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 תקציר 

  .זנים וקווים  8לל  ווכ  ,ייםצרבמסגרת מבחני הזנים האמתקיים    באזור עמק יזרעאל  חיטה לתחמיץ מבחן זני  

זני חימטרת מבחן   בין  ובין קווים חדשיםזה הייתה להשוות  יבולי החיטה    , במטרהטה קיימים  לשפר את 

למספוא.   יזרעאל,  גד"ש  בשטחי  נערך  המבחן  המיועדת  יזרעאלל  הסמוכיםחורש  לא  .  קיבוץ  הקציר  בעת 

במובהק משאר    ה גבוהבעל קמה  היה    1010  פוןחיט   היה הבכיר ביותר.   1הקו עצ.  .  של הזנים  תה רביצהיהי

, מלבד  וביבול החומר היבש  הטריביבול  בין הזנים והקווים  ו הבדלים סטטיסטיים  נמצאלא    הזנים והקווים.

 .  הזן גלילמ, מלבד הזנים והקוויםשאר מ שהיה נמוך במובהק ,1הקו עצ. 

 

 מבוא

יזרעאל  הגידול העיקרי ה  ,בעמק    -בכנאמדים  באזור  . שטחי המזרע  הלחם  תחיטהוא    שטח,מבחינת היקף 

למספוא  ו דונם,    100,000 החיטה  של  וחלקה  לגרגרים  גדל הולך  החיטה  לשטחי  זני    .ביחס    המספואמבחן 

מטרת    .בעל  בתנאיהמבחן  נערך  בשנים האחרונות  במסגרת מבחני הזנים הארציים.  ,  19/20בעונת  התקיים  

לשפר את  כדי    , םחיחדשים שטופחו על ידי המטפ  קווים  ביןם ומבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימי

חיטה מסחריים וקו אחד    זני   2ארץ,  חדשים של המטפחים ב  חיטה  יוקו   5המבחן כלל    .למספואיבולי החיטה  

 הזנים נקצרו וחושב יבול החומר היבש לכל זן. . ין חיטה ושיפוןשהינו הכלאה ב  ,של חיטפון

גבוהה בהרבה מהכמות    יתהשהי   ,כמות גשמים  וד ורמות הגליל התחתוןחר  עמקבאזור  ירדה    2019/20חורף  ב

הגשם ו  ;אוקטובר  באמצע  דריראשון  הגשם  ההייתה טובה.  על פני העונה  המשקעים    ת סופרהת ו  ,שנתית-הרב

הראשון  דצמבר  -  המשמעותי  היו    ,בתחילת  גשם    המכ ולאחריו  אלו  משמעותיים  אירועי  גשמים  נוספים. 

החיטה את  הציצה  ש  כך   ,הנביטו  אמצע  אחדים  ימים  היא  הבאים  . רמבצדלאחר  החורף  במיוחד  חודשי   ,

  , . הטמפרטורותטובהתה  יכך שאגירת המים בקרקע היימי גשם,  אפיינו בריבוי משקעים ו הת  ינואר ופברואר,

ופברוארששררו   ינואר  דצמבר,  החיטה  ,בחודשים  להתפתחות  נוחות  ואפריל    ,היו  מרס  ו  היובחודשים 

נ טמפרטורו למוחות  הגרגר.ת  מז  ילוי  תנאי  זאת,  העם  להתפתחות  אוויר  ג  נוח  בסיס  יצרו  מחלות  השנה 

מבחן הזנים טופל    .טופלו בהתאם לצורךו,  בשדות חיטה רבים  ,ספטוריה, חילדון צהוב וחילדון עלההעלים  

 כנגד מחלות אלו. אף הוא 

 

 חומרים שיטות ו

ם  זני  7נכללו    במבחן  .חזרות  6-באי  אקרם ב בלוקי  במתכונתגורמי )זן(,  -חד  מבחן  המבחן:  שיטת .1

   .וכן קו אחד של חיטפון ,ת הלחםשל חיטווים קו

  אגרוטכניקה: .2

 סלק גידול קודם: 

   + מעגלה ארגז מחליק, חריש: יסוד עיבודי

יב  18.11.2019בתאריך    הזריעה התבצעהזריעה:   ללניסויים,  ית  עודימזרעה  כמות    וצאתהשתוכננה 

חלקהע  אשרמ  שנשקלה,  נתונהזרעים   כל  של   בור  לזן,  האלף  משקל  ויעופי  הנדרש  הזריעה  אורך  ר 

   .מ' 12-כ זרועה: הך חלקאור ;מ' 1.65 :. רוחב חלקה זרועהחלקה נתון

 18.12.2019הצצה: בתאריך 



 2 
ראש    אמוניה. יישום  ב  חנקן  יחידות  3.7  –דשן  חנקני: יסוד    דשן  ביישום    יחידות  6  -דשן 

 ס מרחודש בתחילת  נוספות   ותחידי 3.2-ו  ,פברוארבאמצע אוריאה 

 90שטח +  קלאסיקו: ביםהדברת עש

 פשפש הקמה  לקטילתטלסטר ו ,פוליקור למניעת חילדוןטיפולי הגנת הצומח: 

 א ניתנה להשקיה: 

 

 נים ז .3

 ן, המטפחים ויצרניות הזרעים במבח ויםוהק ו רשימת הזנים: 1טבלה  

 קוההזן/ פחשם המט מוסד הטיפוח יצרן הזרעים    שנים במבחני הזנים

 גליל  וי. עצמון   א. מידן 'נטיקס ע גהזר הזרע ג'נטיקס  3-יותר מ

 גדיש  א. מידן  הזרע ג'נטיקס  הזרע ג'נטיקס  3-יותר מ

 574הז.  א. מידן  הזרע ג'נטיקס  הזרע ג'נטיקס  2

 78אג.  רשמן יא. ה אגרידרה  רידרה אג 2

 81אג.  רשמן יא. ה אגרידרה  אגרידרה  2

 85אג.  רשמן יה .א אגרידרה  אגרידרה  1

 1עצ.  ר. בן דוד  י וולקנמכון   מכון וולקני  1

 1010חיטפון  ר. בן דוד  וולקני   וןמכ מכון וולקני  1

 

 משקעים הכמות  .4

 ית ניר העמק, עפולהמטאורולוגהתחנה ה  לפי נתוני ,חודשי השנהלפי משקעים  הכמות : 2טבלה  

 

התבצע באופן ידני. בכל חזרה נקצר  הקציר    תחילת דונג.  עדכל זן נקצר בנפרד בשלב סוף חלב    :קציר .5

של   באמצ  0.5שטח  נשקלמ"ר  היבול  סכין.  ד  ,עות  ליגונלקחה  יבול  החומר  ה בדיקת אחוז  מה  יבש. 

   אחוז החומר היבש.מכפלת היבול הטרי בבאמצעות ושב ש ח היבהחומר  

עפ" טטס  ח ניתו  ניתוח התוצאות: .6 נערך  לשונות   , JMP-7.0  כנה ות  בחבילת   Kramer &  Tukey   ייסטי 

סטטיסטית על  טור  הבאותו    נותשו ת  אותיו  .P>0.05  של   למובהקות  בין    הבדלמצביעות  מובהק 

 . הטיפולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ מאי  יל אפר סמר פברואר  ינואר  דצמבר נובמבר  אוקטובר  ספטמבר  חודש

משקעים  
 )מ"מ( 

0 14.1 2.3 210.1 186.9 48.4 72.1 37.3 26.8 598 
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 תוצאות

   .אלא אם צוין אחרתבדוח, כל מדד המוצג  של  סדר יורדב ם יצגמו תואהנתונים בטבל

 

 גובה הקמהו "רים למנבט מספר: 3טבלה 

 שם הזן
מספר נבטים 

 למ"ר
 שם הזן

 גובה קמה 
 )ס"מ( 

1010חיטפון   A 234  1010חיטפון A 143 
78אג.   AB 210  .1עצ    B 119 
85אג.   AB 210  .574הז      C 112 

745ז. ה  ABC 206  .81אג      C 108 
 C 107      85אג.  ABC 201 גליל 
81אג.   ABC 200  .78אג      C 107 
1עצ.       BC 173  גדיש         D 99 

 D 99         גליל  C  153         גדיש 
 ממוצע 

 
 112  ממוצע  198

 מהבכירים לאפילים.  סדר עולה, השתבלות הסדר הואב*

 

  ההגבוה   יתההי  1010חיטפון  הקמה של    גובה נאי שנה זו הייתה הקמה גבוהה.  ת ב  ניתן לראות כי  3בטבלה  

 ., באופן מובהק מכל הזנים והקוויםביותר  כההנמו תהייה דישוג  גליל ניםהזשל ו ,רביות

 

 ם מהשתבלות לקציר ותאריך הקציר לקציר, ימיימים מהצצה להשתבלות, ימים מהצצה : 4טבלה 

 שם הזן
ימים  

מהצצה  
 להשתבלות 

 הזן םש
ימים  

מהצצה  
 לקציר 

 שם הזן
  ימים

מהשתבלות  
 לקציר 

תאריך   שם הזן
 הקציר

 13.4.2020 1עצ.  29 574הז.  117 1עצ.  84 1עצ. 
 19.4.2020 גדיש  30 גליל  123 גדיש  91 1010חיטפון 

 19.4.2020 גליל  30 78אג.  123 גליל  92 גדיש 
 19.4.2020 85אג.  30 81אג.  123 85אג.  92 85אג. 
 22.4.2020 574הז.  31 גדיש  126 574הז.  93 גליל 
 26.4.2020 78אג.  31 85אג.  130 78אג.  97 574הז. 
 26.4.2020 81אג.  33 1עצ.  130 81אג.  100 78אג. 
 26.4.2020 1010חיטפון  39 1010חיטפון  130 1010חיטפון  100 81אג. 

   32 ממוצע  125 ממוצע  94 ממוצע 

 

 .1עצ.  ואה  חןבבמ הבכיר ןהז

 .574הז. ,  85אג. , גדיש, גליל :םה   הבינונייםוהקווים  הזנים  

 .1010חיטפון  , 81, אג.  78אג.  , 574הז.  :הםנים והקווים האפילים  הז

 

 טרי, אחוז חומר יבש ויבול חומר יבש יבול : 5 טבלה

 שם הזן
 יבול טרי

 ג/ד'()ק"
יבול חומר   שם הזן אחוז חומר יבש  שם הזן

 '( דג/יבש )ק"
   םיאחוז

ןממוצע המבח  
574הז.   A 6301  1010חיטפון A 35.8  .574הז  A 2115 110 
78אג.   A 6143  .1עצ AB 34.4  .78אג  A 2069 108 

81אג.  AB 34.2 81אג.  A 6089 גדיש   A 2035 106 
81אג.   A 5963  .78אג ABC 33.7  1010חיטפון  A 1936 101 
יש דג ABC 33.4 574הז.  A 5924 גליל   A 1904 99 
85אג.   A 5787 85ג. א     BC 32.3  .85אג  A 1872 98 

1010חיטפון   AB 5559  גליל        C 31.5  גליל AB 1859 97 
 B 1532 80     1עצ.  C 31.3        גדיש  B 4480    1עצ. 

  1915  ממוצע  33.3  ממוצע  5781  ממוצע 
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ביבול   והקווים  הזנים  החומר  וב   הטרימרבית  יבול  לראות  4בטבלה   מובהכי    ניתן  הבדלים  ין  ב  םקיאין 

 הזן גליל.   דבל, מיבול נמוך במובהק משאר הזנים והקווים ב ינה  1הקו עצ.  היבש.

 

 דיון

המ  מטרת ידי  על  שטופחו  חדשים  קווים  ובין  קיימים  חיטה  זני  בין  להשוות  הייתה  זה  כדי  טפחיםמבחן   ,

קווים חדשים של    5  ,הזן החדש גדיש  ,ותיק גלילו לצד הזן ה  , ונה נבחנהש   .למספואלשפר את יבולי החיטה  

לחם הצצ  ,חיטת  לאחר  חיטפון.  של  אחד  גשמיהמבחן    תוקו  נבים,  ורמ  םירדו  מהם  חוסר  וצר  וכתוצאה 

  ה במהלך הגידול קיבל  .יצות התחי ה עה  פג נסימני מחסור בחנקן ו   ועי הופהקרקע בחלקת המבחן,    של  אוורור

הודות לגשמים שירדו  את מצב הגידול.    שיפר כי זה  ונראה    , מועדים  יבשנ ני  קחנראש    דישון   המבחן  תחלק

של הפשר מילוי  אהתבעונה,   סו  ,גרגרטוב  נקצר בשלב  זן  דונג, כאשר    עדף חלב  וכל  תה  יהעלווה הי תחילת 

ובריאה זו    .ירוקה  היבש    היומסיבה  החומר  יחנמוכאחוזי  מהים  מהזנים  בחלק  המקובליםסית    אחוזים 

הניב  ש  1הקו עצ.    מלבד  ,הזנים והקוויםוהיבש בין    הטריהבדלים מובהקים ביבול    יכרולא נ  . יץמציר לתח בק

והקוויםיבש  חומר  יבול   הזנים  משאר  במובהק  גליל.,  נמוך  הזן  גליל    מלבד  מהזן  אפילים  הקווים  מרבית 

פגעה ביכולתו  ו  ז תכן שבכירות  ייו   ,ממנו בשישה ימים  בכירהיה  ש  ,1עצ.  הזן    עד שבוע, מלבדאחדים  ימים  ב

לזני חיטת הלחם, אך מילוי הגרגר    חיטפון השתבל מוקדם באופן יחסיה  להשיא יבול ביחס לזנים האפילים. 

מאהיה  שלו   בישראלכמו  למחצה,  יובשניים  ים  באזור בעייתית  הנחשבת  תכונה    ,דואיטי  רבים    אזורים 

גמישות  ל   האפשרות  בשל  , יתרון  ש דווקאיולתכונה זו  ן  מספוא יתכ  בגידול   חיטה לגרגרים, אךול  בגיד   בעיקר ו

ד )או שכלל  וחיטה, אך לוקה בהתחייצות נמוכה מאגבוה במובהק מזני ה  חיטפוןה .  ותר במועד הקצירגדולה י

קל  יתרון  ים האפילים  זנשל   תכןיי  .האחרים  הזניםנבדל ביבול מ  ינואשזו הסיבה לכך  תכן שיוי   ,אינו מתחייץ(

  ,תה נפגעת ההתחייצותי אם לא הי ואפשר ש  ,מובהקהוא אינו ניכר באופן    אך,  יותר   יריםהבכ הזנים  פני    על

 שנה זו.   אפיינהש טיבות הקרקעיתרונם היה גדל בתנאי ר 

 

 תודות

 העזרה בדרך.על  על העמדת החלקה ו  - חורש יזרעאללצוות גד"ש 

 היבש.   על בדיקות אחוז החומר  - שדה בנווה יעררות יעבדת ש צוות מ ללאיריס רז ו

 מימון מחקר זה.על   –עובדי הפלחה  לארגון 

 

 

 


