בקצב הצימוח וצבירת הביומאסה לא תהווה גורם מגביל. בשנה זו בחנו

כי לקוים המקומיים יש פוטנציאל שלב זה למדו מהארץ וקו מסחרי שיובא מחו"ל. תוצאות העבודה עד 

 חקלאי לא פחות מזה של הקו המסחרי. 

 

 שנה ג'

כדי לברר את ההשפעה של מערכת הניסוי בפיטוטרון שדווחה בדו"ח מחקר של שנה ב' ובהמשך לב

טמפרטורה )ניסוי פיטוטרון לעיל( על הרכב וריכוז חומצות השומן והחומצות האורגניות, היום והאורך 

צאות . תוPon -ו Pos ,Popנלקחו דוגמאות עלים מחמישה צמחים מכל אחד מהקווים שנבחנו 

 .1אורכי היום ומשטרי הטמפרטורה )יום ולילה( מובאים בטבלה מית מובאות להלן, האנליזה הכי

 

בנוסף, בוצע במהלך שנת המחקר האחרונה ניסוי בקנה מידה של גידול בתנאים מסחריים כדי 

 לברר את פוטנציאל הייבול של רגלת הגינה ושילוב הצמח כגידול חקלאי.

 

  חומצות השומן בעליםואורגניות  ותהרכב וריכוז חומצהשפעת משטרי טמפרטורה ואורך יום על א. 

במערכת ניסוי זו נקבעו ריכוזי שתי חומצות אורגניות, חומצה אוקסלית וחומצה אסקורבית 

מיקרו המינים שלושת שנמדדו ב ר. הגינהשל הטריים החומצה האוקסלית בעלים  י ריכוז(. C)ויטמין 

במשטר היום  µg/g 135.6 -ו µg/g 156.8בטווח   היו  (3בכל משטרי טמפרטורה )איור שנבחנו 

 בטיפולי היום הקצר. Pos -ב  µg/g 139.4-ו Pop  -ב µg/g 155.0  -ו הארוך 

כוזה ינמוך באופן מובהק מר Pos -היה ריכוז החומצה האוקסלית במ"צ(  )לילה/יום 34/28בחדר 

היו ההבדלים  28/22בחדר  (.3קצר )איור היום הן בארוך והיום ה, הן במשטר Pop -ו Pon -ב
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לא נמצאו הבדלים בין הקווים  22/16בחדר )משטר יום ארוך וקצר(.  Popלבין  Posמובהקים רק בין 

בחומצה האוקסלית במשטר היום הארוך, אך במשטר היום הקצר היה רכוז החומצה האורגנית נמוך 

וז חומצה אוקסלית בעלים כיר 16/10בחדר לעומת זאת מאשר בשני הקווים.  Pos -באופן מובהק ב

)איור  בשני משטרי אורך היוםנמוך באופן מובהק מאשר בשני הקווים האחרים, היה  Pon -שנדגמו מ

3.) 

 

 

כפי שנבחנו  רגלת הגינהמינים של -רכוז החומצה האוקסלית בעלים של שלושת המיקרו. 3איור 

 ך )שמאל( וקצר )ימין(. במשטרי טמפרטורה שונים ביום ארו

  .1ראה/י טבלה מספר משטרי טמפרטורה ואורך יום בחדרי הגידול השונים ל

 

  תנאי הגידול בפיטוטרון. 1טבלה 

 *חדר 

A B C D 

 16 22 28 34 טמפרטורה ביום )מ"צ(

 10 16 22 28 טמפרטורה בלילה )מ"צ(

 70 75 75 85 (%לחות יחסית )

 שעות אור. 9 -שעות אור, יום קצר  16 -ארוך * משטרי אורך היום: יום 

 

שגדלו במשטרי בעלים של צמחים  ALAמובאות תוצאות  של בחינה של ריכוזי  4באיור 

בכל אחד ממשטרי הטמפרטורה, לא נמצאו (. 1)טבלה  בשני משטרי אורך היוםשונים הטמפרטורה ה

הבדלים בין שלושות נמצאו לא  ,ארוך. כמו כןהיום קצר או ההבדלים בין שלושת הקווים במשטר 

 Dנמוך באופן מובהק בחדר היה כוז חומצת השומן יהיה רלעומתם . C -ו A ,Bהחדרים החמים יותר, 

)איור  Pon -ו Posהיה אף מתחת לרמת הזיהוי בקווים  ALAלילה( שבו הרכוז של /יום מ"צ , 16/10)

4.) 
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כפי  רגלת הגינהמינים נבחנים של -ושת מיקרובעלים של של ALA. רכוז חומצת השומן 4איור 

 שנבחנו במשטרי טמפרטורה שונים ביום ארוך )שמאל( וקצר )ימין(. 

. למשטרי טמפרטורה ואורך ALAאינן מובאות במערכת הצירים בגלל רכוז נמוך של  Dתוצאות חדר 

 . 1יום בחדרי הגידול השונים ראה/י טבלה מספר 

 

 רגלת הגינהשל  מינים שונים-מיקרו. בחינת גידול חורפי של ב

וזן מסחרי מיובא של  שוניםמיקרו המינים המטרת הניסוי היתה בחינה ראשונית של גידול חורפי של 

 28מנותק טוף בארגזי קלקר בעומק  ע. הגידול נערך במנהרה עבירה בנווה יער על מצרגלת הגינה

 מ'. 1.25מ' ואורך  1ס"מ, רוחב 

המינים נבחן בשלוש חזרות  -מיקרו. כל אחד משמונת 16.9.2008השתילה בוצעה בתאריך 

 24מ'"ר, בכל חלקה נשתלו  1.25חלקה )קלקר( ה. גודל (2)טבלה במבנה של בלוקים באקראי 

 שורות.  4 -שתילים ב

 

 המינים שנבחנו בניסוי. מיקרו .2טבלה 

 בוטנישם  מקור הזרעים סימון 

1 POP הזורע P. papillato-stellulata 

2 CYP גבעת רם-ירושלים P.  cypria 

3 OLE קצרין, מחולה, גינוסר P. oleracea 

4 GRA עמיעד, עין בוקק, קליה P. granulato-stellulata 

5 NIT עין בוקק, היוגב, עמיעד ,ואבי גבעת P. nitida 

6 STE פרדס חנה P. granulato-stellulata 

7 SAT קפריסין P. sativa 

8 KESEF (, התקבל משבתאי כהןמעדן זרעים) כסף P. sativa var. silver 

 

 -ו, 1.1.09, 27.10.08קצירים בתאריכים:  3, במהלכו נערכו 2009הגידול נערך עד מרץ 

תה בשיעור שונה בין הטיפוסים שנבחנו )טבלה י. במהלך הגידול נצפתה תמותת צמחים שהי3.3.09

קות של כחצי מהצמחים כבר לפני מועד הקציר הייתה תמותה בכל החל  CYPבצמחי  . כך,(3

תה תמותה גדולה י. ביתר הטיפוסים לא הימאלה שנשתלו רבעכהראשון, ועד סוף הניסוי שרדו רק 

והזן   POPבתת המין  .עד הקציר הראשון, אך ברובם מתו הרבה צמחים לקראת הקציר השני

זן המסחרי המשיכה התמותה רק רבע מהצמחים שנשתלו. כאשר בעד המועד הזה המסחרי שרדו 
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 בממוצע שרדו SAT -ו OLE ,STE המינים-מיקרולאחר מכן עד כדי אפס במועד הקציר השלישי. ב

 עד הקציר השלישי.צמחים  10 -, ורק כעד הקציר השני בחלקה צמחים 15-16

 תה תמותהי, כאשר בראשון היNIT -ו GRAהמינים הבולטים בהישרדותם בתנאי הניסוי היו  -מיקרו

אחוז עד הקציר  30-פחות מ -אחוז עד הקציר השני ו 10 -אחוז עד סוף הניסוי, ובשני כ 10 -רק של כ

 .(3)טבלה  השלישי

  

הצמחים  שנשתלו. 24מספר הצמחים ששרדו בחלקה במועדי הקציר השונים, מתוך  .3 טבלה 

 , קצירים בוצעו בתאריכים המצוינים בטבלה.16.9.08 -נשתלו בחלקות ב

 

 קציר

 

I 
27.10.08 

II 
1.1.09 

III 
3.3.09 

POP 23.0±2.6 9.0±3.0 6.3±3.5 

CYP 11.0±2.1 8.3±2.1 6.0±4.6 

OLE 22.0±3.5 15.7±6.8 9.7±4.6 

GRA 22.0±3.5 21.3±3.8 21.0±4.4 

NIT 23.0±2.3 20.7±4.0 16.7±1.5 

STE 20.0±6.9 16.0±6.0 9.7±3.2 

SAT 21.0±3.8 14.7±8.0 8.0±2.8 

KESEF 19.0±4.6 6.0±5.3 0 

 

 להלן מוצגים תוצאות אפיון הצמחים במועדי הקציר השונים:

 

 קציר ראשון

 SATבמועד זה נקצרו הצמחים כאשר הם בסוף הפריחה ונאספו מהם זרעים לריבוי. תת המין 

היו שונים  STE -ו NIT מיקרו המיניםהצטיין בנוף גבוה במיוחד, עלים גדולים ופרקים ארוכים. 

 (. 4בענף הארוך ביותר( )טבלה  5-7תר במספר הפרקים הגדול שלהם )מהי

 

 במועד הקציר הראשוןהנבחנים  המינים -מיקרושל מדדים מורפולוגיים  .4טבלה 

תת מין/ 
 זן

 גובה )ס"מ(
מספר 
 פרקים

אורך פרק 
 ממוצע )ס"מ(

 תאור

POP 13.0±4.5 4.3±0.6 3.0 עלה קטן,ניצנים,בהיר,מפוצל 

CYP 13.0±3.5 4.3±0.6 3.1 עלה בינוני,ניצנים,כהה,מפוצל 

OLE 17.0±1.1 4.7±0.6 3.7 עלה בינוני,ניצנים,כהה,מפוצל 

GRA 17.0±4.6 4.3±1.2 3.9 עלה בינוני,ניצנים,כהה,מפוצל 

NIT 14.0±3.5 5.7±0.6 2.6 עלה גדול,ניצנים,בהיר,זקוף 

STE 14.0±4.2 5.7±0.6 2.4 עלה קטן,ניצנים,בהיר 

SAT 21.0±5.1 4.3±0.6 4.8 עלה גדול,ניצנים,כהה,מפוצל 

KESEF 11.0±3.2 4.0±1.0 2.7 עלה גדול,ניצנים,בהיר,זקוף 

 

גר'/מ"ר.  156-238שהיו דלים ביבול, יתר הזנים הניבו  CYPותת המין  (SAT) פרט לזן המסחרי

(. אחוז 5טבלה ) SAT -ו STE מיקרו המיניםהשונות בין החזרות הייתה גדולה, ובעיקר הדבר בולט 
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אחוז ממנו. מאחר שהזרעים מכילים  40-60אחוז, והעלים היבשים מהוים  7-10החומר היבש היה 

הניב את  OLEגר'/מ"ר. תת המין  6 – 2.4יש עניין לבחון את יבולם. היבול היה  3שמן עתיר אומגה 

 .  (5)טבלה  יבול הזרעים הגדול ביותר

 

 רכיבי היבול בקציר הראשון .5טבלה 

תת 
 מין/זן

משקל ירוק 
 לתנור)גרם(

 *יבול יבש
 )גר'/מ"ר(

אחוז 
החומר 

 היבש

אחוז עלים 
יבשים מכלל 
 החומר היבש

יבול הזרעים 
 )גר'/מ"ר(

POP 120.0±68.0 9.5±5.7 7.9 58 2.8±0.8 

CYP 86.0±15.0 6.8±1.6 7.8 55 2.4±0.9 

OLE 238.0±20.0 18.9±2.2 7.9 51 6.0±1.1 

GRA 220.0±26.0 18.9±5.3 8.6 51 4.2±1.1 

NIT 156.0±51.0 12.4±5.5 7.9 52 4.0±1.7 

STE 193.0±135.0 19.5±17.8 10.1 47 3.9±3.0 

SAT 206.0±131.0 14.7±12.2 7.1 42 3.1±2.9 

KESEF 75.0±28.0 5.1±2.0 6.8 53 1.8±0.1 

 * יבול יבש כללי של כל הצמח והזרעים

 

 קציר שני 

 המינים הנבחנים, -מיקרושבעיקר עבורו נערך הניסוי. מכל  ,מטרה החורפיבמועד ה נערךהקציר הזה 

שהיו  םשרדו צמחים בודדי SATשרדו כמעט במלואם. מהזן  המסחרי  NIT -ו GRAרק הצמחים של 

גם בקציר הזה בלט בגובהו  SATקטנים ולא ראויים לקציר. בדומה למועד הקציר הראשון, תת המין 

(. כמו כן, גם בקציר הזה השונות ביבול בין החזרות היתה עצומה )טבלה 6ס"מ בממוצע( )טבלה  33)

 ,הזרעים בברתוך מינית שמקור מאיסוף ונות הגנטית המקור להבדלים אלו הוא הש(. יתכן שה7

. בכל אופן, היבולים החורפיים (טיפוחבוצעה פעילות של לא גיאוגרפיים שונים )עדיין באזורים 

/מ"ר, שנראים מבטיחים כנתוני פתיחה 'גר 759-1140מצטיינים היו בטווח הממוצעים של הטיפוסים ה

שמצטיינים בהישרדות הצמחים, יבול גבוה,  NIT -ו GRAלקראת הטיפוח. בולטים תתח המינים 

, 6אחוז באחרים( ומופע יפה בעל צבע כהה )טבלאות  33-55-אחוז )בהשוואה ל 60אחוז עלים מעל 

 (.7 -ו

 

 בקציר השניהנבחנים המינים  -מיקרופולוגיים של מדדים מור .6טבלה 

תת 
 /זןמין

גובה 
 )ס"מ(

מספר 
 פרקים

אורך פרק 
ממוצע 
 )ס"מ(

אורך עלה 
 )ס"מ(

רוחב עלה 
 )ס"מ(

 תאור

POP 15.0±2.5 4.7±1.2 3.3±0.4 2.4±0.4 1.0±0.1 בהיר, קטן 

CYP 20.0±4.4 4.7±1.2 4.3±0.2 2.6±0.1 1.2±0.1 כהה,מפוצל 

OLE 24.0±0.6 7.3±0.6 3.3±0.3 3.3±0.2 1.4±0.1 בהיר, מפוצל, שרוע 

GRA 23.0±3.0 7.0±0.0 3.3±0.4 3.5±0.2 1.8±0.1 כהה,מפוצל הרבה נוף 

NIT 28.0±5.0 6.0±1.0 4.7±0.1 3.5±0.3 1.9±0.2 כהה,מפוצל הרבה נוף 

STE 17.0±3.1 5.7±1.2 3.1±0.4 3.1±0.4 1.3±0.2 כהה,מפוצל 

SAT 33.0±7.0 6.3±1.2 5.4±1.4 4.4±0.7 2.0±0.2 בהיר,זקוף הרבה נוף 

KESEF 6.0±3.0 3.5±0.7 2.1±0.2 2.3±0.1 1.7±0.8 קטן מאוד, כמעט מת 
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 רכיבי היבול בקציר השני. 7 טבלה

תת 

 /זןמין

משקל ירוק 

 )גר'/מ"ר(
 אחוז ניצנים אחוז עלים

POP 
53.0±14.0 54.0±5.0 19.0±3.0 

CYP 
242.0±186.0 55.0±7.0 22.0±4.0 

OLE 
510.0±534.0 49.0±8.0 20.0±5.0 

GRA 
831.0±617.0 64.0±3.0 11.0±1.0 

NIT 
1138.0±271.0 60.0±7.0 17.0±3.0 

STE 
247.0±198.0 47.0±7.0 29.0±5.0 

SAT 
753.0±650.0 33.0±23.0 10.0±4.0 

KESEF 
0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

 

 

 קציר שלישי

המינים היו סימני מחלה לא ברורה  -מיקרומרץ . לכל הצמחים מכל  הקציר השלישי נערך בתחילת

 מיקרומעניין לציין כי  . לפיכך לא נערכו מדידות אחוז עלים וחומר יבש.קצירוהם לא היו ראויים ל

נשאו פחות סימני מחלה מהאחרים והניבו יבול חומר צמחי טרי גבוה מאוד,  NIT -ו GRA ניםהמי

 .(8)טבלה  פימהיבול החור 2יותר מפי 

 

 בקציר השלישי הנבחנים המינים -מיקרושל רכיבי היבול ומדדים מורפולוגיים . 8טבלה 

תת 

 /זןמין

מספר 

 פרקים

אורך עלה 

 )ס"מ(

רוחב עלה 

 )ס"מ(

משקל ירוק 

 )גר/מ"ר(
 תאור

POP 
 בהיר, סימני מחלה 377±177 1.4±0.2 3.1±0.3 4.3±0.6

CYP 
 סימני מחלה 530±413 1.4±0.4 2.8±0.9 4.3±0.6

OLE 
 בהיר, סימני מחלה 1248±847 1.6±0.2 3.3±0.5 4.7±0.6

GRA 
 כהה,מפוצל הרבה נוף 2533±609 1.9±0.5 3.7±0.5 6.7±2.1

NIT 
 כהה,מפוצל הרבה נוף 2468±268 1.8±0.2 3.7±0.3 6.7±1.5

STE 
 כהה,מפוצל הרבה נוף 947±336 1.7±0.3 3.3±0.4 5.0±1.0

SAT 
 בהיר, זקוף 1875±1051 1.7±0.1 3.6±0.4 5.7±0.6

KESEF 
 מת 0+0 ______ ______ ______

 

 :ניסוי זהלמסקנות סיכום 

צמח קיץ שאינו גדל בבר בחורף, ניתן לגדלו במנהרה עבירה  רגלת הגינה. למרות היותה של 1

 לאספקת חומר טרי מחוץ לעונה.
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שנפוץ  SATול למטרה הזו. תת המין . הזן המסחרי שסופק לנו שמקורו באירופה אינו מתאים לגיד2

 באירופה כגידול מסחרי מעניין אך לא נמצא אופטימלי לגידול בתנאי הגידול שנבחנו.

שמקורם באוכלוסיות הבר בארץ הצטיינו במיוחד בתנאי הניסו ויש  NIT -ו GRA המינים -מיקרו. 3

 .ה קודמת(ראה/י גם דו"ח שנ NIT)ליתרון של  לשקול תירבות וטיפוח שלהם בעתיד

. יש לזהות את מהות הפגע שהתגלה בקציר השלישי ולבחון כיצד ניתן להימנע ממנו, כדי לקבל עוד 4

 הנבה באביב.

 

 גידול רגלת הגינה בתנאים מסחריים ב. מעקב ג

בעונות  רגלת הגינהשל צבירת היבול הטרי  את יכולת קבועבמטרה למערכת ניסויים זו נערכה 

  .לקבל נתוני יבול ראשוניים בחלקות גידול מסחריות על מנתהגידול השונות ו

והחורפית  תת הגידול הקיצית, הסתוויועונכל אחת מנעשה ב רגלת הגינהמעקב אחר גידול של ה

שבה נבחן  . חלקת הגידול שנבחרה הייתה במשק כרמל במושב היוגב2009-2010בשנת הניסוי 

שבה גודלו , מסחרית בוצע בחממה ניסויה .מזרעים מסחריים מיובאים מאירופה Posמין -המיקרו

עירית(. עומד השתילה  צמחי הצמחים בתוך שרוולי פרלייט עטופים בבד גיאוטכני )כפי שנהוג בגידול

ס''מ בין שתיל לשתיל. בכל גוש שתילים נזרעו בין  10-שתילים לדונם במרווחים של כ 28,000 -היה כ

 40%פי  -פעמים ביום בעזרת מחשב השקיה על 3 ,תנה בטפטוףי. ההשקיה נ(5)איור  צמחים 5-10

 -קורטין הוכנס במהלך ההשקיה באופן יחסי ובריכוז של כ 6%+ 5:3:8נקז. הדשן שניתן מסוג שפר 

 חלקי מיליון חנקן. 80

בשלושה מועדים שונים במחצית יוני )עונת גידול קיצית(, במגשי הנבטה הזריעה התבצעה 

הנבטים הציעירים נשתלו בחלקת הניסוי. בכל (. והחורפית סתויתהגידול העונת לבתחילת ספטמבר )

עונת הקיץ  בגידול עונת גידול התבצעו מספר קצירים כדי לבחון את השפעתם על כמות היבולים, 

 (. 9)טבלה  יםקציר שלושהעונת החורף בו ;מועדי קציר 2עונת הסתיו ב ;מועדי קציר שניצעו וב

 

 בניסוי בקנה מידה מסחרי במשק כרמל )מושב היוגב( הגינה רגלתגידול של . נתוני 9 טבלה
 

 יםקציר ימי גידול בין שלישי קציר שני קציר ראשון קציר שתילהמועד  גידולעונת 

 18, 23  26.7.09  8.7.09 15.6.09 קיץ

 21, 25  19.10.09  29.9.09 4.9.09 סתיו

 26, 21, 15 20.12.09 25.11.09  4.11.09 4.9.09 חורף

 

פריחה. גובה הקציר הס''מ, ולפני הופעת  40 -קציר בוצע כאשר הצמחים הגיעו לגובה של ככל 

ס''מ על מנת לאפשר התחדשות של הצימוח ולהימנע מהתמוטטות ותמותת  10-מפני הקרקע היה כ

ס''מ מאפשרים הדמיה לשיווק במגוון רחב של סוגי  30 -צמחים לאחר הקציר. צמחים באורך של כ

המדדים שנבחנו במהלך המעקב היו יבול טרי כללי, אחוז עלים יבשים מיבול טרי ואחוז חומר  אריזות.

 יבש כללי.
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 .בניסוי בקנה מידה מסחרי במשק כרמל, מושב היוגב( P. sativa) רגלת הגינה. גידול צמחי 5איור 

 

ת הגידול השונות על היבול הטרי הכללי מציגים את השפעת מועדי הקציר בעונו 6-8איורים 

מתוצאות  (.8איור הביומסה )כלל אחוז העלים היבשים מו( 7איור (, אחוז החומר היבש )6איור )

בתנאי גידול כי  עולהבתנאי גידול מסחריים  רגלת הגינהמעקב אחר גידול של מערך הניסויים ו

 1ולה. נמצא כי ניתן להגיע ליבול הנע סביב ניתן להגיע ליבול טרי משווק בכמות מאד גדאינטנסיביים 

 ,נמצא כי הגידול מסוגל להיות רב קצירי ,בכל קציר. בנוסףטון לדונם(  1)=יבול מחושב של ק''ג / מ''ר 

 3או  2לאחר  צמחיםההתמוטטות  בגלל תופעה שללשתול במספר מועדים בשנה  היה הכרחאם כי 

-כל כשל אביב ניתן להגיע לתדירות קצירים הסתיו וגם הץ, )נתונים אינם מוצגים(. בעונות הקי קצירים

, אם כי מועט מספר הקצירים ולכן איטי יותרקצב גידול צפוי ימים. לעומת זאת בעונת החורף  20

בסתיו. היה דומה לזה שהגידול  שקצב לכךשגרם  יחסית מתוןשרר חורף הנוכחי הניסוי  תבשנ

 אוקטובר(.-יוני( ובסתיו )ספטמבר–ב )אפריל באבי הןעונות השתילה המומלצות לפיכך, 
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 . בתנאי גידול מסחריים רגלת הגינה. ההשפעה של מועד הקציר על היבול הטרי של 6איור 

 .9ראה/י טבלה  יםהקציר ילמועד
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 בתנאי גידול מסחריים רגלת הגינה של. השפעת מועד הקציר על משקל החומר היבש 7איור 

 .9ראה/י טבלה  יםהקציר ילמועד
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 בתנאי גידול מסחריים רגלת הגינהאחוז העלים מכלל הביומסה של . השפעת מועד הקציר על 8איור 

 .9ראה/י טבלה  יםהקציר ילמועד
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 סיכום עם שאלות מנחות 

 

 

 ת לתוכנית העבודהמטרות המחקר תוך התייחסו

 ,בקנה מידה מסחרי במשק חקלאי )מושב היוגב( רגלת הגינהשל לימוד יכולת לגידול בשנה זו התמקדה העבודה ב

 נבחרים  םיועדו לבחון את הפונציאל החקלאי של גידול קווינמוכים שובבירור אפשרויות גידול בתנאי טמפרטורה 

 בחורף.גם 

 

 עיקרי הניסויים והתוצאות

 שנת המחקר הנוכחית נבחן הרכב חומצות השומן והרכב החומצה האוקסלית בעלים של רגלה כפי שנבחנו בניסוי ב

  ALAהפיטוטרון בשנה הקודמת. תוצאות האנליזה לא הראו על בין טיפולי אורך יום וטמפרטורה על הצבירה של 

 מינים השייכים לפלורה  -מיקרופוטנציאל של והחומצה האוקסלית בעלים. בניסויים חקלאיים שנבחנו בחורף, נבחן ה

 מינים קיים פוטנציאל חקלאי לגידול בחממה או  -מיקרוהמקומית כגידול משלים לזן המסחרי. נמצא כי לפחות לשני 

 מנהרות עבירות בחורף. בנוסף, בניסוי במשק היוגב נבחן הקו המסחרי בניסוי בקנה מידה חצי מסחרי, על מנת לבחון 

 טנציאל החקלאי של הגידול תחת משטרי קציר שונים במועדים שונים לאורך העונה ולקראת החורף. התוצאות את הפו

 .אוקטובר(-יוני( ובסתיו )ספטמבר–באביב )אפריל  הןעונות השתילה המומלצות מלמדות כי 

 ח?מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו

 הבנה של שאלות המחקר שנלמדו בשנה זו עומדות במטרות המחקר שהוצבו בתוכנית המקורית ותורמות ל

 כירק    רגלת הגינהמקומיים לצורך תוכנית טיפוח ושילובם במערך החקלאי של גידול נים מי מיקרוהפוטנציאל הגלום ב

 סלט עישר בחומצות שומן חיוניות

ינויים )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים( שחלו במהלך העבודה; התייחסות בעיות שנותרו לפתרון ו/או ש .1
 המשך המחקר לגביהן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר?

 , יש עדיין צורך בעבודת טיפוח לייצוב קו חקלאי. NITלאור השונות הגדולה שנמצאה בין צמחים של תת המין 

 את צבירת חומצות שומן וחומצה אוקסלית בעלים בעונת גידול חורפית )לא בוצע במסגרת השנה בנוסף, יש לבחון 

 תכונות הצמח באחסון לאחר קציר.האחרונה(, וכן לבחון את 

 

 ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; טוציט - פרסומים בכתבהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: 
יש לפרט מקום, תאריך, ציטוט ביבליוגרפי של התקציר  - הרצאות וימי עיוןט; יש לציין שם ומס' פטנ - פטנטים

 כמקובל בפרסום מאמר מדעי.

 

 .נשלח מאמר אחד לפירסום

 

 

 פרסום הדוח: אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות(

 רק בספריות 

 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

  לא לפרסם –חסוי 

 

 החוקרים מעורבים בתוכנית המשך   –ך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? לא האם בכוונת

 שבתאי כהן, מו"פ רמת נגב. שכבר הוגשה לקרן על ידי
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