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ליעדן
בישראל היער אגורת עזל בטאובה

(1965 (ספטמבר תשכ"ו תשרי לבהשרון נע דואר אילנות, 3 מס' עשרה חמש שנה

ברבי הרב השבטוט של יערביות תבונית
(Calligonum polygonoides)

קאול נ. ר.

רג'סטן. יודפור, המדבר, לחקר המכון
הקדמה.

צפון של המדברי באיזור והנפוץ קטנים ועצים שיחים מיני 60 הכולל סוג, הינו השבטוט
פוק פוגלי פוג, מקומי בשם הידוע ברכי, הרב השבטוט אירופה. ודרום אסיה מערב אפריקה,
שבירים' ענפים בעל בחורף, נושר קרח. גבוה, שיח זהו בהודו. המצוי היחידי המין הוא ומורג/

SCALE

'GANGANACAf!

1 SOOOOOO

0 OCCUP.ANCE OF CALLIGONUM
POLYGONOIDES

\7//////\ OPEN SHRUB STANDS

JM.M

המערבית ברג'סטן הרבברכי השבטוט תפוצת 1 ציור
pig. 1. Distribution Of culliponum pnlygonoidea m Western Rajasthan
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באיזור וכפור. יובש בפני מאוד עמיד הוא שחור. ההופך לבנבן צבע בעלי ומסורקים, עקומים,
רב. ערך בעל מקומי כשיח נחשב הוא רג'םטן ובמדבר הטבעי תפוצתו

המלח מישור בהוד, המערבית ורג'סטן פונג'ב דרום עד מגיעה אסיה במערב תפוצתו
המער ברג'סטן .(1904 (קוק וסוריה בארמניה בפרס, בפקיסטן, ביוגטי והרי מטר) 666 (בגובה
ומ'240.15 מזרחה 76" עד 690.30' האורך מקו ברכי הרב השבטוט תפוצת איזור משתרע בית

.(1 (ציור צפונה 30M2' עד

הגידול בית חנאי
אקלים

השנתי הגשם שבהם במקומות כלל בדרך ברכי הרב השבטוט נמצא המערבית ברג'סטן
33.6 עד צלזיוס מעלות 32,5 בין נעה הממוצעת והטמפרטורה מ"מ 50080 בין נע הממוצע
כמויות רישום צלזיוס. מעלות 20.2 עד מעלות 17.5 בין המינימלית והטמפרטורה צלזיוס מעלות
שהגשם מלמד השבטוט של תפוצתו באזור שונות בתחנות רבות שנים במשך חדשיות גשם

גדולים. קיצוניים לשינויים נתון המועט

בחולות ראשון המופיע החלוציים הצמחים ממיני אחד הוא ברכי הרב השבטוט  קרקע
באזורים החולות חול. ובמישורי מיוצבות בדיונות גדולה בכמות נמצא הוא כן ,(2 (תמונה טריים

mjk m

7
טרי בחול חלוץ הרבברכי השבטוט 2 תמונה

Fig. 2. Calligonum polygonoides colonising■ freshly deposited sands

נמסר גם כן מהיורה. הול ואבן התחתי הפליאוזואיקון של פרץ אבני מהתרוחחות מוצאם אלה
.(1963 וסט (צ'מפיץ חצץ עם מעורב ובחול (1918 והלברג (בלטר סלעיים בשטחים מצוי שהוא

של מדברית כערבה נראית ברכי הרב השבטוט של הארידית החברה  ביומיים תנאים
החשוב הגורם הינה בקרקע הזמינה המים שכמות נראה .(1963 (לגריס ושיחים עשבים דגניים,
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שרשים רשת בעלי הם המעוצים המינים רוב החברות. והרכב הצמחים תפוצת על המשפיע
ם שיש ת * .(1961 (קאול לקרקע עמוק החדרים ענפה
קוצני יער בהודו יער טיפוסי שני של צמחים חברת כמרכיב רשום ברכי הרב השבטוט

ק ..(1963 וסט (צ'מפיון דיונות מדבר של וחורש מדברי

ריודי גרביל חוגלה, הבאים: החיים בעלי מצויים ברכי הרב השבטוט של הארידית בחברה
' .(1964 (פרקש זחלים מיני וכמה כחול שור אילה, שועל, ארנבת,

^ פעם פןףח ברכי הרב השבטיט ופר, פך,חה _ ח"ם אויח
עט*! עלי חמישה בעלי דומיניים, הם הפרחים אחת. שנה בגיל פורח שיח גם מצאו מרס.
מכוס אדמדם חום זרעון הוא הפרי קצרים. עוקצים עם קטנות בקבוצות או בדדים אדומים
^י 7 2 רד בא הוא ו הזרע בבסיסם. מורחבים אדמים. חים בצבע מסועפים זיפים הרבה D!כילו ל^?™. ועוב,י מ"מ ל11.7 אורכי מגיע הזיפים עם יחי מ"מ, .5.6 ובעובי
ב™ לפגוע מבלי מהזרעון הקליפה את להפריד קשה אחד. מילימטר 'בעיי ^יי מאיי

אפריל. באמצע ונושרים מרס של האחרון בשבוע מבשילים הפירות
יןצי מפןתח שיח זרעים. הרבה ויוצר פורה השיח _ זרעים יצירת

יי" ^ ק ;., הזרעים כמות בזרעים. עניות או עשירות שנים תדירות על נתונים "אין בע^ג ל מש "יי" ייב '" יי"" "י™ "" גלם"" גרם.^.^13 9.42± 12.87 הממוצע גרם. 13.34 ו 12.34

יבמי"" רכים הזיפים לארץ. הזיפים עם הפירות נופלים ההבשלה עם _ הזרעים פיזור
"In לרפצת כנאד משמשים הם אולם בשערות, או בצמר נאחזים אינם בנקל, ונשברים
י "יי וח הי בהשפעת הקרקע פני על להתגלגל לפירות העוזרת הרבה, בגמישיתם

שקוטר נמצא (1965 (קאול ברכי הרב השבטוט ריבוי על מקיף במחקר  יבי ויגיטם ריבוי
ההשרשה על לא ניכרת, במידה השפיעו לא .g%8 בחומצהאינדולבוטירית וטיפול הייחודים
העלים פקעי הנצת אחרי ימים לששה ארבע בין הופיעו שרשים העלים. ליבלוב תקופת על ולא
באופל הראו ס"מ 1,7 עד ו1,2 ס"מ 1,2 עד 0.7 מעובי יחורים הפקע. מחיק התפתחו השרשים
ביצירת גם ס"מ. 0.50.7 מעובי לייחורים בהשוואה מלבלבים של יותר רב מספר ברור
את רבה במידה הגדיל .q%8 בחומצהאינדולבוטירית טיפול דומה. מגמה נראתה שרשים
כשניטעו שרשים, יצרו לא קוטרם עם קשר ללא ענפים יחורי לביקורת. בהשוואה ההשרשה
ללא עוזרת ,ו תכונה חזקים. נצרים ויוצר רב התחדשות כח בעל הוא המין במהופך. או במאוזן

הקשים. הביוטיים התנאים למרות להתקיים הזה למין ספק

של פגומים לא פייית של י'נביטה עיכבה מעבייי בנסיינית " נביטי' ~ שתילים ?'J'"^ החד,רה אזור c 26 ל ומעל C 20 מתחת וטמפרטורות אור ע"י המצייץ השבטיט
את לחל™ עיכב דקות 30 במשך במים חזק טלטול למיקייפילה. ^ייב העיבי בחלק. lTn

)1956 (קולר הנביטה מכושר חלק להם החזיר אלה פירות ייבוש אילכ הנביטה,

שקיימים כן על נראה ברכי. הרב השבטיט פירית של במקרה גם נראו ערך דומותב תכונות
נתקל,ם נ, הקת,י הוא הראשון טבעיים. בתנאים הזה המין של ריבויו את דמגבילים יגורמים J™"*שנ / יכןלים הם fJ היחידי המקןם כנראה (שהוא החול לעומק בחדירה תפירות
" שנוצרו קטנים חורים כגון: הנביטה, במצע קלים ששינויים מוסר בויקו .(.949 בייקי
דוא רתפוצר את המגביל השני הגורם הנביטה. על מכרעת במידה משפיעים חרקים, או גוברים
משת נס"ת . לנביט מתאימה טמפרטורה של בזמן מספקת רטיבות הני^שבהיימנות

.95 בעמוד ראה הגמחים הברות רעימת את

 71 



50^ נביטהשל כושר ובעלי חיות של גבוה אח" בעלי י,ם הרבברכי השבטים שזרעי הראו

שנזרעובספטמבר זיעים לנביטה. ומתאימות יורדות כשהטמפרטורות ובדצמבר בנובמבר
לא אולם גבוהה. יחסיה היתד. החול כשטמפרטורת 1965 במרס רב באיחור נבטו 1964 ואוקטובר

.(7 (בן מבוגר רבברכי שבטוט 3 תמונה
Fig. 3. A mature (7yearold) Oalligonum Polygonoides plant.

להצלחת הכרחית חינה המתאימה בעונה החול לתור עמוקה שחדירה נראה קורה. זה תמיד

לאחי ימים 24 העלפסיג. לגדול מתחיל השוישן. שנוצר אחיי "^לנביטלדילהיפוגיאית.
ס"מ. 30*0 בין נע גובהם  שנה בני שתילים עלים. ארבע מפאתח י^תיל נמצא "ריעה

טן עץק של לגודל שמגיע איטי גידול בעל שיח הוא ברכי הרב השבטוט  ויבול mmmmגידול
0.95 ו לגובה מ ס 42.85 היתד, הממוצעת השנתית הגידול תוספת ס"מ. 0.57±6.55 הממוצע

 72 



שקוטרם הענפים מספר מרובעים. מטרים ל53.08 12.57 בץ נע הצמרת כיסוי בקוטר. ס''מ
D w .329 בץ נע ס"מ, 1.3 באמצע

פרועה גדולה, צמרת המבוגרים הצמחים לרוב בצורתו. מאוד שונה ברכי הרב השבטוט
בדיו מצויים חזק גידול בעלי מפותחים צמחים .(3 (תמונה אורכו לכל ענפים מכוסה וגזע ודלילה
שזר ייתכן ננסית וצורתם דל הוא הצמחים גידול חול ובמישורי מיוצבות בדיונות חדשות. נות
כמעט חיים בעלי להזנת העלים ושל גדרות, להקמת הענפים של חוזרת מבריתה תוצאה הוא
ל^קר השישים את מאוד הרבה מנצלים לכן להסקה, לשמש שעשוי מהגזע כלום נשאר שלא

 capparls aphy"., הצלף ושל ברכי הרב השבטיט של פחמים בעבודתם מעדיפים כפריים נפחים
עד 13 15 מספקים מבוגר עץ של והגזע הענפים אחרים. ועצים שיחים מיני של פחמים פני על
הגידול לבתי בייחס הסקה עץ יבול על הנערכות הבדיקות כשיסתיימו הסקה. חומר ק"ג 27.67
יוי הג נ ^ מדוייקים. יותר נתונים בידינו יהיו השונים,

הוא העצה של הקלורי הערר .(1922 (גמבל קשה סיבית, חומה, אדומה היא הגלעין עצת
כגת אחרים חשובים מדבריים הסקה עצי מיני של לזה היטב משתייה ו,. Bt",1b 7,590

■SaWad0ra oleoide3, Pr080pis juiflora, P™s0Pis cinerea' CappariS deCldUa

סיפ" 25></0 יתר בשוק. הנמכרים ההסקה עצי מכלל ט/*75 זה מין מהווה יקני בעירנ
רופיות 75 עד 65 עולה משורשים הסקה חומר של אחת טונה וצלף. סלודורה מכליס,

יןצרי הבאים. החרק,ם כלל בדרך הם ברכי הרב השבטוט מזיקי _ עיקריים ""מזיקיר ידי על ומקטינים בפרי העובר את ההורסים חרקים עצה, קודחי הענפים, על עפצים
הקיץ. בעונת המצויים עלים אוכלי וחרקים ב0/"50, חיותם

כמסייע ברכי הרב השבטוט מצטיין ולהםקה, למרעה כשיח ערכו מלבד  מיוחדות תופעות
השדות לחיפוי משמשים ענפיו החול. הצפת נגד הרבה לעמידותו הודות נודדים חולת לייצוב

.,1961 BWmaya et. ai) הרוח סחף למניעת בקיץ

יותר גבוהים היו (Pennisetum) הסופנית הזיפנוצה שיבולי טוענים מקומיים חקלאיכ
של גדולה כמות מהצטברות תוצאה שזה ייתכן השבטוט. בו גדל כן שלפני בשדה, כשנזרעו
פוריות על המשפיעה בשנה), וםירות עלים קל"ג 22.50 בממוצע משיר מבוגר (צמח שיורת

הקרקע.

חלי עם יחד סלט להכנת הצמח של הפרח ופקעי הפרחים את לאסוף נוהגים הכפריים
עשירי; הםרחים .(1961 shakhawat) ולגמלים חלב לפרות כמזון משמשים גם הם חמוץ.
(Csir 1950) באורז ל1.0:10.8 בהשוואה 1.0:4.8 הוא לפחמימות הפרוטאין יחס בפרוטאין.
פגיעת נגד  העלים במיץ ,(1961 .שקוואת חום מכת נגד בפרחים משתמשים מקומית ברפואה
מעןרבת שרעןים של ובתמצית (1961 ואחר,ם Bhimaya) סדום תפוח של המיץ של צריבתו

.(1918 Basu ו Kritikar) ) כואבות. חניכיים נגד לגרגור  ,,קטכו", עם

הנתונים. באיסוף עזרתם על פורי נ. וד. סוביין ש. ר. לה"ה מודה המחבר _ חודה. הבעת
.91 בעמוד ראה ספרות רשימת
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אטלנטי ברוש ושל מצוי ברוש של הטרנספירציה
קרשו! ר. ד"ו

אילנות*. לחקלאות' והאוניברסיטאי הלאומי המכון לייטור, המחלקה

הטרנספירציה על נתונים כל נמצאו לא המצוי הברוש על מקפת ספרותית עבודה במסגרת
הנמ שהטינספייציה ברור כי א. התיכון. הים באיזוי נפוץ שגידולי המינים אחד הבריש, של
הצמח, של הכללית המים הוצאת לגבי הלכה לקבוע עשויה אינה קטופים, עלים שיטת לפי דדת

שונים. מינים להשוואת שימושי איקולוגי אינדקס לספק יכולה היא הרי
ט אטל וברוש (OuPreSSuS s^pervirens l.) מצוי ברוש של טרנספירציה מדידות
אילנית של הארביריטום .1965 ובאוגוסט במרס באילנות נערכו re. auanHca Gausse",

הים. פני מעל מטר 40 של בגובה מישור אדמת על הוא

18"

טרנם ווו), יחסית לחות ,(11) האויר של טמפ'  נ ציור
של (v) יבש ולמשקל (1v) טרי למשקל ביחס פירציה
ב25 מקוטע) וקו מצוי וברוש 'a^v (קו אטלנטי ברוש

p,< ו *. ♦ <1965 Figלמיס 1 Air temperature (H), relative humidity

כדלקמן: ובגודל בגיל היו 7,ע*0 .6.5 ph עם אדומה חמרה חול הוא Jrvn
ם"מ. 16 ג.ח. וקוטר מטר 11,9 גובה ,14 בן מצוי ברוש

ם"מ. 16 ג.ח. וקוטר מטר 8,5 גובה ,12 בן אטלנטי ברוש

.553 סדרה ,1965 לחקלאות והאוניברסיטאי הלאומי המכון מפירסומי .
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עד הממוצע. מעל הרבה שהם גשם מ"מ 811 באילנות ירדו 19651964 הגשמים בעונת
גשם. מ"מ 753 ירדו במרס הראשוני, למדידה

י'גיייל של זלזלים ™? של קםיץ ^י "י™ שקילה יי ™1 זביעשת,ן,טינספייציה היהיא"רו המדידות בין הזמן משך העצים. של המזרחי מהצד מטר 1.50 של בגובה שנקטפו האחרון,

NI

to .

to .

*0J

■f/1A
40 ן

' .00,

400,

לחות ,(11) האויר של טמפ' ,(1) התנדפות  2 ציור
ולמש טרי0\ן), למשקל ביחס טרנםפירציה ,(111) יחסית
מצוי וברוש שלם) (קו אטלנטי ברוש של (V) יבש קל

.1965 לאוגוסט 11 ב מקוטע) (קו
Fie 2 Evaporation (I), a1r temperature 11),
relative humidity (III) and transpirationon *
freshweight base (IV) and dryweight base (V)
of Cupressus atlanhca (solid line) andf' .
8empervirens (broken line) on August J1' 1965

לשקיעה עד מהזריחה אחת שעה של בהפרשים נמדדו עץ מכל "זלזלים" שלושה דקות. שלוש
" והעננות הרוח מהירות (פיטש), התאדות יחסית, לחות האוויר, טמפרטורות ונמדדו נרשמו לכך נוסף
(c 65 ב יבוש (לאחר יבש ולמשקל טרי למשקל חושבה במג/ג/שעה הטרנספירציה

 הוא (מרוקו), *^izmiz) באמיזמיז שנא0פי "'י'יי11 באילנית שגדל בבי^לל""ל"^
ה4י הברוש של לזה ש.ה שקוטרו למרות עגים). 6 של ^ מ0י 8 יגיבה ס"מ "י ישאל : לרק

" ,14.י itS^S מזה בד,ר ,ותי ,ה,ל,לים צב5 _ "* של לקביעתי בניגוד ס",. ..9 ממי"
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ב25 הברושים של וטרנספירציה התאדות יחסית, לחות האוויר. טמפרוטורות על נתונים
היומית הטרנספירציה מחושבת 1 מס' בטבלה ו2. 1 בציורים מופיעים  1965 לאוגוסט וב11

יבש. ולמשקל טרי למשקל
1 טבלה

יומיח טרנספירציה

 טרימג/ג/שעה משקל  יבשמג/ג/שעה משקל .

אוגוסטמרסאוגוסטמרס

אטלנטי ברוש

מצוי ברוש

193

133

61

68

441

298

120

133

הבוקר, כל במשך ,:בוהה במרס המינים, בשני הטרנספירציה היתד, הציורים שמראים כפי
הטרנספירציה היתד. באוגוסט ארבע. שעה לאחר במקצת ועלתה הצהרים אחרי מאוד ירדה
תנאי ע"י נגרמה במרס הגבוהה היחסית הטרנספירציה היום. כל במשך אחידה יחסי באופן
הנמוך הטרנספירציה ערך גשם). מ''מ 36.8 ירדו למרס 23 (עד נוחים קרקע ורטיבות אקלים
צימצום על גם ומורה המים, בהוצאת לצמצם העצים של הרבה היכולת על מראה באוגוסט
הברוש של זו על ב^ל50 האטלנטי הברוש של הטרנספירציה עלתה במרס בקרקע. המים מלאי

המינים. שני בין הבדלים כל נמצאו לא ובאוגוסט המצוי.
היא הברושים שני של הטרנספירציה  התיכון הים איזור של אחרים למינים בהשוואה

מאד. נמוכה
.89 עמוד ראה ספרות

אקליפטוסים* של אוויר שרשי
גוסימוב ו. מ,

שעל במוסקבה, הראשי הבוטני הגן של הזכוכית בבתי הבחנו שנים שבע של תקופה במשך רובוםטה, ואקליפטוס קמלדולנסיס אקליפטוס  אקליפטוסים, מיני משני עצים קבוצת
באוויר גבוהה לחות של בתנאים גודלו העצים אוויר. שרשי של מטיפוס שרשים וגדלו הופיעו
הגדולים. והענפים .ראשי הגזע לאורך מפוזרים היו האוויר שרשי במיכלים. מועטה והשקאה
עלימ נושאי לענפים קרוב ז"א, הצמרת, בסיס בקרבת היו גדולים שרשים של גדול מספר

מים. של גדולות כמויות המגדפים
כאמ מהאוויר לחות קליטת חיונית, חשיבות בעלי תפקידים ממלאים האוויר ששרשי נראה
פיקוס של האוויר בשרשי שנמצא כפי הסינתיזה, תהליכי והגברת מים להספקת נוסף צעי

.(1955 קורםנוב ל. ,(א. קמלדולנסיס אקליפטוס  לעיל' הנזכרים מהמינים אהד יוצר הטבעי גידולו בבית
בתואמים שנמצא מהגזע חלק אותו על מופיעים אלה שרשים הטבעית. בסביבתו אוויר שרשי
וממלאים, במים המצויים המזה חמרי את קולטים אלה שרשים גדותיו. על עולה שהנהר בעונה
תרדמה לדרגת השרשים נכנסים השיטפון בגמר רגילים. קרקע שרשי של התפקידים את איפוא
שלנו במקרה לפעילותם. חוזרים הם הבא בשיטפון אולם מתים, היו כאילו הגזע על תלויים והם
חיוני תפקיד ממלאים כנראה הם ברקמות, גבוה טורגור עם חיונית פעילות האוויר שרשי מראים

חשיבות. רב

.3536 עמוייס ,1962 מוסקבה  גרסימוב ו. מ. מ"אקליפט" תמצית קרשין. רעיה גב' ע"י תורגם .
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שרפות סבכת להפחתת אשל בעצי השימוש
פרידמן וי. ויזל י.

תלאביב אוניברסיטת לבוטניקה, המחלקה

הקיץ חודשי במשך בעיקר למחצה, וצחיחים צחיחים באזורים שוררת גבוהה שרפות סכנת
צידי לאורך הוא ביערות או בשדות שרפות של מקורן  קרובות ^עתים והיבשים. החמים
הנפלטיב מניצוצות או סיגריות בדלי מהשלכת כתוצאה היבש השלף נדלק אלה במקומות דרכים.
חגורות יצירת הם הזה מהסוג שרפות סכנת לצימצום המקובלים האמצעים מכוניות. ממפלטי
לעיתים שנה, מידי להיעשות חייב כאלה חגורות נקוי ברם, דליק. חומר כל מורחק שמהן בידוד,
אינו כך על נוסף גדולה. בהוצאה כרוך והוא סיום לידי להביאו קשה בידיים, להתבצע מוכרח
סכנת צימצום לשם .,Broido, 1965) גבוהה סחף סכנת קיימת בהם באזורים לביצוע ניתן

יותר. ויעילה כנוחה הנראית חדשה גישה בזה איפוא, מוצעת השרפות,
ידי על ניכרת במידה להקטין ניתן וסיבים עץ של השרפה מידת שאת ידוע רב זמן מזה
.,Lewin 1964) לפירסום זו תופעה מה זמן לפני זכתה בארץ גם מסוימים. ביונים אימפרגנציה
שונה, אפר תכולת בעל צמחי חומר של ההתלקחות כושר את שבדקו (1964) ונלסון ברוידו
זה" קש של האפר בתכולת העליה עם ומצטמצמת הולכת תירס קש של דליקותו שמידת מציינים
להפחתת לתרום יכולים גבוהה מינרלים תכולת בעלי שצמחים הרעיון את מעלים אלה חוקרים

הנמוכה. דליקותם למידת ,ודות שרפות של סכנתן
הבאים: בתנאים לרוב תלויה שרפות סכנת

להצתה. הצמחי החומר של רגישותו .1

הנוצרת. הבערה וטיפוס האש טמפרטורת .2

הקרקע. על ועמדתו צפיפותו בשפע, הדליק החומר של מציאותו .3

זה שקש משום עשבוניים וצמחים דגניים של שלף בתוך במהירות מתפשטת אש לדוגמא:
צפוף הוא ורצופים גדולים שטחים פני על בשפע ומצוי וחמות גבוהות להבות יוצר בנקל, נדלק
יעילה הספקה שתאפשר במידה ודליל מחד, האש של רציפה התקדמות לשם מספקת במידה

* מאידך. חמצן של

חומי מרבית את לשריפות מספקים עשבוניים צמחים שבהם פיטוגיאוגרפיים, באזורים
צמחים של התפתחותם את המצמצמים עצים ממיני בדוד רצועות של נטיעה עשויה הילק,

ליקטנת יעילה תיומה לתיום אש' בפני חזקה עמייית בעל י'י* D™ ^ מ*תיהשריפ?תי

הרצויות התכונות את הכוללים עצים שקיימים מגלה בישראל מהעצים כמה של קצר סקר
אשל. הסוג על נמנה מהם חלק ולפחות לעיל המובאות

העצים מכן, יותר היבש. מהמשקל 19> עד המגעת גבוהה מינרלים תכולת בעי1 הוא האשל
.waisei 1960 ,1961) לילה מידי כמעט מהם מטפטפות מלוחות וטיפות מלח מפרישי הם
תחת הקרקע מתכסה למחצה, צחיחים או צחיחים בתנאים לבז' .>Frledman * Waise1. 1964
תחת המלוח הנשל וכויות המצטברת העלווה מלוחים. ענפים של בנשל במהירות אלה עצים
.Litwak 1957 , הלופיטים שאינם צמחים של התפתחותם המשך את מעכבות העצים

.(Friedman <cf Waisei, 1964,

עצים תחת כבר ניכר אשל, עצי של נופים תחת עשבוניים צמחים של הצמיחה דיכוי
מועטה עדיין הצל של השפעתו זה בגיל עצים ותחת הואיל .(1 מס' ;תמונה שלוש בני צעירים

הקובע. הגורם את מהווה האשל של שמליחותו מסתבר מאוד,
לאורכם השריפות סכנת בהפחתת יתרון מהווה האשל לנוף מתחת הצומח של כזה דיכוי

אשל. מטעי של
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שהצתת מוכיחים חוזרים שדה ניסויי הקיקע. על דחוסה שכבה יוצר האשל של הענפים נשל
.(2 מס' (תמונה ביותר קשה היא זה מטיפוס נשל

י*' .MM0,

1 מם' תמונה
גבולות) ליד 196 5 (אפריל הפרקים אשל של שלוש בני עצים תחת הטשבוני הצומח דיכוי
Fig. 1 The elimination of herbaceous plants below a threeyearold sapling of

Tamarix aphylla (April 1965, near Gevuloth).

בתנאי אפילו הענפים. של המרחבי הסידור בגלל רק לא אש בפני עמיד האשל נשל ברם,
גבוהה, בטמפרטורה רק להדליקו ניתן למעשה רב. בקושי רק האלה הענפים נשל נדלק מעבדה
הלהבות אין הנשל, את מדליקים כאשר מזה, יותר שריפה. אבק או גז מבער באמצעות למשל
האש הגז, מבער את מסלקים וכאשר נוספת ענפים להצתת לגרום מספיקות ההדלקה בעת הנוצרות

.(4 מס' (תמונה כובה
סכנת את המבטא נוסף, חשוב נתון היא צמחים של שלף במיני האש התקדמות מהירות
מובאים והממצאים דגניים וקש אורן אשל, בענפי נבדקה האש התקדמות צמחי. בחומר השריפות

.1 מס' בטבלה

1 מס' טבלה
בצורה הבנויות בתנור, מיובש צמחי ח1מר של ברצועות שניות ל10 בס"מ האש התקדמות

להצתה. שמש (450 rr.g / 40 cm) שריפה אבק ס"מ). 5 רוחב ס'נו; 2 (עובי אחידה,

צמחי ההצתהחומר מאז בשניות זמן
c"jj7אשל אורןקש נח^י

3
כבתה האש

8
11

18
23
29

3
5

10
15
23

10
25
50
75
100

0.02.9 cm/10 sec2,3cm/10 sec
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האורן. במחטי וגם בקש גם ברצועות האש התקדמות מהירה זו. מטבלה להיווכח שניתן כפי
להתקדמות הודות שריפות סכנת במהירות. כובה אשל של בנשל התנאים באותם שהוצתה האש

ביותר. כקטנה איפוא נראית כזה בחומר אש של מהירה

* 1', :^1
י1*!*!**.*

**.

2 מס' minn
אחד. גפרור בהצתת שנוצרה השריפה שטח ממדי

הפרקים אשל של נשל a
סמוך. בשטח עשבוני צומח של שלף  b

Fig. 2  The dimensions of a burned spot ignited with a single match :
a. litter of Tamarir aphylla;
b. straw of the herbaceous plants in the same area.
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כמות ולא הגבוהה האפר שתכולת מכאן בתנור. יובש הנזכרים בניסויים ששימש החומר
בקנה עולה זה דבר ואשל. אורן מחטי קש, בין השריפה במהירות להבדלים האחראית היא המים
בהם בניסויים, נוסף אישור קיבלה זאת הנחה .(1964) ונלסון ברוידו של מסקנותיהם עם אחד
ויובש במים היטב הניסוי לפני שנשטף נשל של זו עם אשל של טבעי נשל שריפת הושוותה
שבו האפר וכמות היטב נשטף האשל נשל כאשר ש'. 24 במשך 850c ב בתנור כך אחר
הנשל זה במקרה גם כן' פי על אף משתפרת. בעירתו  %15b מ^"9נ לדוגמה פוחתת,

לגמרי. הושלמה שהבעירה לפני ובובה קצר זמן במשך רק לוחש לאט. בוער השטוף
האשל נשל החומר. של ההידלקות מידת להקטין כדי כן גם בה יש גבוהה לחות תכולת
והודות הענפים, את המכסים ההיגרוסקופים המלח לגבישי הודות זו. מבחינה גם יעיל הוא
קרובות לעיתים מאוד. היגרוםקופי הוא הנשל האשל, ענפי של הגבוהה המינרלים לתכולת
לאחר אחדות שעות גם אלא הלילה במשך רק לא רטוב, הוא האשל נוף תחת שהנשל מוצאים

3 מם' תמונה
הבלתי השטח גבולות צרפת. אשל עצי קבוצת לעבר שהתקדמה האש של הכיבוי חזית

אשל. ענפי של נשל הצמבר בו השטח גבולות את העצימ ליד חופ9ים שרוף
Fig. 3  The site of *;xtinction of a fire which was advancing towards a stand of

Tamarix galhca. The outlines of the unburned strip overlap the area where
the shedded litter accumulates.

1  Before ignition
2 4 seconds after ignition
3  15 seconds after ignition
4  30 seconds after ignition
5  45 seconds after ignition
6  81 seconds after ignition
7  107 seconds alter ignition
8  186 seconds after ignition

 ההצתה.לפני1
 שנ2 ההצתה4 לאחר יות
 315

 430. * *

 י5 45"

 י6 81mt h

 7107m* h

 י8 186
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r

8

4 מסי minn
ונשל (11) ירושלים אורן מחטי נשל ,0) דגניים קש של השריפה מהלך

.011) הפרקים אשל ענפי
nnsnn 95c ב שטית 24 בנזשך ההצתה לפני יובשו אחד, כל גרם 10 בני (המידגמיכ,

שריפה). אבק רצועות באמצעות אחת וגעתה בעת נעשתה
Fig. 4  The burning of grass straw (I), of pine needles <n>■ and of litter of

Tamarix aphylla (III).
)Tengram dried samples were used; material was ignited simultaneously
by using gunpowder strips).
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במשך אשל של מטע תחת אש להתפתחות הסיכויים השקיעה. לפני שעתיים עד ושעה הזריחה
השריפות. סכנת להפחתת התורמת נוספת תכונה איפוא זוהי מבוטלים. הם אלו שעות

עלולה שהיא משום סכנה בעלת הנה האש לחישת גם הלהבה התקדמות למהירות בנוסף
האשל כי נמצא זו ראות מנקודת גם כלשהי. רוח נשיבת עם להבה של נוספת להתפתחות להביא
שניתן כפי האש. כובה בה הגדולה למהירות הודות אחרים לצמחים בהשוואה יתרון בעל הוא
שני מצד בוער. מהמידגם קטן קטע ורק במהירות אשל של נשל כובה ,2 מם' בטבלה לראות
בהם מגיע שריפה לאחר המשקל ואובדן לגמרי נשרפים אורן ומחטי דגניים קש של מידגמים
ובאורן, בקש הלחישה ובמיוחד הלהבה, משך המידגם. של היבש מהמשקל ל,^^,^64

באשל. מאשר יותר הרבה ממושכת

2 מס' טבלה

יבש חומר גר' 10) אעול של ונשל קש אוון' נזזזטי של דגימות של והלחישה הבעירה משך
כמצית. שמש 450 mg / 40 cm של בכמות שריפה אבק דגימה). בכל

ש לא
שאורן ק

שטוףטלעי

מתחילת בשניות זמן
לכביה עד 60ההצתה (5565)(4550)47(520)14112 (105120)

של בשניות זמן
(מזמן הלחישה

עד הלהבות כבית
מלאה) 312לכביה (235380)301 (210435)(510)7170 (160180)

באחו משקל אבדן
השריפה לאחר י',840זים 0/ק50(26)640/0(5969)(8089) (4655)

האפר >^7.0אחוז (15.216.2)^15.60(19.419.8)0/0נ'.8.00/019(7.68.3(6.48.0)

של הגדול והמספר גבוה כלל בדרך הוא שלהם הגידול קצב וזול, קל הוא אשל עצי ריבוי
באזורים לנטיעה מתאים יימצא מהם חלק שלפחות מבטיח הארץ, כדור פני על הנפוצים המינים

האיקולוגיים. תנאיהם מבחינת ומגוונים רבים
נמוכה דליקות גבוהה, אפר תכולת חדשנתיים, צמיחת דיכוי  שצוינו, לתכונות הודות
נטועות בידוד בחגורות ולהשתמש לנסות כדאי כי לנו נראה _ הנשל, של והיגרןסקופיות

שריפות. של התפשטותן ולהגביל להפחית כדי באשלים

.85 בעמוד ראה ספרות
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התיכוןהקרן המזרח חדשות
האיים של המיוחדת

כלכלי כפרי בסקר התחילו התיכון במזרח לייעור האו"ם של המיוחדת הקרן של התוכניות
לסיומם. הגיעו וכמעט 1961 ב התחילו שניהם בתורכיה. אנטליה איזור וסקר מרוקו, מערב של
תוכנית ע"י שהונחו העקרונות על מתבססות אלו תוכניות תוכניות. שמונה עוד קיימות מלבדם

התוכניות: רשימת להלן תכונית. הים הפיתוח
פיתוח לתוכנית להגיע מטרתה המערבי. הריף של כלכלית כפוית חוכנית _ מךןק1 1

מסחף, קשה הסובל כולו' באיזור שייתחשבו כלליות שיטות על שתתבסס האיזור, בשביל כלכלית
דולר. 1 '882' 180  התקציב תושבע. ובצורכי

אנטליה. באיזור השקטה טרם סקר  תורכיה .2
דומות לתוכניות בסיס לשמש צריכה זו תוכנית האיזור. של וחברתי כלכלי לפיתוח תוכנית
התקציב פיתוח. תוכניות של בשיטה התורכי לצוות הכשרה ולספק בתורכיה אחרים באזורים

דולר. 620,750 
יערני. וחינוך למחקר מרכז  סודן .3

בבית להשתלמות אפשרויות וליצור הייעור, לחקר מכון בייסוד לממשלה ייעזור המטרה
לתו וגדלות ההולכות הדרישות את לספק במטרה הייעור בפיתוח יעסוק המכון ליערנים. ספר

דולר. 1,271,100  התקציב יער. צרת
לצפצפות. מכון  תורכיה .4

על מקיף במחקר להתחיל צפצפות, וניצול לגידול מכון בייסוד לממשלה לעזור המטרה
הצפצפות. ומגדלי האיכרים בין החדשות השיטות את ולהפיץ עובדים צוות להכשיר צפצפות,

דולר. 1,955,600  התקציב
יערני. ומחקר חינוך  לבנון .5

חדשות שיטות המקומי הצוות את ללמד ומטרתה בלבנון הרמות מפיתוח חלק היא התוכנית
למח בסיס שישמש בירות, בקרבת יערני מרכז לייסד זה עם ויחד היקוות אגני ניהול בייעור,

דולר. 2,323,333 התקציב זו. בתוכנית הקשורות ולעבודת קרים
נבחרים. יעור א.זורי של השקעה טרם סקר  יוון .6

ואפ הכלכלי ניצולם על נתונים ואיסוף הייעור אוצרות בסקר יוון לממשלת לעזור המטרה
דולר. 1,100,520  התקציב הייער. אוצרות בפיתוח הקשורות תעשיות ייסוד שרויות

ליערנים. ספר ובית ומרעה לייעןר מכון _ איך ך

שתכשיר ומרעה, לייעור למחלקה החקלאי הקולג' של הייעור מחלקת את להפוך המטרה
2,194,184  התקציב בגורגן. ליערנים הספר בית רמת את ולשפר מדופלמים, יעור מהנדסי

דולר.
יערות. ובניהול בייעור והדגמה הכשרה  יךךו .8

וביצוע משתלה, ושיטות חדשות יעור שיטות של ובהדגמה בנסיונות לממשלה לעזור המטרה
דולר. 797,400  התקציב היקוות. ואגני הייעור אוצרות על סקר

אנטליה. איזור של השקעה לפני הסקר המשך  תורכיה .9
שהת חדשים במחקרים ולהמשיך הראשון בשלב שהתחילו המחקרים את לסכם המטרה

דולר. 1,210,700  התקציב אזורי. לפיתוח התוכנית את לבסס מנת על בינתיים עוררו
לייעור. מכון  טוניס .10

ושי הייער אוצרות וגיוון ניצול ידי על המדינה של וחברתי כלכלי לפיתוח לתרום המטרה
דולר. 2,646,560  התקציב הייערות. של ישירה והבלתי הישירה התועלר. פור
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AERIAL BOOTS in EUCALYPTS *

By M. V. GERASIMOV

During seven yoars we have observed in the glasshouse of the Principal Botanic
Gardens, Moscow, on a group of trees of two species of eucalypts _ Eucalyptus
camaldulensis Dehn and E. robusta Sm.  the appearance and growth of root form
ations belonging .0 the type of aerial roots. The trees were erown with
high humidity of the air and deficient irrigation of the containers. The [aerial] 10013

were scattered along the stem and large branches, with the highest number of the
largest roots near the base of the crown, i.e. near leafbearing shoots transpiring
large amounts of moisture.

The aerial rooots probably fulfil certain functions that are of vital importance
 absorption of atmospheric humidity as an additional source of moisture suPPly
and intensification of synthetic processes  such as found in aerial roots of Ficus.

In its native habitat one of the above species, e.g. E. camaldulensis, also pro
duces aerial roota in its natural environment. These roots appear on that Part of
the stem that is periodically covered by floods when the river overflows. The roots
are fast growing and ramify and give rise to multitudes of rootlets only during
floods. They absorb the nutrients contained in the water and fulfil the same 'unc
lions as the roots in the soil. After the flood water recedes these roots Pass in*■0

the stage of anabiosis; hanging from the stem they look like dead, but at the next
flood they revive again.

In our case the aerial roots have the appearance of vital activity with a hl£h
turgor of the tissues, They probably fulfil an important vital function.

Translated by Mrs. Raya Karschon.

. Extract from Evkalipf by M. V. Gerasimov, Goslesbumizdat, Moscow 1962'
pp. 3536.
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■'". ^ " "" :™:.: ir:;8;:: 7h1. '"  . ' <
1■"""tr. ■<<"" >"" the """ a"ne^™ tr.1,'" . "" ■"■" 

As c*n be 'earned from Table 2 s fir ( _
and burns out only a mJn 2'J Hre <" TamarUc ><tter tingulshes rapidly
>" "ay and pine noed]es are " hPe. On the other ha"d thif "Pies
burning amount, to 64849,of the ZtrZ and the ^ of w.ent due to

the lhd ■I." 1. """111 י יי H"™'. "" 1 .hi. ..

1mi "■" ' "■"■™,,at,,forXLIT ;"""* " "■ ™ "".. .

"" ■""^■"  ■ ™"1" " >" 
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"'■"" "" "". ■'  * "" Z^:z ';7";.1'" "■~■ '""

T"e shedded twigs of Tama .

"eid P^e"ts revealed that^^^ a "Pact >ayer on the 3oi.. Repeated
difficult (Fig. 2). ^'"™ of uch a type of ""er * extremely

Nevertheless, the nttpr nr t

cu"'e"  "■1■^ ""'■ . <■* ' .^ .p1" ^'lo"ly ""h "■. ™
M™''■ "" when .t n f,er th nan, 8" 'Oerh. " "'"" ^"P'"■!"■.

  'rz::,rr;rr "" " < " ",.

Table 1

"■" ~~.z,T z'.rr   ■ . ~7.,.
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jHE ^ o>, iamar18k TKEes FOB THE """"". ". 
By Y WAISEL and j, FRIEDMAN,

Department of Botany, ™Aviv UniVerSity.

Fire hazard ir aird and r rz::t:sz::z^d
hot summer months. usually, initiator ^ ^f from motor ^Jes^ where llghte(1 cigarettes  exhaUSt ^ ;jrejnjr the haZard of "* ^e
and set fire to the ^ """. ^ "^^pfrteo coUustime material.H'. flre Ration  ^ ^;tr^lnuany. eU.es  *  d0n:
the clearing <* ^ strlPS haS tO^" nsive Furthermore, according t0 Br01d0

by hand. *^ ^"icult t0 ^^61^ ^ITepUle substitute for a soUst**^
)1965), clearlng 0, vegetation ls ^ *" ^ erosion and landsUdes consWUte "

environment: ... ".
^ susceptibility of the p.ant ".ateria, to lgnitlon, d d.

A hort ™"y ■>< "* ter<" StV""*"!'" " ana a,, " 1. .■"  "■"

.P' ■<■"■ " th S."1"' ""'7 Msh mlnersl TO." ttt "*. M"'
Th, n"r  ■""■.'"' tr"S "" iX"", ,alt xr..r. 1 ""y ■WOI<^ r lhe ary .elgl>,Futrl,™"^ P"< 960, 1M1). ™, ™" .TOl"'>1
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Table נ

Daily transpiration rates

J€?0

^. ^ August. transplratlon J^er on a"d a^in *"irMly rose after
datively high tran8piratl0n inMarhw j" Unlf ^'oughout the day. The

Partlcu'a^ 'ow values in Au^}^ had ^llon on ^rch 2123). wh|le the

(1< j^j References

)2) Gaussen, H "2 (E^llsh'' ^W2 (Hebrew).

<3> 21■"y. M. ,IM2, p,Mt ... , """'" N0 2™^ 56."^ Co. Ne" V", U" '' P"C■"■■""■ .">■ ^r.,". ", H^
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By Dr R KARSCHON,

F0re5"y CM,,". ™   ~ """"" " A8"C"'tUr.■ 11"01■
information was

(ound "" the '"W"tlon, ,Tr"" A,iffwh it 1. ".""■< ""*
.*<* ""'™14 """ "■ ""M;re,™"1 """t K ",..> . "< """ """■ ■r^^^^ .~~   """
species. . o"s T var stricta Alton and C^^ regents Of^TaTaL August 1965 in t "0t

arboretum (1at. N 3r!8, <^. E 3454 0e™6andy loam of pH about **■ The ag6S

tion abOve a ^ ^ ^00r^scl^^14 ye ^d heiSht 1^
and sizes of the trees were aS f0U0WZ\eisM 85 m, B.H.D. 16 <™■ Total
m., B.HD. 16 ; *■ ^^'^^ rZTl^ above the era, d
preCipitation in !.an,t ^ the ^ ^ '^1^ in March 753 mm of rain had
Counted to SH . PriTO t0 U1e fllSt manU~on consisted in rapid ~e^
fallen. The ethod ^ ^'""^7^;^ year's sprays taKen ™ abOUt
on a torslon Glance, of terminal PartSfOfsCUthe interval between weighings waS 3

,5 m height on *e st ^ ^ "/^t^w measured at onehour inetrValS
mlnute, Transpirat.cn ^ 3 SprayS Of.^ 'peraturc aUve humidity, aporation
from 8^186 t0 ^ *> ^^ a1r 7;;;;;;;, ^^ration in "^ was
)by Plche), wind speed andc 7Je;dOydeg ^ 65OC) on a dryJWeightbasis.

e^cu^ted on a freshweight ,as, and <after;cyollcted at ^^ (Morocco). at
At ^ r<"" ^ C' ^^ ^ ^^e tree ^ a mean B*D■

about 31 13. ^t. N and *" " ^ "7^6r es). AUhough its ^eter

:r^r:;t:^ ;::rr t0 .0. P
The habit of C """"'™ vaneS C0nSldera^ or form a broad angle

t0 broad comcal; the inches are "^ ^^ ^en^en, var. norizontalis

wlth the stem d ^ ^ ^t F0rm;r^^ed hPere. As noted ^ 
oo^on with lfat spreading^^^3^^ ^ntiy smaller than those ^ O■

)2) the ^ ™ ^^T^23cm and averages l9 . ^ ^^ t0
*empervirens; t"ei" diameteF * lervirentis simiUs Sed ^e 9laU

T^nTrTbution from tne N^i0nal ^UmVe "
Rehovot, 1965 series, No. 553'
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^ ^ ^^ ^^jT^^0^^^ 1"

 :rr^rrir:!:  ■ This ' due

a  "" e * lhe f0rmer ^ shmb for leaf >"""   
Ag a result of recurrent *PI'"* * ** " substantial 0^ the St6m

erecttg ^ncesd ^6^t^"^3 a extensively US6d aS

portion ls left ^ "  e17eref0;;Ui; 1: polygonoides and CW"
* Rural ^acKsmiths ^^" "ompared charcoal "manufactured

s",,*,™ ">* '*""^."0 BtU/ 18 >"". >" 5י "" Cet< ""■ '" 1"""r" : r..,"8 p" ■. ™"1wM w

pirncipal Pests aU forma.

",".p.. "■.< "' " rripi""^™^ ^< ""■*

gpeciai Features

Lo1 .""" ■.■■ ■"" tht WTC/w^ "■  ^ """< " <" "."

(SnakhaWat, ^61). ^ nOW6rS ardtol0 . ^8 in nee (CSIR, ^50>■
hydrate being 1.0 : 48 a* COmpared t0 
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Seedling Development
™™^TIO*. * laboratory^ DeVH0Pment^^^^^^s ^/J^LZ^^ of *"tact *^rsal units ot^ "* **"* ^ T<>< "" ot^^ * ^ "" * temperatures be,!"^ * ""™^ ^nJZ^ 3 10Used >" that part I
™""<* <"*<"<<* S™<^JZ;^Z water for leas than 30 minutes
bUity but to a > degree (Koller>J "^^ washed f"8 ™ tore re"n,na^ ^ ^ ^ " JZ^Z^^ lstlc8 w"e

It see'ns, therefore that t. tSב >'c"!. "m" ""■"■" ""■""^zt ,rz"""e" ">. * p"p.""M ,

germlnat'on temperatures. wh™ 8U"Ici^t '^.1 coincide, with the proplr

Perce?Jro^nI:s:rj^^ ^gonoides We a high

*" * d a^ covered wUh aiayefof2 cr." opacity of 0 per cent whend n, on ^ft,ng *unes at a ^hofalt 1";eP d ™!eh. On sand dunes,^Iy d.s which .et ^^edsUlffcie"Uy d ^ " ^ibited ^d termination.
**<* ^cember when the temperatures falandPJnt0 ™* ^™1te i" November^ "™ * September andOc^ Z ™ ^me conducive ^r ^""inauon.^ ^ ">< ">" 1^Patures ^^ n ^™"aUn, as a,e as MarCh

* ^^ D^Penetration ofdiSDrI ^ However. th,s does not

^d averaged 35 cm. seed"*gS varied rfom 3040 cm ln helght1

Ca^'""n Po^o"oWes is a "mb ^ VICld

*>* ^ '"at^^aroL, ^ZZllf . reacn, a ^ o, small
, "" ^™^ "" <**>"and^ateIIt ^ ^ ^unes) the t system is
, r0m7t0^ '" respectiveiy. ^'a ^d of roots vary *>*"5to 7m and^ ^' ^roid ^p0^!^ * on ^rub associates. it is lo"g
height ^d averaged ™ ^ Pla"ts varied 'rom 3.00 to 426 m ln .,. Cm, avear;rel;g T :^ at  ^ B,; vi:

measuring,3 _id.d^^^^
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Life Hisotry
fLOWERING AND FRUITING. This shrub flowers once every year from the end
of February to middle of March. A oneyearold specimen has been observed in
flower.

The flowers, wiich are bisexual with fivepartite pinkish perianth are solitary
or few, loosely clustered with short pedicles and bracteoles.

The fruit is a reddishbrown achene covered from tip to tip with numerous
branched reddishbrown bristles dilated at the base. The achene itself ls 7.2 mm
long and 3.6 mm thick, but with the bristles it reaches a length of 117 mm and a
thickness of 6.2 mm. The fruit coat is about 1 mm thick and very tough. It /s
difficult to remove the fruit coat without damaging the embryo. The fruits mature
in the last week of March and most of them fall in the middle of APril

SEED PRODUCTION. It is a prolific seeder. A well grown plant produces from
1.81 kg to 3.68 kg of fruits. No records of the frequency of exceptionally good or
poor seed years are, however, available. Mature plants produce the most seed. Tne
quantity of sound seed has been observed to be very high, ranging from 9095
per cent.

In four samples, 1000 achenes ranged from a low of 12.34 gm to a heth of
13.34 gm. The aveage was 12.87 riz 0.42 gm.

SEED DISSEMINATION. On maturity, the fruits with the bristles intact, fall on
the ground. The bristles are soft and elastic, and break off quite easily. They do
not attach themselves to wool, etc., but appear to serve in fruit dispersal by helping
the fruits to roll along the ground under the influence of winds through the springy
nature of the bristles.

Vegetative Propagation
An intensive study on propagation of Calligonum polygonoides (Kaul, 1965}

revealed that the diameters of the cuttings and the application of 0.8 per cent
Indol Butyric Acid (IBA) did not significantly affect either the period of sprouting
of leaf buds or rooting. Root initiation took place between four to six days after
sprouting of leaf buds and root development took place from the axil of the bud
and appear to be related to bud gap.

Cuttings of0 71.2 cm and 1.21.7 cm classes exhibited significantly increased
numbers that sprouted compared to cuttings of 0.50.7 cm diameter class. The
differences between the former two were not significant. Similar trends were
observed for rooting of cuttings. Application of 0.8 per cent IBA compared to the
control significantly increased the rooting of cuttings. Branch cuttings, irrespective
of their diameter, when planted horizontally or in an inverted position failed to
produce roots.

It is an excellent coppicer and produces vigorous coppice shoots. At times
suckers arising from the buried and exposed roots have been observed. It is this
quality that is helping the species from getting extinct despite severe biotic stress.
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