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 אפרים צוקרמן, רן סולומון ,בועז נוי ,דודי שמש, אורי ניר, עופר גורן: י "מוגש ע

 טל קיפניסוגבי גרה , ישי קציר

 

תקציר 

יפור ממשקי מטרות המחקר  היו לבחון זנים חדשים של סורגום למספוא ולבדוק אפשרויות לש

הוכיח את עליונותו האגרונומית בניסויים מסודרים  STT12הזן . הקציר וההשקיה, הזריעה

נבחנה . וכתוצאה מכך הומלץ לשמש כזן מסחרי, ובתצפיות שדה לעומת הזנים האחרים שנבחנו

לא היתה השפעה של ממשקי הזריעה על . זריעה במרווחי שורות שונים ובעומדים שונים לדונם

מצאנו שיש אפשרות לנצל את תכונת הרגישות לאורך יום בזני . ועל האיכות של הצמחים היבול

PS כמו כן הסתמנה אפשרות לשפר את היבול מבלי לגרוע . על מנת להעלות את היבול

התחלנו בבחינה של ממשק השקיה חדש לסורגום דו קצירי . מהאיכות באמצעות הצמאה מתונה

זן הרטיבות במחזור הגדילה הראשון על ההתחדשות המתבסס על השפעת אפשרית של מא

יש צורך בעבודה נוספת על מנת לבסס או לשלול את . אחרי הקציר ועל היבול של המחזור השני

  . הנחת היסוד

 

 מבוא

יבול ואיכות : זנים. א

המשמש  חשוב הודות למאמץ משותף של המחקר וההדרכה הפך הסורגום לגידול מספוא

ברפתות המזינות ו במרכזי המזון שנתי -גם הניסיון הרב .לתחמיץלתירס כחלופה משקית טובה 

עדיין נותרו שאלות הקשורות , עם זאת. בתחמיץ סורגום הוא מוצלח ותרם רבות לשגשוג הגידול

עבר הזמן בו זן . הגידול ולממשק, לתכונות האגרונומיות וההזנתיות של זני הסורגום הרצויים

אם רוצים לשפר את הגידול ואת ההזנה יש לבחון ולהתאים ו, שקיםמהמאחד משמש את כל 

, חד או דו קצירי ולעומד צפוף או דליל לממשקכמו למשל זנים , זנים בעלי תכונות ייחודיות

כל . גבעול וכדומה/ יחס עלה , גבעול דק או עבה, ובנוסף להם זנים בעלי גבעול עסיסי או יבש

 .אלה כמובן בהקשר למדדי האיכות המקובלים
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( אפריל-מזריעת סוף מרס)ימי גדילה  120הנקצרים לאחר כ  בארץ מגדלים עד כה זני סורגום

בש לאחר של חומר י נוספת בזנים אלה אין הצטברות .דונג –כאשר הגרגר מגיע להבשלת חלב 

אינם עוברים ש PS,זני , לאורך היום זנים בעלי רגישות רבה קיימים, לעומתם. הבשלת הגרגרים

טיבי של הצמיחה לשלב הרפרודוקטיבי אלא כאשר אורך היום מתקצר בחצי השני גטוומהשלב ה

. דבר זה מתרחש אצלנו קרוב למחצית  חודש ספטמבר. דקות 20שעות ו  12של הקיץ ומגיע ל 

כולל בקציר , בעודם וגטטיביםבארץ  יכולים להקצר PSמבחינה חקלאית פירושו של דבר שזני 

תכונה זו מאפשרת להגמיש את מועד  .רת המחקר הזה הראו זאתם במסגניסויים קודמי. השני

יום כל עוד  120ואפשר לצפות להמשך צבירה של חומר יבש גם בגיל כרונולוגי גבוה מ , הקציר

עלים לצמח  20אפילו  ףשבזנים כאלה יכולים להח. זאת יםמאפשר ואורך היום מאזן הרטיבות

ו  FS 5ר בזנים שרגישים פחות לאורך היום כמו כאש, מטר 4וגובהם יכול להיתמר אל מעבר ל 

STT 12 –  מתבקש צורך לברר לאור הנאמר לעיל .עלים עד להופעת המכבד 14 – 13נחשפים 

 .לערכים שעד כה לא מדדנו כמותם פוטנציאל היבול תעלה את   PSהאם דחיית הקציר של זני 

בין היתר בגלל העדר מכבדים  ,רגישים פחות לרביצה מהזנים המקובלים PSיש לציין כי זני 

כך , ו מודעים לעובדה שאיכותו של צמח מבוגר פחותה מזו של צמח צעיראנ .בראש הגבעולים

מסיבה זו . שיש לשער שאיכות הצמח שקצירו נדחה תהיה נמוכה מצמח שנקצר מוקדם יותר

בגלל  מתוך מגמה לברר האם פחיתה באיכות Bmrנושא תכונת   PSראוי היה לשלב במחקר זן 

    . Bmrקציר מאוחר היא דומה או שונה בזן רגיל ובזן 

הראה שניתן לעכב סינתיזה של ליגנין בדופן התא   90 -י טל קיפניס בשנות ה"מחקר שבוצע ע

ריסוס בראונדאפ בריכוזים זעירים לקראת השליפה של המכבד לא . של סורגום באמצעי כימי

פחית את תכולת הליגנין ושיפר מאד את אך ה, פגע בהמשך ההצטברות של החומר היבש

, היינו, אך הרעיון לבחון את האפשרות להשיג את אותן מטרות, השיטה הזו לא יושמה. הנעכלות

במחקר הנוכחי התחלנו בבחינה של רעיון . צבירת יבול יבש ללא פחיתה באיכות עדיין קיים

ות של עלים חדשים הרעיון הוא לייצר מצב בו תפסק התפתח. מטרהאותה  להשגת מקביל

סינתיזה של דופן להפסיק  וזאת כדי, גם הפסקה של  התארכות פרקי הגבעול וכפועל יוצא מכך

  אשר ייושם לאחר ממשק של הצמאה בחוןל בחרנו . ליגנין ,גם  הרכיב הבלתי נעכל תא ואיתו 

יתן לא נ PSבצמח ) שף מספר עלים לפי הגדרה שרירותיתח, כלומר הגיע ליבול טובשהצמח 

הצמח  ,רגת ההבשלה של הגרגר מסיבה פשוטהלהגדיר את השלב המתאים לקציר לפי ד

והדרך המעשית היחידה להערכה של הגיל , גטטיביובתקופת הקציר מצוי עדיין בשלב הו

מדובר בדחייה של הקציר לאחר ההשקיה האחרונה (. הפיסיולוגי היא ספירה של העלים שנחשפו

ובש אנו מניחים שעקת י. התפתחות של עלים חדשים( פיותתצלפי ) נפסקתעד למועד בו 
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היא זו הגורמת להפסקת הפעילות של הרקמה  תפתחת בעקבות הדחייה של הקצירהמ

    .המריסטמטית האחראית על ייצור העלים

 

ממשק זריעה . ב

שתי , קרי, סורגום לתחמיץ במערך כלים המשמש את הכותנה והתירסבארץ מקובל לזרוע 

הואיל , מ"ס 72ב מקובל לזרוע במרווח של "בארה. מ ביניהן"ס 96וגה במרווח של שורות לער

והמרווח בין השורות כפי שידוע מגידולים חקלאיים רבים עשוי להשפיע על היבול חשבנו לנכון 

המרווח בין השורות משפיע . משק שונה מהמקובל אצלנוש מקום לערוך בחינה ראשונית של משי

בארץ סורגום עוד כאשר גידלו . דשן ואור, ם על משאבים כמו מיםעל התחרות בין הצמחי

. משק זריעה שונה בהתאם לתנאי הרטיבות הצפויים במהלך הגדילהלגרגרים המליצו על מ

בתנאי בעל זרעו במרווחי שורות גדולים יותר מאלו הנהוגים במשטר רטיבות של השקיית עזר או 

גם . ל הצמח הבודד ולאפשר השגת יבולים כלכלייםשלחין מלא במגמה לאפשר ניצול מים יעיל ש

ת שטח כאשר ב להקטין את כמות הזרעים ליחיד"בזריעה של סורגום לתחמיץ ממליצים בארה

בה המונח עומד צמחים  משמעותו מספר צמחים , ב"בניגוד לארה. יהאין מוסיפים מים בהשק

.  הצמחים למטר שורהבארץ מקובל להשתמש במונח העומד במובן של מספר , ליחידת שטח

השפעת המרווח : משק של מרווחי הזריעה כוללת שני מרכיביםההשפעה הכללית של שינויים במ

לברר את ההשפעה הכוללת של כאשר מנסים . בין השורות והשפעת מספר צמחים למטר שורה

וי למרווח קטן יותר  ללא שינ 96משק הזריעה יש לקחת בחשבון ששינוי המרווח בין השורות מ מ

במספר הצמחים למטר שורה לא יאפשר בידוד של ההשפעה האפשרית של המרווח בין השורות 

מסיבה זו . מההשפעה של מספר הצמחי למטר שורה ולכן לא יאפשר להסביר את התוצאות

, ולשם אבחנת יתר, את ההשפעה של שני מרווחים בין השורות באותו עומד מצאנו לנכון לבחון

ההשפעה האפשרית  .(1טבלה )מד צמחים הוגדר כמספר צמחים לדונם כאשר עו, בשני עומדים

אפשר להניח שהגדלת הצפיפות של  ובנוסף ל. של מספר הצמחים לדונם אינה מוגבלת ליבול

י הקטנת המרווח בין השורות או הגדלת מספר הצמחים לשורה עשויה "הצמחים בין אם נגרמה ע

. ובאיכותה התזונתית, לשינויים במבנה הקמה אולי, וכתוצאה מכך, להביא לתחרות על האור

 

  השקיהממשק . ג

כה לא נערכו מבחני השקיה בסורגום וממשק הרטיבות נקבע על סמך אינטואיציה בלבד ועל  עד

את הסורגום ניתן לגדל בהצלחה בתנאי בעל על גבי כרב נח כאשר . סמך מראה עיניים בשטח

ית עזר להוסיף השק נוהגיםגידול  –ים בדו כאשר מגדל. מ"מ 450כמות המשקעים היא מעל 

קצירי נוהגים להשקות את  מחזור  –כאשר עוברים לממשק דו . מ"מ  200 – 150בכמות של 
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בכל הממשקים שתוארו כאן אין התייחסות לשאלה האם מאזן . מ"מ 200 –הגדילה השני בכ 

ר ועל שיעור הרטיבות במחזור הגדילה הראשון עשוי להשפיע על ההתחדשות אחרי הקצי

במחקר הנוכחי התחלנו . במחזור השני הגדילה של הצמחים וכתוצאה מכך על היבול שיושג

במלים אחרות הנחנו . בבחינה של ממשק השקיה המתייחס לשני מחזורי הגדילה כמקשה אחת

שקיימת השפעה של ממשק הרטיבות במחזור הגדילה הראשון על צבירת היבול במחזור השני 

במקום ממשק המתייחס ( שני מחזורי הגדילה)נו משטר רטיבות על בסיס עונתי ועל פי זה קבע

. לא גדל סורגום לפניו או אחריו כאילו בנפרד לכל מחזור קציר

 

ממשק קציר . ד

קביעה זו אינה מתאימה . המועד המתאים לקציר נהוג לקבוע לפי דרגת ההבשלה של הגרגר את

בעלת אחוזי  בזן אחד תהיה למשל רגרים בשלב דונגיתכן מצב בו קמה עם ג. זני הסורגום לכל

דרגת הבשלה דומה של הגרגר בזן עם גבעול עסיסי תתבטא . מזן אחר גבוה או נמוךחומר יבש 

דוגמא לזן בעל גבעול עסיסי . י נמוך של הקמה בהשוואה לזן בעל גבעול פחות עסיסי"באחוז ח

י נמוך "מתקבל אחוז ח כדוגמא ג רךכאשר קובעים לקצור את הזן הזה בשלב דונ. FS 5הוא 

להחמצה נטולת נגר  ומתאים  גבוה יותר י"והניסיון לדחות את הקציר בכדי להשיג אחוז ח, בקמה

יש איפוא מקום להתחשב בגורם הזה במסגרת השיקולים להמלצה על זן מסחרי . גרם לרביצה

 .טוב

הואיל והזנים . ת גישה שונהרגיש לאורך היום מחייבה PS הקביעה של מועד מתאים לקציר בזן

אין כמובן אפשרות להתבסס על מדד למועד קציר הקשור  האלה נקצרים בשלב הווגטטיבי

יש צורך לאתר מדד אחר שאפשר יהיה לקשור אותו לאחוז החומר . לדרגת ההבשלה של הגרגר

יג להלכה הדבר בלתי אפשרי משום שקמה ווגטטיבית באותו גיל כרונולוגי יכולה להצ. היבש

 יש צורך להסכים על מדד, לכן. אחוזי חומר יבש שונים שהם למשל תוצאה של ממשק ההשקיה

ויכול לתת הערכה טובה של דרגת ההתפתחות , הוא פרקטי מאדשאינו אידיאלי  על אףש אחר

.  אנו מציעים להשתמש כמדד לקציר במספר העלים החשופים לצמח. של הצמח

 

 מטרות המחקר

  כלליתטרה מ

. הזנה בסורגום בכל רחבי הארץגידול והה  לעודד את הכללית של המחקר היאהמטרה 

חודיות ימטרות י

ולאפשר למגדלים לבחור בזן המתאים לתנאי  של סורגום למספוא להעשיר את היצע הזנים .1

 .כמו גם לצרכי הרפת ומרכזי המזון, הממשק בו הם נוקטים
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קיה וקציר ולהתאים את הממשק של זנים הש, לשפר את הממשק של הגידול בנושאי זריעה. 2

. מרכזי המזון והרפת, ש"שונים לתנאי הגד

   .לקיים פעילויות מחקריות ברמה של תצפיות שדה בשדות מסחריים. 3

 

רשימת הניסויים והתצפיות 

לתחמיץ  מבחני זנים

מבחן זני סורגום סודני לשחת 

 השפעת מרווחי זריעה על היבול ועל האיכות

 על היבול והאיכות (PS) ית הקציר בזנים רגישים לאורך היוםהשפעה של דחי

 התצפית השקי

   תצפיות במשקים

 

מבחני זנים לתחמיץ 

 2008 זנים מבחן

חמרים ושיטות 

 עכו תהניסיונוחוות  :מיקום

. מטר 12שורות של זן אחד לאורך  4כל חלקה כללה . חזרות 5 -בלוקים באקראי ב :מתכונת

 .מטר אורך משתי השורות המרכזיות 5 :חלקת הקציר והשקילה

 (.הרבה מתחת לממוצע הרב שנתי באזור) מ"מ 430: משקעים

 זרעים למטר 20 –18     6.4.2008: זריעה

 חנקן' יח 10: מ    דישון"מ 40: הנבטה

 .מחזור הגדילה הראשון גדל בתנאי בעל למעט השקית ההנבטה

י סזמיה וכן היתה פגיעה "הותקף קשה ע תוכנן קציר שני אך השדה כולו  15.7.2008  : קציר

. אי לכך בוטל הקציר השני. של אתריגונה( נסבלת)

 

  .FS 5יה בהשוואה לזן המסחרי יזנים חדשים שנבחנו זו השנה השנ 6: החומר הצמחי

: טיפוסי זנים 4נבחנו 

. החונטים גרגרים לאורך כל הקיץ(:  FS 5דוגמת )זנים רגילים .1

. לה נמוכה של ליגנין ונעכלות גבוהה של החומר היבש ושל דופן התאבעלי תכו: Bmrזני ..2

הרגישים לאורך היום וחונטים גרגרים רק בסתיו PS (Photoperiod Sensitive :)זני .3

. קצירי-בפועל הם נקצרים בשלב הווגטטיבי גם בממשק דו. המאוחר
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 PS – Bmrזני .4

 

 %מחים שלמים לשם ייבוש וחישוב של צ 2-3מכל חלקה קצורה נלקחו : טיפול אחרי הקציר

בדיקות . צ’מ 65של  ’נשקלו יובשו בתנור בטמפ, מ"ס 2הצמחים קוצצו למקטעים בגודל כ . י"הח

ונעכלות דופן תא   (IVTD)נעכלות אמיתית ,  (ADF, NDF)האיכות שכללו את רכיבי דופן התא 

( (NDFD בוצעו במעבדותDairy One  באוניברסיטתCornell ,בדיקות הנעכלות בוצעו . ב"ארה

מקדם ההפיכה הממוצע . החזרות 5בשיטת האנליזה הרטובה ונערכו במדגמים מעורבים של 

. IVDMD=IVTD -12% : הוא (IVDMD)י "בסורגום בין נעכלות אמיתית לנעכלות ח

 

תוצאות ודיון 

ית ושנ, הקמה התפתחה בתנאי מצוקת מים שנבעה ראשית כל ממיעוט המשקעים בחורף הקודם

כל הזנים נקצרו . מכך שלא כל ניתנה השקיה במהלך הגדילה למעט השקיה טכנית להנבטה

מופע הזנים . דבר שאיננו רצוי מהבחינה הניסויית כשמדובר במגוון זנים שונים מאד, במועד אחד

. בתנאי מצוקת המים הוא שהכתיב את מועד הקציר ללא התחשבות במגוון הגנטי

 

ר יבש יבול ואחוז חומ. 1טבלה 

יבול  משוקלל  יבול ריאלי ח"יטיפוסזן

 ק"ג/ד' ק"ג/ד' %

FS 529.2רגיל   bc1386  ab1394  ab

STT 1232.5רגיל ab1598  a1470  ab

Sara *34.4רגיל a1356  ab1183    b

STT 2Bmr28.8     cd1213    b1282  ab

STT 14 *Bmr26.2       d1316  abלא רלוונטי

STT 13PS27.7     cd1325  ab1436  ab

STT 3PS-Bmr26.2       d1264  ab1443  ab

STT14 זנים רגישים לציפורים, ובמיוחד *   

  

אחוז החומר היבש 

שלושת הזנים הרגילים הגיעו ביום הקציר (. 1טבלה )אחוז החומר היבש מושפע מטיפוס הזן 

השולפים מכבדים וחונטים גרגרים  Bmrבקבוצת ה .  34.4ל  29.2לאחוז חומר יבש שנע בין 
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אחוז . FS 5י דומה לזה של הזן "ח %יה ה STT2לזן . זנים 2ללא השפעה של אורך היום היו 

כל הגרגרים שהתפתחו . הוא בגלל רגישותו לצפרים STT14החומר היבש הנמוך שנמדד בזן 

.  י הנמוך מקורו בקמה הווגטטיבית בלבד"הח %כך ש , םי ציפורי"במכבדים של זן זה נאכלו ע

ורה בזן שבחדשי הקיץ מציג זו תופעה בר. 27%י של כ "שהגיעו לאחוז ח PSבניסוי היו שני זני 

צמיחתו הווגטטיבית אינה נפסקת והוא ממשיך לפתח , כלומר, אופי של גדילה בלתי מסיימת

.  י נמוך"ח %רקמות חדשות שהן כמובן בעלות 

בין היתר מחשש לרביצה , י"ח 30%ב היא לקצור את הסורגום ב "הגישה כיום בארץ וגם בארה

ובהצלחה במה , י נמוך יותר"קוצרים סורגום גם באחוז חבארץ יש ה. שסיכונה גובר עם הזמן

י "הח %בתקווה לעליה של  PSאפשר כמובן לשקול את דחית הקציר בזני . שקשור להחמצה

. נושא זה יוזכר בהמשך. ללא חשש מרביצה בגלל העדר מכבדים

 

יבול  

כולת לקצור כל ובגלל העדר י, י שלהם"הח %בגלל השונות הגדולה באופי הגדילה של הזנים וב 

חישבנו את יבול החומר היבש גם כפי שמקובל ( י"ח 30%נניח ב )זן במועד האופטימלי 

יש הטוענים נגד שיטת (. 1טבלה )י "ח 30%כיבול משוקלל ל : ב"במבחנים של זני סורגום בארה

אך כנגד זאת טוענים המצדדים , זה נכון. חישוב זו בגלל שאינה מייצגת את אשר נמדד בשדה

ולכן היבול שנמדד אינו מייצג את מה שהזן , זנים לא נקצרו במועד המתאים לכל אחד בנפרדשה

, השקלול מוסיף להבנה כאשר מדובר במבחנים השוואתיים. יכול להניב לו היה נקצר בזמן הנכון

מציגה את שני אופני החישוב של היבול  1טבלה . אך אין להשתמש בו להסקת מסקנות יישומיות

בהקשר זה צריך לומר כי השקלול . ין שהשקלול לא שינה דבר במסקנות הסטטיסטיותוחשוב לצי

. י ציפורים"שכל גרגריו נאכלו ע STT14הוא חסר כל ערך לגבי הזן 

אשר  STT12לא נמצאו הבדלי יבול מובהקים בין הזנים שנבחנו אך יש לציין במיוחד את הזן 

זן זה נבחן . ישוב ליבול ריאלי או משוקללהניב את היבולים הגבוהים ביותר בין אם נעשה ח

היו ( בשנה שעברה)בתנאי ניסוי בחזרות זו השנה השנייה ויבוליו בשתי השנים כולל בקציר שני 

היבול . ’ד/י "ג ח’ק 1447היבול הריאלי הממוצע של הזנים מהטיפוס הרגיל היה . הטובים ביותר

(. הפרש לא מובהק) ’ד/ג’ק1295ל   מהרגילים והגיע היה נמוך PSהריאלי הממוצע של זני 

י יתכן שנוכל "ח %30ב  PSכאשר משקללים את היבול רואים שאם ניתן יהיה לקצור את זני 

.  בהחלט רעיון למחשבה. של קמה ווגטטיבית ’ד/ג’ק 1437לקבל יבול ממוצע של  
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איכות 

תכולת דופן התא והנעכלות   .2טבלה 

ADFNDFIVDMDNDFDטיפוסזן

)% מדופן התא()% מח"י()% מח"י()% מח"י(

FS 526.040.97158רגיל

STT 1230.349.27064רגיל

Sara25.345.56754רגיל

STT 2Bmr26.343.97674

STT14Bmr29.251.67575

STT 13PS29.849.47064

STT 3PS-Bmr28.949.87063

IVDMD: נעכלות החומר היבש, חושבה מתוך הנעכלות האמיתית            

 NDFD: נעכלות דופן התא    

 

זני הסורגום היתה טובה והיא התקבלה בראש ובראשונה הודות לגדילה  ות הכללית שלהאיכ

לסורגום יש יכולת של התאמה אוסמוטית אך . בתנאי בעל המלווה בעקת יובש לא קיצונית מדי

סורגום מתגבר על עקה אוסמוטית הנוצרת בתנאי יובש או . זה הבדלים בין זנים ןקיימים בעניי

כתוצאה מכך קטנה התכולה של דופן התא . של סוכרוז הנאגר בגבעולים י סינתזה"מליחות ע

ולכן הנעכלות של החומר היבש של סורגום הגדל בתנאי בעל גבוהה יותר בהשוואה לתנאי 

. גדילה בהשקיה

והדבר התבטא בעיקר , STT12האיכות הגבוהה ביותר בקבוצת  הזנים הרגילים התקבלה בזן 

והדבר מתבטא , מציגה כצפוי את האיכות המירבית Bmrת זני ה קבוצ. בנעכלות של דופן התא

, אחת המגמות במחקר הזה היא לאתר. בנעכלות הכללית אך במיוחד בנעכלות של דופן התא

, שיבוליו דומים לאלה של הזנים הרגילים Bmrלבחון ולהתאים לתנאי הגדילה בארץ זן 

ואיכותו תהיה כמו זו ,  FS 5מת שעמידותו לרביצה לא תהיה נחותה מהזנים הרגילים דוג

ובמיוחד בנעכלות הטובה של דופן  PSהפתיעה לטובה באיכותה קבוצת זני ה .  המוצגת בטבלה

אך לא , PSיראה נעכלות טובה יותר מאשר זן  PS – Bmrהצפי היה שהשילוב הגנטי . התא

. קבלנו זאת בניסוי הנוכחי
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הערכות הזנים 

STT12 הוא בעל שיעור גדילה מהיר וניתן ליישום בממשק . בולו ואיכותוהוא זן מבטיח מבחינת י

. קצירי כפי שנוכחנו במבחן שנערך בשנה שעברה-דו

STT13 איכותו טובה למרות שאינו . גם הוא מתאים לממשק של שני קצירים, מניב יבולים טובים

-ממשק חדהזן ראוי להמשך התייחסות עם תשומת לב לאפשרות לקצור זן זה ב. מכיל גרגרים

. קצירי בגיל מבוגר יותר ועדיין בשלב הווגטטיבי

STT3  ראוי להמשך בחינה בדומה לSTT13 . לא ברור מדוע זןBmr  זה לא הראה איכות גבוהה

.  לקבוצת זנים זו תהאופייני

STT14 מגרעתו היחידה היא . הוא בהחלט זן טוב הן מבחינת יבולו אך בעיקר מבחינת איכותו

. י ציפורים והיבול שנמדד מקורו בחומר הווגטטיבי בלבד"כל הגרגרים נאכלו ע. םרגישותו לציפורי

י "נמשיך בחיפושים אחר זן דומה שגרגריו אינם נאכלים ע. טיפוסי Bmrזו דוגמא מצוינת של זן 

. בעלי כנף

STT2 מצטיין באיכותו אך יבוליו היו נמוכים .

Sara יניב יבולים  30י של "ח %אך אם יקצר ב, י גבוה"ח %הניב יבולים טובים כל עוד נקצר ב

זה הזן הפחות איכותי . STT14י ציפורים אך במידה פחותה מזו של "גרגריו נאכלים ע. נמוכים

. מבין הזנים שנבדקו ובעיקר במה שקשור לנעכלות דופן התא

 

( 2008)תצפיות זנים במשקים 

לבין שני זנים  FS5המסחרי  בהם נערכה השוואה בין הזן בשדות משקיים רכו שלוש תצפיותנע

השוואת . יד מרדכי ועין החורש, התצפיות היו בנגבה .PSזן , STT13ו  STT12: חדשים

שהיה הזן המסחרי העיקרי מראשית גידול סורגום לתחמיץ  FS5היבולים של הזנים החדשים לזן 

של עצמתו  תמונות המראות את. 3מוצגת בטבלה ( של המאה הקודמת 90במחצית שנות ה )

. 2ו  1 מוצגות בתמונות STT12הזן 
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מבחן זנים בתצפיות משקיות . 3טבלה 

 

 

תצפית זנים בנגבה .  1תמונה 
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     FS5מול  STT12, תצפית זנים בעין החורש. 2 תמונה

 

 

 2009מבחן זנים 

חמרים ושיטות 

השדה . 2008לזה שבניסוי הטיפול הראשוני היה דומה . הזריעה נערכה בראשית אפריל

י סזמיה "תוכנן קציר שני אך השדה הותקף ע. 16.7.2009 בתאריךונקצר  התפתח בתנאי בעל

 .ואתריגונה שגרמו לאי אחידות ולכן הקציר השני בוטל

. STT12  ,FS5  ,X951  ,STT14 (Bmr)  ,STT3 (PS-Bmr): זנים

. מטר 12שורות של זן אחד לאורך  4כל חלקה כללה . חזרות 5 -בלוקים באקראי ב: מתכונת

 .מטר אורך משתי השורות המרכזיות 5 :חלקת הקציר והשקילה

. 2008ל ניסוי "כנ: ובדיקות איכות טיפול אחרי הקציר
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תוצאות ודיון 

יבול 

ובגלל העדר יכולת , י שלהם"הח %בגלל השונות הגדולה באופי ובשיעור הגדילה של הזנים וב 

חישבנו את יבול החומר היבש גם כפי ( י"ח 30%נניח ב )ופטימלי לקצור כל זן במועד הא

יש הטוענים (. 4טבלה )י "ח 30%כיבול משוקלל ל : ב"שמקובל במבחנים של זני סורגום בארה

אך כנגד זאת טוענים , זה נכון. נגד שיטת חישוב זו בגלל שאינה מייצגת את אשר נמדד בשדה

ולכן היבול שנמדד אינו מייצג את , ם לכל אחד בנפרדהמצדדים שהזנים לא נקצרו במועד המתאי

השקלול מוסיף להבנה כאשר מדובר במבחנים . מה שהזן יכול להניב לו היה נקצר בזמן הנכון

מציגה את שני אופני  6טבלה . אך אין להשתמש בו להסקת מסקנות יישומיות, השוואתיים

. החישוב של היבול

בתנאי בעל  סורגום יבול החומר היבש במבחן זני. 4טבלה 

יבול משוקלליבול יבש  ח"יטיפוסזן

(לפי 30% ח"י)(קג.ד)(%)

STT 12Normal31.6±1.02088±91.01983

FS 5Normal30.0±0.51652±85.71652

X 915Normal28.1±0.61449±59.21547

STT 14Bmr28.6±0.41593±74.51671

STT 3PS-Bmr27.0±0.71631±90.11812

 

היה גבוה יותר מזה של שאר הזנים אשר  STT12בול האקטואלי של הזן המסחרי החדש הי

דבר שיכל  PSשקלול  התוצאה  העלה את היבול של זן ה . י לדונם"ח. קג 1600הניבו סביב 

שהראו התוצאות בניסוי להתרחש במציאות אם הזן הזה היה נקצר במועד מאוחר יותר כפי 

אך מפתח מכבדים היה  Bmrשהוא מטיפוס  STT14היבול של הזן . PSמועדי הקציר של זני 

נבחן השנה לראשונה והניב יבול סביר יחסית  X915הזן . FS5מצוין ולא נפל מהיבול של הזן 

. לתכולת החומר היבש הנמוכה ביום הקציר
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איכות 

 במבחן זני סורגום רכיבי דופן התא והנעכלות. 5טבלה 

ADFNDFLigninIVTDNDFDזן

( אחוז מ NDF )(אחוז מח"י) (אחוז מח"י) (אחוז מח"י) (אחוז מח"י) 

STT1233.650.84.87754

FS529.248.33.87957

X91530.845.44.48159

STT14 (Bmr)28.645.63.88568

STT3 (Bmr)31.555.73.98268

 

זני הסורגום היתה טובה בין היתר הודות לגדילה בתנאי בעל המלווה בעקת  האיכות הכללית של

זה הבדלים בין  ןלסורגום יש יכולת של התאמה אוסמוטית אך קיימים בעניי. יובש לא קיצונית מדי

י סינתזה של סוכרוז "בתנאי יובש או מליחות ע סורגום מתגבר על עקה אוסמוטית הנוצרת. זנים

חשוב לציין שלא בכל זני הסורגום יש . הנאגר בגבעולים ותורם לעליה בנעכלות החומר היבש

. התאמה אוסמוטית דומה

נקצר בשלב הבשלה מתקדם יותר משאר הזנים ויש לכך השלכה ישירה על תכולת  STT12הזן 

הזן הזה הוא מהיר מאד וראוי היה לקצור אותו בנפרד שיעור הגדילה של . נין והנעכלותגהלי

על אף זאת האיכות . אך כאמור הדבר קשה לביצוע בתנאים בו הדתבצע המחקר, משאר הזנים

בשלב זה איננו יודעים אם זה בגלל תכונה . נעכל טוב מאד x915הזן . היא טובה  STT12של 

מר בשלב פיזיולוגי צעיר בהשוואה ל כלו, של הזן או משום שהוא נקצר באחוז חומר יבש נמוך

STT12 ו- FS5 . הנעכלות של הזןSTT3  עליו דווחנו  בניסוי מועדי הקציר מראה גם בניסוי זה

ובמיוחד במה שקשור לנעכלות דופן   Bmrאת תכונות האיכות המשובחות של הזנים נושאי הגן 

הנמוכה ביותר וערכי  ADFבו נמצאה תכולת  STT14הזן האיכותי ביותר בניסוי הוא . התא

.  נעכלות הגבוהים ביותר
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STT12                                          FS5                       STT3  PS - Bmr 

גבוה מעל כולם  STT12. מבחן זנים. 2תמונה 

 

STT14 Bmr                                            STT3 PS - Bmr 

נים ימעני Bmrזני  שני. 3תמונה 
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 2010זני סורגום סודני לשחת מבחן 

זריעות של ראשית . זנים של סורגום סודני וכן זני עשב סודני ופנסילריה 10נזרע מבחן אשר כלל 

נוכחנו בשנה זו כי זריעות של . ן מוקדמות מספיק על מנת להתחמק מנזקי אתריגונהאפריל ה

ההנחה היא . י הזבוב"ראשית אפריל בשטחים משקיים כמו גם בשטח הניסוי נתקפו כולם ע

. גרם להתפתחות מוקדמת מאד ובלתי צפויה של המזיק 2010שהחורף החם יחסית בראשית 

תמונה המציגה את  .דולה של החלקות ולכן הוחלט להפסיקוהנזק לניסוי התבטא באי אחידות ג

. השדה לפני ואחרי הופעת הנזק מובאות להלן

 

 

מבחן זנים לשחת לפני הופעת נזק האתריגונה  4. תמונה
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ים לשחת לאחר הופעת נזק האתריגונה מבחן זנ .5 תמונה

 

 

( 2009) השפעת מרווחי זריעה על היבול ועל האיכות

חמרים ושיטות 

מטר  5: גודל חלקת קציר.  16.7.2009הניסוי נערך בתנאי בעל ונקצר בהבשלת דונג בתאריך 

. אורך ערוגה

. ושני עומדים של מספר צמחים לדונם( שורות לערוגה 3או  2)שני מרווחי שורות : טיפולים

 STT12: זן

ערכו המדידות נ. כמדד להשפעת הצפיפות על הצמחים השתמשנו במדידות של קוטר הגבעול

גבעולים  20 -מספר ימים לפני הקציר באמצעות קליבר ובוצעו בגובה של מטר מפני הקרקע ב

חלקת הקציר . מטר 12שורות לאורך  4כל חלקה כללה . בשתיים מתוך ארבע החזרות, לחלקה

 .אורך משתי השורות המרכזיות מטר 5 :והשקילה

 %מים לשם ייבוש וחישוב של צמחים של 2-3מכל חלקה קצורה נלקחו : טיפול אחרי הקציר

בדיקות . צ’מ 65של  ’נשקלו יובשו בתנור בטמפ, מ"ס 2הצמחים קוצצו למקטעים בגודל כ . י"הח

 (IVTD)וכן נעכלות אמיתית , ליגנין,  (ADF, NDF)האיכות אשר כללו את רכיבי דופן התא 
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. ב"ארה, Cornellבאוניברסיטת  Dairy Oneבוצעו במעבדות NDFD) )ונעכלות דופן תא 

. בדיקות הנעכלות בוצעו בשיטת האנליזה הרטובה ונערכו במדגמים מעורבים מכל שתי חזרות

 : הוא (IVDMD)י "מקדם ההפיכה הממוצע בסורגום בין נעכלות אמיתית לנעכלות ח

IVDMD=IVTD -12% 

מספר שורות : חלקות ראשיות. ניסוי רב גורמי בחלקות מפוצלות בארבע חזרות: מתכונת

. 6טיפולי הניסוי מוצגים בטבלה . עומד צמחים לדונם: חלקות משניות, גהלערו

 -ועומד של כ( עומד נמוך)צמחים לדונם  15,000 -התכנון הבסיסי היה לקבל בשדה עומד של כ

צמחים )י זריעה בשיעורים שונים לעומד "בצענו זאת ע(. עומד גבוה)צמחים לדונם  20,000

זרעים למטר שורה בערוגה המכילה  14.5בנו כי זריעה של חיש: לדוגמא. סופי( למטר שורה

זרעים למטר באותו מספר שורות  19.2וזריעה של  , צמחים לדונם 15,109שתי שורות תניב 

ספירות נבטים אחרי ההצצה הראו כי מספרי הצמחים . צמחים לדונם 20,110לערוגה תניב 

בעומד  21,673 -ו 17,297-גיע ללמטר ומספר הצמחים לדונם  ה 20.8 -ו 16.6בפועל היה 

אלה הפרשים זניחים . אך הוא בהחלט סביר" מי יודע מה"זה לא דיוק . הנמוך והגבוה בהתאמה

 . לגידול דוגמת סורגום שיש לו גדילת פיצוי מדהימה

 

מספר שורות לערוגה ועומד צמחים לדונם  . 6טבלה 

                         מספר שורות לערוגה

2323

                         עומד צמחים מתוכנן

                        לדונם                         למטר שורה

14.59.715,10915,161

19.213.020,11020,310

                         עומד צמחים בפועל

                        לדונם                         למטר שורה

16.610.617,29716,567

20.814.521,67322,663
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תוצאות ודיון 

מ בממוצע לשתי "מ 8הקטינה את קוטר הגבעולים ב  3ל  2ר השורות בערוגה מ הגדלת מספ

ראוי לציין כי קוטר הגבעולים בשורה המרכזית בטיפול של שלוש שורות . צפיפויות הצמחים

. ככל הנראה בגלל הצללת יתר, בערוגה היה נמוך יותר מהקוטר בשתי השורות החיצוניות

טבלה )עו על תכולת החומר היבש של הקמה ועל היבול הבדלים אלה בקוטר הגבעול לא השפי

7 .)

 

קוטר הגבעולים ויבול החומר היבש . 7 טבלה

יבול יבש  ח"יקוטר גבעול עומד צמחיםמספר צמחיםשורות לערוגה

(קג' לדונם)(%)(מ'מ)לדונםלמטר

216.617,29715.8±0.334.4±0.72028±67.6

310.616,56714.9±0.333.3±0.51962±77.7

220.821,67314.3±0.435.5±0.32177±34.9

314.522,66313.7±0.335.2±0.42246±89.1

15.035.02103ממוצע  2 שורות

14.334.32104ממוצע  3 שורות

15.434.02006ממוצע עומד נמוך 

14.035.42209ממוצע עומד גבוה 

 

 

בניסוי שביצענו לפני מספר שנים בקשנו לבחון את ההשפעה של קוטר הגבעול על יציבות הזן 

FS5 ים למטר שורה שכתוצאה י הקטנה של מספר הצמח"בצענו זאת ע. ועל רגישותו לרביצה

גם במקרה זה לא היתה השפעה על היבול . מ"ס 3ל  2.5ממנה מדדנו גבעולים שקטרם היה בין 

הדבר מלמד על רגישות מועטה לשינויים סבירים בצפיפות הצמחים ועל יכולת מדהימה . והאיכות

גדול יותר של  פחות צמחים בעלי גבעולים עבים מניבים בדומה למספר: של גדילת פיצוי בסורגום

.  צמחים צפופים שגבעוליהם דקים

כפי שצוין מקודם ניתן בניסוי זה לבודד את ההשפעה של מספר השורות בערוגה מההשפעה של 

התוצאות מראות כי לכל אחד משני הגורמים לא היתה השפעה על . מספר הצמחים למטר שורה

ות בערוגה יחד עם צפיפות גדולה שור 3כלומר , שילוב של שני הגורמים ברמות הגבוהות. היבול

שורות בערוגה  2, בהשוואה לטיפול שנחשב כבקורת ’ד/י"ח. קג 200בתוך השורה תורם ליבול כ 

.   וצפיפות נמוכה בתוך שורה
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שינויים במימשק הזריעה לא השפיעו על התכולה של רכיבי דופן התא , אשר לאיכות המספוא

ל בניסוי זה וכן בניסוי קודם לא השפיעו על תכולת הפרשים בקוטר הגבעו(. 7טבלה )והנעכלות 

אך העדר ההשפעה , לא בצענו בדיקות אנטומיות בחתכים של הגבעולים. הליגנין ועל הנעכלות

של קוטר הגבעול מרמזת כי היחס בין מקטעים נעכלים ומקטעים נעכלים פחות נשמר ללא תלות 

. בקוטר

 

רכיבי דופן התא והנעכלות  . 8טבלה 

ADFNDFLigninIVTDNDFDמספר צמחיםשורות לערוגה

( אחוז מ NDF )(אחוז מח"י) (אחוז מח"י) (אחוז מח"י) (אחוז מח"י) למטר

216.633.4±0.351.3±1.24.9±0.879.0±0.059.0±1.0

310.632.1±0.950.0±0.84.6±0.577.5±0.555.0±0.0

220.832.5±2.050.8±1.75.4±0.475.0±0.051.5±1.5

314.533.2±0.351.5±0.54.5±0.277.5±0.556.0±1.0

32.9±0.951.0±0.85.1±0.477.0±1.255.3±2.3ממוצע  2 שורות

32.6±0.550.8±0.64.5±0.277.5±0.355.5±0.5ממוצע  3 שורות

32.7±0.550.7±0.74.7±0.478.3±0.557.0±1.2ממוצע עומד נמוך 

32.8±0.851.1±0.75.0±0.376.3±0.853.8±1.5ממוצע עומד גבוה 

 

IVTD: נעכלות אמיתית, NDFD: נעכלות דופן התא 

 

יש קשיים במעבר למערך זריעה שונה מהמקובל ובעיקר משום שאותם מערכי זריעה משותפים 

 לטיפולי הניסוי צריכה להיות השפעה חיובית מכרעת על. לגידולי קיץ אחרים כתירס וכותנה

הסורגום לתחמיץ אדיש לשינויים . ק הזריעה ילקחו בחשבוןמשהיבול והאיכות בכדי ששינויים במ

. כאלה
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  STT12מרווחי שורות ועומד צמחים בזן : 6תמונה 

 

 
  PS (2009)זני השפעת הדחייה של הקציר על היבול והאיכות של 

חמרים ושיטות 

שורות  2 כל חלקה כללה . 3.8.2009 -ו 21.7,  25.6:   נערכו שלושה קצירים במועדים הבאים

עד לקציר של המועד הראשון הצמחים  .מטר אורך 5 :חלקת הקציר והשקילה. מטר 12לאורך 

ק לדונם לחלקות של מועד הקציר השני "מ 100מיד לאחריו נתנה השקייה של . גדלו בתנאי בעל

 .והשלישי

זן רגיל  Bmr  ,STT13זן  STT3: זנים

זנים בשלוש : חלקות משניות, מועדי קציר: חלקות ראשיות. ניסוי בחלקות מפוצלות: מתכונת

. חזרות

חומר טחון משלושת החזרות עורבב לדגימה אחת לשם . במבחני הזניםל "כנ: טיפול אחרי הקציר

. בדיקות איכות

 

תוצאות ודיון 

(  PS)צענו את הניסוי במטרה לברר האם יש מקום להמליץ על זן בעל רגישות לאורך היום ב 

יון הוא לגדל קמה וגטטיבית לאורך זמן רב יותר מזן מקובל אשר נהוג הרע. כגידול  חד קצירי

כזה עשוי להיות עתיר יבול  PSזן . לקוצרו כאשר הגרגרים מגיעים לדרגת ההבשלה המומלצת

. אם הוא לא יחשף לעקת רטיבות חריפה
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טית תיאור. י מדידה של אחוז החומר היבש"ועד הקציר לתחמיץ בזן שאינו פורח צריך להקבע עמ

לשם . י ספירה של העלים החשופים במלואם"ע: אפשר לקבוע זאת גם בדרך פשוטה הרבה יותר

אך יש . כך יש לבצע מדידות כיול ולקבוע את המתאם בין מספר העלים ותכולת החומר היבש

ה מדד אמין למועד הקציר רק באותו ממשק השקייהווה , טוב ככל שיהיה, לזכור כי המתאם הזה

בתנאי רטיבות טובים תהיה התפתחות וגדילה של עלים וגבעולים במקביל . יםבו גדלו הצמח

ואילו בתנאי מצוקת מים תהיה פחיתה ולפעמים , לעליה מתונה אך יציבה באחוז החומר היבש

. אפילו עצירה של ההתפתחות והצמיחה שעה שאחוז החומר היבש יעלה דווקא

ים משום שזו הבדיקה שכל מגדל יכול לבצעה בניסוי הזה קבענו את מועדי הקציר לפי מספר העל

.  ובמקביל בדקנו את אחוז החומר היבש וחישבנו את היבול של החומר הקצור, בקלות

שניהם מוכרים לנו . Bmrנושא התכונה  STT3והזן   STT13הזן . השתתפו בניסוי PSשני זני 

. ר להיות איכותי יותרשאמו Bmrלזן הרגיל שיעור גדילה גבוה יותר מהזן . מניסויים קודמים

תצפיות במהלך . מבחינה לוגיסטית לא ניתן היה לקצור כל זן בנפרד באותו מספר עלים בדיוק

ההתפתחות הראו כי ההפרש במספר העלים בין הזנים מסתכם בעלה אחד בממוצע ולכן הוחלט 

.  9צגות בטבלה תוצאות היבול מו. ת שני הזנים יחדלקצור א

 

בשלושה מועדי קציר  PSגום היבול של סור. 9טבלה 

יבול יבש ח"ימס. עליםטיפוסזן

(קג. לדונם)(%)

25.6.09קציר ראשון

STT 3Bmr8.517.9±0.61057±58

STT 13Normal9.519.4±0.61153±94

21.7.09קציר שני

STT 3Bmr12.122.0±0.41629±76

STT 13Normal13.024.6±0.3  2086±129

3.8.09קציר שלישי

STT 3Bmr12.330.4±0.8     2241±115

STT 13Normal13.530.4±0.2    2496±61 
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עלים בממוצע ומתכונת החומר  9הקציר הראשון נערך בשלב התפתחות מוקדם כאשר נספרו 

היבול היה טוב תודות לתכולת מים גבוהה בקרקע לאחר חורף . %20היבש היתה נמוכה  מ 

ק לדונם לחלקות "מ 100נוספו בטפטוף לאחר הקציר . גשום ולא היה הבדל ביבול בין שני הזנים

. על מנת לאפשר המשך התפתחות של רקמות וגטטיביות חדשות 3 -ו  2של מועדי קציר 

עלים לצמח יחד עם עליה  4במהלך שלושת השבועות שאחרי הקציר הראשון נוספו בממוצע כ 

ה הפרש בקציר השני הי. ד/י"ח.קג 750בחומר היבש ועליה ממוצעת של   4.5%ממוצעת של 

הקציר השלישי . אך אין לנו הסבר פיזיולוגי מניח את הדעת לתוצאה, גדול ביבול של שני הזנים

בתקופה זו לא היתה תוספת של עלים אך מדדנו עליה חזקה באחוז . נערך שבועיים אחרי השני

הואיל והקציר השלישי . בממוצע ’ד/י"ח.קג  510החומר היבש שכתוצאה ממנה עלה היבול בעוד 

ערך כחודש וקצת לפני שהזנים  האלה מתמיינים לפריחה אפשר להיות בטוחים שניתן היה נ

כל זאת בתנאי שהיינו . לקבל תוספת של עלים ופרקי גבעול ולהשיג יבולים אדירים של חומר יבש

בקציר אחד עם השקייה של  ’ד/י"טון ח 2.5להשיג . מספקים מנת מים נוספת למחזור השלישי

. חומר למחשבה בהחלט? ק"מ 100

נמצא בעל ערכים   STT3הזן . לשאינו כזה Bmrכאן ניכרים ההבדלים בין זן , ובאשר לאיכות

.  STT13וליגנין ונעכלותו  היתה טובה יותר מזו של הזן  ADFנמוכים יותר של 

 

בשלושה מועדי קציר  PSרכיבי דופן התא והנעכלות של סורגום . 10טבלה 

ADFNDFLigninIVTDNDFDטיפוסזן

( אחוז מ NDF )(אחוז מח"י) (אחוז מח"י) (אחוז מח"י) (אחוז מח"י) 

25.6.09קציר ראשון

STT 3Bmr36.362.43.98475

STT 13Normal4062.35.17459

21.7.09קציר שני

STT 3Bmr38.964.34.57459

STT 13Normal41.7696.76752

3.8.09קציר שלישי

STT 3Bmr34.959.84.87558

STT 13Normal39.260.96.17152
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בו , עיקר ההפרשים היו בקציר הראשון. הפרשי האיכות בין שני הזנים היו תלויים במועד הקציר

בנעכלות של דופן התא  %’יח 16 -יחידות אחוז בנעכלות של החומר היבש ו 10נמדד הפרש של 

. בשני המועדים הנותרים ההפרשים היו קטנים יותר אך עדיין משמעותיים.  Bmrלטובת ה 

ער באיכות בין שני טיפוסי הזנים נשמר גם כאשר הקמה התבגרה מהבחינה העובדה שהפ

כך שיש מקום לבדוק את האפשרות של דחייה נוספת של , הכרונולוגית היא בעלת חשיבות רבה

.  ולקבל יבול עצום ועדיין איכותי Bmrהקציר במיוחד בזן 

. לקי הקמה המבוגריםהירידה החדה בנעכלות מהמועד הראשון לשני נובעת מהתלגננות של ח

להפסקת  אולי את העדר הירידה בנעכלות בין המועד השני והשלישי אפשר ליחס, במקביל

עובדה היא שבשני הזנים לא היו הבדלים בתכולת הליגנין בין המועד השני . ההתלגננות

יש אם כן קשר בין פעילות אינטנסיבית של התפתחות אברים וגטטיבים חדשים ושיעור . והשלישי

כך שכאשר נפסקת הפעילות , דילתם ובין ביוסנתיזה של ליגנין וחלקי דופן תא אחריםג

אם אמנם זה נכון . נפסק גם תהליך ההתלגננות( 3ל  2בין מועד )הוגטטיבית של אברים צעירים 

יש לדאוג לאספקה טובה של מים . מימשק משולב של השקייה וקציר   PSאפשר לבסס בזן 

ר עלים גדול ולהתארכות של פרקי הגבעול המתאימים בהתאם שתביא להתפתחות של מספ

משהגיע השלב הזה יש להפסיק את ההשקייה בכדי להביא לידי סיום של . להחלטה שרירותית

התהליכים הוגטטיבים ומשזה קורה צריך להמתין זמן שעדיין אינו מוגדר  בו תמשך 

ספת של ליגנין וללא פחיתה הפוטוסנתיזה ואיתה עליה בתכולת החומר היבש ללא צבירה נו

.  ואז לקצור, 3ל  2בנעכלות כפי שקרה בניסוי הזה בין מועד 

 

.  שאינם פורחים PSבמרכז זני ,   STT12שוליים של  –בצדדים :  PSמועדי קציר בזני . 7תמונה 

התחדשות אחרי הקציר : בחזית   STT3 Bmr: הזן הנמוךSTT13    : הזן הגבוה
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PS (2010  )קציר על היבול והאיכות של זני השפעת הדחייה של ה

חמרים ושיטות 

בשנה זו . תוספת מים בהשקיה: הניסוי נערך במתכונת הניסוי של השנה הקודמת בהבדל אחד

, גם ניסוי זה ניזוק קשה מפגיעת האתריגונה באפריל. מ"מ 200 -ו 100: נתנו שני טיפולי השקיה

כל שניתן היה לעשות הוא לדגום בתוך קמה . ולולא נותרה ברירה אלא לוותר על שקילות יב

  .בלתי אחידה צמחים אשר נראו חיצונית במצב סביר ולבצע בהם את סדרת בדיקות האיכות

 

תוצאות ודיון 

 24.6.10בתאריך  עד לקציר הראשון .10נתוני הקמה מוצגים בטבלה ו ממשק המים בניסוי

 STT13עלים וצמחי הזן  9ד למועד זה חשפו ע STT3צמחי הזן . הצמחים התפתחו בתנאי בעל

הזן השני נושא תכונת  מזה של  הוא גבוה יותר STT13שיעור הגדילה של הזן . עלים 10חשפו 

וההפרש במספר העלים החשופים בין שני הזנים נשמר לאורך הניסוי כפי שהיה גם   ,Bmr ה

 12ר ההשקיה נספרו ימים לאח 14שהתקיים ,12.7.10, במועד הקציר השני. 2009בניסוי של 

משלב זה נראה הבדל בין מספר . עלים 13נחשפו   STT13ואילו בזן  STT3עלים חשופים בזן 

מ מים היה גדול "מ 200וכצפוי מספר העלים הטיפול שקיבל , העלים בשני משטרי ההשקיה

הזמן שעבר מההשקיה האחרונה ועד לקציר , כלומר, משך ההצמאה .STT13במיוחד בזן , יותר

יום  55והתארכה עד  זהיום בטיפול  35נמשכה עד תקופה זו . ה קצר יותר בטיפול הרטובהי

, בתקופות האלה הצמחים חוו עקות יובש בעצמות שונות אך הם נשארו ירוקים. בטיפול היבש

.  כולל העלים התחתונים ומהכרותינו את הסורגום אין כל סיבה להניח שהפוטוסנתיזה נפסקה

 שנמדדה בצמחים אינה מעידה על ירידה בפעילות הפוטוסנתטית יסיםתכולת הסוכרים המס

 בתנאי עקה ההתאמה האוסמוטית. י יובש"יכולה לשמש מדד לעקה אוסמוטית שנגרמת עוהיא 

זהו  מסוימים שבמקרה של זני סורגום, (אוסמוליט)חומר מסיס י סינתיזה מוגברת של "נעשית ע

יובש תהיה עקת ות שונה והצטברות סוכר כתוצאה מהתגובה יכולה להי שוניםבזנים . סוכרוז

למשל שהוא בעל גבעול עסיסי  FS5  אינם דומים בתכונה זו לזן  PSשזני ה  יתכן. ברמות שונות

מצד  .מהחומר היבש 40%סוכרוז בתנאי עקה ממושכים וחריפים עד כדי  צבירהבו מצאנו בעבר ו

ה ולכן לא נמדדו ערכים גבוהים מאד של לא היתה גבוהה די בניסוי שעצמת העקה אנו מניחים

נראה איפוא שטיפולי ההצמאה גרמו לעקה . בטיפול היבש STT3סוכרים למעט במקרה של 

אך לא מספיק חריפה כדי לעכב את , שהיתה מספיק חריפה כדי להפסיק יצור של עלים

ה בד בבד עם ההצמא. הערכה זו תואמת את זו שבניסוי של השנה שעברה. הפוטוסנתיזה
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אנו מניחים כי אם היה ניתן לשקול יבול היינו מקבלים עליה . עליה באחוז החומר היבש נמצאה

. כפי שנוכחנו בניסוי של השנה שעברה, ביבול היבש

 

 PSסורגום  השפעת השקיה ודחית הקציר על האיכות של שני זני .11טבלה 

 

ADFNDFLigninLigninIVTDNDFDWSCח"ימספרימיםמועד קצירממשק מים

NDF(%dm)%(dm%)(NDF%)(dm%)(dm%)(dm%)(%)עליםמהשקיה

(Bmr)STT 3

24.6.10920.434.661.53.25.388.080.524.5  בעל

מ"מ 100

  12.7.10141224.635.864.24.36.678.366.819.7

  4.8.10351432.939.465.54.56.969.762.516.6

  24.8.10551432.333.957.43.46.072.451.429.1

24.6.10920.434.661.53.25.388.080.524.5  בעל

מ"מ 100

  12.7.10141224.635.864.24.36.678.366.819.7

מ"מ 100

  4.8.10141528.140.669.64.26.171.458.613.4

  24.8.10351528.140.567.24.77.066.550.314.6

STT 13

24.6.101022.235.161.94.37.079.766.421.2  בעל

מ"מ 100

  12.7.10141327.241.164.94.77.273.659.319.8

  4.8.10351634.239.866.15.17.768.051.517.6

  24.8.10551636.142.465.16.09.365.046.219.4

24.6.101022.235.161.94.37.079.766.421.2  בעל

מ"מ 100

  12.7.10141327.241.164.94.77.273.659.319.8

מ"מ 100

  4.8.10141826.045.272.96.08.363.249.410.8

  24.8.10351936.041.967.06.19.158.438.018.1

 :IVTDנעכלות אמיתית:NDFD      נעכלות דופן התא:WSC      פחמימות מסיסות במים
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אחוז החומר . מר היבש בין שני הזנים ובין טיפולי ההשקיהנמצאו הבדלים באחוז החו, במקביל

היה ( מ"מ 200" )רטוב"כשם שבטיפול ה, היה נמוך יותר מזה של הזן השני Bmr היבש בזן ה

(.  מ"מ 100" )יבש"ש נמוך מהטיפול האחוז החומר היב

 ר בטיפולים הרטובים מאשראך היתה גבוהה יות תכולת דופן התא אינה שונה בין הזנים

 NDFבין אם היא מבוטאת על בסיס אחוז החומר היבש או על בסיס ה , תכולת הליגנין. ביבשים

השינויים בתכולת הליגנין בחומר  .מאשר בזן הנורמלי  Bmrבזן ה  ,כצפוי, היתה נמוכה יותר

, אך סביר להניח כי תכולת הליגנין לא עלתה, היבש עם התמשכות ההצמאה אינם חד משמעיים

את תכולת הליגנין  חישבנוה שונה התקבלה כאשר תמונ. 2009בבירור בניסוי  שמצאנו כפי

במקרה זה היתה עליה בליגנין בשלושה מתוך ארבעת . כ התכולה של דופן התא"באחוזים מסה

שקיעה של ליגנין בתקופת האם המשיכה , איננו יודעים להסביר את התופעה. הטיפולים

? מתוך הארבעהבשלושה טיפולים  השתנתה או שלא ירדה  ADFתכולת ההצמאה שעה ש

היינו . מאשר בזן הנורמלי Bmrהנעכלות האמיתית ונעכלות דופן התא היו גבוהות יותר בזן ה 

כמו כן נמצא שהצמחים ששהו בטיפול היבש נעכלו . מופתעים מאד לו התקבלה תוצאה אחרת

. הרבה יותר מתונה בשיעור גבוה יותר מהצמחים ששהו בטיפול הרטוב ושנחשפו לעקת יובש

.  ההצמאה הפחיתה את הנעכלות ובעיקר את זו של דופן התא

 

 

 PSדחית הקציר והצמאה בזני . 8תמונה 
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ל "כנ. 9תמונה 

 

 

ל "כנ. 10תמונה 
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( 2010)תצפית השקיה  

חמרים ושיטת 

. נזרעה יחד עם הניסויים האחרים וקיבלה אותם טיפולי הנבטה ודישון  STT12חלקה של הזן 

גם חלקה זו נתקפה , בדומה לשאר השדה .ההשקיהצמחים התפתחו בתנאי בעל עד לראשית ה

בתצפיות שערכנו נוכחנו לדעת . לא היה ברור אם נוכל לשקול את חלקות הניסוי. י אתריגונה"ע

. כי אי האחידות הרבה של אוכלוסית הצמחים בגלל התקפת האתריגונה הלכה ופחתה עם הזמן

אך אנו מניחים שהודות לשיעור הגדילה המהיר מאד של הזן , למזיק דיםעד כה אין זנים עמי

STT12 הוא הצליח במידה סבירה להתחמק מנזק חמור שהיה יכול לפסול את חלקת הניסוי .

כנראה יתר  והתחלת הניסוי התעכבה ארוכהההמתנה עד להחלטה להפעיל את ההשקיות היתה 

   .על המידה

הניסוי נערך כתצפית ללא חזרות . בלוק לטיפול השקיה STT12נזרעו שלושה בלוקים של הזן 

. שתי שורות לאורך של חמישה מטר, אך בכל בלוק נקצרו ונשקלו שלוש תת חלקות

 

:  טיפולים

ק במחזור השני "מ 300+ הראשון בעל במחזור  -ממשק מקובל  .1

ק במחזור השני "מ 250+ ק במחזור הראשון "מ 50  -השקית עזר . 2

  ק במחזור השני "מ 150+ ק במחזור הראשון "מ 150  -ן שלחי. 3

. אלא בחלוקה שונה( ק"מ 300)כל טיפול קיבל את אותה כמות מים 

. בוצעה מאוחר מדי בגלל ההמתנה עד לקבלת החלטה על ביצוע ההשקיה במחזור הראשון

קפה אך בגלל נזק שנגרם בגלל הת, ההשקיה של המחזור השני בוצעה זמן קצר אחרי הקציר

. נוספת של המזיק הוחלט לוותר על שקילה של המחזור השני

 

תוצאות 

מתן מים העלה את היבול הטרי אך . 11השפעת טיפולי ההשקיה על היבול מובאות בטבלה 

השפעה על היבול  . י דומים"הוריד את אחוז החומר היבש וכתוצאה ישירה מכך הושגו יבולי ח

ב שבו טיפולי ההשקיה ניתנו מאוחר מדי או במילים ת מצהטרי אך לא על היבול היבש מייצג

. אחרות קרוב מדי למועד הקציר
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  השפעת טיפולי השקיה על היבול .12טבלה 

יבול יבשח"י %משקל טריטיפול

(ק'ג\דונם)(ק'ג \חלקה)

4331.71788בעל

4929.51733השקית עזר

4828.81720שלחין

 

     

 

 

לפני הקציר  STT112הקמה של הזן : תצפית השקיה. 11מונה ת

 

סיכום ומסקנות  

מבחני זנים .1

יבולו גבוה , שיעור גדילתו מהיר, הזן גדל יפה בתנאי בעל. STT12 הזן שהצטיין במבחנים הוא

אחוז חומר יבש שלו מתאים ( ג"הבשלת חלד)כאשר הוא נקצר במועד הראוי . ואיכותו טובה

.  אין בעיות נגר בבור התחמיץ( FS5זן בניגוד ל)והודות לגבעולו שאינו עסיסי מאד , להחמצה
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 STT12הזן המסחרי החדש . 12תמונה 

 

 

הזן . FS5הזן אינו רובץ וניתן להתגמש בקביעת המועד הקציר וגם זאת בניגוד גמור לזן , בנוסף

. שלא נפל מזנים אחרים, מתחדש יפה אחרי קציר והשיג בתצפיות משקיות יבול שני טוב

התקבלו משובים חיוביים מאד ממרכזי מזון ומרפתות וכתוצאה מכל אלה הזן החדש תפס 

. ו של הזן המסחרי הקודםבמלואו את מקומ

לזן . STT13 (PS)ו  STT14  (Bmr)  ,STT3 (PS-Bmr): זנים נוספים הראויים לציון הם

STT14 יבולו נמוך מזה של . איכויות יוצאות דופן בעיקר באשר לנעכלות דופן התאSTT12  וזה

אף זאת יש על . נחותים ביבולם בהשוואה לזנים נורמלים עתירי יבול Bmrזני  צפוי כי עד כה

, במסגרת משקית בו הוא יבחן מהבחינות האגרונומיות STT14מקום לבחון את מקומו של 

. הניסויים הרלוונטים של נתייחס אליהם בסיכום, PSאשר לזני ה . ההזנתיות והכלכליות במשולב
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ממשק זריעה . 2

ם התבטאה או הגדלת עומד הצמחים לדונ\ו תגובת הסורגום להגדלת מספר השורות בערוגה

לא השפיעו על היבול ועל האיכות של סורגום     בממשק הזריעהשינויים . בשינויים בקוטר הגבעול

STT12,  לממשק של שלוש שורות לערוגהלפיכך אין יתרון לעבור .

 

  PSדחיית הקציר בזני . 3

י דחייה של הקציר היא באמצעות "האפשרות היחידה הקיימת להעלות את יבול הסורגום ע

בזנים אלה מתמיין קדקוד הצמיחה למצב (. PSזני )מוש בזנים רגישים לאורך היום שי

אירוע המתרחש אצלנו לקראת , דקות 20שעות ו  12רפרודוקטיבי כאשר אורך היום מתקצר ל 

אמצעי עד למועד זה הצמח מסוגל להוסיף יבול כל עוד עומדים לרשותו . מחצית חודש ספטמבר

על סמך מחקרים שערכנו . מפרטורה מתאימה ותנאי רטיבות נוחיםט, אור: הגדילה החיוניים

הצענו לברר את ( והצלחנו)בעבר שבהם ניסינו לצמצם או להפסיק את הסינתיזה של ליגנין 

שהצמאה עכבה ייצור של עלים  מצאנו. קציר בסיומהו י הצמאה"האפשרות להשיג אותו יעד ע

כתוצאה מכך היה המשך צבירה של חומר חדשים אך לא פגעה לפי השערתנו בפוטוסנתיזה ו

במקביל להפסקת ייצור של עלים חדשים לא היתה עליה נוספת של ליגנין ועוכבה פחיתה . יבש

נוצר חלון הזדמנויות של כחודש אחרי ההשקיה האחרונה המאפשר . של הנעכלות עם הגיל

 100עם השקיה של  ונםי לד"טון ח 2.5בניסוי הגענו ליבול של . לקצור יבול גבוה באיכות טובה

אך איכותו הגבוהה של האחרון , Bmrנורמאלי היה גבוה מזן  PSהיבול של זן . מ בלבד"מ

והואיל והתוצאות לא היו חד , זו היתה בחינה ראשונית של הרעיון. נשמרה גם בתקופת ההצמאה

. עניין להמשיך בחקר הנושאיש , ובמיוחד בניסוי השני, משמעיות

 

השקיה . 4

ברור שצמח אשר גדל בתנאי . להמשיך בפיתוח של ממשק השקיה בסורגום דו קצירי יש צורך

ודאי שההתחדשות קרוב ל. בעל במחזור הראשון יגיע למועד הקציר כאשר הקרקע יבשה מאד

במהלך גדילתו קיבל  תהיה איטית בהשוואה לצמח אשר של צמח זה אחרי הקציר הראשון

ר תכיל כמות של מים זמינים אשר לפחות תספיק הקציביום  השקיה שכתוצאה ממנה הקרקע

י זבוב "לאחר כמה עונות של התמודדות עם בעיות שנוצרו ע. לצורך של התחדשות מהירה

האתריגונה נראה לנו כי יש חשיבות גדולה לכך שלצמחים יעמדו תנאים מתאימים להתחדשות 

ם לצמחים בעודם צעירים הנזק הרב נגר)כי בכך יקל עליהם להתגבר על התקפת המזיק , מהירה

והשאלה היא מתי הזמן המתאים , י השקיה במחזור הראשון"תנאים כאלה ניתן השיג ע. (מאד
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אם מתייחסים ליבול של המחזור הראשון הרי שההשקיה צריכה להינתן . ביותר להשקיה

התקופה הזו היא בזמן התארכות הגבעול . בתקופה בה שיעור הגדילה של הסורגום הוא מרבי

אך , אם ינתנו המים בראשית התקופה הזו צפויה עליה גדולה של היבול. יא נמשכת כחודשוה

כמות המים שיעמדו לרשות ההתחדשות של הצמח תהיה קטנה יותר בהשוואה להשקיה 

אז מתי רצוי לתת את השקית  .לקראת סיום ההתארכות של הגבעול, למשל, מאוחרת יותר

ה של מועד ההשקיה על שארית המים בקרקע לצורך והאם יש או אין להתחשב בהשפע? העזר

הניסיון . שאלת מועד ההשקיה הוא חשוב גם בהקשר של שיטת ההשקיה, בנוסף. ההתחדשות

, המעשי מלמד כי צמחים שהושקו מעל לנוף התחדשו מהר יותר מצמחים שהושקו בטפטוף

גונה כאשר אספקת ובנוסף נוכחנו לדעת שהצמחים מצליחים להתחמק טוב יותר מפגיעת האתרי

ולכן חשוב , הדיון הקצר הזה מדגים את הבעייתיות של ממשק ההשקיה .המים ניתנת מעל לנוף

  .להמשיך לעסוק בו

 

  תודתנו

על יבוא הזרעים ועל שיתוף הפעולה בתצפיות זנים במשקים " תרסיס"לחברת 

כן ו                                                                 
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