
  הפוטנציאל של גידול שלמון יפואי כצמח מספוא בתנאי בעל 

, 3סוקולסקיה רחל, 3סידןגלינה ,  3עקלין אבווופא , 3קרןמרים דקלו  ,2טובהדויטש , 1שגב-אורית עמיר, 1אהרון בללו

 .1לילי שמואל גו 4, אביב אשר4ליאור רובינוביץ

 החקלאי.מחלקה לירקות וגד"ש, מכון למדעי הצמח, מנהל המחקר  -1

 חלקה למשאבי טבע, מכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי.מ -2

 .המעבדה לזרעים, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי -3

 מיגל, מו"פ צפון. -4

  152019מפרסומי מכון וולקני מספר 

 

 תקציר

מעלויות  70%כאשר מנת המזון מהווה כ  ,מכלל היצור החקלאי 40%-משק בעלי החיים בישראל מהווה כתוצרי 

משטחי  50%, כאשר חיטה לתחמיץ מהווה כ גס אלף טון מספוא 700כ להזנת מעלי גרה מייצרים כל שנה הייצור. 

כל שנה מגדלים באלף דונם חיטה לגרעינים, נמצא ש 650אלף דונם(. אם מוספים לשטחים אלה גם כ  350המספוא )

בעבודה עשוי להוות גידול מספוא משלים לחיטה במחזור הפלחה.  )ספלרייה( למון יפואיש. בארץ כמיליון דונם חיטה

בשטח של כ ללא השקיה בתנאי בעל זו בחנו את הפוטנציאל של שלמון יפואי כצמח מספוא לתחמיץ בחלקה מסחרית 

ק"ג/דונם. כיון  900בקצירי המדגם היה כ חומר יבש ימים מזריעה, יבול  130. במועד הקציר, "יסודות"דונם ב 85

ק"ג/דונם. הערכים התזונתיים של השלמון  650היבול הממוצע שנקצר מכל השדה עמד על  ,שהשדה לא היה אחיד

ו  אפר 7.2%גנין, יל ADF ,46% NDF ,5.3% 31%חלבון,  % 8.3היפואי היו דומים לאלה של חיטה לתחמיץ: כ 

  .בעל בתנאי גם מספוא צמח להוות יכול ששלמון התוצאות מדגימות כי ,לסיכום. חומר יבשנעכלות  60%

 

 מבוא

מעלויות הייצור.  70%מכלל היצור החקלאי, כאשר מנת המזון מהווה כ  40%-משק בעלי החיים בישראל מהווה כ

מזון מרוכז המתבסס בעיקר על  ,מתחלקת לשתי מרכיבים עיקריים: האחדשל מעלי גירה בגידול אינטנסיבי מנת המזון 

מקומי. ייצור מ, והשני מזון גס המתבסס על צמחי מספוא או חומרי לוואי מתעשיית המזון המקומית גרעינים מיובאים

אלף דונם ומייצר כ  700ענף המספוא הוא אחד מענפי גידולי השדה החשובים בארץ. ענף זה משתרע על שטח של כ 

. אם (1)טבלה  אלף דונם( 350משטחי המספוא ) 50%אשר חיטה לתחמיץ מהווה כ אלף טון מספוא כל שנה, כ 700

מצב זה  .אלף דונם חיטה לגרעינים, נמצא שכל שנה מגדלים בארץ כמיליון דונם חיטה 650מוספים לשטחים אלה גם כ 

 יוקושבעיות של מחלות ומזיקים שיכול לגרום  דבר ,גורם לכך שחיטה גדלה מספר שנים ברצף באותו שדה

למצוא גידולי שדה . לשם כך, יש צורך מתאים בהתמודדות עם עשבים רעים. פתרון אפשרי לבעיה הוא מחזור זרעים

בעיקר רחבי עלים מתאימים. מספר גידולי המספוא שיכולים להשתלב במחזור החיטה כיום הוא מוגבל ולא  ,נוספים

צמחי את דרך אחת לגוון מספוא. וכגון: קטניות פק, שרווחיותם מוטלת בספעם החקלאים מגדלים במחזור גידולים 

 .(Cephalaria joppensis) רבות של צמחי בר כדוגמת השלמון היפואייהמספוא הוא ת



אשר תהליכי ביותו מצמחי בר החלו בשנים האחרונות  ,)ספלרייה( Cephalaria joppensis הצמח שלמון יפואי

-חורפיהוא צמח  עשוי להוות גידול מספוא משלים לחיטה במחזור הפלחה. השלמון היפואי ,במינהל המחקר החקלאי

אינו צובר רמה גבוהה ופוטנציאל יבול גבוה, איכות תזונתית דומה לחיטה, ניתן לשימור בהחמצה  לים עםרחב ע אביבי

נוסף על כך, מבחני הזנה בפרות חלב וכבשים הראו כי ב  Miron et al., 2012).; 2010)מירון וחובריו,  של ניטרטים

; קיסרי 2011)מירון וחובריו,  וואיכותייצור חלב והחיטה מבחינת  יפואיהשלמון התחמיצי אין הבדל מובהק בין 

  .(2014וחובריו 

של כ בעבודה קודמת בחנו את הפוטנציאל של שלמון יפואי כצמח מספוא לתחמיץ בתנאי בעל בחלקה מסחרית בשטח 

. בעבודה זו הראנו שניתן לגדל את השלמון היפואי גם בתנאי בעל עם רמת משקעים של ניר עם דונם בקיבוץ 100

ק"ג/דונם. והערכים  700עמד על  חומר יבשמ"מ. במועד הקציר, סוף אפריל מחוץ לעונת הגשמים, יבול  300-350

 ADF ,46% NDF ,5.5% 32%חלבון,  10%ץ: כ התזונתיים של השלמון היפואי היו דומים לאלה של חיטה לתחמי

בעבודה זו בחנו שוב גידול מסחרי של שלמון יפואי  .(2017)גלילי וחובריו,  במבחנה חומר יבשנעכלות  63%ליגנין ו 

 ."יסודות"בנאי בעל במשק 

 (2017שטחי המספוא בישראל לפי גידולים )לפי ארגון מגדלי הפלחה לשנת . 1טבלה 

 יחסי % )דונם( שטח הגידול

 51 350,000 חיטה למספוא )תחמיץ ושחת(

 19 130,000 קטניות מספוא כולל אספסת

 11 75,000 שעורה למספוא וגרגרים

 10 70,000 תירס למספוא

 7 50,000 שיבולת שועל

 1 8,000 דגני קיץ אחרים

 100 683,000 סה"כ

 

 חומרים ושיטות

בשטח כולל של כ  /דונםזרעים ק"ג 2בעומד של  כותנהשל על כרב  31.12.2017ב   נזרע "ראשון"מהזן יפואי שלמון 

לא היה צורך בשום טיפול נוסף נגד  ,למעט הכנת מצע הזרעיםיחידות חנקן.  8 של החלקה קיבלה דשן יסוד .דונם 85

והכנת התחמיץ נעשתה  15.05.2018נקצרה ב ו ללא השקיה גודלה בתנאי בעלהחלקה מחלות, מזיקים ועשבייה. 

בכל מדגם  , כאשרארבעה קצירים העונה הלךמיצענו בב (התפתחותקצב ). לקביעת קצב צבירת חומר יבש בשרוולים

צמחים מייצגים שהופרדו  2וכן מכל חלקת קציר נלקחה דוגמה מייצגת  מ"ר. 1 כ חלקות בנות 5-6נקצרו ידנית 

 60ב  ויובש. כל דוגמאות על בסיס חומר יבש איברשל כל היחסי  ים לקביעת החלקילעלים, גבעולים וענפים צדד

מ"מ. לאחר הטחינה הדוגמאות הטחונות נסרקו במכשיר  1דרך נפה של  ו ונופומעלות צלזיוס לקביעת חומר יבש, נטחנ

NIRS  גרה לפי כיול שבצענו בעבודה קודמת -למעלי תזונתיתהאיכות הלאפיון(Galili et al., 2018) השכלל:  

%(ADF) Acid Detergent Fiber  (גניןיכמות הצלולוז והל); % גנין;יאפר; % ניטרטים; % ל %(NDF) Neutral 

Detergent Fiber  (והמיצלולוז צללוז, לגניןכמות ה); %NDF  48שעות, נעכלות אמתית אחרי  48נעכל אחרי 



-JMPהניתוח הסטטיסטי נעשה בתוכנת  .(פחמימות לא סיביות) (NFC) Non-fibrous Carbohydrates% שעות,

 Excelרגרסיה לינארית בוצעה בתוכנת  .5.0

 2016. 

 

 ודיון תוצאות

וגם יבול החומר היבש עלו בצורה  חומר יבשניתן לראות שגם % ה. 1באיור בצמחי שלמון יפואי בשדה המסחרי מובא 

ימים  103ק"ג/דונם ב  640עלה מכ  חומר יבשיבול ה. ימים מזריעה 136ימים מזריעה ועד לקציר ב  103מ לינארית 

היבול  ,. כיון שהשדה לא היו אחידא(1איור )ימים מזריעה )מועד הקציר המסחרי(  136ק"ג/דונם ב  900מזריעה לכ 

/דונם. מנתוני היבול ניתן לראות שקצב צבירת החומר היבש חומר יבשק"ג  650הממוצע שנקצר מכל השדה עמד על 

ק"ג/ד/ליום  4קצת יותר גבוה מזה שהתקבל בניסוי בניר עם שעמד על  - ק"ג/ד/ליום 6ריעה היה כ ימים מז 103עד ל 

הרבה  - ק"ג/ד/יום 9ימים לזריעה ועד לקציר היה רק כ  103(. לעומת זאת, קצב הגידול בין 2018)גלילי וחובריו, 

בתנאי עקה שרוי כנראה השלמון היה שמצב זה מראה ק"ג/ד/ליום.  22פחות ממה שהתקבל בניסוי בניר עם שעמד כ 

 לנבוע מקרקע רדודה שהייתה בחלקת הניסוי שהביאה לידי מחסור במים.  ושיכל

נתונים  ב(.1)איור )מועד הקציר(  ימים לזריעה 136ב  33%ימים מזריעה לכ  103ב  20%עלה מכ  חומר יבשה % 

בלבד ובמועד  12%ימים מזריעה עמד על  109היבש ב  חומר יבשה םש ,בהתקבלו במשק ניר עםמאלה אלה גבוהים 

כנראה  "יסודות"בלבד. נתונים אלה מחזקים את העובדה שהשלמון במשק  27%עמד על  ,ימים מזריעה 137הקציר, 

 סבל מעקת יובש.



 

שגדלו בחלקה  )ב( בצמחי שלמון יפואיחומר יבש אחוז ו ;)א( יבול חומר יבש )ק"ג/דונם(קצב צבירת . 1איור 

Rהקו שחור מציין רגרסיה לנארית, כאשר משוואת הישר של קו הרגרסיה וערך  ."יסודות"מושב ברית סחהמ
2

 

 חזרות. 5שגיאת תקן מלפחות  ± הנתונים מהווים ממוצעמובאים בתוך הגרפים. 

 

 

 



 ,יפואי של שלמון ההרכב הכימי והנעכלותלגבי ניתן לראות  .2נתוני איכות של החומר הצמחי מובאים בטבלה 

 מושפעגם השלמון  , ,Vasiljević et al., 2011); 1998)גלילי וחובריו,  אחרים בדומה לדגניים וקטניות מספואש

. מצב זה בא לידי ביטוי ככל שהצמחים מבוגרים יותר האיכות התזונתית שלהם יורדת -מהגיל הפנולוגי של הקציר

נמצא בדומה למה ש, "יסודות"(. גם ב2)טבלה  NDFבירידה מובהקת בכמות החלבון, % האפר, נעכלות ונאכלות ה 

במבחנה  חומר יבשההרכב הכימי והנעכלות  השלמון,פריחת לאחר בקציר למספוא שהתבצע בניסוי הקודם בניר עם, 

 5.3% אפר, ADF ,46% NDF, 7.2% 31%חלבון,  9%ה לתחמיץ: כ היו דומים לאלה של חיטהיפואי של השלמון 

 ביןלא השתנו היפואי של השלמון  ערכי הנעכלות. NDFנעכלות  41%ו  במבחנה חומר יבש נעכלות 60% ,גניןיל

למעט הקציר הראשון שהתבצע לפני הפריחה שבו % החלבון, % האפר והנעכלות היו יותר גבוהים משאר  ,יםקצירה

ההרכב הכימי של השלמון בקציר הראשון היו יותר נמוכים מאלה שהתקבלו בגיל פנולוגי דומה  נתוניהקצירים. גם 

גם כאן אנחנו מניחים,  אי עקה.היה שרוי בתנ "יסודות"מה שמחזק את העובדה שהשלמון במשק  ,בחלקה בניר עם

 שהשקיית עזר הייתה יכולה להעלות את רמת היבולים באופן ניכר.  עם, בדומה לניסוי קיבוץ ניר

 

שגיאת  ±הנתונים מהווים ממוצע בקצירים השונים. יפואי של צמחי שלמון תזונתית איכות הרכב כימי ו. נתוני 2טבלה 

הערכים מציינת את בצבע מודגשת  ה. שורP<0.05חזרות. אותיות שונות מציינות הבדלים מובהקים  3תקן מלפחות 

 ימים מזריעה(. 136שהתקבלו בקציר )

 ימים
 מזריעה

 חלבון כללי

חומר מ %

 יבש

ADF 

% 

חומר מ

 יבש

NDF 
% 

חומר מ

 יבש

 אפרתכולת  
חומר מ %

 יבש

תכולת 

 ליגנין
% 

חומר מ

 יבש

נעכלות
1
 

חומר 

 יבש
%  

נעכלות 

NDF 

%  

103 10.9±0.3a 31±2 44±2 11.6±0.4a 5.3±0.2 66±1a 49±2a 

121 8.9±0.3b 31±2 45±2 8.5±0.3b 5.2±0.2 62±1b 42±1b 

130 8.4±0.5b 32±2 47±2 7.7±0.2b 5.4±0.2 60±1b 41±1b 

136 8.3±0.4b 31±1 46±1 7.2±0.3b 5.3±0.1 60±1b 41±1b 
 .DairyOneשהתקבלו  IVTD-48מערכי ה  11.9%ערכי הנעכלות חושבו ע"י הפחתה של  -1

 

 

   באספסת עקת יובש הביאה לשיפור בערך .השפעה של עקת יובש על איכות המספוא אינה ברורה כל צורכה

הראו שעקת יובש פוגעת באיכות  Küchenmeister et al., 2013 לעומת זאת, .(Halim et al., 1989)התזונתי  

 Taylor and Qusenberry, 1996המספוא של אספסת זעירה, אספסת צהובה ותלתן לבן. תופעה דומה התקבלה ע"י 

השינוי באיכות נבע האלה בכל המחקרים  יכולה להביא לירידה באיכות התזונתית של תלתן אדום.יובש שהראו שעקת 

בצמחים. בניסוי הקודם בניר עם מצאנו  גבעולים/הצמחים שהשפיעה על היחס עליםמדחייה או הקדמה של מועד בגרות 

 תקבל באספסת ובתלתן אדום. ההשקיית עזר דוחה את מועד הפריחה בדומה לזה ש שבשלמון



 מובהק באופן ירד העלים %ש 3 מטבלה לראות ניתן .3 בטבלה מובא צדדים וענפים גבעולים, העלים של היחסי % ה

 %ב מובהקים שינויים היו לא .הקציר במועד 19% ל ועד הפריחה במועד 23% ל הצעירים בצמחים 43% מ

 בשלמון העלים. % םיצדדי ענפים כמעט היו לא שבו הראשון הקציר למעט המועדים בין יםיהצדד והענפים הגבעולים

 לראות ניתן עוד(. 1998, וחובריו גלילי) והקציר הפריחה בזמן תבור בתלתן שהתקבל העלים % ל דומה הקציר בזמן

 . הגבעולים של היחסי % ב שינוי היה שלא בעוד העלים % ב הירידה חשבון על אב םיהצדדי הענפים %ש 3 מטבלה

 צריך, התזונתית האיכות את לקבל כדי .בעל בתנאי גם מספוא צמח להוות יכול ששלמון נויהרא זו בעבודה גם ,לסיכום

 ומידת הצמחים צפיפות השפעת את השנה בוחנים אנחנו. יותר גבוה יהיה העלים % בהם קווים או הגורמים את לבחון

  .השונים האיברים של היחסי ההרכבו ריחהפה מועד, יבול על אפילות/הבכירות

 

 .השונים בקצירים שהתקבלו כפי השונים הצמח איברי של יחסי. % 3 טבלה

  מייצגות שונות אותיות. חזרות 5 מלפחות תקן שגיאת± ממוצע מייצגות התוצאות

 .P<0.05 מובהקים הבדלים

 ענפים צדדים  עלים  גבעולים  מזריעה ימים 

103 57±0.9 43±0.8a ND 

121 61±1.4 23±0.8b 16±2 

130 58±1.9 23±1bc 19±2.7 

136 57±1.1 19±1c 25±1.3 

 

 .הפעולה שיתוף על "יסודות"מ הרשק שלומי ומר לוי משה למר תודה
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