
;  מגדלים נגב. ו-ליאור גבר , עוזי נפתליהו; מ"שה-יואב גולן , אור רם

;  קשתצ"אל-דודו קדם ; מרכז חקלאי העמק-יורם שטיינברג ; מגדלי הדרום-נועם עמיר 

גלאון-אלעזרידודו ; בראסיפי-ינון שחם ; הזורע-איתן אביבי ואמיר אגסי 



גשם▪

.(120%ואף )שנתי -המשקעים הרבמממוצע 115%-105%במישור החוף ירדו + 

.בצפון הארץ הכמויות היו קרובות לממוצע או מעט גבוהות ממנו+ 

.מהממוצע לכל העונה65%-55%-בצפון הנגב ירדו רק כ+ 

.כמות ימי הגשם הייתה קטנה וההפוגות בין הסופות היו ממושכות+ 

טמפרטורות▪

"חמים"חורף + 

.עם התאדות וטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, הפסקות ארוכות בין הגשמים+ 

.תקיניםותרמולואפשרו חנטה לחימצההטמפרטורות באביב ובתחילת הקיץ היו נוחות + 

.      אירוע שרב קצר מאוד בחודש מאי+ 

2021-2020נקודות עיקריות לסיכום העונה 



מבוא

.מבושליםולגרגריםלפלפל,החומוסלממרחיגלםכחומרמשמשיםהחימצהגרגרי▪

,בעולםהחימצהבמחירוירידהסחרבעיותבשלאך,ש"הגדבמחזורחשובגידולמהווההחימצה▪

-בכזובעונההנאמדים,המזרעבשטחיקיטוןחלהאחרונותובשנים,יציבאינובארץהמזרעהיקף

.דונם25,000

ישולכן,הזולהיבואעםלהתמודדכדי,בארץהחימצהשטחיאתלהרחיבנעשיםרביםמאמצים▪

.הגידולרווחיותאתשיגדילוזניםבמציאתצורך

.טפיליםועשביםמזיקים,עליםמחלות,קרקעמחלותלכמהרגישההחימצה▪

העמידיםחימצהזנילאתרכוונהמתוךבעיקר,עמידיםזניםלטיפוחמאמציםנעשיםרבותשנים▪

.וכשותיתאסקוכיטההעליםולמחלות,פוזריוםהקרקעלמחלת

מטרת המבחן

כדי להעלות את  , בהשוואה לזנים הקיימים, חימצהמטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של 

. היבול ואת איכותו

...ראשית דבר



שיטות וחומרים

.חזרות6-במתכונת בלוקים באקראי ב, (זן)מבחן חד גורמי :שיטת המבחן▪

.יחידות זריעה6הכוללת , מזרעה מישקית:זריעה▪

.  זנים בשישייה3נזרעו " דריכות"כדי להקטין את שטח המבחן וכמות ה

.  'מ12כל חלקה בת זוג שורות לכל זן לאורך כ 

:אתרים▪

.נחשוןקיבוץבשטחי,בראסיפיש"בגד-השפלהבאזורשלחיןמבחן1.

.קשתביתקיבוץבשטחיקשתצ"אלש"בגד-יזרעאלעמקבאזורשלחיןמבחן2.

.הזורעש"בגד-יזרעאלעמקבאזורבעלמבחן3.

גלאוןש"גדבשטחי-לכישבאזורבעלמבחן4.



שיטות וחומרים

:קציר▪

. באמצעות קומביין הניסויים של ארגון עובדי הפלחה במהלך חודש יולי-

.ולכל אורכה( שתי שורות גידול)כל חזרה נקצרה לכל רוחבה -

.כל חלקה נשקלה ידנית-

.בשקית לביצוע מיון לגודל ואיכות' גר400נלקחה דוגמה בת כ -

18לנפה מתחת -פחת:בדיקות איכות▪

18-20נפה  -'סוג ב

20מעל נפה -'סוג א

('מתוך גרגרים סוג א)משקל אלף 

– JMPבתוכנהKramer &Tukeyי  "ניתוח סטטיסטי לשונות נערך עפ: ניתוח התוצאות▪ 7.0.



נתוני חלקות מארחות-אגרוטכניקה 
בכל אתר נערכו פעולות אגרוטכניות שונות בהתאם לפעולות שנעשו בחלקה המארחת 

גלאוןהזורעבית קשתנחשון

חיטה לגרגריםחמניותשעועית לתעשייהתירסכרב

,  ארגז, חרישעיבודים

קלטור

,  ארגז, חריש

קלטור 
קלטור, חרישעיבוד בפס

4/2/20214/2/20216/2/202113/1/2021תאריך הצצה

181817.415שיעור הזריעה

508442860412(מ"מ)גשם 

מנת המים  

('ד/קוב)
23017500

10000('יח)דישון חנקני 

קוטלי עשבים

120פלקס

200רייסר

180מגלן 

200דקוטה 

200טרבוטראן

130דואל גולד 

150גמיש 

200דקוטה 

90בוראל

140רייסר

100רילקס

100סלקט

3211הליותיסטיפולי 

2111כשותיתטיפולי 



זנים9

זנים מסחריים2

זנים חדשים7

זנים

שם המטפחיצרן הזרעיםשם הזן
מבנה  

הצמח

/ עמידות 

רגישות  

לפוזריום

צורת  

הזרע

צבע  

הזרע

'בזמקומטרגישפתוחל"ברוך רטיג זהזרעזהבית

הזרעבר
ל  "ברוך רטיג ז

ואלחנדרו שכטמן
'בזמקומטעמידזקוף

'בזמקומטעמידזקוףמולי גליליזרעים דליהנריה

Hz-79בז-לבןמקומטעמידפתוחאודי מידןהזרע'

Hz-164בז-לבןמקומטעמידפתוחאודי מידןהזרע'

Hz-271בזמקומטעמידפתוחאודי מידןהזרע'

Hz-310בזמקומטעמידפתוחאודי מידןהזרע'

Hz-903בז-לבןמקומטעמידפתוחאודי מידןהזרע'

BD-1בזמקומטרגישפתוחמולי גלילימכון וולקני'



זנים9

מסחריים6

ישנים/חדשים3

זנים במבחן הבעל בגלאון

שם המטפחיצרן הזרעיםשם הזן
מבנה  

הצמח

/ עמידות 

רגישות  

לפוזריום

צורת  

הזרע

צבע  

הזרע

'בזמקומטרגישפתוחברוך רטיג  הזרעזהבית

הזרעבר
ל  "ברוך רטיג ז

ואלחנדרו שכטמן
'בזמקומטעמידזקוף

'בז-לבןמקומטעמידפתוחאודי מדןהזרעברעם

'בזמקומטרגישפתוחאודי מידןהזרעיניר

'בז-לבןמקומטרגישפתוחאודי מידןהזרעפלג

'בזמקומטעמידזקוףמולי גליליזרעים דליהנריה

עידית
מכון וולקני

והפקולטה
'בזמקומטרגישפתוחדוד בונפיל ושחל עבו

שירה
מכון וולקני  

והפקולטה
'בזמקומטרגישפתוחדוד בונפיל ושחל עבו

BD-1בזמקומטרגישפתוחמולי גלילימכון וולקני'



נחשון-לפוזריוםרגישות 

זן
לפוזריוםרגישות 

20.5.2020

BD-1A3.7

A3.3זהבית

Hz-271B0.0

Hz-164B0.0

Hz-79B0.0

Hz-903B0.0

B0.0בר

Hz-310B0.0

1.0ממוצע

עמיד/ לא פגוע = 0
לא עמיד/ פגוע מאד = 5



רגישות לעלקת מצרית

זן
תפרחות  ' מס

ר"עלקת למ

Hz-903A5.0

Hz-79A4.8

Hz-271A4.8

Hz-310AB4.4

Hz-164AB4.4

BC2.5נריה

C2.0בר

C0.8זהבית

3.3ממוצע



יבול כללי

זן
נחשון

'יבול סוג א
זן

בית קשת

'יבול סוג א
זן

הזורע  

'יבול סוג א

Hz-903A272BD-1A411Hz-79A296

A293נריהB359זהביתA261נריה

A252Hz-79BC353Hz-903A292בר

Hz-271A239Hz-310B352Hz-164A285

Hz-79AB229Hz-903BCD338ברA283

Hz-310AB218Hz-271BCD325Hz-310A279

BD-1BC158ברCD303Hz-271A277

D300BD-1AB248נריהC99זהבית

B192זהבית

272ממוצע341ממוצע216ממוצע



רביצה בקציר

זן
נחשון

רביצה בקציר
זן

בית קשת

רביצה בקציר

BD-1A4.6BD-1A4.0

AB3.3זהביתAB3.8זהבית

Hz-164B3.7Hz-164B3.1

Hz-79BC3.1Hz-79B2.8

Hz-310CD2.5Hz-271B2.7

Hz-271CD2.4Hz-310B2.7

Hz-903D1.9Hz-903C1.8

D0ברE0.2בר

D0נריהE0נריה

2.2ממוצע2.5ממוצע

רביצה רבה= 5אין רביצה      = 0



אחוז פחת-מיון ואיכות 

זן
נחשון

אחוז פחת
זן

בית קשת

אחוז פחת
זן

הזורע  

אחוז פחת

A4.4זהביתA12.9BD-1A1.6זהבית

BD-1A8.7זהביתAB1.4BD-1AB2.8

Hz-79B1.2Hz-271ABC1.1Hz-903B1.2

Hz-903B1.1נריהBC1.0נריהB1.0

Hz-310B1.0Hz-903BC0.9ברB0.9

C0.8Hz-271B0.6ברB1.0בר

Hz-271B0.9Hz-310C0.7Hz-164B0.3

B0.8Hz-79C0.5Hz-310B0.3נריה

Hz-79B0.3

1.3ממוצע1.0ממוצע3.5ממוצע



'אחוז סוג א-מיון ואיכות 

זן
נחשון

'אחוז סוג א
זן

בית קשת

'אחוז סוג א
זן

הזורע  

'אחוז סוג א

Hz-79A98.8Hz-79A97.8Hz-79A99.1

Hz-903A98.8Hz-310A97.3Hz-164A99.1

Hz-310A98.7נריהA96.9Hz-310A99.0

A97.0Hz-903A96.5Hz-903A98.6נריה

A97.7נריהA96.0ברA96.9בר

Hz-271A96.7Hz-271A95.9Hz-271A97.2

BD-1B74.2זהביתB92.7ברA97.0

B77.1זהביתB73.0BD-1C82.5זהבית

BD-1B72.0

93.0ממוצע94.4ממוצע91.8ממוצע



'יבול סוג א

זן
נחשון

'יבול סוג א
זן

בית קשת

'יבול סוג א
זן

הזורע  

'יבול סוג א

Hz-903A268Hz-79A345Hz-79A292

A253Hz-310A343Hz-903A288נריה

A244BD-1A339Hz-164A283בר

Hz-271A232זהביתAB332Hz-310A275

Hz-79A227Hz-903AB326ברA275

Hz-310A215Hz-271AB312נריהA273

BD-1B120ברB291Hz-271A270

B291BD-1B179נריהB72זהבית

B154זהבית

254ממוצע322ממוצע204ממוצע



1000משקל -מיון ואיכות 

זן
נחשון

1000משקל 
זן

בית קשת

1000משקל 
זן

הזורע  

1000משקל 

Hz-79A530Hz-310A485Hz-164A539

Hz-903A510Hz-271AB473Hz-79B516

Hz-310A509Hz-903AB470Hz-271B511

Hz-271A505נריהABC445Hz-310B500

ABC435Hz-903C481ברB449בר

D454ברB442Hz-79ABC408נריה

D448נריהBC395זהביתC383זהבית

BD-1C380BD-1C377זהביתE385

BD-1E374

468ממוצע436ממוצע463ממוצע



(גלאון)מבחן הבעל -מיון ואיכות 

1000משקל זן'אחוז סוג אזןאחוז פחתזן

BD-1A9.0פלגA88.9פלגA420

AB413ברעםA87.1נריהA8.0זהבית

AB413ינירA86.2ברAB6.9עידית

BC400נריהAB84.2ינירABC6.3שירה

BC400ברAB83.6ברעםBC5.0ברעם

C392שירהBC76.5שירהBCD4.0נריה

C387עידיתBC75.0עידיתBCD4.0בר

D68.0BD-1D361זהביתCD3.4יניר

D356זהביתD2.1BD-1D60.5פלג

394ממוצע78.9ממוצע5.4ממוצע



(גלאון)מבחן הבעל -מיון ואיכות 

זן
יבול כללי

('ד/ג"ק)
זן

'יבול סוג א

('ד/ג"ק)

A105פלגA124זהבית

A101ברA120פלג

AB97נריהA115בר

ABC87זהביתAB111נריה

BD-1ABC98ינירABC79

BC69עידיתABC92יניר

BC67ברעםABC90עידית

BC80BD-1C59ברעם

C55שירהC71שירה

80ממוצע100ממוצע



.זו שנה שניה של סדרת קוים חדשים במבחן▪

.מזג האויר נוח לגידול השנה▪

מניוון ומהתייבשות מוקדמת  , החלקה בנחשון סבלה מאילוח קשה בכשות השדות▪

.והיבול הכללי במבחן זה היה נמוך, של הצמחים

ולכן תוצאותיו לא הוכנסו  , נפגע מסיבות שונות Hz-164בנחשון ובבית קשת הקו▪

.בניתוח נתוני היבול והמיון

רק בשלבים  ובהזורענצפתה השנה בנחשון הפוזריוםתגובת הזנים למחלת ▪

. מאוחרים של הגידול ולפני התייבשות הצמחים

.מאולחתאך בפועל לא נראה שהייתה , בפוזריוםהחלקה בבית קשת נחשדה כנגועה ▪

.BD-1-הם זהבית ולפוזריוםהזנים הרגישים ▪

.בשאר הזנים נראתה עמידות טובה מאוד למחלה▪

סיכום זנים ארצי



▪BD-1וזהבית רבצו במידה רבה.

הם הגבוהים ביותר בשל גודל גרגר   BD-1בכל המבחנים אחוז הפחת של זהבית ▪

.  קטן יחסית ונטייתם לרביצה

. מרבית הזנים לא נבדלו ביניהם ביבול הכללי▪

היו נחותים  BD-1זהבית ו , בפוזריוםמאולחיםשהיו , ובהזורעבמבחנים בנחשון ▪

.יבולם היה הגבוה ביותר, בפוזריוםמאולחתשם הקרקע אינה , ביבול ובבית קשת

יבולם של בר ונריה היה הנמוך במובהק מחלק מהקווים  הפוזריוםבמבחן ללא ▪

. החדשים

סיכום זנים ארצי



,  לפוזריוםהזן סביל . הזן נריה נבחן כזן מסחרי חדש זו השנה השלישית ברציפות▪

.  זקוף כמותו ואף דומה לו ביבול ובגודל הזרע, בדומה לזן בר

עתיר  , כמו זהבית, לפוזריוםזן זה רגיש . נבחן זו השנה השנייה ברציפות BD-1הקו ▪

מומלץ להמשיך ולבחון זן  . בדומה לזהבית, לזן זרע קטן יחסית. אך רובץ מאוד, יבול

.זה שנה נוספת כדי לבדוק אם יש לו יתרון כלשהו ביחס לזן המסחרי זהבית

הן בתנאי , שאר הקווים שנבחנו לא הציגו תוצאות טובות יותר מהזנים המסחריים▪

.והן ללא אילוחבפוזריוםאילוח 

סיכום זנים ארצי



היבול הכללי במבחן היה נמוך מאוד  , למרות תנאי מזג האויר הנוחים בעונה זו▪

הסבר נוסף ליבול  , מלבד פוריות החלקה ופעילות ערה של נברנים בסוף העונה▪

.הנמוך אפשר לתת בחלקו לאחוזי הפחת הגבוהים

בבדיקת דוגמאות האיכות נראה כי בחלק מהזנים היו זרעים רבים שבורים וברבים  ▪

.הליותיסמהם ניכרו נזקי אכילה של 

  BD-1, ברעם, גבוה יותר במובהק מהזנים עידית' הזנים פלג ובר הניבו יבול סוג א▪

.  אינו נחשב כיבול טוב' ד/ג"ק100של ' אם כי גם יבול סוג א, ושירה

זן זה הנב במבחן הבעל בשנה שעברה את היבול הגבוה . הזן עידית הניס יבול בינוני▪

.ביותר

בשנה שעברה זן זה הניב במבחן  . הזן שירה הניב את היבול הנמוך ביותר במבחן▪

.הבעל יבול טוב

סיכום בעל גלאון



-השותפיםולמגדליםהמארחיםהמשקים▪

.המלאהפעולהושיתוףהניסויחלקותהעמדתעל

.החדשיםהזניםוהעמדתהפעולהשיתוףעל-המטפחים▪

.והקצירהקומבייןתפעולעל-הקוצריםצוות▪

.בקצירהעזרהעל-אברבנלאיציק▪

.על העמדת הציוד למיון הדוגמאות-חברת זרעי שער העמקים ▪

.על מימון הניסוי-ארגון עובדי הפלחה ▪


