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 רקע:  

נמצא שהגדלת מספר   2015 עד  2012בניסויים מבוקרים שערכו דודי שמש וחוב' בשנים 

הביאה שתי שורות לארבע שורות מטר מ 1.92 שרוחבהלערוגה סטנדרטית החימצה שורות 

השוואות, עמדה  שלושב אחוז, כאשר התוספת הממוצעת 10-30של  בתחום לתוספת יבול

 אחוז.  21על 

 

פות יבול גם הגדלת מספר שורות החימצה על הערוגה תביא לתוסאם לבחון מצאנו לנכון לכן 

דולי קיץ, ימנות מים גבוהות יותר בגב הצורך כמו ,בתנאי גידול שוניםבאזורים המאופיינים 

 סוגי קרקע וכו'. 

 

-בהן יש להתחשב או שלגביהן קיימת אישבהתייעצות עם דודי שמש עלו מספר נקודות 

שנערכו בחווה בעכו נזרעו ארבע השורות כך  בניסויים ם לארבע שורות:יודאות במעבר משתי

השורות החיצוניות  שתין ס"מ והמרווח בי 75שהמרחק בין שתי השורות המרכזיות עמד על 

נקודת מוצא  ס"מ. לא ברור אם מרווח זה הוא אכן המיטבי, אבל זו ללא ספק 96עמד על 

כמות הזרעים  עורים שפורטו לעיל.יהביא להעלאת היבול בש מרווח זהש מאחר ,טובה

במזרע של  ליחידת שטח בארבע שורות דומה לזו המקובלת במזרע של שתי שורות לערוגה.

 ,מאידך גיסא ,לקלטר לאחר ההצצה, אך ,מחד גיסא ,לערוגה, קשה יותר ארבע שורות

  הסגירה המהירה יותר של הנוף מקלה על ההתמודדות עם העשבייה.

 

יתכן שבשיטה זו הקציר אינו ישורות לערוגה מבוצע על ידי "שולחן חיטה" ו ארבעקציר 

ית בלבד( )תוספת מובהקת בזהב "ירדן"ו "זהבית"תוספת היבול התקבלה בזנים  מיטבי.

גם בזן  התקבלה יבול מובהקת תוספת המובילים בגובה היבול בתנאי גידול מקובלים. אך

כן קיימת אפשרות ל .מאולחות בפוזריוםגידול ההמוביל ביבוליו בחלקות  ", זן מסחריבר"

 .ה זומחלהסובלות  מחימצה שתוספת שורות עשויה לצמצם את הפגיעה ביבול בחלקות 

 

לא ראינו רביצה של ממש, אך הזן  "זהבית" ו"בר", הזנים שניב  2017בעונת  סוי דומה יבנ

מהיבול  אחוז ובמובהק 8-נמוך ב 2017-נמצא בשורות  ארבעהיבול ב "בר" היה זקוף לגמרי.

 אחוז )ל"מ( מיבול הזן "זהבית".  6-נמוך בהיה יבול הזן "בר"  שורות. שתיב

 



 חומרים ושיטות:

 קמה. -בשותפות צבר ג' 1 הנסוי בוצע

 .2018לפברואר  8זריעה:  .כותנהכרב: ה

 הוצב נסוי דו גורמי: 

 . "בר"-ת וזהבי"שני זנים:  : 'אגורם 

 .שורות ארבע)מקובל( ו שתיים , מ'( 1.92)ברוחב של  מספר שורות לערוגה : 'בגורם 

 חלקות. 24, סך הכל חזרות 6-בהוצב סוי יהנ

 מ'. 30אורך חלקה 

 75של שורות יחידות הזריעה ממרווח  2שורות על גבי הערוגה הצמדנו את  4צורך זריעת ל

שתי  שורות שהמרווח בין 4ס"מ וזרענו כל ערוגה פעמיים כך שהתקבלו   27.5ל  ,ס"מ

 ס"מ. 27.5ס"מ ובין הפנימיות לחיצוניות  20הפנימיות  השורות

כך שמספרם למ"ר  .שורות שתימהמקובל באחוז  50 ,שורות ארבעמספר הזרעים למטר ב

 בשני מרווחי השורות. קרקע זהה

 

 ., בנסוימנות המים והמועדים בהם יושמו מנות אלה :1טבלה מס' 

 ד'( \כמות )מ"ק תאריך
כמות מצטברת  

 ד'(\)מ"ק

6.4.17 42 42 

18.4.17 35 77 

24.4.17 32 109 

30.4.07 40 149 

7.5.17 40 189 

14.5.17 45 234 

 

מנת  .שבועות 6-כ יה נמשכהההשקעונת , 14/5/17-בהסתיימה ו 6/4/17-ב החלה ההשקיה

 ד'.\מ"ק 234  עמדה על המים הכוללת

 . של ארגון עובדי הפלחה בסיום העונה הנסוי נקצר על ידי קומביין הניסיונות

 של הגרגרים. 1000נקבע היבול לדונם  ומשקל ה 

 .   JMPהנתונים נותחו בחבילת התוכנה  

 :תוצאות ודיון

שורות  4-מספר פעמים במהלך העונה בוצעה בדיקה השוואתית לגבי מתח המים בצמח ב

 בזן "זהבית".שורות  2לעומת 

 מתח מים בצמח כפי שנמדד בעזרת תא לחץ.



 

 שורות. 4-שורות ל 2השוואה בין  ,: מתח המים בצמח1ציור מס' 

 

 

שורות לערוגה מתח המים נבדק בשורות החיצוניות הרחוקות יותר משלוחת  4בזריעה של 

 .והאמורות להיות צמאות יותר פטוףהט

 שורות.שני מרווחי הזהה בנמצא מתח המים בצמח 

 2-צריכת המים בשמלמד  הזההמאחר שכל השדה הושקה באופן אחיד נראה שמתח המים 

 היה שכלל שטח העלווה ליחידת שטח קרקעאולי,  שמרמז,מה  .דומהמרווחי השורות היתה 

 לערוגה. שורות 2 או  4 כשנזרעו דומה 

 גרגרים:היבול 

 מרווחי שורות.וזנים הגורמים שנבדקו:  2בין מובהקת לא נמצאו ה"ג 

 הזנים. שניהיבול בין  הפרשימציגה את  2טבלה מס' 

  

13.5 

11.8 

15.1 

13.8 

12.3 

14.5 

10

11

12

13

14

15

16

4=22 4=29 5=13 

 בר

 2 -שורות 

 4 -שורות



  : 2טבלה מס' 

 אחוז ד'(\יבול )ק"ג השוואת זנים

 100 305 זהבית

 113 345 בר

   P 0.09ערך  

  

בן . ההפרש יבול הזן "בר"נמוך מיבול הזן "זהבית"  אחרים,לידוע  ממקורות  נגודבוזה  סוייבנ

  אחוז אולי רומז לבעיה של אלוח בפוזריום או בעיה אחרת בחלקה.  13

 

 שפעת מספר השורות לערוגה על היבול. ה : 3טבלה מס' 

 

 אחוז ד'(\יבול )ק"ג מספר שורות לערוגה

2 322 100 

4 329 102.2 

   P 0.77ערך  

 

לערוגה.  שורות 2שורות לעומת  4ב  יבול אותו למעשהזה התקבל  שבנסוי מלמדתטבלה ה

 לא הייתה כל השפעה על היבול. על גבי הערוגה ניתן לקבוע שלמרווחי השורות

  

 

 

 



 

 גרגרים.של   1000על משקל ת הזנים ומספר השורות לערוגה השפע  :4טבלה מס' 

 אחוז גרגרים  )גר'(  1000משקל  זן

 105.3 388 בר

 100.0 368.3 זהבית

   P 0.067ערך  

   

 אחוז גרגרים )גר'(  1000משקל  לערוגהמספר שורות 

2 367 100 

4 390 106.3 

   P 0.0352ערך  

 

עומד  2018-בוגרגרים בזן  "בר" עולה במובהק על משקלם בזן "זהבית".  1000 משקל

 אחוז בשנה שעברה. 15, לעומת אחוז 5.3ההפרש על 

 הגרגרים.על משקל מובהקת למספר השורות על גבי הערוגה השפעה 

 שורות ע"ג ערוגה. 2אחוז ממשקלם ב  6.3שורות גבוה ב  4ב  1000משקל 

  



 כום: יס

 זקוף לגמרי.היה  "בר"ממש, אך הזן של הזנים לא ראינו רביצה  2ב 

 .לערוגה שורות 4ו  2ב   מתח מים בצמח זהה

 .לערוגה שורות 2ב  שהושג יבולל לערוגה זהה   שורות 4היבול ב 

  , וזאת על גבול המובהק."זהביתזן "אחוז מיבול ה  13ב  גבוה  "ברזן "יבול ה

של הזן  1000אחוז, על גבול המובהק, ממשקל ה  5.3עולה ב של הזן בר  1000משקל 

 זהבית.

 1000אחוז על משקל ה  6.3עור של ישורות לערוגה עולה במובהק, בש 4ב  1000משקל ה 

 שורות לערוגה. 2ב 

 

 

 להנהלת ענף פלחה קיץ.ו, למגדלי הדרום צוותהוצבר קמה  ת: לשותפוותתוד

 

 

 


