
                                                                                   
    

  
  "אקלפי "–כותנה ה זןשיקולים מיוחדים בניהול הגידול של 

  יחיאל טל
  מבוא

  
" אקלה":  הכלאה בין שני טיפוסי הכותנה המוכרים לגידול בארץ  דור ראשון של–הינו זן מכלוא בינמיני " אקלפי"
)Upland – G.hirsutum(ופימה ) G.barbadense.(  

פיזיולוגיות , תכונות מורפולוגיותשילוב של " אקלפי"צמחי היש ל, ל"כתוצאה מצרוף תכונות של שני הטיפוסים הנ
חסינות , כמו גוון עלווה ("אקלה"דומה לטיפוס אופן ב מתבטאות של התכונות חלקן  .האופייני רק להםופנולוגיות 

ההלקט ותכונות צורת , צורת הפרח, אברי פרי' כמו מס ( בדומה לפימהחלקן,  ) ונטייה לבכירותלמחלת החלפת
  ).גוון הפרח והסיבים, כמו משקל הלקט( האקלה והפימה תכונות בין יניים בכשילובי חלקןו, )הסיבים

  
" און המכלוא" כתוצאה מתופעת –  המוכריםבשני הטיפוסים באופן קיצוני יותר מאשר מתבטאות אחרות תכונות

  .שימוש יעיל במים ומו נטייה לקצב צימוח מוגבר כ–המאפיינת זני מכלוא ) הטרוזיס(
  

ל מקנה לצמחי המכלוא כושר צבירת יבול גבוה בדומה לזני אקלה מוצלחים ובתקופה קצרה "שילוב התכונות הנ
  .   גם בתנאי גידול פחות אופטימליים לכותנה-רוש לזני פימה יחסית מהד

בתחום ערכיהם מצויים  משופרות לעומת  איכות סיבי זני האקלה ו המתקבלות הינןתכונות איכות סיבי המכלוא
  .איכות סיבי הפימה

  
  "אקלפי"התאמת ניהול הגידול ל

  
יש להתחשב בנטיות האופייניות , כות הסיבים שלומ לנצל את תכונות המכלוא למצוי מירב פוטנציאל היבול ואי"ע

  .במהלך הגידולשל התפתחות הצמחים והשפעות הגומלין בין מרכיבי היבול 
  
תיאור זה מפרט ערכי ". אקלפי"מוצג תיאור גרפי של התפתחות ממוצעת רצויה של צמח מכלוא   - 3עמוד ב

. ומועד הזריעה המומלציםבהתבסס על העומד פרמטרים שונים שיש לשאוף אליהם בשלבים השונים של הגידול 
לא אמורים להשפיע באופן משמעותי הבדלים בתנאי גידול מקומיים  בערכים המוצעים בגלל 10%-סטיות של עד כ

    . על התוצאות
  

עקרון חשוב בגידול כותנה בכלל הוא שמירה על איזון נכון בין עוצמת הצימוח הווגטטיבי לבין התפתחות אברי פרי 
ר הכותנה והמדריכים האזוריים מכוונים יפה למטרה זו בהתאם " הנחיות הגידול שמוצאים מטעם ממ.ייםרצו

  .לשונות תנאי הגידול בכל אזור
נדרשת יותר כאן  ,אולם. י המכלוא גם לגבי צמח וההנחיות שהוצגו לאחרונה בכנסי המגדלים נכוניםכלל זה

 -ולפגוע ביבול ובאיכות   את השליטה ביתר קלות  לאבד םעלולי בשלבים קריטיים של הגידול בהם תשומת לב
  :להלןשבגלל תכונות הצמחים 

  
בתנאי אך . בניית צמח בגודל רצוי לקראת הפריחהל   מסייעת– נטייה לצימוח מזורז בתחילת העונה .1

עלולה להאיץ צימוח לגובה מעל הרצוי ולפגוע במועד הופעת  נטייה זו ,ואביב חמים עודף רטיבות
 .רים ראשונים ואף לגרום לנשירה חלקית שלהםכפתו

  
ריסון מבוקר של הצמחים בתנאים אלה הוא קריטי להמשך ההתפתחות מאחר ויתרון הצימוח הווגטטיבי 

  .פרחים והלקטים ראשונים, כפתורים' ח מס"ילך ויגבר ע
 מושג הריסון במידה ולא .הימנעות מהשקיה או עודפי מים יסייעו בשליטה, בשלבים אלה שלפני הפריחה

  . PIXהרצוי יש לשקול טיפול בהורמון מעכב צמיחה כמו 
 או לאפשרות של צורך טכני להשקיות  עודפי מים בחתך הקרקעבמקרים שמודעים מראש על המצאות

  . חומר במינון נמוך כטיפול מונע לפני הופעת הכפתורים ב לשקול שימושרצוי, מוקדמות
  

את השמירה על אברי גם  בחשיבות גבוההמעמידה  ,במכלוא וקדםשל נטייה לעודף צימוח מתופעה זו 
  .  מפגעי מזיקיםהפרי הראשונים

  .הצמחשל אברי הפרי המנימלי שרצוי לשמור בכל שלב התפתחות ' במודל המוצע מצוין מס
  . ובניית יבול רצוי הווגטטיבי להבטיח חנטה מוקדמת ומצטברת בקצב רצוי לאיזון הצימוחזה יסייע
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. מסייעת לקבלת יבול גבוה ובכיר בתקופה קצרה  -  וצבירה מוקדמת של אברי פרי בכמות גדולהיצירה .2
 -) במספר מפרקים ועלים, בגובה (הרצוי פני הגיעו לגודלכאשר הצמח מתחיל את הפריחה ל, אולם

מצב זה עלול לחולל עקת מוטמעים שתעכב את . יתר על הצמח" מעמסת"עלולה להוות חנטה מוקדמת 
  .החנטה והיבול הסופי, ך להגביל את תקופת הפריחהובכך גדילת הצמח המש

  
 אברי פרי  הצמח ימשיך בגדילה ויצורו םנשירת אברי פרי מחוסר מוטמעיתחול גם , במקרים קיצוניים

מנגנון טבעי זה של פיצוי עשוי לסייע להתגבר על מצב העקה אך יביא לפער . גל פריחה מאוחרלחדשים 
  .תקינהלא הארכת תקופת הגידול וליבול אפיל עם סיכון להבשלה , בשלת ההלקטיםגדול במועדי ה

  
חשוב להבטיח הגעה לגודל צמח רצוי כבר , מ למנוע כניסת הצמחים לעקה מוקדמת של מוטמעים"ע

  . כמתואר בגרף– )' סמ70 (כ עם הופעת הפרחים הראשונים" ואח)' סמ35 (הראשון בשלב הכפתור
בסיסיות בתחילת הגידול  רמות דשן  והשלמתהשקיה מוקדמת, רים בצימוחבמקרה של צמחים מפג
  . יסייעו להשגת המטרה
 חלקיות ולכן רצוי להמתין לטמפרטורות רגילות של וצאותתתביא לבאקלים קר השקיה מוקדמת מדי 

   .ה מדי יבש-) ' סמ30עד עומק (אלא אם ידוע ששכבת הקרקע העליונה , העונה
  

מנות מופחתות של  לנצל ביעילות  הצמחים מכושר  נובעת-מני עקת מים בצמח סף גבוה להופעת סי .3
 .זה מאפשר לצמחי המכלוא לגדול ולייצר יבול רצוי גם בתנאי יובש ומליחות. מים

  . בגלל פגיעה מנמלית בצימוח הווגטטיביבעוצמה מסוימות בסימני עקת מים        לעיתים קשה להבחין
  השהם בעדיפות שניי(אפשרות של פגיעה בהבשלת הסיבים כבר למרות שבעקה כזו תיתכן , זאת

 ).מבחינת הצמח
       
    מצריכה הספקה סדירה של מים ודשנים, מאדהתפתחות והבשלת הלקטים עם סיבים איכותיים      
   לטובת ומינרליםטמעים מוהבטחתל בהתאם לצרכי הצמח להחזר איבודי מים ולהכו. בתקופת הפריחה      

  . המתפתחים)והגרעינים (ההלקטים      
 . ולהעברת מוטמעים לדופן הסיב להקניית חוזקלהטמעה,       זמינות מים חשובה להתארכות הסיבים

  
  להבטיח סיום הפריחה כדי שבועות לאחר 3-כגם במשך ) במנות מוקטנות( לפי זה נדרשת השקיה     
  ). פתיחה40%עד שלב  (מוטמעים להלקטים אחרוניםו  מיםהשלמת העברת     
  

  מוחלטת של  הסיבים יש להימנע ככל האפשר מהפסקהההלקטים ובתקופת החנטה והבשלת ,      לכן
  להתאים מחדש את כמויות המים בכל השקיה מתוכננת עד להשגת קצב  , אלאההשקיות או דחייתן     
  . הגדילה הרצוי     

  מים  כתוצאה מעודפי- בתקופת הפריחהבמנות המים המוגבלות בהשקיה מוגבר גם  צימוח      במקרה של
  .בעזרת הורמון צמיחה  לשלב טיפולי ריסון הצמח מומלץ- חנטה לקויהמ או  קודמים    
       

   יכול –" מפרקים מעל פרח בעמדה ראשונה"מדד ה בעזרת     הקפדה על קצב התקדמות הפריחה 
  . הצמח כנדרשנת ההשקיה ושמירה על גדילת מאד בהכוו     לסייע

      
כבר  מספיק מבשילים אינו ההלקטים ה  עלולה להתרחש כאשר כמות- נטייה לחידוש צימוח בסוף העונה .4

 . י הצמח" כל המוטמעים המיוצרים עלנצל את
  חלק ר כאשו לגידולו  להטמעהנוחותשעדיין טמפרטורות ועודף רטיבות בקרקע בתנאי  מצב זה יתכן      
 . בסוף העונה)ממזיקים בעיקר (או נשר מסיבה בלתי צפויה, כבר הבשיל מההלקטים      

  
לעיתים עם חנטות מאוחרות בלתי ובסוף העונה יגרום לקבלת צמחים גדולים מהרצוי  חידוש צמיחה

  . באיכות הסיבים וכך גםע ביעילותםופג לדחות את מועדי השילוך והקטיף ולמצב זה עלול. רצויות
לגורמי ) שנפתח תחילה(חשיפה ממושכת מדי של הכותן בעיקר כתוצאה מריבוי פסולת עלים ו,  וזאת

  . בגוון הסיביםעלולים לפגועסביבה שונים ה
ימנעו התפרצות צימוח ,  רצוי Cutout והגעה למועד  מומלץפריחה הקפדה מוצלחת על אורך תקופת

  .מחודש בסוף העונה
ימנע סיכון של השפעות סביבה +) 95%(מת פתיחת כל ההלקטים קטיף במועד סמוך להשלבצוע 

  .שליליות על הסיבים
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  בישראל "אקלפי "– מכלוא בינמיניכותנה מזן י  צמחתיאור מהלך התפתחות
  ) הצצות באפריל (425/זריעות עד מ  'מ/' צמ9-8ועומד של  93 " במרווח שורות 

  
                                                                                                                                                                                                                                                

  גובה  הצצהימים מ -גיל 
 161 154 147 140 133 126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 49 42 35 28 21 'סמ
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125                      
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115                      

110                      

105                      

100                      

95                      

90                      

85                      

80                      

         השלמת דישון        75

        מנות מופחתות  תקופת ההשקיה העקרית       70

65                      

60                      

55                            

50                      

45                      

40                      

35                      

30                      

25                      

20                      

15                      

 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 גיל

       0.3 0.6 1.3 1.7 1.2 0.5 קצב

       22-23 19-21 17-18 14-16 10-13 7-9 מפרקים

לצמחאברי פרי   1 3 10 16 21 24 27 29 26 24 22 20        

1 מעל פרח פתוח בעמדה פרקים   10 9 8 7 6 5 4 3 2       

  
  :הערותו הגדרות

   .יום/ ' סמ–  תקופתית תוספת גובה ממוצעת= קצב .  2 מהצצה            ימים/בועותש= גיל .  1 
  .5-6 שבוע –  ראשוןה והצמח מפגר בגובה המומלץ בשלב כפתור נדרשת במיד–השקיה מוקדמת .  3
   .הגובה המתוארמ 10%או בכל חריגה מעל יום  /'  סמ2.0 -גבוה מ כאשר הקצב ' ד/ סמק80-100ן  ו  במינ– PIXטפולי   .  .4

  . המספר המנימלי בכל שלב של הגידול שדרוש לאיזון הצמח ובניית היבול הרצוי–אברי פרי לצמח  . 5
  פרי עםה מפרקים מעל ענף 4-5  של עד שלב)חידוש צמיחה(תגובה להשקיה  תיתכן CUTOUTלפני .  6

  . ראשונה  פרח פתוח בעמדה   
 

  
  "נטיקס'הזרע ג "–יחיאל טל 

  Cutout 

  הלקט פתוח

  פרח

  קטיף

שילוך 

  ראשון

   מוקדמת יההשקלשקול 

  PIXלשקול 
   מוקדם

  בטפטוף" בצל"השקיית  

  כפתור

  פתיחה40%
  PIXלשקול 
  שני/ מאוחר 


