
 2020  –הזורע  וחרת,מא בזריעה תצפית בחינת זני תירס מספוא

 

 . עדן זרעים - אסף סולמון  ;כצ"ט - רני יפעה ;גד"ש הזורע - ערן )טוצי( גבאי ;שה"מ - יואב גולן 

 :מבוא

גידול לאחר קציר  -ומשמש לרוב כגידול שני בממשק דו  הארץ   בשדות תירס מספוא לתחמיץ הינו גידול שכיח  

כך תפגע יכולת    -  נזרע מאוחר יותר  הואוככל ש  ,תירס הינו צמח המושפע מאורך היום ה  .למספואהחיטה  

 לעומת זריעות מוקדמות.  החומר היבש יבול  יפגע -קרי  .ייצור הביומסה

 

שלמרבית   המסחריים  המספוא  הזנים  בארץ  תירס  מגודלים  אומרת  נחאשר  זאת  אפילים,  כזנים  שבים 

להתחיל בשלבי הגידול  שדרוש להם מספר ימי גידול רב יותר על מנת להשלים את שלבי הגידול הווגטטיבי ו

)הזכרית והנקבית וייצור הפירות.הרפרודוקטיבי, שהם שלבי הפריחה  בשנים האחרונות בשל תנאי מזג    ( 

הוא המתאים ביותר לזריעה  שאלה איזה זן  ה  עולה שובהאוויר וקציר החיטה לתחמיץ המאוחר הנגזר מכך,  

 השנה החלטנו לבחון את שאלה זו על ידי תצפית מסחרית בחלקת תירס מספוא הנזרעה מאוחר. מאוחרת.

 

 :וחומרים שיטות

 . 1באיור  כפי שניתן לראות  לכל זן  החלקה נזרעה בחזרה אחת

כל זן נזרע לאורך    אינץ' בין אחת לשנייה.  30מרחק  ת שורות, כאשר שורות הזריעה ב הזריעה התבצעה במזרע 

 דונם.  6.36מ', סך הכל  6מ' וברוחב של  1060של 

 השארית נקצר לתחמיץ.מרבית החלקה לאחר חיטה לגרגרים ו ;נזרעה לאחר גידול חיטההחלקה 

 קוב/ד'. 50 השקיה טכנית של לאחר (Strip-Tillעיבוד שורת זריעה )עובדה בשיטת  החלקה 

 , כולל ההשקיה הטכנית קוב/ד'   456נוע כמות כללית של  -כל החלקה הושקתה בקו

 לצד פס הזריעה.  חרבות דישוןאמצעות בהחלקה דושנה פעמיים דישון חנקני: 

 .יחידות חנקן צרוף 10  –לאחר הזריעה   :מנת דשן ראשונה .1

 . חנקן צרוףיחידות   20 –כשלושה שבועות לאחר הצצה  :מנת דשן שנייה .2

 . 1בטבלה זנים מסחריים כפי שמפורט  10נבחנו  זנים: 

 בתצפיתרשימת הזנים  :1 טבלה

 חברה שם הזן

Kalumat כצ"ט 

Leonidas כצ"ט 

Koloseos כצ"ט 

Simon  תרסיס 

Hatay  תרסיס 

PAN36010 גדות -אגרו -עדן זרעים 

Athos גדות -אגרו -עדן זרעים 

Laurka  גדות -אגרו -זרעיםעדן 

P1574 גדות -אגרו 

Avelin  הזרע 
 



 
 : מפת התצפית 1איור 

 

 16.6.2020   :תאריך זריעה

 15.9.2020 :תאריך קציר

   91 :סה"כ ימי גידול

   כגידול משקי והטיפול בכל הזנים היה אחיד, על פי המקובל ועל פי הצורך בחלקה המשקית.הגידול בוצע  

 :אופן הקציר

כל זן    . של חברת אל"צ  מ'   6בעל שולחן קמפר ברוחב    מסחרילתחמיץ  קומביין    באמצעות הקציר התבצע  

 .נקצר ונשקל בנפרד

. משקל הנטו לכל זן חושב על ידי  לאחריומשקל ברוטו  למשקל טרה לפני הקציר ו למשאיות סינגל נשקלו  

 הפחתת משקל הטרה ממקל הברוטו. 

 דגימות חומר יבש: 

שיטח את הערמה  לבור ולפני שהשופל    קצוראת החומר ה  השפכ  יתהמשאנלקחה דגימה לאחר שמכל משאית  

 ועירבב אותה נלקחה דגימה מכל משאית. 

אחוז    לקביעתלמעבדת שירות השדה בנווה יער  אחת מכל זן    עורבבו ונשלחה דגימהאוחדו ו   מכל זן  הדגימות

 . יבשהחומר  ה

נוע ומכאן שהצמחים נפגעו  -גלגלים של הקו הנזרע על קו    PAN36010הזן    ,למרות התכנוןהערה:   ❖

 ויבולו נפגע בהתאמה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaurkaAvelinL.G.P1574AthosPAN36010HataySimonKoloseosLeonidasKalumat

רוחב 6 מ'

אורך 

החלקה 

1060 מ



 תוצאות:

 המבחן ממוצע אחוזיבול חומר יבש כו יבש חומר אחוז, לדונם בטון יבול:2 טבלה

 זן
אחוז חומר  

 יבש
חומר   יבול
 (טון/ד') יבש

יבול חומר  
אחוז  יבש )

 ( מהממוצע
KOLOSSEUS 36% 2.02 109% 

P1574 35% 1.96 105% 
KALUMET 36% 1.95 105% 
LEONIDAS 32% 1.88 101% 
AVELINE 32% 1.87 101% 

SIMON 34% 1.84 99% 
Hatay 33% 1.83 98% 

LAORAKA 30% 1.72 93% 
Athos 34% 1.65 89% 

Pan 36011 36% 1.46 79% 
 100% 1.86 34% ממוצע

 בהתאמה.  באחוז החומר היבש בכל זןיבול חומר יבש בטון לדונם חושב על ידי הכפלת יבול נטו טרי 

 .נוע- יבולו נפגע מגלגלי הקולעיל, שכן כפי שנכתב  ,PAN36010הממוצע חושב ללא הזן 

. הזנים  ובריאלאורך הגידול הזן אוולין נראה ירוק  .  ביותר  הרביבש  ה חומר  ההניב את יבול  הזן קולוסאוס  

P1574 כזנים הגבוהים ביותרנראו   והטאי . 

 דיון ומסקנות: 

זאת למרות הסברה כי    .ביותר  הרביבש  החומר  ההניבו את יבול והטיבו לייצר ביומסה הזנים האפילים   •

ביומסה צמחיתוזנים אפילים דרל לייצר  כדי  יותר  גידול רבים  ימי  בתקופה של שעות אור  כי  ו  , שים 

 פגע ביכולת צבירת היבול שלהם.היעלולים לזנים אלו  ותמתקצר

אך בתצפית הזו הניב את יבול החומר    ,נראה כזן מוצלח בשדות אחרים שנזרע בהם  PAN36010הזן   •

ביותרה הנמוך  הקו  ,יבש  של  גלגלים  קו  על  נזרע  כי  ממעבר  -וזאת  תמידי  באופן  נפגעו  והצמחים  נוע 

   ננסה להשתפר בפעמים הבאות.של המבחן, היבט זה לא נלקח בחשבון ו  מרות תכנון מקדיםל  גלגלים.ה

הם: סימון  גם יניבו את היבול הגבוה    שאני שערתי כי יגיבו הכי פחות לזריעה המאוחרת ולכןהזנים   •

שלמרות כי שני זנים אלו  היו מהמוצלחים ביותר. מכאן ניתן ללמוד  ולאורקה. אך שני זנים אלו לא  

אקלים, שטח ועונת גידול במקרה הנוכחי הם לא  נחשבים "זנים חזקים" אשר יכולים לעמוד באתגרי  

 מוצלחים יותר משאר הזנים הקיימים במזרע. 

בשטחים ובתנאי אקלים  גידול  נחשבים כזנים "חזקים" המתאימים ל  P1574  -ו  לאורקה  ,הזנים סימון •

ששווה ערך  הזן סימון הניב יבול    קשים ולכן שיערנו כי יהיו בעלי יבול גבוה ביחס לזנים אחרים. בפועל

פית זו ניתן לומר כי הם אינם מוצלחים יותר מחלק  ולפי תצ  לממוצע המבחן ולאורקה אף פחות מכך

יבול גבוה    הניב  P1574כי הזן    נמצא  , נמצא כילעומתם  .בתנאי זריעה מאוחרת  מהזנים האחרים שנבחנו

 . וסאוסקול , מלבד הזן  שנבדקוהזנים   לשאר ביחס

 

 

 

 

 

 



  -תמונות

 

 

 

 . 2020הזורע  – קציר חלקת התצפית זנים בזריעה מאורחת 

 צילם: רן יפעה 

 

 : תודות

 על אירוח התצפית ועל הסיוע בכל  –)טוצי( גבאי ולצוות גד"ש הזורע לערן

   – אנשי השטח שלהן ו  חברות הזרעיםל

 הזרע מאבי אביתר  ול עדן זרעיםמ  והלל כ"ץ אסף סולמוןלכצ"ט, מרן יפעה ל

 תחמיץ על שיתוף הפעולה וקליטת ה – רפת הזורעל

 על הקציר  – אל"צלחברת 

 

 

 

 


