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 מבנה המבחן

. כל חלקה כללה  2019נזרעו בחלקות משתלה )כל קו בשורה( בשלוש חזרות בנובמבר    חיטה וכן זן חיטפון וזן ש"ש זני   27

)לחילדון צהוב    Falchettoשל הקווים הנבחנים ואחת של המפיץ בהתאם למפת הניסוי. המפיצים היו   3שורות, מהן    4

הזן "לבנוני" הידוע ברגישותו    )לחילדון עלה( ו"גדרה" )לחילדון צהוב(. הניסוי הוקף בשתי שורות של  T -4וחילדון קנה(,  

המחלות שנבחנו. ההדבקה נעשתה באמצעות איבוק המפיץ בתערובת נבגים וטלק ו/או בליטוף המפיץ   שלושלכל  

לדון עלה וקנה בחמישה מועדים עד  י לדון צהוב בארבעה מועדים שונים ובחי בעלים נגועים. בסה"כ השדה הודבק בח

אומדן חומרת המחלות התבצע   (.1המחלה על גבי הקווים המפיצים )טבלה  להופעה אחידה ומשמעותית של סימני  

  .פעמיים לכל מחלה בהפרש של שבועיים. התוצאה הגבוהה מבין השתיים נרשמה בדו"ח

 

 מועדי האילוח ומספר התבדיד המופץ  - 1טבלה  
 (2020מועדי הדבקה ) גזע  מחלה 

 6/2 ,12,26,30/1 #1010 חילדון צהוב
 4,8,16/3 ,17,24/2 #5006 חילדון עלה
 4,8,16,25/3 ,24/2 #2147 חילדון קנה

 

 

 

 

לדון  י גדיש הראו עמידות לח והזן הוותיק יותר  84, אג  83,אג  12הזנים החדשים אג  בדיקות העמידות של מבחן הזנים:  

לדון הצהוב  י מהמחלות. בחצהוב עלה וקנה. בשאר זני החיטה שנבחנו נצפתה רגישות ועמידות ביניים לשניים או יותר  

נצפו מספר זנים אשר הראו חוסר אחידות בתגובה למחלה. ככלל, השנה מספר הזנים אשר הראו עמידות לשלושת  

. בניסוי נכלל גם זן של ש"ש  2המחלות היה גבוה במקצת בהשוואה לשנה שעברה. סיכום כלל הנתונים מוצג בטבלה מס'  

לדון הכתר והראה רגישות בינונית. בשדה נמצאה גם באופן טבעי י ותית, נדבק בח(. זן זה אף על פי שלא הודבק מלאכ50)

 מקרים בהם זיהינו הדבקה חזקה.   מצוין   מחלת הספטוריה. בטבלה

השנה נצפו מספר זנים אשר הראו עמידות לשלושת המחלות. יש מספר זנים כדוגמת יובל ובנימין שמראים  לסיכום,  

לדון הצהוב. אנו ממליצים למטפחים לחפש דרכים לסלקציה של הקווים כך  י הם לחשונות תוך זנית רבה בתגובות של

  שיהיו יותר עמידים ואחידים.  



 

 ושנים שעברו   2020סיכום סריקות לעמידות זני החיטה החדשים, שנת    - 2טבלה  

 חלדון צהוב חלדון קנה חלדון עלה  זן 
רגישות  
 + לספטוריה

   I(R) S(RSI) S(S) בינוני -גדרה 

   I(R) I(R) S(S) גליל

    I,D S S(S) נגב

  R R R 12אג 

   R S R/S 85אג 

   R(R) R S(SI) 78אג. 

   R(R) R(S) S(R) 81אג. 

   R R R 83אג. 

 + R R R 84אג. 

   R R(I) R אפיל -גדיש 

  R(R),D R(I/S) S(S) דאריאל

   R I R/S 122הז. 

   R(R) S(S) R(I) 574הז. 

  R R I 1010חיטפון  

   R(R) I(I) I(I) כיתאין 

   R(R) I S(S) שפע 

   S S R/S 4במ 

   S(RS) S(S) R/S (R/S) בנימין

   S(I) S(S) R/S(S) 31הז. 

   S(RSI) S(S) S(S) זהיר

   S(S) S(S) R/S(R/S) יובל 

   S S R 19יז 

   S(S) S(S) R(I) נירית

   S(S) I(SI) R(R) בכיר  -עומר 

 + S(I) I(R/S) R/S (I) עמית 

   S S R/S 1עצ  
 

 מקרא 

S  רגיש 

R עמיד  

I תגובת ביניים 

D שורה יבשה 

R/S  תגובה מעורבת 

 תגובות בשנים קודמות  ()

 


