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 משומר  כמזון גסCephalaria joppensis) שלמון יפואי ) השפעת האבסת

 2014עין החורש , במנה הכולית של פרות גבוהות תנובה

 

 , (3), אורי קושניר(3)יהושע מירון ,(1)עדין גבריאל, (2)רן סלומון, (2), ליאור קיסרי(1)עופר גורן

 .(5)עאיתן סל ,(1), יואב גולן(5), מיכה דורון(4)יובל בכרך

 .גרנות גד"שהתארגנות ( 5( רפת עין החורש. )4. ), מ. המחקר החקלאימכון וולקני( 3. )"אמברתערובת "מכון ( 2שה"מ. )( 1)

 

 תקציר

 מסחרי שימורו כתחמיץ (Cephalaria joppensis) שלמון יפואי ילבחינת ממשק הגידול של צמח ,ניסוי

שותפות גד"ש של נערך בשדה  ,פרות חלב גבוהות תנובהבמנה הכולית של כחלופה לתחמיץ חיטה והאבסתו 

 100 -כ כולל של על שטחשתי חלקות צמודות בחיטה  לצד נזרע השלמון. עין החורשקיבוץ חפר וברפת 

קוטלי עשבים  4 יישום לבחינת שנערכו . בתצפיותשלמון ונםד 60 -כחיטה ו ונםד 40 -מתוכו כ ,ונםד

 פיטוטוקסיות גילולא PROPYZAMIDE  וקרבBENTAZONE  בזאגרן , התכשיריםשלמוןה בגידולמסחריים 

אחוז החומר  מהחיטה. 20% -היה גבוה ב שלמון. יבול החומר היבש של הלשימושולכן נמצאו מתאימים 

 לאורךליום  0.45% -כ לינארית ההיית שלמוןב יבשהחומר האחוז צבירת . 30% -היבש בשני הגידולים היה כ

לא נמצאו הבדלים  (כרמ"ל) בכרס מלאכותית בבדיקת נעכלות חומר יבש יחה לקציר.פר טרוםבין שיום  36

חלבון הואחוז  ADF-ה אחוזשהתחמיץ נמצא  שני סוגי באנאליזה כימית של דוגמאותבין שני סוגי התחמיץ. 

לא נמצא יתרון ביצור החלב ובצריכת . , שאר המדדים היו דומיםבהשוואה לחיטה בשלמוןיותר  יםגבוה

 בבדיקה .השלמון לעומתחיטה  הכוללתשתי קבוצות הפרות שהואבסו במנה כולית זון לאף אחת מהמ

נמצא יתרון קל ביצור חלב וחלבון  בלבד ניסויכל תקופת השל פרות שהחלו וגם סיימו את  סטטיסטית

 חיטה.ב ה שהואבסהלקבוצ

 

 מבוא

-בתוך מחלקת הדו Dipsacaceaeהשלמוניים השייך למשפחת צמח הוא Cephalaria  השלמון 

תיכוני -המופיע כמין בר יםoppensis  Cephalaria שלמון יפואיפסיגיים. במשפחה מצוי המין 

 על ידי ביות,  ,טיפחובצמחיית ישראל. לאחר איסוף וברור של אוכלוסיות המין מרחבי הארץ 

גש לזכויות זן "ראשון" שהוהאת במכון וולקני ממנהל המחקר החקלאי וכ. נאשף  (1)א. קושניר

 בישראלבר שטחי ההקיים ב . הזןומצוי כיום בתהליך בקשה לרישומו כזן 2010 שנתמטפחים ב

גידולי הפלחה החורפיים בישראל  .לרפת הבקר לחלבמשומר בורר ותורבת לגידול לתחמיץ כמזון 

פסיגיים. החיטה מהווה את מירב -קרם חיטה( שייכים ברובם למשפחת הדגניים ממחלקת החדי)ע

-אלף דונם. לגידול דו 300-קר לחלב בישראל בהיקף שנתי של כמזון הסיבי המגודל עבור רפת הבה

אשר עשוי להוות אלטרנטיבה לגידול חיטה לתחמיץ יתרון בהיבט של מחזור גידולי הפלחה,  פסיגי

בעיקר ביכולת התמודדות עם פגעים )מזיקים, מחלות ועשבים( ספציפיים לדגניים. בסדרה של 

 ןנית שהשלמוןמשך שלוש שנים נמצא  (2)ריהםוחוב מירון ,בפרויקט מחקר של קושניר ,םניסויי

ארוזות בפוליאתילן,  (באלותחבילות )להחמצה ישירה או לשילוב כירק עם מרכיבי בליל מוחמץ ב

ואת התחמיץ או הבליל הארוזים ניתן להאביס ללא חשש לפרות גבוהות תנובה כחלופה לתחמיץ 
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דונם בכפר  40בגודל חלקת שלמון  שלוש שניםלפני ינה חצי מסחרית גודלה חיטה במנה. בבח

 (ח"יחומר יבש )ק"ג  1,100שהניבה החלקה שלמון ה. יבול פה(-)מידע בעל מסריק שבגליל המערבי

לדונם היה גבוה במקצת מיבול חיטה ממוצע באותו אזור. רפת עין המפרץ שקלטה את הגידול 

תחמיץ מעידה על החמצה טובה ללא נגר ועל טעימות טובה של  והחמיצה אותו בבור רגיל של

 שלמוןהחומר לפרות החלב, אולם בגלל חוסר ההיכרות עם החומר הוכנס רק שיעור קטן של 

למנת הפרות. לרפת עשוי להיות יתרון כלכלי בסוג תחמיץ זה, כיוון שהגידול נקצר במהלך ישיר 

 חיטה. בהרמת האומן ע"י קומביין אל המשאית למשאית, ולא בשני מהלכים של קציר לאומן ו

 .בתנאי גידול וקרקע משופרים השלמוןלבחון ולאמת את ביצוע תנובת גידול  -מטרות המחקר

 לבחון סוגיות אגרונומיות כגון יישום קוטלי עשבים או דישון. 

ת על ביצועי פרותחמיץ החיטה לכחלופה  במנות חולבות השלמון תחמיץשילוב  השפעת לבחון

 .חלב

 

 שיטות וחומרים

במועד  ,וביתרה חיטהנזרעה  בחלקןש צמודות שתי חלקות חפר-גד"ש בשותפותנזרעו  2012בסתיו 

 להלן. 1בטבלה  הפירוטפי ל ענזרע שלמון   ,מאוחר יותר

 . בגד"ש חפרבתצפית המשקית שהוצבה ושלמון : מזרע חיטה 1טבלה 

 פרטים/ הערות תאריך זריעה דונם חלקהה גידולה

 "כרם" שוהם(-חיטה )זן

 דונם( 45)

 מ"מ גשם 80 -כירדו  9/11/12 -מה 8/11/12 16

 .במועד זה בחיטה םעלי 4 4/12/12 29 ראשון(-)זן שלמון

 שוהם(-חיטה )זן

 "שזיפים"

 דונם( 57)

 מ"מ גשם 80 -כירדו  9/11/12 -מה 8/11/12 23

 ראשון(-)זן שלמון

11 4/12/12 
 .במועד זה עלים בחיטה 4

 הזריעה הופסקה עקב גשם

23 19/12/12 
 .במועד זה עלים בחיטה 5-6

 ומיד ירד גשם והסתיימה הזריעה חודשה

   102  סה"כ

 

 . קלטור: חריש, החלקה, יסוד יעיבוד. (2011)בקיץ  : כותנהכרב

  ק"ג/ד'. 1.7 -שלמוןק"ג/ד',  12.5 -: חיטהשיעור הזריעה

 (."ראש"דשן  הוסףלדונם )לא   Nיחידות 7אה גרגרית= ק"ג/ד' אורי 15 -יסודב חנקני דשן

לפי הפירוט  חזרות כ"א, 2ב  מטר X 15 2בגודל  ,השלמון בחלקת תצפיות 3הוצבו  -קוטלי עשבים

 :הבא

 '.גר'/ד 5.0 מוניטור גר'/ד', 3.5 (SULFOSULFURON) מוניטור -4/12/2012 -ב .1

  (PYRAFLUFEN-ETHYL) קופרטסמ"ק/ד', א 150 (BENTAZONE) גרןאבז -28/1/2013 -ב .2

 סמ"ק/ד'. 100+45סמ"ק/ד', אקופרט+בזאגרן  45
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סמ"ק/ד', בזאגרן+קרב  150 (PROPYZAMIDE) סמ"ק/ד', קרב 150בזאגרן  -21/2/13 -ב .3

 .סמ"ק/ד' 150+150

 .מועד הפריחהנערכה לקביעת השלמון גידול בתצפית 

ימים נלקחו  3-5 כל .מאי-במהלך אפרילנערכו  בקמה ח"יאחוזי צבירת  לקביעתבדיקות  -ח"יאחוז 

 .מעלות צלסיוס 105 -נשקלו לפני ואחרי ייבוש בתנור בו, מייצגים צמחים 3

רפת מרכז המזון בלבור נפרד ב 16/5/2013 -בהשלמון נקצר  . 28/3/2013 -ב נקצרה החיטה -קציר

 .לדונם ולהיב צורך חישובל בשיומר הדגימות מהירק לבדיקת אחוז החנלקחו  .עין החורש

לבדיקה במעבדה בעין הנציב.  התחמיץ קידוחים בבורותנלקחו מ דוגמאות -מדדי איכות התחמיץ

 .  25/9/2013 -בובשלמון  23/2/2013 -בחיטה ב בוצעוהבדיקות 

השלמון  ציתחמימשנלקחו דוגמאות ב במכון וולקנינערכו בכרמ"ל  ח"י בדיקות נעכלות -נעכלות

 רבדים שלושהמבורות התחמיץ שבמרכז המזון של רפת עין החורש ב דוגמאות נלקחוהחיטה. וה

 .)עליון, אמצעי ותחתון(

על  לה( חולקו לשתי קבוצות דומות ופתוחותומע 3פרות )תחלובה  ברפת עין החורש -ניסוי ההזנה

ושוכנו בסככות  פי מרחק מהמלטה, מספר תחלובה ותנובת החלב הממוצעת בשבוע הקודם

כל כמות תחמיץ החיטה  למעט חודשים במנות דומות בהרכבן 3-שך כמב דומות. הפרות הוזנו

. פרט לתחמיצים אלו, שאר מרכיבי מהמנה( 20%-)כ על בסיס חומר יבששלמון הוחלפה בתחמיץ 

 המנות חולקו פעמיים ביום והואבסו לקבלת רמת שאריות דומה בשתי הקבוצות.המנה היו זהים. 

ערכת אפימילק(, צריכת המזון הקבוצתית )נתוני בקרית(, נמדדו: תנובת החלב היומית/פרה )מ

 ביקורות חלב, אחת לשבועיים(. 6ז המוצקים )סה"כ ריכו

, כאשר יצור החלב, מספר התחלובה ומרחק JMPהתוצאות נותחו סטטיסטית בעזרת תוכנת 

מהמלטה בעת חלוקת הקבוצות שימשו כמשתני קווארינס. בניתוח הסטטיסטי השתתפו רק פרות 

   פרות בכל קבוצה(. 35-40שר התחילו וסיימו את הניסוי )א

 תתוצאו

 

 .2001-2014: כמות ומספר ימי הגשם בתחנה המטאורולוגית בעין החורש בין השנים 1תרשים 
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 .2013 – 2012במהלך חורף  (מ"מ לעשרת) הגשם: כמות 2רשים ת

 

מעל הממוצע  20% ,מ"מ 691 גבוהות בעין החורשות משקעים התאפיין בכמוי 2013 – 2012חורף 

 . עיקר המשקעים התרכזו בתחילת החורף(1)תרשים  32מספר ימי גשם מועט יחסית בושנתי -הרב

מים הכמויות מים חריגות שגרמו לעליית ב המלוויםגשם  יאירוע. בינואר אף היו שני (2)תרשים 

 .רביםבנחל אלכסנדר הסמוך ולהצפת שטחי גידול 

חלקות הניסוי סבלו אף הן מכמויות המים ומהצפות ובנוסף הופרעה זריעה השלמון שבחלק 

 מהשטח נזרע רק כשבועיים מאוחר יותר.

בנוסף לבעיות של הצפות ועודפי מים במקומות עם בעיות ניקוז, שפגעו בהתבססות הגידולים, 

יישום לא ניתן כמתוכנן דשן  כפי הנראה שטיפת חנקן שניתן ביסוד לעומק. עקב בעיות ההיית

  ראש לשני הגידולים. היבול אם כן נפגע כנראה משני גורמים אילו.

 

כטיפול קדם  הזריעה יושם בריסוס על -ארבעה תכשירים קוטלי עשבים נכללו בתצפיות: מוניטור

וכמו כן כ"א  ,בנפרד ובמשולב, עם אקופרט ו/או עם קרב ,בזאגרן הגידול יושםהצצה. על נוף 

  .(2)טבלה  שני האחרונים כטיפול נפרדמ

גרימת שיבוש כדי עד  רבה הייתקיץ במהלך הגידול לא הבעשבי חורף ו מידת השיבושכיוון ש

המסקנות התמקדו במידת הפיטוטוקסיות של השלמון  גידולאו פגיעה ב משמעותי בשדה

 .לגידול התכשירים

טומהוק  ,התכשירים הנוספים םלעומת .גידולל תופיטוטוקסיהתכשירים בזאגרן וקרב לא הראו  2

 ולכן לא נמצאו מתאימים כקוטלי עשבים עבור הגידול.בשלמון משמעותי באופן פגעו  ,ואקופרט

שהינו  כיווןגידול אחר הצצת הלהערכתנו, התכשיר קרב בעל ערך פחות משמעותי כקוטל עשבים 

וקדם של הגידול כאשר מחירו הגבוה. בשלב מעקב ו יחסית טווח הדברת עשבים מצומצםבעל 

 עפ"י  , וזאתלהוות קוטל עשבים יעיל למדי עשויבזאגרן  התכשיר מפותחים אינםהעשבים עדיין 

 אפונה, בקיה ותלתן ואגוזי אדמה(. -התכשיר בגידולי קטנית )כגון מו שליישובניסיון רב שנים 
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 .ם()חלקת כרהשלמון  בשדה שונים קוטלי עשבים יישוםתצפיות פירוט : 2טבלה 

מועד 

 ריסוס

קוטל 

 העשב

 מינון לדונם

 )גר'/סמ"ק(

 ריסוס,התנאי נתוני ו

 ריסוסהציוד ופירוט 

מועדי 

 תצפיות

ימים 

 מריסוס

 גיל-שלמון

 פנולוגי

 שלמוןב פגיעהההערכת 

 ובעשבים

4/12/12 

 3.5 מוניטור

5.0 

לאחר תחילת גשם, 

 מעונן, רוח קלה.

, T-jet 110015פומיות 

 מ' רוחב. 2מוט 

 ל'/ד' 21רסיס: נפח ת

 עדפסיגים  26 30/12/12

 עלים  זוג

גר'/ד' עיכוב  5.0 -בעיקר ב

 פנולוגי קל. 

זוגות  2 44 17/1/13  

 עלים

 עיכוב התפתחותי, 

 גר'/ד'. 5.0 -בעיקר ב

זוגות  3-4 54 27/1/13

 עלים

צמחים קטנים, מעוכבים 

 ובהירים.

28/1/13 

 בבוקר. 06:45 150 בזאגרן

לחות,  100%ללא רוח, 

 מעלות צלסיוס. 16

 מ' רוחב. 2מוט ריסוס 

 Conjetפומיות אלבוז 

 צהובות.

 ל'/ד' 20נפח תרסיס: 

זוגות  4-5 68, 13 10/2/13

 עלים

פגיעה כמעט  -אקופרט

 מוחלטת.

 אין פגיעה.  -בזאגרן

שעות  10 -)החל גשם כ

 לאחר הריסוס(.

 מעוכב חזק,  -מוניטור

 גר'/ד' 5בעיקר 

 45 קופרטא

בזאגרן 

 +

 אקופרט

100 + 

45 

21/2/13 

 בצהרים. 12:00-13:00 150 בזאגרן

תנאים טובים לריסוס, 

 כמעט ללא רוח. 

 מ' רוחב. 2מוט ריסוס 

 Conjetפומיות אלבוז 

 צהובות.

 ל'/ד' 20נפח תרסיס: 

זוגות  6-7 84, 29, 5 26/2/13

עלים. 

תחילת 

התארכות 

 פרקים

אין כל  -בבזאגרן או קר

 .שלמוןפגיעה ב

הדברת עשבים.  נצפיתלא 

ישנם: עשנן, נזמית, 

מצליב, תלתן תרבותי 

-)שמאדים בגוון סגול

 כהה(.

, 35, 11 4/3/13 150 קרב

90 

זוגות  7

 30עלים. 

 ס"מ גובה.

קרב, בזאגרן ושילוב 

 ת.ואין פיטוטוקסי -םביניה

 -הדברת עשבים חלקית

מצליב, גדילן, נזמית, 

 עשנן.

 מעט נמוך. -קופרטא

 פגוע מאוד. -מוניטור

בזאגרן 

 + קרב

150 + 

150 

21/3/13 28 ,52 ,

107 

זוגות  7-8

 50עלים. 

 ס"מ גובה.

 תצפית   9/4/13    

 ערב פריחה

 ניצני פריחה.  + עמודי

 .ס"מ 100-110גובה 
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יחה בחלק עמודי פר – פריחהה טרום( 3בקמה )תרשים בצמח השלם קצב צבירת החומר היבש 

 הח"י % תוספת .תלינארי בצמח עלה (מאוחר יותר יום 36) קצירהועד  (9.4.2013 -ב ) מהשדה

R), עם מקדם מתאם בממוצע 0.44 הייתה יומיתה
2
 (r=0.981) קורלציהמקדם ו (0.963 = 

 .גבוהים

 

 (.16.5.13)עד הקציר ( 9.4.13) פריחהה מטרום ,השלמוןגידול ב ח"י אחוזיצבירת : 3תרשים 

 

 : תוצאות יבול הקציר.4טבלה 

 הגידול

תאריך 

 קציר

שם 

 חלקה

שטח 

 )דונם(

סה"כ ירק 

 )ק"ג(

חומר יבש 

 )אחוז(

סה"כ ח"י 

 )ק"ג(

יבול ח"י 

 )ק"ג/דונם(

ממוצע 

 )ק"ג/דונם(

 חיטה
 787 12,592 31.30 40,230 16 כרם 28/03/13

815 
 833 19,159 31.30 61,211 23 שזיפים 28/03/13

 שלמון
 978 28,363 30.93 91,690 29 כרם 16/05/13

978 
 702 23,882 30.20 79,080 34 *שזיפים 16/05/13

מחלקת 'שזיפים' נזרעה  2/3 -כ "מ במשך כשבוע(מ 70) השלמוןם שהחל לרדת במהלך זריעת עקב גש *

 גידול. התפתחות הונפגעה הנביטה נפגעה לכן, ונזקי הצפה  אירעו כמו כןוכשבועיים מאוחר יותר 

בחלקה השוואה ליבול החיטה  אינו ברשכיוון  חושב עם היבול הכללילא  בחלקה זו שלמוןהיבול , על כןו

 הצמודה.

 

 הסברראה )לשלמון יתרון קל  מצביעות על( 4)טבלה  קציר המסחריב חומר היבשה תוצאות יבול

 זריעותות יבול של וששות תוצא. תוצאות אילו מא(4טבלה ל מסומן בכוכבית מתחת יבולפרטי הל

 בגליל המערבי. לאחרונה בוצעו ר שאמסחריות -חצי

 

y = 0.43x - 17766
R² = 0.963
r = 0.981

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

9 4 13

11 4 13

13 4 13

15 4 13

17 4 13

19 4 13

21 4 13

23 4 13

25 4 13

27 4 13

29 4 13

1 5 13

3 5 13

5 5 13

7 5 13

9 5 13

11 5 13

13 5 13

15 5 13
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 עד קציר החיטה.חסרונו העיקרי של הגידול הוא קציר מאוחר של כחודש עד חודש וחצי לאחר מו

 גידול( בהמשך העונה. -דוזריעה בזריעת גידול קיצי ) אפשרויות מתמצמצזו  עובדה

 

 -בוהשלמון  23.05.2013 -בחיטה ה ץתחמי איכותנציב של במעבדת עין ה בדיקותתוצאות : 5טבלה 

 .רפת עין החורששל התחמיץ בבורות  בוצעושים קידוחהדוגמאות מ .24.09.2013

 מדד נבדק
 חיטה 

 (% ,ח"י)

  שלמון

 (% ,ח"י)

 31.40 29.70 חומר יבש

 8.80 9.00 אפר

 12.50 11.00 חלבון

NDF 58.00 61.90 

ADF 33.70 51.90 

 0.95 0.47 סידן

 0.17 0.34 זרחן

 

עולות  (5)טבלה  ברפת עין החורש התחמיץ בורותתוך מדוגמאות תחמיצים לבדיקות שנערכו מ

 , ערכיחלבון גבוה יותר ,לעומת החיטהבשלמון  גבוה יותר מעטאחוז ח"י  נמצא :התוצאות הבאות

NDF ים,דומ ADF בהתאמה גבוה יותר, סידן גבוה יותר וזרחן נמוך יותר. 

כמזון גס משומר והתוצאה האפשרית באיכותו גורם לירידה בשלמון ח"י  30%יתכן שקציר מעל 

השלמון הגבוה באופן יחסי לזה של החיטה. מומלץ בהמשך לבדוק את ערכי איכות  ADFהוא ערך 

 ביחס לעליה באחוז הח"י. 

כתחליף בשלמון זנו בדיעבד, תוצאות מבחן ההזנה אינן מצביעות על פגיעה בביצועי החולבות שהו

 בניסוי הנוכחי. לחיטה במנת ההזנה הכולית

 

 ברפת עין החורש. התחמיץ מבורותוהשלמון של דוגמאות החיטה  In vitro: נעכלות 6טבלה 

 חלק בור תחתון חלק בור אמצעי חלק בור עליון נעכלות )% מח"י(

 55.6 57.5 54.4 (1)בור חיטה 

 54.6 56.8 54.6 (2)בור  שלמון

 

לא  (6)טבלה  שנערכו במעבדה במכון וולקני In vitro חומר היבשהתוצאות בדיקות נעכלות 

 .(ושלמוןחיטה )בין שני סוגי התחמיץ  יםמשמעותי יםהבדל הצביעו על
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, ק"ג/פרה/יום( וריכוז המוצקים )%( של הפרות שניזונו במנות LSM: יצור החלב ומוצקיו )7טבלה 

 הניסוי.

 SEM P שלמוןמנת ת.  מנת ת. חיטה פרמטר

 0.0001 0.010 ב42 א43.3 יצור חלב

 0.010 0.140 ב3.76 א3.67 שומן %

 0.150 0.008 3.31 3.30 חלבון %

 0.008 0.010 ב4.84 א4.86 לקטוז %

 0.290 0.054 1.48 1.50 ק"ג שומן

 0.0001 0.019 ב1.36 א1.41 ק"ג חלבון

 0.0001 0.046 ב2.05 א2.14 ק"ג לקטוז

 p<0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה שורה נבדלים באופן מובהק,  - ב,א
 

של יצור החלב ומוצקיו של פרות אשר השתתפו  (LSM)מוצגים ממוצע ריבועי הסטיות  7בטבלה 

 בתחילת העבודה ואף סיימו אותה.

/פרה/יום, ק"ג 1.3 -היה גבוה יותר באופן מובהק ב (LSM)יצור החלב של הפרות תחמיץ החיטה 

 החלבון. יצור החלבון  % -. לא הסתמן הבדל מובהק במאידך % השומן היה נמוך יותר

)ק"ג/פרה/יום( היה גבוה יותר באופן מובהק בקבוצת תחמיץ החיטה, ללא הבדל ביצור השומן 

 היומי בין שתי הקבוצות.

 

 סיכום:

 :ממשק .א

וקרב  (BENTAZONEגרן )בזא :קוטלי עשבים 2השלמון בחנו בשדה נהתכשירים ש 4מתוך  .1

(PROPYZAMIDE ) ביישום לאחר הצצה גידולבפיטוטוקסית  גרמו לבעיהלא. 

יהיה יעיל יותר לשימוש, כיוון שהקרב יקר מתוך שני ק"ע המוזכרים לעיל נראה שבזאגרן  .2

 יחסית ואינו מצטיין בקטילת טווח מיני עשבים רחב.

פריחה ה טרוםבין תקופה שב 0.44%השלמון תוספת חומר יבש יומית ממוצעת בצמחי  .3

 .30% -כקציר ה וערב 13% -הפריחה כ לפני ההי בשלמוןהח"י  %קציר. בין הל

לאחר החיטה ונקצר  ,יום 40 -כ מחלקת "שזיפים" ובחלק ,יום 25 -כהשלמון נזרע ברובו  .4

 .31%סביב  היום לאחריה. אחוז החומר היבש בשני הגידולים דומ 45 -כ

 ק"ג לדונם בהתאמה 815 -ו 978. 20% -חיטה בשל ה הזלה על עהשלמון של  ח"ייבול ה .5

 .  השלמוןבארץ בנושא  שנערכו ממצא זה תואם עבודות דומות .(4)טבלה 

 הזנה:  .ב

אחוז וגבוה יותר  ADF מלמדת על אחוז (5)טבלה  בדיקת איכות דוגמאות מהתחמיצים .1

וז ח"י גבוה יותר אחעם לכך קשר ויש לעומת החיטה. יתכן בשלמון  חלבון גבוה יותר

 בהתאמה.בתחמיצים שנמצא 
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 .(6)טבלה  בין שני סוגי התחמיץ משמעותיים בבדיקת נעכלות בכרמ"ל לא נמצאו הבדלים .2

עפ"י נתוני יצור החלב הקבוצתי וצריכת המזון הקבוצתית )הנתונים אינם מובאים כאן(  .3

 נראה דמיון בין שתי קבוצות הניסוי.

הפרות שהתחילו וגם סיימו את העבודה נמצא יתרון  בניתוח סטטיסטי מעמיק יותר של .4

 קל ביצור החלב, והחלבון לקבוצת החיטה.

, נדרש לבצע עבודה עם השלמוןנראה שעל מנת לקבל ניתוח מעמיק יותר לגבי האבסת  .5

 קבוצות גדולות יותר, או קבוצות סגורות, או עם פרות המואבסות פרטנית.

 

, להנהלת ענף הבקר ולהנהלת ענף הפלחה על מימון תודתנו לקרן המחקרים של מועצת החלב

 עבודה זו.

 -, רפי שורקי'מכתשים' -, שלום ברינגר'אגן' -: אופיר יואלשנבחנו לאנשי חברות קוטלי העשבים

 , על העמדת התצפיות בשדה.'אגריכם'

 

 רשימת ספרות:

(1) U. Kushnir and K. Nashef, (2010) New Cephalaria joppensis variety 

"Rishon". Application number 4308/10, application date 15th Nov. 2010. 

(2) Y. Miron, Z.G. Weinberg, Y. Chen, D. Miron, Y. Raviv, A. Bloch, E. Yosef, 

M. Nikbachat, A. Zenou, M. Dakelo, K. Nashef and U. Kushnir. (2012) 

Novel use of the wild species Cephalaria joppensis for silage preparation 

and its nutritive value for feeding lactating dairy cows.J. Dairy Sci. 95:4501-

4509.                 
 

Abstract  

An experiment to examine the interface growth of Cephalaria joppensis, silage 

preservation and feeding as an alternative to wheat silage for high-yielding dairy 

cows, was conducted on the field and in the dairy barn of Kibbutz Ein Hachorsh. The 

Cephalaria side sown wheat in two contiguous blocks covering an area of 

approximately 10 acres, out of it 4 acres of wheat and 6 acres of Cephalaria. From 

observations of examining four commercial herbicides which applied to the 

Cephalaria crop, BENTAZONE and PROPYZAMIDE did not showed phytotoxic damage 

and therefore were eligible for use farther at the crop. Crop dry matter of the 

Cephalaria was higher at 20% of the wheat crop. Percentage of dry matter in both 

crops was around 30%. Percentage of dry matter accumulation at the Cephalaria was 

approximately 0.45 % per day, in a linear fashion, during 45 days from the start of 

flowering up to harvest. At digestibility of dry matter examination in vitro there were 

no differences between the two types of silage. Chemical analysis of samples from the 
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two silage types found that ADF and protein percentages are higher in Cephalaria 

compared to wheat, the other parameters were similar. No advantage was found in the 

milk production and food consumption in any of the two groups of cows fed with total 

ration includes wheat compared to Cephalaria. In statistical examination of cows that 

began and ended the whole period of the feeding experiment found a slight advantage 

for the production of milk and protein to the wheat group. 

 

             

     

 עלים. 4עם שכבר  החיטה צדל ,זריעת השלמון ערב 3.12.12 -בבדיקת השטח  :1ום ציל

 

 לצד החיטה. 4.12.12 -ב השלמוןזריעת  :2צילום 
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 פסיגים בשדה.הבשלב  16.12.12 -ב שלמון :3צילום 

 
 30.12.12 -שלמון בשדה בשלב פנולוגי של שני עלים אמתיים ב :4ם צילו

  

 ו.יקוזנשטח ובעל הניכרות  ,5-9.1.13בין מ "מ 220 -של כלאחר כמויות גשם  17.1.13 -השדה ב :5ילום צ
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 .10.2.13 -והשדה עם השלמון לצד החיטה ב קוטל העשבים מוניטור בשני המינוניםפגיעה מ :6צילום 

 .19.4.13 -ועם ניצני פריחה ב 9.4.13השלמון בשדה ערב הפריחה מימין  :7צילום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .13.6.13 -בבור התחמיץ של רפת עין החורש במכוסה השלמון  :8צילום 


