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   ;מרכז חקלאי העמק -יורם שטיינברג  ;שה"מ - , יואב גולןאור רם

 מגדלי הדרום; - גידולי שדה נגב; נועם עמיר  - ליאור גברעוזי נפתליהו, 

 עין השלושה גד"ש  - בן גליוחאי גד"ש צב"ר קמ"ה;  -; יגב קילמן גד"ש העמק -רועי רבן 

 

 תקציר 

להשוות   היא  המבחןמטרת  במחזור שלחין.  וחמניות, כולם בהשקיה  ב  םמבחני זני  שלושההוצבו    2021  בעונת הגידול

 מהם ש  ,זנים  5  נבדקובמבחן    .לשפר את יבול החמניות ואת איכות הזרעונים  במטרהבין זני חמניות קיימים וחדשים,  

חלק מהזנים החדשים מאופיינים בעמידות חלקית או מלאה לקוטלי   .3  תיק ד.י.והזן הוביקורת  כו  ,מכלוא חדשים  זני  4

חומרת   לעלקת החמנית.  בעלי סבילות גבוההנמצאו    SHS 115-ו  SHS 46  הזניםדזולינונים.  מיעשבים ממשפחת האי

דווקא היו יותר עלים שבו    , 6שאר הזנים, מלבד עמק  מבמובהק    נמצאה גבוהה ביותר,  SHS 97מחלת הקימחון בזן  

א הגבוהה ביותר יה  SHS 97קבון הקרקפת בזן  ירמת הנגיעות במחלת ר  .מאשר בשאר הזנים   נקיים מתחת לקרקפת

 SHS 97הזן  הנמוכה ביותר.  הקמה    SHS 46  -לו  3  .ד.י-ל  ; הגבוהה ביותרהקמה    6זן עמק  ל  במובהק מיתר הזנים.

. במבחן בצב"ר קמה הופיעה רביצה היה אפיל ביחס לשאר הזנים  SHS 115  -ו  ,הקדים לפרוח ביחס לחלק מהזנים

-הוא הגבוה ביותר ונבדל משאר הזנים, מלבד מ SHS 97אחוז הצמחים שרבצו בזמן הקציר בזן  קשה בחלק מהזנים;

 SHS 46הזן  .  בכל האתרים  3ד.י.  -מ   במובהק  נמוך  אא'-ו  הזרעונים מסוג א'  אחוז  6  עמק  זןל  במבחן נמצא כי  .3.י.  ד

במבחן   6הגבוה ביותר בכל המבחנים, במובהק משאר הזנים, מלבד הזן עמק  ואת יבול סוג א'    הניב את היבול הכללי

באופן מובהק בכל   SHS 97היה גבוה משל    6של הזן עמק  והיבול סוג א'  היבול הכללי    .בגד"ש העמק ובעין השלושה

 SHS,  3אורך הזרעונים בזן ד.י.  היה  בכל האתרים    רק בגד"ש העמק.גבוה    6היה הזן עמק  יבול סוג אא'  בו  ,האתרים

 .SHS 46 הזן שלזה , ובגד"ש העמק וצב"ר קמה גם מ6גדול במובהק משל עמק  SHS 115 -ו 97

 

 מבוא 

והיקף הגידול  ,אחד מגידולי הקיץ הנפוציםהיה בעבר הלא רחוק  ,אדם מאכל לבניכ שזרעוניה משמשים ,גידול חמנית

  -סתכם בכובשנה האחרונה ה  ,דו. בשנים האחרונות היקף הגידול הצטמצם מא100,000-היה בשנים מסוימות מעל ל

עיקר שווקו הזרעונים בבהן  ש  ,ם קודמותיבשונה משנ  ,לשיווק בארץכיום  מיועד  מרבית היבול    דונם בכל הארץ.  10,000

לדרישות בהתאם  ,  ובכתפיים רחבות  ומעלה  מ"מ  25.0  שלרך  ואים בייצור זרעונבמאמצים  אז מוקדו ה  ןלכו  ,לספרד

בשל היותם  השוק,  דרישות  זני מכלוא שנבדקו בעבר התאפיינו ביבול גבוה, אך רובם לא התאימו ל.  השוק הספרדי

החלו לייבא שוק החמניות הישראלי עובר תמורות:    תיים האחרונותבשנ.  צבע שונהאו    צרות  םיכתפי  יבעלים,  קצר

ם על ידי חלק מבתי הקלייה יו מבוקשהפכאלו    זרעוני חמניות מסין, המאופיינים בגודל בינוני ובקליפה כהה. זרעונים

בשנים האחרונות טופחו  הם  ובארץ   גידול החמנית בישראל.  על  בעלי   ה מכמהווים איום  זני מכלוא חדשים, חלקם 

כדוגמת )  האימידזולינוניםלקוטלי עשבים ממשפחת    בעלי עמידות חלקית או מלאהוחלקם    ,קת החמניתעמידות לעל

  רכי ו וצגם בעלי מאפיינים מתאימים מבחינת היבול  הם  כי זנים אלו    תכןיי  המשמש להדברת עלקת.  (,התכשיר קדרה

 .מול הסחורה המיובאתדרישות השוק המקומי אל יתכן שיוכלו לתת מענה איכותי לי ו ,שווקים השונים ה

גד"ש עין וגד"ש צב"ר קמ"ה    ,גד"ש העמק:  , מצפון לדרוםבארץ  אתריםבשלושה   התבצעונה זו  עבמבחן זני החמניות  

לשפר את יבול החמניות ואת איכות במטרה  להשוות בין זני חמניות קיימים וחדשים,    היאמבחן  המטרת    .השלושה

.  כביקורת  3ותיק ד.י.  והזן הכן  זני מכלוא חדשים ו  4,  מתוצרת חברת זרעי שער העמקים  זנים  5  נבדקובמבחן    .הזרעונים



עומד צמחים, גובה, רגישות  :מדדים המקובלים בגידול חמניותהונבדקו  ,, היבול נשקלמסחרי בקומביין נקצרוהזנים 

 .אלףהאורך הזרעון ומשקל , מיון בנפות  לפיאיכות הזרעונים  ,יבול רביצה, , רגישות לעלקת החמנית,עלים  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

 העמקבשטחי גד"ש  ,אזור עמק יזרעאל .א

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

 עין השלושהבשטחי גד"ש  ,המערבי  הנגב אזור .ג

 הזנים  רשימת .3

 : רשימת הזנים ותכונותיהם במבחן, המטפחים ויצרניות הזרעים 1טבלה 

 שנים 
 במבחני הזנים 

עמידות  
לאימידזולינונים 

 )קדרה(

 עמידות 
לעלקת 

 חמנית ה

 זן 
 מכלוא/פתוח 

 הזן  הזרעים יצרן 

 3ד.י.  זרעי שער העמקים  פתוח לא לא 3-יותר מ
 6עמק  זרעי שער העמקים  מכלוא לא לא 2
 SHS 46 (IMI 2) זרעי שער העמקים  מכלוא כן חלקית 2
 SHS 97 זרעי שער העמקים  מכלוא לא מלאה 1
 SHS 115 זרעי שער העמקים  מכלוא כן חלקית 1

 

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

 אייזנברג. 

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

. בחלק  בעין השלושהלמטר שורה  זרעים 4 שלו ,בגד"ש העמק ובצב"ר קמ"הזרעים למטר שורה  6.1ל זריעה ש

 לעומד בחזרות השונות דוללו  הצמחים  מהזנים שיעור הזריעה בפועל היה גבוה מהשיעור שאליו כוונה המזרעה.  

 צמחים למטר שורה לכל היותר. 3 סופי של

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

כ   מהםנלקחה  הזרעונים בכל חזרה נשקלו ומטרים(.    20-10גידול( ולכל אורכה ) גר' בשקית,    200-דוגמה של 

   לשם ביצוע מיון לפי גודל ואיכות.

רגישות  בדיקות:   .7 גובה,  צמחים,  קרקפתעומד  וריקבון  חילדון  קימחון,  החמנית,  למחלות  לעלקת  רגישות   ,

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

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

 המיון.  היבול הכללי באחוזינקבע על ידי מכפלת אא' -ויבול סוג א'  .רשנשקל בשדה בזמן הקצי

הדוגמה   .הוצאת פסולת קציר וגרעינים ריקים )פחת( שם  ל  ,כל דוגמהשל  ברוח  בדיקות האיכות כללו ניקוי  

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

 .  22, כאשר מתוך מקטע זה נבדק גם גודל המקטע מעל נפה 20זרעונים סוג א': מעל נפה  .א

 . 20ועד נפה   18זרעונים סוג ב': מעל נפה  .ב



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

 הפסולת 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,  

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

 חלקה.

 הזנים פעולות אגרוטכניות בחלקות המסחריות המארחות את מבחני : 2טבלה 

 צב"ר קמ"ה עין השלושה  גד"ש העמק  
 כותנה  חיטה לשחת  אפונה לתעשייה  כרב 

 תיחוח, קלטור תיחוח דיסוק + משתות ערוגה  עיבודי יסוד 

 28.2.2021 1.3.2021 7.3.2021 תאריך זריעה 

 11.3.2021 11.3.2021 25.3.2021 תאריך הצצה 

 6.1 4 6.1 )זרעים למטר( שיעור הזריעה 

 21.4.2021 2.5.2021 9.5.2021 תחילת השקיה תאריך 

 4.6.2021 6.6.2021 23.6.2021 תאריך סיום השקיה 

 210 230 260 מנת המים )קו"ב/ד'( 

 480 220 620 )מ"מ(  גשם

 25.8.2021 19.8.2021 29.8.2021 תאריך הקציר 

 6עמק  6עמק  3, ד.י.  6, עמק IMI 2 זן משקי 

 293 305 280, 430,  335 )ק"ג/ד'(  יבול משקי

 סמ"ק/ד'( ) קוטלי עשבים
+  200דקוטה 

 150טרבוטראן 
 250+ טרבוטרקס  200רייסר  בתיחוח 350סטומפ 

 X 2 75שביט  )סמ"ק/ד'(  תטיפולים כנגד מחלו
+   50פוליקור 

 50באיפידן 
 100, אוריוס X 2 100שביט 

 - -   25אמפליגו  )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  נותת שואותיו. P>0.05סטטיסטית של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ת תוצאו

 נבטים לאחר הצצה  עומד .1

 ולפני דילול: מספר נבטים למטר שורה לאחר הצצה 3טבלה 

 -  עין השלושה
 מספר נבטים

 - צב"ר קמ"ה הזן 
 מספר נבטים

 -  גד"ש העמק הזן 
 מספר נבטים

 הזן 

3.2 A SHS 115 7.3 A SHS 46 6.6 A SHS 46 

3.1 A SHS 46 6.7 A SHS 115 6.1 A SHS  115 

2.6    B .3ד.י  5.9    B  6עמק  4.8    B  .3ד.י  

2.5    BC  6עמק  5.7    B  .3ד.י  4.8    B  6עמק  

2.2       C SHS 97 5.4    B SHS 97 4.1    B SHS  97 

 ממוצע:   5.3 ממוצע:   6.2 ממוצע:   2.7

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

במובהק מיתר  העומד הגבוה ביותר  היה  בכל האתרים    SHS 115  -ו  SHS 46בזנים  יתן לראות כי  נ  3  בטבלה

   הזנים.

 

 גובה הצמחים .2

 בס"מ  הצמחים בפריחה: גובה 4טבלה 

 הזן 
 גד"ש העמק 

 פריחה  גובה ב
 18.5.21 -ב 

 הזן 
 גד"ש העמק 

 פריחה  ב גובה
 20.5.21 -ב 

 A 166 6עמק  A 222 6עמק 

SHS 115    B 182 SHS 97    B 142 

SHS 97    B 180 SHS 115    B 137 

 C 121      3ד.י. C 164      3ד.י. 

SHS 46      C 162 SHS 46      C 112 

 135  ממוצע:  182  ממוצע: 

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

; SHS 115-ו  SHS 97נים  ולאחריו הז  ,הגבוה ביותר  6עמק    זןההיה  האתרים    בשניניתן לראות כי    4  טבלהב

 . 3וד.י.  SHS 46והנמוכים ביותר הם 

 

 פנולוגיה  .3

 תאריכים  כמהב בגד"ש העמק ובצב"ר קמהאחוזי הפריחה בזנים השונים  :5 טבלה

 הזן 
 גד"ש העמק 
 אחוז פריחה 

 18.5.21 -ב 
 הזן 

 גד"ש העמק 
 אחוז פריחה 

 20.5.21 -ב 
 הזן 

 צב"ר קמ"ה
 אחוז פריחה 

 13.5.21 -ב
SHS 97 A 58 SHS 97 A 96 SHS 46 A 72 

 AB 54 3ד.י.  A 89 6עמק  B 34    6עמק 

SHS 46    B 28 SHS 46 A 87 SHS 97     BC 34 

 C 19         6עמק  B 52   3ד.י.  B 26    3ד.י. 

SHS 115      C 6 SHS 115     C 36 SHS 115         C 19 
 40  ממוצע:  72  ממוצע:  39  ממוצע: 

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



לראות    5בטבלה   השונים ניתן  והצמחים  אחידים  מאד  המכלוא  זני  כי  העמק  בגד"ש  הפריחה  נתוני  לפי 

הקדים לפרוח בגד"ש העמק ובצב"ר קמה היה   SHS 97הזן  מתחילים לפרוח בזמן סמוך זה לזה ולא בדירוג.

 . מעט אפיל ביחס לזנים אלו SHS 115. הזן SHS 46זה דווקא 

 

 קימחון מחלת הל הזנים רגישות .4

 בצב"ר קמה רגישות זני החמניות לקימחון  :6 טבלה

 הזן 
 -צב"ר קמ"ה 

חומרת קימחון  
 על העלווה* 

 הזן 

 -צב"ר קמ"ה 
מספר העלה  

הראשון  מהקרקפת  
 הנגוע בקימחון  

SHS 97 A 3.9  6עמק A 10.7 

6עמק   AB 3.7 SHS 115    B 7.3 

SHS 46     BC 2.7 SHS 97     B 6.3 

SHS 115     BC 2.7  .3ד.י     B 5.8 

3ד.י.          C 2.3 SHS 46     B 4.6 

 6.9  ממוצע:  3.1  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 שלהה את מציגה  6 טבלה

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

בה  וכמותי,  אחרת נעשתה מהיבט    הההערכ.  6עמק    מהזן  שאר הזנים, מלבדמה במובהק  הגבו  SHS 97  בזן

יש יותר עלים    6בהערכה זו ניתן לראות כי דווקא בזן עמק  מהקרקפת הגיעה המחלה.    מרחקנבדק לאיזה  

 שאר הזנים. מבמובהק  ,נקיים מתחת לקרקפת

 

 קבון הקרקפת ילמחלת רהזנים רגישות  .5

 קבון קרקפת יאחוז הצמחים הנגועים בר :7 טבלה

 הזן 
 גד"ש העמק 
אחוז נגיעות  

 בריקבון הקרקפת
 הזן 

 צב"ר קמה
אחוז נגיעות  

 בריקבון הקרקפת
 הזן 

 עין השלושה 
אחוז נגיעות  

 בריקבון הקרקפת
SHS 97 A 53.7 SHS 97 A 46.3 SHS 97 A 27.1 

 B 5.2    3ד.י.  B 21.1    3ד.י.  B 6.2    3ד.י. 

 B  3.0 SHS 115      C 7.0 SHS 115    B 2.8    6עמק 

SHS 115    B 1.3  6עמק      C 7.0  6עמק    B 1.6 

SHS 46    B 0.7 SHS 46      C 5.7 SHS 46    B 0.5 

 7.4  ממוצע:   17.4  ממוצע:  13.0  ממוצע: 

 . P<0.05א נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים ברמה של ל

כי    8בטבלה   במובהק  א הגבוהה ביותר  יה  SHS 97קבון הקרקפת בזן  יבמחלת ררמת הנגיעות  ניתן לראות 

 מיתר הזנים.  

 

 

 

 



 רגישות הזנים לעלקת החמנית  .6

 בצב"ר קמ"ה למטר מרובע צמחי עלקת החמניתמספר : 8טבלה 

 הזן
 -צב"ר קמ"ה 

מספר צמחי עלקת  
 למ"ר חמנית 

3ד.י.   A 5.6 

SHS 97 AB 4.8 

6עמק   AB 1.6 

SHS 115    B 0.2 

SHS 46    B 0.1 

 2.4  ממוצע: 

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

  מהזנים  במובהק שונהו ,ביותר הגבוה אוה 3ד.י.  עמק בזן החמנית עלקת צמחי שמספר לראות יתןנ 9 בטבלה

SHS 46 ו-SHS 115 אך אינו נבדל מהזנים ,SHS 97  6ועמק . 

 

 רביצה  .7

 רביצה בקציר בצב"ר קמ"ה : 9טבלה 

 הזן
 -צב"ר קמ"ה 

אחוז צמחים  
 רובצים בקציר 

SHS 97 A 33.0 

3ד.י.   AB 16.7 

6עמק       B 12.7 

SHS 115     B 7.5 

SHS 46     B 1.0 

 14.2  ממוצע: 

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

הוא הגבוה ביותר ונבדל משאר הזנים,   SHS 97שאחוז הצמחים שרבצו בזמן הקציר בזן    לראות  ניתן  9  בטבלה

 .3ד.י.  הזןמלבד מ

 

 כללי  יבול .8

 באתרים השונים  כללי: יבול 10טבלה 

 הזן 
 - גד"ש העמק 
  יבול כללי
 )ק"ג/ד'(

 הזן 
 -צב"ר קמה 
   יבול כללי
 )ק"ג/ד'(

 הזן 
 - עין השלושה 
 יבול כללי  
 )ק"ג/ד'(

SHS 46 A 444 SHS 46 A 416 SHS 46 A 266 

 AB 222 6עמק  B 364    6עמק  A 431 6עמק 

SHS 115    B  278 SHS 115    BC 300 SHS 115     B 212 

 BC 190     3ד.י.  B 266 SHS 97    BC 267    3ד.י. 

SHS 97    B 251  .3ד.י       C 255 SHS 97        C 168 

 211  ממוצע:  321  ממוצע:  334  ממוצע: 

 

 



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

 יבול לאחר הורדת פחת.  -*הערה: יבול כללי 

כי    10בטבלה   את היבול הכללי הגבוה ביותר במובהק משאר    SHS 46הזן  בכל המבחנים הניב  ניתן לראות 

 במבחן בגד"ש העמק ובעין השלושה.  6הזנים, מלבד מהזן עמק 

 

 אחוז סוג א'  .9

 באתרים השונים (20)לפי נפה  אחוז סוג א': 11טבלה 

 - גד"ש העמק  הזן 
 אחוז סוג א' 

 -צב"ר קמה  הזן 
 אחוז סוג א' 

 - עין השלושה  הזן 
 אחוז סוג א' 

 A 98 3ד.י.  A 98 3ד.י.  A 99 3ד.י. 

SHS 115 AB 99 SHS 115 AB 97 SHS 115 A 96 

SHS 46 AB 99 SHS 97 AB 97 SHS 97 AB 96 

SHS 97     B 99 SHS 46 AB 97 SHS 46 AB 95 

 B 95     6עמק  B 96     6עמק  B 98     6עמק 

 96  ממוצע:  97  ממוצע:  99  ממוצע: 

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

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

 SHS  -וכן מ  , השלושהעין  בצב"ר קמ"ה ובבגד"ש העמק,    3ד.י. הזן  מ  במובהק  נמוך  היההזרעונים מסוג א' בו  

 בעין השלושה.  115

 

 אחוז סוג אא'  .10

 ( באתרים השונים:22: אחוז סוג אא' )לפי נפה 12טבלה 

 - גד"ש העמק  הזן 
 -צב"ר קמה  הזן  ' אאחוז סוג א 

 - עין השלושה  הזן  א' א אחוז סוג 
 א' א אחוז סוג 

 A 88 3ד.י.  A 90 3ד.י.  A 97 3ד.י. 

SHS 115 AB 95 SHS 46 A 87 SHS 97 AB 82 

SHS 46     B 94 SHS 97 A 86 SHS 115 AB 80 

SHS 97     B 94 SHS 115    B 80 SHS 46     B 78 

 B 75     6עמק  B 77    6עמק  C 91       6עמק 

 81  ממוצע:  84  ממוצע:  94  ממוצע: 

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

בין  מהוא הגבוה ביותר    ,כסוג אא' במבחן בגד"ש העמק  יםמסווגהזרעונים  האחוז  ניתן לראות כי    12בטבלה  

גבוה במובהק מהזן עמק  3של הזן ד.י בעין השלושה הוא הנמוך ביותר. אחוז סוג אא' והאחרים, האתרים כל 

  בכל האתרים. 6

 

 

 

 

 

 

 



 סוג א'  יבול .11

 באתרים השונים (20)לפי נפה יבול סוג א' : 13טבלה 

 - גד"ש העמק  הזן 
 סוג א'  יבול

 -צב"ר קמה  הזן 
 סוג א'  יבול

 - עין השלושה  הזן 
 סוג א'  יבול

SHS 46 A 439 SHS 46 A 362 SHS 46 A 254 

 AB 211 6עמק  B 296    6עמק  A 425 6עמק 

SHS 115    B 275 SHS 115    BC 265 SHS 115     B 204 

 BC 186     3ד.י.  B 264 SHS 97    BC 230    3ד.י. 

SHS 97    B 247  .3ד.י       C 221 SHS 97        C 162 

 203  ממוצע:  275  ממוצע:  330  ממוצע: 

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

 -  והנמוך ביותר  ,סוג א' הגבוה ביותר התקבל במבחן בגד"ש העמקמיבול  הממוצע  ניתן לראות כי    13בטבלה  

ם בכל ימובהק משאר הזנבהגבוה ביותר    SHS 46הזן  סוג א' של  מיבול  היה הבכל האתרים  בעין השלושה.  

 הניב יבול סוג א' גבוה במובהק מהזן  6. הזן עמק  צב"ר קמ"הבבגד"ש העמק ו  6עמק  הזן  האתרים, מלבד  

SHS 97 בכל האתרים.  

 

 ' אסוג א יבול .12

 באתרים השונים (22)לפי נפה יבול סוג אא' : 14טבלה 

 - גד"ש העמק  הזן 
 -צב"ר קמה  הזן  א' אסוג  יבול

 - השלושה עין  הזן  א' אסוג  יבול
 א' אסוג  יבול

SHS 46 A 419 SHS 46 A 324 SHS 46 A 209 

 B  237 SHS 115 AB 168    6עמק  A 392 6עמק 

SHS 115    B 262 SHS 115    B 219  .3ד.י AB 168 

 AB 165 6עמק  B 205    3ד.י.  B 257    3ד.י. 

SHS 97    B 235 SHS 97    B 204 SHS 97     B 138 

 169  ממוצע:  238  ממוצע:  313  ממוצע: 

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

  -  והנמוך ביותר ,סוג אא' הגבוה ביותר התקבל במבחן בגד"ש העמקמיבול הניתן לראות כי ממוצע  14בטבלה 

ובגד"ש העמק   ,SHS 97יבול הזן  גבוה מ  SHS 46סוג אא' של הזן  מיבול  היה הבעין השלושה. בכל האתרים  

  - בגד"ש העמק היה גבוה במובהק מ  6א בזן עמק  "סוג אמיבול  ה.  3ד.י.-ו  SHS 115גם משל    -צב"ר קמה  בו

SHS 115 ,SHS 97 3ד.י. -ו . 

 

 משקל האלף  .13

 משקל האלף באתרים השונים : 15טבלה 

 הזן 
 - גד"ש העמק 

משקל האלף  
 )גרם(

 הזן 
 -צב"ר קמה 

 משקל האלף  
 )גרם(

 הזן 
 - השלושה עין 

 משקל האלף  
 )גרם(

 A 212 3ד.י.  A 225 3ד.י.  A 256 6עמק 

SHS 97 A 247 SHS 97 AB 218 SHS 97 AB 206 

 A 246 SHS 46    B 214 SHS 115 AB 202 3ד.י. 

SHS 115 A 245 SHS 115    B 211 SHS 46     BC 195  

SHS 46 A 233  6עמק      C 195  6עמק         C 191 

 201  ממוצע:  213  ממוצע:  245  ממוצע: 



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

 הנמוך ביותר.   -ובעין השלושה    ,בגד"ש העמק היה הגבוה ביותרהאלף    ימשקלממוצע  ניתן לראות כי    15בטבלה  

  SHS 46  -היה נמוך במובהק משל שאר הזנים בצב"ר קמ"ה ובעין השלושה, מלבד מ  6משקל האלף של עמק  

 . בגד"ש העמק לא נמצא הבדל במשקלי האלף.בעין השלושה

  

 אורך זרעונים .14

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

 הזן 
 - גד"ש העמק 
 אורך זרעון 

 )מ"מ(
 הזן 

 -צב"ר קמה 
 זרעון אורך  

 )מ"מ(
 הזן 

 - עין השלושה 
 אורך זרעון 

 )מ"מ(
 A 26.2 3ד.י.  A 24.7 3ד.י.  A 26.2 3ד.י. 

SHS 97 A 26.1 SHS 115 A 24.6 SHS 97 A 26.1 

SHS 115 A 25.8 SHS 97 A 24.6 SHS 115 A 25.8 

SHS 46     B 24.8 SHS 46 A 24.5 SHS 46    B 24.8 

 B 24.5    6עמק  B  23.5   6עמק  B 24.5    6עמק 

 25.5  ממוצע:  24.4  ממוצע:  25.5  ממוצע: 

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

גדול במובהק משל    SHS 115  -ו  SHS 97,  3בזן ד.י.  בכל האתרים אורך הזרעונים    ניתן לראות כי  16בטבלה  

 .SHS 46משל צב"ר קמה גם ב, ובגד"ש העמק ו6עמק 

 

  
          

 3ד.י.             

 

 

         SHS 46 

 

 

 6עמק            

 

 

   SHS 97          

 

 

SHS 115         

  

 : מראה זרעונים מייצגים של הזנים השונים במבחן1 תמונה

 

 



 דיון ומסקנות 

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

ם בסך מית אלפים דונרכעשוהסתכם בבצורה ניכרת    מצםטצ בשנה שבה מזרע החמניות הארצי המבחן זה התרחש  

לתת   ניסיוןב,  6עמק  הזן  העיקרי במזרע, אלא  הזן  כבר לא היה    3והזן הוותיק ד.י.   ,תמהיל הזנים חל שינויל. גם בוהכ

חמניות מסין.  היבוא לו ,עד כהשהיו  שונים מדרישת השוק ה  ,בעלת מאפיינים  סחורהשל ביקוש ל ,גם אם חלקי ,מענה

חלק מהזנים החדשים מאופיינים בעמידות חלקית או .  זני מכלוא חדשים של חברת זרעי שער העמקים  4בשנה זו בחנו  

 סבילות גבוהה לעלקת החמנית. חלקם לו  ,)קדרה ודומיו( דזולינוניםמיהאימלאה לקוטלי עשבים ממשפחת 

 עיקריות העולות ממבחני הזנים: נות מסק המכלהלן 

בזנים   ▪ היה  ביותר  הגבוה  כן,  SHS 115  -ו  SHS 46העומד  כמו  הזן  .  כי  הצצה  ב  תאפייןה  SHS 97נראה 

על  בתנאים מיטביים והחברה )אחוזי ההצצה המדווחים על ידי  עדים להבדלים בין  אנו    .ותהתבססות לקויבו

מרווח  'יש לקחת    ,כפי הנראהכך ש  ,בשדה  אחוז ההצצה ושרידות הצמחים בפועלובין    (פרוטוקול מקובלפי  

  גדול יותר ולדלל היכן שצריך.לזרוע בשיעור  ,גדול יותר מהנהוג בשנים האחרונות 'טחוןיב

 ,ם זאתעמבחן.  מהן לונגרם גם נזק כלשהו    הגידולהייתה נגיעות רבה של שחרוריות בתחילת  בגד"ש העמק   ▪

 היבול באתר זה היה גבוה.

 ,SHS 115  -ו  SHS 97הזנים    היו  ,גובהחינת הבמ  ,לאחריו  מאוד.  נוטה לצימוח רב והוא זן גבוה  6ן עמק  הז ▪

 הנמוכים יותר. 3וד.י.   SHS 46הזנים ואף הם,  גבוהיםו היש

לראות לפי נתוני הפריחה בגד"ש העמק כי זני המכלוא  וניתן    ,מעט  בפנולוגיה שונההזנים השונים התאפיינו   ▪

הקדים   SHS 97. הזן  הדרגהולא ב  אלה,לאלה  מאוד  והצמחים השונים מתחילים לפרוח סמוך    ,ד אחידיםומא

 מעט אפיל ביחס לזנים אלו.  SHS 115. הזן SHS 46 הזן היה זה דווקא  -ובצב"ר קמה  ;לפרוח בגד"ש העמק

  SHS 97חומרת המחלה בעלים הנגועים בזן  ונמצא כי    נצפו הבדלים בחומרת מחלת הקימחון בזנים השונים ▪

ניתן לומר כי המחלה מתפשטת לאט יותר במעלה   .6עמק  הזן  שאר הזנים, מלבד  מגבוהה ביותר במובהק  היא ה

היו יותר עלים נקיים מתחת לקרקפת מאשר בשאר  6בזן עמק  , ולכיוון הקרקפת בזנים הגבוהים יותר ,העלים

 .)סברה(כולו ויותר עלים בצמח  ,גובהו , כפי הנראה בשלהזנים

היא הגבוהה ביותר במובהק מיתר    SHS 97קבון הקרקפת בזן  ירמת הנגיעות במחלת רבכל האתרים נמצא ש ▪

זה  קבון  יבחלק מהקרקפות מופע המחלה שונה מהמוכר )רהזנים.   בזן  ונראה כי  על גב הקרקפת(  ורך  חום 

קבון  ינמצאת בחיבור עלי החפה סביב הקרקפת. כמו כן, לא בכל הקרקפות הופיע רהמתחיל ברקמה  קבוןיהר

 בחומרה לאור ממצא בעייתי זה. לשפוט זן זה יש ובכל זאת, של הזרעונים, 

שהראו סבילות גבוהה  ,SHS 115 -ו SHS 46, במובהק מהזנים מניתחנמצא כרגיש ביותר לעלקת ה 3ד.י.  הזן ▪

 . 6ועמק  SHS 97הוא אינו נבדל מהזנים אליה, ו

 SHSאחוז הצמחים שרבצו בזמן הקציר בזן  הייתה רביצה רבה של חלק מהזנים לקראת הקציר.  בצב"ר קמה   ▪

קומביין לאסוף  ההצליח  קציר  מהלך הלמרות שב  .3ד.י.   הזןהוא הגבוה ביותר ונבדל משאר הזנים, מלבד מ  97

 צה. ירבמנפגע שהיבול בכל זאת , נראה שרבצולשולחן רבים מהצמחים 

, כאשר היבול הגבוה ביותר היה בגד"ש ד'/"גק  334-211  של   הכללי באתרים השונים נע בטווחממוצע היבול   ▪

בשל השפעת   בצב"ר קמה.  ביותר  והנמוך  בין  ההעמק  הוצג ממוצע משוכלל גומלין  כלל    הזן לאתר, לא  של 

   בפרמטרים השונים. האתרים

 . 3ותיק ד.י. ותרון ביבול הכללי על פני הזן הייש  6ועמק  SHS 46זני המכלוא לן לומר שתניבאופן כללי,  ▪

 ים בהיר בזרעוניםתאפיין הזן ה. דומא יםטוב ויבול סוג אא' יבול סוג א' לי,כליבול הניב  SHS 46 (IMI 2)הזן  ▪

,  3  . זן ד.יאלה של המ  היו לעתים נמוכים . משקל האלף ואורך הזרעון  הזרעון  פסים אפורים בהירים לאורךבו



בניגוד לתוצאות המבחנים   ולבחון את  בשנה שעברה.  שהתקבלו  וזאת  נוספתהמומלץ להמשיך  גם    ,זן שנה 

 . 3זנים בהירים כדוגמת ד.י. כתחליף ל ,בתצפיות משקיות 

כהים, עם מעט  . זן זה מתאפיין בזרעונים  א טובים" יבול סוג א' ויבול סוג א הניב יבול כללי,  -  6עמק  הזן   ▪

לקימחון )אך בשל גובהו המחלה "מטפסת" ורגישות מסוימת לעלקת החמנית  ב,  הבקמה גבוה  ,קילופים בצבע

 זהו כיום הזן המומלץ במזרע.  קצר יחסית.האורכם בשל הזרעונים וגבוה משקל אלף בלאט(, 

בעל נטייה  וקרקפת  הקבון  ילרומחון  ירגיש לעלקת החמנית, לקהוא  ד.  ובעל זרעונים כהים מא  -  SHS 97הזן   ▪

. בשל ריבוי עם משקל אלף גבוהארוכים  התאפיין בזרעונים  הוא  , אך  יבולו היה אמנם מועט  .גבוהה לרביצה

 זה בשנה הבאה. זן לא מומלץ להמשיך לבחון  ,התכונות הבעייתיות

מא  -  SHS 115הזן   ▪ כהים  זרעונים  לעלקתד.  ובעל  כסביל  בינונית    נמצא  עד  נמוכה  רגישות  בעל  החמנית, 

קרקפתירל  המעטורגישות    ,לקימחון זהל  .קבון  גבוה   זן  לרביצהאך    ,יחסית  הקמה  נמוכה  יבול  וה,  נטייה 

 איכות בינוניות. מומלץ להמשיך ולבחון זן זה שנה נוספת.הו

 

 לסיכום 

בחנו   שונים,  כמה  השנה  בעלי מאפיינים  יש    לזנים החדשים שנבחנו  . שוקה דרישות  מגוון  להתאים להעשויים  זנים 

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

חלקית  ו  ; שלהם ועמידות  החמנית  לעלקת  סבילות  אף  מהזנים  מלאה  לחלק  ממשפחת לקוטלאו  עשבים  י 

הטפיל.האימידזולינונים  הצמח  בהדברת  לסייע  שיכולים  ולבחון    ,  להמשיך  הזניםמומלץ  כמתאימים    ,את  שנמצאו 

 . גם בשנה הבאה, יחד עם זנים חדשים  ,בשנה זו

 

 

 תודות

 על העמדת חלקות הניסוי ועל שיתוף פעולה מלא.  - השותפים מגדליםלו  למשקים

 ניסויים. בקציר  בוזריעה שיתוף הפעולה בעל על הסבלנות ו - קוצרים במשקיםלזורעים ול

 . המיוניםבביצוע ו בקצירים על העמדת הזנים ועל העזרה - לזרעי שער העמקים

 .מבחני הזניםעל מימון  -לארגון עובדי פלחה 


