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 תקציר
 

 הבעיה הצגת
ואיננו מביא לידי ביטוי את האפשרות לנצל את  הינו בעל קצב גידול איטי ,'White Heaven' ,זן השושן העיקרי

אין כמעט טיפוח של שושן לונגיפלורום במרכזי הטיפוח פברואר. -תנאי הגידול בארץ, לשווק פרחים באוקטובר
הצלחה בטיפוח זן לונגיפלורום  חדשים מהווה חידוש במחקר ובמסחר. בעולם ותוספת של זני לונגיפלורום

המתאים לגידול באקלים של ישראל ובעל מצג פעמון הנוטה כלפי מעלה תקנה למגדלי השושן בארץ יתרונות 
 גדולים על פני המתחרים בשווקי היצוא.

 המחקר מטרות
אקלים חם ולדרישות השוק. התכונות הרצויות של שושן לונגיפלורום המותאמים ל זניםטיפוח  מטרת העל הינה

טיות מצטיינות. הקף תכוללות כושר פריחה בתחילת החורף, ריבוי בצלים יעיל, חיי מדף ארוכים ותכונות אס
( ביצוע הכלאות מכוונות והקמת מאגר של קווי 1התכנית הנוכחית מאפשר להתמקד במטרות המשנה הבאות: )

( העשרת המגוון הגנטי תוך יבוא טיפוסי 2) השוק ולתנאי הגידול בישראל;שושן נבחרים המתאימים לדרישות 
 ( בדיקות פיזיולוגיות ראשוניות של הקווים החדשים.3שושן לונגיפלורום בעלי יכולת לפרוח באקלים חם; )

 העבודה שיטות
בוצעו שלושה מחזורים של שתילה וסלקציה. לפני כל . אלל-ורים בשיטת דיטיפוסי ה 10הכלאות בין  215בוצעו 

. הסלקציה התמקדה בבחירה של C20–ב יום, 30,מחזור שתילה הופעל לחץ סלקציה של חשיפה לקרור קצר
בוצע מעקב על אוכלוסיות בר של שושן לונגיפלורום שהובאו צמחים מקדימי פריחה בעלי אסתטיקה מצטיינת. 

 .כהורים פוטנציאליים שישמשו ימי פריחהמיפן במטרה לזהות טיפוסים מקד
 עיקריות תוצאות

קווים מצטיינים  9זריעים. לאחר שלוש שנות סלקציה סומנו  17,000–ונשתלו כ  42%–שיעור הנביטה היה כ
תכנית ההכלאות. בזוהה פרט מקדים מאוכלוסיות הבר ששותף  דצמבר.-שפרחו במשך שנתיים רצופות בנובמבר

 .ם שנבחרו לאחר שלוש שנות סלקציהיבשלושה גנוטיפטיפוס זה נכלל 
 התוצאות יישום לגבי והמלצות מסקנות

בתקופת המחקר העמיק המשבר של מגדלי השושן בארץ שהיה הגורם לפתיחת תכנית הטיפוח. זן/זנים חדשים 
דרושה שנה  .שיופיעו כתוצאה מהתכנית הנוכחית יאפשרו למגדלים לחזור וליצא שושן בנישה ה"ישראלית" בסתיו

 /זנים.להחליט על רישום זן נוספת של בדיקות על מנת
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 ב. מבוא

דונם וממנו משווקים פרחים ליצוא, בעיקר לבורסות הפרחים  500 –גדל בארץ בהיקף של כ  םורושושן לונגיפל

בהולנד, וכן לשוק המקומי. בחודשי הקיץ )יולי אוגוסט( כמות הפרחים השבועית בבורסות גבוהה והמחיר נמוך 

בישראל היו 'אוסנת' ו  (. עד לפני שנים אחדות זני השושן העיקריים שגודלו1יחסית למחיר בחודשי החורף )איור 

'Magie Blanche' הזן 'אוסנת' טופח בישראל ע"י הגב' חרות יהל ז"ל ועבר למגדלי הולנד, שם קיבל את השם .

'Snow Queen'המרכזי בבורסות הפרחים בהולנד במשך שנים רבות. בשנות השמונים  , והפך לזן הלונגיפלורום

והתשעים התפתחו בארץ משתלות שיצרו את חומר הריבוי משני הזנים הללו ולכן מגדלי הפרחים בארץ נהנו 

קצב הגידול של הזנים השונים מבצלים שגדלו בתנאי הארץ והתאימו למחזור הגידול השנתי של השושן בישראל. 

מועד הפריחה של הגל הראשון, הגל השני ובהמשך את מועד אסיף הבצלים ומועד השתילה בעונה  מכתיב את

(, מהירי הגידול, השתילה מספטמבר עד סוף אוקטובר 'Magie Blanche''אוסנת' ו הבאה. בזנים ה"ישראלים" )

חצית הראשונה פורשת את הפריחה מדצמבר עד סוף פברואר, גל פריחה שני מתקבל במאי, אסיף הבצלים במ

של יולי והשתילה בעונה הבאה אפשרית שוב מספטמבר, לאחר טיפולי קרור והמרצה. שתילה מתחילת נובמבר 

והלאה פורחת במרץ ואפריל ללא גל פריחה שני. אסיף הבצלים בשתילות אלו יתבצע בתחילת יולי והשתילה 

 בעונה הבאה אפשרית שוב מספטמבר. 

(. הזן הדומיננטי במסחר הוא הזן 1זני לונגיפלורום )טבלה  21 שנים האחרונותבבורסת אלסמיר נסחרו בשלוש ה

'White Heaven'  משוק  70% –שהופיע לראשונה לפני שנים אחדות. זן זה, שטופח בחברה הולנדית, היווה כ

 מהשוק 90% - 85%עלה שיעורו לכדי  2012 – 2010, ובשנים 2009פרחי שושן לונגיפלורום בבורסות בשנת 

(. צורת הפרח היפה של הזן החדש וחיי המדף המשופרים שלו דחקו את הזן 'אוסנת' לחלוטין בעוד שהזן 1)טבלה 

'Magie Blanche'  בגלל הדומיננטיות של בורסות הפרחים במסחר 2012 – 2010בלבד בשנים  3% –ירד לכ .

 גידול בישראל.למרות חוסר התאמתו ל 'White Heaven'מגדלי ישראל נאלצים לגדל את הזן 

 בישראל 'White Heaven'בעיות שנצפו בזן 

 'White Heaven'  הוא זן אפיל. האפילות נובעת מדרישות קור גבוהות. בישראל בצלי זן זה נאספים מאוחר

יום, יותר מאשר את הזנים האחרים.  75)באוגוסט( ועל מנת לקבל פריחה מוקדמת צריך לקרר אותם למשך 

הארוך גורמים לאיחור במועד השתילה ולכן הפרחים הראשונים בישראל מתקבלים רק  האסיף המאוחר והקרור

אינם טובים ולכן יש  12 – 10 –ו  10 – 9מבצלים קטנים בגודל  'White Heaven'בסוף ינואר. בנוסף, ביצועי הזן 

כנראה רגיש לוירוסים  ולאחר שלוש שנות גידול בישראל  'White Heaven'להשתמש בבצלים גדולים ויקרים. הזן 

על מנת להתגבר על המחסור בפרחי שושן בתחילת החורף הועלתה ההצעה הבצלים משחירים, נרקבים ונעלמים. 

בישראל ובכך להתאימו למחזור הריבוי של בצלי שושן בארץ, דהיינו לאסיף  'White Heaven'לגדל את בצלי הזן  

אוגוסט ולשתילות של המחצית השניה של ספטמבר. נעשו מאמצים לקבל אישור מחברת הטיפוח בצלים בתחילת 

בישראל, אך הניסיונות הללו נתקלו בסירוב כך שמקור הבצלים  'White Heaven'ההולנדית לרבות את הזן 

 היחידי לזן זה הוא מגידול הולנדי. 
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דומיננטי  'White Heaven', הזן 2012 – 2010שנים שיווק שושן לונגיפלורום בבורסת אלסמיר ב .1טבלה 
 במסחר.

 .29הינם עד לשבוע  2012*נתוני 

 זן
*2012 2011 2010 2012 2011 2010 

מס. 
 גבעולים

מחיר 
 ממוצע

מס. 
 גבעולים

מחיר 
 ממוצע

מס. 
 גבעולים

מחיר 
 אחוז כמות מסה"כ ממוצע

BRIGHT TOWER  480 0.29 960 0.26 32080 0.20 0.00 0.00 0.12 

FAITH  0   0   116830 0.44 0.00 0.00 0.45 

LORINA  0   0   18571 0.11 0.00 0.00 0.07 

MAGIE BLANCHE  503970 0.23 409480 0.28 609740 0.29 3.26 1.59 2.33 

MORAG  5040 0.17 0   0   0.03 0.00 0.00 

OVERIG  11030 0.35 14156 0.53 53110 0.29 0.07 0.05 0.20 

PINK HEAVEN  798700 0.42 141910 0.37 147420 0.58 5.17 0.55 0.56 

PRINCE PROMISE  10260 0.56 0   0   0.07 0.00 0.00 

SNOW CAP  0   0   317110 0.01 0.00 0.00 1.21 

WHITE ELEGANCE  0   0   4040 0.44 0.00 0.00 0.02 

WATCH UP  2660 0.59 0   0   0.02 0.00 0.00 

WHITE ELEGANCE  2550 0.40 15990 0.42 48380 0.38 0.02 0.06 0.18 

WHITE EUROPE  300 0.34 303152 0.37 656740 0.50 0.00 1.17 2.51 

  WHITE FOX  6000 0.18 0   12700 0.21 0.04 0.00 0.05 

WHITE HEAVEN  13303120 0.39 23440650 0.40 21757576 0.43 86.09 90.85 83.10 

 WHITE MAGIC 0   0   600 0.24 0.00 0.00 0.00 

WHITE PRESENT  2690 0.15 0   14160 0.44 0.02 0.00 0.05 

WHITE SENSATI  105130 0.37 324750 0.31 465990 0.33 0.68 1.26 1.78 

WHITE TOWER  262630 0.21 266440 0.26 516520 0.25 1.70 1.03 1.97 

WHITE WALHALLA  94510 0.49 37150 0.41 0   0.61 0.14 0.00 

WORLDWHITE  343150 0.43 847680 0.49 1410500 0.53 2.22 3.29 5.39 

 100.00 100.00 100.00 0.42 26182067 0.40 25802317 0.39 15452220 סה"כ

בעל  'White Heaven'המצוקה הנובעת מהתלות בקבלת חומר ריבוי של שושן מהולנד, ההכרח לגדל את הזן 

קצב הגידול האיטי שאיננו מתאים לתנאי ישראל והמחסור של פרחי שושן בחודשי החורף הראשונים, בהם מחירי 

הפרחים גבוהים, הביאו את מגדלי השושן בארץ להבנה והחלטה שיש לחזור ולפתח זן שושן לונגיפלורום 

ם בבקשה לטפח זני שושן לכן, ועדת השושן הארצית פנתה למו"פ צפון ולגופי מחקר נוספי"ישראלי". 

 לונגיפלורום ולפתח אגרוטכניקה מתאימה שתהלום את צרכי מגדלי השושן בישראל.

 הגדרת זן שושן לונגיפלורום חדש

 ראשי ועדת השושן ומגדלים מובילים הגדירו את תכונות הזן ה"ישראלי" המבוקש כדלקמן:

 אל לכל המאוחר במחצית דצמבר.זן בכיר. זמן קצר משתילה לפריחה. יש להתחיל את הקטיף בישר .1

 פעמון גדול, שפתי הפעמון מהודקות. -צורת הפעמון בשלב הקטיף )במצב סגור(  .2

 עלווה לא צפופה, עלים קצרים )עלים ארוכים נפגעים בהובלה(. .3

 ביצועים טובים מבצל קטן.  .4

 פעמונים. 2-3 -ס"מ )לפחות(, ו  110 –גבעול פריחה המתאים לקטיף, בגובה של כ  .5

 גבעול עבה יחסית. .6

 רגישות נמוכה לוירוסים. .7
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ביצועים טובים לאחר הקפאת הבצלים. )ברוב הזנים יש ירידה במספר הפעמונים לאחר הקפאה של  .8

 הבצלים(.

 זן בעל מקדם ריבוי טוב במשתלה. .9

 (. Up-Facingרצוי זן בעל מצג פעמון הנוטה כלפי מעלה ) .10

דרום קוריאה וביפן כמעט ואינם עוסקים בשושן לונגיפלורום. מרכזי טיפוח השושן החשובים בעולם, בהולנד, ב

עיקר טיפוח השושן בעולם מכוון בשנים האחרונות ליצור טיפוסים מהכלאות בין מיניות וכך נוצרו טיפוסי כלאיים בין 

נו על קבוצות השושן השונות כלונגיפלורום, אוריינטלי, אסייתי ועוד. למעט חברה מסחרית אחת בהולנד, לא ידוע ל

טיפוח כלשהו שנעשה במטרה לפתח זני שושן המיועדים לגידול באקלים חם. גם באותה חברה הולנדית כיוון 

הטיפוח הוא לזני מכלוא בין מיניים והעיסוק בשושן לונגיפלורום, שהוא דווקא המתאים ביותר לגידול באקלים 

 הישראלי, שולי ביותר.

 עקרונות הטיפוח של שושן לונגיפלורום

שנתיים מתקיים תהליך דומה של תירבות ואינטרודוקציה לגידול אינטנסיבי. גם אם -במרבית צמחי הנוי הרב

התהליך החל מריבוי מזרעים )של חומר מהבר או של קווי טיפוח(, הרי עם התפתחות הגידול והפיכתו לגידול 

י תכונות ספציפיות המתאימות מסחרי קיימת דרישה הולכת וגוברת לקלונים מוגדרים )מריבוי ווגטטבי( בעל

לדרישות השוק )צורה או מבנה מבוקש, התאמה לתנאי גידול, התאמה לעונת גידול, עמידות למחלות ומזיקים 

וכו'(. בבסיס הטיפוח הקונבנציונלי, שהיא השיטה העיקרית כשמדובר בצמחי נוי ופרחים, עומדות הכלאות בין 

ות )חדשה או מחודשת( כבסיס לברירה של טיפוסים רצויים בהתאם הורים בעלי תכונות רצויות ויצירה של שונ

 למטרות הטיפוח.

שמקורו   Leucolirion)המכונה גם "שושן הפסחא"( משתייך לקבוצה הבוטנית  L. longiflorumשושן לונגיפלורום 

-הוא בעל אי (. מין זה Hiramatsu et al. 2001הוא בשרשרת האיים שבין טאיוואן לחלקים הדרומיים של יפן )

( וריבויו מזרעים מצריך האבקה זרה.  Emsweller and Stuart, 1948; Emsweller et al. 1960התאם עצמי )

המשמעות האופרטיבית של צורת האבקה זו היא שרמת ההטרוזיגוטיות לגבי מרבית התכונות היא גבוהה ביותר. 

יתן לברור, בקלות יחסית, צאצאים בעלי צירוף לכן, הכלאות בין פרטים שונים יוצרות שונות מרובה שממנה נ

התאם עצמי מכתיב -תכונות מבוקש ולרבות אותם בצורה ווגטטיבית ליצירת זנים חדשים אחידים ויציבים. קיום אי

וקבלת צירופי התכונות  בדור השני  F2  גם את צורת הטיפול בזריעים שהתקבלו מההכלאות. אין אפשרות לקבל

( או הכלאות חוזרות שלאחריהן מתבצעת סלקציה נוספת. יחד Sib-crossesאחים )-מתאפשרת ע"י הכלאות בין

עם זאת השונות הגדולה יחד עם המצב ההטרוזיגוטי של ההורים בהכלאות מאפשרת, ברוב המקרים, לקבל 

 בדור הראשון. טיפוסים בעלי תכונות חיוביות, מבוקשות, כבר

, גם הוא בעל פרחים לבנים, הנפוץ בכל רחבי L. formosanumמין בוטני נוסף המשתייך לאותה קבוצה הוא 

(, ביניהם לא התפתחו עדיין מחסומי Hiramatsu et al. 2001טאיוואן. שני המינים קרובים מאוד מבחינה גנטית )

לתכונה זו חשיבות בתוכנית הטיפוח מאחר וזה מאפשר  מיני וניתן לקבל מהם מיכלואים פוריים.-התאם בין-אי

 L. Xמיני -לחומר הטיפוח דרך המיכלוא הבין L. formosanumניצול של כושר הצירוף המיוחד להעברת תכונות מ 

formolongi . 

שן, למרות ניסיוננו הרב בגידול, בהכלאות, בגידול זריעים ובסלקציות, הידע על תכונות גנטיות ודרך הורשתם בשו

הן בארץ והן בעולם, הוא מועט ביותר. הטיפוח מתבסס על ברירה של מספר הורים מצומצם שנבחרים על פי 
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אלל. ההערכה לגבי "כושר -קריטריונים פנוטיפים. הורים אלה מוכלאים בכל הצירופים האפשריים בשיטת די

בהיעדר מידע על התכונות ודרך  הצירוף הכללי" של הורים אלה, או לחלופין "כושר הצירוף המיוחד", נעשית,

הורשתם, על פי מבחן הצאצאים. רק לאחר מחזור סלקציה אחד לפחות ניתן יהיה להעריך את הפוטנציאל של 

 הורה בהכלאות ולצמצם את מספר ההורים בהתאם.

 שונות גנטית זמינה

במו"פ צפון קיימים ארבעה מקורות של שונות גנטית המאפשרים תכנון הכלאות בכיוונים הרצויים על פי הגדרת 

 התכונות של זן שושן רצוי. 

זני שושן לונגיפלורום נשמר במבנה המגן מפני אילוח בוירוסים. אנו  5חומר ריבוי של א. זני שושן לונגיפלורום. 

 שברשותינו.מתכננים להרחיב את מגוון הזנים 

קווי שושן לונגיפלורום. אוסף זה הוא  150 -. במו"פ צפון קיים אוסף יחודי של כ ב. אוסף קווי שושן לונגיפלורום

פרי של הכלאות וסלקציות שבוצעו החל משנות השבעים. האוסף כולל מגוון גנטי רחב, ובו קווים בעלי פעמון גדול, 

וה שונות. כמו כן, ניכרת שונות במועד הפריחה, מטיפוסים בכירים מספר גבוה של פעמונים לגבעול, וצורות עלו

 מאוד עד לטיפוסים בעלי פריחה מאוחרת.

קווים של שושן פורמולונגי פרי תכנית של ברירה  22במו"פ צפון קיים אוסף של ג. אוסף קווי שושן פורמולונגי. 

ובראשונה לקווים בעלי מצג פעמון כלפי מעלה  . כיוון הסלקציה היה בראש2007 -וריבוי קווים וגטטיבי שהחלה ב 

(Up-Facing)  וכן בוררו קווים בעלי צורות פעמון שונות, צורת עלווה, צפיפות עלווה ומועד פריחה. נבחנו אופן

הריבוי הוגטטיבי של שושן פורמולונגי, גודל הבצל המינימלי לפריחה והיענות בצלים של קווי שושן פורמולונגי 

כי בצלצול שהתפתח על גלד לאחר אינקובציה מגיע לפריחה בעונה הראשונה וכי ניתן להקפיא להקפאה. נמצא 

 חודשים לפחות. 6-7בצלי שושן פורמולונגי למשך 

כתוצאה מקשרים שאנו מטפחים עם מרכזי טיפוח של שושן ד. זריעי אוכלוסיות בר של שושן לונגיפלורום. 

רעים שמקורם בשתי אוכלוסיות בר של שושן לונגיפלורום מאיים ז 2012במקומות שונים בעולם קבלנו בתחילת 

 20% –אוכלוסיות אלו יחודיות ביותר בתוך המגוון הגנטי של שושן לונגיפלורום בכך שכ בדרום האוקיאנוס השקט. 

  .מהפרטים בהן הגיעו מזרע לפריחה תוך עונת גידול אחת בלבד

 פיזיולוגיה של פריחה והכוונת פריחה בשושן

שלבים עיקריים: )א( התארכות הגבעול, )ב( התמיינות הפרח, )ג(  4-ן לחלק את התפתחות השושן לנית

. בניגוד לגיאופיטים רבים, לשושן אין תקופת תרדמה ולאורך כל (Rees, 1972))ד( הזדקנות -התפתחות הפרח ו

 . (Roberts et al., 1985)השנה נוצרים גלדים ועלים חדשים אם תנאי הסביבה מאפשרים זאת  

חשיבותו הכלכלית של שושן הפסחא בעולם הובילה למחקרים רבים על השפעת גורמים סביבתיים על מועד 

אורך הגבעול ומספר פרחים המתבטאת בהפריחה, במטרה להשיג הכוונה יעילה ואיכות גבעולי הפריחה )

(. אחד הגורמים העיקריים המשפיע על קצב התפתחות  השושן הינו הטמפרטורה, לה השפעה שונה על לגבעול

הצמח בהתאם לשלב התפתחותו. לשושן, תגובה אמיתית, הכרחית וכמותית לקור, כאשר החשיפה לקור אינה 

הצמח  .(Lang and Heins, 1990; Miller, 1993)דרושה לשבירת תרדמה, אלא הכרחית להפרגה ולפריחה 

מסוגל לקלוט את סיגנל הורנליזציה במגוון שלבים התפתחותיים. מניעת התייבשות הבצל והתרחשות פעילות 

מטבולית בזמן החשיפה לקור, הינם תנאים הכרחיים לקליטת הורנליזציה ושלב התארכות הגבעול עד להתמיינות 

 . (Roh and Willkins, 1977b; Lang and Heins, 1990; Miller, 1993)הפרח 
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תגובת הצמח לחשיפת הבצל לקור הינה כמותית עד לנקודת רוויה. ככל שטיפול הקור בבצל ארוך יותר, כך פוחת 

לנקודה מסויימת בה תוספת קור אינה מס' הימים לפריחה, מס' העלים, גובה הצמח ומס' הפרחים לתפרחת עד 

 ;Roh and Willkins, 1977a, , 1977b, , 1977c; Miller, 1993; Dole and Wilkins, 1994)משפיעה יותר 

Dole and Wilkins, 1999; Holcomb and Berghage, 2001) תוצאות תואמות לדיווחים בספרות התקבלו .

. בעוד שבשושן הפסחא -'White Heaven'בזנים 'אוסנת' ו  תכנית המדווחת בזהם של חוקרי הבניסויים קודמי

חשיפת הבצל לטיפול קור ממושך, כאמור, גורמת להקטנת מס' הפרחים )תכונה לא רצוייה(, במיני שושן אחרים, 

 . (Lee et al., 2007, , 2008)קיימת קורלציה חיובית בין משך הורנליזציה למס' פרחים לגבעול 

, לפני ההתמיינות )המתרחשת לאחר התארכות הגבעול וייצור oC 21חשיפת הצמחים לטמפרטורה גבוהה, מעל 

, (Miller, 1993)ורנליזציה -לים( עלולה לעכב את שלב המעבר לפריחה ולדחות את הפריחה, קרי דהמס' ע

המהווה בעיה מרכזית בתנאי הגידול של ישראל. לעומת זאת, חשיפת הצמחים לטמפרטורה גבוהה, לאחר 

 ,Roberts et al., 1985; Erwin)התמיינות הפרחים, תאיץ את התארכות הגבעול ואת קצב פתיחת העלים 

2007) . 

ארוך, כאשר קיימים יחסי גומלין בין שני  בנוסף לורנליזציה, פריחת שושן הפסחא מושפעת גם מתנאי יום

הסיגנלים. יום ארוך יכול להוות תחליף חלקי של הורנליזציה ולזרז את הפריחה. הארכת יום גורמת להתארכות 

. אולם, תנאי יום ארוך אינם יכולים לפצות באופן (Miller, 1993)הגבעול, ועלולה להקטין את מס' הפרחים בגבעול 

. ככל שתקופת הורנליזציה ארוכה (Miller, 1993; Dole and Wilkins, 1994)על דרישות הקור לפריחה  מלא

 ;Dole and Wilkins, 1994)יותר, כך השפעת אורך היום על התפתחות הצמח ומועד הפריחה פוחתת 

Holcomb and Berghage, 2001; Tammen, 2003). 

גורם נוסף בעל השפעה גדולה על התפתחות ופריחת הצמח הינו גודל הבצל: בצלים גדולים מייצרים גבעולי 

 .(Miller, 1993)פריחה עבים יותר, הנושאים יותר עלים ופרחים ופורחים מוקדם בהשוואה לבצלים קטנים יותר 

 לתקופת הדוח מטרות המחקר

המותאמים לאקלים חם ולדרישות השוק. התכונות הרצויות  של שושן לונגיפלורום זניםטיפוח  מטרת העל הינה

כוללות כושר פריחה בתחילת החורף, ריבוי בצלים יעיל, חיי מדף ארוכים ותכונות אסטטיות מצטיינות. הקף 

( ביצוע הכלאות מכוונות והקמת מאגר של קווי 1התכנית הנוכחית מאפשר להתמקד במטרות המשנה הבאות: )

( העשרת המגוון הגנטי תוך יבוא טיפוסי 2) ים לדרישות השוק ולתנאי הגידול בישראל;שושן נבחרים המתאימ

 ( בדיקות פיזיולוגיות ראשוניות של הקווים החדשים.3שושן לונגיפלורום בעלי יכולת לפרוח באקלים חם; )

 

 פרוט הניסויים שבוצעו והתוצאות שהתקבלו לתקופת הדו"ח

 חומרים ושיטות

 וסלקציה ראשונית הכלאות מכוונות ביצוע, 2014 – 2013 .א

 תתכנית ההכלאובחירת ההורים ל .1.א

 טיפוסים:  10מתוך ארבע הקבוצות המרכיבות את מאגר השונות הגנטית שעומדת לרשותינו נבחרו 

. בחירת הזנים -'White Europe' -, 'שובב' ו-'White Heaven'נבחרו הזנים: 'אוסנת', זני שושן לונגיפלורום. 

ותכונות אסתטיות  (-'White Europe' -מאפשרת תרומה של אופי גידול המותאם לתנאי הארץ )'אוסנת', 'שובב' ו

 . 'White Heaven' רצויות שמביא איתו הזן
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נבחרו שלושה קווים בעלי מתוך האוסף הקווים הבכירים של תשעת  המתוך קבוצ. אוסף קווי שושן לונגיפלורום

 .75/86/3. 94/52/16, 93/6/1הקווים שנבחרו: . ובעלי רגישות נמוכה לבוטריטיס הגדול ביותרהפעמון 

'  Dalet(: הקו 'up-facingנבחרו שני קווים, שניהם בעלי מצג פעמון כלפי מעלה )אוסף קווי שושן פורמולונגי. 

ל גלדים לאחר אינקובציה(, מאופין בריבוי פעמונים גם בגידול מבצלים קטנים ביותר )בצלצולים המתפתחים ע

' מאופין בפעמון ענק 7/587בגבעול חזק וגבוה, בעלווה קטנה יחסית הנוטה כלפי מעלה וביצור בצלים יעיל. הקו '

 סתטיות מצטיינות. אבעל תכונות 

הבר נבחר פרט אחד. פרט זה  מתוך מאות הפרטים של אוכלוסיתזריעי אוכלוסיות בר של שושן לונגיפלורום. 

, הגיע מזרע לפריחה תוך שמונה חודשים. בנוסף, הפרט הזה בלט בכך שלאחר הפריחה של LPI46 –המסומן כ 

שבועות אחד מהשני. שילוב שתי התכונות  8 – 6הפרח הראשון עלו לפריחה עוד ארבעה פרחים בהפרש של 

 נינת ביותר ועשויה לתרום רבות לפיתוח זן שושן חדש.הללו )בכירות משמעותית וריבוי פרחים( בפרט אחד מע

 התאמת מועד ההכלאה .2.א

 במטרה לבצע את ההכלאה כשההורה הנקבי וההורה הזכרי מוכנים באופן מיטבי ננקטו שתי גישות:

בוצעו שתילות של קווי  התאמת מועד הפריחה של ההורים על מנת לאפשר הכלאות. - Nicking .א.2.א

 של ההורים הפוטנציאליים להכלאות. משותפתעל מנת להבטיח פריחה  ההורים במספר מועדים

 שיטה זו ננקטה בחלק מקווי ההורים בהתאם לזמינות חומר הריבוי.

. הצפויה ום לפני הפתיחהתפוחים כי מאבקים בשלב טרום בשלות הוסרו מפרחי שושןשימור אבקה.  .ב.2.א

וצבו בטמפרטורת החדר. האבקה המאבקים הונחו על נייר אלומיניום בצלחות פטרי פתוחות שה

שלושה והועברה לבקבוקונים שהונחו בצנצנת עם סגירה הרמטית אליה -הבשילה לאחר כיומיים

. הצנצנת ובתוכה הבקבוקונים הועברה לספיגת הלחות ס"מ סיליקה ג'ל 2 –הוספה שכבה של כ 

באופן  מכחול לורוד.גבישי הסיליקה ג'ל הוחלפו כאשר נצפה שינוי בצבעם  .C20למקרר בטמפ. של 

 זה נשמרה אבקה פוריה במשך כעשרה חודשים.

 לאותהכביצוע ה .3.א

אלל. יום לפני הפתיחה הצפויה של פרחי -ההכלאות בין עשרת הטיפוסים שנבחרו לשמש כהורים בוצעו בשיטת די

 )פרחים תפוחים( בוצע סרוס באמצעות הסרת האבקנים והשחלה כוסתה ב"כיפה" מניר כסף ההורה הנקבי

ההכלאות בוצעו באמצעות מכחול כאשר השתמשנו באבקה שנשמרה  במטרה למנוע האבקה ממקור בלתי רצוי.

 התפתחהצלקת על פני כשארבעה ימים לאחר הסרוס -כשלושהבקרור, או ע"י שפשוף של אבקן בשל על הצלקת, 

 חומר ג'לטיני המעודד את נביטת גרגרי האבקה. 

 הורים. 10אלל של -צרופים המתאפשרים בדיה 90מתוך  75הכלאות של  215בוצעו בהתאם לזמינות ההורים 

 .2013הכלאות בוצעו במחצית יולי  25 –ו  2013 ועד למחצית מאי בוצעו ממחצית מרץהכלאות  190

 , הפקת הזרעים וזריעההסרת ההלקטים .4.א

צרופים אפשריים. בשאר  52 –נאספו הלקטים מ ההלקטים הבשלים הוסרו כחודשיים לאחר ביצוע ההכלאות. 

הצרופים לא התפתחו הלקטים. ההלקטים נשמרו בשקיות נייר בטמפרטורת החדר עד לזריעה שהתבצעה 

כוסיות במגש. הזרעים  100 –.  הזרעים הונחו אחד אחד בתוך "פלגים" במגשים של כ 2013נובמבר -באוקטובר

ולאחר מכן הועברו לבית השרשה.  C100 ימים לחדר קרור בטמפ. של 10כוסו בשכבה דקה והועברו למשך 
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עלים אמיתיים וגוש  3 – 2גדלו בבית ההשרשה עד לשלב בו התפתחו  םהזריעי זרעים. 40,000 –בסה"כ נזרעו כ 

 שורשים שאפשר שתילה בחממה.

 בחממה שתילת הזריעים וגידול .5.א

במצע קוקוס. אומד השתילה בחממה בערוגות  2014מרץ -פברוארהזריעים שנבטו וגדלו בבית ההשרשה נשתלו ב

 17,000 –נשתלו כ  שתילים למ"ר ערוגה. השתילים גודלו לפי פרוטוקול גידול של שושן לונגיפלורום. 60היה 

צרופי הכלאה. בנוסף נשתלו שש קבוצות נוספות שמקורם בהלקטים שהתפתחו  46 - שתילים שהשתייכו ל

 בקבוצות הללו ידועה זהות ההורה הנקבי בלבד. פריה ספונטנית.המ

 והכנת חומר הריבוי לשנת הניסוי הבאה אסיף בצלים ,סלקציה ראשונית .6.א

 בוצעה סלקציה בשני כיוונים:

וחולקו לשלוש קבוצות צרופי ההכלאה סומנו הצמחים  52 –בכל אחד מ סלקציה ע"פ מועד הפריחה.  .א.6.א

ועד  11/7/2014 –( צמחים שפרחו מה 2; )10/7/2014( צמחים שפרחו עד 1) ע"פ מועד הפריחה.

 ( צמחים שלא פרחו כלל.3; )10/9/2014

במהלך תקופת הפריחה סומנו פרטים שבלטו באחד או ביותר מהתכונות הבאות:  סימון "מצטיינים". .ב.6.א

 מצג הפעמון. מספר הפעמונים לגבעול, גודל הפעמונים, חוזק הגבעול, גובה הגבעול, צורת העלווה 

באופן זה חולק כל אחד מצרופי ההכלאה לחמש קבוצות: )א( מקדימי פריחה; )ב( מאחרי פריחה; )ג(  ללא פריחה; 

)ד( פרטים מצטיינים מקדימי פריחה; )ה( פרטים מצטיינים מאחרי פריחה. מקבוצות א', ב' וג' נשמר בצל אחד מכל 

 להפיק.  צמח ומקבוצות ד' וה' נשמרו כל הבצלים וחומר הריבוי שהצלחנו

 , סינכרון מחזור הגידול למקובל בישראל, הפעלת קרור קצר כגורם סלקציה2015 – 2014 .ב

. הבצלים הועברו לקרור 2014אוגוסט  –בצלים שגדלו מזריעים ופרחו ביולי  17,000 –נאספו כ  12/9/2014 –ב 

בבית צמיחה במצע קוקוס בתחנת  12/10/2014 –כגורם סלקציה ונשתלו ב  C20בטמפרטורה של יום  30של 

שתילים למ"ר ערוגה. השתילים גודלו לפי פרוטוקול גידול של שושן  60הנסיונות באבני איתן. אומד השתילה היה 

ות צרופי הכלאה )"משפחות"( ולשש קבוצות נוספ 39 -שתילים שהשתייכו ל   17,000 –לונגיפלורום. נשתלו כ 

 שמקורם בהלקטים שהתפתחו מהפריה ספונטנית. בקבוצות הללו ידועה זהות ההורה הנקבי בלבד.

. פעמיים בשבוע סומנו צמחים ע"פ מועד הפריחה ותכונות 2015הפריחה החלה בשבוע הראשון של מרץ 

 מצג הפעמון(.  מספר הפעמונים לגבעול, גודל הפעמונים, חוזק הגבעול, גובה הגבעול, צורת העלווה אסתטיות )

. מאחר ואחת מהמטרות המרכזיות של תכנית הטיפוח הינה 2015סימון הצמחים נמשך עד מחצית אפריל 

 הקדמת הפריחה הוחלט שלא לכלול בהמשך צמחים שפרחו לאחר מחצית אפריל.

בצלים שאופיינו בתכונות אסתטיות מצטיינות ובפריחה מוקדמת. בצלים אלו הועברו  914נאספו  27/7/2015 –ב 

 כגורם סלקציה. C20 –יום ב  30פעם נוספת לקרור קצר של 

 2015שתילת אוגוסט 

בדרך . C20 –יום ב  30בבית צמיחה באבני איתן לאחר קרור של מזוהים צמחים  914נשתלו  27/8/2015 –ב 

מהם נאסף  2014כלל נשתל פרט אחד מהצמחים המסומנים, למעט צמחים אחדים שהסתמנו כמצטיינים באביב 

מחצית ינואר עד צמחים שפרחו  53. סומנו ותועדו 2015ונשתל כל חומר הריבוי. הפריחה החלה במחצית נובמבר 

2016.  
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 , ביסוס קווים מצטיינים2016 .ג

. מכל פרט נאסף כל חומר הריבוי שהתפתח על גבי 27/7/2016 –הפרטים המצטינים המשיכו לגדול ונאספו ב  53

. חומר הריבוי מוין לשלוש קבוצות גודל בצלים 900 –שהכילו בסה"כ כ  קווי טיפוח 53הבצל המקורי ובכך נוצרו 

הקווים נשתלו במצע קוקוס בבית צמיחה בתחנת הנסיונות  C20 .53 –ב  והועבר בפעם השלישית לקרור קצר

 ימי קרור. 35, לאחר 1/9/2016 –באבני איתן ב 

 .2017ועד לשבוע הראשון של ינואר  2016קווים שהגיעו לשלב קטיף מסחרי ממחצית נובמבר  9סומנו 

 בדיקות פיזיולוגיות  .ד

בצלים מכל קו נשתלו  8-שבועות. כ 12במשך  C20 –קרור ב בצלים מקווי הטיפוח ומזנים נחשפו ל. 2014 - 2013

שעות  10חדרים נפרדים בחממה באוניברסיטת באר שבע , האחד בתנאי יום קצר ) 2 - ב 2013בתחילת נובמבר 

 שעות חושך(. 10, אורשעות  14שעות חושך( והשני בתנאי יום ארוך ) 14אור, 

 – בנשתלו . הבצלים C40 – שבועות קירור ב 6שונים, אשר נחשפו ל קווים בצלים מ 12. התקבלו 2015 – 2014

 (.28, מקסימום 21)מינימום  C250 בחממה בתנאי יום ארוך, טמפרטורה ממוצעת של 2/12/2014

 

 תכנית הכלאות – תוצאות

 2014 – 2013 .ה

. על ששה קווי/זני הורים 61%, שיעור של 2013בשנת  צרופי ההכלאה שבוצעו 75מתוך  46 -התקבלו הלקטים ב 

התפתחו הלקטים ממקור לא ידוע. מכיוון שבשושן קיים מנגנון אי התאם עצמי נאספו גם ההלקטים הללו בהנחה 

 ."משפחות" 52 –בתוך הזריעים שיתפתחו גם מהמקור הזה. בסה"כ הופקו זרעים מ  נוספתשתיווצר שונות 

 אחוזי נביטה .1.ה

. שיעור הנביטה השתנה בין 42% –זרעים שנזרעו, שיעור של כ  40,000 –ים מתוך כ זרע 17,000 –נבטו כ 

כהורה נקבי היתה  75/86/3לקו (. 2ויותר בצרופים אחרים )טבלה  50% –אחוזים בודדים בצרופים אחדים לבין כ 

 Daletו ( בעוד שזרעים שהופקו מהכלאות בהן שותף הק37.75%ההשפעה הבולטת ביותר על שיעור הנביטה )

כמקור אבקה היה הזן  'White Heaven'הזן (. 3טבלה )(, 1.78%כהורה נקבי נבטו בשיעור הנמוך ביותר )

( 2.69%היה בעל שיעור הנביטה הנמוך ביותר ) 'Shovav'והזן  37% –יותר על שיעור הנביטה, כ בשהשפיע 

 (.3)טבלה  םייזכר ו כהוריםכאשר שימש

 מועד הפריחה .2.ה

 –וכ  מכן,פרחו לאחר  33% –, כ 10/7/2014 –מהצמחים שגדלו מזרעים הקדימו לפרוח ופרחו עד ה  7% –כ 

 –כ  .כהורה נקבי היתה השפעה בולטת ביותר על הקדמת הפריחה LPI46(. לזריע 2לא פרחו כלל. )טבלה  60%

כל שאר הקווים האחרים הרבה יותר מאשר למצאצאיו כהורה נקבי השתייכו לקבוצת מקדימי הפריחה,  36%

מהצמחים שהקדימו לפרוח. במיוחד ראוי לציון השילוב של  24% –כהורה זכרי אחראי לכ  Daletהקו (. 4)טבלה 

 55% –כהורה זכרי. אמנם התפתחו מקבוצה זו מעט צמחים, אך כ  Daletכהורה נקבי עם הקו  LPI46הזריע 

 (.4מתוכם נכללו בתוך קבוצת מקדימי הפריחה )טבלה 

 צמחים מצטיינים .3.ה

(. 2צמחים בקבוצת המאחרים לפרוח )טבלה  112 –צמחים כמצטיינים בתוך קבוצת מקדימי הפריחה ו  44סומנו 

כהורים נקביים בלטו בהשפעתם על שיעור המצטיינים בתוך קבוצת  'Shovav' –ו  'Osnat'והזנים  LPI46הזריע 
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בלט בהשפעתו כהורה זכרי. יש לציין  Daletאחוז בהתאמה(, והקו  1.58 –ו  1.67, 3.2מקדימי הפריחה )

כהורה זכרי הביא למספר טיפוסים מצטיינים ביותר מבחינה  Dalet  -כהורה נקבי ו  'Shovav'שהצרוף של 

 .(5)טבלה  ויזואלית

 2015 - 2014 .ו

 2014שתילת אוקטובר 

 914סומנו  2015. עד למחצית אפריל 2015. הפריחה החלה בשבוע הראשון של חודש מרץ מעקב פריחה

(. לאחר מועד זה הופסק הסימון מאחר ומטרת התוכנית היא לזהות טיפוסים מקדימי פריחה. לכל 6פרטים )טבלה 

 אחד מצרופי ההכלאה היה לפחות נציג אחד בתוך קבוצת מקדימי הפריחה.

הפרטים שסומנו כמקדימי פריחה, הקדימו לפרוח במיוחד ופרחו בשבועיים הראשונים של  914פרטים, מתוך  230

הצרופים שנשתלו.  39צרופי הכלאה )"משפחות"( מתוך  21 –הפרטים הללו השתייכו ל  230. 2015חודש מרץ 

שיך  צרופי ההכלאה של מקדימי הפריחה המובהקים לא נמצאו צרופים שאחד ההורים שלהם, לפחות, 21בתוך 

 (.7( )טבלה 7/587או  Daletלקבוצת הפורמולונגי. )הורה 

מופיע כהורה נקבי בשלושה וכהורה זכרי בחמישה צרופי הכלאה בתוך  'White Heaven'ראוי לציון כי ההורה 

אחת ממטרות הטיפוח היא לזהות טיפוסים מקדימי יש לציין ש(. 7קבוצת מקדימי הפריחה המובהקים )טבלה 

 .'White Heaven'פריחה ובעלי מופע של הזן 

הפרטים מקדימי הפריחה סומנו כמצטיינים אסתטית. כמצטיין אסתטית נחשב פרט  914מתוך  76מופע אסתטי. 

בתוך קבוצת מקדימי פרטים מצטיינים נכללו  26בעל פעמונים גדולים במיוחד, גבעול יציב ומופע עלווה רצוי. 

 .2015הפריחה המובהקים, שפרחו לפני מחצית מרץ 

( הניב שישה 130106כהורה זכרי )הכלאה שסימולה  94/52/16צרוף ההכלאה של הזן 'אוסנת' כהורה נקבי והקו 

 .2015פרטים מצטיינים, חמישה מתוכם נכללו בקבוצת מקדימי הפריחה המובהקים, שפרחו לפני מחצית מרץ 

 2015אוגוסט שתילת 

. כל הבצלים נחשפו לקרור של 2015הפרטים שהוגדרו כמקדימי פריחה במרץ  914נשתלו  2015בסוף אוגוסט 

צמחים שפרחו  53. סומנו ותועדו 2015הפריחה החלה במחצית נובמבר יום בלבד ששימש כגורם סלקציה.  30

וקדמת ובכך הם מהווים את הקבוצה פרטים אלו משלבים אסתטיקה יפה עם פריחה מ .2016עד מחצית ינואר 

שונות רבה באשר לתגובת הצמחים לקרור קצר של  הניכר הבסיסית המתאימה למטרת הטיפוח בתכנית הנוכחית.

  .יום. חלק מהצמחים לא הציצו בכלל, חלקם הציץ ופיתח שושנת, חלקם העלה גבעול פריחה 30

 2016 - 2015 .ז

תשעת . 2017ועד לשבוע הראשון של ינואר  2016קווים שהגיעו לשלב קטיף מסחרי ממחצית נובמבר  9סומנו 

בחמש צרופי ההכלאה הללו מיוצגים שבעה מתוך עשרת (. 8צרופי הכלאה )טבלה  5 –הקווים הללו שייכים ל 

ה זכרי וגם כהורה נקבי. )טבלה מופיעים גם כהור LPI46ההורים שנכללו בתכנית ההכלאות. הזן 'אוסנת' והזריע 

8.) 

 בדיקות פיזיולוגיות .ח

נרשמה שונות גדולה באחוזי הנביטה והפריחה בין הקווים השונים. כמו כן, בחלק מהצמחים  .2014 – 2013

(. באופן כללי, הארכת היום 1נרשמו עוותים. מדווח כאן על קווים שהתפתחו באופן תקין והגיעו לפריחה )איור 

הממושכת בקור לפני כמעט ולא השפיעה על מועד הופעת הניצנים. יתכן שתוצאות אלו נובעות מהשפעת השהות 
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מסכה את השפעת הפוטופריודה. אולם, בקו והשתילה, אשר גרמה להקדמת המעבר לפריחה באופן משמעותי 

לא נראו הבדלים משמעותיים במספר הפעמונים/גבעול בין קווי  , השפעת היום הארוך הייתה ניכרת.94/77/51

 (.2הטיפוח השונים או עקב השפעה של הפוטופריודה )איור 

טמפרטורה בבחממה בתנאי יום ארוך  וגידול C40 – ב של הבצלים  קירור בתנאי הניסוי שכללו. 2015 – 2014

(. מעניין לציין 3)איור  2014 - 2013 תמועד הופעת הניצנים היה דומה לזה שהתקבל בעונ ,C250 ממוצעת של

היה בכיר במיוחד בשתי העונות. לא נראה קשר ברור בין מועד הופעת הניצנים לבין מועד הפריחה  93/6/1 שקו

 (.4, 3)איורים 

 דיון

של שושן לונגיפלורום המותאמים לאקלים חם ולדרישות השוק. התכונות  זניםטיפוח  מטרת העל של התכנית הינה

  יעיל, חיי מדף ארוכים ותכונות אסטטיות מצטיינות.הרצויות כוללות כושר פריחה בתחילת החורף, ריבוי בצלים 

קווים וגטטיביים שפרחו במשך שנתיים רצופות ממחצית נובמבר ועד  9בתום שלוש שנות המחקר יש בידינו 

השבוע הראשון של ינואר. כל הקווים מצטיינים בפעמונים גדולים עד גדולים מאוד. חלק מהקווים הינם בעלי מצג 

. (2, )תמונה (side-facingוחלקם בעלי פעמונים הנוטים לצד )( 1)תמונה  ,(up-facing)פעמון כלפי מעלה 

שנת בדיקות ואנו סבורים כי ניתן יהיה לרשום זן אחד או שניים לאחר "נבחרת" הקווים הללו מבטיחה ביותר 

 שתתבסס על כמות חומר ריבוי משמעותית יותר.  נוספת

העמיק המשבר בו נתונים מגדלי השושן בישראל. מגדלים רבים צמצמו , מועד כתיבת התכנית, 2013מאז שנת 

והדרישה בו הולכת מאוד או הפסיקו לחלוטין את הפעילות בשווקי היצוא והם מתרכזים בשוק המקומי, שאיננו קטן 

 יאפשרו למגדלים , המותאמים למחזור הגידול בארץ,זן/זנים חדשים שיופיעו כתוצאה מהתכנית הנוכחיתועולה. 

 לחזור וליצא שושן בנישה ה"ישראלית" בסתיו, בה יש מחסור גדול של פרחי שושן באירופה.

הורים והמשיכה בזריעה של עשרות  10התכנית החלה בפריסה מאוד רחבה שכללה ביצוע הכלאות בהן השתתפו 

טיפוסים  9 –ל  בתוך שלושה מחזורי גידול פרטים שצומצמו 17,000אלפי זרעים. בשלב הסלקציה הראשון נבחנו 

היו התלבטויות באשר להצדקה בשלב התכנון ובשנות המחקר הראשונות . פרומילהשיעור של כמחצית  ,מצטיינים

שהשיעור הקטן כל כך של טיפוסים מוצלחים שעונים היטב לפרישה הרחבה הזו. בראיה לאחור ניתן לומר 

 להגדרות הטיפוח אכן הצדיק את העבודה הסיזיפית הרבה שהושקעה.

. הזריע הזה נבחר על ידינו מתוך אוכלוסית זריעים שמקורה באוכלוסית LPI46אחד ההורים בהכלאות היה הזריע 

טאיוואן ושגדלה בתחנת הנסיונות באבני איתן. הזרעים של אוכלוסית הבר שמקורה בבר של שושן לונגיפלורום 

עה. רוב תקופת גידולו היתה בקיץ חדשים מהזרי 8לאחר  2012וזריע זה פרח בדצמבר  2012נזרעו באפריל 

היתה השפעה גדולה  ובסתיו של דרום רמת הגולן ועל כן, כנראה, דרישות הקור שלו נמוכות. ואכן, לזריע הזה

)טבלה והוא משמש כהורה, זכרי או נקבי בשלוש מתוך תשעת הקווים ש"הגיעו לגמר" מאוד על הקדמת הפריחה 

 8 – 6ה היא העובדה שמצמח אחד עלו ארבעה גבעולי פריחה בהפרש של (. תכונה חיובית נוספת של הזריע הז8

שבועות בין פרח לפרח. עדיין איננו יכולים לאמוד את התורשה של תכונה זו על צאצאי הזריע הזה, אולם ללא 

ך ושימורו בהמשהזיהוי של זריע זה ספק תכונה זו הינה יחודית ביותר בזני שושן לונגיפלורום הקיימים במסחר. 

 הינו תרומה נוספת של התכנית.

ניתן בקלות יחסית לבחור צמחים מצטיינים מבחינה אסתטית כבר בשלבים מוקדמים של הטיפוח, אולם זיהוי של 

 2015אפריל -בשלב הסלקציה הראשון שהתבצע במרץכבר טיפוסים בעלי דרישות קור נמוכות הינו מסובך יותר. 
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סומנו צמחים מצטיינים אסתטית, בעלי פעמונים גדולים, עלווה  2014על קבוצת הצמחים שנשתלו באוקטובר 

 אסתטית וגבעולים יציבים.

מחזור הגידול המסחרי של שושן בישראל כולל, בין השאר, הוצאת הבצלים בחודש יולי לאחר פריחת הגל השני 

ם שמסתפקים בתקופת במאי, קרור ושתילה מחדש בסתיו העוקב. על מנת לקבל פריחה סתווית יש לברור טיפוסי

יום  75הותאם לאקלים ולמחזור הגידול בהולנד ועל כן נדרש קרור ארוך של  'White Heaven' קרור קצרה. הזן

 60על מנת להבטיח פריחה תקינה בזן זה. לזן 'אוסנת',שהיה הזן המוביל במשך שנים ארוכות, נדרש קרור של 

יום בלבד. הקרור הקצר  35 - 30על ידי קרור הבצלים במשך יום. בתכנית הנוכחית החלטנו להפעיל לחץ סלקציה 

הקווים שנבחרו בסוף התכנית חזרו  ניתן לפני כל אחד משלוש מחזורי השתילה והסלקציה במהלך ביצוע התכנית.

. יש לציין שלא כל הקווים מועט הופעל לחץ הסלקציה של קרור ןופרחו באופן מרשים בכל שלוש השנים בה

טיפוסים שפרחו היטב לאחר שנה אחת של קרור קצר אך בשנה העוקבת הפריחה בהם נדחתה התנהגו כך. יש 

 לסוף החורף.

, שמצידו הכתיב את מועד 2013קיץ -לוח הזמנים של התכנית וזמינות ההורים הכתיבו את ביצוע ההכלאות באביב

, בעונה שאיננה 2014יץ . הצמחים גדלו באביב וחלקם פרחו בק2014זריעת הזרעים ושתילת הזריעים באביב 

המבטאת הקדמה  2015התקבלה פריחה במרץ  2014עונת השיווק הרצויה. במחזור השתילה של אוקטובר 

. במחזור השתילה הבא, שכלל אסיף הבצלים ביולי, קרור 2014מסוימת, אך בלתי מספקת, ביחס לפריחה בקיץ 

נו לסנכרן את הגידול ולהתאימו באופן מלא , הצלח2015יום, שתילה בסוף אוגוסט ופריחה בנובמבר  30של 

 למועדי גידול השושן המסחרי בישראל.

 תכנית להמשך העבודה

אנו מתכננים להמשיך ולעקוב אחרי הטיפוסים הנבחרים, גם מעבר לתקופה הקצובה של התכנית הנוכחית 

הנבחרים, תכונה  המסתיימת בזה. בחודשים הקרובים יתבצע מעקב על העלייה לגל שני של תשעת הטיפוסים

ואנו מקווים שיהיה מספיק חומר ריבוי  2017המשפיעה מאוד על ריווחיות הגידול. כל חומר הריבוי יאסף ביולי 

ת תאפשר להחליט על רישום בכדי לבחון את יעילות הריבוי הוגטטיבי. אנו צופים ששנה נוספת של בדיקות מקיפו

לשני המופעים יש מקום בשוק שמסתבר טיית פעמונים לצד. על מצג פעמון כלפי מעלה וזן אחד עם נזן אחד ב

 השושן בארץ ובעולם.

 

 ה. פרסומים

 לא התפרסמו מאמרים כתוצאה מביצוע המחקר.
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סימול 
 הכלאה

 הורה זכרי הורה נקבי
מס. זרעים 
אוקטובר 

2013   

מס. 
צמחים 
מרץ 
2014 

אחוז 
 נביטה

פריחה 
 מוקדמת

פריחה 
 מאוחרת

ללא 
 פריחה

מס. 
מצטיינים 
פריחה 
 מוקדמת

מס. 
מצטיינים 
פריחה 

 מאוחרת 

סה"כ 
פרטים 

ספטמבר 
2014 

אחוז 
צמחים 
פריחה 
 מוקדמת

אחוז 
צמחים 
פריחה 
 מאוחרת

אחוז 
צמחים 
שלא 
 פרחו

אחוז 
מצטיינים 
פריחה 
 מוקדמת

אחוז 
מצטיינים 
פריחה 

 חרתמאו
130100 Osnat Unknown 442 6 1.36 

  
5 

  
5 0 0 100 0 0 

130102 Osnat White Heaven 1768 869 49.15 184 151 442 6 5 788 23.35 19.16 56.09 0.76 0.63 

130103 Osnat White Europe 884 264 29.86 33 66 155 
  

254 12.99 25.98 61.02 0.00 0.00 

130106 Osnat 94/52/16 1768 372 21.04 18 63 270 2 2 355 5.07 17.75 76.06 0.56 0.56 

130107 Osnat 75/86/3 456 104 22.81 10 22 74 
  

106 9.43 20.75 69.81 0.00 0.00 

130108 Osnat Dalet 457 22 4.81 3 5 13 2 
 

23 13.04 21.74 56.52 8.70 0.00 

130200 White Heaven Unknown 3622 29 0.80 
 

3 19 
  

22 0.00 13.64 86.36 0.00 0.00 

130201 White Heaven Osnat 1350 144 10.67 26 27 100 
  

153 16.99 17.65 65.36 0.00 0.00 

130203 White Heaven White Europe 454 16 3.52 1 3 9 
  

13 7.69 23.08 69.23 0.00 0.00 

130205 White Heaven 93/6/1 
 

60 
 

3 10 38 2 1 54 5.56 18.52 70.37 3.70 1.85 

130206 White Heaven 94/52/16 884 192 21.72 31 34 112 1 1 179 17.32 18.99 62.57 0.56 0.56 

130207 White Heaven 75/86/3 891 74 8.31 3 7 50 1 1 62 4.84 11.29 80.65 1.61 1.61 

130300 White Europe Unknown 448 8 1.79 
 

3 32 
  

35 0.00 8.57 91.43 0.00 0.00 

130301 White Europe Osnat 442 20 4.52 4 10 10 1 
 

25 16.00 40.00 40.00 4.00 0.00 

130304 White Europe Shovav 442 10 2.26 1 2 5 
  

8 12.50 25.00 62.50 0.00 0.00 

130307 White Europe 75/86/3 464 120 25.86 11 37 54 2 1 105 10.48 35.24 51.43 1.90 0.95 

130401 Shovav Osnat 442 47 10.63 7 14 32 
  

53 13.21 26.42 60.38 0.00 0.00 

130402 Shovav White Heaven 1254 412 32.85 42 64 260 1 1 368 11.41 17.39 70.65 0.27 0.27 

130403 Shovav White Europe 406 136 33.50 7 17 84 4 
 

112 6.25 15.18 75.00 3.57 0.00 

130405 Shovav 93/6/1 442 229 51.81 14 46 135 1 
 

196 7.14 23.47 68.88 0.51 0.00 

130406 Shovav 94/52/16 884 145 16.40 8 19 110 1 
 

138 5.80 13.77 79.71 0.72 0.00 

130407 Shovav 75/86/3 198 5 2.53 
 

5 
   

5 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

130408 Shovav Dalet 442 54 12.22 19 17 25 4 2 67 28.36 25.37 37.31 5.97 2.99 

130500 93/6/1 Unknown 396 13 3.28 
 

11 62 
 

1 74 0.00 14.86 83.78 0.00 1.35 

130501 93/6/1 Osnat 442 8 1.81 1 
 

2 
  

3 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00 

130502 93/6/1 White Heaven 990 339 34.24 55 46 210 2 1 314 17.52 14.65 66.88 0.64 0.32 

130503 93/6/1 White Europe 396 205 51.77 24 38 164 
  

226 10.62 16.81 72.57 0.00 0.00 

130506 93/6/1 94/52/16 396 69 17.42 3 13 4 
 

1 21 14.29 61.90 19.05 0.00 4.76 

130507 93/6/1 75/86/3 396 51 12.88 4 7 38 1 
 

50 8.00 14.00 76.00 2.00 0.00 

130601 94/52/16 Osnat 198 12 6.06 
 

1 6 
  

7 0.00 14.29 85.71 0.00 0.00 

130602 94/52/16 White Heaven 792 213 26.89 11 27 158 
  

196 5.61 13.78 80.61 0.00 0.00 

130603 94/52/16 White Europe 396 151 38.13 13 39 92 
  

144 9.03 27.08 63.89 0.00 0.00 

130701 75/86/3 Osnat 198 28 14.14 2 7 19 
  

28 7.14 25.00 67.86 0.00 0.00 

130702 75/86/3 White Heaven 1188 600 50.51 36 118 480 1 
 

635 5.67 18.58 75.59 0.16 0.00 

130703 75/86/3 White Europe 792 412 52.02 50 147 233 1 
 

431 11.60 34.11 54.06 0.23 0.00 

130706 75/86/3 94/52/16 990 340 34.34 73 118 153 2 2 348 20.98 33.91 43.97 0.57 0.57 

130800 Dalet Unknown 
 

2816 
  

1354 1414 
 

11 2779 0.00 48.72 50.88 0.00 0.40 

130803 Dalet White Europe 792 33 4.17 8 16 19 1 
 

44 18.18 36.36 43.18 2.27 0.00 

130804 Dalet Shovav 1056 33 3.13 7 4 19 
 

1 31 22.58 12.90 61.29 0.00 3.23 

130805 Dalet 93/6/1 927 5 0.54 
  

4 
  

4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

130806 Dalet 94/52/16 884 6 0.68 
 

3 3 2 
 

8 0.00 37.50 37.50 25.00 0.00 

130807 Dalet 75/86/3 264 1 0.38 
  

1 
  

1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

130809 Dalet 7/587 
 

3224 
     

41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

130900 7/587 Unknown 
 

2096 
 

3 1537 922 2 20 2484 0.12 61.88 37.12 0.08 0.81 

130901 7/587 Osnat 
 

6 
   

5 
  

5 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

130903 7/587 White Europe 
 

43 
  

13 29 
  

42 0.00 30.95 69.05 0.00 0.00 

130908 7/587 Dalet 
 

1628 
 

5 250 1179 
 

9 1443 0.35 17.33 81.70 0.00 0.62 

130910 7/587 LPI46 
 

1019 
 

80 158 654 
 

10 902 8.87 17.52 72.51 0.00 1.11 

131001 LPI46 Osnat 1320 224 16.97 81 52 105 3 1 242 33.47 21.49 43.39 1.24 0.41 

131002 LPI46 White Heaven 726 205 28.24 66 17 133 1 
 

217 30.41 7.83 61.29 0.46 0.00 

131006 LPI46 94/52/16 442 60 13.57 18 11 40 
  

69 26.09 15.94 57.97 0.00 0.00 

131008 LPI46 Dalet 221 4 1.81 5 3 
 

1 
 

9 55.56 33.33 0.00 11.11 0.00 
 סה"כ

  
40658 17118 42.10 947 4601 8142 44 112 13846 6.84 33.23 58.80 0.32 0.81 

רשימת צרופי ההכלאות המוצלחות, מס. הזרעים שנזרעו ושיעור הנביטה, מס. הפרטים בהתאם לאחת משלוש קבוצות הפריחה )מוקדם, . 2014נתוני סלקציה  .2טבלה 
  בעלי ערך הגבוה יותר מהממוצע לעמודה הרלבנטית. –תאים בעלי רקע אדום  ות הפריחה.צומס. הטיפוסים המצטיינים בכל אחת מקבו (מאוחר וללא פריחה
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 של נביטת הזרעים. (השפעת ההורים על השיעור )באחוזים. 2014נתוני סלקציה  .3טבלה 

 

 

 .הצמחים בעלי פריחה מוקדמתשל  (השפעת ההורים על השיעור )באחוזים. 2014נתוני סלקציה  .4טבלה 

 
 

 על שיעור )באחוזים( הצמחים המצטיינים בעלי פריחה מוקדמת. השפעת ההורים. 2014נתוני סלקציה  .5טבלה 

 
  

הורה זכרי

ממוצע7/58775/86/393/6/194/52/16DaletLPI46OsnatShovavUnknownWhite EuropeWhite Heavenהורה נקבי

7/587

75/86/334.3414.1452.0250.5137.75

93/6/112.8817.421.813.2851.7734.2420.23

94/52/166.0638.1326.8923.70

Dalet0.380.540.683.134.171.78

LPI4613.571.8116.9728.2415.15

Osnat22.8121.044.811.3629.8649.1521.51

Shovav2.5351.8116.4012.2210.6333.5032.8522.85

White Europe25.864.522.261.798.61

White Heaven8.3121.7210.670.803.529.00

12.1326.1717.886.289.262.691.8130.4236.9817.76ממוצע

הורה זכרי

ממוצע7/58775/86/393/6/194/52/16DaletLPI46OsnatShovavUnknownWhite EuropeWhite Heavenהורה נקבי

7/5870.358.870.000.120.001.87

75/86/320.987.1411.605.6711.35

93/6/18.0014.2933.330.0010.6217.5213.96

94/52/160.009.035.614.88

Dalet0.000.000.000.0022.580.0018.185.82

LPI4626.0955.5633.4730.4136.38

Osnat9.435.0713.040.0012.9923.3510.65

Shovav0.007.145.8028.3613.216.2511.4110.31

White Europe10.4816.0012.500.009.74

White Heaven4.845.5617.3216.990.007.698.73

0.005.464.2312.7924.338.8715.0217.540.029.5515.6610.90ממוצע

הורה זכרי

סכום כולל7/58775/86/393/6/194/52/16DaletLPI46OsnatShovavUnknownWhite EuropeWhite Heavenתוויות שורה

7/5870.000.000.000.080.000.02

75/86/30.570.000.230.160.24

93/6/12.000.000.000.000.000.640.44

94/52/160.000.000.000.00

Dalet0.000.000.0025.000.000.002.273.90

LPI460.0011.111.240.463.20

Osnat0.000.568.700.000.000.761.67

Shovav0.000.510.725.970.003.570.271.58

White Europe1.904.000.000.001.48

White Heaven1.613.700.560.000.000.000.98

0.000.921.403.926.440.000.650.000.010.760.381.47סכום כולל
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 . 2014. מעקב פריחה, טיפוח שושן לונגיפלורום, אבני איתן, שתילת אוקטובר 2015סימול הכלאה, זיהוי ההורים וכמות פרטים שפרחו עד מחצית אפריל  .6טבלה 

  

מועד פריחה

סכום כולל06/03/1510/03/1511/03/1515/03/1519/03/1520/03/1523/03/1526/03/1529/03/1531/03/1506/04/1507/04/1512/04/15הורה זכריהורה נקביהכלאה 

130102OsnatWhite Heaven12291619150

130103OsnatWhite Europe11619

130106Osnat94/52/169255131116

130107Osnat75/86/311171038

130108OsnatDalet311139

130201White HeavenOsnat21461326

130205White Heaven93/6/11247

130206White Heaven94/52/161168

130207White Heaven75/86/33519

130210White HeavenLPI463238

130301White EuropeOsnat134

130304White EuropeShovav11

130307White Europe75/86/311

130401ShovavOsnat783523

130402ShovavWhite Heaven144614151393

130403ShovavWhite Europe71514541

130405Shovav93/6/15826746

130406Shovav94/52/1647920

130408ShovavDalet268

13050293/6/1White Heaven3552116

13050393/6/1White Europe21484468

13050693/6/194/52/16532230

13050793/6/175/86/3691429

13060194/52/16Osnat1124

13060294/52/16White Heaven231217

13060394/52/16White Europe44

13070175/86/3Osnat156

13070275/86/3White Heaven1391258148

13070375/86/3White Europe1333138

13070675/86/394/52/16514524

130803DaletWhite Europe22

130804DaletShovav314

130805Dalet93/6/111

1309037/587White Europe22

1309107/587LPI4631435

131001LPI46Osnat1113318

131002LPI46White Heaven13881535

131006LPI4694/52/162354115

131008LPI46Dalet11

5745128199405720639251633123914סכום כולל
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שושן  . מעקב פריחה, טיפוח2015סימול הכלאה, זיהוי ההורים וכמות פרטים שפרחו עד מחצית מרץ  .7טבלה 

 . 2014לונגיפלורום, אבני איתן, שתילת אוקטובר 

 

 

 2017ינואר  – 2016קווים מצטיינים מסלקציה שבוצעה בנובמבר . 8טבלה 

 מס. פרט הורה זכרי הורה נקבי מס. הכלאה

130108 Osnat Dalet 4 

130108 Osnat Dalet 5 

130108 Osnat Dalet 6 

130406 Shovav 94/52/16 1 

130910 7/587 LPI46 18 

131001 LPI46 Osnat 1 

131001 LPI46 Osnat 2 

131002 LPI46 White Heaven 0 

131002 LPI46 White Heaven 14 

 

 

 

 

 

 

 

סכום כולל06/03/1510/03/1511/03/15הורה זכריהורה נקביהכלאה 

130102OsnatWhite Heaven123

130106Osnat94/52/1692534

130107Osnat75/86/3111728

130201White HeavenOsnat213

130207White Heaven75/86/333

130210White HeavenLPI4633

130401ShovavOsnat7815

130402ShovavWhite Heaven144660

130403ShovavWhite Europe71522

130405Shovav93/6/15813

130406Shovav94/52/1644

13050393/6/1White Europe21416

13050693/6/194/52/1655

13050793/6/175/86/366

13060194/52/16Osnat11

13060294/52/16White Heaven22

13070175/86/3Osnat11

13070275/86/3White Heaven134

13070375/86/3White Europe11

131002LPI46White Heaven134

131006LPI4694/52/1622

5745128230סכום כולל
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מועד הופעת ניצני . 1איור 
הפריחה בקווי הטיפוח והזנים 

( ויום אורך SDבתאי יום קצר )
(LD.) 

מספר פרחים/גבעול . 2איור 
בקווי הטיפוח והזנים בתאי יום 

 (.LD( ויום אורך )SDקצר )

מועד הופעת ניצני . 3איור 
 הפריחה  בקווי הטיפוח.

הזמן ממועד הופעת ניצני . 4איור 
הפריחה עד האנתזיס בקווי 

 הטיפוח.
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 18/12/2016מצג כלפי מעלה, פעמונים גדולים ו. קו שושן מצטיין בעל 1תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19/12/2016. קו שושן מצטיין בעל פעמון גדול מאוד הנוטה לצד, 2תמונה 
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 שאלות מנחותסיכום עם 

 של שושן לונגיפלורום זניםטיפוח  מטרת העל הינה מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.
המותאמים לאקלים חם ולדרישות השוק. התכונות הרצויות כוללות כושר פריחה בתחילת החורף, ריבוי 
בצלים יעיל, חיי מדף ארוכים ותכונות אסטטיות מצטיינות. הקף התכנית הנוכחית מאפשר להתמקד במטרות 

ים לדרישות השוק ( ביצוע הכלאות מכוונות והקמת מאגר של קווי שושן נבחרים המתאימ1המשנה הבאות: )
( העשרת המגוון הגנטי תוך יבוא טיפוסי שושן לונגיפלורום בעלי יכולת לפרוח 2) ולתנאי הגידול בישראל;

 ( בדיקות פיזיולוגיות ראשוניות של הקווים החדשים.3באקלים חם; )
יבוא  ות.במטרה לאפשר שילוב של כל התכונות הרצוי ונעשואופן ביצוע הסלקציות בחירת ההורים להכלאות 

 של אוכלוסיית צמחי בר של שושן לונגיפלורום משרת היטב את המטרה של העשרת המגוון הגנטי.
 –אלל. נאספו ונזרעו כ -טיפוסי הורים בשיטת די 10הכלאות בין  215בוצעו  עיקרי הניסויים והתוצאות.

בוצעו זריעים.  17,000 –נשתלו כ ו  42% –צרופי הכלאה. שיעור הנביטה היה כ  52 –זרעים מ  40,000
שלושה מחזורים של שתילה וסלקציה. לפני כל מחזור שתילה הצמחים הופעל לחץ סלקציה של חשיפה  

פריחה בעלי  . הסלקציה התמקדה בבחירה של צמחים מקדימיC20 –יום ב  35 – 30לקרור קצר של 
קווים מצטיינים שפרחו במשך שנתיים רצופות  9אסתטיקה מצטיינת. לאחר שלוש שנות סלקציה סומנו 

 דצמבר.-בנובמבר
 .מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח

הינה השג העולה בקנה אחד עם גנוטיפים בעלי אסתטיקה מצטיינת  9דצמבר של  –הפריחה בנובמבר 
בנוסף זוהה טיפוס מיוחד  מטרות המחקר. מעידה שיש התכנות גבוהה לעמידה במטרות המחקר.

מאוכלוסית הבר של שושן לונגיפלורום בעל תכונות של הקדמת הפריחה וריבוי פרחים. שימור של הטיפוס 
 ל שושן לונגיפלורום בארץ.הזה משרת את מטרת המשנה של המחקר באשר להעשרת המגוון הגנטי ש

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

תכנית הטיפוח. זן/זנים חדשים המחקר העמיק המשבר של מגדלי השושן בארץ שהיה הגורם לפתיחת 
שיופיעו כתוצאה מהתכנית הנוכחית, המותאמים למחזור הגידול בארץ, יאפשרו למגדלים לחזור וליצא שושן 
בנישה ה"ישראלית" בסתיו, בה יש מחסור גדול של פרחי שושן באירופה. דרושה שנה נוספת של בדיקות 

עמון כלפי מעלה וזן אחד עם נטיית פעמונים לצד. מקיפות על מנת להחליט על רישום זן אחד בעל מצג פ
 מסתבר שלשני המופעים יש מקום בשוק השושן בארץ ובעולם.

 ציטט ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; -הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: פרסומים בכתב 
ציטוט ביבליוגרפי של יש לפרט מקום, תאריך,  -יש לציין שם ומס' פטנט; הרצאות וימי עיון  -פטנטים 

 המחקר בשנתו הראשונה ועדיין אין פרסומים. התקציר כמקובל בפרסום מאמר מדעי.
 אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות( פרסום הדוח:

 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 
בשלב זה אנו נמשיך בבדיקות במשך  האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי?

שנה נוספת במטרה לזהות זן או שניים לרישום. במידה ותסתמן התענינות של המגדלים והתכנות שיווקית 
אנו נשקול הגשת תכנית שתעסוק בלימוד מדוקדק של הדרישות הפיזיולוגיות והאגרוטכניקה של  ,מבטיחה

 הזנים החדשים.
מאחר ותכנית טיפוח מטבעה נמשכת יותר  בתום תקופת המחקר הנוכחי? האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך

 משלוש שנים ומאחר וזוהו טיפוסים מבטיחים אנו נשקול הגשת תכנית המשך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[22] 

 

 דו"ח לתוכניות מחקר -משרד החקלאות 
 לקרן המדען הראשי

 
 א. נושא המחקר )בעברית( קוד זיהוי

 לייצור והכוונת פריחה בתנאי לונגיפלורום מותאמים שושן  זניטיפוח ופיתוח  596 - 0523 - 15
 ולדרישות השוק ישראל

 
    ג. כללי  ב. צוות החוקרים

 מוסד מחקר של החוקר הראשי  שם פרטי שם משפחה 
 lioraamit@bezeqint.net  מו"פ צפון  מנשה כהן חוקר ראשי

       חוקרים משניים 
  תאריכים  הדו"חסוג     1
 תאריך משלוח עבורה מוגש הדו"ח תקופת המחקר     2

 המימון הדו"ח למקורות  מסכם    3

 התחלה     4
1.11.13 

 סיום
1.10.153 

31/10/1 

   ד. מקורות מימון עבורם מיועד הדו"ח
 בשקלים סכום שאושר למחקר בשנת תיקצוב הדו"ח קוד מקור מימון שם מקור המימון

 120,000       המדען הראשי של משרד החקלאותקרן 
 . צירה. תק

 הבעיה הצגת
 ואיננו מביא לידי ביטוי את האפשרות  הינו בעל קצב גידול איטי ,'White Heaven' ,זן השושן העיקרי

 אין כמעט טיפוח של שושן לונגיפלורום פברואר. -לנצל את תנאי הגידול בארץ, לשווק פרחים באוקטובר
 הצלחה  במרכזי הטיפוח בעולם ותוספת של זני לונגיפלורום חדשים מהווה חידוש במחקר ובמסחר.

 בטיפוח זן לונגיפלורום המתאים לגידול באקלים של ישראל ובעל מצג פעמון הנוטה כלפי מעלה תקנה 
 המתחרים בשווקי היצוא.למגדלי השושן בארץ יתרונות גדולים על פני 

 המחקר מטרות
 של שושן לונגיפלורום המותאמים לאקלים חם ולדרישות השוק. התכונות  זניםטיפוח  מטרת העל הינה

 הרצויות כוללות כושר פריחה בתחילת החורף, ריבוי בצלים יעיל, חיי מדף ארוכים ותכונות אסתטיות 
 ( ביצוע הכלאות 1מצטיינות. הקף התכנית הנוכחית מאפשר להתמקד במטרות המשנה הבאות: )

 מכוונות והקמת מאגר של קווי שושן נבחרים המתאימים לדרישות השוק ולתנאי הגידול בישראל;
 ת ( בדיקו3( העשרת המגוון הגנטי תוך יבוא טיפוסי שושן לונגיפלורום בעלי יכולת לפרוח באקלים חם; )2)

 פיזיולוגיות ראשוניות של הקווים החדשים.
 העבודה שיטות
 בוצעו שלושה מחזורים של שתילה וסלקציה. . אלל-ורים בשיטת דיטיפוסי ה 10הכלאות בין  215בוצעו 

 . הסלקציה התמקדה C20–ב יום, 30,לפני כל מחזור שתילה הופעל לחץ סלקציה של חשיפה לקרור קצר
 בוצע מעקב על אוכלוסיות בר של שושן פריחה בעלי אסתטיקה מצטיינת.  בבחירה של צמחים מקדימי

 כהורים פוטנציאליים. שישמשו לונגיפלורום שהובאו מיפן במטרה לזהות טיפוסים מקדימי פריחה
 עיקריות תוצאות

 קווים  9זריעים. לאחר שלוש שנות סלקציה סומנו  17,000–ונשתלו כ  42%–שיעור הנביטה היה כ
 זוהה פרט מקדים מאוכלוסיות הבר  דצמבר.-שפרחו במשך שנתיים רצופות בנובמבר מצטיינים
 תכנית ההכלאות. טיפוס זה נכלל בשלושה גנוטיפים שנבחרו לאחר שלוש שנות סלקציה.בששותף 
 התוצאות יישום לגבי והמלצות מסקנות

 בתקופת המחקר העמיק המשבר של מגדלי השושן בארץ שהיה הגורם לפתיחת תכנית הטיפוח. 
 זן/זנים חדשים שיופיעו כתוצאה מהתכנית הנוכחית יאפשרו למגדלים לחזור וליצא שושן בנישה 

 /זנים.להחליט על רישום זן דרושה שנה נוספת של בדיקות על מנת .ה"ישראלית" בסתיו
__________________________________________________________________________________________ 

 
 ו. אישורים
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