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 גד"ש בארי  - ישי כהןקמ"ה;  גד"ש צב"ר -גד"ש הרי מגידו; יגב קילמן  -גלי טל 
 

 תקציר 

להשוות    היא  המבחן מטרת  במחזור שלחין.  וחמניות, כולם בהשקיה  ב   םמבחני זני  שלושההוצבו    2020  בעונת הגידול 

 מהםש  ,זנים  4  נבדקובמבחן    .לשפר את יבול החמניות ואת איכות הזרעונים  במטרהבין זני חמניות קיימים וחדשים,  

עלקת החמנית צמח הטפיל ל סבילותגילו חלק מהזנים החדשים  כביקורת. 3 תיק ד.י.והזן הוכן ו ,מכלוא חדשים זני 3

יתה  י ה   6הצצת הזן עמק  במבחן נמצא כי    (הקוטלים עלקת  ,)קדרה ודומיו  ולקוטלי העשבים ממשפחת האימידזולינונים

הנמוכים ביותר.    הם  IMI 2  -ו  3והזנים ד.י.    ,הוא הגבוה ביותר  6הגרועה ביותר. הזן עמק    IMI 2  הזן  ושל  ,הטובה ביותר

הגבוהה ביותר, אך   יתההי  3וד.י.   6עלי הזנים עמק  במעט אפיל ביחס לשאר הזנים. חומרת מחלת הקימחון    IMI 2הזן  

הוא העמיד    IMI 2  הזןו   ,לעלקת החמניתהוא הרגיש ביותר    6הזן עמק  לאט יותר לכיוון הקרקפת.  פשתה  בזנים אלו  

אחוז זרעונים  התקבל    3ד.י  בזן    .בכל האתרים  םאחוז סוג א' נמוך במובהק משאר הזניביבול    התקבל  6עמק  בזן  .  ביותר

 ,היה נחות ביבולו הכללי באופן מובהק משאר הזנים  3הזן ד.י.    בכל האתרים.   IMI 10  -ו  6אא' גבוה במובהק מהזן עמק  

נמצא   6יבול סוג אא' בזן עמק  .IMI 10 -ו  IMI 2ביחס לזנים   ,האתרים היה נחות באופן מובהק גם ביבול סוג א'בכל ו

גבוה במובהק מהזנים  היה   IMI 2  - ו  3משקל האלף בזנים ד.י.  בכל האתרים    נמוך במובהק מיתר הזנים בכל האתרים.

במגידו לא השפיע  IMI 2 -ו  IMI 10זנים  ריסוס הקדרה ב  .הגבוה ביותרהיה    3אורך הזרעונים בזן ד.י.  ו  IMI 10  -ו  6עמק  

 באופן מובהק על המדדים השונים שנבחנו בזנים אלו.

 

 מבוא

התוצרת משמשת   .דונמים בכל רחבי הארץ  25,000  -על פני כ  הגדלהיא  ו   ,החמנית היא אחד מגידולי הקיץ הנפוצים

בהן עיקר השיווק היה מיועד ש  ,ם קודמותיבשונה משנ  ,וזאת  ;לשיווק בארץמיועד  מרבית היבול    .אדם  מאכל לבניכ

.  ובעלי כתפיים רחבות  ומעלה  מ"מ  25.0  שלרך  ואלייצור זרעונים בהוקדשו מאמצים    באותן שנים  ןלכו   ,לספרדליצוא  

יותר או בעל    השוק, כמו זרעון קצר דרישות  זני מכלוא שנבדקו בעבר התאפיינו ביבול גבוה, אך רובם לא התאימו ל

החלו לייבא זרעוני חמניות שמקורם בסין, המאופיינים בגודל בינוני ובעלי קליפה    תיים האחרונותבשנצרות.    ם יכתפי

זרעונים מבוקש  כהה.  נעשו  בשנים  יאלו  בישראל.  החמנית  גידול  על  איום  ומהווים  הקלייה  מבתי  חלק  ידי  על  ם 

חדשים,   מכלוא  זני  מספר  טופחו  החמניתהאחרונות  לעלקת  עמידות  בעלי  לקוטלי    עמידיםוחלקם    ,חלקם  חלקית 

גם בעלי  הם  נראה כי זנים אלו    המשמש להדברת עלקת.   , כדוגמת התכשיר קדרהעשבים ממשפחת האימידזולינונים

היבול   מבחינת  מתאימים  השוניםה  רכי ווצמאפיינים  לי ו  , שווקים  איכותי  מענה  לתת  שיוכלו  השוק  יתכן  דרישות 

 . מול הסחורה המיובאתאל המקומי 

 

מטרת   גד"ש צב"ר קמ"ה ובארי.  : מגידו, , מצפון לדרוםבארץ  אתרים בשלושה    התבצעונה זו  ע במבחן זני החמניות  

במבחן    .לשפר את יבול החמניות ואת איכות הזרעוניםבמטרה  להשוות בין זני חמניות קיימים וחדשים,    היאמבחן  ה

. 'זרעי שער העמקים'חברת    הזרעים מתוצרת  כל  ;כביקורת  3ותיק ד.י.  והזן ה כן  זני מכלוא חדשים ו  3זנים,    4  נבדקו

עומד צמחים, גובה, רגישות    :, היבול נשקל ונבדקו מדדים המקובלים בגידול חמניותמסחרי  בקומביין   נקצרוהזנים  

 . אורך הזרעון ומשקל אלף,  מיון בנפות לפיאיכות הזרעונים , רגישות לעלקת החמנית, יבול ועלים למחלות



 שיטות וחומרים 

 .  חזרות 6  -בבלוקים באקראי  במתכונת)זן(,  גורמי-חד מבחןהמבחן:  שיטת .1

   :שלהלן  באתרים שלחין בתנאי 2020  הגידול בעונת  הוצבו  חמנית  זני מבחני 3 :אתרים .2

 בשטחי גד"ש הרי מגידו  ,אזור עמק יזרעאל .א

 מנחם  כפר ליד,  בשטחי גד"ש צב"ר קמ"ה ,אזור משקי הדרום .ב

 בשטחי גד"ש בארי  ,המערבי הנגב אזור .ג

 הזנים  רשימת .3

 : רשימת הזנים ותכונותיהם במבחן, המטפחים ויצרניות הזרעים 1טבלה 

 שנים
 במבחני הזנים 

עמידות 
לאימידזולינונים  

 )קדרה( 

 עמידות
 לעלקת חמנית 

 זן
 הזן יצרן הזרעים  מכלוא/פתוח

 3ד.י.  זרעי שער העמקים  פתוח  לא לא 3- יותר מ
 6עמק  זרעי שער העמקים  מכלוא  לא לא 1
 IMI 2 זרעי שער העמקים  מכלוא  כן חלקית  1
 IMI 10 זרעי שער העמקים  מכלוא  לא חלקית  1

 

קדרה על פי מודל הדברת העלקת של פרופ' חנן  תכשיר  החלקה בצב"ר קמ"ה טופלה בטיפולים כנגד עלקת:   .4

  IMI 10  -ו  IMI 2ה, במבחנים במגידו ובבארי הזנים  זלתכשיר    IMI  -אייזנברג. כדי לבחון את עמידות זני ה

עלים    8סמ"ק/ד' במרסס גב מוטורי בשלב של    7.5רוססו בקדרה במינון    ןמחציתש   ,חזרות לכל זן  12- נזרעו ב

ולכן חזרות    ,סמ"ק/ד'  75  -גבוה פי עשרה  לו רוססו במינון  הלחלקות  הו  ,ה טעותאמיתיים. בחלקה בבארי נפל

 אלו נפסלו. 

הזריעה  זריעה .5 י   :ושיעור  במזרעה משקית  נזרעו  האתרים  כוונו  יכל  שורה. המזרעות  לגידולי  לשיעור  עודית 

  5.1זרעים למטר שורה(,    8.33  בעומד שלשנזרע  ,  IMI  2  זרעים למטר שורה במגידו )מלבד הזן  6.25ל  זריעה ש

סופי    לעומדבחזרות השונות דוללו  בצבר קמה. הצמחים  זרעים  למטר שורה    4-ו  ,בבאריזרעים  למטר שורה  

 צמחים למטר שורה לכל היותר.  3 של

הקציר התבצע במהלך חודש אוגוסט באמצעות קומביין מסחרי. כל חזרה נקצרה לכל רוחבה )שש שורות    קציר: .6

גר' בשקית,    2000-דוגמה של כ  מהםנלקחה  הזרעונים בכל חזרה נשקלו ומטרים(.    20-10גידול( ולכל אורכה )

   לשם ביצוע מיון לפי גודל ואיכות.

, רגישות לעלקת החמנית, יבול  קימחון, חילדון וריקבון קרקפת למחלות עומד צמחים, גובה, רגישות בדיקות:  .7

 ואיכות הזרעונים )רוחב כתפיים, אורך הזרעון ומשקל אלף(.

בדוגמה  הכללייבול  ה הכולל  הפחת  אחוזי  בהפחתת  בחלקה  ,נקבע  הזרעונים  במשקל  מכפלתם  כפי    ,לאחר 

 המיון.   היבול הכללי באחוזינקבע על ידי מכפלת ואא' יבול סוג א'  . רשנשקל בשדה בזמן הקצי

ה  יהדוגמה הנקי   .בדיקות האיכות כללו ניקוי כל דוגמה ברוח להוצאת פסולת קציר וגרעינים ריקים )פחת(

 כלהלן:    ,עברה מיון למקטעי גודל באמצעות נפות רוטטות לפי פרוטוקול מסחרי

 . 26דק גם גודל המקטע מעל נפה  , כאשר מתוך מקטע זה נב22זרעונים סוג א': מעל נפה   .א

 . 22ועד נפה   18זרעונים סוג ב': מעל נפה   .ב

. מקטע גודל זה נשקל וצורף לפחת הראשוני שהתקבל ברוח לקביעת אחוז הפסולת  18פחת: מתחת לנפה  .ג

 הכוללת שבדוגמה.  



 נבדק על סוג א' בלבד.   :משקלי אלף .ד

 באמצעות צילום אופטי ועיבוד תמונה דיגיטלי.  על סוג א' בלבד אורך זרעון: נבדק   .ה

 : אגרוטכניקה .8

בכל אתר נערכו פעולות אגרוטכניות שונות, בהתאם לפעולות שנעשו בחלקה המארחת, הכוללות הכנת קרקע,  

להלן מצורפת טבלת   וקציר.  ומזיקים, הכנות לקציר  עשבים, מחלות  נתונים לכל  הזריעה, השקיה, הדברת 

 חלקה. 

 פעולות אגרוטכניות בחלקות המסחריות המארחות את מבחני הזנים: 2טבלה 

 צב"ר קמ"ה בארי  מגידו 

 חמצה  אגוזי אדמה תירס לתחמיץ כרב

 5.3.2020 3.3.2020 10.3.2020 תאריך זריעה 

 15.3.2020 11.3.2020 20.3.2020 תאריך הצצה 

 4 5.1 8.33,  6.25 שיעור הזריעה 

 17.5.2020 2.5.2020 01.6.2020 תאריך תחילת השקיה 

 21.6.2020 26.6.2020 24.6.2020 תאריך סיום השקיה 

 263 270 195 מנת המים )קו"ב/ד'( 

 742 420 890 )מ"מ(  גשם

 9.9.2020 30.8.2020 6.9.2020 תאריך הקציר

 3ד.י.  3ד.י.  שמש זן משקי 

 203 240 232 )ק"ג/ד'( יבול משקי

 ( 250טרבוטרקס )   סטומפ רייסר   סמ"ק/ד'( ) קוטלי עשבים
 ( 250רייסר )

 ( 1000)שביט  )סמ"ק/ד'( תמחלו טיפולים כנגד 
 ( 50שביט ) ( 75) פוליקור ( 30) פריורי אקסטרה

 ללא  ללא  ( 25)אמפליגו  )סמ"ק/ד'( טיפולים כנגד מזיקים

 

למובהקות    ,JMP-7.0  תכנה  בחבילת  Kramer &  Tukey   יסטטיסטי לשונות נערך עפ"  ניתוחניתוח התוצאות:   .9

 . הטיפוליםמובהק בין  הבדלמצביעות על טור הבאותו  נות ת שואותיו. P>0.05סטטיסטית של 

 

 תוצאות

 נבטים לאחר הצצה  עומד .1

 : מספר נבטים למטר שורה לאחר הצצה ולפני דילול3טבלה 

 -  צב"ר קמ"ה
 מספר נבטים

 הזן
 -  בארי

 מספר נבטים 
 הזן

 - מגידו
 מספר נבטים

 הזן

5.1 A  6עמק  7.0 A  6עמק  6.5 A  6עמק  

3.9   B IMI 10 5.6 A  קדרה + IMI 10 4.8    B IMI 10 

3.1     C  .3ד.י  5.0   B IMI 10 4.6     BC  +קדרה    IMI 10  

2.1        D IMI 2 3.4   B  .3ד.י  4.1        CD  .3ד.י  

   2.8    CD IMI 2 3.8           D IMI 2 

   2.6       D  קדרה + IMI 2 3.7           D    קדרה + IMI 2 

 ממוצע:  4.6 ממוצע:  4.4 ממוצע:  3.6



 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

הסיבה לכך היא אחוזי נביטה  .  6יתן לראות כי בכל האתרים העומד הגבוה ביותר היה בזן עמק  נ   3  בטבלה

של  ב  IMI 2  העומד הנמוך ביותר היה בזןבזוגות על ידי המזרעה בשל זרעיו הקטנים.    העי זר  לעתיםו  ,טובים

 איכות זרעים ירודה. 

 

 גובה הצמחים  .2

 בס"מ  : גובה הצמחים בפריחה4טבלה 

 -  בארי
 - מגידו הזן גובה בפריחה

 הזן גובה בפריחה

 6עמק  A 213 6עמק  204

192 IMI 10 193   B IMI 10 

165 IMI 2 193   B IMI 10 קדרה + 

 C IMI 2     157 3ד.י.  165

  155     C  .3ד.י 

  148     C IMI 2 קדרה + 

 ממוצע:   177 ממוצע:  182

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

  IMI 2הזנים    .IMI 10ולאחריו הזן    ,6זן עמק  ההגבוה ביותר היה    זןניתן לראות כי בכל האתרים ה  4  טבלהב

 נמוכים באופן יחסי.   3וד.י. 

 

 פנולוגיה .3

 תאריכים כמהאחוזי הפריחה בזנים השונים בכל אחד מהאתרים ב :5 טבלה

 הזן
 מגידו

 אחוז פריחה  
 24.5.20 -ב 

 הזן
 בארי 

 אחוז פריחה  
 20.5.20 -ב

 הזן
 צב"ר קמ"ה 
 אחוז פריחה 

 18.5.20 -ב 
IMI 10 קדרה + A 86  95 6עמק IMI 10 A 30 

 A 25 6עמק  A 83 IMI 10 90 3ד.י. 

 B 9    3ד.י.  75 3ד.י.  A 83 6עמק 

IMI 10 AB 79 IMI 2 40 IMI 2    B   4 

IMI 2     BC 68      
IMI 2 קדרה +        C 60      

 17  ממוצע:  75 ממוצע:  77  ממוצע: 

 .P<0.05ת באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של אותיות שונו

  .6עמק הקדים לפרוח הזן בבארי ו  ;לפרוח  הקדים IMI 10 הזן  ניתן לראות כי במגידו ובצב"ר קמ"ה   5  בטבלה

האפיל ביותר. במגידו נראה כי ריסוס הקדרה גרם לעיכוב קל במועד הפריחה    IMI 2  הזן היה  בכל האתרים  

 . IMI 10בזן 

 

 

 

 



 קימחוןמחלת ה ל הזנים רגישות .4

 7.6.2020  תאריךב ורגישות זני החמניות לקימחון במגיד :6 טבלה

 הזן
 - מגידו

חומרת קימחון  
 על העלווה*

 הזן

 - מגידו
מספר העלה   

הראשון  מהקרקפת  
 הנגוע בקימחון 

6עמק   A 5.2  6עמק A 11.9 

3ד.י.   AB 4.3  .3ד.י    B 9.4 

+ קדרה  IMI 10       C  3.3  קדרה + IMI 10    BC  8.2 

IMI 10       C  3.0 IMI 10    BC  8.1 

+ קדרה  IMI 2       C 2.7  קדרה + IMI 2       C 6.5 

IMI 2       C 2.2 IMI 2       C 6.2 

 8.4  ממוצע:  3.5  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 = רמה גבוהה של המחלה  10= אין קימחון;   0 :של חומרת מחלת הקימחון איכותית הערכההערה: *

בה  ואיכותי,  נעשתה מהיבט חומרת הנגיעות במחלת הקימחון. הערכה אחת  ערכות שלההאת  מציגה  6 טבלה

לראות כי חומרת מחלת הקימחון  העלווה. ניתן  על  חומרת הכיסוי שלה    שיעורציון לחומרת המחלה לפי  ניתן  

השפעה  הקדרה אין  נראה כי לריסוס    ,בנוסף.  IMI 2  -ו  IMI 10הזנים  לעומת  היא הגבוהה ביותר,    6בזן עמק  

מהקרקפת הגיעה    מרחקבה נבדק לאיזה  וכמותי,  אחרת נעשתה מהיבט    ה ההערכ  מובהקת על חומרת המחלה.

מספר    IMI 2ובזן   ,יש יותר עלים נקיים מתחת לקרקפת 6בהערכה זו ניתן לראות כי דווקא בזן עמק  המחלה.  

הוא זן גבוה    6העלים הנקיים הוא הקטן ביותר. נראה כי מדד זה מושפע רבות מגובה הצמח, שכן הזן עמק  

 נמוך באופן יחסי.   IMI 2  אילו הזןו ,דומא

 

 למחלת החילדון הזנים רגישות  .5

 11.6.2020  -ו בבמגיד לחילדון: רגישות זני החמניות 7טבלה 

 הזן * חילדוןחומרת  הזן
בחילדון  כיסויאחוז 

  10בעלה מספר 
 מהקרקפת  

6עמק    1.0 IMI 2  0.08 

IMI 10  1.0  קדרה + IMI 10  0.07 

+ קדרה  IMI 2  0.8  0.05  6עמק 

IMI 2  0.7 IMI 10  0.04 

+ קדרה  IMI 10  0.7  קדרה + IMI 2  0.04 

3ד.י.   0.03  3ד.י.  0.6  

 0.05  ממוצע:  0.8  ממוצע: 

 . P>0.05הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של  לא נמצא

 המחלה  של גבוהה  רמה=  10; חילדון= אין   0:  החילדוןאיכותית של חומרת מחלת   הערכההערה: *

ניתן  ולפייה  איכותי,  מהיבט  . הערכה אחת  החילדוןחומרת הנגיעות במחלת    מציגה שתי הערכות של  7טבלה  

הבדלים    הסתמנוד ולא  ו המחלה בכל הזנים הייתה נמוכה מא   חומרתציון לחומרת המחלה. ניתן לראות כי  

הוערך אחוז הכיסוי של    ולפייה,  כמותימהיבט  יה היא הערכה  י שנהערכה  הה  .השונים מובהקים בין הזנים  

מהקרקפת, על פי מודל הערכת הכיסוי של מערכת תומכת ההחלטה 'פיצוחית'. גם    10עלה מספר  על  המחלה  



הסתמנו  ביותר ולא    ךנמוהוא  מהקרקפת    10עלה מספר  בבהערכה זו ניתן לראות כי אחוז הכיסוי של המחלה  

 הזנים.  ןהבדלים בי

 

 קבון הקרקפתילמחלת ר הזנים רגישות  .6

 קבון קרקפתיאחוז הצמחים הנגועים בר :8 טבלה

 הזן

 - מגידו
אחוז נגיעות  

קבון יבר
 הקרקפת 

 הזן

 -  בארי
 אחוז נגיעות  

קבון יבר
 הקרקפת 

+ קדרה  IMI 10  7.5 IMI 2  16.2 

IMI 10  5.7  .11.3  3ד.י 

IMI 2  3.0 IMI 10  8.5 

+ קדרה  IMI 2  2.5  6עמק   7.4 

3ד.י.    2.1    

    1.7  6עמק 

 10.9  ממוצע:  3.7  ממוצע: 

 . P<0.05לא נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

כי    8בטבלה   לראות  הנגיעות  ניתן  זורמת  בשנה  החילדון  לא    במחלת  בינונית.  עד  הבדלים  הסתמנו  נמוכה 

 אחוז המחלה נמוך יותר.  6ן עמק זסטטיסטיים בין הזנים השונים, אך בשני האתרים נראה כי ב

 

 רגישות הזנים לעלקת החמנית .7

 בבארי למטר מרובע צמחי עלקת החמניתמספר : 9טבלה 

 הזן 
 -  בארי

מספר צמחי עלקת 
 למ"ר חמנית 

6עמק   A 9.0 

3ד.י.   AB 5.4 

IMI 10     BC 2.2 

IMI 2        C 0.3 

 4.2  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 IMI  מהזנים  במובהק  שונהו  ,ביותר  הגבוה  אוה   6  עמק  בזן  החמנית  עלקת  צמחי  שמספר  לראות   יתןנ  9  בטבלה

צמחי העלקת הנמוך    מספר  היו  ובוהוא הזן העמיד ביותר,    IMI 2  הזן.  ביותר  הרגיש  הזן   הוא  ולכן,  IMI 2  -ו   10

 .  3וד.י.   6עמק   מהזנים נהו בשביותר, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כללי  יבול .8

 באתרים השונים כללי: יבול 10טבלה 

 הזן
 -מגידו 

 כללי יבול 
 )ק"ג/ד'(

 הזן
 -  בארי

 כללי יבול 
 )ק"ג/ד'(

 הזן
 -  צב"ר קמ"ה

 כללי יבול 
 )ק"ג/ד'(

IMI 10 A 387 IMI 10 A 312  6עמק A 362 

IMI 10 קדרה + A 386  6עמק A 302 IMI 10 A 343 

6 עמק  A 378 IMI 2 A 297 IMI 2 A 337 

IMI 2 A 372  .3ד.י   B  229  .3ד.י   B   247 

IMI 2 קדרה + A 361       
       B 294    3ד.י. 

 309  ממוצע:  285  ממוצע:   363  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

  ביבולו   נחות   היה  3.י.  ד  הזן.  השונים  המכלוא   זני  בין  הכללי  ביבול   הבדליםנמצאו  ניתן לראות כי לא    10בטבלה  

על היבול    מובהק באופן השפיע   לא במגידוIMI 2 -ו IMI 10 זניםב הקדרה ריסוס. הזנים  משאר מובהק באופן

 הכללי.  

 

 אחוז סוג א' .9

 באתרים השונים  (22)לפי נפה  אחוז סוג א': 11טבלה 

 -מגידו  הזן
 -  בארי הזן אחוז סוג א'

 -  צב"ר קמ"ה הזן סוג א' זאחו
 סוג א' אחוז

 A 94 3ד.י.  A 94 3ד.י.  A 94  3ד.י. 

IMI 2 AB 93 IMI 2 A 93 IMI 2 A 93 

IMI 2 קדרה + AB 92 IMI 10 A 90 IMI 10 A 91 

IMI 10 קדרה + AB 90  6עמק   B  85  6עמק   B   88 

IMI 10     B 89       
6עמק        C 80       

 91  ממוצע:  90  ממוצע:   89  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

  אחוז ש  ,6  עמק   הזן   מלבד,  הזנים  בין  ' א  סוג  הזרעונים  באחוז  הבדליםהסתמנו  לא    כי  לראות  ניתן  11  בטבלה

בו   שהיה שונה במובהק    ,IMI 10  הזןמו  ,האתרים  בכל הזנים  משאר  במובהק  נמוך  היההזרעונים מסוג א' 

על אחוז    באופן מובהק  במגידו לא השפיע   IMI 2  -ו  IMI 10ריסוס הקדרה בזנים    .במגידו   6  ועמק  3.י  ד  הזניםמ

 '. א סוגמהזרעונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אחוז סוג אא': .10

 ( באתרים השונים:26: אחוז סוג אא' )לפי נפה 12טבלה 

 -מגידו  הזן
 -  בארי הזן ' אחוז סוג אא 

 -  צב"ר קמ"ה הזן ' סוג אא אחוז
 ' סוג אא אחוז

 A 65 3ד.י.  A 62 3ד.י.  A 61 3ד.י. 

IMI 10 קדרה + AB 51 IMI 2   B 52 IMI 2 AB 55 

IMI 2 AB 50 IMI 10   B 51 IMI 10     B 49 

IMI 2 קדרה + AB 50  6עמק    C 23  6עמק      C 27 

IMI 10     B 46       
       C 22 6עמק 

 44  ממוצע:  47  ממוצע:   47  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

בכל   IMI 10  - ו  6אא' גבוה במובהק מהזן עמק  מסוג    3של הזן ד.י  זרעונים  האחוז  ניתן לראות כי    12בטבלה  

באופן מובהק  במגידו לא השפיע    IMI 2  -ו  IMI 10בזנים    ריסוס הקדרה.  IMI 2גם מהזן    -האתרים, ובבארי  

 .סוג אא' מעל אחוז הזרעונים 

 

 סוג א' יבול .11

 באתרים השונים  (22)לפי נפה יבול סוג א' : 13טבלה 

 הזן
 -מגידו 

 סוג א'יבול 
 )ק"ג/ד'(

 הזן
 -  בארי

 סוג א'יבול 
 )ק"ג/ד'(

 הזן
 -  צב"ר קמ"ה

 סג א'יבול 
 )ק"ג/ד'(

IMI 10 קדרה + A 348 IMI 10 A 279  6עמק A 317 

IMI 10 A 345 IMI 2 A 277 IMI 2 A 315 

IMI 2 A 342  6עמק AB 256 IMI 10 A 312 

IMI 2 קדרה + A 331  .3ד.י     B 215  .3ד.י   B   232 

       AB 320 6עמק 
       B 276     3ד.י. 

 286  ממוצע:  257  ממוצע:   327  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

 היו עם יבול סוג א' גבוה במובהק מהזן   IMI 10  -ו IMI 2בכל האתרים הזנים ניתן לראות כי  13בטבלה 

  IMI 2  -ו IMI 10בזנים   ריסוס הקדרההיה יבול גבוה ממנו באופן מובהק.  6זן עמק לובצב"ר קמה גם ; 3ד.י. 

 סוג א'. מיבול הבמגידו לא השפיע באופן מובהק על  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'אסוג א יבול .12

 באתרים השונים  (26)לפי נפה יבול סוג אא' : 14טבלה 

 הזן
 -מגידו 

 'סוג אאיבול 
 )ק"ג/ד'(

 הזן
 -  בארי

 'סוג אאיבול 
 )ק"ג/ד'(

 הזן
 -  צב"ר קמ"ה

 'סוג אאיבול 
 )ק"ג/ד'(

IMI 10 קדרה + A 196 IMI 10 A 158 IMI 2 A 187 

IMI 2 A 188 IMI 2 A 155 IMI 10 A 171 

3ד.י.  A 179 3ד.י.   A 143  .3ד.י A 163 

IMI 2 קדרה + A 179  6עמק   B  68  6עמק   B   97 

IMI 10 A 177       
       B 87   6עמק 

 144  ממוצע:  131  ממוצע:   168  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

  ריסוס הקדרה   נמוך במובהק מיתר הזנים בכל האתרים.  6סוג אא' בזן עמק  מיבול  הניתן לראות כי    14בטבלה  

 סוג אא'. מ יבול הבמגידו לא השפיע באופן מובהק על  IMI 2 -ו  IMI 10בזנים 

 

 משקל האלף  .13

 משקל האלף באתרים השונים : 15טבלה 

   - מגידו הזן
 -  בארי הזן משקל האלף  

 -  צב"ר קמ"ה הזן משקף האלף 
 משקל האלף 

 A 251 3ד.י.  A 237 3ד.י.  A 226 3ד.י. 

IMI 2 A 222 IMI 2 A 230 IMI 2 A 246 

IMI 2 דרה+ ק AB 218 IMI 10   B 215  6עמק   B 232 

IMI 10 קדרה +     B 210  6עמק   B  214 IMI 10   B 230 

       B 209     6עמק 
IMI 10     B 208       

 236  ממוצע:  224  ממוצע:   215  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

  IMI 10  -ו  6זנים עמק  ל הזה ש גבוה במובהק מ  IMI 2  -ו  3ניתן לראות כי משקל האלף בזנים ד.י.    15בטבלה  

 .במגידו לא השפיע באופן מובהק על משקל האלף  IMI 2  -ו IMI 10בזנים   בכל האתרים. ריסוס הקדרה

  

 אורך זרעונים .14

 באתרים השונים (מ"מ)אורך זרעונים  : 16טבלה 

 הזן
 -מגידו 

 אורך זרעונים
 )מ"מ( 

 הזן
 -  בארי

 אורך זרעונים  
 )מ"מ( 

 הזן
 -  צב"ר קמ"ה

אורך זרעונים  
 )מ"מ( 

 A 24.3 3ד.י.  A 24.5 3ד.י.  A 24.8 3ד.י. 

IMI 2 AB 24.0 IMI 2 AB 24.0 IMI 2 AB 24.2 

IMI 2 קדרה + AB 24.0 IMI 10     B 23.8 IMI 10     BC 23.7 

IMI 10     B 23.6  6עמק    B 23.6  6עמק         C 23.6 

IMI 10 קדרה +     B 23.6       

       B 23.5     6עמק 

 23.9  ממוצע:  24.0  ממוצע:   23.9  ממוצע: 

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 



  IMI 10היה הגבוה ביותר, במובהק מהזנים    3בכל האתרים אורך הזרעונים בזן ד.י.    ניתן לראות כי  16בטבלה  

 .  6ועמק 

 

 ריכוז תוצאות ארציות  .15

באמצעות   נערך  הארציות  התוצאות  דוניתוח  והאתרים.    ,גורמי- ניתוח  הזנים  הם  הגורמים  שני  לא  כאשר 

מובא הניתוח    18-ו  17  אות בטבלבכל אחד מהפרמטרים הנבדקים.  נמצאה השפעת גומלין בין זנים לאזורים  

 . בנפרד גורם הזןשל 

 

 אתרים( ה ת זנים )ממוצע משלושלפי  יבול ריכוז תוצאות: 17טבלה 

 'אא סוג יבול הזן 'א סוג יבול הזן כללי  יבול הזן

 A 356 IMI 2 A 316 IMI 2 A 177 6 עמק

IMI 2 A 340 IMI 10 A 303 IMI 10 A 164 

IMI 10 A 337 6 עמק A 301 3.י. ד A 160 

 B 87 6 עמק B 238 3.י. ד B 254 3.י. ד

 147  :ממוצע 290  : ממוצע 322  :ממוצע

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

סוג אא' היו גבוהים במובהק  מיבול  ה סוג א' ומיבול  היבול הכללי,  בזני המכלוא ה ניתן לראות כי    17בטבלה  

 . 3ד.י.  זן של האלה מ

 

 האתרים( ת משלושלפי זנים )ממוצע איכות   ריכוז תוצאות: 18טבלה 

אורך זרעון  הזן משקל אלף  הזן ' אחוז סוג אא הזן אחוז סוג א' הזן
 )מ"מ( 

3 ד.י.  A 94  .3ד.י  A 63  .3ד.י  A 238  .3ד.י  A 24.5 

IMI 2 A 93 IMI 2   B 52 IMI 2   B 233 IMI 2   B 24.1 

IMI 10   B 90 IMI 10   B 49  6עמק      C 218 IMI 10     C 23.8 

 C 23.6     6עמק  C 24 IMI 10     C 218     6עמק  C 85     6עמק 

 24.0  ממוצע:  227  ממוצע  47  ממוצע:   91  ממוצע: 

            

 .P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של 

ן  ז בשזה  היה גבוה במובהק מ  IMI 2  -ו  3סוג א' בזנים ד.י.  הזרעונים מאחוז  ניתן לראות כי    18בטבלה  

IMI 10  היה גבוה    3סוג אא' בזן ד.י.  הזרעונים מ . אחוז  , שהיה נמוך במובהק משאר הזנים 6עמק  מהזן  ו

  נמוך במובהק משאר הזנים.היה    6זן עמק  ב  'אחוז הזרעונים מסוג אאו  ;במובהק משאר הזנים האחרים

היה הגדול ביותר,    3אורך הזרעונים של הזן ד.י.  היה גבוה במובהק משאר הזנים.    3  ..ימשקל האלף בזן ד

 במובהק משאר הזנים.



  
 שמאל(מ) IMI 2ימין( מול הזן העמיד מ) 3: מראה עלקת בשדה בזן הרגיש ד.י.  1 תמונה 

 

 
 : מראה זרעונים מייצגים של הזנים השונים במבחן )סוג א' בלבד( 2 תמונה 

 

 דיון ומסקנות

   .לשפר את יבול החמניות ואת איכות הזרעונים כדילהשוות בין זני חמניות קיימים וחדשים,  היא המבחןטרת מ

,  וסוחרים החלו ביבוא  ,בשוק המקומי נסדקה  3ה של הזן ד.י.  שליטמבחן זה התרחש במקביל לשנה תנודתית, שבה ה

 מדרישת השוק עד כה. סחורה בעלת מאפיינים שונים בעיקר מסין, של 

 םשני זנים עמידים לקוטלי עשבי  וזני מכלוא חדשים של חברת זרעי שער העמקים, כאשר לראשונה נבחנ   3בשנה זו בחנו  

 - מכלוא נוסף  ל(.  IMI 2)  עלקת החמניתלעם סבילות גבוהה  ומכלוא    ,(IMI 10  -ו  IMI 2מקבוצת האימידזולינונים )

 נועד לתת מענה לדרישות השוק המשתנות.  הוא  ו ם של זרעון קטן יותר וכהה, ימאפיינ  - 6עמק 

 עיקריות העולות ממבחני הזנים:נות  מסק  המכ להלן 

 3ד.י. 

 6עמק 

IMI 2 

IMI 10 



  3ד ביחס לזנים ד.י.  והיו בעלי אחוזי הצצה, שרידות ואון צימוח ראשוני גבוהים מא  IMI 10  -ו  6הזנים עמק   ▪

 (. 3)טבלה  IMI 2 -ו

  -ו   3ד.י.  ביחס לזנים    הקדימו לפרוח  6ועמק    IMI 10הזנים השונים התאפיינו בפנולוגיה מעט שונה, כאשר   ▪

IMI 2  .ו   6עמק  של  במיוחד    ,בשדה של זני המכלוא  םש לציין את אחידות הצמחיי-  IMI 10    .3ביחס לד.י  

 ( 5)טבלה 

משום כך, .  (4)טבלה    IMI 2  -ו  3זנים ד.י.  יותר מהוהם גבוהים    ,נוטים לצימוח רב  IMI 10  -ו   6הזנים עמק   ▪

 על ידי פתיחת מים מאוחרת יותר מהמקובל.  יש לרסנםשתכן יי

כי המחלה   ▪ וניתן לומר  בזנים השונים,  יותרנצפו הבדלים בחומרת מחלת הקימחון  במעלה    מתפשטת לאט 

חומרת המחלה על העלים הנגועים במגידו  ו   (IMI 10  -ו  6הגבוהים יותר )עמק  בזנים  העלים לכיוון הקרקפת  

 .(6)טבלה   תה בקורלציה הפוכה להתפשטות המחלה במעלה הצמחיהי

  דוה נמוכה מא ברמהמחלה  הייתה  וניתן לומר כי בשנה זו    ,מת מחלת החילדון בין הזניםלא נצפו הבדלים בר ▪

 . (7)טבלה 

 (. 8קבון הקרקפת בשני האתרים שנערכו בהם ספירות )טבלה ילא נצפו הבדלים בין הזנים בחומרת מחלת ר  ▪

ד לצמח הטפיל. לזן  ומציג סבילות גבוהה מא  IMI 2הזן  .  3רגיש לעלקת החמנית, יותר מהזן ד.י.    6הזן עמק   ▪

IMI 10 (9)טבלה  סבילות בינונית . 

למעט שינויים קטנים  ו  ,סמ"ק לדונם  7.5לריסוס קדרה במינון של    טובה הציגו סבילות    IMI 10  - ו  IMI 2הזנים   ▪

כי השימוש    , אם כן, ניתן לומר  .מדדים השונים שנבחנואין כמעט השפעה על ה  ,בצבע העלים בסמוך לריסוס 

 בתכשיר קדרה בטוח בזנים אלו, בכפוף לרישוי שחברת לוכסמבורג מקדמת. 

  של   הזנים נע בטווחשל כל  ממוצע היבול  ו ,  ד'/"גק  365-285  של  ממוצע היבול הכללי באתרים השונים נע בטווח ▪

יתרון ביבול הכללי,  היה    זני המכלוא החדשיםלן לומר שתבאופן כללי, ני  .(17,  10)טבלאות    ד'/ק"ג  356-254

נמוך יותר. באורך הזרעון  היה    'יבולו מסוג אאש  ,6סוג אא', למעט הזן עמק  מסוג א' ודומים ביבול  מביבול  

הצטמצם ביחס לזני  יתרון זה  על פני הזנים האחרים, אם כי    3ים לזן ד.י.  ו ובמשקל האלף עדיין יש יתרון מס

 מכלוא קודמים שנבחנו בעבר.

ובעומד  למרות בעיות באיכות הזרעים שנזרעו  וזאת    ;דוטוב מאכללי טוב ויבול סוג א'  יבול  הניב   -  IMI 2הזן   ▪

. משקל  הזרעון  פסים אפורים בהירים לאורךו   יםבהיר  בזרעוניםתאפיין  הזן  הנמוך בזן זה ביחס לשאר הזנים.  

מא קרובים  הזרעון  ואורך  לוהאלף  הד  של  ד.יאלה  את  3  .זן  ולבחון  להמשיך  מומלץ  נוספתה.  שנה  גם    , זן 

 . בתצפיות משקיות

,  3  .זן ד.יה  ה לזה של דומ  םצבעשיבול כללי ויבול סוג א' טובים. זן זה מתאפיין בזרעונים  הניב    -  IMI 10הזן   ▪

מאלה של  לאורך הזרעון. משקל האלף ואורך הזרעון נמוכים במעט  פסים בהירים מעטים  צבע אפור בהיר ו

 . בתצפיות משקיות , גם. מומלץ להמשיך ולבחון את הזן שנה נוספת3  .זן ד.יה

  זנים לעומת הד ויבול סוג א' טוב . זן זה מתאפיין בזרעונים בצבע כהה  ויבול כללי טוב מאהניב    -  6עמק  הזן   ▪

עיקר בשוליו. משקל האלף ואורך הזרעון  ב לאורך הזרעון, המתבטאים  ד פסים בהירים  וובמעט מא   האחרים, 

 . בתצפיות משקיות , גם. מומלץ להמשיך ולבחון את הזן שנה נוספת3 .נמוכים ביחס לזן ד.י

 

 

 

 

 



  לסיכום

בחנו   שונים,  כמה  השנה  מאפיינים  בעלי  ל העשויים  זנים  שנבחנו  .שוקהדרישות  מגוון  להתאים  יש   לזנים החדשים 

האופייניים לזני מכלוא, כמו און צימוח ראשוני, אחידות בשדה, אחידות בגודל הזרעונים ובמראה    ,יתרונות נוספים

האימידזולינונים,   ;שלהם ממשפחת  עשבים  לקוטלי  חלקית  ועמידות  החמנית  לעלקת  סבילות  אף  מהזנים  ולחלק 

 שיכולים לסייע בהדברת הצמח הטפיל. 
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