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 תקציר 

השנה   זו  נערך  התחתון  הגליל  רמות  באזור  לגרגרים  חיטה  זני  המבחן  השלישיתמבחן  מטרת   .

זני חיייתה  ה בין  כלל    התאמתם לתנאי הגידול הייחודיים באזור.  תקדיבטה ללהשוות    7המבחן 

הלחם.  זנים חיטת  של  ונבדקו    מסחריים  לניסויים  בקומביין  נקצרו  ההזנים  מדדים  מבחינת 

המשקל  יבול גבוה במובהק מהזן נירית.    ה זנים גדרה ועומר היל.  המקובלים בגידול חיטה לגרגרים

היה   הזנ הנפחי  בכל  וגדישים.  גבוה  נירית  גדרה,  בזנים  תקין  היה  החלבון  בזנים    , אחוז  ונמוך 

בזנים  מעט  נמוך ב, אך  הזנים  במרבית אחוז הגלוטן הרטוב היה תקין    תאין, נגב, עומר ועמית.יכ

 . נגב ועומר, ונמוך מהרצוי בזן עמית ,כיתאין

 

 מבוא

  -זה נאמדים בכ  טחי החיטה באזורש  .רמות הגליל התחתוןחיטת הלחם מהווה גידול רחב היקף ב

משטר מ"מ.    450-350  של  בטווחמשקעים  כמות  וב  ,וולקני  אממוצורסיטול  קרקע  ב  ,דונם  40,000

לכךםמשקעיהבשילוב  קרקע,  העיבודי   גרמו  מהשטחים החקלאיים    ,  בעיה    קיימת  הללו שבחלק 

ה ה  ן כול  ,קרקעהדלדלות  ישל  חקלאים  עיבוד בים  נוהג יש  משמ  ימשטר  "אפס    ,רקרקע  הכולל 

באי  וזריעה  מתאפיין  כאמור,  פליחה.  -עיבוד"  גשמים  האזור  גם  ובמיעוט    גרועה חלוקה  בלעתים 

הגידול.  שלהם   מעונות  חסרים    ך, כפיל בחלק  רבות  זמינים  ים לצמחפעמים  בשלבים    מים 

יה, נהוג לדשן את  י לאפה  מתאימהאיכות  ב ו  גבוה   גרגרים  יבולג  שיכדי להבקריטיים של הגידול.  ה

ול האקלים באותה  תנאי  לבהתאם  יטה באזור  חה זו העונה    2019/20עונת    .רכי הגידולוצפי  שנה 

 .  מולדתמבחן זני חיטה לגרגרים באזור  נערךבה שברציפות   השלישית

התאמתם לתנאי הגידול  את    קובדלכדי    מסחרייםלהשוות בין זני חיטה  היא  זה  מבחן  ו של  מטרת

הזנים נקצרו בקומביין לניסויים ונבדקו  של חיטת הלחם.    םזני  7  המבחן כלל  הייחודיים באזור.

 מדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים. פי ה ל

בהרבה   גבוהההים קעשמכמות התאפיין ב   רמות הגליל התחתוןבעמק חרוד ובאזור   2019/20חורף 

  . הגשם המשמעותי הראשון אוקטובר  באמצעראשון התרחש  הגשם  השנתית. אירוע  -מהכמות הרב 

והיא    ,החיטה  אירועי גשם נוספים. גשמים אלו הנביטו את  המ כהיו  ולאחריו    ,בתחילת דצמבר  דיר

מרדת  החודש  ציתמחלאחר  אחדים  ימים  כעבור  הציצה   החל  הבאים  גשמיםה.  החורף  חודשי   ,

כך שאגירת המים  במיוחד החודשים ינואר ופברואר, והתאפיינו בריבוי משקעים ובריבוי ימי גשם, 

הי להתפתחות  טובה  תה יבקרקע  נוחות  היו  ופברואר  ינואר  דצמבר,  בחודשים  הטמפרטורות   .

 וחות למילוי הגרגר. ובחודשים מרס ואפריל שררו טמפרטורות נ ,החיטה

הא מזג  השנהו בשל  רבים  סבלו    ויר  חיטה  עליםשדות  צהוב    כמו ,  ממחלות  חילדון  ספטוריה, 

 הזנים כנגד מחלות אלו.ו פל וטמבחן  בחלקות הוטופלו בהתאם לצורך. גם   ,וחילדון עלה
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 שיטות וחומרים 

)זן(,  -חד  מבחן   המבחן:  שיטת .1  במבחן   .רותחז  6-בבלוקים באקראי    במתכונתגורמי 

  .זנים של חיטת הלחם 7נכללו 

   אגרוטכניקה .2

 אבטיח לגרעינים )מללי(. גידול קודם: 

   + מעגלה. ארגז מחליקדיסק, : יסוד עיבודי

כמות    המוציאהלניסויים,  עודית  י מזרעה יב  18.11.2019בתאריך    הזריעה התבצעהזריעה:  

לף לזן, שיעור הזריעה הנדרש פי משקל האל  , עבור כל חלקה  ,שקולה מראש ו  זרעים נתונה

 .  נתוןהחלקה ה אורך ו

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

 . 17.12.2019הצצה: בתאריך 

יחידות   2.8  –דשן ראש    ;גרגרית  אוריאהיישום  ב  ןחנק   יחידות  5.5  -  יסוד  דשן חנקני:

אורי גרגרית  א ביישום  תחילת סמר  באמצעיחידות    3.2-ו  ,פברוארבאמצע  ה  עם   ,

 .ההשתבלות

 . אטופס בנפרד ;ברומיתר +  90+ שטח   קלסיקו ;מבר קדם הצצהם: אהדברת עשבי

 .פשפש הקמה לקטילתטלסטר  ו  חילדוןהדברת פוליקור לטיפולי הגנת הצומח: 

 ניתנה.   לאהשקיה: 

 

 זנים  .3

 ן, המטפחים ויצרניות הזרעים במבח ויםווהק  רשימת הזנים: 1טבלה  

 קוההזן/ שם המטפח מוסד הטיפוח עים יצרן הזר

 גדרה  א. יעקבס  אגרידרה  אגרידרה 

 כיתאין  א. הירשמן  אגרידרה  אגרידרה 

 נירית  א. יעקבס  אגרידרה  אגרידרה 

 עומר  ן מא. יעקבס וא. הירש אגרידרה  אגרידרה 

 עמית  א. הירשמן  אגרידרה  אגרידרה 

 נגב  י. עצמון וא. מידן  הזרע ג'נטיקס  הזרע ג'נטיקס 

 גדיש  א. מידן  הזרע ג'נטיקס  רע ג'נטיקס הז

 

 

 כמות המשקעים  .4

 במולדת חודשי השנה  שירדה במהלךמשקעים  כמות ה: 2 טבלה

 

 "כהס מאי  אפריל  סמר פברואר  ינואר  דצמבר נובמבר  אוקטובר  ספטמבר  חודש

משקעים  
 )מ"מ( 

0 8.1 0.7 171.5 222.4 66.2 63.0 66.0 26.6 624.5 
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  1.15רוחב הקציר    לניסויים.ייעודי  ביין  בקומ  17.5.2020ך  התבצע בתאריהקציר    :קציר .5

אורכה. לכל  נקצרה  חזרה  כל  ב  מ'.  נשקל  ידני  שדה היבול  דוגמאות    ,במשקל  ונלקחו 

 מכל החזרות.   גרגרים

נבדק  בדיקות: .6 חיטה  למדד  והזנים  בגידול  המקובלים  ימים  ים  נבטים,  עומד  לגרגרים: 

הקמה גובה  להשתבלות,  בשדההי  .רביצהו  מהצצה  נשקל  גרגרים   ,בול  דוגמאות  ונלקחו 

עורבבו הדוגמאות  החזרות.  לבדיקות  מכל  טיפול  מכל  אחידים  מדגמים  שני    ונלקחו 

 .IDK-ו  אינדקס גלוטן  , גלוטן רטוב  אחוז   : משקל נפחי, משקל אלף, אחוז חלבון,המדדים

 הן ממוצע של שני המדגמים.  תהתוצאות המוצגו

  כנה ות  בחבילת  Kramer&  Tukey   ילשונות נערך עפ"  סטטיסטי  ניתוח  ניתוח התוצאות: .7

0.7-JMP,  0.05של    למובהקות סטטיסטית<P.  שואותיו על  טור  הבאותו    נותת  מצביעות 

 . מובהק בין הטיפולים הבדל

 

  תוצאות

   .אלא אם צוין אחרתבכל מדד המוצג בדוח,  סדר יורדבמובאים   תואהנתונים בטבל

 דונג הבשלב גובה הקמה  ,הצצה להשתבלות "ר, ימים מנבטים למ מספר: 3טבלה 

שם 
 הזן

מספר 
נבטים 
 למ"ר

שם 
 הזן

ימים  
מהצצה  

 להשתבלות* 

שם 
 הזן

 גובה קמה 
 )ס"מ( 

 A 100 עומר  84 עמית  A 210 נירית 
ת נירי 86 גדרה  A 195 נגב   A 99 

 A 98 נגב  87 נירית  A 190 כיתאין 
 B 94    כיתאין  87 עומר  A 188 עומר 
 B 92    גדיש  88 נגב  A 187 גדיש 
 B 92    עמית  91 כיתאין  A 187 עמית 
 B 91    גדרה  91 גדיש  A 180 גדרה 

 ממוצע
 

 ממוצע 88 ממוצע 191
 

95 
 

 בהשתבלות הסדר הוא מהבכירים לאפילים.  *

 במובהק מהזנים כיתאין, גדיש, עמית וגדרה. ההבעלי קמה גבו יו  ה  הזנים עומר, נירית ונגב

 

 ם, משקל נפחי ומשקל האלף יבול הגרגרי: 4 טבלה

שם 
 הזן

יבול גרגרים  
 ד'(/)ק"ג

-יבול 
  יםאחוז

 מהממוצע

שם 
 הזן

משקל  
 נפחי 

שם 
 הזן

משקל  
1000 

 48.1 עמית  85.1 כיתאין  A 673 106 גדרה 
 47.6 עומר  83.8 גדיש  AB 661 104 עומר 
 46.4 גדיש  83.6 נירית  AB 649 102 עמית 
 45.4 כיתאין  83.0 עומר  AB 646 102 גדיש 

 45.0 גדרה  82.4 גדרה  AB 628 99 כיתאין 
 45.0 נגב  82.1 נגב  AB 618 97 נגב 

 41.7 נירית  82.0 עמית  B 577 91     נירית 
6.45 ממוצע 83.1 ממוצע  636  ממוצע  
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מעל משקל זה  כש  , 80.0-78.1רה: המשקל הנפחי למחיר הבסיס בתחנות קליטת החיטה הוא  הע

זה  למשק  ומתחת  ;פרס  יםמקבל מ  -ל  מסווגת    76.0-קנס.  החיטה    74.0-ומ  ';מצומקתכ'ומטה 

 ירודה )פסולה(. ומטה החיטה נחשבת 

 גדרה בעל יבול גבוה במובהק מהזן נירית.  ןהז

הזנים  ב נפחי  תקבלהכל  למלאי  ה   ,והגב  משקל  החיטה  קליטת  בתחנות  הפרס  בתחום  מצוי 

   משקלי האלף היו תקינים וגבוהים. .רוםיהח

 

 IDKוערכי  גלוטןאינדקס אחוז גלוטן,  ,וז חלבוןאח: 5טבלה 

אחוז   שם הזן
אחוז   שם הזן חלבון

אינדקס   שם הזן גלוטן
  -ערכי ה שם הזן גלוטן

IDK 

 88.1 רית ני 78.7 כיתאין  26.8 גדרה  12.1 נירית 
 86.7 עומר  54.2 עמית  26.8 נירית  12.0 גדרה 
 86.6 נגב  49.8 גדיש  26.0 גדיש  11.8 גדיש 

 85.9 גדיש  43.1 גדרה  24.3 כיתאין  11.4 כיתאין 
 85.0 גדרה  40.7 נגב  24.0 נגב  11.1 נגב 

 84.8 עמית  39.7 עומר  24.0 עומר  10.4 עומר 
 75.0 כיתאין  28.1 נירית  23.5 עמית  10.2 עמית 

 84.6 ממוצע 47.7 ממוצע 25.0 ממוצע 11.3 ממוצע
 

ב  ומעלה   11.5%-מהערה: חיטה עם אחוז חלבון   שאחוז    ,עבור חיטה  .תחנות הקבלהפרס בזוכה 

 ם קנסות. מוטלי  ,ערך זהמ החלבון בה נמוך 

גלוטן בה  עבור חיטה שאחוזי ה  ;קבל פרסת   -ומעלה    27.1%  בה הוא  רטוב הגלוטן  האחוז  שחיטה  

הנמוכים    ';אדיש'המחיר  יישאר    24%-27%ן  שביבטווח   גלוטן  אחוזי  קנס  23.9%-מעל    ;יוטל 

 החיטה תיפסל.  - 19.0%-מ ים הנמוכיםבערכ  והחל

נמוך מ גלוטן אינדקס  בגרעינים. אם    50  -חיטה עם  לנגיעות בפשפש    3%-יותר מתיבדק חזותית 

  , IDKצע בדיקה במכשיר  תתב,  3%-נמוכה מות  החיטה תיפסל. אם הנגיע  ,פשפשב מהחיטה נגועים  

תוצאותיו   עדי תהואם  בסיסי  -  105  ינה  חיטה  במחיר  מעל  אך    ;החיטה תתקבל למלאי החירום 

 החיטה תיפסל.   - 105

 לאיכות הגלוטן הם כדלקמן:   IDK-ערכי ה

 . מאוד בצק חזק ;נמוכה מאודאיכות גלוטן : 15-0

 . קחזבצק  ; נמוכהאיכות גלוטן   : 40-20

 .מאוד הבטו איכות גלוטן: 75-45

 ה. טובכות גלוטן אי: 100-80

 רך מאוד. בצק  ;נמוכה מאודאיכות גלוטן   :105מעל 

 ועמית., נגב, עומר ונמוך בזנים כתאין ;גדישובזנים גדרה, נירית  תקין אחוז החלבון היה 

ועו  ,בזנים כיתאיןבמעט  מוך  נ, אך  הזנים  במרביתאחוז הגלוטן הרטוב היה תקין   ונמוך    , מרנגב 

 . זן עמיתי במהרצו

 . ד בזן כיתאיןווטובה מא  ,מרבית הזניםהייתה טובה ב  ,IDK-הת הגלוטן, על פי מכשיר  איכו
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 דיון

הייתה   המבחן  חיטהמטרת  זני  בין  הגידול  את  לבדוק    כדי  שונים,  להשוות  לתנאי  התאמתם 

מבחן  י בהיבול הכלל  זור.אינה אופיינית לא  אשר  ,יםמשקעים רב  ובשנה זו ירד  הייחודיים באזור.

וזאת בשל ריבוי המשקעים ופרישתם    ,בשנים האחרונות  באזורמהמקובל בשטחי הבעל    גבוההיה  

פני   ניקותד  לצהעונה,  על  היה    זנאי  במבחן  הממוצע  היבול  הקרקע.  של    , ק"ג/ד'  636טובים 

היה    ההפרש ו ביותר  לנמוך  ביותר  הגבוה  הזן  ה  גדרההזן    ק"ג/ד'.  96בין  את  הגבוה  הניב  יבול 

מעט מפתיע שבתנאים אלו הזנים האפילים יותר במבחן,  נירית.    רק מהזןנבדל במובהק  ן ובמבח

 לא בלטו ביבולם ביחס לזנים האחרים. ,גדיש וכיתאין

ע, שכן זן זה מיועד לתנאים קשים: מיעוט  ואין זה מפתי  , הזן נירית הניב את היבול הנמוך ביותר

 נמוכה. בהן  ם מיהתאחיזת שמשקעים או קרקעות 

 רום. יבתחנות קליטת החיטה למלאי הח 'פרס'ומצוי בתחום ה ,היה גבוה בכל הזניםהנפחי  שקלהמ

וגדיש נירית  ועמית.יונמוך בזנים כ  ;אחוז החלבון היה תקין בזנים גדרה,  נגב, עומר  ז  אחו  תאין, 

  מר, ונמוך מהרצוי נגב ועו  ,בזנים כיתאיןבמעט  נמוך  , אך  הזנים  במרביתהגלוטן הרטוב היה תקין  

עמיתב מכשיר    .זן  פי  על  הגלוטן,  הזנים  ,IDK-האיכות  במרבית  טובה  מא  ,הייתה  בזן  ווטובה  ד 

י עם תחילת ההשתבלות  שכן המבחן דושן בדשן חנקנ   הפתיעו מעט לשלילה,איכויות אלה    כיתאין.

ו המבחן,  היה  בחלקת  צפוי  האיכותלכן  מדדי  של  יותר  גבוהים  ערכים  י לקבל  אך  שכמות  תכי,  ן 

בהמשך לנושא מדדי    .ת שניתנה היתה נמוכה ביחס לרמת היבול ולמשקעים הרביםליהדשן הכל

תופעה זו כבר  בם  נתקלינו  א.  שוב עולה בעיית החלבון ואחוז הגלוטן הנמוכים בזן עמית  -  האיכות

נזרע    ,במזרע  של הזן  לבחון את מקומובשל כך יש  ואחדות,    שנים   יש להקפיד לדשנו   -ואם הוא 

 ה.  יה לאפי מתאימהאיכות בלהבטיח יבול גבוה  כדי , אחרים יםיותר מהנדרש בזנ 

שנ שלוש  שנ בסיכום  כאשר  במולדת,  בעל  בתנאי  חיטה  זני  מבחן  של  רצופות  אחת  ים  הייתה  ה 

ניתן לומר כי כדאי לשקול זריעה של הזן עומר    -  דווהשתיים האחרות גשומות מא   ,דושחונה מא

ויבול    ,משקעיםניב יבול טוב יותר בתנאי מיעוט  ה  הזן עומר על, שכן  במקום הזן נירית בשטחי הב

רב  שבהסתכלות  שנראה  כך  משקעים,  ריבוי  בתנאי  יותר  טוב  או  להשיא    סיכוייו  ,שנתית-דומה 

נירית. נציין כי בכל שלוש שנות המבחן הזן נירית היה  רבים מאלה שיש לזן  יבולים גבוהים יותר  

רוב הערכים שקיבל הזן עומר היו תקינים    פיאך על  יה,  י ת לאפטוב מעומר בפרמטרים של האיכו

   וטובים.

 

 תודות

 העזרה בדרך.על על העמדת החלקה ו  - מולדתלצוות גד"ש 

 דישון הראש.ב עסיו על ה -צוות גד"ש עין חרוד איחוד  ל

 על בדיקות האיכות של הזנים.  -צוות המעבדה בגילת לר דוד בונפיל ולד"

 ל קציר המבחן.ע  -ם מחברת אחיטוב צוות העובדיללעופר ו

 . על מימון הניסוי -פלחה ה גון עובדי לאר

 


