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 סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת  2020/21
 מגדלים בית שאן ועמק הירדן;  עדתו -שה"מ; יפתח גלעדי  -שמעון פרגמניק יואב גולן, אור רם,  ,איציק אברבנאל

 מרכז חקלאי העמק;   -גידולי שדה נגב ומגדלי הדרום; יורם שטיינברג  - ליאור גברעוזי נפתליהו, 

 מנהל המחקר החקלאי  - ד"ר דוד בונפיל ;מוקד המחקרים בגליל צוות -און רבינוביץ ד"ר 

 

   תקציר

מתאפיינים  ומבחני הזנים הארציים בחיטה מתקיימים מזה שנים רבות באתרים המייצגים את אזורי הגידול השונים בישראל  

כדי לשפר את   ,וים חדשיםולהשוות בין זני החיטה הקיימים ובין קהיא  מטרת המבחן  בשונות אקלימית ובסוגי קרקע שונים.  

ואיכותה.   החיטה  ההיבולי  מיעוט וב  בעלבמחזור  המתאפיינים  ,  קמה  ביתו  בארי  :אתרים  שישהבהתקיימו  מבחנים  שנה 

שהגידול   ,המזרחיבעמק  חוות עדן    ;ובגשמים ברמה סבירה  יןבמחזור שלח  ,מתאפיינים בגידול בעלאשר    ,גת ויזרעאל  ;גשמים

השוואה בין חלקות מטופלות נגד מחלות עלים )חילדון לסוגיו(  מבחן  ואגמון החולה שבו בוצעה גם    ;עם השקיית עזרבה נעשה  

יצא  שלא    במחלות עלים  להשוואת השפעת הטיפול   מבחן דומה  ,הזנים  בצמוד למבחןהוצב    באריב.  וחלקות לא מטופלות 

תחילת במוקדמים  גשמים  ירדו  השנה    .ופלהוהחלקה לא ט  מאחר שמחלות עלים בכלל וחלדונות בפרט לא נצפו בחלקה  ,לפועל

בבארי שלא זכה   ןחמבחוץ מה  ,התפתחות החיטה הייתה תקינה  .וגידול החיטה יצא לדרך בזמן  בכל הארץ  נובמברחודש  

 יתה עצירתהידצמבר    אמצעמ  .טמפרטורההו  גשמים חינת הבמ ממוצעחודש    היה נובמבר  מנביט.מעבר לגשם הגשם  מספיק  ל

  . בעיקר בצפון ובמישור החוף  ,ינואר היה גשום מאמצע    ה בטמפרטורה מעל הממוצע.תלווש ,שה שבועותושלגשמים ברצף של  

הייתה יחסית   תפרוסת הגשם השנהכמויות הגשם היו מממוצעות.  ורוע שלג שהגיע עד להרי המרכז,  יבחודש פברואר היה א

  150,000  -היו כעקב מיעוט גשמים  של הנגב,    , בחלקו המזרחידרום  ב   .אזורי הארץ  מרביתב  ממוצעותהיו  הגשם  כמויות  ,טובה

 חוות עדן ב ניסויים ונבדקו למדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים.  לבקומביין  ים נקצרו  והזנים והקו.  דונם במצב בצורת

  ( 78אג.  )רגב    וים הניבו יבולים טובים. הקו. זנים וקווים רבים  מאוחר  םעקב גשרבה,  -רבצו במידה בינוניתהבכירים  הזנים  

 הזן גדיש   יבולבבלט    ,במבחןמבין הזנים    .גבוהה  םיבולחינת  במבמבחנים    ובלט  ,ש שנים במבחןו שכבר סיימו של  ,1007  רעהזו

בשאר ומחלות עלים,  נגד    ריסוסב  וטופל  החולהאגמון  בו  נים ביזרעאל. המבח87ובצפון גם הקו אג.    ,279הז.  -ו  83והקווים אג.  

וחצי   ומבחן טופל( ב4חזרות )באגמון החולה נבדקה השפעת הריסוס נגד מחלות כאשר חצי מה  .הארץ לא נמצאו סימני מחלה

בבארי    .בכל הזנים  המשקל הנפחי ומשקל האלף היו תקינים וגבוהים,  ממוצעיםמשקעים  התאפיינו בשבעוד שבאזורים  לא.  

למעט    ,יםו. אחוז החלבון ואחוז הגלוטן הרטוב היו תקינים במרבית הזנים והקונמוכותיבול  מיעוט הגשם גרם לתוצאות  

זנים  היו  . בבדיקת אינדקס גלוטן  חודשים נובמבר וינואר בשני אירועי גשם גדוליםבשקיבל גשם מעל הממוצע    ,המבחן בגת

 איכות גלוטן טובה.  הייתה הזנים והקווים  כלב ,IDK -אך לפי ערכי מכשיר ה  ,וקווים מתחת לערך הרצוי

 

 מבוא 

עיקרי   גידול  מהווה  הלחם  היקף  בישראל  חיטת  נאמדים  שטחיה;מבחינת  המזרע  שנה  דונם  1,000,000  -בכ   שטחי  , מדי 

ההתפלגות בין גרגרים לתחמיץ    . שחתלדונם חיטה לתחמיץ ו  500,000  -לו  ,דונם חיטה לגרגרים  500,000  -ל  בממוצע  ומתפלגים

משתנלו לשנה  השחת  שונים  ,משנה  בגורמים  תלוי  השוקבו  גשםבבעיקר    ,והדבר  הארצייםמחירי  הזנים  מבחני  נערכים   . 

קרקעות פוריות עם  מייצגים גת ויזרעאל  ;שבנגב מייצגים אזור שחון  בית קמהו בארי .בחלקות המייצגות תנאי גידול שונים 

תפרוסת גשמים ארוכה   -ואגמון החולה שבצפון    ; עם השקיית עזרבאזור חם  מייצגת גידול  חוות עדן    ; גשמים טובמשטר  



להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים  היא  ניםמבחה. מטרת הגידול עתבעיקר במשטר הטמפרטורה ב ,ותנאי גידול שונים 

קווים חדשים של המטפחים    10  איכותה. המבחן כללאת  חיטה ולשפר את יבולי ה  טרהמב  , חדשים שטופחו על ידי המטפחים

בצפון   קווים שני ,מבחנים כל אחד השו, ארבעת הקווים החדשים של אגרידרה נבדקו בשלותיקים להשוואה זנים  3 -בארץ ו

בכל מבחן הוסיף המדריך האזורי זנים נוספים המקובלים במזרע   ,בנוסף  .(89, אג.  88)אג.    בדרוםים  ישנו (  87, אג.  86אג.  )

השנה האקלים  תנאי    . הזנים והקווים נקצרו בקומביין לניסויים ונבדקו למדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים.באזור

 ,על סף בצורת  ,בבארי ובבית קמה התנאים היו קשים דרום הארץ  ב ; כך,בין המבחניםגיאוגרפית  הפרדה    נראתהכך שלגרמו  

( משאר  50%דרום היבולים היו נמוכים )ב  , ולכןגשם  רב של ימימהממוצע ומספר    ותמשקעים גבוההת  יוכמוהיו    נהבצפוו

נצפו    סימני חילדון.  היו גבוהים  המשקל הנפחי ומשקל האלף גרגרים  ,יבולים גבוהים מאודהתקבלו  שבהם    ארץבהאתרים  

   נות.חלדווספטוריה  ,סבלה החיטה ממחלות עליםלא  בדרוםו, יזרעאל ואגמון החולה, רק במבחנים הצפוניים 

 

 שיטות וחומרים

,  יזרעאל  בוץיקבעמק בית שאן,    חוות עדןאגמון החולה בצפון,    : מבחנים באזורים שונים  שישהנערכו    :מבנה המבחן .1

קמה בית  קיבוץ  גת,  ה  .באריוקיבוץ    קיבוץ  ב-חדהוא  מבחן  מבנה  באקראי  בלוקים  במתכונת  )זן(,  חזרות.   6-גורמי 

ובאגמון   באריבזנים וקווים.    16-15  הוצבואתר  (. בכל  1)ראה טבלה  של חיטת הלחם  זנים וקווים    22במבחנים השנה נכללו  

לא  שמאחר    ,רוססלא    באריבהמבחן  ו  ,תוצאות המבחן  השפעת הטיפול נגד מחלות על  תקיבדחזרות ל  8נזרעו  החולה  

)חוות מחקרים באגמון החולה(  גליל העליון ב  במבחןמבחן רגיל. בכמו  ,ונקצרו בו רק שש חזרותנמצאו סימנים לחילדון 

הייתה תבנית המבחנים  שימשו ביקורת, ללא טיפול.  4-מהן טופלו כנגד מחלות עלים, ו  4חזרות, כאשר   8  -בהזנים  נזרעו  

, עומר)מסחריים  היקש  זני    3-קווים לכל מטפח(, בהשוואה ל  3)עד  בכל אתר  קווים חדשים    9כדלקמן:    ,זהה בכל האתרים

  .לפי בחירת המדריך המקומי ,זנים מסחריים 4-3 גם בכל אתר נזרעו בנוסף ;(גדיש, גדרה

 זנים  .2

 : זנים וקווים במבחנים 1טבלה 

 הערות  ן שנים במבח יצרן זרעים  חברת טיפוח  שם מטפח שם הזן  

 בכיר  3 -יותר מ אגרידרה  אגרידרה  א. יעקובס  עומר  1

 בינוני  3 -יותר מ אגרידרה  אגרידרה  א. יעקובס  גדרה  2

 אפיל  3 -יותר מ הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  גדיש  3

 במבחן  1 הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  169הז.  4

 במבחן  1 הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  279הז.  5

 במבחן  1 הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  625הז.  6

 במבחן  2 אגרידרה  אגרידרה  א. הירשמן  83אג.  7

 במבחן  1 אגרידרה  אגרידרה  הירשמן א.  86אג.  8

 במבחן  1 אגרידרה  אגרידרה  הירשמן א.  87אג.  9

 במבחן  1 אגרידרה  אגרידרה  א. הירשמן  88אג.  10

 במבחן  1 אגרידרה  אגרידרה  א. הירשמן  89אג.  11

 במבחן  1 זרעים דליה  מכון וולקני  ר. בן דוד  1רב  12

 במבחן  1 זרעים דליה  מכון וולקני  ר. בן דוד  2רב  13

 במבחן  1 זרעים דליה  וולקני מכון  ר. בן דוד  3רס  14

 בחירת מדריך  3 -יותר מ הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן, י. עצמון  נגב  15

 בחירת מדריך  3 -יותר מ הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  זהיר  16

 בחירת מדריך  3 -יותר מ הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  1007הז.  17

 בחירת מדריך  3 -מיותר  הזרע  הזרע ג'נטיקס א. מידן  107הז.  18

 בחירת מדריך  3 -יותר מ אגרידרה  אגרידרה  א. הירשמן  עמית  19

 בחירת מדריך  3 -יותר מ אגרידרה  אגרידרה  א. הירשמן  (78) רגב 20



 בחירת מדריך  3 -יותר מ אגרידרה  אגרידרה  א. הירשמן  כיתאין  21

 בחירת מדריך  3 -יותר מ אגרידרה  אגרידרה  א. יעקובס  יובל  22

 

 

 

 אגרוטכניקה  .3

 נתוני אגרוטכניקה במבחנים  :2טבלה 

 אגמון החולה  חוות עדן  עמק יזרעאל  גת בארי  בית קמה  מקום

גידול  
 תלתן לשחת  חימצה בעל  קודם

חיטה 
 לתחמיץ

עגבניות 
 ה ילתעשי

עגבניות 
 לתעשייה 

 חיטה

 דיסוק וקדיס קלטור עיבוד יסוד 
  דיסק,  חריש,

 ארגז + מעגלה 
דיסק, ארגז +  

 מעגלה

סימון + תיחוח  דיסק, 
 + מעגלה  ערוגות

 

 יח' חנקן 8 דישון יסוד 
זבל עוף 

 יח' חנקן 6 יח' חנקן 6 יח' חנקן 10 מ"ק לדונם 1

 אדמות כבול 
 לא ניתן דשן ביסוד 

 

    דישון ראש 

יחידות   3
16.1.2021 

יחידות   3.2
28.1.2021 

יחידות   4.6
(30.1.21 ) 

 גר/ ד'  200ריסוס מנגן 
 ליטר 20נפח 

 24/1/21  1 -טיפול
 25/2/21  2 -טיפול

ריסוס 
    עשבייה 

קלסיקו + 
דופלוזן+ שטח 

90 
 + 2אקספרס 
 150דופלוזן 

   60אקסיאל 
 5דרבי 
 100ברומינל 

ריסוס 
    מחלות

 פוליקור
31.3.2021  

 פוליקור
19/3/21 

ריסוס 
      מזיקים 

 

תאריך  
 02/11/20 11/2020/ 11/2020/ 20/11/2020 19/11/20 זריעה 

 
02/12/1 

תאריך  
 2011/27/ 27/11/20 27/11/20 11/2027/ 27/11/20 הצצה 

 
02/12/9 

עודית לניסויים, תוך הוצאת כמות זרעים נתונה, השקולה מראש עבור כל חלקה ולאורך מרחק יהזריעה התבצעה במזרעה י

השטחים  ליתר    בטיפול שניתן. המבחנים טופלו  מ"ר  18-כ  :חלקההשטח    ;מ'  11-כ  :אורכה  ; מ'  1.65  :קצוב. רוחב חלקה זרועה

   מזיקים ומחלות. מניעת בהם מוקמו, תוך הקפדה יתרה על  שהמשקיים או החוות  

  11-10מ'. שטח חלקה שנקצר נע בתחום    1.15הקציר לגרגרים בוצע בקומביין ייעודי בעל שולחן ברוחב    קציר: .4

מ"ר. היבול נשקל בשדה ונלקחו דוגמאות גרגרים מכל החזרות. לאחר שהדוגמאות עורבבו, נלקחו שני מדגמים  

 אחידים מכל טיפול בכל מבחן לצורך ביצוע בדיקות האיכות. 

 בדיקות  .5

גובה קמה   ,במהלך עונת הגידול נבחנו המדדים: מועד הצצה, עומד נבטים, מועד השתבלות, נגיעות במחלות .א

 ונטייה לרביצה.

,  1000משקל    :נבדקו המדדים  בגילתבמעבדה של ד"ר דוד בונפיל  השנה.  בוצעו  לא  יה  יבדיקות איכות לאפ .ב

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

בחבילת תכנה   )אלא אם מצוין אחרת(  Kramer  &Tukey ניתוח התוצאות: ניתוח סטטיסטי לשונות נערך עפ"י   .6

JMP-7.0 ,    של סטטיסטית  בין  P<0.05למובהקות  מובהק  הבדל  על  מצביעות  הטור  באותו  שונות  אותיות   .

 הטיפולים. 

 ויר ואהמזג 

 חזאי משרד החקלאות( ,על ידי מרק פרל ,סיכום חורף)

 ,ויותר )אזור נהריה, חלקים מהשרון 120%ובמספר מקומות אף  ,מהממוצע לכל העונה 115%עד  105%במישור החוף ירדו "

  , שנתי לכל העונה או מעט גבוהות ממנו -ומערב עמק יזרעאל(. בצפון הארץ הכמויות המצטברות היו קרובות לממוצע הרב

 ובשומרון קרובות לממוצע.  



בצפון הנגב ירדו   ,והגירעון בלט עוד יותר בדרום הארץ  ,90%עד    80%-רי יהודה הכמויות היו קטנות מהממוצע והגיעו לבה

מהממוצע לכל העונה. בשל מיעוט המשקעים בדרום הוכרז על בצורת מקו דביר במזרח דרך שובל ומשמר    65%עד    55%  -רק כ

 ורת(.הנגב ועד לשטחי נירים וניר עוז במערב )ועדת הבצ

שנתי, חשוב לציין שכמות ימי הגשם הייתה -למרות שברוב אזורי הארץ כמויות הגשם היום קרובות או מעל לממוצע הרב

 "גבוהות מהרגיל לעונה. רטורותקטנה, וההפוגות בין הסופות היו ארוכות עם התאדות וטמפ

בהתחילה  השנה   גשמיםבו  צפוןבגשמים מרובים  ו  ,דרוםב  מיעוט  בחלק המזרחי  הנגבה בעיקר  חלקות החיטה  .  דרומי של 

  , ייתה עצירת גשמיםהדצמבר   אמצעמ. שנבטה בעקבות הגשם בעשבייה טיפול בקלטור או בריסוסרובן לאחר ב בדרום נזרעו 

ועם טמפרטורות גבוהות גרמו לחלקות החיטה  רצף הימים ללא גשם  .  עד אמצע ינואר  ויר חם מהממוצעוה במזג אתלווש

היו אירועי גשם כמעט    ,חלו לרדת גשמים כאשר ה  ימים.מה שקיצר את אורך הגידול ב  ,להתקדם מהר יותר בשלבי הגידול

בצפון גם   נמשך  רצף הגשמים  .שלגיםבובפברואר גם    ,יותר ולוו בטמפרטורות נמוכות. בצפון הכמויות היו גדולות  פעם בשבוע

גשם קטנות מהממוצעואפריל    סבחודש מר כמעט גשם.  ,בכמויות  ירד  בדרום לא  בצפוןשירדו    הגשמים  כאשר   עד אפריל 

יבולים הניבו    אגמון החולהביזרעאל וב  ,גתכך שהמבחנים ב  ,יותר  חלקות הפוריותב  בתנאים טוביםלסיים את הגידול    ואפשר

 .  גם השיגו יבול יפה ,בעזרת השקיות עזר ,בחוות עדן .גבוהים

   .מהממוצעבכמות הגבוהה ם ירדו גשמיהארץ שבכל ניתן לראות   ,(להלן  1)איור  רות המטאורולוגיישפרסם הש ,במפה

 שנתי -ואחוז הגשם ביחס לממוצע הרב 2020/21כמויות הגשם שירדו בחורף 

2020/2021: מפת המשקעים בישראל בחורף 1יור א

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 , נובמבר עד אפריל  יםחודשב (3, 2, 1 השרות המטאורולוגי )עשרת פי הדיווח שללמשקעים התפלגות ה: 3 טבלה
 )מ"מ גשם(  )+השקיית עזר( תחנות השירות המטאורולוגיפי שנמדדו בכ
 

אגמון  יזרעאל חוות עדן גת בית קמה בארי  מבחן   
 החולה 

תחנת   
 גת בית קמה בארי  מדידה 

 אגמון ניר חוות

 החולה  העמק עדן

 54 11 11 44 11 12 1עשרת  נובמבר 

 30 25 17 2עשרת  נובמבר 
13 

84 8   40   
 הנבטה 

 73 50 14 61 28 19 3עשרת  נובמבר 

 2 10 1 1 2 0 1עשרת  דצמבר 

 52 88 57 38 38 37 2עשרת  דצמבר 

 1 10 2 1 2 1 3עשרת  דצמבר 

 0 0 0 0 0 0 1עשרת  ינואר

 118 82 62 114 47 52 2עשרת  ינואר

 34 28 14 10 9 8 3עשרת  ינואר

 4 14 14 14 12 15 1עשרת  פברואר 

 62 94 60 76 88 69 2עשרת  פברואר 

 6 1 0 0 0 0 3עשרת  פברואר 

 6 12 5 13 12 19 1עשרת  מרץ

 8 14 5 4 4 2 2עשרת  מרץ

 12 11 3 6 3 7 3עשרת  מרץ

 12 13 3 0 0 0 1עשרת  אפריל

 3 0 0 0 0 0 2עשרת  אפריל

 455 522 304 412 281 258 נצבר  סה"כ 

 

 

 

 
 
 
  
       

 

 

 



 : ימי גשם 4טבלה 

אגמון  יזרעאל חוות עדן גת בית קמה בארי  מבחן   
 החולה 

תחנת   
 מדידה 

 חוות
 חוות נגבה  דורות  הבשור 

 עדן
 ניר

 העמק
 כפר 
 בלום

 4 1 2 5 3 1 1עשרת  נובמבר 

 4 3 2 3 3 1 2עשרת  נובמבר 

 2 3 2 3 3 1 3עשרת  נובמבר 

 1 1 1 1 1 0 1עשרת  דצמבר 

 3 4 4 3 2 2 2עשרת  דצמבר 

 1 2 1 1 1 1 3עשרת  דצמבר 

 0 0 0 0 0 0 1עשרת  ינואר

 7 7 6 5 6 2 2עשרת  ינואר

 5 3 4 2 2 1 3עשרת  ינואר

 1 1 1 1 1 1 1עשרת  פברואר 

 4 4 4 4 4 3 2עשרת  פברואר 

 0 1 0 0 0 0 3עשרת  פברואר 

 1 3 2 2 2 1 1עשרת  סמר

 1 1 1 1 1 1 2עשרת  סמר

 5 3 1 2 2 2 3עשרת  סמר

 3 3 1 0 0 0 1עשרת  אפריל

 1 0 0 0 0 0 2עשרת  אפריל

 43 40 32 33 31 17 נצבר  סה"כ 
 

       
 

( בטבלאות  הש4-ו  3הנתונים  מתחנות  נלקחו  המבחניםי(  לחלקות  הסמוכות  המטאורולוגי  בקיבוץ    רות  מדידה  תחנת  או 

  - חוות עדןב ; מדידה בקיבוץתחנת  - גתב  ;מדידה בקיבוץתחנת  - בית קמהב  ;מדידה בקיבוץתחנת  -בבארי   , כלהלן:הקרוב

 לאגמון החולה.תחנה הסמוכה  –כפר בלום ב  ;יזרעאללחלקת המבחן בתחנה הסמוכה  –ניר העמק ב; תחנה מקומית

על הגידול,   םו . השפעתו של יום גש(4)טבלה    ימי גשם  יותר  וכאשר בצפון נצבר  ,ממוצעמספר ימי הגשם בעונת הגידול היה  

גשם    .רבותלא לוותה בכמויות משקעים    צפוןב  סמרבמהלך  כמות ימי הגשם  מעכבת את הצמיחה.  העננות  האת  גם  כוללת  

  , והחיטה נהנתה ממנו עד סוף הגידול. במהלך העונה ניתן לראות מספר גלי גשם  ,פברואר  אמצעבבכל הארץ    משמעותי ירד

כמויות הגשם   גשום וסוער.  פוסוו  היחסית יבשהייתה  חודש  התחילת  שאר חודשי החורף  בו  ו,לכוגשום    יהחודש נובמבר ה

הייתה  ו  יה מיעוט גשמיםשבו ה  ,דרומית לקיבוץ עלומיםש  ,הנגבלמעט אזור    זורים,ברוב הא  עונת הגידול  כלל  טביהנחלקו  

 . בצורת

 
   תוצאות

 הטיפוח  חברות  לפי ,במבחן קוויםול לזנים צבעוני  רקע  ניתן ,בטבלאות השונים והקווים הזניםאחר  הקל על המעקבל כדי
 : השונות

 . צהוב צבע -אפיל(   - גדיש, בינוני - גדרה, בכיר  - עומר)להשוואה  זנים
 . תכלת צבע -( 625, הז. 279, הז. 169. הזחברת הזרע ) :חדשים קווים
 . ורוד  צבע - (89. אג, 88. אג,  87, אג. 86. אג, 83אג. חברת אגרידרה ) :חדשים קווים
 . ירוק   צבע - (3. רס,  2. רב, 1. רב) דליה זרעים  חברת :חדשים קווים

 . צבע  ללא -שנים במבחן מכל החברות   שושל שסיימו וקווים מסחריים זנים
 

 : ספירת נבטים5טבלה 
 
 

     החולה      יזרעאל    עדן חוות      גת   בית קמה     בארי 

  נבטים למ"ר  זן  נבטים למ"ר  זן  נבטים למ"ר  זן
  נבטים למ"ר  זן

  נבטים למ"ר  זן
  נבטים למ"ר  זן

 אב 295 גדרה א 236 279הז.  א 217 עומר א 243 גדיש א 244 גדיש א 269 כיתאין 



 א   292 83אג.  א 213 86אג.  א 208 עמית אב 232 88אג.  א 244 89אג.  אב 259 83אג. 

 א 284 169הז.  א 211 83אג.  א 206 83אג.  אב 232 עומר א 243 279הז.  אבג 250 88אג. 

 אב 283 86אג.  א 208 (78רגב ) א 203 86אג.  אב 231 כיתאין  א 241 88אג.  אבג 248 גדיש

 אב 276 3רס.  א 204 גדרה א 200 169הז.  אב 226 1רב  אב 232 כיתאין  אבג 244 3רס 

 אב 271 2רב.  א 203 87אג.  א 199 נגב אב 225 (78רגב ) אבג 227 169הז.  אבג 242 89אג. 

 אב 264 87אג.  א 201 625הז.  א 199 1רב  אב 223 עמית אבג 223 עומר אבג 239 279הז. 

 אב 261 עמית א 191 169הז.  א 198 625הז. אב 220 3רס  אבגד 211 83אג.  אבג 238 עומר

 אב 259 גדיש א 189 107הז.  א 196 גדיש אב 218 169הז.  אבגד 210 2רב  אבג 237 625הז. 

 אב 253 107הז.  א 187 עומר א 196 2רב  אב 215 279הז.  אבגד 206 1רב  אבג 234 זהיר

 אב 245 (78רגב ) א 186 1רב.  א 193 87אג.  אב 212 2רב  אבגד 205 גדרה אבג 234 גדרה

 אב 245 625הז.  א 185 3רב.  א 188 גדרה אב 209 625הז.  בגד   198 יובל אבג 231 1רב 

 אב 237 עומר אב 184 גדיש א 186 107הז.  אב 205 89אג.  בגד   198 3רס  אבג 230 169הז. 

 אב 229 1רב.  אב 181 2רב.  א 185 279הז.  אב 202 83אג.  גד      185 625הז.  בג   215 עמית

 ב   236 279הז.  אב 180 עמית א 179 3רס  ב   193 גדרה ד        179 עמית ג      212 2רב 

 93 1007הז.  ג      134 1007הז.             
   
 ג       147 1007הז. ב   103 1007הז.  ב

   254.8 ממוצע   191.4 ממוצע   190.4 ממוצע   213.8 ממוצע   216.4 ממוצע   238.8 ממוצע

 
 
 

 ימים מהצצה להשתבלות : 6טבלה 
 אגמון החולה  יזרעאל  גת חוות עדן  בית קמה  

         67 יובל 

     80   66 88אג. 

     81   68 89אג. 

 83 80 80 71 68 2רב 

 85 85 81 68 69 עמית

       79   נגב 
 83 91 86 72 71 עומר 

 87 89   71   87אג. 

 88 89 86 74 73 גדרה 

     86   76 כיתאין 

 92 96 93 74 73 279הז. 

 92 93 93 77 77 625הז. 

 92 97 93 80 75 169הז. 

 95 96 90 83 77 גדיש 

 95 96 93 81 77 83אג. 

 92 96 94 83 77 1רב 

 93 94   84   107הז. 

 96 98 94 85   1007הז. 

 97 104 100 89 77 3רס 

 98 104   84   86אג. 

 98 101 96     ( 78רגב )

 .בטבלה מופיע ינוא אתר זה לכןו ,לא נאספו נתונים בבארי בחן במ הערה: 

  בסוף נובמבר.  . הצצה הייתה בכל המבחנים בטבלההצצה להשתבלותהמשחלפו הימים מספר הטבלה מציגה את 

, רס.  86, אג. (78 .אג)רגב  :במבחן יםועד לאפיל ,)בצבע האדום(יובל ועמית  :ביותר יםמהבכיר -הזנים מסודרים בסדר יורד 

 )בצבע הירוק(.  3

   .4במ. , 2, רב. 89, אג. 88אג. עמית, עומר, יובל, ( הם: בצפון 91עד  80 – בדרום 67 עד  71הזנים והקווים הבכירים )

 . 87אג.   ,169הז. , 625 הז. ,279נגב,  הז.  כיתאין,  גדרה, ( הם:בצפון 97עד  89 –בדרום  75עד  71)  והקווים הבינונייםהזנים 

 . (78רגב ), 86אג.  ,3רס. , 1רב.  ,1007הז.  ,107הז.  ,גדיש( הם: בצפון 104עד  96  - בדרום 77הזנים והקווים האפילים )



 )ס"מ(  גובה קמה: 7לה טב
בית  
   אגמון החולה      יזרעאל      גת     קמה

 זן 
גובה קמה 

 זן  בס"מ
גובה קמה 

 זן  בס"מ
גובה קמה 

 זן  בס"מ
גובה קמה 

 בס"מ
 א 102.5 86אג.  א 114.3 3רב.  א 121.0 1רב  א 83.0 1רב 
 ב  98.8 1רב.  אב  112.3 86אג.  ב  111.5 2רב  אב  78.5 3רס 

 בג  93.8 83אג.  אב  111.5 1רב.  ב  110.5 ז. ה1007 אב  76.3 עומר 
 בג  93.8 3רס.  אב  110.8 1007הז.  בג  107.5 279הז.  בג  73.0 169הז. 

 בג  93.3 גדרה  בג  104.3 107הז.  בג  106.0 3רס  בג  72.5 גדיש 
 בג  93.0 1007הז. בג  103.5 (78רגב ) בג  105.0 עומר  בגד   72.3 279הז. 

 בג   92.5 107הז.  גד   101.0 169הז.  בג  104.8 83אג.  בגד   72.0 גדרה 
 בג  92.0 625הז.  גד   100.8 83אג.  בג  104.8 (78רגב ) בגד   71.0 625הז. 

 בג   90.8 גדיש  גדה   99.0 עומר  גד   103.0 גדיש  בגד   70.8 כיתאין 
 גד   89.5 279הז.  דהו    94.5 גדרה  גדה   102.5 169הז.  בגד   70.3 83אג. 
 גד   89.3 2רב.  דהו    94.0 גדיש  גדה   102.3 גדרה  בגד   70.0 2רב 

 גד   88.8 עומר  דהו    93.3 279הז.  דהו     97.5 625הז.  גד   65.8 עמית 
 ד    87.5 (78רגב ) הו     91.8 87אג.  הוז     96.0 89אג.  גד   64.3 יובל 
 ד    87.3 169הז.  הו     90.8 2רב.  וז      94.5 כיתאין  גד   64.0 89אג. 
 ד    86.3 87אג. ו      87.5 עמית  וז      91.0 עמית  ד    63.3 88אג. 

 ד    83.8 עמית  ו      87.3 625הז.  ז       90.0 88אג.       
   91.4 ממוצע    99.8 ממוצע    103.0 ממוצע    71.1 ממוצע 

 

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

  ד ומדניתן היה לשלא  כך  ובחוות עדן גשם מאוחר השכיב את רוב הזנים    ;גשמים   בבארי עקב מיעוט  נלקחלא  מדד הגובה  

   אותם.

 . יובל,  , עמית89, אג. 88אג. , 87אג.   :םהקומה ה נמוכיוים ווהק זניםה

 . 1007הזרע , 86אג. , 3, רס. 1רב. והקווים הגבוהים ביותר הם:  ניםהז

 במדד זה.  דלים בין המבחניםבו הנראלא שויר כמעט ואהתנאי מזג  בשל

  



   רגישות לרביצההערכת : 8טבלה 

   אגמון החולה      יזרעאל      חוות עדן      גת

 12/4 -הערכה ב
 

   בקציר הערכה     בקציר הערכה     בקציר הערכה  
 זן 

 
 זן 

 
 זן 

 
 זן 

 

 א 0.0 (78רגב ) א 0.1 (78רגב ) א 0.7 87אג.  א 0.0 גדיש 

 א 0.0 83אג.  א 0.3 גדיש  אב  1.0 עמית  א 0.0 (78רגב )

 א 0.0 1007הז. א 0.3 83אג.  אב  1.2 625הז. א 0.0 625הז. 

 אב  0.3 107הז. אב  0.6 107הז.  אב  1.7 279הז.  א 0.1 83אג. 

 אב  0.3 625הז.  אב  0.6 1007הז.  אב  2.0 גדיש  א 0.1 89אג. 

 אב  0.3 עמית  אב  1.1 625הז.  בג  2.2 83אג.  א 0.3 169הז. 

 אב  0.5 87אג. אב  1.2 86אג.  בגד   2.3 2רב  א 0.4 88אג. 

 אב  0.5 גדיש  אב  1.4 87אג.  גדה   3.5 3רס  א 0.6 279הז. 

 אב  0.5 169הז.  אב  1.4 169הז.  דהו    3.7 גדרה  א 0.6 1007הז. 

 אבג  0.8 279הז.  אב  1.9 279הז.  דהו    3.7 1007הז.  א 0.8 3רס 

 בג  1.0 86אג.  אב  2.0 גדרה  הו     3.8 נגב  א 0.8 כיתאין 

 בגד   2.5 2רב.  בג  2.5 עמית  הו     4.7 107הז.  ב  3.3 עמית 

 גד   3.3 עומר  גד   4.0 3רס.  ו      5.0 86אג.  בג  3.5 גדרה 

 גד   3.5 גדרה  ד    4.6 עומר  ו      5.0 169הז.  גד   4.4 1רב 

 ד    3.5 3רס.  ד    4.7 2רב.  ו      5.0 עומר  ד    4.9 2רב 

 ד    3.8 1רב.  ד    4.8 1רב.  ו      5.0 1רב  ד    5.0 עומר 

   1.3 ממוצע    1.9 ממוצע    3.1 ממוצע    1.5 ממוצע 

 

 . רביצה מוחלטת(  -5ללא רביצה,    –  0)  P<0.05אותיות שונות באותו הטור מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של   

 . העונהלאחר גשמי סוף  הערכת הרביצה בחוות עדן התבצעה

 .במידה רבהרבצו   גדרהו  , 2, רב. 1רב. והקווים עומר,  ניםהז

 

 



 בסדר יורד בכל אתר  )ק"ג/ד'( : יבול גרגירים9טבלה 

     בארי 
בית 
     גת     קמה

חוות 
     החולה      יזרעאל      עדן 

     הזן שם      זן      זן     זן
שם  
     זן     הזן 

 א 927 1007הז.  א 947 (78רגב ) א 758 1007הז.  א 888 1007הז.  א 431 83אג.  א 370 יתאין כ

 אב 856 (78רגב ) אב 914 1007הז.  אב 728 169הז.  א 871 (78רגב ) א 422 כיתאין  א 365 279הז. 

 אב 850 עמית אב 904 83אג.  אבג 722 נגב אב 788 גדיש א 418 3רס  אב 352 83אג. 

 אבג 802 87אג.  אב 873 גדיש אבג 722 279הז.  אבג 768 83אג.  א 418 גדיש אבג 347 3רס 

 אבג 789 83אג.  אב 848 87אג.  אבג 705 83אג.  בגד  723 625הז.  אב 407 גדרה אבג 346 גדרה

 אבג 788 2רב.  אבג 846 107הז.  אבג 699 107הז.  בגד  720 279הז.  אב 401 279הז.  אבג 344 זהיר

 בגד  746 גדרה אבג 841 86אג.  אבג 694 גדיש בגד  715 עמית אב 394 169הז.  אבג 343 625הז. 

 801 גדרה אבג 682 87אג.  בגד  706 169הז.  אב 393 1רב  אבג 339 עומר
 

 בגד  745 גדיש בגד 

 169הז. 
 אבג 331

 625הז. 
 בגד  706 כיתאין  אבג 376

 86אג. 
 אבג 679

 169הז. 
798  

 279הז.  בגד 
 בגד  733

  796 625הז.  בגד  666 1רב  בגד  684 89אג.  בג  342 2רב  אבג 330 עמית
    702 107הז.  בגד 

 גדה

 794 279הז.  בגדה  654 עמית גד   643 2רב  בג  340 עומר אבג 328 2רב 
 

 697 625הז.  בגד 
   

 גדה

 ג    321 עמית אבג 319 גדיש
 1רב 

 גד   637
 625הז.

 בגדה  653
 עומר

724    
 1רב.  גדה

681    
 גדה

     721 2רב.  גדה    647 גדרה ד     626 גדרה ג    320 יובל אבג 318 1רב 
    676 169הז.  דה

 גדה

 652 3רס.  דהו     592 2רב  ד     610 88אג.  ג    318 89אג.  בג  290 89אג. 
     
 638 3רס.  ה

    
 דה

 88אג. 
 ג    281

 88אג. 
 הו       577 עומר ד     603 עומר ד     247

 1רב. 
633      

 עומר ה
636     

 דה

 ה       572 86אג.      עמית ו       543 3רס  ד     590 3רס             

   740 ממוצע   806 ממוצע   670 ממוצע   705 ממוצע   370 ממוצע   333 ממוצע

 

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

בכל מבחן  צגומ  9בטבלה   לנמוך.    מדורגוא  הכש  ,היבול שהתקבל  )הזן  מהגבוה  בלטו   83אג.  -ו  1007הז.  הקווים  ו  (78רגב 

הז.  ,  87אג.  ים  וונבדלו ממרבית הזנים והקווים במבחן. הקהם  ו  ,מהזנים הוותיקים יותר  הזן גדיש  וכך גם  ,גבוהה  םביבול

הזן  השתבלות מוקדמת יחסית וגשם מאוחר.  באותם תנאים של  הניבו אף הם יבול גבוה  ו  מבחנים  המכב  בלטו  169, הז.  279

 לעומת מרבית הזנים והקווים.  ,נמוךהניבו יבול , 89, אג. 88, אג. 86, אג. 3והקווים רס.  עומר

 

  



 סמ"ק(   100)גרם/הקטוליטר  - : משקל נפחי10טבלה 

   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 84.5 עמית 83.9   107. הז 85.0 625הז.  84.8 כיתאין  84.9 625הז.  83.0 כיתאין 

 84.2 גדיש  83.7 87אג.  84.7 87אג.  84.6 88אג.  84.8 כיתאין  82.9 88אג. 

 84.2 2רב.   83.4 עומר  84.1 107הז.  84.3 ( 78רגב ) 84.4 יובל  82.3 2רב.  

 84.2 83אג.  83.3 ( 78רגב ) 83.9 עומר  84.2 625הז.  84.0 88אג.  82.2 89אג. 

 84.1 107הז.  83.3 83אג.  83.9 2רב.   84.1 83אג.  83.9 1רב.   81.9 625הז. 

 83.8 625הז.  83.3 625הז.  83.9 גדיש  83.7 89אג.  83.8 89אג.  81.7 עומר 

 83.7 87אג.  83.2 279הז.  83.8 83אג.  83.7 גדיש  83.7 169הז.  81.6 זהיר 

 83.4 עומר  83.1 2רב.   83.7 279הז.  83.6 1007הז.  83.7 עומר  81.4 83אג. 

 83.4 169הז.  83.0 גדיש  83.6 169הז.  83.3 עמית 83.6 2רב.   81.3 עמית

 83.4 ( 78) רגב 82.7 עמית 83.5 עמית 83.2 169הז.  83.5 גדיש  81.2 גדיש 

 83.4 279הז.  82.7 86אג.  83.3 נגב  83.2 2רב.   83.4 279הז.  81.1 גדרה 

 83.3 1רב.   82.6 1007הז.  83.2 1רב.   83.0 3רס.  83.2 83אג.  80.9 279הז. 

 83.2 1007הז.  82.4 1רב.   83.1 גדרה  82.9 גדרה  82.8 גדרה  80.7 169הז. 

 82.9 86אג.  82.3 גדרה  83.0 1007הז.  82.8 279הז.  82.6 3רס.  80.5 1רב.  

 82.4 גדרה  82.2 3. רס  82.9 3רס.  82.7 1רב.   82.0 עמית 79.1 3רס. 

 81.8 3רס.  81.4 169הז.  82.5 86אג.  81.5 עומר         

 83.5   82.9   83.6   83.5   83.6   81.5 ממוצע 
 
 

 הערה: התוצאות מהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן.

, כשמעבר למשקל זה מתקבל פרס, ומתחת 80.0-78.1המשקל הנפחי למחיר הבסיס בתחנות קליטת החיטה הוא יש לציין כי 

 'ירודה' )פסולה(.כ -ומטה   74.0-ומטה החיטה מסווגת כ'מצומקת', ומ  76.0-קנס. מ -למשקל זה 

   . וה ותקין בכל הזנים והקוויםהמשקל הנפחי גבבמבחן נמצא בשלב מילוי הגרגר.  שהיו גידול ההמשקל הנפחי מושפע מתנאי 

  



 )גר'( : משקל אלף11טבלה 

   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 54.2 1רב.   54.1 1רב.   55.8 עמית 54.1 2רב.   50.0 עמית 45.6 1רב.  

 53.4 2רב.   52.8 2רב.   55.6 2רב.   51.6 עמית 49.0 1רב.   45.2 2רב.  

 52.9 87אג.  52.4 1007הז.  55.1 87אג.  51.1 89אג.  47.9 2רב.   43.8 עמית

 52.1 1007הז.  52.1 87אג.  52.4 1רב.   50.9 1007הז.  45.8 89אג.  43.6 89אג. 

 50.9 עמית 51.9 3רס.  51.9 1007הז.  50.2 1רב.   44.8 3רס.  43.4 זהיר 

 49.1 86אג.  49.8 86אג.  50.3 86אג.  47.8 גדרה  44.7 יובל  41.4 עומר 

 48.8 גדרה  48.8 עמית 50.1 3רס.  47.7 3רס.  44.7 625הז.  40.9 גדיש 

 48.5 עומר  48.4 279הז.  48.1 עומר  46.9 גדיש  42.5 83אג.  40.3 625הז. 

 47.6 גדיש  48.1 גדרה  47.5 625הז.  46.4 83אג.  42.5 279הז.  39.9 גדרה 

 47.3 169הז.  46.9 107הז.  47.4 נגב  46.3 169הז.  42.5 גדרה  39.9 3רס. 

 46.8 3רס.  46.4 625הז.  46.2 גדרה  45.7 ( 78רגב ) 42.2 גדיש  39.8 83אג. 

 46.5 83אג.  46.2 83אג.  46.1 גדיש  45.1 כיתאין  42.1 169הז.  38.0 כיתאין 

 45.2 107הז.  45.1 גדיש  45.9 169הז.  44.6 עומר  41.6 עומר  37.2 169הז. 

 44.8 625הז.  44.8 עומר  45.3 83אג.  44.0 625הז.  40.6 כיתאין  36.9 279הז. 

 44.0 ( 78רגב ) 44.3 ( 78רגב ) 42.9 279הז.  42.1 279הז.  36.6 88אג.  34.5 88אג. 

 42.4 279הז.  41.6 169הז.  42.5 107הז.  40.3 88אג.         

 48.4 ממוצע  48.4 ממוצע  48.9 ממוצע  47.2 ממוצע  43.8 ממוצע  40.7 ממוצע 
 

     הערה: התוצאות מהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן.

  .הצטיינו במשקלם   עמית והזן   1007 .הז,  89, אג.  87אג.  ,  86אג.  ,  2, רב.  1רב.    :וים וקגבוהים. הבצפון הארץ היו  משקלי האלף  

 הם מיעוט הגשם בסוף הגידול השפיעשב ,בית קמהבבארי וב ניםמלבד המבח ,תקינים בכל הזנים והקווים והי משקלי האלף

 קצת.

 

  



   חלבוןאחוז ה: 12טבלה 

   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 14.1 87. אג 13.8 87. אג 15.5 87. אג 13.0 88. אג 15.0 88. אג 14.6 88. אג

 14.0 גדרה  13.7 3רס.  15.1 גדרה  12.4 גדרה  13.3 89אג.  13.5 1רב.  

 13.4 3רס.  13.5 1רב.   14.6 1רב.   12.4 83אג.  13.1 יובל  13.3 3 רס.

 13.4 169הז.  13.5 279הז.  14.5 2רב.   12.4 גדיש  12.8 2רב.   13.1 גדרה 

 13.4 83אג.  13.5 גדרה  14.5 גדיש  12.1 2רב.   12.6 1רב.   12.7 גדיש 

 13.3 86אג.  13.1 83אג.  14.4 3רס.  12.0 כיתאין  12.6 עומר  12.7 2רב.  

 13.2 גדיש  13.0 גדיש  14.3 86אג.  11.9 89אג.  12.4 גדרה  12.6 83אג. 

 13.2 1007הז.  12.8 86אג.  14.2 169הז.  11.9 169הז.  12.4 עמית 12.6 89אג. 

 13.1 625הז.  12.7 1007הז.  14.1 נגב  11.6 1רב.   12.4 279הז.  12.6 כיתאין 

 12.9 1רב.   12.6 2רב.   14.1 1007הז.  11.6 625הז.  12.2 169הז.  12.6 זהיר 

 12.8 2רב.   12.5 625הז.  14.1 עומר  11.5 1007הז.  12.2 83אג.  12.4 625הז. 

 12.6 עומר  12.3 169הז.  14.0 625הז.  11.3 3רס.  12.1 גדיש  12.3 169הז. 

 12.4 279הז.  12.3 107הז.  13.6 83אג.  11.2 עומר  11.9 3רס.  12.3 עומר 

 12.3 107הז.  12.2 עומר  13.2 107הז.  11.1 279הז.  11.7 625הז.  12.2 279הז. 

 11.8 עמית 11.8 עמית 13.2 עמית 10.8 עמית 11.6 כיתאין  12.2 עמית

 11.5 78אג.  11.6 78אג.  12.5 279הז.  10.2 78אג.         

 13.0 ממוצע  12.8 ממוצע  14.1 ממוצע  11.7 ממוצע  12.6 ממוצע  12.8 ממוצע 

 
 

 הן בתחום הקנס. אדוםהתוצאות במהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן.  וצאותהת: ותהער

,  11.5  בתחנות הקבלה. עבור חיטה, שאחוז החלבון בה נמוך מערך  'פרס'זוכה ב  ,ומעלה  12%בה הוא  חלבון  האחוז  ש  ,חיטה

   מוטלים קנסות.

מאוד   כיםנמוועמית    (78רגב )  ניםהז  , והזן גדרה קיבלו ערכים גבוהים ברוב המבחנים.1.  , רב3רס.    ,88, אג.  87הקווים אג.  

 .לגדלםייחסות של המגדלים הבוחרים  הדבר דורש התו במבחנים

 
 ביבול(מכפלה של אחוז חלבון   -ק"ג חלבון/ד' : יבול חלבון לדונם )13טבלה 

   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 122.4 1007הז.  118.0 83אג.  106.9 1007הז.  102.2 1007הז.  52.4 83אג.  46.7 כיתאין 

 113.1 87אג.  116.6 87אג.  105.8 87אג.  97.6 גדיש  50.8 גדיש  46.1 3רס. 

 105.6 83אג.  116.0 1007הז.  103.1 169הז.  95.3 83אג.  50.5 גדרה  45.2 גדרה 

 104.7 גדרה  113.3 גדיש  102.0 נגב  89.2 78אג.  50.0 3רס.  44.6 279הז. 

 100.8 2רב.   109.9 78אג.  100.6 גדיש  85.0 כיתאין  49.6 279הז.  44.5 83אג. 

 100.7 עמית 108.1 גדרה  97.6 גדרה  83.9 169הז.  49.5 1רב.   43.4 זהיר 

 98.8 78אג.  107.7 86אג.  97.2 86אג.  83.6 625הז.  49.0 כיתאין  42.9 1רב.  

 98.5 גדיש  107.4 279הז.  97.2 1רב.   81.6 89אג.  48.0 169הז.  42.4 625הז. 

 91.4 625הז.  104.3 107הז.  95.9 83אג.  79.9 279הז.  44.1 625הז.  41.7 2רב.  

 91.2 279הז.  99.9 625הז.  92.4 107הז.  79.5 88אג.  43.9 2רב.   41.5 עומר 

 90.8 169הז.  98.5 169הז.  91.3 625הז.  77.7 2רב.   42.7 עומר  41.0 88אג. 

 88.1 1רב.   91.1 2רב.   89.9 279הז.  77.6 גדרה  42.3 89אג.  40.6 169הז. 

 86.5 107הז.  89.5 3רס.  86.2 עמית 77.3 עמית 42.0 יובל  40.5 גדיש 

 85.8 3רס.  88.3 עומר  85.9 2רב.   73.9 1רב.   39.7 עמית 40.3 עמית

 80.2 עומר  85.7 1רב.   81.1 עומר  67.5 עומר  37.1 88אג.  36.7 89אג. 

 76.0 86אג.    עמית 78.0 3רס.  66.9 3רס.  0.0      

 95.9 ממוצע  103.6 ממוצע  94.5 ממוצע  69.4 ממוצע  40.7 ממוצע  42.5 ממוצע 
 

 הערה: התוצאות מהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן.

חישוב של מכפלת היבול באחוז החלבון. מדד זה מנטרל את השפעת אחוז החלבון הנמוך יחסית על פי יבול החלבון נקבע 

   .שהניבו יבולים גבוהים בזנים 

 . 1רב. -ו 3רס. הקווים ו, עומר ועמית ערכים נמוכים קיבלו הזנים . גדיש ןהזו  87אג.  ,83אג.  ,1007 .הז וים:הקו נוהצטיי



 
 גלוטן אינדקס : 14טבלה 

   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 61.4 87אג.  85.0 625הז.  81.2 625הז.  94.6 625הז.  98.0 625הז.  98.1 89אג. 

 60.2 עמית 72.2 87אג.  55.4 3רס.  90.5 3רס.  97.8 כיתאין  93.7 88אג. 

 58.3 1רב.  65.8 86אג.  52.2 87אג.  87.5 1רב.  95.3 89אג.  88.9 625הז. 

 55.6 86אג.  60.7 83אג.  51.0 1רב.  84.9 88אג.  94.0 גדיש  86.8 כיתאין 

 51.8 625הז.  60.3 עמית 49.6 גדיש  81.8 גדיש  89.8 88אג.  84.9 גדיש 

 49.9 1007הז.  60.0 גדיש  44.0 83אג.  81.6 89אג.  84.8 83אג.  82.5 83אג. 

 47.5 גדיש  56.5 3רס.  38.9 279הז.  81.0 כיתאין  81.9 1רב.  81.4 279הז. 

 45.5 3רס.  48.7 1רב.  36.0 עמית 79.2 279הז.  80.6 3רס.  79.3 1רב. 

 45.3 83אג.  47.8 1007הז.  33.3 עומר  74.5 83אג.  75.0 279הז.  63.6 זהיר 

 42.3 גדרה  45.7 169הז.  31.3 גדרה  65.5 1007הז.  68.5 גדרה  58.2 3רס. 

 39.4 279הז.  38.0 ( 78רגב ) 28.7 1007הז.  62.2 ( 78רגב ) 60.8 עומר  48.2 עומר 

 20.6 עומר  28.2 גדרה  23.1 86אג.  56.3 עמית 60.3 יובל  45.6 גדרה 

 19.7 ( 78רגב ) 21.2 עומר  22.7 2רב.  44.9 גדרה  46.1 2רב.  39.9 עמית

 17.2 107הז.  17.5 107הז.  22.1 נגב  37.5 עומר  43.7 169הז.  39.8 169הז. 

 14.3 2רב.  11.3 2רב.  8.2 107הז.  36.8 169הז.  39.3 עמית 34.2 2רב. 

 12.1 169הז.  7.4 279הז.  7.4 169הז.  8.6 2רב.         

 40.1 ממוצע  45.4 ממוצע  36.6 ממוצע  66.7 ממוצע  74.4 ממוצע  68.3 ממוצע 

 
 . ( 50) הוא נמוך מהרצויאדום אינדקס הגלוטן המסומן בהערה: התוצאות מהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן. 

בפשפש, היא   יםהחיטה נגועמ 3%-יותר מתיבדק חזותית לנגיעות בפשפש בגרעינים. אם  50-נמוך מגלוטן חיטה עם אינדקס 

החיטה תתקבל   -  105תוצאותיה תהיינה עד  ש  במקרה, וIDK, תתבצע בדיקה במכשיר  3%-תיפסל. אם הנגיעות מתחת ל

 החיטה תיפסל. - 105 -מבמקרה שהתוצאות גבוהות למלאי החירום במחיר הבסיסי; אך 

 . IDKנדרשו לבדיקת ו ,רוםיתחנות הקבלה למלאי החהנדרש ב עברו את הסףלא  רבים ויםו זנים וק

 

 IDKנתוני  :15טבלה 
   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 90.0 2רב.  90.2 279הז.  92.0 עמית 92.0 2רב.  85.3 עמית 90.0 עמית

 89.3 107הז.  89.4 2רב.  91.5 169הז.  84.4 169הז.  85.3 2רב.  87.5 עומר 

 89.2 עומר  87.7 107הז.  90.9 2רב.  84.0 עומר  80.2 169הז.  86.0 גדרה 

 87.7 ( 78רגב ) 87.6 עומר  90.7 86אג.  82.5 עמית 76.6 עומר  85.5 2רב. 

 86.9 169הז.  84.5 גדרה  89.9 107הז.  81.8 גדרה  75.7 יובל  85.3 169הז. 

 82.4 עמית 84.1 ( 78רגב ) 89.4 גדרה  79.0 ( 78רגב ) 74.0 279הז.  82.1 3רס. 

 81.5 1007הז.  83.0 169הז.  85.8 1007הז.  78.4 1007הז.  73.5 3רס.  80.8 זהיר 

 81.5 279הז.  82.5 1007הז.  85.6 נגב  77.1 89אג.  73.3 גדרה  78.1 83אג. 

 80.5 גדיש  80.7 עמית 85.2 83אג.  74.2 279הז.  71.8 83אג.  77.0 1רב. 

 80.5 1רב.  77.6 83אג.  83.7 87אג.  74.1 כיתאין  71.1 1רב.  75.6 625הז. 

 80.1 83אג.  77.5 1רב.  83.5 1רב.  73.3 83אג.  69.0 89אג.  74.5 כיתאין 

 77.0 גדרה  77.0 86אג.  83.4 279הז.  72.0 88אג.  68.6 גדיש  72.5 גדיש 

 76.8 625הז.  76.8 גדיש  83.0 עומר  70.1 גדיש  64.8 625הז.  72.4 279הז. 

 75.5 86אג.  76.1 87אג.  82.0 גדיש  67.5 625הז.  64.4 88אג.  70.8 89אג. 

 75.5 87אג.  74.0 3רס.  81.4 3רס.  67.2 1רב.  60.7 כיתאין  68.1 88אג. 

 73.1 3רס.  69.5 625הז.  72.6 625הז.  65.5 3רס.         

 81.7 ממוצע  81.1 ממוצע  85.6 ממוצע  76.4 ממוצע  72.9 ממוצע  79.1 ממוצע 

 
 הערה: התוצאות מהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן.

 לאיכות הגלוטן הם כדלקמן: IDK- ערכי ה

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

 :  איכות גלוטן נמוכה; בצק חזק. 40-20

 : איכות גלוטן טובה מאוד. 75-45

 : איכות גלוטן טובה. 100-80

 : איכות גלוטן נמוכה מאוד; בצק רך מאוד. 105מעל 

  . וללא פרסים במחיר חיטה בסיסית ,גלוטן הנמוךהינדקס נכנסים למחסן למרות מדד א  105ערכים נמוכים מהציון 



 

   רטוב : אחוז גלוטן16טבלה 
   החולה    יזרעאל    חוות עדן    גת   בית קמה   בארי 

 30.8 גדרה  30.5 279הז.  34.3 גדרה  28.3 88אג.  31.8 88אג.  31.5 88אג. 

 29.0 87אג.  29.8 3רס.  33.5 87אג.  26.8 גדרה  29.3 2רב.   30.0 1רב.  

 29.0 169הז.  29.3 גדרה  33.3 1רב.   26.3 2רב.   27.8 יובל  29.3 3רס. 

 27.5 625הז.  28.8 87אג.  33.0 3רס.  25.8 89אג.  27.0 89אג.  28.5 גדרה 

 27.5 1רב.   28.0 83אג.  32.8 2רב.   25.0 כיתאין  26.8 עומר  27.8 2רב.  

 27.5 3רס.  27.8 86אג.  32.5 86אג.  24.8 גדיש  26.3 1רב.   27.5 זהיר 

 27.0 86אג.  27.3 1רב.   31.8 625הז.  24.8 עומר  26.0 279הז.  27.0 169הז. 

 26.8 עומר  26.8 1007הז.  31.8 נגב  24.5 83אג.  25.8 169הז.  27.0 עומר 

 26.5 83אג.  26.8 2רב.   31.5 עומר  24.5 169הז.  25.5 גדרה  26.8 279הז. 

 26.5 1007הז.  26.5 625הז.  31.3 גדיש  23.8 1רב.   25.5 עמית 26.5 גדיש 

 26.3 גדיש  26.3 גדיש  30.5 1007הז.  22.8 279הז.  24.8 גדיש  25.8 83אג. 

 26.3 2רב.   26.3 169הז.  29.5 83אג.  22.5 1007הז.  24.5 83אג.  25.8 עמית

 26.0 107הז.  25.8 107הז.  29.3 עמית 22.5 625הז.  24.5 3רס.  25.5 89אג. 

 26.0 279הז.  25.8 עומר  28.3 279הז.  22.3 עמית 24.3 625הז.  24.8 625הז. 

 24.5 עמית 25.3 עמית 26.5 169הז.  21.8 ( 78רגב ) 22.5 כיתאין  24.8 כיתאין 

 22.8 ( 78רגב ) 24.8 ( 78רגב ) 24.0 107הז.  21.0 3רס.         

 26.9 ממוצע  27.2 ממוצע  30.8 ממוצע  24.2 ממוצע  26.1 ממוצע  27.2 ממוצע 

 
 . ( 24) הוא נמוך מהרצויאדום אחוז הגלוטן המסומן בהערה: התוצאות מהוות ממוצעים של שתי דגימות בכל זן. 

 27%-24%תקבל פרס; עבור חיטה שאחוזי הגלוטן בה בטווח שבין    -ומעלה    27.1%חיטה שאחוז הגלוטן הרטוב בה הוא  

 החיטה תיפסל. - 19.0%-ומטה יוטל קנס; והחל בערכים הנמוכים מ 23.9%-יישאר המחיר 'אדיש'; מ

 

   שוניםהמדדים ה השפעת ריסוס נגד חילדון על :תצפית

 אגמון החולה ב  מבחןבמרוסס  ינואגידול שמרוסס לגידול : השוואה בין 18טבלה 

 זן

יבול 
גרגירים 

 זן   ' ק"ג/ד
משקל  

     נפחי 
קל  מש

     חלבון       אלף

 מרוסס   
לא  

 מרוסס 
% 

 מרוסס    פגיעה 
לא  

 מרוסס 
% 

 מרוסס    פגיעה 
לא  

 מרוסס 
% 

 מרוסס    פגיעה 
לא  

 מרוסס 
% 

 פגיעה 

 0 14.0 14.1 87אג.  1- 53.1 54.2 1רב.  1- 83.9 84.5 עמית 41- 906 948 1007הז. 

 0 13.7 14.0 גדרה 1- 52.8 53.4 2רב.  0 83.9 84.2 גדיש 42- 835 877 (78רגב )

 1- 12.4 13.4 3רס.  1- 51.8 52.9 87אג.  0 84.0 84.2 2רב.  15- 843 858 עמית

 1- 12.9 13.4 169הז.  2- 50.1 52.1 1007הז.  1- 83.4 84.2 83אג.  55- 775 830 87אג. 

 0 13.0 13.4 83אג.  1- 50.0 50.9 עמית 0 84.3 84.1 107הז.  63 820 757 2רב. 

 1- 12.6 13.3 86אג.  0 49.0 49.1 86אג.  1 84.5 83.8 625הז.  68 823 755 83אג. 

 0 13.0 13.2 גדיש 1- 47.5 48.8 גדרה 0 84.0 83.7 87אג.  25 758 733 גדיש

 0 13.1 13.2 1007הז.  0 48.0 48.5 עומר 0 83.1 83.4 עומר 82 774 692 279הז. 

 0 12.9 13.1 625הז.  2- 45.9 47.6 גדיש 0 83.5 83.4 169הז.  11- 672 682 169הז. 

 0 12.8 12.9 1רב.  2- 45.4 47.3 169הז.  2- 81.4 83.4 (78רגב ) 35 715 680 625הז. 

 0 12.8 12.8 2רב.  1 47.8 46.8 3רס.  1- 82.8 83.4 279הז.  143 818 675 גדרה

 0 12.5 12.6 עומר 1 47.9 46.5 83אג.  1- 82.5 83.3 1רב.  22- 625 648 עומר

 0 12.0 12.4 279הז.  1 45.8 45.2 107הז.  1- 82.5 83.2 1007הז.  111- 516 627 86אג. 

 0 12.5 12.3 107הז.  1 46.3 44.8 625הז.  0 82.5 82.9 86אג.  32 654 622 3רס. 

 0 11.8 11.8 עמית 2- 42.4 44.0 (78רגב ) 1 83.3 82.4 גדרה 162 783 621 107הז. 

 1- 11.0 11.5 (78רגב ) 0 42.7 42.4 279הז.  0 81.8 81.8 3רס.  125 744 618 1רב. 

 0 12.7 13.0 ממוצע 0 47.9 48.4 ממוצע 0 83.2 83.5 ממוצע 27 754 727 ממוצע

 

 הטובה בחזרות המרוססותנתנו את התוצאה  מהזנים שהחל  התוצאות  בכל מדד מסודרות    ,הערה: התוצאות הן ממוצע בלבד

   . מייצג פגיעההיא אדום כשצבעה ו ,חוסר פגיעה תמייצגהיא צבע כחול כש ,מספרית אחוז הפגיעה יש תוצאהבעמודת . ומטה

צהוב, עלה ספטוריה וחלדונות ממספר סוגים )היה למצוא בשדות  ניתן    ,רכות עונת הגידולאוהתהגשמים  עקב ריבוי  השנה  

הבדל בין  חן ברעים ה לראות שבמבניתן    לכןו  מה,   בוצע באיחור  במחלות  והטיפול   , בדרום הייתה נגיעות מוקדמת יותר  . וקנה(

 .כתוצאה מאיחור זהקטן יותר היה לא טופל זה שמטופל לגידול הה

 



  עמידות למחלותורכת רגישות ע: ה19טבלה 

     גת

     16/3 -הערכה ב 

     = מאולח ביותר 5=נקי,  0

   רגישות לספטוריה  זן 

 א 0.50 גדיש 

 א 0.50 83אג. 

 אב 0.83 1007

 אבג 1.17 279הז. 

 אבג 1.17 169הז. 

 אבג 1.17 3רס 

 אבג 1.33 כיתאין 

 אבג 1.33 625הז. 

 אבגד  1.50 78אג. 

 אבגד  2.17 עמית

 אבגד  2.33 89אג. 

 בגד   2.50 גדרה 

 בגד   2.50 1רב 

 גד     2.83 2רב 

 גד     3.00 עומר 

 ד        3.33 88אג. 
 

 .רגישות גבוהה - 5 ;לא רגיש - 0הערה: 

במקומות  למעט ספטוריה    ,השנה לא נצפו כמעט מחלות  .של שלושה מדריכים  וותות נערכה על ידי צהערכת עוצמת המחל

 מבחנים נוספים. הערכה ב העבוצלכן לא מעט חילדון צהוב בסוף מרס בצפון ו ,שקיבלו הרבה גשם

 

 : חישוב ערך כספי הכנסה לדונם לפי מודל החישוב של פרסים20טבלה 

   החולה      יזרעאל      חוות עדן      גת     בית קמה     בארי 

 1056 1007הז.    1062 ( 78רגב )   877 1007הז.    996 1007הז.    490 83אג.    421 כיתאין 

 959 ( 78רגב )   1046 83אג.    835 נגב    898 גדיש    476 גדיש    412 279הז. 

 953 עמית   1041 1007הז.    834 279הז.    891 ( 78רגב )   473 כיתאין    399 83אג. 

 928 87אג.    994 גדיש    829 169הז.    875 83אג.    469 3רס    397 זהיר 

 898 83אג.    980 87אג.    815 83אג.    810 625הז.    463 גדרה    396 גדרה 

 897 2רב.     973 86אג.    802 גדיש    804 כיתאין    457 279הז.    394 3רס 

 863 גדרה    963 107הז.    795 107הז.    795 279הז.    448 169הז.    391 625הז. 

 848 גדיש    926 גדרה    788 87אג.    791 169הז.    447 1רב    385 עומר 

 835 279הז.    918 279הז.    785 86אג.    789 עמית   422 625הז.    379 2רב 

 806 625הז.    906 625הז.    771 1רב    767 89אג.    396 2רב    374 עמית

 799 107הז.    904 169הז.    756 עמית   732 2רב    387 עומר    372 169הז. 

 788 1רב.     825 עומר    755 625הז.   714 1רב    370 יובל    363 1רב 

 782 169הז.    821 2רב.     749 גדרה    713 גדרה    365 עמית   361 גדיש 

 737 3רס.    754 3רס.    685 2רב    706 88אג.    362 89אג.    331 89אג. 

 724 עומר    732 1רב.     667 עומר    663 עומר    285 88אג.    325 88אג. 

 עמית   627 3רס    622 3רס             
 

 651 86אג.   

 845 ממוצע    923 ממוצע    773 ממוצע    785 ממוצע    421 ממוצע    380 ממוצע 

 

 : השנה ותנאי ההסכם כפי שהילפי על בסיס מחירי השנה ו החישוב בוצע

 . ₪ לדולר 3.258 :שער חליפין  ,338$ - מחיר בסיס

 סנט לכל עשירית.  30 ,78-76.1, קנס 80-78.1, אדיש סנט לעשירית 30 ,82-80.1פרס  -  משקל נפחי



  15  ,ולש קנס מש  -  10.4  -ל  דולר לטון, מתחת  5.5  -  10.5-11.4, קנס  11.9-11.5, אדיש  דולר לטון  5.5  -  12פרס מעל    -  חלבון 

 דולר לטון.

  15  ,קנס משולש   -  21.9  -ל  דולר לטון, מתחת  5.5  -  23.9-22  , קנס27-24, אדיש  דולר לטון  5.5  -  27.1מעל    פרס  -  גלוטן רטוב

 דולר לטון.

 .  IDKבדיקתמחייב   -פחות מכך  ;כנסה למשטחמאפשר לה 50ערך של  -וקבלת פרסים תנאי כניסה  - טןאינדקס גלו

IDK  -    קנסותיכולה לצבור    ם לוא  ,טח הקבלה ללא פרסיםכנס למשיתחיטה כזו    .105  לרדת מהערךהערכים צריכים  בבדיקה . 

   .(העלות על המגדל)לייבוש  ברוועלא נכנס למשטח )קנס(  -מעל  ,12.5-11.6 סנט, אדיש   30כל עשירית  11.5-9.5 פרס – לחות

 נבדקות במדד זה. ינןהדגימות אשמאחר  ,שמוצג אין את מדד הלחותבתחשיב 

 

 דיון ומסקנות 

ידי המטפחים, כדי לשפר את יבולי   מטרת מבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים חדשים שטופחו על 

ויר השנה היה ברוב  ומזג הא.  בוצעו ברחבי הארץ בתנאי אקלים שונים   הארצייםזני החיטה  ני  מבח  החיטה ואת איכותה.

 יטיבוה  תפרוסת הגשמים הארוכה והכמויות הנדיבות  ., למעט הנגב בקו הבצורת שסבל ממיעוט גשמים  המקומות נוח לחיטה

הבמקרים   עם  החורף  חיטה.רבים  במהלך  חמים  יותר  גרמו    שבועות  נמרץ  )טבלה    ולהשתבלותלגידול  יותר  .  (6מוקדמת 

שנגרמה עקב הגשמים   ,המסחריים ובמבחן שהיה בחוות עדן  בשדות  מהזניםבזמן הקציר נמצאה רביצה בחלק    ,כתוצאה מכך

הז.    יםווהק.  נטו לרבוץ יותר מהאחרים  3רס.-ו  1רב.  והקווים    גדרה ועומר  ניםתחילת אפריל. הזבו   סמרשירדו בסוף חודש  

  ן עומר הזממרבית הזנים והקווים במבחן. סטטיסטית    וביבול גבוה ונבדל  ובלט(  78)  רגבוגדיש    יםהזו  ,  87אג.  ,  83אג.  ,  1007

הם נראה פי הוכ , בלטו ביבול הנמוך יחסית לאחרים ,שנזרעו בדרום , 89אג. -ו 88אג.  :זני אגרידרה . הניבו יבול נמוך 3רס. -ו

 . ףרהשנה בחו ושררש ,יחסיתגבוהות וטמפרטורות מתאימים למצבי הקיצון של מיעוט גשם  ינםא

 . (10)טבלה   בחלק מהמבחנים 625וים החדשים בלט הז. ומבין הק .גבוה ותקין בכל הזנים והקווים המשקל הנפחי נמצא 

 יבמשקל  ובלטוהזן עמית    1007הז.    ,87, אג.  2, רב.  1ים רב.  ווגבוהים ותקינים בכל הזנים והקווים. הקהיו  משקלי האלף   

 (. 11)טבלה  יםגבוההאלף ה

התבלטו באחוז חלבון   3.  רס-, ו1רב.  ,  88, אג.  87אג.  הקווים  ו  ן גדרההזתקין במרבית הזנים והקווים.  אחוז החלבון נמצא   

(  25.0%. אחוז הגלוטן נמצא גבוה ותקין )מעל (12)טבלה  התקבל אחוז חלבון נמוך 279ובקו הז.   (78) רגב ועמית  ניםגבוה. בז

יתכן  וימ"מ,    235  -כ  ,של גשםכמות גדולה  ירדה  בחלק השני של החורף  ם  ש  ,ת, למעט במבחן שנערך בגבמרבית הזנים והקווים

גדרה  88אג.  -ו  87אג.  . הקווים  יפת החנקןטסבל מש  שהגידול הז  והזן  גבוה.  גלוטן  באחוז  )והקו  עמית    ןהתבלטו   (78רגב 

 (. 16נמוך )טבלה מספר רטוב נמצאו בעלי אחוז גלוטן  וכיתאין

  נם ישבכל האתרים שבכך ניתן להבחין  ,המיוצר לדונם על ידי הכפלת היבול באחוז החלבוןכאשר מחשבים את יבול החלבון 

. בשנה גשומה צריך להקפיד על דישון ראש  1007הז.    הזן גדיש והקוכדוגמת    ,העליון של הטבלה  הבחלקממוקמים  ה  זנים

  יבול להעלות את  היה יכול  במבחן בגת  נוסף    דישון ראש  . והאפילים  יבולהזנים עתירי  בבמיוחד    ,במהלך עונת הגידולמוגבר  

כנראה נגרם  ש  ,עקב חלבון נמוךבכל זאת  דומה לאגמון החולה, ויחסית לחוות עדן ולדונם היה גבוה    היבול  .החלבון לדונם

 .יבול חלבון נמוך יותרבקבל הת ,שטיפת חנקןממגשם מרובה ו

סבילות גבוהה   יש לוואינו נוטה לרביצה  שלרוב ,בכל המבחנים. זהו קו אפיל, בעל יבול גבוה מבחןשנתיים סיים  83הקו אג. 

  ית רבמגבוה בהניב יבול חלבון  והוא    ,גבוהה של הפרמטרים הנבדקיםבינונית עד  איכות  במבחנים נמצאה  למחלות עלים.  

   .הכנסתו לתצפיות מסחריותאת . יש לשקול םקריהמ

  ינם הם א, כך ששהיו קשים ראינו שיש להם בעיה בנגבבתנאי השנה  ראשונה.  הבפעם  שנה  נבחנו ה  89אג.  -ו  88אג.    ויםהקו

 . במקומם  ולנסות קווים אחרים מלץ להוציאםומלפיכך, לתנאים קשים.  מתאימים

שבאה לידי ביטוי    , באיכות הזרעיםיש בעיה  איכות טובה.  בוהניב יבול גבוה    , השתבלותמועד ההינו בינוני ב  1007הקו הז.   

 ראוי להכניסו לתצפיות מסחריות.  וזו, לב לבעיה  יםלשכדאי  .(5 )טבלה במספר נבטים נמוך למ"ר

אבל   ,ברווח לדונםהממד הכלכלי של כל זן. ברור שיש הבדל בין האזורים ( מראה את 20הטבלה האחרונה שהוצגה )טבלה 

צריך   ,על זן בקבלת ההחלטה .מפוטנציאל הרווח שיכול הזן להביאבחירת הזן המתאים לאזור צריכה להיות מושפעת 

ובצפון  ,בדרום יש חלקות עם תנאים טובים במחזור ירקות :התאמה בין הזן לחלקה שבה הוא נזרעשבאמת יש  לשים לב

 לאגור מים לסוף הגידול.יש חלקות שהן שוליות ויותר דומות לנגב ביכולת 



 תודות 

לצוות  ; יזרעאל - חורש לצוות גד"ש ; קיבוץ גתבגד"ש הלצוות ; בית קמהקיבוץ בגד"ש הלצוות ; באריקיבוץ בגד"ש הלצוות 

בגילת  ל;  בעמק החולהמרכז המחקרים  צוות  ; לחוות עדן הזנים   -צוות המעבדה  בדיקות האיכות של  צוות  לולעופר  ;  על 

הזנים  הקומביין ענף הפלחה  לעדי סלוניקו על העריכה הלשונית;  ;  מחברת "אחיטוב" שקצרו עבורנו את מבחני  להנהלת 

   .ולארגון עובדי הפלחה על מימון הניסויים 

 


