
של  מרבית האם יש מקום לבחון מעת לעת תצרוכת מים 
תדירות בצורות וכניסת  , בהינתן שינויי אקלים, תירס מספוא

 ?זנים חדשים 
 



 מטרת הניסוי

לבדוק את תרומת כמות המים בהשקיית תירס •
להעלאה משמעותית ומשתלמת ביבול  , למספוא

עד כמה ניתן לרדת בכמויות . החומר היבש
 .המים מבלי לפגוע משמעותית ביבול

חתך קרקע חסר   -מספר שנות בצורת רצופות  •
גם באזורים  . לקראת הכניסה לגידולי הקיץ

, המשקים בקולחים כמויות המים הנדרשות
 .  יעלו

תירס למספוא עדיין גידול חשוב וכדאי להיערך  •
 .לבחינת היבול הצפוי בכמויות מים קטנות יותר

 



 פרטי ומהלך הניסוי

 (.עכו)בגליל המערבי  נסיונותחוות  –מיקום 
 גרומוסול, חרסיתית כבדה –קרקע. 
מים שפירים. 
 תיחוח ומעגלה, סימון, חריש –עיבודים. 
 ומאז כרב שחור 9/17כרב פלפל עד. 
 זרעים למטר 12.5בשיעור  13/3/18זריעה. 
 37, קולוסאוס –זניםN01 , P15   
 קולוסאוסשל הזנים  22/3/18הצצה מלאה ,P15 
 8עזר , צמחים למטר 6בעל )לפי טיפולים  4/4/18דילול 

 (.9ושלחין 
 וקרומגן אוונט, בסטה, אתרנקס, דואל – צ"הגנטיפולי. 

 
 
 



 פרטי ומהלך הניסוי 

  נוספות במהלך ' יח 6לפני הזריעה ו ' יח 6 -דישון חנקני
 .אשלגן וזרחן לא נדרשו לפי בדיקות הקרקע. הגידול

 השקיה מלאה לפי , (בעל)ללא השקיה : טיפולים 3נבחנו
 (.עזר)מהשקיה מלאה  50%ו( שלחין) פנמן

  הניסוי בוצע במתכונת של חלקות מפוצלות בבלוקים
שורות   X 4אורך ' מ 10גודל כל חזרה . חזרות 6עם , באקראי

 .מ"ס 96כשהמרחק בין השורות 

 ונלקחו צמחים  ' מ 5באסיף נקטפו שתי שורות לאורך
 .לבדיקת חומר יבש



 אחוז חומר יבש כללי בקציר



 ואירועי גשם( מ"מ)השקיה 

  

 

303030הנבטה15-מרץ

25השקיית בצל בשלחין23-אפר

42.942.942.9גשם 26-אפר

12.5השקיית עזר 07-מאי

555555גשם08-מאי

הופעת תפרחת זכרית21-מאי

54השקיית שלחין 21-מאי

2841השקיית שלחין ועזר עם דשן24-מאי

23.5השקיית שלחין28-מאי

1821השקיית שלחין ועזר עם דשן31-מאי

24השקיית שלחין04-יונ

933השקיית שלחין ועזר 07-יונ

18השקיית שלחין11-יונ

10השקיית שלחין14-יונ

189השקיית שלחין18-יונ



 תוצאות  
 (ג לדונם"ק)יבול כללי 
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 ג יבול חומר יבש כללי"ק מים לק"תרומת מ

P15קולוסאוס

1461516

2621110

37388



 משקל חומר יבש בקלחים



 משקל חומר יבש בגבעולים



 אחוז הקלחים מהמשקל הכולל

 

 

 

 



 סיכום

 קטנה   י"החקוב לדונם התוספת ליבול  300נראה שמעל
 .מאוד

י כללי"אין הבדל מובהק סטטיסטית בין הזנים בח. 

 לזןP15  אחוז  . יש עדיפות מבחינת איכות החומר היבש
.  הקלחים בו עולה משמעותית עם העלייה בכמות המים

גדולה יותר באופן  , קולוסאוסבגבעולים של הזן  י"החכמות 
בהשקיות העזר , (0.05)מובהק לפי המבחן הסטטיסטי 

 .והשלחין

 



 



 תודה

,  דודי שמש על הליווי המקצועי, לישי קציר וצוות החווה בעכו
 .לוינגרטוענת  אייזנקוטאשר 

על אספקת הזרעים מהזן   כצטתודה ליקי באום וחברת 
,  P15ולמיקי וחברת גדות אגרו על אספקת הזרעים  קולוסאוס
37N01 

 


