שבתאי כהן ,מיכל עמיחי ,עופר גיא ,ציון שמר ,איימי חיזקיהו ומילי זנבר  -תחנת ניסיונות מו"פ רמת נגב

הגוג'י ברי Goji (Lycium barbarum) -
• שיח רב שנתי ממשפחת הסולניים המכונה גם אטד פראי המגיע ממדבריות סין
ומונגוליה.
• הפרי אדום וגודלו כשל אוכמנייה והוא מניב באשכולות באביב עד הסתיו.
• טעמו של הגוג'י דומה לשילוב של אוכמנייה  ,צימוק ותות בר.
• הצמח נשיר.

•
•
•
•
•

בתחנת הניסיונות ,הוקמה חלקה חדשה של  100מ"ר .זו השנה הראשונה ,בה יש יבול של פרי
זה.
מושקעים מאמצים בפיתוח פרוטוקול גידול וקטיף ,למידה ושיפור חיי מדף של התוצרת הטרייה.
המטרה היא להגיע לפרי טרי ואיכותי הניתן לשיווק כגידול נישה ליצוא ולחנויות בריאות.
כיום בחנויות טבע בארץ ניתן לקנות גוג'ים מיובאים בצורת צימוק בלבד באריזות קטנות בעלות
גבוהה של  ₪120לק"ג ויותר.
גוג'ים מיובאים במיוחד אלה אשר מגיעים מסין ,לעיתים ,יש ספקות לגבי איכותם ורמת חומרי
השימור בהם.

עיצוב חלקה ע"י דילול ענפים

עיצוב חלקה ע"י גיזום וחלקת ביקורת ללא גיזום.

•
•
•

•

פרי הגוג'י ייחודי ועשיר מאוד בנוגדי חמצון (אנטי-אוקסידנטים) .לפי מדד ( (ORACשל משרד החקלאות
האמריקאי ( )USDAהוא מדורג בראש הטבלה ,כמזון בעל יכולת לספוג רדיקלים חופשיים.
הרפואה הסינית עושה בו שימוש כבר אלפי שנים בפרי ובעלים.
הגוג'י נצרך כטרי או כצימוק וכן בחליטות ומשחות .לפי האמונה ביכולתם להגן על הכבד ,לחזק את מערכת
החיסון להאריך תוחלת חיים ,לשפר את מחזור הדם ,לחזק את הראייה ,שיפור תפקוד מיני ופוריות ותכונות
נוספות.
משנות ה 2000-גם במערב הוא מוכר ובשימוש נמכר בחנויות טבע ובריאות.

קטיף גוג'י ברי ,הרבה עבודה...

הקטיף ידני ,הפרי עדין ביותר ,נבחן קטיף
עם העוקצים במגש קלקר

כמהת המדבר Terfezia boudieri
1שטרית י 3 .שמר.צ3 ,גיא.ע ,1.רוט-בז'רנו נ ,2.קפולניק י ,2.בן אשר י,1.
 1מכון בלאושטיין לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן-גוריון;  2מינהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני 3 ,תחנת הניסיונות רמת הנגב.

•
•
•
•
•
•
•

כמהת המדבר (כמהת שמשון)  Terfezia boudieriהיא פטרייה תת קרקעית הגדלה באופן טבעי בקרקע חולית ובאדמות קלות של הנגב
בישראל .
הפטרייה גדלה בסימביוזה עם שורשי הצמח שמשון יושב ).(Helianthemum sessiliflorum
צמח זה מותאם למחייה באזור רמת נגב השחון שכמות הגשמים בו כ 80-מ"מ/שנה בממוצע.
בתנאים טבעיים ,הפטרייה מפתחת גופי פרי תת קרקעיים באביב המוקדם וגוף הפרי נחשב למעדן ופודה מחירים גבוהים בשווקים (500
ש"ח/ק"ג).
יבול הכמהה אינו קבוע ,משתנה מעונה לעונה ומבית גידול אחד למשנהו וקיימת דרישה ליבול נוסף ורציף.
בשנים האחרונות התפתח ענף תיירות סביב איסוף הפטרייה מן הבר.
בטבע קיימים שלושה סוגים של הפטרייה ובמחקרנו פיתחנו סמנים גנטיים לטיפוסים האלו .ע"פ סמנים גנטים אלו ,נוכל לזהות את
הטיפוס של הפטרייה המתאים ביותר לגידול חקלאי .מחקר זה עשוי לספק את ההבנה המדעית הנדרשת לפיתוח הפטרייה כגידול חקלאי
חדש ,חסכני במים ורווחי ביותר באזור שבו כמות הגידולים מוגבלת עקב תנאי המדבר הקשים .ולאור הדרישה לפתח גידולים חדשים
המותאמים לאזור.
A

B

מעגל החיים של הפטרייה:
• כמהת המדבר יוצרת מיקוריזה עם שורשי
הצמח הפונדקאי שמשון.
• נבגי הפטרייה נובטים וגדלים לעבר
שורשי הצמח.
• קורי הפטרייה חודרים לרקמת השורש
ומאפשרים קליטה משופרת של חומרי
הזנה ומים הצמח הפונדקאי מספק
לפטרייה בתמורה מוטמעים,
• בעונת האביב מסתיים מעגל החיים של
הפטרייה על ידי יצירת גופי פרי המכילים
מספר גדול של נבגים.

C

F

E

D

שיטות וחומרים
• זרעי שמשון יושב נאספו מצמחים שגודלו בתנאי חממה והונבטו תחת תנאים סטריליים על גבי מדיום  ,Mב-
.pH 6.0
• צמחי שמשון הודבקו בתנאי מעבדה ע"י תפטיר של הפטריה על סוגיה השונים.
• הצמחים נשתלו בחלקות שונות בניהם גם ברמת הנגב בחול דיונה ובקרקע לס  -חולי.
• הופעלו טיפולים אגרוטכניים על חלק מהצמחים בחלקות  ,נלמד ממשק ההשקיה ונלמדת דרך קבלת היבול.

מסקנות והמשך מחקר
• פותחה שיטה יעילה לאילוח שורשי שמשון יושב ע"י
הכמהה .הצמחים המודבקים הועתקו לחלקה לבחינת
גדילתם ולשם התפתחות הפטרייה.
•בחלקות שבהם נשתלו צמחים מודבקים ניתן לקבל גופי פרי
ואף ישנה עליה ביבול עם הזמן ( 2.5ק"ג לדונם).
המשך מחקר:
• הבנת התהליכים והתנאים המובילים ליצירת גופי הפרי
לשם ביסוס גידול חקלאי רציף ויציב.
• אפיון החומרים המופרשים על ידי הצמח וגורמים לגדילה
מוכוונת של הפטרייה.
• פתוח פרוטוקול להכנת מדבק על גבי מצע מנותק בתנאים
מסחריים.

• ברמת הנגב ,בשל האקלים המדברי והשימוש במים מליחים ישנו חיפוש אחר גידולי ירקות אשר בעלי
עמידות גבוהה למלח (הלופיטים).
• רגילת הגינה המוכרת בכינויה ריג'לה (.)Portulaca oleracea, purslane
• הרגלה צמח חד-שנתי ממשפחת הרגלתיים הנפוצה ברחבי העולם כירק עלים למאכל בני אדם ובעלי
חיים (.)El Jack, 2004

• רכיבי הצמח בעלי ערך תזונתי גבוה מאד ותכולת חלבונים ופחמימות יכולה להגיע עד לרמה גבוהה של
 70%מהמשקל היבש.
• מכילה רמה גבוהה מאד של חומצות שומן ,מתוכם ראויה לציון אומגה 3-המהווה כ 60%-מכלל חומצות
השומן בעלים ומגיעה ל 200-400-מ"ג ל 100-גרם משקל טרי ,הרמה הגבוהה ביותר שנמצאה עד כה
בצמחים (.)Simopoulos,1999
ברמת נגב:
• הרגלה גדלה ומתפתחת היטב בקרקעות שונות לאורך כל השנה בטמפרטורה גבוהה ובהשקיה במים
מליחים בעלי מוליכות חשמלית של  6ms/cmומעלה.
• כבר מספר שנים אנו עוסקים במו"פ בפיתוח הגידול ומוצריו ,מבצעים ניסיונות לשיפור הגידול ומרכבי
ההזנה.
• יכולה לגדול בקרקעות שוליות ולהגיע ליבולים גבוהים של  15טון לדונם ואולי אף יותר.
• למרות הפוטנציאל הביקוש בייצוא עדיין איננו רציף.

שיטות:
• גידול בקרקע חולית במנהרה עבירה כיסוי פלסטיק טיפטוף
כל  20ס"מ 250 .מ"ר
• תקופת גידול :ינואר-יולי.
• השוואת סוגי דשנים הנבדלים בצורת החנקן.
• דשן מור 90% :ניטראט ,דשן שפר:כ 50% -ניטראט-50% ,
אמון ודשן אמוניקלי בהרכבה עצמית כולו אמון .כל הדשנים
חושבו על בסיס  4:2.5:6וכולם ניתנו באותו הריכוז בהשקיה.
• קצרים כל  10ימים דיגום חלקות שקילה ובדיקות איכות
וחיי מדף .בדיקות גם של פרמטרים כימיים כגון וויטמין C
וחומצה אוקסלית.

חלקה
עם
דישון
אמון

חלקה עם
סמני מחסור
דשן מור

מסקנות ביניים:
•הרגלה גדלה מהר ומייצרת ביומסה רבה גם בתקופת החורף.
•בתקופת החורף ישנו יתרון לדישון עם אחוז אמון גבוה.
תוצאות היבול והאיכות מגבים זאת במיוחד בהזנת המיקרו-
אלמנטים.

מלחית הבורית ) (Salsola Sodaהמכונה גם .Agretti
צמח בשרני חד שנתי שמקורו באגן הים התיכון ומוכר כמאכל גורמה
לאכילה באירופה ,בעיקר באיטליה.
הצמח הינו הלופיט  -לכן בטבע ניתן למצוא אותו בסמוך לים.
גובהו מגיע עד לכ  -70ס"מ.
בעל היסטוריה ארוכה לשימוש עוד מימי הבניים.

• הצמח גדל כגידול חקלאי בתקופת החורף-אביב.
•  70יום לקציר ראשון מזריעה.
• לפחות  5ק"ג למטר בכמה קצירים.
• גדל היטב בהשקיה במים מליחים (מעל .)4 EC
• העלים/ענפים המגיעים לאורך  15-20ס"מ ניתן לקצור בחבילות,
הגידול מתחדש למספר קצירים.
• טעמו מתקתק ומרקמו פריך ומתאים לבישול ולסלט.
• בתחנת הניסיונות זו שנת הגידול הראשונה של המוצר .נלמדת
צורת הגידול המתאימה לגידול.

