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 תקציר 

במסגרת    ליד קיבוץ בית קמה,  ,שטחי גד"ש שקמהנערך השנה ב  בתנאי בעל בנגב  חימצהמבחן זני  

במקומ הנערכים  הזנים  במבחני  שונים  הות  הזנים  מבחץ.  ר ארחבי  זנים    לבחוןבמטרה  ה  נעשן 

כדי לה  לזנים הקיימים,  חימצה, בהשוואה  את איכותו.    ולשפר היבול  כמות  את    גדילחדשים של 

כלל   ותיק  יניבזנים,    6המבחן  זן מסחרי  לניסויים  .  כביקורתששימש  הם  נקצרו בקומביין  הזנים 

ביותר,    הרבהיבול הכללי    יב אתנה הזן עידית    .המדדים המקובלים בגידול חימצחינת המב ונבדקו  

וב יניר  פלג,  מהזנים  ה הניב    220ן  ז ה.  220-מובהק  ב  הרבב'  סוג  יבול  את  משאר  ביותר,  מובהק 

  , ביותר  הרבשהיה    ,סוג א', מלבד הזן עידיתיבול  ה   בכמות  םיהמרבית הזנים לא נבדלו בינ   הזנים.  

 מובהק משאר הזנים. ב , וך ביותרמנה  א' סוגבול את היהניב  220. הזן 220-נבדל מהזנים פלג וו

 

 מבוא

האחרונות   במחזורמהווה  בשנים  חשוב  גידול  בעיות ולים  הגיד  החימצה  בשל  אך  סחר    בארץ, 

במ  קיטון    החימצהחיר  וירידה  חל  האחרונות  ובשנים  יציב,  אינו  בארץ  המזרע  היקף  בעולם, 

חומר גלם לממרחי  כ יםשמשמ  הגרגרי החימצ דונם. 25,000-נאמדים בעונה זו בכ ה  ,בשטחי המזרע

את שטחי החימצה בארץ,    מאמצים רבים נעשים להרחיב  פל ולגרגרים מבושלים.אהחומוס, לפל

  החימצה ו את רווחיות הגידול.  גדיליש צורך במציאת זנים שי  ןלכ ו  ,להזו   היבואעם    ד להתמודכדי  

מצים  מא  םית נעש. שנים רבומחלות קרקע, מחלות עלים, מזיקים ועשבים טפילים  המכ ל  רגישה

זנים עמידיםילט זני    מתוך כוונה לאתרעם חלק מבעיות אלה, בעיקר    ותו להתמודדעסיי שי  ,פוח 

 עלים אסקוכיטה וכשותית. ה מחלות לו  ,וםת הקרקע פוזרילעמידים למח ה חימצה 

 

זני   בעל  חימצה  ה מבחן  השנה  בתנאי  שקמהבנערך  גד"ש  בית  ,שטחי  קיבוץ  במסגרת    קמה,  ליד 

הזנים היא  מטרת מבחם בארץ.  קומות שוניבמ  םיהנערכמבחני הזנים   זנים חדשים של    דוק לבן 

, בהשוואה לזנים  ("ממ  350-300-)כ  תוי בהם רמות המשקעים בינונשבתנאי בעל באזורים    חימצה

ותיק    מסחרי  זן הם  שב זנים,    6המבחן כלל    .היבול ואת איכותוכמות  , כדי להעלות את  ותיקיםוה

שנכנסו  2  , כביקורת במשקיםלתצ  כשנה   לפני   זנים  מסחריות  שאינ חדשיםזנים    3ועוד    ,פיות  ם  , 

ונבדקו  מסחריים   בגידול חימצה. דים המקובלים  דמהמבחינת  . הזנים נקצרו בקומביין לניסויים 

החימצהששרר  ויר  והא  מזג להתפתחות  נוח  היה  ה   ,בחורף  שירדהוכמות  עומק    משקעים  יצרה 

  םהגש  ימי  ם הרב יחסית שלמספר  ולםאב,  גנבעל בהרטבה מספק בקרקע לגידול חימצה בתנאי  

וא  לחנטה  נוחה  טמפרטורה  שררה  באביב  טיפול.  שהצריכו  עלים  מחלות  התפתחות  ירוע  עודד 

   .ום הגידולבתלקראת סיום מילוי הזרעים ו כבר היו ע כאשר הצמחים בחודש מאי הגי  השרב הכבד

 



 שיטות וחומרים 

)זן(, במתכו -חד  מבחן   המבחן:  שיטת .1  במבחן   .ותחזר  6-בם באקראי  יק ובל  נתגורמי 

 של חימצה. זנים  6נכללו 

 אגרוטכניקה:  .2

 שעורה גידול קודם: 

 לטור סיכות ק: יסוד עיבודי

 של חברת "מונוסם" ת במזרעה משקי 15.1.2020יך אר בת התבצעה ה:יעזר

 זרעים למטר שורה  15הזריעה:   שיעור

 (מ' 15ך אור ;מ' 1.93רוחב מ"ר )  28.95שטח כל חזרה: 

 27.1.2020ריך אבת :הצצה

 סמ"ק/ד'  80ק/ד' + פלקס  סמ" 200טרבוטרקס  הדברת עשבים: 

 משקית ה החלקבתאם למצב הב ,כמקובל ולפי הצורך :הצומחטיפולי הגנת  

 ללא השקיה: 

  

 , המטפחים ויצרניות הזרעים ותכונותיהם: רשימת הזנים 1טבלה 

 יצרן הזרעים  הזןשם 
שם 

 המטפח
מבנה  
 הצמח 

עמידות / 
ישות רג

 יוםוזרפל

ת צור
 הזרע

 צבע
 הזרע

 בז' מקומט  רגיש  פתוח  ברוך רטיג   הזרע  זהבית 
 'בז מקומט  רגיש  פתוח  אודי מידן  הזרע  יניר 
 בז' -לבן מקומט  רגיש  פתוח  מידן  דיאו הזרע  פלג 

 עידית 
 מכון וולקני 

 והפקולטה לחקלאות 
  דוד בונפיל 
 ושחל עבו 

 בז' מקומט  רגיש  פתוח 

 שירה 
 וולקני  מכון  

 חקלאות ה לטלוהפקו
דוד בונפיל  
 ושחל עבו 

 בז' מקומט  רגיש  פתוח 

 רגיש  פתוח  מולי גלילי  וולקני  220
 חלק/  
מעט  

 מקומט 
 בז'

 

 בבית קמה  חודשי השנההממוצעת בים  קע משכמות ה:  2 הטבל

 

 

בתאריך    קציר: .3 התבצע  לניסויים.    24.6.2020הקציר  לכל  בקומביין  נקצרה  חזרה  כל 

  400-כשל  כל חלקה נשקלה ידנית ונלקחה דוגמה    כל אורכה.ורות גידול( ול רוחבה )שתי ש

   מיון לגודל ואיכות.שם ל ,גר' בשקית

משקל  ל ו התפלגות לגודל  ו  יבול  :צהמיול חבגידובלים  הזנים נבדקו למדדים המקבדיקות:   .4

 ., אלא אם צוין אחרתמשקל אלף נלקח מגרגרים סוג א' .אלף

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

משקעים  
 )מ"מ( 

0 2 1.7 44.4 149 33.9 56.6 12.6 3.7 303.9 



התוצאות:   .5 לסטטי  ניתוחניתוח  נער סטי  עפ" שונות    בחבילת   Kramer&  Tukey   יך 

  .JMP-7.0 ה תוכנ

 תוצאות

 עומד הצמחים  :3ה טבל

 זן
מספר צמחים  

 למטר שורה

220 A 14.0 
 AB 13.7 זהבית 

 AB 12.6 פלג 
 AB 12.6 שירה 

 AB 12.5 יניר 
 B 12.3     עידית 

 12.9  ממוצע

  י עפ"במבחן שונות  בין הטיפולים P>0.05מובהק   הבדלמצביעות על   עמודה הבאות  נות ת שו אותיו 
 Kramer & Tukey 

 

 האלף ומשקל  אחוז סוג א' ,: אחוז פחת, אחוז סוג ב'4טבלה 

 אלף משקל  זן א' ז סוגאחו זן אחוז סוג ב' זן אחוז פחת  זן

220 A 32.5 220 A 74.6  פלג A 87.3  פלג A 425 
 A 414 ניר י A 85.9 יניר  B 23.0    זהבית  B 3.8    זהבית 

דית עי     B 3.7  עידית    BC 21.1  שירה AB 83.4  שירה A 407 
 B 379    עידית  AB 79.1 עידית  BC 16.6    שירה  B 3.3    שירה 

 B 374    זהבית  B 77.0     זהבית  C 14.0        יניר  B 2.7    פלג 
 C 12.7 220        C 25.2 220      C 272        פלג  B 2.7     יניר 

.18  ממוצע  179  ממוצע 73.0  ממוצע 27.0  ממוצע 

  י עפ"שונות במבחן  בין הטיפולים P>0.05מובהק   הבדלמצביעות על   עמודה הבאות  נות ת שו אותיו 
 Kramer & Tukey 

 

 ערות ה

 . 20מעל נפה  -סוג א' ; 20-18נפה  -סוג ב' ; 18מתחת לנפה  -פחת מיון לפי המפרט:   .א

 . שחושב לפי סוג ב' ,220הזן  סוג א', למעט חושב לפי יבול אלףמשקל  .ב

סוג ב' הגבוה  אחוז היבול באחוז הפחת הגבוה ביותר ובפיין אתה  220זן  ה   עולה כי  4טבלה מ

 ם.  יר הזנבמובהק משא שניהם ביותר, 

שהיה נמוך במובהק משאר   220לא נבדלו באחוזי היבול שסווג כסוג א', למעט הזן   םמרבית הזני

 ק מפלג ויניר. יה נמוך במובהוזהבית שה  ,הזנים

  220לזן  . 220-זהבית ו ,משקלי האלף של הזנים פלג, יניר ושירה היו גבוהים במובהק משל עידית

 . מבחןמשקל אלף נמוך במובהק משאר הזנים ב

 

 

 

 

 



 א' יבול סוגוב'  , יבול סוגכללייבול : 5טבלה 

 זן
 יבול כלי 
 )ק"ג/ד'(

 זן
 יבול סוג ב'

 ק"ג/ד'(
 זן

 יבול סוג א'
 )ק"ג/ד'(

 A 157 עידית  A 199 220 A 93 ית עיד
 AB 153 שירה  B 44    זהבית  A 194 זהבית 
 AB 150 זהבית  B 42    עידית  AB 184 שירה 

 AB 144 פלג  BC 31    שירה  BC 165     פלג 
 B 133     יניר  C 22       יניר  C 155         יניר 
220           D 125  פלג       C 21 220       C 32 
 128  ממוצע 42  ממוצע 170  צעממו

  י עפ"במבחן שונות  בין הטיפולים P>0.05מובהק   הבדלמצביעות על   מודהע הבאות  נות ת שו אותיו 
 Kramer & Tukey 

 יבול לאחר הורדת פחת.   –לי ל יבול כ :ערהה*

 

,  220-יר והזנים פלג, ינמובהק מבביותר,    הרבהניב את היבול הכללי    עידית הזן    עולה כי  5טבלה  מ

  בניסוי. הזניםשאר במובהק מכל  מועטיבולם הכללי היה ש

 שאר הזנים.   כל מובהק מב, ביותר ה ברה תומכ בב' סוג יבול  הניב   220ן זה

ונבדל מהזנים    רתוי   הניב יבול רבש  ,סוג א', מלבד הזן עידיתם ביבול  יהנבדלו בינ  אנים למרבית הז

 ביותר, במובהק משאר הזנים. המועטסוג א' יבול את ההניב   220. הזן  220-פלג ו 

 דיון ומסקנות

מבח  היא  מטרת  הזנים  חדשים  לבחון ן  ותיקים  זנים  לזנים  בהשוואה  חימצה,  בע   , של  ל  בתנאי 

משקעיםנ אפייתהמ באזורים   של  בינונית  בכמות  איכותו.  ים  ואת  היבול  כמות  את  להעלות  כדי   ,

בנגב חימצה בתנאי בעל  לגידול  יצרה עומק הרטבה מספק בקרקע  בחלקת המבחן  .  כמות הגשם 

 תה מאולחת במחלת הקרקע פוזריום.ילא הי הקרקע 

 

 

זהבית עידית,  טוב  הזנים  כללי  יבול  הניבו  נמביבול    .ושירה  לא  א'  הארסוג  בין  בו  גדולים  דלים 

 . 220-יניר ו  זניםהמ  רבסוג א' יבול   הניבזן עידית ההזנים, אך ניתן לומר ש

 

  , גרגר קטן  220למרבית הזנים גרגר בגודל בינוני עד גדול, דבר המתבטא במשקלי אלף גבוהים. לזן  

נמוך, פחת  ל תוצאות המיון של הזן ומתבטא באחוזי  שהשפיע ע דבר    ובשל כך משקל האלף שלו 

 ( ובאחוזי סוג א' ויבול סוג א' נמוכים במיוחד. 18מהיבול מתחת לנפה  30%ד )מעל ווהים מאבג

וחלק קטן  בגרגר  המאופיין  בולגרית",  מ"טיפוס  הוא  זה  מוצ  ,זן  כאל  אליו  להתייחס  ש  ר  ולכן 

 ר שונה מהזנים הרגילים.  רות ולקבל מחישונה, שצריך להיות מסווג בקטגוריות אח

 

ום  בתלקראת סיום מילוי הזרעים וודש מאי הגיע כאשר הצמחים כבר היו  ח כבד באירוע השרב ה

שנשארו  במעט זרעים מצומקים או    תבטאהה, אך  תה גדולהי והפגיעה שלו במבחן לא הי  ,הגידול

 . בהתייבשותםירוקים 

 

 בחון זנים אלו בתנאי בעל, לצד זנים נוספים שנה נוספת. מומלץ להמשיך ל



 תודות

 השדה וליווי הניסוי.  על העמדת - מהוות גד"ש שקצלו לב ליטבינוב ל

 פעולה והעמדת הזנים החדשים. תוף העל שי -למטפחים 

 . והקצירעל תפעול הקומביין  -מחברת אחיטוב  צוות הקוצריםללעופר אחיטוב ו 

 על העזרה בקציר.  -איציק אברבנאל ללשמעון פרגמניק ו

 דוגמאות. העל העמדת הציוד למיון   -זרעי שער העמקים  לחברת 

 על מימון הניסוי.  -חה  רגון עובדי פל לא

 


