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 תקציר 

שונים   אזורי גידול  המ כב  ,הארציים  במסגרת מבחני הזנים  כים כמדי שנהחימצה נער ב  םזניה  נימבח

בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות   ,זנים חדשים של חימצה  דוקלבן הזנים היא  מטרת מבחבארץ.  

מחלות זני חימצה עתירי יבול, העמידים למרב המאמצים מושקעים באיתור    את היבול ואת איכותו.

שני מבחנים  :  זנים  מבחני  שלושההשנה נזרעו    .םלמחלת הקרקע פוזריוו  וכשותית  יטהכוקאסהעלים  

זנים,   9המבחן כלל    .מאולחות בפוזריוםהחלקות  בתנאי שלחין ואחד בבעל, כאשר שני מבחנים נערכו ב 

, הנבחנים  נוספיםזנים חדשים    6-רי חדש וח, זן מס זנים מסחריים ותיקים שגודלו כביקורת  2שמהם  

רק בשלבים  בשני מבחני הפוזריום  תגובת הזנים למחלת הפוזריום נצפתה    .יה ברציפותישנהשנה  זו ה

שאר ב. BD-1 -הם זהבית ולפוזריום הזנים הרגישים  .התייבשות הצמחים  לפנימאוחרים של הגידול ו

הנמוכה    תהייה  לעלקת מצרית  זנים זהבית וברהרגישות    למחלה.  עמידות טובה מאוד   תהראנהזנים  

  BD-1  מבחינת נטיית הזנים לרביצה,  .נריההזן  זו של  מוים, מלבד  ובמובהק משאר הזנים והק  ביותר

הם ביבול  יב הזנים לא נבדלו בינור  ובר ונריה לא רבצו.  ;במידה בינוניתרבצו  מרבית הזנים    ;דורבץ מא

במבחן  אך    ,יבולחינת הבמהיו נחותים    BD-1  -הכללי. במבחנים שהיו מאולחים בפוזריום, זהבית ו

מאולחתהיית  אלהקרקע    בוש ביותרהיה    ,ה  הגבוה  זאת,    ;יבולם  היו  עם  אלה  תוצאות  תמיד  לא 

ובמבחן   ,נים המאולחים בפוזריוםחיבול סוג א' הנמוך ביותר במב היה    BD-1  -למובהקות. לזהבית ו

 .בר ונריה נמוךהיה יבול הזנים  א היה מאולחלש

  BD-1-ו  ומשקל האלף של זהבית ,וים ומשקלי האלף גבוהים מאוד בכל האתרים ובמרבית הזנים והק

 מצה זו. יטיפוסי חבהוא נמוך יחסית, אך לא נמוך מהמקובל 

 

 מבוא 

בשנים האחרונות מהווה החימצה גידול חשוב במחזור הגידולים בארץ, אך בשל בעיות סחר וירידה 

  , זרע בארץ אינו יציב, ובשנים האחרונות חל קיטון בשטחי המזרעבמחיר החימצה בעולם, היקף המ

בכ זו  בעונה  נאמדים  החימצה  25,000  -והם  גרגרי  החומוס,   יםמשמש  דונם.  לממרחי  גלם  כחומר 

הרחבת שטחי החימצה בארץ, כדי להתמודד  מען לפלאפל ולגרגרים מבושלים. מאמצים רבים נעשים ל

מחלות    המ כהחימצה רגישה לזנים שיגדילו את רווחיות הגידול.    ורתיעם היבוא הזול, ולכן יש צורך בא

לט מאמצים  נעשים  רבות  שנים  טפילים.  ועשבים  מזיקים  עלים,  מחלות  עמידים י קרקע,  זנים    , פוח 

כמו  ,ת קרקעולמחלות עמידהמגלים זני חימצה זיהוי שיעזרו להתמודד עם חלק מבעיות אלה, בעיקר 

   וכיטה וכשותית.אסקכמחלות עלים לו  ,פוזריום

זנים חדשים של    דוקלב   המטר ב  ואחד בתנאי בעל  שלחין  בתנאי  חימצהמבחני    שלושהזו נערכו    בשנה

   אשר יבולם ואיכותם טובים יותר.בכדי לאתר זנים בהשוואה לזנים הקיימים,  חימצה,

 וכמות הגשם העונתית  ירומבחינת מזג האומסיכום שערך מרק פרל, חזאי משרד החקלאות, עולה כי  

אזורים   המכוב  ,שנתי-הרבהמשקעים  מממוצע    115%-105%במישור החוף ירדו    -  2021שהייתה בחורף  



ובשומרון   ,או מעט גבוהות ממנו . בצפון הארץ הכמויות היו קרובות לממוצע120% של ירדה אף כמות

מיעוט הגשמים    .90%עד    80%-בהרי יהודה הכמויות היו קטנות מהממוצע והגיעו ל  קרובות לממוצע.

מהממוצע לכל העונה. למרות שברוב   65%-55%  -בצפון הנגב ירדו רק כ   -  עוד יותר בדרום הארץבלט  

, חשוב לציין שכמות ימי הגשם  ואו מעלישנתי  -לממוצע הרבקרובות    היוכמויות הגשם    אזורי הארץ

 .גבוהות מהרגיל לעונה רטורותכות עם התאדות וטמפממושהייתה קטנה וההפוגות בין הסופות היו 

במהלך החורף. הטמפרטורות    הפסקות הגשמים אפשרו זריעה נוחה באופן יחסי במרבית המקומות

ד  ומלבד אירוע שרב קצר מא,  תקיניםואפשרו חנטה ותרמול    מצהיהיו נוחות לחובתחילת הקיץ  באביב  

  .בחודש מאי

 שיטות וחומרים 

   שיטת המבחן: .1

 חזרות.   6-גורמי )זן(, במתכונת בלוקים באקראי ב-מבחן חד 

    :2021 למבחני זני חימצה הוצבו בעונת הגידו 3 אתרים: .2

 . בשטחי קיבוץ נחשון ,אסיפי ברבגד"ש  - השפלהבאזור מבחן שלחין  .1

 בשטחי קיבוץ בית קשת.  ,גד"ש אל"צ קשתב - עמק יזרעאלבאזור מבחן שלחין  .2

 .הזורעבגד"ש   -מבחן בעל באזור עמק יזרעאל  .3

במהלך חודש יולי.   ,הקציר התבצע באמצעות קומביין הניסויים של ארגון עובדי הפלחה  קציר: .3

ידנית ונלקחה דוגמה    . היבול נשקלכל חזרה נקצרה לכל רוחבה )שתי שורות גידול( ולכל אורכה

 . גודל ואיכותפי ביצוע מיון לשם ל ,גר' בשקית 400-כשל 

פוזריום,  גישות לרעומד הצמחים, הזנים נבדקו למדדים המקובלים בגידול חימצה: בדיקות:  .4

   .אלףהתפלגות לגודל ומשקל  ,יבול רגישות לעלקת, 

 .נלקח מגרגרים סוג א' :משקל אלף

     חלקי צמחיםו 18מתחת לנפה  -  פחת  :מיון לאיכות

 20-18נפה  - 'ב סוג  

 20 נפה מעל - 'א סוג  

 התוכנ  בחבילת  Kramer&  Tukey   י סטטיסטי לשונות נערך עפ"  ניתוחניתוח התוצאות:   .5

JMP-7.0.   

 אגרוטכניקה:  .6

שונות אגרוטכניות  פעולות  נערכו  אתר  ל   ,בכל  בבהתאם  שנעשו  המארחתפעולות    , חלקה 

.  , הכנות לקציר וקצירהכוללות הכנת קרקע, זריעה, השקיה, הדברת עשבים, מחלות ומזיקים

 . נתונים לכל חלקהת להלן מצורפת טבל

  



 מבחני הזניםן בוצעו ה שבבחלקות  נתונים אגרוטכניים: 1טבלה מספר 

 הזורע  בית קשת  נחשון   

 חמניות שעועית לתעשייה  תירס כרב 

ארגז, קלטורחריש,  עיבודי יסוד   עיבוד בפס  חריש, ארגז, קלטור  

 12/1/2021 11/1/2021 25/1/2021 זריעה  תאריך

 6/2/2021 4/2/2021 4/2/2021 תאריך הצצה 

 - 26/4/2021  השקיה  תחילת

 17.4 18 18 הזריעה  שיעור

 - 16/5/2021  השקיה סיום

 17/7/2021 17/7/2021 11/7/2021 קציר  תאריך

 860 442 508 )מ"מ( גשם

 0 175 230 )קוב/ד'( השקיה

יח' במים  10 )יח'(  חנקני דשן  0 0 

 בר  , ינירבר בר  משקי  זן

364,   )ק"ג/ד'(  משקי יבול 286 268 

 עשבים קוטלי
 )סמ"ק, גרם/ד'(

 +120פלקס 
 + 200רייסר 
 180מגלן 

ריסוס מוגן: אחר 
 ומניעת הצצה

+  200 דקוטה
 200 טרבוטראן

 130גולד דואל 

 +  150 גמיש
 +  200דקוטה 

 90בוראל 

  כנגד הטיפולים' מס
 1 2 3 יסתהליו

  כנגד הטיפולים' מס
 1 1 2 כשותית 

 

 

 הזרעים ןותכונותיהם, המטפחים ויצר : רשימת הזנים2טבלה מספר 

 שם המטפח  יצרן הזרעים  שם הזן 
מבנה  
 הצמח 

עמידות /  
רגישות  
 לפוזריום 

ת צור 
 הזרע 

  צבע
 הזרע 

 'בז מקומט  רגיש פתוח ברוך רטיג ז"ל  הזרע זהבית 

 הזרע בר 
ברוך רטיג ז"ל  

 ואלחנדרו שכטמן 
 'בז מקומט  עמיד  זקוף 

 'בז מקומט  עמיד  זקוף  מולי גלילי  זרעים דליה  נריה
Hz-79 בז-לבן מקומט  עמיד  פתוח אודי מידן  הזרע' 
Hz-164 בז-לבן מקומט  עמיד  פתוח אודי מידן  הזרע' 
Hz-271 בז מקומט  עמיד  פתוח אודי מידן  הזרע' 
Hz-310 בז מקומט  עמיד  פתוח אודי מידן  הזרע' 
Hz-903 בז-לבן מקומט  עמיד  פתוח אודי מידן  הזרע' 
BD-1  בז' מקומט  רגיש פתוח מולי גלילי  מכון וולקני 

  



 תוצאות 

 לאחר ההצצה  עומד הצמחים: 3טבלה 

 זן
 נחשון

 למטר שורה  צמחים
 זן

 קשת בית 
 למטר שורה  צמחים

 זן
 הזורע 

 למטר שורה  צמחים

 A 14.4 זהבית  A 16.2 זהבית  A 15.5 נריה
Hz-164 AB 15.3 נריה A 16.1 נריה A 14.4 

 AB 15.3 Hz-79 AB 15.0 Hz-164 AB 13.2 זהבית 
Hz-310 AB 14.8 Hz-903 AB 14.8 Hz-271 AB 13.1 

Hz-79 AB 14.8 BD-1 AB 14.7 Hz-903 AB 12.7 
BD-1 AB 14.5  בר AB 14.7 Hz-79 AB 12.3 

Hz-271 AB 14.5 Hz-310     B 14.4 BD-1     B 12.1 
Hz-903 AB 14.3 Hz-271     B 14.1  בר     B 11.9 

 12.8  ממוצע  14.9  ממוצע  14.7  ממוצע 

   ישונות עפ"  במבחן  בין הטיפולים  P<0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו
Kramer& Tukey. 

 

גם  העומד במבחן בהזורע נמוך במעט מהאחרים.  עולה כי העומד בשלושת המבחנים תקין.    3מטבלה  

 אם נצפו הבדלים בעומד הזנים, נראה כי הם קטנים ואינם משמעותיים. 

 

 בנחשון במבחן   רגישות לפוזריום: 4טבלה 

 זן
 רגישות לפוזריום 

20.5.2021 

BD-1 A 3.7 
 A 3.3 זהבית 

Hz-271    B 0.0 
Hz-164    B 0.0 

Hz-79    B 0.0 
Hz-903    B 0.0 

 B 0.0    בר 
Hz-310    B 0.0 

 1.0  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 ד לפוזריום )אינו עמיד כלל(. וש מאיהצמח רג=  5; לפוזריום )עמיד(הצמח אינו רגיש =  0 :ה*הער

הזנים הרגישים הם זהבית,  . בנחשוןבמבחן תה  פי שנצפכלפוזריום, רגישות הזנים מציגה את  4בלה ט

 .  BD-1 -ו

 

  



 רגישות לעלקת מצרית במבחן בבית קשת : 5טבלה 

 זן
תפרחות  מס' 

 עלקת למ"ר 

Hz-903 A 5.0 
Hz-79 A 4.8 

Hz-271 A 4.8 
Hz-310 AB 4.4 
Hz-164 AB 4.4 

 BC 2.5     נריה
 C 2.0        בר 

 C 0.8        זהבית 
 3.3  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 

כמדד לרגישות   ,תשבכל זן במבחן בבית ק  ליחידת שטח תפרחות העלקת  מספר  מציגה את    5טבלה  

זה שהיה וים, מלבד  ובזנים זהבית ובר היה נמוך במובהק משאר הזנים והק  התפרחותמספר  .  הזנים

 זן נריה.ב

 

 רביצה בקציר : 6טבלה 

 זן
 נחשון

 רביצה בקציר 
 זן

 בית קשת 
 רביצה בקציר 

BD-1 A 4.6 BD-1 A 4.0 
 AB 3.3 זהבית  AB 3.8 זהבית 

Hz-164     B 3.7 Hz-164     B 3.1 
Hz-79      BC 3.1 Hz-79     B 2.8 

Hz-310         CD 2.5 Hz-271     B 2.7 
Hz-271         CD 2.4 Hz-310     B 2.7 
Hz-903            D 1.9 Hz-903       C 1.8 

 D 0         בר  E 0.2              בר 
 D 0         נריה E 0              נריה

 2.2  ממוצע  2.5  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 = רביצה חזקה.  5= אין רביצה כלל;  0 :ה*הער

 

מהזן במובהק מכל הזנים והקווים, מלבד  ,הנוטה ביותר לרביצההוא  BD-1 הזן כי עולה  6טבלה מ

הזנים בר ונריה הם הזנים הזקופים ביותר או שכלל אינם רובצים, באופן מובהק   ן,כ וכמ .זהבית

 וים. והזנים והק מיתר

  



 : אחוז פחת 7טבלה 

 זן
 נחשון

 אחוז פחת 
 זן

 בית קשת 
 אחוז פחת 

 זן
 הזורע  

 אחוז פחת 

 A 4.4 זהבית  A 12.9 BD-1 A 1.6 זהבית 
BD-1 A 8.7  זהבית AB 1.4 BD-1 AB 2.8 
Hz-79    B 1.2 Hz-271 ABC 1.1 Hz-903     B 1.2 

Hz-903    B 1.1 נריה     BC 1.0 נריה     B 1.0 
Hz-310    B 1.0 Hz-903     BC 0.9  בר     B  0.9 

 C 0.8 Hz-271     B 0.6        בר  B 1.0    בר 
Hz-271    B 0.9 Hz-310        C 0.7 Hz-164     B 0.3 

 B 0.8 Hz-79        C 0.5 Hz-310     B 0.3    נריה
      Hz-79     B 0.3 

01.  ממוצע  3.5  ממוצע   1.3  ממוצע  

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 .וחלקי צמחים 18מתחת לנפה  -פחת  *הערה: 

 

בכל המבחנים אחוז   .מצהיבח  מקובלומתאימים ל  דומא  במבחן נמוכיםאחוזי הפחת    עולה כי  7טבלה  מ

 .גבוהים ביותרהם ה BD-1הפחת של הזן זהבית והקו 

 

   יבול כללי: 8טבלה 

 זן
 נחשון

 יבול כללי
 זן

 בית קשת 
 יבול כללי

 זן
 הזורע  

 יבול כללי

Hz-903 A 272 BD-1 A 411 Hz-79 A 296 
 A 293 נריה B 359    זהבית  A 261 נריה

 A 252 Hz-79    BC 353 Hz-903 A 292 בר 
Hz-271 A 239 Hz-310    B 352 Hz-164 A 285 

Hz-79 AB 229 Hz-903    BCD 338  בר A 283 
Hz-310 AB 218 Hz-271    BCD 325 Hz-310 A 279 

BD-1     BC 158  בר        CD 303 Hz-271 A 277 
 D 300 BD-1 AB 248           נריה C 99        זהבית 

 B 192     זהבית       
 272  ממוצע  341  ממוצע  216  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 סך היבול לאחר הפחתת אחוזי הפחת. -ול כללי ב*הערה: י

 

בחן  זורע, אך במחנים בנחשון והמבנמוך ב BD-1היבול הכללי של הזן זהבית והקו עולה כי  8מטבלה 

 וים. והיה הגבוה ביותר, במובהק משאר הזנים והק BD-1בבית קשת יבולו של 

 

 

 

 

 



 אחוז סוג א' : 9טבלה 

 זן
 נחשון

 אחוז סוג א'
 זן

 בית קשת 
 אחוז סוג א'

 זן
 הזורע  

 אחוז סוג א'

Hz-79 A 98.8 Hz-79 A 97.8 Hz-79 A 99.1 
Hz-903 A 98.8 Hz-310 A 97.3 Hz-164 A 99.1 
Hz-310 A 98.7 נריה A 96.9 Hz-310 A 99.0 

 A 97.0 Hz-903 A 96.5 Hz-903 A 98.6 נריה
 A 97.7 נריה A 96.0 בר  A 96.9 בר 

Hz-271 A 96.7 Hz-271 A 95.9 Hz-271 A 97.2 
BD-1    B 74.2  זהבית    B 92.7  בר A 97.0 
 B 77.1    זהבית  B 73.0 BD-1      C 82.5    זהבית 

      BD-1    B 72.0 
 93.0  ממוצע  94.4  ממוצע  91.8  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 .18מעל נפה  -*הערה: אחוז סוג א' 

 

שלושת אתרי המבחן. בכל האתרים לזן זהבית היבול המסווג כסוג א' דומה בין    אחוז  עולה כי  9מטבלה  

 וים. והיה אחוז סוג א' הנמוך ביותר, במובהק מיתר הזנים והק  BD-1ולקו

 

 יבול סוג א': 10טבלה 

 זן
 נחשון
 ג א' יבול סו

 זן
 בית קשת 

 יבול סוג א' 
 זן

 הזורע  
 יבול סוג א' 

Hz-903 A 268 Hz-79 A 345 Hz-79 A 292 
 A 253 Hz-310 A 343 Hz-903 A 288 נריה

 A 244 BD-1 A 339 Hz-164 A 283 בר 
Hz-271 A 232  זהבית AB 332 Hz-310 A 275 

Hz-79 A 227 Hz-903 AB 326  בר A 275 
Hz-310 A 215 Hz-271 AB 312 נריה A 273 

BD-1    B 120  בר     B 291 Hz-271 A 270 
 B 291 BD-1    B 179     נריה B 72    זהבית 

 B 154    זהבית       
 254  ממוצע  322  ממוצע  204  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 *הערה: יבול סוג א' חושב ממכפלת היבול הכללי באחוזי סוג א'.

 

. היבול סוג א' של הזן  וים לא נבדלו ביבול סוג א'ובכל האתרים מרבית הזנים והקעולה כי  10מטבלה 

 ים. ובאתרים נחשון והזורע נמוך במובהק מיתר הזנים והקו BD-1זהבית והקו 

 

 

 

 

 



 1000משקל : 11טבלה 

 זן
 נחשון

 1000משקל 
 זן

 בית קשת 
 1000משקל 

 זן
 הזורע  

 1000משקל 

Hz-79 A 530 Hz-310 A 485 Hz-164 A 539 
Hz-903 A 510 Hz-271 AB 473 Hz-79    B 516 
Hz-310 A 509 Hz-903 AB 470 Hz-271    B 511 
Hz-271 A 505 נריה ABC 445 Hz-310    B 500 

 ABC 435 Hz-903      C 481 בר  B 449    בר 
 D 454        בר  B 442 Hz-79 ABC 408    נריה

 D 448        נריה BC 395     זהבית  C 383      זהבית 
BD-1      C 380 BD-1        C 377  זהבית          E 385 

      BD-1          E 374 
 468  ממוצע  436  ממוצע  463  ממוצע 

   יעפ"במבחן שונות    בין הטיפולים  P>0.05מובהק    הבדלמצביעות על    עמודה  הבאות  נות ת שואותיו

Kramer& Tukey. 

 חושב מגרגרים סוג א' בלבד.  1000-ה*הערה: משקל 

 

כי  11מטבלה   וגבוהים.    עולה  והקו  משקלי האלף תקינים  זהבית  בגרגר קטן   BD-1הזן  מאופיינים 

 . וים ו נמוך באופן יחסי לשאר הזנים והק 1000ובמשקל 

 

 דיון ומסקנות 

זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את    לבחוןן הזנים היא  מטרת מבח

מחלות  תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים ל  היבול ואת איכותו.כמות  

   למחלת הקרקע פוזריום.ו  וכשותית יטהכוקאסהעלים 

בתנאי בעל.  - ובהזורע  ,בתנאי שלחין -בית קשת המבחנים בנחשון וב :זנים מבחני שלושההשנה נזרעו 

בפוזריום.התנהלו המבחנים  בנחשון ובהזורע   יתה להציב יהתכנית המקורית ה  בחלקות המאולחות 

גד"ש הזורע הוסבה מגידול שלחין לבעל בבה נערך המבחן  ש  החלקהם בתנאי שלחין.  ישלושה מבחנ

יתה יולא ה  ,הצפות מים לאחר הזריעהבשל    בחלקה  קים נרחביםשהתגלו בחל  ,בעקבות בעיות עומד

החלקה בנחשון   יבול טוב לתנאי בעל.תקבל  ם זאת, הע  אפשרות להשקות את מבחן הזנים באופן פרטני.

  במבחן והיבול הכללי    ,התייבשות מוקדמת של הצמחיםמניוון ומ  ,מאילוח קשה בכשות השדותסבלה  

 תקין.  היבול בבית קשת היה  מבחן בתנאי הבעל בהזורע.זה שהתקבל באף יותר מ היה נמוך זה

היבול נתוני  ניתוח  ב  ו הוכנסלא  תוצאותיו  ולכן    ,נפגע מסיבות שונות   Hz-164הקו  בנחשון ובבית קשת  

 והמיון. 

  לפני השנה בנחשון ובהזורע רק בשלבים מאוחרים של הגידול ופוזריום נצפתה מחלת הזנים לתגובת ה

הצמחים קשת    .התייבשות  בבית  אכנגועה  חשדה  נהחלקה  שהיבפוזריום,  נראה  לא  בפועל    יתה ך 

הרגישים    מאולחת. ולפוזריום  הזנים  זהבית  הזנים  ב.  BD-1  -הם    עמידות טובה מאוד   תהראנשאר 

 למחלה.

הי האילוח  רמת  קשת.  בבית  הזנים  במבחן  מצרית  עלקת  הופיעה  זו  בינונית תה  יבשנה  עד  נמוכה 

הנמוכה    תהייה  לעלקת מצרית  זנים זהבית ובררגישות ה  .ואפשרה לבצע הערכת רגישות לזנים השונים 

 .נריההזן  זו של מוים, מלבד ובמובהק משאר הזנים והק ביותר,



הזנים לרביצה, נטיית  במבחן, מלבד  ורבץ מא  BD-1  מבחינת  והקווים  הזנים  במובהק מיתר  הזן ד, 

לא  והזנים בר ונריה    ,בינוניתהזנים והקווים רבצו במידה    מרבית.  אף הוא במידה רבה  ץשרב  ,זהבית

 רבצו.

גודל גרגר    ,הם הגבוהים ביותר  BD-1הפחת של זהבית  בכל המבחנים אחוז   קטן יחסית וזאת בשל 

 יהם גם מבחינת המיון ואחוזי יבול סוג א'. השפיע עלהקטן גודל הגרגר  ונטייתם לרביצה.

, שהיו מאולחים בפוזריום,  ובהזורעבנחשון    במבחניםביבול הכללי.    הםיבינמרבית הזנים לא נבדלו  

הגבוה  יבולם היה    ,בפוזריום   מאולחת  אינה  הקרקע  שם,  קשת   ובבית  ביבול  נחותים  היו  BD-1ו    זהבית

במובהק מיתר  יבול סוג א' הנמוך ביותר    BD-1לזהבית ו    ביותר. לא תמיד תוצאות אלה היו מובהקות.

במבחן ללא הפוזריום דווקא יבולם של בר ונריה  לם  וא  .הזנים והקווים במבנים המאולחים בפוזריום

 .וים החדשיםוהנמוך במובהק מחלק מהקהיה 

   BD-1  -ומשקל האלף של זהבית ו  ,ים וכל האתרים ובמרבית הזנים והקומאוד במשקלי האלף גבוהים  

 מצה זו. יטיפוסי חב הוא נמוך יחסית, אך לא נמוך מהמקובל

בר, זקוף  זן  בדומה ל  ,סביל לפוזריום  . הזןברציפותלישית  שההשנה זו  כזן מסחרי חדש  הזן נריה נבחן 

   .ובגודל הזרע ביבוללו דומה אף ו ותכמו

לפוזריוםזה  זן  ה ברציפות.  ינבחן זו השנה השני  BD-1הקו   עתיר יבול, אך רובץ כמו זהבית,    , רגיש 

כדי לבדוק אם שנה נוספת  ן זה  יחסית, בדומה לזהבית. מומלץ להמשיך ולבחון ז  לזן זרע קטן  ד.ומא

 לזן המסחרי זהבית. סביחיש לו יתרון כלשהו 

תוצאות טובות יותר מהזנים המסחריים, הן בתנאי אילוח בפוזריום  וים שנבחנו לא הציגו  ושאר הק

 ללא אילוח. והן 

 

 תודות: 

 מלא. הפעולה השיתוף ו על העמדת חלקות הניסוי  -מגדלים השותפים למשקים המארחים ול

 חדשים. הזנים העל שיתוף הפעולה והעמדת  - למטפחים

 .והקצירעל תפעול הקומביין  - ולנטע הקוצרלעופר אחיטוב 

 על העמדת הציוד למיון הדוגמאות.  -לחברת זרעי שער העמקים 

 על מימון הניסוי.  -לארגון עובדי פלחה 

 



 

 במבחן בנחשון  בשלבי הגידול האחרונים ,רגישיםזנים  צדעמידים לפוזריום להזנים : מראה 1תמונה 


