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  מבוא

נכון  ,לאור בעיות בגידולי המספוא כמו: מחלת ההתייבשות המאוחרת בתירס, ומחלת הארגוט, שהשביתה

צענו יבעונה הקודמת ב את גידול הסורגום בארץ, רצוי לבחון חלופות נוספות בתחום גידולי המספוא. ,לעכשיו

זן שקבלנו מחברת זרעי שער העמקים, קצרנו את התצפית בחוות עכו זרענו שתי עבודות הקדמיות. בראשונה 

תכנות יהיבול לא היה מספיק גבוה לשם הבלנו תחמיץ איכותי. יבקומביין מסחרי לבור תחמיץ בעין המפרץ, וק

      פר את היבול. כלכלית. בעבודה השנייה התחלנו לבדוק זנים על מנת לש

 

   מטרת המחקר

עבודה בתכנות כלכלית. יממשק הגידול,  פוטנציאל היבול, איכות התחמיץ והבחינת חמניות כגידול לתחמיץ: 

  לפוטנציאל היבול. בדקנו זנים ומועדי זריעה הנוכחית

 

 שיטות וחומרים

 הזנים שנבחנו:  

 מרובה פרחים.זן  - 1. זן מס' 1

 קטנים. םרעונייבעל ז ,לתחמיץייעודי זן  - 4. זן מס' 2

 .5עמק לפיצוח, מכלוא מסחרי  - 5. זן מס' 3

כל חזרות בלבד לכול זן. גודל  4זרענו  הזרעים, בגלל מגבלה בכמותכל הזנים התקבלו מזרעי שער העמקים. 

תבנית מ"ר לחזרה. הזנים הוגרלו באקראיות גמורה.  32מ',  8שורות לערוגה באורך  2ות עם ערוג 2חזרה 

 שונים באותה החלקה. מועדי זריעההניסוי שוכפלה ונזרעה בשלשה 

 

 מועדי זריעה:    

 . תחילת מרס1

 מאי . תחילת2

 סוף יולי .3

 

הזריעה התבצעה במזרעת ק"ג/ד' חנקן צרוף ותוחחה.  8חלקת הניסוי דושנה ב  ,לקראת כל מועד זריעה

 40-50שבים, טרבוטרקס ודואל גולד, וניתנה הנבטה של זרעים למטר שורה. רוססו מונעי הצצת ע 5.5מונוסם 

מ"ק/ד' במועדי הזריעה  120מ"ק/ד' בהמטרה. לאחר הצצה נפרס טפטוף ועד לפריחה וקציר הושקו בטפטוף 

 מ"ק/ד' במועד הזריעה השלישי. 150הראשון והשני, 

 



מ'.  4שורה באורך מל( לבחינת יבול החומר היבש התבצע קטיף ידני של הצמח השלם )חיתוך מבסיס הגבעו

 התבצע קטיף כל זןב שעות, וחישוב יבול החומר היבש. 48למשך יבוש דוגמא בתנור ישקילת החומר הירוק, 

 פריחה, וכשבועיים לאחר מכן בשלב מילוי הגרעין. 90%-כאשר הגיע ל

  

 

 תוצאות

 (%90גובה הצמחים ותאריך פריחה )  :1טבלה מס' 

 

 גובה צמחים זן מועד זריעה

 )ס"מ(

 פריחה  90%

 )תאריך(

 18/5 150 1 תחילת מרס

4 160 22/5 

5 190 15/5 

 30/6 125 1 תחילת מאי

4 155 3/7 

5 175 28/6 

 13/9 75 1 סוף יולי

4 115 11/9 

5 120 8/9 

 

 

 . (1)טבלה מס'  פרח אחרון לאחר כשבוע 4זן ורח ראשון, פ 5זן 

 

לעומת הזנים  ומילוי הגרעינים בזן זה מהירים תההבשלה הפיזיולוגיו קטנים מאוד היו 4הזירעונים בזן 

 האחרים.  

 

 190מהמקובל, הינו זן מסחרי שצמח לגובה רב  5היה הנמוך ביותר. זן  1וזן  4אחריו  ,היה הגבוה ביותר 5זן 

 ס"מ בזריעת מרס, בתגובה להשקיה בניסוי, שהחלה כבר בשלבים מוקדמים של הגידול. 

 

ות המוקדמות ושמירה על מתח מים נמוך בקרקע, לאיחור במועד הזריעה והתקצרות אורך למרות ההשקי

 סוף יולי.  בעיקר בזריעה המאוחרת של ,של החמניות ירידה ביכולת הצימוח על השפעה היום הייתה

 

 .הביומסה בכל הזנים הייתה נמוכה מאודו( אפילו לא הגיע למטר, 1בזריעה המאוחרת הזן הנמוך ביותר )

  (. 2טנו להסתפק בקטיף אחד במועד זריעה המאוחר )טבלה מס' החל

 



צבירת היבול המאוחרת בולטת לימים שלאחר הפריחה יש השפעה משמעותית על צבירת היבול בכל הזנים. 

  בעל הזירעונים הקטנים. ,4לעומת זן  ,בעל הזירעונים הגדולים ,5עוד יותר בזן 

 

ה באחוז ייהתייבשות הצמחים והעל 4ר היבש קטנה. בזן בין הקצירים העלייה באחוז החומ 5-ו 1בזנים 

  .(3)טבלה מס'  החומר היבש מהירה יותר

 

 ונםיבול חומר יבש בקטיף יד, מחושב לד  :2טבלה מס' 

 

 קטיף ראשון בפריחה זן מועד זריעה

 )ק"ג/ד'(

שבועיים אחר קטיף שני 

 פריחה )ק"ג/ד'(

 א 1070 685 1 תחילת מרס

 א 1011 787 4

 א 1130 724 5

 ב  630 510 1 תחילת מאי

 א 890 778 4

 א 1064 594 5

 ג  218  1 סוף יולי

 ב  483  4

 א 699  5

 

 אחוז חומר יבש  של כלל הצמח ביום הקציר   :3טבלה מס' 

 

 קטיף ראשון בפריחה זן מועד זריעה

 אחוז )%( חומר יבש

 קטיף שני

 אחוז )%( חומר יבש

 21.0 15.3 1 תחילת מרס

4 13.8 23.5 

5 17.5 20.8 

 19.8 17.1 1 תחילת מאי

4 16.3 25.2 

5 17.1 22.6 

 15.5  1 סוף יולי

4  17.3 

5  19.3 

 

  



  סיכום

כדוגמת  ,נוסף לתחמיץ לאחר הגידול העיקרילאפשר גידול הייתה זריעת חמניות מאוחרת בסוף יולי יכולה 

 ,מאי-די, וכדאי להתמקד בזריעות של מרסהחמניות במועד המאוחר נמצא נמוך ממצה. יבול תירס וח

 גידול לאחר גידול חורפי.  -המתאימות לזריעה על כרב שחור או בדו

 

חה במילוי הוא הגבוה ביותר כאשר מאפשרים מילוי גרעין. גם לאחר פרי 5יבול החומר היבש במכלוא עמק 

הגענו בניסוי לכדי  4, ומחייב הקמלה לטובת החמצה. בזן 20%-נמוך, כאחוז החומר היבש בזן זה עדיין גרעין 

חומר יבש בקציר השני, מה שמעיד על התכנות לקציר ישיר ללא הקמלה, עם התארכות משך תקופת  24-25%

שהוא  ,התואם ליבול מסחרי ,הגענו בקטיף יד ליבול מעל טון לדונם 5 -ו 4יום. בזנים  90הגידול בשדה לכדי 

 לטון חומר יבש לדונם. מתחת 

 

 עדיין נדרש פיתוח זנים וממשק לטובת יבול כלכלי.


