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 שני הכותבים הראשונים נחשבים כראשונים על המאמר.-*

 142019 מפרסומי מינהל המחקר החקלאי, מס'

 תקציר

פוא גס, אשר אינם ניתנים לייבוא וחייבים להיות אלף טון חומר יבש מס 700 -משק בעלי החיים בישראל צורך מדי שנה כ

מסופקים על ידי ייצור מקומי. חיטה לתחמיץ מהווה מרכיב עיקרי של ייצור זה, וקיים מחסור חמור של גידולים משלימים 

 , אשר תהליכי ביותו מצמחי בר החלו בשנים האחרונות במינהל(Cephalaria joppensisבמחזור. הצמח שלמון יפואי )

המחקר החקלאי, עשוי להוות גידול רחב עלים משלים לחיטה במחזור הפלחה. לשלמון יתרונות רבים כגון פוטנציאל יבול 

גבוה ביותר ואיכות תזונתית דומה לחיטה. אולם, הצמח רגיש לרוב קוטלי העשבים שקיימים בשוק, והוא גדל באופן איטי 

בעבודה זו בחנו את השונות בנביטה של . עקה אוסמוטיתממלח וקת מע נביטה של שלמון יפואי מושפעתשנו יהראבקור. 

מצאנו שונות גבוהה בנביטה של זרעי שלמון גם בין קווים וגם בתוך זרעי שלמון של אוכלוסיות שונות בעקות מלח ויובש. 

 ה בעתיד.עמידים יותר לעקות אלהשונות שזוהתה מהווה יתרון פוטנציאלי לברור טיפוסי שלמון הקווים שנבחנו. 

 

 מבוא

 -מכלל היצור החקלאי. על מנת לקיים ענף זה ישראל נאלצת לייבא כל שנה כ 40%-משק בעלי החיים בישראל מהווה כ

, אשר אלף טון חומר יבש מספוא גס 700 -מיליון טון גרעינים. נוסף על כך, מעלי הגירה צורכים בארץ מדי שנה כ 3.2

גידול המספוא הגס בישראל מתבסס בעיקרו על חיטה ייצור מקומי. ם לייבוא וחייבים להיות מסופקים על ידי אינם ניתני

טון ח"י  1.1-1.3 -יבול לא גבוה )כ ןה לתחמיץ ת של החיטהוהעיקרי הבעיותלתחמיץ אשר גדלה בחורף בתנאי בעל. 

אחד הפתרונות  .מחזור הגידוליםב לגרעינים, ומחסור בגידולים תחליפיים חיטה לגידול םשל החקלאילדונם(, העדפה 

, ובכך להוות תחליף לחיטהשעשויים עם יבול גבוה חורפיים  גידולי מספוא הוא פיתוח למחסור הצפוי במספוא גס המוצעים

  .של מספוא גס לשפר את כדאיות הגידול

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

לתת מענה הולם למחסור הצפוי במזון גס איכותי ובכך  ,במחזור הפלחהלהוות גידול משלים לחיטה עשוי  ,המחקר החקלאי

טנציאל פו יש לו ים במחזור המספוא )קטניות מספוא(.יחסית לרחבי עלים אחר (1לשלמון יתרונות רבים )טבלה  חורפי.

 Miron et), ניתן בקלות לשימור בהחמצה ואינו צובר רמה גבוהה של ניטרטיםאיכות תזונתית דומה לחיטה ,יבול גבוה ביותר

al., 2012) .  נוסף על כך, מבחני הזנה בפרות חלב וכבשים, שנערכו כחלק מתכנית מדען קודמת, הראו כי אין הבדל מובהק

 בין השלמון והחיטה מבחינת כמות החלב ואיכותו. 
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 : סיכום יתרונותיו וחסרונותיו של גידול השלמון היפואי1טבלה 

 חסרונות יתרונות

מחזור שיכול להשתלב ברחב עלים צמח מטיפוס 

 זרעים בפלחה המבוסס בעיקר על חיטה

 יבול גבוה

 עדויות ראשוניות לכך שהוא כרב מצוין למחזור

 לחיטה במבחני הזנה דומותתוצאות 

 קציר מאוחר לאחר עונת הגשמים

 הקמלהבקציר ישיר ללא צורך 

  ל וזול לגידולק

 צמח הפרייה זרה עם שונות גנטית גבוהה בטבע

 לייצור דבש המתאים היטבצופני צמח 

 למזיקים בעל עמידות גבוהה

 שנבחנו רגיש לרוב קוטלי עשבים רחבי עלים

 און צימוח איטי בתנאי קור

 אינו עמיד ליובש

 חוסר אחידות בגידול

מאוכלוסיות בר  קושי בייצור זרעים )האבקה זרה

 (ושפיכת זרעים

 

 

 100-300גודל של חלקות בב וכגידול חצי מסחרי האחרונות מגודל השלמון היפואי כצמח מתורבת בניסויי שדה בשנים

היא חיובית ביותר ונראה  השלמון . התגובה הראשונית לגידולוהנגב הצפוני עמק חפר בגליל המערבי, עמק יזרעאל,דונם 

קיימים מספר צווארי בקבוק בגידול אשר מונעים ממנו להתפתח  עמד אצל המגדלים והרפתנים. אולם,שהוא מתחיל לקנות מ

. הצמח רגיש לרוב קוטלי העשבים שקיימים בשוק, הוא גדל באופן איטי בקור (1ידול מספוא עיקרי לצד החיטה )טבלה כג

קיים יחיד שהזן הבנוסף, שתי תכונות אלו מקשות על ההתמודדות עם עשביית הבר. בתחילת האביב. רק  "פורץ"ו

 כני הכוללשיפור גנטי ואגרוט. ובאדמות כבדות מ"מ גשם 350ליובש ולכן גדל רק באזורים שמעל  )"ראשון"( אינו עמיד

 ייצור הכדאיות שלאת  יקדמו פיתוח עמידות לקוטלי עשבים, הגדלת און הצימוח והאחידות ושיפור תהליך ייצור הזרעים

בעבודה קודמת בחנו את השפעת תנאים שונים על נביטת זרעי שלמון  . שלו מספוא והגדלת שטחי הגידולהשלמון כצמח 

יפואי כחלק מפיתוח של מערכות סלקציה לעמידות לעקות אביוטיות, כגון: קור, מלח ויובש. נביטה של זרעי שלמון 

ון יפואי שונות. נמצאה שונות רבה בנביטה של זרעי שלמ pHהושפעה מכל העקות האביוטיות שנבחנו, למעט נביטה ברמות 

בתנאים שונים.  כחלק מפתוח של תוכנית טיפוח של שלמון יפואי הקמנו בשנים האחרונות, במימון מועצת החלב, תשתית 

אוכלוסיות מאזור כפר עזה בדרום ועד מגדל שמס בצפון. מתוך  250גנטית של שלמון יפואי. התשתית כללה איסוף של כ 

בעבודה זו  ות ניסיונות גליל מערבי בעכו, תחת כיוס למניעה של האבקה זרה.אוכלוסיות רובו, בחו 130אוכלוסיות אלו כ 

מאזורים שונים  מייצגות אוכלוסיות 8של  (PEG6000)בחנו את העמידות למלח ויובש באמצעות פולי אתילן גליקול 

 בארץ.
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 חומרים ושיטות

 חומר צמחי

הזן "ראשון". ( ו1אוכלוסיות שנאספו במקומות שונים בארץ )איור  8מ החומר הצמחי שהשתמשנו בעבודה זו היה זרעי שלמון 

יובשו במנדף  ,עם מי ברז סטרילייםפעמים  5  נשטפו יהלאחר, הזרעים חוטאו על ידי השריה באקונומיקה למשך חצי שעה

 סטרילי ונשמרו בטמפרטורת החדר עד לשימוש.

 השפעת מלח על נביטה של זרעי שלמון

מי בקודם לכן שכבות של נייר הנבטה, שהורטבו  לוששהשתמשנו ב. זרעים כל אחת 25בנות חזרות  4-6 -הניסוי נערך ב

לרמת הרטיבות הרצויה  וונסחטמילימולר  240במי ברז בריכוז  NaClמלח בישול בתמיסת  ברז ללא מלח )ביקורת( או

שטח הנייר ) ההנבטה ותנייר 2על גבי   הונחומכל אוכלוסייה בנפרד,  ,)שתי חזרות( זרעי שלמון מחוטאים 50. במעגלה

, בעזרת פלטת ואקום שתופסת את הזרעים ומאפשרת (זרעים 25 ה חזרה אחת שלחולק לשני חצאים, כאשר בכל חצי הונח

גולגלו למעין גליל. כל שלשה שלושת הניירות הזרעים כוסו בנייר הנבטה נוסף, ו ,. לאחר מכןפיזור אחיד של הזרעים

גלילי הנייר הועברו לחדר  לתוך שקית פוליאתילן לשמירה על הלחות וכוסו בנייר כסף למניעת חדירת אור.גלילים הוכנסו 

במהלך הנביטה נספרו מידי יום מספר הזרעים שנבטו ימים בחושך.  10מעלות צלזיוס למשך  25גידול בטמפרטורה של 

נמדדו, בכל חזרה, האורך של כל נבט באופן פרטני מ"מ נחשב לזרע שנבט(. בסיום הגידול  2)זרע שהוציא שורשון באורך 

 ומשקל רטוב של כל הנבטים. 

 השפעת פוטנציאל האוסמוטי על נביטה של זרעי שלמון

מי ברז  בתמיסת רק שבמקום להשתמש ,הנביטה עבור ניסוי השפעת מליחות עללעיל כמתואר חזרות  4-6הניסוי נערך ב 

תמיסת באו  )ביקורת( 0פוטנציאל אוסמוטי של במי ברז בעלי השתמשנו  ,להרטבת ניירות ההנבטהעם מלח בישול 

גלילי הנייר הועברו . (Michel, 1983) 5ה מספר נוסח לפי  MPa -8בפוטנציאל אוסמוטי של  6000פוליאתילן גליקול 

 . כמו בסעיף הקודםבוצעו מדידות הו ימים בחושך 10מעלות צלזיוס למשך  25לחדר גידול בטמפרטורה של 

 

 חישוב מדדי נביטה 

  :הנוסחה הבאה לפי חושב הנביטה אחוז
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 חושב לפי הנוסחה הבאה )ככל שהמספר גדול יותר קצב הנביטה של הזרעים מהיר יותר(: ,יום(/)זרעים קצב נביטת הזרעים

 

d-  מציין ימים מתחילת הניסוי 

n- מספר ימי הניסוי 

 

 

 סטטיסטי וניתוח נתונים עיבוד

 .JMP 5.0בתוכנת  נעשה הסטטיסטי והניתוח 2013אקסל  בתוכנת נעשה הנתונים ועריכת הגרפים  עיבוד
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נאספה בנבי  6נאספה בצומת ירקונים, אוכלוסייה  5אוכלוסייה . זומקום גיאוגרפי של האוכלוסיות שבחנו בעבודה . 1איור 

נאספה בטבריה, אוכלוסייה  23נאספה במפלסים, אוכלוסייה  14נאספה בצומת תענכים, אוכלוסייה  11יושע, אוכלוסייה 

 נאספה בחוף הכרמל. 46נאספה במגדל שמס, אוכלוסייה  40נאספה בעין שרה, אוכלוסייה  30
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 תוצאות ודיון

(. 2הנביטה של זרעי שלמון שנאספו במקומות שונים בארץ )איור  קצבהנביטה ו אחוזבשלב הראשון בחנו את השונות ב

שהיה נמוך באופן  40בקו  89%נע בין וזרעי שלמון של כל האוכלוסיות היה גבוה  תנביט אחוזש א2ניתן לראות מאיור 

קצב הנביטה גם בב שישנה שונות בין הקווים 2ניתן לראות מאיור . 11בקו  99%, לבין 23מובהק משאר הקווים למעט קו 

היה הגבוה ביותר  (R) "ראשון"והזן  11, 6. קצב הנביטה של קווים 40זרעים/יום בקו  10ל  6זרעים/יום בקו  17.5מ 

שהיו הנמוכים ביותר. מנתונים אלה ניתן לומר שבטמפרטורה אופטימלית  40ו  23, 5והוא היה גבוה באופן מובהק מקווים 

הקודם שפרסמנו )דקלו במאמר ימים. תוצאות דומות התקבלו  2.5ל  1.5זמן הנביטה הממוצע של זרעי שלמון נע בין 

 (.2019וחובריו, 

 

במים  (R) "ראשון"והזן ( 1נביטה )א( וקצב הנביטה )ב( של זרעי שלמון מאוכלוסיות שונות )ראה איור ה אחוז. 2איור 

זרעים כ"א. אותיות שונות מעל  25חזרות בנות  8)ביקורת(. התוצאות מייצגות ממוצע ושגיאת תקן שהתקבלו מלפחות 

 . P<0.05העמודות מציינות הבדלים מובהקים 
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 השפעת מלח

משתמשים במים מליחים להשקיה של צמחי חקלאות.  ,בעיקר במקומות יבשים או יבשים למחצה ,רבים בעולםבאזורים 

גורם להמלחה קשה של קרקעות הגידול  ומאידךשר הייצור שלהם, ומצב זה גורם מחד לעקת מלח לצמחים ומקטין את כ

להשמשה של שטחים אלה מחדש הוא טיפוח  יכולת יותר לגדל בהם צמחים חקלאיים. אחד הפתרונות-דבר לאיובסופו של 

עמידות למלח בשלב אחד  .של צמחים חדשים עמידים לעקת מלח. עמידות לעקת מלח מושפעת מהגיל הפנולוגי של הצמחים

במטרה לאפיין את  ,לא בהכרח תתקיים בשלב פנולוגי אחר, ולכן יש צורך באפיון העמידות בשלבים שונים בצורה נפרדת

(. אחד Greenway and Munns, 1980; Johnson et al., 1992; Shannon, 1985בכל שלב   )הגנים לעמידות 

 ,Ayers and Hayward, 1948; Cookשים בצמחים לעקת מלח הוא שלב הנביטה וההתבססות הראשונית )יהשלבים הרג

1979; Jones, 1986; Maas, 1986 הנביטה והצימוח  הנביטה, קצב אחוז(. עקת מלח בשלב הנביטה יכולה להשפיע על

מילימולר  160נובטים בצורה מלאה עד לריכוז של  "ראשון"נו שזרעי שלמון יפואי מזן יהראשוני. במאמר קודם הרא

,NaCl  זרעים ליום ב 7זרעים ליום במים ועד לכ  15בצורה לינארית עם עליית ריכוז המלח מכ רד וי קצב הנביטהאבל

 NaClמילימולר  270נו שסף הרגישות של זרעי שלמון למלח הוא הוא בסביבות יכן, הראכמו . NaClמילימולר  160

של זרעי שלמון יפואי הנביטה  מידת למלח בדקנו אתהשונות בעמידות כדי לבחון את מידת (. 2019וחובריו,  דקלו קרן)

יותר נמוך מריכוז הסף  תקצמילימולר ) 240בריכוז  NaClמלח מאוכלוסיות שונות שנאספו באזורים שונים בארץ, ב

)איור  NaClמולר ימיל  240שלמון של כל האוכלוסיות נבטו גם ב  שזרעי 3ניתן לראות מאיור  .(3)איור שמצאנו קודם( 

ובזן  46בקו  20%ועד לכ  11ו  5, 30בקווים  90%הנביטה של קווים שונים מכ  אחוזנמצאה שונות רבה ב(. א 3

 5ו  30זרעים ליום בקווים  4ב(. קצב הנביטה במלח נע בין כ 2הנביטה )איור  קצבהתקבלו גם בתוצאות דומות   ."ראשון"

מנתונים אלה ניתן כזרע אחד ליום. שעמד על  "ראשון"והזן  46, 23, 40שהיה גבוה באופן מובהק מקצב הנביטה של קווים 

כדי לעמוד . "ראשון"שר אוכלוסיות אחרות ומהזן ( יותר עמידות לנביטה במלח מא 5ו  30לראות שישנן אוכלוסיות )כגון: 

(. מצאנו שונות רבה בין האוכלוסיות 2השונות בתוך משפחות בדקנו את התפלגות אורכי הנבטים של כל הנבטים )טבלה  את

אורך הנבטים הממוצע בטיפול הביקורת נע השונות וגם שונות רבה בתוך אוכלוסיות גם בטיפול הביקורת וגם בעקת מלח. 

הם קצת יותר ארוכים ממה שתקבל בניסויים קודמים )דקלו קרן נתונים אלה . 5ס"מ בקו  20.3ל כ  14ס"מ בקו  22.9ין ב

 עקתאורך הנבטים הממוצע ב . "ראשון"ס"מ בזן  7ל  40ס"מ בקו  33.2התפלגות אורך הנבטים נעה בין (. 2019וחובריו, 

 0.4ל  30ס"מ בקו  7.4. התפלגות אורך הנבטים נעה בין 23ס"מ בקו  1ל  30ס"מ בקו  3.4נע בין  6-22המלח התקצר פי 

מנתונים אלה ניתן להסיק שניתן לברור לא רק אוכלוסיות עמידות למלח אלא גם פרטים בודדים . 6ו  11ס"מ בקווים 

 עמידים יותר בתוך כל אוכלוסייה.
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 .של שלמון יפואי מאוכלוסיות שונות ועל הממוצע שלהם )ס"מ(אורכי הנבטים טווח . השפעת עקת מלח על 2טבלה 

 קו

 

ביקורת
1

  טווח 
1
240mM טווח מלח 

30 22±0.7ab 11.4-30.4 3.4±0.2a 0.7-7.4 

5 20.3±0.3b 12.0-28.2 2.3±0.1b 0.5-5.2 

11 22±0.2ab 12.4-30.1 2.1±0.1bc 0.4-5.0 

6 22±0.3ab 12.7-29.4 1.6±0.1bcde 0.4-5.5 

14 22.9±0.5a 12.5-32.1 2.2±0.2bc 0.6-6.5 

40 20.7±0.9b 9.4-33.2 1.2±0.1de 0.5-3.0 

23 21.6±0.3ab 10.0-29.5 1±0.1e 0.5-3.6 

46 21.7±0.4ab 12.0-29.0 1.8±0.1bcd 0.6-4.0 

R 20.9±0.2b 7.0-29.9 1.6±0.1cd 0.5-4.6 

 חזרות. אותיות  4שגיאת התקן מלפחות ±המספרים מציינים ממוצע  -1

 .P<0.05שונות מייצגות הבדלים מובהקים 
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הנביטה )א( וקצב הנביטה )ב( של זרעי שלמון מאוכלוסיות שונות )ראה  אחוזעל  (NaCl 240mM)השפעת מלח . 3איור

זרעים כ"א. אותיות  25חזרות בנות  6. התוצאות מייצגות ממוצע ושגיאת תקן שהתקבלו מ (R) "ראשון"והזן  (1איור 

 .P<0.05שונות מעל העמודות מציינות הבדלים מובהקים 

 

 השפעת הפוטנציאל האוסמוטי

בעולם  המדבורגם מכך שתופעת אלא סלקציה של צמחים לעמידות ליובש היא קריטית לא רק מבחינה של אזורים יבשים 

אחת הבעיות של סלקציה לעמידות ליובש בתנאי שדה  .(Ashraf et al. 1992; Tuberosa & Salvi 2006הולכת וגדלה  )

(. מצב זה Shaheen & Hood-Nowotny 2005ובתנאים מבוקרים היא שמאד קשה לשלוט בתנאים ולחזור עליהם )

 והציע Zeigler & Puckridge .   1995 Richards (1978  .מקשה על סלקציה של טיפוסים עמידים בתוכניות טיפוח

זני חיטה לעמידות ליובש  6בחנו  Khakwani et al. (2011)לנצל את שלב הנביטה לסלקציה של צמחים לעמידות ליובש. 

בשיטות שונות ומצאו שהקווים שנבטו בתנאי יובש מבוקרים הראו גם עמידות ליובש בתנאי שדה. נוסף על כך, תופעות 

(. אחת האפשרויות לקבל טיפוסים עמידים ליובש בתנאים Agili et al. 2012התקבלו גם בניסויים עם בטטות ) מות דו

( שמאפשר לשלוט בפוטנציאל האוסמוטי של המים. PEGע"י שימוש בפולי אתילן גליקול במהלך הנביטה )היא מבוקרים 

פעה מטבולית אחרת כפי שמקבלים בשימוש תנאי יובש כמעט ללא השלחקות מאפשר  PEGחשיפה של זרעים ל 

דולים ילסלקציה לעמידות ליובש נוסה במספר רב של ג PEG -(. שימוש בHohl & Schopfer 1991במולקולות קטנות )

זרעי שלמון לא הייתה ירידה בנביטה של נו שיבמאמר הקודם הרא (.Kulkarni & Deshpande 2007בהצלחה טובה )

)דקלו קרן   MPa 0.96- -כלנביטה עמד על פוטנציאל האוסמוטי הסף וש -MPa 0.4 אוסמוטי שליפואי עד לפוטנציאל 

יפואי של זרעי שלמון  מידת הנביטהאת בעבודה זו כדי לבחון את מידת השונות בעמידות ליובש בדקנו . (2019וחובריו, 

מריכוז הסף  נמוך, )קצת יותר -MPa 0.8בפוטנציאל אוסמוטי של מאוכלוסיות שונות שנאספו באזורים שונים בארץ, 

 MPa 0.8-ון של כל האוכלוסיות נבטו בפוטנציאל אוסמוטי של שזרעי שלמ 4(. ניתן לראות מאיור 4)איור  שמצאנו קודם(

, 6וים בקו 5%ועד לכ  5בקו  50%כ , 30בקו  60%הנביטה של קווים שונים מכ  אחוזא(. נמצאה שונות רבה ב 4)איור 

זרעים ליום  2כ כ נע בין  ,מילימולר מלח 240היה נמוך יותר מזה שהתקבל ב  ,קצב הנביטה.  "ראשון"ובזן   46, 11

השונות בתוך  אתגם כאן, כדי לעמוד  ב(.4)איור  "ראשון"והזן  46, 11, 6זרעים ליום  בקווים  0.1 לכ 5ו  30בקווים 

גם בעקה אוסמוטית, (. מצאנו 3)טבלה בכל אוכלוסייה בדקנו את התפלגות אורכי הנבטים של כל הנבטים  האוכלוסיות

אוכלוסיות בטיפול הביקורת וגם בעקת האוסמוטית. השונות רבה בין האוכלוסיות השונות וגם בתוך בדומה לעקת המלח, 

. גם נתונים אלה הם קצת יותר 40ס"מ בקו  18.8ל כ  14ס"מ בקו  23.2אורך הנבטים הממוצע בטיפול הביקורת נע בין 

 7ל  46ס"מ בקו  32.6(. התפלגות אורך הנבטים נעה בין 2019ממה שתקבל בניסויים קודמים )דקלו קרן וחובריו, גבוהים 

. 6ו  11 ויםס"מ בקו 0.3ל  30ס"מ בקו  2.3נע בין ו 9-73התקצר פי  עקה אוסמוטית.  אורך הנבטים הממוצע ב6ס"מ בקו 

קווים. מנתונים אלה ניתן להסיק כל הס"מ ב 0.5ל  40ו  14, 5, 30 ויםס"מ בקו 8כ התפלגות אורך הנבטים נעה בין 

מעניין לציין  לברור לא רק אוכלוסיות עמידות למלח אלא גם פרטים בודדים עמידים יותר בתוך כל אוכלוסייה.שאפשר 

יהיה  11. עמוד  8כך שניתן אולי , כך נמצאו עמידים יחסית לשאר הקווים גם לעקת מלח וגם לעקת יובש 30ו  5שקווים 

 .לקבל טיפוסים עמידים לשתי התכונות גם יחד
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 סיכום

מאוכלוסיות שונות של שלמון יפואי  םזרעיעל נביטה של  עקת מלח ועקה אוסמוטיתהשפעה של את הבעבודה זו בחנו 

שנאספו במקומות שונים בארץ.  מצאנו שונות גבוהה בנביטה של זרעי שלמון גם בין קווים וגם בתוך הקווים שנבחנו. 

 5 :מצאנו שני קווים. בעתיד לברור  טיפוסי שלמון עמידים יותר לעקות אלה תאפשר לנושונות שהתקבלה אנחנו מניחים שה

ידים, יחסית לשאר הקווים, גם לעקת מלח וגם לעקת יובש, כך שאולי נוכל לקבל טיפוסים עמידים לשתי שהיו  עמ 30ו 

 התכונות גם יחד.

 

 

 

 

של אוכלוסיות שלמון והזו  הנביטה )ב( קצבוהנביטה )א(  אחוזעל  (MPa 8-)השפעת פוטנציאל אוסמוטי . 4 איור

 זרעים כ"א.  25חזרות בנות  6 לפחותשהתקבלו מ . התוצאות מייצגות ממוצע ושגיאת תקן(R) "ראשון"
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 .(R) "ראשון"והזן  של שלמון יפואי מאוכלוסיות שונות)ס"מ( . השפעת פוטנציאל אוסמוטי על אורכי הנבטים 3טבלה 

 קו

 

 טווח 8MPa- טווח ביקורת

30 20.4±0.7bcd 8.5-29.5 2.3±0.1 0.5-8.0 

5 19.8±0.2cd 12-24.9 1.9±0.4 0.5-8.0 

11 22.1±0.1ab 12.5-30.3 0.3±0.1 0.5-0.5 

6 21.9±0.4abc 7.0-31.0 0.3±0.1 0.5-0.7 

14 23.2±0.4a 8.3-31.7 2±0.8 0.5-8.0 

40 18.8±1d 7.5-32.0 2±0.6 0.5-8.2 

23 21.3±0.5abc 12.4-29.9 0.7±0.3 0.6-3.2 

46 22.2±0.1ab 10.5-32.6 2.5±1.3 0.5-6.5 

R 20.9±0.3bc 9.0-29.0 0.7±0.2 0.5-3.6 
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