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 תקציר 

במסגרת מבחני הזנים הנערכים   ,גלאוןשטחי גד"ש  נערך השנה ב  בתנאי בעל בנגב  חימצה מבחן זני  

בבמקומ שונים  הות  הזנים  מבחץ.  רא רחבי  חימצה,   לבחוןה  טרבמה  נעשן  של  חדשים  זנים 

כדי לה לזנים הקיימים,  כלל  את איכותו.    ולשפרהיבול  כמות  את    גדילבהשוואה  זנים,    9המבחן 

ותיק  יניב מסחרי  זן  ונבדקו  .  כביקורתששימש  הם  לניסויים  בקומביין  נקצרו  חינת מבהזנים 

גבוה במובהק מהזנים כללי  יבול  , פלג ובר הניבו  זנים זהביתה  .המדדים המקובלים בגידול חימצה

יבול סוג א' גבוה  ובר הניבו    . הזנים פלגסוג א'ם ביבול  יהנבדלו בינ  אנים למרבית הז  ברעם ושירה.

ברעם,   עידית,  מהזנים  ביותר  לז  ושירה.    BD-1במובהק  הגבוה  האלף  משקל  את  היה  פלג  ן 

 במובהק מיתר הזנים, מלבד ברעם ויניר. 

 

 מבוא 

האחרונות   במחזור חהמהווה  בשנים  חשוב  גידול  בעיותולים  הגיד  ימצה  בשל  אך  סחר    בארץ, 

במ קיטון    החימצהחיר  וירידה  חל  האחרונות  ובשנים  יציב,  אינו  בארץ  המזרע  היקף  בעולם, 

חומר גלם לממרחי כ יםשמשמ הגרגרי החימצ דונם. 25,000-נאמדים בעונה זו בכה ,בשטחי המזרע

את שטחי החימצה בארץ,    ם נעשים להרחיבם רבימאמצי   פל ולגרגרים מבושלים.אהחומוס, לפל

 החימצה ו את רווחיות הגידול.  גדיליש צורך במציאת זנים שי  ןלכו  ,להזו  היבואעם    דלהתמוד כדי  

מצים  מא  םית נעש. שנים רבומחלות קרקע, מחלות עלים, מזיקים ועשבים טפילים   המ כל  רגישה

זני    מתוך כוונה לאתרר  ות אלה, בעיקעם חלק מבעי  ותו להתמודדע סיישי  ,פוח זנים עמידים ילט

 עלים אסקוכיטה וכשותית. המחלות לו ,וםת הקרקע פוזרילעמידים למחהחימצה 

זני   בעל  חימצה  המבחן  גד"ש  בנערך השנה  בתנאי  הזנים    , גלאוןשטחי    םיהנערכבמסגרת מבחני 

שוניבמ בארץ.  קומות  מבחם  היא  מטרת  הזנים  של    דוקלבן  חדשים  בע  חימצהזנים  ל  בתנאי 

רמות  ש  באזורים כדי  ותיקיםוהלזנים    בהשוואה  ,("ממ  400-350-)כ  תוי בינונהמשקעים  בהם   ,

את   איכותו כמות  להעלות  ואת  כלל    .היבול    ים ותיק  יםמסחרי  זנים   2הם  שבזנים,    9המבחן 

למזרעזנים    4  ,כביקורת שנכנסו  האחרונות  במשקים  מסחריים  ,  חדשיםזנים    3ועוד    ,בשנים 

מסחריים שאינ הזם  ונבדקו  נים  .  לניסויים  בקומביין  המקובלים  דמהמבחינת  נקצרו  בגידול דים 

יצרה    משקעים שירדהוכמות ה  ,בחורף היה נוח להתפתחות החימצהששרר  ויר  והא  מזג  חימצה.

בכך  האביב היבש באופן יחסי היטיב ב,  גנ בעל בעומק הרטבה מספק בקרקע לגידול חימצה בתנאי  

לה התנאים  את  מחלוושהפחית  נוף,  צרות  התות  על  שהקשה  יתכן  בעלאך  לגדול  באביב  נאים   .

 .ללא אירועי שרב , כמעטשררה טמפרטורה נוחה לחנטה
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)זן(, במתכו-חד  מבחן  המבחן:  שיטת .1 באקראי  יקובל  נתגורמי    במבחן   .ותחזר  6-בם 

 של חימצה. זנים   9נכללו 

 אגרוטכניקה:  .2

 חיטה לגרגריםגידול קודם: 

 קלטור. , חריש: יסוד עיבודי

 גידולי שורה.המיועדת לזריעת  ת במזרעה משקי 3.1.2021יך ארבת  התבצעה ה:יעזר

 זרעים למטר שורה 15הזריעה:  שיעור

 ( מ' 12ך אור ;מ' 1.93רוחב מ"ר ) 23.16שטח כל חזרה: 

 13.1.2021ריך אבת :הצצה

 סמ"ק/ד'  100. סלקט סופר  סמ"ק/ד'  100  רילקסק/ד' +  סמ"  140  רייסרהדברת עשבים:  

 להדברת דגניים.

  + סמ"ק/ד'    300קנון    + סמ"ק/ד'    50סיגנום  סמ"ק/ד'.    75פרמיום    :הצומחטיפולי הגנת  

 סמ"ק/ד'.  100אטלס 

 ללא השקיה: 

  

 , המטפחים ויצרניות הזרעיםותכונותיהם: רשימת הזנים 1טבלה 

 שם המטפח יצרן הזרעים  הזןשם 
מבנה  
 הצמח 

עמידות /  
ישות  רג

 יוםוזרפל

ת  צור
 רע הז

  צבע
 הזרע 

 בז' מקומט רגיש פתוח ברוך רטיג   הזרע  זהבית 

 הזרע  בר 
ברוך רטיג ז"ל 

 כטמןואלחנדרו ש
 'בז מקומט עמיד זקוף

 ז' ב-לבן מקומט עמיד פתוח אודי מדן הזרע  ברעם
 'בז מקומט רגיש פתוח אודי מידן הזרע  יניר
 בז' -לבן מקומט רגיש פתוח מידן דיאו הזרע  פלג
 'בז מקומט עמיד זקוף לילי י גמול דליהזרעים  נריה

 עידית
 מכון וולקני 

 והפקולטה לחקלאות
ושחל  דוד בונפיל

 ועב
 בז' מקומט רגיש פתוח

 שירה
 וולקני  מכון 

 חקלאותה לטלוהפקו
דוד בונפיל ושחל 

 עבו
 בז' מקומט רגיש פתוח

BD-1  בז מקומט רגיש פתוח מולי גלילי  מכון וולקני' 
 

 בגלאון   חודשי השנהת בוצעהממים קעמשכמות ה:  2 הטבל

 

 

 סה"כ מאי  אפריל  סמר פברואר  ינואר  דצמבר  נובמבר  אוקטובר  ספטמבר חודש 

משקעים  
 )מ"מ(

0 0 135 40 124 90 23 0 0 412 



בתאריך    קציר: .3 התבצע  לניסויים.    17.6.2021הקציר  לכל  בקומביין  נקצרה  חזרה  כל 

 400-כשל  מה  לקחה דוגה נשקלה ידנית ונקחלכל    כל אורכה.ורות גידול( ולרוחבה )שתי ש

   מיון לגודל ואיכות.שם ל ,גר' בשקית

משקל  לו התפלגות לגודל ו יבול  :צהמיול חבגיד ובלים הזנים נבדקו למדדים המקבדיקות:  .4

 ., אלא אם צוין אחרתמשקל אלף נלקח מגרגרים סוג א' .אלף

התוצאות:   .5 לסטטי  ניתוחניתוח  נערסטי  עפ"שונות    בחבילת   Kramer&  Tukey   יך 

   .JMP-7.0 הנתוכ

 תוצאות 

 עומד הצמחים  :3ה טבל

 זן 
מספר צמחים  

 למטר שורה 

 A 14.2 נריה
 AB 13.7 יניר 

 AB 12.7 זהבית 
 AB 12.6 ברעם 

 AB 12.5 בר 
 B 12.2    פלג 

BD-1    B 12.1 
 C 7.8      עידית 
 C 6.5      שירה

 11.6  ממוצע 

  י עפ"במבחן שונות  בין הטיפולים P>50.0מובהק  הבדלעות על מצבי עמודה הבאות נותת שואותיו
 Kramer& Tukey 

 
י  עידית ושירה נמוך מהעומד הרצוי בגידול חימצה בתנאעולה כי עומד הצמחים בזנים    3מטבלה  

 בעל.
 

 האלף ומשקל  אחוז סוג א' ,: אחוז פחת, אחוז סוג ב' 4טבלה 

 אלף משקל  זן  א'  ז סוגאחו זן  אחוז סוג ב'  זן  אחוז פחת  זן 

BD-1 A 9.0 BD-1 A 39.4  פלג A 88.9  פלג A 420 
 AB 413 ברעם  A 87.1 נריה AB 31.9 זהבית  A 8.0 זהבית 
 AB 413 יניר  A 86.2 בר  BC 24.7    עידית  AB 6.9 עידית 
 BC 400    נריה AB 84.2 יניר  BC 23.4    שירה ABC 6.3 שירה
 BC 400    ר ב AB 83.6 ברעם  CD 16.3       ברעם  BC 5.0    ברעם 
 C 392       שירה BC 76.5   שירה CD 15.8       יניר  BCD 4.0    נריה

 C 387       עידית  BC 75.0   עידית  D 13.6          בר  BCD 4.0    בר 
 D 68.0 BD-1         D 361        זהבית  D 12.7          נריה CD 3.4       יניר 
 D 356         זהבית  D 11.1 BD-1        D 60.5          פלג  D 2.1          פלג 

 394  ממוצע  78.9  ממוצע  21.1  ממוצע  5.4  ממוצע 

  י עפ"שונות במבחן  בין הטיפולים P>0.05מובהק  הבדלמצביעות על  עמודה הבאות נותת שואותיו
 Kramer& Tukey 

 

 :ערותה

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

 . סוג א' חושב לפי יבול אלףמשקל  .ב



  של הזנים ברעם, נריה,פחת גבוה במובהק מיה את אחוז ית הוזהב BD-1לזנים   עולה כי 4טבלה מ

ביבול  התאפיינו גם לו זנים א ם קטנים ושבורים.בעיקר מזרעיאחוז הפחת נבע  .יניר ופלג ,בר

 במובהק מיתר הזנים במבחן. ,ביותרם כימוובמשקל האלף הנ' וג כאחוז אהמסו

 מלבד ברעם ויניר.  ן פלג היה את משקל האלף הגבוה ביותר במובהק מיתר הזנים,לז

 

 א'  יבול סוגו ב'  , יבול סוגכללייבול : 5טבלה 

 זן 
 י ליבול כל

 )ק"ג/ד'(
 זן 

 יבול סוג ב' 
 ק"ג/ד'( 

 זן 
 יבול סוג א' 
 )ק"ג/ד'(

 A 105 פלג  A 124 BD-1 A 38 זהבית 
 A 101 בר  A 37 זהבית  A 120 פלג 
 AB 97 נריה B 21   עידית  A 115 בר 

 ABC 87 בית זה B 16   שירה AB 111 נריה
BD-1 ABC 98  פלג   B 15  יניר ABC 79 

 BC 69    עידית  B 14   בר  ABC 92 יניר 
 BC 67    ברעם  B 14   נריה ABC 90 עידית 
 B 14 BD-1       C 59   יניר  BC 80    ברעם 
 C 55       שירה B 13   ברעם  C 71       שירה
 80  ממוצע  20  ממוצע  100  צע ממו

  י עפ"במבחן שונות  בין הטיפולים P>0.05מובהק  הבדלמצביעות על  מודהע הבאות ותנת שואותיו
 Kramer& Tukey 

 יבול לאחר הורדת פחת. =לי ליבול כ :ערהה*

 

 בול כללי גבוה במובהק מהזנים ברעם ושירה.יובר הניבו , פלג זנים זהביתה עולה כי 5טבלה מ

 ביותר, במובהק משאר הזנים במבחן. גבוה  הג ב' יבול סוהניבו  יתוזהב BD-1הזנים 

הז למרבית  בינ  אנים  ביבול  יהנבדלו  א'ם  פלגסוג  הזנים  הניבו    .  במובהק  ובר  גבוה  א'  סוג  יבול 

 רה. יוש  BD-1מהזנים עידית, ברעם,  

 דיון ומסקנות 

מבח היא  ן  מטרת  חדשים  לבחוןהזנים  ותיקים  זנים  לזנים  בהשוואה  חימצה,  בע  ,של  ל  בתנאי 

משקעים נייאפתהמבאזורים   של  בינונית  בכמות  איכותו.  ים  ואת  היבול  כמות  את  להעלות  כדי   ,

בחלקת הקרקע  .  כמות הגשם יצרה עומק הרטבה מספק בקרקע לגידול חימצה בתנאי בעל בנגב

 פוזריום. הולחת במחלת תה מאילא הימבחן ה

הנוחים   האויר  מזג  תנאי  זו,  בלמרות  היה  עונה  במבחן  הכללי  ועהיבול  מאוד  מכך  נמוך  יותר  וד 

א'.   הסוג  החלקהמלבד  יבול  של    פוריות  ערה  העונה  נברניםופעילות  ליבול  נוסף  הסבר  ,  בסוף 

כי  איכות נראה מאות הבבדיקת דוג י.הנמוך אפשר לתת בחלקו לאחוזי הפחת הגבוהים באופן יחס

 אכילה של הליותיס.  זרעים רבים שבורים וברבים מהם ניכרו נזקיהיו בחלק מהזנים 

, אם כי  ושירה    BD-1במובהק מהזנים עידית, ברעם,    תריו  יבול סוג א' גבוה ובר הניבו    פלג  הזנים

של א'  סוג  יבול  הניב  100  גם  שירה  הזן  טוב.  כיבול  נחשב  אינו  ב  ק"ג/ד'  הנמוך  היבול  יותר  את 

ביותרבשנה    .במבחן הגבוה  היבול  זה הניב המבחן הבעל את  זן  יבול  שעברה  היה  עידית  לזן  . גם 

 הלקוי.  עומד הצמחיםם בשל בשנה שעברה. יתכן ששני זנים אלו נפגעו ביבול גבוה
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 השדה וליווי הניסוי.  על העמדת - גלאוןוות גד"ש צלו לדודו אלעזרי

 הזנים החדשים. והעמדת  פעולהתוף העל שי -למטפחים 

 .והקצירעל תפעול הקומביין  - ולנטע הקוצרלעופר אחיטוב 

 על העזרה בקציר. -ציק אברבנאל אילו שמעון פרגמניקל, לנועם עמיר

 דוגמאות. העל העמדת הציוד למיון  -זרעי שער העמקים לחברת 

 סוי. על מימון הני -חה רגון עובדי פללא

 


