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 תקציר 

רמת ב מבוא חמה ובמזרחי, העמק שבחוות עדן בבדרום,  בנירים נזרע בשלושה אתרים, זני הקינואה  ןמבח

ם הנמצאים במחזור פלחה מעורב עם זנים. המבחן התבצע בשטחי 9 נבדקובמסגרת מבחני הזנים הגולן. 

יבול גרעינים,  מבחינת הזנים נבדקו דגן, חיטה או שעורה.  ולקינואה הי מושקד יםשלחין, כאשר הגידול

הושקה בדרום המבחן   .סוף דצמבר עד תחילת ינוארזריעת המבחן התבצעה ב. א"ואחוז א אחוז סוג א'

שלב הקציר לגרעינים התבצע ב קווים בהשקיית עזר בסוף הגידול. ב  -מבוא חמה בבחוות עדן וו ;נוע-קוב

שר בחוות עדן בוצעה הקמלה בחומר ריסוס. בדרום נבטה החלקה תוך שבוע כא ,שהצמח היה יבש לגמרי

  ,ך הגידול היה חמישה חודשיםמששה שבועות עד שהצמחים הציצו בצורה מלאה. וכמעט של לפוחובצפון 

בזמן הקציר נמצאה רביצה בחלק   יבשות מלאה לשבעה חודשים.יהתארך הגידול עד להתואילו בצפון 

רוע ישנערך בחוות עדן עבר אהמבחן  עמידות לרביצה. ראההבנוסף ו ,לט ביבול גבוההתב 217מהזנים. הזן 

גרם   דברהו ,התייבשותלאחר שחלק מהזנים כבר היו עם גרעינים ובשלבי  ,סערה עם גשם ורוחות חזקות

כל הזנים היו   ,איכות הגרעינים מבחינת  לפגיעה ביבול וכנראה גם באיכות הגרעינים.ולשבירת  צמחים 

 . 1008-ו 165, 217, 1007א התבלטו הזנים "מלבד הויקינגה. באחוז סוג א ,גבוהאחוז סוג א'  בעלי

 מבוא 

( הChenopodium quinoaהקינואה  הירבוזייםי(  ממשפחת  צמח  האנדים    ,א  הרי  באזור  מקורו  אשר 

שבדרום אמריקה, שם שימש ומשמש כמקור מזון חשוב במשך אלפי שנים. זרעי הקינואה עשירים בחלבון, 

כגון: אשלגן, סידן, מגנזיום, זרחן וברזל.   ,מינרלים חשוביםבויטמינים ובופלבנואידים,  בסיבים תזונתיים,  ב

שהוא מכיל חומצות אמינו חיוניות, במיוחד ליזין החסרה    מכיוון  ,לחלבון הקינואה איכות גבוהה ביותר

ולכן מתאימים גם לחולי צליאק    ,ומתיונין החסרה בקטניות. זרעי קינואה אינם מכילים גלוטן  ,בדגניים

בתעשיית   קינואה  בסיס  על  חדשים  מוצרים  לפתוח של  מה שהביא  בחיטה,  למוצרים שמקורם  כתחליף 

בוקר, קרקרים, לחמים ועוד. ישראל מייבאת כל שנה מאות טונות של זרעי    כגון: קמח קינואה, דגני  ,המזון

 קינואה. 

חקלאי ישראל מחפשים גידול נוסף למחזור הגידולים בשדות הפלחה. על הגידול להיות ממשפחה בוטנית 

  שונה מחיטה, כלומר לא דגן, ושיהיה רווחי בתנאי הגידול של ישראל. צמח הקינואה נמצא עונה על דרישות 

ממשפחת הדגניים וגדל גם בתנאי פלחה. עמידותו של צמח הקינואה לתנאי סביבה קשים    ינואשמאחר    ,אלו

את אקלומו לתנאי קרקע ואקלים מגוונים ברחבי    ווהשונות הגנטית הרבה בין זני הצמח השונים אפשר

עד   לגובה של  הים  פני  גדלה החל מגובה  בדרום אמריקה הקינואה  מ  4,000העולם.  הים,  מטרים  פני  על 

שם הצמחים חשופים לתנאים קיצוניים של    ,אקלים הקר שברמות הרי האנדיםב  אףים ויתנאים סובטרופב

 רוח, קור, בצורת, ברד ומליחות. 

 



הזנים מבחן  הגרעינים    :מטרת  ואיכות  היבול  הקינואההעלאת  חדשים  באמצעות    של  זנים  איתור 

 . ישראלהמתאימים לתנאי הגידול ב

 וחומרים:שיטות 

 זנים.  9במבחן נכללו  .חזרות 6-)זן(, במתכונת בלוקים באקראי ב חד גורמי – שיטת המבחן .1

 משווק הזרעים ורשימת הזנים במבחן : 1טבלה מספר 

 משווק הזרעים  שם הזן

 זרעים דליה 3

 זרעים דליה 155

 זרעים דליה 165

 זרעים דליה 217

 זרעים דליה 1007

 זרעים דליה 1008

 זרעים דליה ויקינגה

 אגרידרה  901

 אגרידרה  902

 

 

 אגרוטכניקה   .2

 פרטי החלקות והעיבודים  :2טבלה מספר 

 מבוא חמה  חוות עדן  נירים  

 חיטה חיטה שעורה גידול קודם 

 חריש דיסק משתת  עיבוד יסוד 

 קלטור ארגז מחליק  קלטור  

 תיחוח      

 יחידות 8 יחידות  4.6 יחידות 8 דישון חנקן יסוד 

 30/12/2020 5/1/2021 23/12/2020 זריעה 

 200 200 200 עומד זריעה 

 יחידות 4     דישון ראש 

   ' סמ"ק/ד 15לגטו  - 7/3/21   הדברה 

   ' סמ"ק/ד 50דגנול  15/3/21    

   ' סמ"ק/ד 200סקפול  13/6/21   הקמלה 

 12/7/2021 16/6/2021 25/5/2021 קציר 

 

 

 



 והשקיות  משקעים .3

 משקעים והשקיות לפי חודש : 3טבלה מספר 
 

 נירים
 

 חוות עדן 
 

 מבוא חמה 
 

 השקיה  גשם חודש 
    

 27 נובמבר 
 

39 
 

119 
 

 41 דצמבר 
 

68 
 

101 
 

 85 20 69 ינואר
 

124 
 

 49 פברואר 
 

88 
 

110 
 

 16 30 10 סמר
 

25 
 

 30 12 45 5 30 0 אפריל

 30 491 45 301 80 196 סה"כ 

 276 סה"כ כולל 
 

346 
 

521 
 

 208 סה"כ בזמן גידול 
 

239 
 

301 
 

 

 

במהלך עונת הגידול נבחנו המדדים: מועד הצצה, עומד נבטים, אחוז כיסוי השטח,  . בדיקות ומדדים:  4

 גובה קמה ונטייה לרביצה.

 . א "אחוז סוג א, מדדים המקובלים בגידול קינואה לגרעינים: יבול גרעינים, אחוז סוג א'בקציר נבדקו ה

 JMP-5.0בחבילת תוכנה    Kramer  &Tukey ניתוח סטטיסטי לשונות נערך עפ"י    . ניתוח התוצאות:5

 .   P>0.05למובהקות סטטיסטית של  

 

 תוצאות: 

 נבטים

   מספר נבטים למ"ר: 4טבלה מספר 

   מבוא חמה    חוות עדן    נירים

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

901 194 901 126 901 193 

 157 ויקינגה 121 902 177 902

155 175 155 116 165 141 

 138 155 110 3קו  169 ויקינגה

3 166 1008 97 3 133 

 125 1007 96 ויקינגה 135 1008

217 135 165 88 902 123 

1007 132 1007 83 217 119 

165 120 217 83 1008 88 

 

  



 גובה 

 גובה צמחים בסנטימטר ביום הקציר : 5טבלה מספר 

   מבוא חמה    חוות עדן    נירים

 גובה  זן  גובה  זן  גובה  זן 

3 106 3 136 155 137 

155 104 155 121 1008 136 

1008 98 217 113 3 135 

165 96 1008 112 217 130 

217 93 165 106 165 112 

1007 93 1007 100 1007 105 

902 88 901 94 901 95 

901 83 902 86 902 85 

 60 ויקינגה 69 ויקינגה 58 ויקינגה

 

 רביצה 

 הערכת רביצה : 6טבלה מספר 

   מבוא חמה    חוות עדן    נירים

 רביצה  זן  רביצה  זן  רביצה  זן 

217 0.4 217 0 217 0 

 0 ויקינגה 0.25 ויקינגה 0.6 902

1007 0.6 155 0.4 155 0 

155 0.8 1007 0.4 1007 0 

165 1.2 165 0.5 165 0 

 0 1008 0.9 1008 1.4 ויקינגה

3 1.5 902 3 902 0 

1008 2.1 901 3.6 901 0 

901 2.2 3 5 3 0 

 

 

 יבול 

 בק"ג.  יבול גרעינים: 7מספר  טבלה

     מבוא חמה      חוות עדן      נירים

 יבול גרעינים ק"ג/ד'  זן  יבול גרעינים ק"ג/ד'  זן  גרעינים ק"ג/ד'  יבול זן 

 א 438 217 א 113 217 א 421 217

בא 96 155 אב 367 155  ב 393 165 

בא 86 1007 אב 358 902  ב 381 1008 

ג בא 75 165 אבג  354 165  ב 375 902 

ג ב 69 1008 בגד  317 1007  בג  323 155 



ד ג 44 3 גד  290 3  בג  314 901 

 ג 313 3 ד 27 ויקינגה ד 283 1008

 ג 296 1007 ד 23 901 ה 198 901

 ד 182 ויקינגה ד 21 902 ה 163 ויקינגה

 

 ' אחוז סוג א

 אחוז סוג א'   :8טבלה מספר 

     מבוא חמה      חוות עדן      נירים

 אחוז סוג א'  זן  אחוז סוג א'  זן  אחוז סוג א'  זן 

 א 96% 1008 א 91% 1008 א 98% 165

 א 95% 1007 אב 90% 165 א 98% 1008

 אב 94% 165 אב 89% 1007 אב 98% 1007

 אב 94% 217 אב 88% 217 אב 97% 217

 אב 91% 3 בג  86% 901 אב 97% 3

 אב 91% ויקינגה בג  85% 155 אבג  97% 155

 ב 91% 901 גד  83% 902 בג  96% 901

 ב 90% 902 גד  82% 3קו  ג 95% 902

 ב 89% 155 ד 78% ויקינגה ד 90% ויקינגה

 

 א " אחוז סוג א

 א "אחוז סוג א :9טבלה מספר 

     מבוא חמה      חוות עדן      נירים

 א " אחוז סוג א זן  א " אחוז סוג א זן  א " אחוז סוג א זן 

 א 17% 165 א 1% 1008 א 82% 1007

 א 14% 1008 א 1% 165 א 75% 217

 א 13% 1007 א 1% 1007 א 73% 165

 א 13% 217 א 1% 217 א 70% 1008

 א 10% 155 א 1% 155 אב 57% 155

 ב 3% 901 א 1% 901 בג  23% ויקינגה

 ב 2% 3 א 0% 3קו  ג 21% 3

 ב 1% ויקינגה א 0% 902 ג 19% 902

 ב 1% 902 א 0% ויקינגה ג 13% 901

 

 

 דיון 

של ו הנגבתנאי האקלים של  גדלו בתנאי אקלים שונים. ,הארצי  זני הקינואה שלושת האתרים שהיו במבחן

ות גשמים וטמפרטורותר י היו מבוא חמהבואילו מעט גשמים וטמפרטורות יחסית גבוהות, כללו  חוות עדן

 .  נמוכות יחסית



הזנים  ,כלליבאופן   בכל  מדי  גבוה  היה  במבחן  להערכתנו  190-120בין    -  העומד  למ"ר.  העומד   ,נבטים 

השפיע על רמת הרביצה    דברה שתכן  יי  נמוך מכך.אף  ואולי    ,נבטים למ"ר  70-50  האופטימלי צריך להיות

,  217הגרעינים. הזנים:  נפגעו יותר ביצירת יבול   - וזנים שהייתה להם רביצה חזקה    ,של הזנים באופן שונה

  , 3-ו  1008,  901זנים  בנמצאה  רביצה חזקה  תכונה גנטית.  ב  ואפשר שמדוברפחות רבצו,    155-ו  1007,  902

במבחן בחוות עדן הערכה    (.6)טבלה מספר  הגורם שהשפיע עליהם ביצירת יבול גבוה יותר    ו זהשיתכן  וי

א לאחר  בוצעה  סערתרוע  ילרביצה  חזקות   של  ה  ,רוחות  יותר ונראה  סבלו  ראשונים  שחנטו  יה שהזנים 

 סבלו פחות ורובם נשארו זקופים.   ,רועיזנים שהיו בשלב פריחה או מילוי גרעין בזמן האשבעוד , ונשברו

הניבו אף הם יבול    165-ו  902,  155הזנים  במבחן.  ד ונבדל ממרבית הזנים  וגבוה מא  התבלט ביבול  217הזן  

הרביצה החזקה שנבעה   שלביבולו בנפגע    901הזן  שתכן  יבלטו ביבולם הנמוך, י  ויקינגהו  901גבוה. הזנים  

שהיה עם אחוז א' נמוך   ,מלבד הזן ויקינגה  ,. אחוז סוג א' היה גבוה במרבית הזניםמעומד צמחים גבוה מדי

א סוג  אחוז  הזנים.  שאר  מכל  למבחןה (  9)טבלה  א  "במובהק  ממבחן  מהם    ,שתנה  להבין  לנסות  וצריך 

יש פוטנציאל למחיר    וון שבכךכי  ,גבוה מהמקובל בשוקדל  והגורמים המשפיעים על היכולת הזו של הזנים לג

 . גבוה יותר

יש לבחון  )ונילה( ולהתמקד בקווים החדשים.   3מומלץ להפסיק לגדל לגרעינים את הזן  ,אור תוצאות אלו ל

   א גבוהים במיוחד. "א-שהיה להם יבול גבוה ואחוזי סוג א' ו   ,165-ו  1007,  155,  217הכנסה למזרע של הזנים:  

  , מלץ לעקוב יותר על מהות הקשר בין הטמפרטורות לתגובות הצמחובמבחנים הבאים בשנה הקרובה מ

בתקווה לאחוזי נביטה    ,זרעים למ"ר  100  -. עומד מומלץ לזריעה ירד לולתעד הופעת פרחים ומילוי גרגר

ונראה שטיפול מוקדם בנביטת עשבי החורף   ,סבירים. זמן הזריעה היה טוב למרות הנביטה האיטית בצפון

שהצמח יבש ככל כלא להקמיל את הגידול ולקצור אותו  שיחסי. יש לנסות  מהם טוב באופן  עזר להתחמק  

 הניתן בצורה טבעית.

 

 תודות  

דליה   זרעי  נירים; לחברת  גד"ש  לצוות  גד"ש מבוא חמה;  בניקוי   -לצוות  על שיתוף הפעולה 
 מות.ימיון הדגבו

 

 


