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 2016 –ארצי  מספואלמבחן זני תירס 
 870-1621-16מחקר מס': 

 בית שאן מו"פ חוות עדן, - ויפתח גלעדי ,שה"מ  - יואב גולן, בועז נוי, שמעון פרגמניק
 

 תקציר:

חוות עכו  ,בעמקים המזרחיים חוות עדןשלושה אתרים במקביל: ב 2106מבחן זני תירס למספוא התקיים באביב 

ממשיכים זנים  4 -ו חדשים 8מהם  ,זנים 14 השנה העמדנו למבחן .במשקי דרום ב תימוריםומושבגליל המערבי 

  .לביקורת ושני זנים

גידול בסוף אפריל -המבחן נזרע כדו ובתימורים כשבוע לאחר וההצצה התרחשה באמצע אפרילו נזרע בחוות המבחן

נמוך יחסית לשאר ובהתאם לכך הניבו מספר זנים נמצאו בעומד . ימים לאחר הזריעה כשמונהבו ההצצה חלה 

 מוכנותולפי המצב הפנולוגי של כל זן וב התבצע ריקצהפחות אשבולים למ"ר, דבר שהוביל ליבול כללי נמוך יותר. 

 .(תאריך הפריחההפנולוגיה )ו הצמחיםהתפתחות במהלך הגידול נערך מעקב אחר ימי גידול.  100 - 85 בין לקציר,

  ים שונים ויבול החומר היבש לדונם.נבדקו מדדים צמחיבקציר 

בחוות עכו ובחוות עדן  ימים מההצצה בממוצע 86הקטיף התרחש ו בכל האתריםימים  54 -כהפריחה התרחשה 

 .ימים מהצצה 94ובתימורים 

מלבד בתימורים שם הצמחים התייבשו מעבר לרצוי  ם הרצוי להחמצהובמרבית הזנים הוא בתחהכללי אחוז הח"י 

בחוות עדן כל הזנים הניבו יבול ח"י כללי גבוה.  .ר ואחוז החומר היבש גבוה מהמקובל להחמצהבמועד הקצי

, P-1690קלגרי, בחוות עכו היו אלו הזנים:  .האחרים לעומת הזנים מצטייןהניבו יבול  P-1574ו  קולוסוס הזנים:

בכל  .דל מובהק משאר הזניםאך לא נמצא הב 33-031 -ו P-1690התבלטו הזנים:  ובתימורים Vi-1קולוסוס ו 

המבחנים צוינו הזנים המובילים אך מרביתם אינם נבדלים באופן מובהק משאר הזנים במבחן בצורה חלקית או 

 ככלל. 

 מבוא:

השנה בחנו את זני התירס למספוא בשלושה אתרים מייצגים בארץ. חוות עדן בעמקים מזרחיים, חוות עכו בגליל 

 הדרום. במשקי ומושב תימוריםהמערבי 

הן והגבוהה  ואיכות חשיבות במנת המזון ברפת החלב הן בשל בעלהעיקרי בארץ  הקיצי המספוא גידולהתירס הוא 

 ובעונות נוספות.חיטה בזמן הפסח כתחליף לתחמיץ  בשל יעילותו

ים אשבולחומר יבש באחוז , אשבוליםהזנים נבחנים לצבירת חומר יבש ומדדים נוספים כמו: גובה, מספר 

 צמחים, ואיכות המזון הן בנעכלותו והן במדדים אחרים.וב

 שיטות וחומרים:

  .ותימוריםהניסויים, בחוות עדן, חוות עכו ת וחן נזרע בחלקהמב

 . גידול על חיטה לתחמיץ-נזרע המבחן כדו בתימוריםבחוות עדן ועכו הזריעה התבצעה על כרב שחור ואילו 

, בתימורים הזריעה והצצה חלה כשבוע מאוחר יותר ע אפרילבאמצבחוות עדן וחוות עכו התבצעה  הזריעה

גידול לאחר קציר החיטה לתחמיץ, בסוף אפריל וההצצה חלה בתחילת מאי כשמונה ימים מאוחר -התבצעה כדו

בין השורות( ובאורך של  מרווחס"מ  96מ' ) 1.92בכל חזרה נזרעו ארבע שורות, שתי שורות לערוגה ברוחב . יותר.

 מ"ר.  38.4שטח כל חזרה היה שן מכאו מ'. 10
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 רשימת הזנים במבחן בכל אחד מהאתרים – 1טבלה מספר 

תימוריםחוות עכוחוות עדןשנים במבחןהמפיץשם הזן

P16903גדות-אגרוPPP

P15741גדות-אגרוPPP

P19211גדות-אגרוPPP

LG 30.5001הזרעPPP

1Pהזרעאוולין

Vi13יודפתPPP

2PPPכצ"ט2572

PPPביקורתכצ"טקולוסוס

LC931לינפPPP

LC501לינפPPP

LC541לינפPPP

RH-1541עדן זרעיםPP

RH 33-0481עדן זרעיםPP

3Pעדן זרעים33-031

3PPPתרסיסקלגרי

 PPPביקורתתרסיססימון

והתבצע  בגידול תירס לתחמיץ )הדברת עשבים, מים, דשן( זורכמקובל בא חלקות הניסוי טופלובמהלך הגידול 

  מעקב אחר ההצצה, התפתחות הגידול, פריחה ומוכנות הזנים לקציר לתחמיץ.

. דשן קוב לדונם בחוות עכו 295 -וכ ותימוריםבחוות עדן  קוב לדונם 610 -כ ההיית להשקיהכמות המים סה"כ 

       יחידות חנקן צרוף לדונם בכל האתרים. 30 -כ שלבכמות  חנקני ניתן באמצעות מערכת ההשקיה

אתר נקצר שטח  בכלימי גידול.  100 - 85ובסה"כ  בכל אחד מהאתרים הקציר התבצע בהתאם למוכנות הזנים

בחוות עכו  .מ"ר 9.6. ומכאן שטח הקציר היה מ' 5של חזרה נקצרו שתי שורות באורך  קציר שונה. בחוות עדן מכל

מ"ר. ואילו  3/4, מכאן ששטח הקציר היה בערך של שישה צמחים מייצגים זהים במראם מכל חזרה נבחרו

ם אשבוליהצמחים וה מ"ר. 4.8מ' ומכאן ששטח הקציר היה  5מכל חזרה נקצרה שורה אחת באורך של  בתימורים

בצמח  בשמכל חלקה קוצצו בנפרד, נשקלו ויובשו לקביעת אחוז החומר הימייצגים נספרו ונשקלו. שני צמחים 

 .אשבולוב

הניתוח הסטטיסטי לשונות נעשה לפי ( ונערך בשיטת הבלוקים באקראי בשש חזרות. זןהוא חד גורמי )מבחן ה

Tukey & Kramer   7.1.1בתוכנת JMP .  
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 תוצאות: 

נמצא כי מרבית הזנים הציצו כראוי ולא נמצאו הבדלים  ,הגידול תבמעקב הצצה והתבססות השטח שנערך בתחיל

חלקה עם בעיות קרקע כגון הידוק, מליחות  ההייתבמושב תימורים חלקת הניסוי שמעותיים בעומד הצמחים. מ

מכאן שהתוצאות אינן ניתנות  וניקוז בעייתי. ובנוסף לכך יתכן וקיימת מחלת ההתייבשות המאוחרת בקרקע

 את תוצאות כל המבחנים.להשוואה נאותה לשאר חלקות הגידול באזור משקי דרום. למרות כך הוחלט להציג 

מפריחה לקטיף וימים מהצצה לקטיף בכל אחד  ימים פנולוגיה: ימים מהצצה לפריחה, – 2טבלה מספר 
  מהאתרים

תימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכו

P1690545754343040888794

P1574555755333039888794

P1921555557332937888494

LG 30.500535553312941848494

526632328494אוולין

Vi1606149322644928794

2572575655333438909094

565758333036898794קולוסוס

LC93485257333137818394

LC50505148323246828394

LC54485248333146818394

RH-15452513232848394

RH 33-04858573333919094

33-031534194

585857332937918794קלגרי

565556333238898794סימון

545654333139878694ממוצע

שם הזן
ימים מהצצה לקצירימים מפריחה לקצירימים מהצצה לפריחה

 

גידול וישנם זנים אשר תחת אותו ממשק -כי ישנם זנים המתאימים לממשק גידול של דו. 2טבלה מנתין ללמוד 

בעל משך גידול ארוך ומשך  Vi-1משל זנים אפילים כדוגמת הזן כך ל אינם מצליחים למצות את הפוטנציאל הזן.

גידול. הזן קולוסוס הינו זן אפיל גם -ארוך לעומת שאר הזנים ולכן כנראה ולא יתאים לממשק דו יהשלב הווגטטיב

גידול מראה תוצאות טובות מאוד בשדות -כן אך ניתן לראות כי השלב הרפרודוקטיבי שלו קצר ולכן בממשק דו

 ריים. המסח
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 בכל אחד מהאתרים מספר צמחים לדונם, גובה צמח ואשבול בס"מ  – 3מספר טבלה 

תימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכו

P16907,913     9,011       8,250     275227252126113113

P15747,855     8,941       8,200     281224242145113115

P19218,006     9,028       8,150     272232246126104112

LG 30.5008,018     8,455       8,000     292234250146118112

262136     8,090אוולין

Vi17,847     6,667       8,450     28824921714813095

25728,069     8,768       8,050     296245279135126122

287224243146116118     7,750       8,524     8,028קולוסוס

LC938,063     9,149       6,450     255207267124106129

LC508,130     8,368       7,600     273225213138117102

LC547,737     8,438       8,050     26121121312310591

RH-1548,124     8,611       276218136110

RH 33-0488,030     8,872       298241162143

33-0318,250     260122

276227237142111111     7,650       8,108     8,393קלגרי

30124023415212494     8,450       9,392     7,825סימון

        110        117        139        243        229       280    7,946      8,595    8,009ממוצע

שם הזן
גובה האשבול בס"מגובה הצמח בס"ממספר צמחים לדונם

 

, מספר הצמחים תלוי כמובן בשיעור הזריעה. בכל אתר נזרע שיעור תקין היהבמרבית הזנים מספר הצמחים לדונם 

 Vi-1זן ה זרעים למ"ר. 9זורעים  בחוות עדןזרעים למ"ר ואילו  7-8זורעים ותימורים זרעים שונה כך שבחוות עכו 

מספר , ומכאן ששיעור ההצצה הנמוך ביותר בתימורים LC-93בחוות עדן והזן  הצצה הנמוך ביותרהשיעור  נמצא 

פרט למבחן את גובה הצמחים מודדים מבסיס הצמח עד לבסיס המכבד )הפריחה הזכרית(. ביותר. נמוךהצמחים ה

. בחוות עכו, ניתן לראות כי הצמחים הגבוהים ביותר נמדדו גובהם נפגענמדדו ונמצא שמרבית הזנים  בחוות עכו

האביב היה חם מאוד, שרבים החלו כבר מאמצע חודש אפריל ונמשכו עד סוף חודש יוני. טמפרטורות  2016בשנת 

הצמח ולגרום לצמחים גבוהות מהממוצע במהלך הגידול הווגטטיבי עלולות להאיץ את התפתחות התקינה של 

שאן ומשקי דרום הצמחים כנראה וסבלו מהטמפ' וכך גם נפגע -נמוכים. ניתן לראות כי באזורים כמו עמק בית

 פוטנציאל גובהם, לעומת זאת באזור ממוזג כגליל המערבי גובה הצמחים תקין.
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 בכל אחד המאתרים םיאשבולוב יםבצמחאחוז החומר היבש , "רמספר אשבולים למ – 4מספר טבלה 

תימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדן

P16908.6         7.9         222535525062

P15748.3         7.9         212639514960

P19218.9         7.3         212350504461

LG 30.5008.1         8.0         192235505066

2146אוולין

Vi15.9         8.5         232740504474

25728.5         7.8         223036484461

202534484457         7.5         8.2קולוסוס

LC939.5         5.9         202637535657

LC508.7         7.3         202549494776

LC548.5         7.8         192444515475

RH-1548.4         21254747

RH 33-0488.7         19255349

33-0318.2         4064

202543524659         7.2         7.7קלגרי

192339524860         7.7         8.4סימון

          64          48          50          40          25         20        7.6        8.3ממוצע

שם הזן
אחוז ח"י אשבולאחוז ח"י צמח מספר אשבולים למ"ר

 

הנמוך  בו נמדד מספר הצמחים Vi-1הזן מספר האשבולים מושפע באופן ישיר ממספר הצמחים. ניתן לראות כי 
הנמוך ביותר בתימורים, גם מספר האשבולים למ"ר הנמוך ביותר משאר המבחן  LC-93בחוות עדן והזן  ביותר

 בכל אתר.
ניות כגון הידוק והמלחת הקרקע ולכן הצמחים סבלו במהלך המבחן בתימורים כנראה וסבל מבעיות אגרוטכ

הגידול וכאשר רמת ההשקיה ירדה לקראת סיום הגידול הצמחים החלו להתייבש מהר מהמקובל וכך התקבלו 
 .אחוזי חומר יבש גבוהים מהרצוי להחמצה גם בצמח וגם באשבול
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 בכל אחד מהאתרים ונםק"ג לדבכללי ח"י  יבולאחוז ח"י כללי ו – 5מספר  טבלה

תימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכותימוריםחוות עדןחוות עכו

P169032          33          47          2,641     2,304      2,659      10093137

P157431          34          48          2,508     2,418      2,234      9599115

P192131          30          54          2,456     2,109      2,468      9387127

LG 30.50029          31          48          2,240     2,145      2,256      8588116

73     1,930          29אוולין

Vi131          31          55          2,597     2,063      2,052      9885106

257231          35          48          2,483     2,104      2,097      9486108

100100100      1,945      2,432     2,641          43          32          29קולוסוס

LC9328          35          45          2,001     2,291      1,940      7694100

LC5029          32          61          2,167     2,016      1,993      8283102

LC5428          34          58          2,049     2,211      2,098      7891108

RH-15429          32          1,839     1,996      7082

RH 33-04828          32          2,511     2,359      9597

33-03150          2,645      136

10393104      2,032      2,260     2,717          45          32          31קלגרי

9290116      2,251      2,194     2,427          48          30          29סימון

        113          91          89     2,205     2,207    2,347         50         32         30ממוצע

שם הזן
אחוז מהביקורתיבול חומר יבש )ק"ג/ד'(אחוז חומר יבש כללי

 

בתימורים בשל בעיות הקרקע  בתחום הרצוי להחמצה. נמוך מהמקובל אך אחוז הח"י הכללי במרבית הזנים הוא

  .והפגיעה במהלך הגידול התקין, התקבל אחוז חומר יבש גבוה מהרצוי להחמצה

רק  במובהק נבדלו, וקולוסוס אך P-1690קלגרי, בחוות עכו התבלטו הזנים:  .הזנים הניבו יבול ח"י כללי גבוה כל

, P-1690-ו RH-33-048 ,P-1574 ,קולוסוס :הזניםבחוות עדן התבלטו . RH-154-, אוולין וLCמחמישה זנים: זני 

בתימורים ניתן . RH-154 -ו P-1921 ,2572 ,Vi-1 ,LC-50רק מחמישה זנים: הניבו יבול גבוה ונבדלו במובהק 

-Pהניבו יבול גבוה מזן הביקורת קולוסוס. בנוסף ניתן להבחין כי הזנים:   LC-93להבחין כי כל הזנים למעט הזן 

הראו ביצועים טובים למרות תנאי הגידול הקשים ומכאן ניתן להניח כי זנים אלו  P-1921 -ו 33-031, 1690

 פיק.מס היתאימו יותר לתנאי גידול קשים וחלקות אם בעיות מובנות של המלחה, ניקוז או קרקע לא פוריי

 דיון:

  מרבית הזנים הציצו כראוי ולא נמצאו  .בשלושה אתרים מייצגיםמבחן זני תירס למספוא התקיים

ניתן ללמוד ממבחן זה כי יש משמעות למועד הזריעה. ככל שנקדים ונזרע  הבדלים משמעותיים בעומד הצמחים. 

מתארכת  תתפתחות הווגטטיביכאשר תנאי הזריעה מתאימים, כך נקבל תקופת גידול ארוכה יותר. תקופת ה

 ולצמח יש את היכולת להפנות משאבים לייצור חומר צמחי ללא השפעה של אורך יום מתקצר ופריחה מוקדמת. 

  בשנה זו עונת גידול התירס מספוא הייתה קשה מאוד, שרבים מוקדמים באפריל האיצו את התפתחות

בים הופיעו גם בסוף מאי ולאורך חודש יוני ופגעו הצמח וגרמו לתקופת גידול ווגטטיבית קצרה. בנוסף לכך שר

ביכולת הצמחים לבצע הפריה נאותה. ניתן ללמוד מהתוצאות כי באזורים ממוזגים כדוגמת גליל מערבי יש יתרון 

 בגידול תירס מספוא גם בתנאי שרב ארציים. 

  וות עכו נקצר נראה כי המבחן בח אךתחום הרצוי להחמצה. היה באחוז הח"י הכללי במרבית הזנים

מוקדם מהרצוי ולפיכך אחוז החומר היבש נמוך בעוד שבמבחן בתימורים היה אחוז חומר יבש גבוה מהמקובל 
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וזאת בשל תנאי גידול לא טובים והתייבשות מהירה של הצמחים, יתכן שיש קשר למחלת ההתייבשות המאוחרת 

 הקיימת בחלקות רבות בארצנו.

 ות אשר לרוב אינן מייצגות את התוצאות המסחריות בשדה. יש בכל האתרים התקבלו תוצאות מיטבי

 להתייחס לתוצאות אלו ככלי השוואתי בין הזנים בכל אחד מן האתרים ולא כיחס למתרחש בחלקות המסחריות.

במבחן בתימורים על אף כל הבעיות ניתן ללמוד איזה מהזנים יכולים להתמודד בתנאי גידול קיצוניים כגון הידוק 

 .'וכוהקרקע והמלחת 

 

 הערה: אין בסיכום זה המלצה כלשהי על זן זה או אחר.
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Summary 

Corn fodder variety testing took place in spring 2016 in three locations: Eden Farm in the Eastern 

valleys, Acre Farm in the the Western Galilee and Timorim Village in the coastal plain. This year we 

scanned 14 cultivars, of which 8 new, 4 second year and 2 commercial cultivars. The cultivar Evelyn 

was tested only in one location due to a lack of seeds. On table 1 specified the list of cultivars in each 

one of the locations. The variety testing sown in the farms between mid to end of April, and the 

sprouting takes approximately a week. In Timorim the variety testing sown, as second-crop, in late 

April and it takes approximately eight days to sprout. A number of cultivars found in low seed stand 

relative to the other which led to lower yields overall. The harvest was carried out by the phenology 

status of each cultivars and harvest ripening, between 85-100 days of growth. During the growth 

season we tracked the evolution of plants and phenology (date of flowering). At Harvest various 

plant indices tested and dry matter yield per hectare. Flowering occurs on average 55 days from 

sprouting and harvest occurs an average of 86 days from sprouting.  

Percent of the overall dry matter most cultivars is desired for silage, excluding the test in Acre Farm 

there was low percent of dry matter as a result of early harvesting. All varieties generally yielded 

higher DM yield. Eden Farm varieties: Colossus and P-1574 yielded outstanding compared to other. 

Acre Farm varieties: Kalgeri, Colossus, P-1690 and Vi-1 yielded outstanding compared to other and 

in Timorim Village excelled above all the cultivar P-1690. 


