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 תקציר 

שונים    אזורי גידול  המכב  ,הארציים  במסגרת מבחני הזנים  כים כמדי שנהחימצה נערב  םזניה  ני מבח

בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות    ,זנים חדשים של חימצה  לבחוןן הזנים היא  מטרת מבחבארץ.  

איכותו. ל  את היבול ואת  יבול, העמידים  זני חימצה עתירי  ניתנת למציאת  מחלות  תשומת לב רבה 

פוזריוו  ,וכשותית   יטהכוקאסהעלים   נערכו שני מבחנים בתנאי שלחי   .םלמחלת הקרקע  זו  ; ןבשנה 

אחד   הנגבמבחן  האחרהו   ,במושבי  כי    מבחן  ידוע  שם  בבשעלבים,  הניס הקרקע  מאולחת  וחלקת  י 

המבחן בשעלבים    .כביקורתשגודלו  זנים מסחריים ותיקים    2מהם  שזנים,    12המבחן כלל  בפוזריום.  

מדדים המקובלים  מבחינת הנבדקו  הזנים  ו  , בקומביין לניסויים  והמבחן במושבי הנגב נקצר  לא נקצר

שאר הזנים הראו  בעוד ש  ;BD-1  - הם זהבית, פלג, יניר ו  ת הפוזריוםלמחל  ותרגיששגילו  הזנים    בגידול. 

  ,בעלי נטייה גבוהה יותר לרביצה  Hz-164  -ו  BD-29הזנים    .BD-29עמידות טובה מאוד, מלבד הזן  

ביבול    יבול הכללי,כמות ה ם ביהמרבית הזנים לא נבדלו בינ  הזנים בר ונריה אינם רובצים כלל.  ואילו

במובהק מהזנים    גבוהה  בכמות    הניבו יבול כללי  Hz-310  -ו   BD-1  הזנים זהבית,  .סוג ב'  ביבולסוג א' ו

  , שאר הזניםלעומת  מובהק  בביותר    הסוג ב' הגבוה   יבולהניב את כמות    BD-1זן  ה  .BD-29  -נריה ו

משקלי האלף היו    .BD-29  -במובהק מהזנים בר, נריה ו  ה הניב  כמות יבול סוג א' גבוה  Hz-310הזן  ו

 גבוהים. 

 

 מבוא

גידול חשוב במחזור הגידולים בארץ, אך בשל בעיות סחר וירידה    בשנים האחרונות מהווה החימצה

  , במחיר החימצה בעולם, היקף המזרע בארץ אינו יציב, ובשנים האחרונות חל קיטון בשטחי המזרע

בכ זו  בעונה  נאמדים  החימצה  25,000  -והם  גרגרי  החומוס,    יםמשמש  דונם.  לממרחי  גלם  כחומר 

הרחבת שטחי החימצה בארץ, כדי להתמודד  מען  מבושלים. מאמצים רבים נעשים ללפלאפל ולגרגרים  

מחלות    ה מכהחימצה רגישה לזנים שיגדילו את רווחיות הגידול.    ור תיעם היבוא הזול, ולכן יש צורך בא

לט  מאמצים  נעשים  רבות  שנים  טפילים.  ועשבים  מזיקים  עלים,  מחלות  עמידיםיקרקע,  זנים    ,פוח 

כמו    ,ת קרקעולמחלות  עמידהמגלים  זני חימצה  זיהוי  עם חלק מבעיות אלה, בעיקר   שיעזרו להתמודד

   אסקוכיטה וכשותית.כמחלות עלים לו ,פוזריום

 

נערכו שני מבחני    בשנה בהשוואה    שים של חימצה,זנים חד  דוקלב  ה מטר ב  שלחין  בתנאי  חימצהזו 

   יותר.אשר יבולם ואיכותם טובים בכדי לאתר זנים לזנים הקיימים, 

 

עונת החורףומבחינת מזג האו  זו  יר,  בריבוי    בשנה  על  .  משקעיםהתאפיינה  ריבוי המשקעים הקשה 

שילוב של גשמים  בהמשך,  באמצע החורף.    נעשוזריעות רבות  כשהזריעה, במיוחד באדמות הכבדות,  

גרם  ך כשבוע  ראממושך, שרע שרב  יבחודש מאי א   .וההשקיה  דחיית התרמוללבמעט  גרמו    מאוחרים 



באזורים רבים החימצה נכנסה למצב של קיוץ    ,בנוסף לכך  .במילוי הזרעיםולפגיעה בפריחה, בחנטה  

(cut out),  .והצמחים החלו להתייבש מוקדם מהרצוי 

 שיטות וחומרים 

   שיטת המבחן: .1

 חזרות.  6-גורמי )זן(, במתכונת בלוקים באקראי ב -מבחן חד 

    :בתנאי שלחין 2020  למבחני זני חימצה הוצבו בעונת הגידו 2 אתרים: .2

 מושבי הנגב בגד"ש  -באזור הנגב  .1

 שעלבים בשטחי גד"ש  - השפלהבאזור  .2

עובדי הפלחה  קציר: .3 הניסויים של ארגון  במהלך חודש    ,הקציר התבצע באמצעות קומביין 

יולי. כל חזרה נקצרה לכל רוחבה )שתי שורות גידול( ולכל אורכה. כל חלקה נשקלה ידנית  

 . גודל ואיכותפי ביצוע מיון לשם ל ,גר' בשקית 400-כשל ונלקחה דוגמה 

  .אלףהתפלגות לגודל ומשקל    ,הזנים נבדקו למדדים המקובלים בגידול חימצה: יבולבדיקות:   .4

 , אלא אם צוין אחרת.נלקח מגרגרים סוג א' משקל אלף 

         18מתחת לנפה  -  פחת  :איכות בדיקות

 20-18נפה   - 'ב סוג  

 20 נפה מעל - 'א סוג  

  התוכנ  בחבילת  Kramer &  Tukey   י סטטיסטי לשונות נערך עפ"  ניתוח ניתוח התוצאות:   .5

JMP-7.0.   

 אגרוטכניקה:  .6

שונות אגרוטכניות  פעולות  נערכו  אתר  ל   ,בכל  בבהתאם  שנעשו  המארחתפעולות    , חלקה 

.  , הכנות לקציר וקצירהכוללות הכנת קרקע, זריעה, השקיה, הדברת עשבים, מחלות ומזיקים

 . נתונים לכל חלקהת להלן מצורפת טבל

 

 מבחני הזניםן בוצעו השב בחלקות  נתונים אגרוטכניים: 1טבלה מספר 

 שעלבים  מושבי הנגב   

 לגרעינים  תירס   חיטה כרב

 5/2/2020 3/2/2020  זריעה  תאריך

מאי  בחודש 3 שבוע שבוע 2 בחודש מאי  השקיה  תחילת  

 18 17 הזריעה  שיעור

  לאחר , יוני בחודש 4 שבוע השקיה  סיום
 השרב

יוני  בחודש 2 שבוע  

 לא נקצר  16/7/2020 קציר  תאריך

 699 350  )מ"מ(  גשם

 225  280 )קוב/ד'(  השקיה

 3 10  )יח'(   חנקני דשן

 ברעם, נריה  ירדן  משקי  זן

340, 310  380 )ק"ג/ד'(  משקי יבול  

  30+ בלנס סמארט  200 רייסר עשבים  קוטלי
 200  מגלן+ 

 . 150  פלקס+   200 רייסר
 90  שטח+  185 מגלן, 150 מגלן

 2  4 הליוטיס כנגד םטיפוליה' מס



 3  5 כשותית כנגד םטיפוליה' מס

 

 

 הזרעים  ןותכונותיהם, המטפחים ויצר : רשימת הזנים2טבלה מספר 

 שם המטפח  יצרן הזרעים  שם הזן 
מבנה 
 הצמח

עמידות /  
רגישות 
 לפוזריום 

ת  צור
 הזרע

  צבע
 הזרע

 'בז מקומט  רגיש  פתוח  ברוך רטיג ז"ל הזרע  זהבית

 הזרע  בר
ברוך רטיג ז"ל 

 ואלחנדרו שכטמן
 'בז מקומט  עמיד זקוף

 'בז מקומט  עמיד זקוף מולי גלילי  זרעים דליה  נריה
 'בז מקומט  רגיש  פתוח  אודי מידן  הזרע  יניר
 'בז-לבן מקומט  רגיש  פתוח  אודי מידן  הזרע  פלג 

Hz-79  בז-לבן מקומט  עמיד פתוח  אודי מידן  הזרע' 
Hz-164  בז-לבן מקומט  עמיד פתוח  אודי מידן  הזרע' 
Hz-271  בז מקומט  עמיד פתוח  אודי מידן  הזרע' 
Hz-310  בז מקומט  עמיד פתוח  אודי מידן  הזרע' 
Hz-903  בז-לבן מקומט  עמיד פתוח  אודי מידן  הזרע' 
BD-1 בז' מקומט  רגיש  פתוח  מולי גלילי  מכון וולקני 
BD-29 בז מקומט  עמיד פתוח  מולי גלילי  מכון וולקני' 

 

 תוצאות

 עומד הצמחים : 3טבלה 

 זן 
מספר צמחים 

 למטר שורה

 A 13.8 נריה
BD-29 AB 13.4 

 AB 13.3 פלג 
Hz-903 AB 13.3 

 AB 13.1 יניר
 AB 13.1 זהבית

Hz-271 AB 12.9 
Hz-79 AB 12.9 

Hz-310 ABC 12.6 
BD-1     BC 12.2 

Hz-164     BC 12.1 
 C 11.4        בר

 12.8  ממוצע 

   יעפ" במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נותת שואותיו 

Kramer & Tukey 

 

 

 

 



 

 

 תאריכים במבחן בשעלבים המכב  רגישות לפוזריום: 4טבלה 

 זן 
 רגישות לפוזריום  

21.4.2020 
 זן 

 רגישות לפוזריום  
5.5.2020 

 זן 
 רגישות לפוזריום 

24.5.2020 

 A 5.0 זהבית A 4.7 זהבית A 4.1 זהבית
 A 5.0 יניר A 4.5 פלג  A 3.8 פלג 

BD-1 A 3.7 BD-1 A 4.3  פלג A 5.0 
 A 4.0 BD-1 A 4.2 יניר A 3.3 יניר

Hz-271    B 0 Hz-271    B  0 Hz-903    B 0 
Hz-310    B 0 בר    B 0 Hz-79    B 0 

 B 0    בר B 0 Hz-164    B 0    נריה
 B 0    נריה B 0 Hz-79    B 0    בר

Hz-79    B  0 Hz-903    B 0 Hz-271    B 0 
Hz-903    B 0 Hz-310    B 0 Hz-164    B 0 
Hz-164    B 0 נריה    B 0 Hz-310    B 0 

 2.2  ממוצע  1.6  ממוצע  1.4  ממוצע 

   יעפ" במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נותת שואותיו 

Kramer & Tukey 

   :ות*הער

 ד לפוזריום )אינו עמיד כלל(.וש מאיהצמח רג=  5; הצמח אינו רגיש לפוזריום )עמיד(=  0 .א

  ,טהוראינו  כי הוא מכיוון שנראה  ,לפוזריום  ורגישותאינו מוצג מבחינת  BD-29הזן  .ב

 . ובעלי מראה שונה דוצמחים רגישים מא , אך גםטבהי  יםצמחים עמידלרוב ומכיל  

 

שלושה מועדי הערכה. הזנים הרגישים  רגישות הזנים השונים במבחן בשעלבים במציגה את  4בלה ט

במשך  חומרת הפגיעה בצמחים ביה יכמו כן, ניתן לראות את העל. BD-1 -יניר והם זהבית, פלג, 

 זמן. ה

 

 רביצה בקציר : 5טבלה 

 זן 
 רביצה בקציר

 מושבי הנגבב
 זן 

 רביצה בקציר
 שעלבים ב

BD-29 A 2.2 BD-29 A 4.3 
Hz-164 AB 1.2 Hz-164 AB 3.7 
Hz-310 AB 1.2 Hz-310     BC 2.7 

BD-1     BC 1.0 Hz-903     BC 2.5 
 BC      1.0 Hz-271     BC 2.1      יניר

Hz-79      BC 1.0 Hz-79        CD 1.7 
Hz-903      BC 1.0 בר           D 0 
Hz-271      BC 0.7 נריה           D 0 

    BC 0.3      פלג 
    BC    0.2      זהבית

    BC 0.2      בר
    C 0.0         נריה

 12.8  ממוצע  0.8  ממוצע 



   יעפ" במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נותת שואותיו 

Kramer & Tukey 

 

   :ות*הער

 = רביצה חזקה.   5= אין רביצה כלל;  0 א.

 ב. במבחן בשעלבים הערכת הרביצה בקציר כללה רק את הזנים שלא נפגעו מפוזריום. 

 

  Hz-164 -ו BD-29זנים הניתן לראות כי רמת הרביצה של הזנים השונים בקציר.   מוצגת 5בטבלה 

 אינם רובצים כלל. הזנים בר ונריה  שבעוד  ,בעלי נטייה גבוהה יותר לרביצה

 

 מושבי הנגבבהזנים  במבחן  האלף, : אחוז פחת, אחוז סוג ב', אחוז סוג א' ומשקל6טבלה 

 אלףהמשקל  זן  אחוז סוג א'  זן  אחוז סוג ב'  זן  אחוז פחת  זן 

BD-29 A 2.8 BD-1 A 15.3 Hz-310 A 98.6 Hz-164 A 528 
 AB 2.4 BD-29 A 13.4 Hz-903 A 97.9 Hz-271 AB 510 נריה

 B 9.3 Hz-164 A 97.8 Hz-310 AB 502    זהבית ABC 1.7 זהבית
 BC   489     פלג  BC 7.8 Hz-79 A 96.9    נריה BCD 1.7     בר

BD-1     BCD 1.6 בר    BC 7.5 Hz-271 A 96.6 Hz-79     BC 486 
Hz-271        CDE 0.9 יניר       CD 4.5  פלג A 96.4 Hz-903     BC 481 

 C 466        יניר AB 95.4 יניר CDE 0.8 Hz-271          D 3.2        פלג 
Hz-903        CDE 0.7 Hz-79          D 3.0 בר     BC 92.3 בר          D 423 
Hz-79        CDE 0.7  פלג          D 2.8 נריה     BC 92.1 נריה          D 419 

 C 90.5 BD-29          D 416         זהבית CDE 0.6 Hz-903          D 2.0        יניר
Hz-310           DE 0.6 Hz-164          D 1.4 BD-29           D 86.5 זהבית          DE 396 
Hz-164              E 0.5 Hz-310          D 1.3 BD-1           D 84.4 BD-1              E 375 

 458  ממוצע  94  ממוצע  6.0  ממוצע  1.2  ממוצע 

   יעפ" במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נותת שואותיו 

Kramer & Tukey 

   :ערות*ה

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

 אלף חושב לפי יבול סוג א'. הב. משקל 

 . דומא  במבחן נמוכיםאחוזי הפחת   עולה כי  6טבלה מ

  BD-29  -ו  BD-1לזנים  או כסוג ב'.    מסווג כסוג א'ה  ,ם באחוז היבוליהמרבית הזנים לא נבדלו בינ

 במובהק משאר הזנים. הנמוך ביותר  הוא  סוג א'  היבול מ אחוז  הגבוה ביותר, וסוג ב' הוא  מאחוז היבול  

;  Hz-310  -ו  Hz-271משקל האלף הגדול ביותר במובהק ממרבית הזנים, מלבד הזנים    Hz-164לזן  

 משקל האלף הנמוך ביותר במובהק משאר הזנים, מלבד הזן זהבית.  BD-1ולזן 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 במבחן הזנים במושבי הנגב  ,: יבול כללי, יבול סוג ב' ויבול סוג א'7טבלה 

 זן 
 לי ליבול כ

 )ק"ג/ד'(
 זן 

 יבול סוג ב'
 ק"ג/ד'()

 זן 
 יבול סוג א' 
 )ק"ג/ד'(

BD-1 A 422 BD-1 A 65 Hz-310 A 405 
 A 417 BD-29    B   43 Hz-903 AB 390 זהבית

Hz-310 A 411 זהבית    BC   39 זהבית ABC 377 
Hz-903 AB 399 בר       CD 27 Hz-164 ABC 372 

 ABC 371 יניר CD 26       נריה ABC 389 יניר
 ABC 379 פלג  DE 17          יניר ABC 384 פלג 

Hz-164 ABC 380 Hz-271             E 12 BD-1 ABC 356 
Hz-79 ABC 366  פלג             E 11 Hz-79 ABC 355 

Hz-271 ABC 365 Hz-79             E 11 Hz-271 ABC 353 
 BCD  330    בר ABC 357 Hz-903             E 8 בר

 CD 308       נריה BC 334 Hz-310             E 6   נריה
BD-29       C 319 Hz-164             E 5 BD-29          D 276 
 355  ממוצע  22  ממוצע  378  ממוצע 

במבחן שונות   P>0.05לפי   מובהק בין הטיפולים הבדלמצביעות על   עמודה  הבאות נותת שואותיו 

 . Kramer& Tukey  יעפ"

 

  -ו   BD-1,הזנים זהביתמלבד  יבול הכללי,ה בכמות  םיהני מרבית הזנים לא נבדלו בעולה כי    7טבלה מ

Hz-310יבולם היה גבוה במובהק מהזנים נריה ו, ש- BD-29  . 

כמות היבול מסוג ב' הגבוהה  סוג ב'. מסוג א' או מיבול ה בכמות ם יההזנים לא נבדלו בינ תמרבי

ה  ה גבוה סוג א' מיבול ה כמות את ב הני Hz-310הזן . BD-1לזן ביותר במובהק משאר הזנים הייתה 

 . BD-29 - במובהק מהזנים בר, נריה ו

 

 דיון ומסקנות

זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את    לבחוןן הזנים היא  מטרת מבח

מחלות  תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים ל  היבול ואת איכותו.כמות  

האחד   :השנה נזרעו שני מבחנים בתנאי שלחין למחלת הקרקע פוזריום.ו  וכשותית יטהכוק אסהעלים 

 מאולחת בפוזריום, בשעלבים. ה, המיועד לבחינת זנים בחלקה אחרוה ,במושבי הנגב

ה  כנס לחלקה, ולבסוף נזרע יד בשל ריבוי הגשמים והקושי לה וזריעת המבחן בשעלבים התאחרה מא

ד.  ומא  עמוקות  עקבותבחלק מהחזרות ויצירת   פעולהד, תוך תקלות ב ובתנאים קשים מא  5.2.2020  -ב

החלקה במושבי    לבצע בו הערכות פוזריום ורביצה בלבד. אלא  לא לקצור את המבחן  שמסיבה זו הוחלט  

חנקןהנגב   בפקעיות  ממחסור  הגידול  בתחילת  כך    , סבלה  ו  -ובעקבות  בחנקן  עיכוב  בממחסור 

משמעותי בהתפתחות  וניכר שיפור    ,לאחר זיהוי הבעיהבדשן חנקני  בהתפתחות הצמחים. השדה דושן  

   הצמחים.

 



גשמים מרובים ומאוחרים, דחיית התרמול    .תנאי האקלים תפקיד מרכזי בתוצאותהיה לגם השנה  

ארוךו שרב  גרמו    ועד במ   אירוע  במילוי  בחנטה,  ו  בפריחה  לפגיעה קריטי    ולפגיעה   הזרעיםלקשיים 

ן  בתוצאות המבח   כןו  בשדות מסחרייםו  אנר  . מאפיינים אלולאחר השרב  הצימוח והפריחההתחדשות  ב

אך ללא  ,  ( והחלו להתייבש מוקדם מהרצויcut outלמצב של קיוץ )שם הצמחים נכנסו  במושבי הנגב, 

זה כמעט שלא היו  שהיה תקין  ,הזרעיםמילוי  בעיית   היו    ,זרעים מצומקים. במבחן  ומשקלי האלף 

 גבוהים. 

 

 .  BD-1  -הזנים הרגישים הם זהבית, פלג, יניר ו פוזריום נצפתה ערב הפריחה.  מחלת הזנים לתגובת ה

שלא היה טהור והכיל צמחים עם עמידות    ,BD-29, מלבד הזן  שאר הזנים הראו עמידות טובה מאוד

מבחינת נטיית הזנים לרביצה, כדאי להתייחס   ד ובעלי מראה שונה.וטובה, אך גם צמחים רגישים מא

ולא נוצרו בו   המבחן במושבי הנגב נפגע באופן קשה מהשרבבעיקר לתוצאות ההערכה בשעלבים, שכן 

ביותר, הזן    BD-29מתאימים להחמרת הרביצה. הזן  תנאים   רבץ במידה    Hz-164רבץ במידה רבה 

 בר ונריה לא רבצו כלל.  הזנים  ו  ,רבצו במידה בינונית  Hz-310  ,Hz-903  ,Hz-271  ,Hz-271רבה, הזנים:  

בול  יה כמות את   בינה  BD-1זן הסוג ב'. מסוג א' או מיבול ה ם בכמות יהני מרבית הזנים לא נבדלו ב

  הגבוה הסוג א'  מהניב כמות יבול  Hz-310ביותר במובהק משאר הזנים. הזן  הסוג ב' הגבוהמ

 . BD-29 - במובהק מהזנים בר, נריה ו

 

,   בעבר דק במשך שנים אחדות  יה ברציפות כזן מסחרי חדש, לאחר שנבישנ השנה  זו ההזן נריה נבחן  

 ביבול. לו דומה אף בר, זקוף כמוהו וזן בדומה ל ,סביל לפוזריום ונמצא

 

 

כמה פעמים  ו  דקנב ש, לאחר  כזנים מסחריים חדשים  יה ברציפות ישנה שנ   ונבחנ   הזנים יניר ופלגגם  

מוצע  המעט מהגבוה אך ב  בול י  הניבוהשנה  ו   ,רגישים לפוזריוםזנים אלו    .לפני שנה  מוסחרו ו  ,בעבר

   .אתרים המכ מבחן, לאחר שבשנים קודמות הניבו יבולים גבוהים בב

 

נו ולבחון שנה  נוספת, מלבד את הזן  ספת את הזנים  מומלץ להמשיך  שנראה    BD-29החדשים שנה 

 בהשוואה לזנים רבים במבחן.  שבעל יבול נמוך

 

 

 תודות:
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