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 2018 –ארצי  מספואלמבחן זני תירס 
 870-1631-18מחקר מס': 

, מחמוד זועבי ויפתח גלעדי חוות ניסיונות עכו –ישי קציר  ,שה"מ  - יואב גולן ודר' און רבינוביץ' 
 בית שאן מו"פ חוות עדן, - ושמעון לחיאני

 

 תקציר:

חוות עכו  ,בעמקים המזרחיים ת עדןחוואתרים במקביל:  בשני 2018מבחן זני תירס למספוא התקיים באביב 

 2ובחוות עדן  לביקורת ממשיכים וזןזנים  5 -ו חדשים 5. בחוות עכו זנים 11 השנה העמדנו למבחן .בגליל המערבי

  .זנים ממשיכים וזן לביקורת 8 -חדשים ו

מספר זנים   בחוות עדן .ימים לאחר מכן 6-8 לאחר וההצצה התרחשה מרץ בסוף ונזרע המבחנים בשני האתרים

וזן  נמצאו בעומד נמוך יחסית לשאר ובהתאם לכך הניבו פחות אשבולים למ"ר, דבר שהוביל ליבול כללי נמוך יותר

מקרים דומים בעבר בחוות עדן הוחלט לבחון את איכות הזריעה במזרעה ונמצא פגם עקב  .אחד אף נפסל עקב כך

במהלך הגידול נערך מעקב ימי גידול.  97 -כ לקציר, וכנותומלפי המצב הפנולוגי של כל זן וב התבצע ריקצה  שתוקן.

 .(תאריך הפריחההפנולוגיה )ו הצמחיםהתפתחות אחר 

  נבדקו מדדים צמחיים שונים ויבול החומר היבש לדונם.בקציר 

 .ימים מההצצה בממוצע 97הקטיף התרחש ו האתרים בממוצע שניימים  60 -כהפריחה התרחשה 

בחוות עדן כל הזנים הניבו יבול ח"י כללי גבוה.  ם הרצוי להחמצה.ות הזנים הוא בתחבמרביהכללי אחוז הח"י 

קרבנוס בחוות עכו היו אלו הזנים:  .האחרים לעומת הזנים מצטייןהניבו יבול  וקלוסוס P-1921 הזנים:

במבחן  הזנים בכל המבחנים צוינו הזנים המובילים אך מרביתם אינם נבדלים באופן מובהק משאר. וקרפנקוס

 זנים בעלי יבול נמוך. 2-3מלבד 

 מבוא:

 בשני אתרים. חוות עדן בעמקים מזרחיים וחוות עכו בגליל המערבי.השנה בחנו את זני התירס למספוא 

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 

 ובצמחים, ואיכות המזון הן בנעכלותו והן במדדים אחרים.

 שיטות וחומרים:

  .הניסויים, בחוות עדן וחוות עכות וחן נזרע בחלקהמב

  .בסוף חודש מרץזריעה התבצעה על כרב שחור בחוות עדן ועכו ה

בכל חזרה נזרעו ארבע והצצה חלה כשבוע מאוחר יותר.  בסוף חודש מרץבחוות עדן וחוות עכו התבצעה  הזריעה

שטח כל חזרה שמכאן ו מ'. 10בין השורות( ובאורך של  מרווחס"מ  96מ' ) 1.92שורות, שתי שורות לערוגה ברוחב 

 מ"ר.  38.4היה 
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 רשימת הזנים במבחן בכל אחד מהאתרים – 1טבלה מספר 

חוות עכוחוות עדןשנה במבחןהמפיץשם הזןמספר

1kebeos1כצ"טP

2Keravnos1כצ"טP

3Vi 22יודפתPP

4P15742אגרו גדותPP

5P19212אגרו גדותPP

1PPכצ"טקלינדוס6

PPביקורתכצ"טקולוסוס7

1PPכצ"טקפרנקוס8

9Avelin2הזרעPP

10LG 30.5003הזרעPP

2PPתרסיסהטאי11

12ZMK12לינפP

13ZMK22לינפP 

והתבצע  ס לתחמיץ )הדברת עשבים, מים, דשן(בגידול תיר כמקובל באזור חלקות הניסוי טופלובמהלך הגידול 

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

אתר נקצר שטח קציר שונה.  בכלימי גידול.  97 -כ בכל אחד מהאתרים הקציר התבצע בהתאם למוכנות הזנים

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

ם נספרו ונשקלו. אשבוליהצמחים והמ"ר.  4.8מכאן ששטח הקציר היה בערך של מ' ו 5באורך  שורה אחת נקצרה

 .אשבולבצמח וב מכל חלקה קוצצו בנפרד, נשקלו ויובשו לקביעת אחוז החומר היבשמייצגים שני צמחים 

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

Tukey & Kramer   7.1.1בתוכנת JMP .  
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 תוצאות: 

נמצא כי בחוות עכו כל הזנים הציצו כראוי והעמידו יבול  ,הגידול תבמעקב הצצה והתבססות השטח שנערך בתחיל

ציצו כראוי והזן הטאי של חברת תרסיס אף נפסל בשל עומד צמחים בהתאם אך בחוות עדן מספר רב של זנים לא ה

 לקוי. 

 חוות עדןמפריחה לקטיף וימים מהצצה לקטיף  ימים פנולוגיה: ימים מהצצה לפריחה, – 2טבלה מספר 

שם הזן

ימים 

מהצצה 

לפריחה

ימים 

מפריחה 

לקציר

ימים 

מהצצה 

לקציר
ZMK1593594

ZMK2583290

Vi2623294

P1574583694

P1921593190

593796קלינדוס

583896קולוסוס

613596קפרנקוס

Avelin603494

LG 30.500603090

 593493ממוצע

 חוות עכופנולוגיה: ימים מהצצה לפריחה, ימים מפריחה לקטיף וימים מהצצה לקטיף  – 3טבלה מספר 

שם הזן

Vi 2A65BC39A103

AB63AB40A103הטאי

AvelinAB63AB40A103

AB63C37A100קולוסוס

kebeosAB63C37A100

AB63AB41A103קפרנקוס

AB63AB41A103קלינדוס

P1921BC61BC39A100

KeravnosBC61BC39A100

P1574CD59AB41A100

LG 30.500D58A42A100

6240101ממוצע

ימים מהצצה לקצירימים מפריחה לקצירימים מהצצה לפריחה

 

-שונים כדוגמת ממשק של דו גידול יממשקלאזורים שונים ו כי ישנם זנים המתאימים. 3-ו 2 טבלאותמנתין ללמוד 

ארוך לעומת שאר הזנים ולכן כנראה ולא יתאים לממשק  ימשך השלב הווגטטיבבעל כך למשל זנים אפילים  .גידול

גידול -י שלו קצר ולכן בממשק דוזן אפיל גם כן אך ניתן לראות כי השלב הרפרודוקטיבהינם  ZMK זניגידול. -דו

 מראה תוצאות טובות מאוד בשדות המסחריים. 
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 בכל אחד מהאתרים גובה צמח ואשבול בס"מ  – 4מספר טבלה 

KeravnosA332D121

Vi 2B305B236A149A127

LG 30.500BC303B235B132C111

P1921BC303B236D118C111

BC303BCD125הטאי

AvelinBC302B232B132BC115

BC302B235CD122BC114קולוסוס

kebeos  BCD300CD124

CD298B233BC128AB125     קלינדוס

P1574DE293B229CD124C108

E287B231CD123C111קפרנקוס

ZMK1A259A131

ZMK2C216C109

303234127116ממוצע

שם הזן
חוות עדןחוות עכו

גובה קלח בס"מגובה צמח בס"מ

חוות עדןחוות עכו

 

ניתן לראות כי לאותם זנים גבהים שונים  מבסיס הצמח עד לבסיס המכבד )הפריחה הזכרית(. נמדדגובה הצמחים 

יכולת  הנמדדות בכל אחד מהאתרים משפיעות עלוההתאיידויות מפ' הבדל ביו הטשהכנראה  .באתרים השנים

, מהממוצע במרבית הארץ גבוהותהאביב התאפיין בטמפ'  2018בשנת  המימוש הפוטנציאל הווגטטיבי של כל זן.

יולי התאפיין ו החל בטמפ' נמוכות הקיץ ,אך בהמשךלמעט אירועי סופה קיצוניים בסוף אפריל ותחילת מאי. 

. טמפרטורות גבוהות מהממוצע במהלך הגידול הווגטטיבי עלולות להאיץ את לכל משכו וצעותממבטמפ' 

הצמחים  שאן-התפתחות התקינה של הצמח ולגרום לצמחים נמוכים. ניתן לראות כי באזורים כמו עמק בית

 .הצמחים תקין כנראה וסבלו מהטמפ' וכך גם נפגע פוטנציאל גובהם, לעומת זאת באזור ממוזג כגליל המערבי גובה

טמפ' חריגות בזמן ההפריה )תחילת שלב רפרודוקטיבי(  עלולות לפגוע בשלב ההפריה ובכך לפגוע ביבול האשבולים 

 בפגיעה בחנטה או/ו פגיעה במילוי גרגר. 

 בכל אחד המאתרים יםאשבולוב יםבצמחאחוז החומר היבש – 5מספר טבלה 

LG 30.500A25%A23%A55%A50%

BC21%A21%AB52%A46%קלינדוס

Vi 2ABC24%A22%AB52%A47%

P1574A25%A23%AB52%A50%

P1921AB24%A23%AB52%A49%

ABC23%A23%AB52%A48%קפרנקוס

ABC23%AB50%הטאי

AvelinABC23%A23%AB50%A48%

KeravnosA26%BC47%

ABC24%A23%BC45%A49%קולוסוס

kebeosC20%C41%

ZMK1A22%A48%

ZMK2A22%A47%

23%22%50%48%ממוצע

אחוז חומר יבש אשבולאחוז חומר יבש צמח

חוות עדןחוות עדןחוות עכושם הזן חוות עכו

 



5 
 

הכללי הינו האשבול. מכאן שקציר מוקדם מידי כאשר  החלק העיקרי אשר משפיע על אחוז החומר היבש
ישפיע מאוד על אחוז הח"י הכללי ויתקבל אחוז נמוך מהרצוי. הרמה המקובלת האשבולים עדין מלאים לחות 

 .55% -לקציר כאשר אחוז חומר יבש באשבול כ

 בכל אחד מהאתרים ק"ג לדונםבכללי ח"י  יבולאחוז ח"י כללי ו – 5מספר  טבלה

חוות עדןחוות עכו

P1574A37%A34%ABC2.752ABC2.04697%92%

LG 30.500AB37%AB33%AB2.801ABC2.06699%92%

P1921ABC37%AB33%AB2.844A2.237100%100%

KeravnosABC36%A2.927103%

ABC36%A34%A2.923AB2.166103%97%קפרנקוס

Vi 2ABC35%B30%BC2.633BCD1.98193%89%

BC34%AB31%AB2.813ABC2.03999%91%קלינדוס

BC34%ABC2.74297%הטאי

AvelinC33%AB32%AB2.820AB2.198100%98%

C33%AB33%AB2.830A2.235100%100%קולוסוס

kebeosD30%C2.49588%

ZMK1AB31%CD1.92186%

ZMK2AB32%D1.81081%

34%32%2.7802.070ממוצע

אחוז מהביקורת

שם הזן

יבול חומר יבש ק"ג למ"ראחוז חומר יבש כללי

חוות עדןחוות עכוחוות עדןחוות עכו

 

  בתחום הרצוי להחמצה.הח"י הכללי במרבית הזנים  אחוז

רק משני  במובהק נבדלוו וקפרנקוס Keravnosבחוות עכו התבלטו הזנים:  .הזנים הניבו יבול ח"י כללי גבוה כל

 .זנים משלושהרק הניבו יבול גבוה ונבדלו במובהק  וקולסוס P-1921 :הזניםבחוות עדן התבלטו . זנים בלבד

 דיון:

  הזנים הציצו כראוי ולא נמצאו הבדלים בחוות עכו  .אתרים בשניתירס למספוא התקיים מבחן זני

בחוות עדן  מספר זנים נמצאו בעומד נמוך יחסית לשאר ובהתאם לכך לעומת זאת  משמעותיים בעומד הצמחים

ללמוד ממבחן זה ניתן  . הניבו פחות אשבולים למ"ר, דבר שהוביל ליבול כללי נמוך יותר וזן אחד אף נפסל עקב כך

. ככל שנקדים ונזרע כאשר תנאי הזריעה מתאימים, כך נקבל תקופת ואזור הגידול כי יש משמעות למועד הזריעה

מתארכת ולצמח יש את היכולת להפנות משאבים לייצור חומר  תגידול ארוכה יותר. תקופת התפתחות הווגטטיבי

ניתן להבין מתוצאות המבחנים כי  בחינת אזור הגידולמ צמחי ללא השפעה של אורך יום מתקצר ופריחה מוקדמת.

קיימת השפעה של האתר. באזור חם מאוד כמו חוות עדן הגידול היה קצר יותר והצמחים הגיעו לגובה ויבול ח"י 

 נמוך לעומת חוות עכו אשר מייצגת אזור ממוזג.

  תחום הרצוי להחמצה. היה באחוז הח"י הכללי במרבית הזנים 

 יש קבלו תוצאות מיטביות אשר לרוב אינן מייצגות את התוצאות המסחריות בשדה. בכל האתרים הת

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

של גידול ניתן ללמוד איזה מהזנים יכולים להתמודד בתנאי  תנאי הגידול הקשים והחמיםעל אף  בחוות עדןבמבחן 

 ות.קיצוניטמפ' 

 

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

Corn fodder variety testing took place in spring 2108 in two locations: Eden Farm in the Eastern 

valleys, Acre Farm in the the Western Galilee. This year we scanned 11 cultivars, of which 5 new, 5 

second year and 1, commercial cultivars. 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 March, and the sprouting 

takes approximately a week. In Eden Farm 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, as 97 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 60 days from sprouting and harvest occurs 

an average of 97 days from sprouting.  

Percent of the overall dry matter most cultivars is fit for silage. All varieties generally yielded higher 

DM yield. Eden Farm varieties: P-1921& Colossus yielded outstanding compared to other. Acre 

Farm varieties: Keravnos & Keprnkos yielded outstanding compared to the rest of the cultivars. 
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 Hrpophora maydis-מבחן זני תירס מספוא לבחינת עמידות למחלת ההתיבשות המאוחרת
 2018גד"ש עמיר 

 
 מו"פ צפון –און רבינוביץ 
 שה"מ –יואב גולן 

 מיג"ל –אופיר דגני ושלומית דור 
 מו"פ צפון –שאול גרף 

 ל עליוןגלי –צוות חוות גד"ש 

 מבוא

שנה בגליל העליון ובעיקר בעמק החולה.  30 -( בתירס נפוצה מזה כlate wiltמחלת הנבילה המאוחרת )

בשנים האחרונות החריפה המחלה והתפשטה לעמק יזרעאל, לבית שאן, לגליל המערבי, לדרום רמת הגולן, 

המחלה תוארה לראשונה  לשפלת יהודה ולשפלה הדרומית, בצרעה, בנצר סירני, ביבנה וכפר דרום.

והוגדרה כמחלת התירס החמורה ביותר במצריים. בהמשך דווחה המחלה גם בארצות  1960 -במצריים ב

נוספות והיא מוערכת כגורם סיכון משמעותי לייצור התירס בארה"ב. בשדות מסוימים ובצמחי זנים רגישים 

מהירה יחסית של התירס המתרחשת  מהצמחים. המחלה מאופיינת בנבילה 100% -עלולה המחלה לפגוע ב

 –( ועד זמן קצר לפני הבגרות )מכאן השם נבילה מאוחרת tasselingלרוב בתירס, מלפני שלב הפריחה )

Late wilt ימים  45-70יום, ואילו בתירס מתוק בין  60-90(. בתירס למספוא בישראל היא מופיעה בגיל

ת מתחילה בחלקו התחתון של הצמח כלפי מעלה וכוללת מזריעה, תלוי בזן, באזור ובעונת השנה. ההתייבשו

חום של צרורות ההובלה, ולאחריהם הופעה של פסים -הצהבה והתייבשות של העלים, שינוי צבע לצהוב

חומים על הפרקים. במקרים חמורים לא נוצרים קלחים. אם נוצרים זרעים הם מכווצים ובעלי -אדומים

מדביקה צמחי  H. maydisיים להפיץ את המחלה. הפטרייה התפתחות מועטה. הזרעים המודבקים עשו

תירס צעירים בקלות אך יכולת זאת נעלמת עם התבגרות הצמח והפטרייה אינה מסוגלת להדביק צמחים 

מבוגרים פנולוגית לאחר פריחה זכרית. לאחר החדירה, מתפשטת הפטרייה באיטיות מעלה, בעיקר לאורך 

מצוא קורים ונבגים במרבית צינורות העצה שבקרקע ובמפרק הגבעול העצה, ולאחר מספר שבועות ניתן ל

קווים שונים של הפטרייה השונים  4הראשון שמעל הקרקע. במצריים בודדו החוקרים, מצמחים נגועים, 

משמעותית בכושרם לגרום מחלה. אחד מזנים אלו נחשב לאלים וגורם למחלה גם בקווי צמחים שנחשבים 

חשיבות הרבה לאיתור זנים עמידים חדשים ובמקביל לאתר את גזעי המחלה עמידים למחלה. מכאן ה

החלו להופיע בעמק החולה סימני מחלה גם בזן רויאלטי  2010הנפוצים בישראל ומסכנים את הגידול. בקיץ 

התמוטט שדה של זן זה  2012, נתונים שלא פורסמו( ובשנת 2010שעד כה נחשב לעמיד )ווינברג ועמיתיו 

 ( בבית שאן.)רויאלטי

אובחנה בחלקה זאת מחלת  2012" סמוך לקיבוץ עמיר. בשנת 1מבחן הזנים נזרע בחלקת "מחוגי 

ההתייבשות המאוחרת בזן התירס מתוק פרלוד. המחלה גרמה לנבילה כמעט מוחלטת של כל הצמחים 

ביין להציל בחלקה קצת לפני מועד הקטיף המיועד. בנוסף הצמחים רבצו והיה קשה מאד לבצע קטיף בקומ

כמתאימה ביותר לבחינת עמידות הזנים  2013את מעט היבול שנותר. לכן נבחרה חלקה זאת בשנת 

זנים של תירס סופר מתוק. הניסוי בוצע בשיתוף ד"ר  10 -זני תירס מתוק ו 7נבחנו  2013 -לתופעה. בניסוי ב

יוצרו כדי להתמודד עם המחלה. על צפריר וינברג וחברת גליל זרעים שבחנו בניסוי זה גם מכלואים חדשים ש
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פי התוצאות בניסוי היה ניתן להמליץ לחברות הזרעים כמו גם לחקלאים בכל הארץ, אילו מזני התירס רגישים 

למחלה ואילו זנים סבילים או רגישותם נמוכה. היות ועל פי ידע שנאסף בשנים האחרונות המחלה התפשטה 

הוכיח ד"ר  2010ות הזנים הוא קריטי להמשך גידול זה. בשנת כמעט בכל אזורי הארץ, חשיבות המשך בדיק

צפריר וינברג שניתן למנוע את פגיעת המחלה במשך גידול תירס מתוק רגיש מהזן ג'ובילי. מניעת התיבשות 

( בטיפטוף בצמוד לשורת Azoxystrobinגרם לליטר  250הצמחים הושגה על ידי הגמעת עמיסטר )מכיל 

סמ"ק לדונם כל פעם. רב שטחי התירס בגליל העליון מושקים בקונועים לכן יש  150ון פעמים במינ 3הגידול, 

צורך למצוא דרך יישום שונה למנוע את התבטאות המחלה. בשנים האחרונות נפוץ מאד ברב גידולי השדה 

כמו גם בגידול תירס מתוק ומספוא שימוש במרסס מכוון מוגן להדברת עשבים. מרסס זה מאפשר לרסס 

רים קוטלי עשבים סלקטיבים ושאריתיים על בסיסי הגבעולים ולהצניעם בהשקייה בקונוע. בשיטה זאת חומ

ניתן כמובן ליישם ולהצניע גם קוטלי מחלות שיכולים להיקלט מהקרקע על ידי מערכת השורשים ולנוע בצמח. 

השקייה בקונוע נבדקה האפשרות לרסס עמיסטאר על בסיסי הגבעולים ולהצניע את החומר ב 2015בקיץ 

מיד לאחר היישום. בניסוי זה הייתה הצלחה מוגבלת ונראה שיש מקום לשפר ו/או לבחון אפשרויות יישום 

שונה של החומר להגדלת יעילות ההדברה. היות ונמצא כי למחלה יש מספר גזעים, אם כי עדיין בישראל לא 

ים שעשויים לעכב את המחלה עם הוכחה עובדה זאת, המימשק הנדרש בהתמודדות הוא שילוב של אמצע

 (seed born)זנים עמידים של תירס למחלה. עיטוי זרעים בפונגיצידים בעיקר נגד מחלות נישאות בזרעים 

זאת טכנולוגיה מקובלת בגידולים רבים. במעבדתו של ד"ר אופיר דגני החוקר  (soil born)ושורדות קרקע 

י זרעים בעמיסטאר מעכב את המחלה, על כן היה את מחלת ההתייבשות המאוחרת בתירס נמצא שעיטו

מקום לבחון בניסוי שדה מסודר את עובדה זאת בזנים רגישים  בהשוואה לזנים עמידים למחלה על רקע של 

 קרקע מאולחת.

תוארית של הפטרייה מיקוריזה שניתן להשתמש  Groundworkבשנים האחרונות פותחה בישראל בחברת 

ע של מחסור ביסוד זה, בדרך כלל מסייעת לצמח לקלוט זרחן מהקרקע על רק בה לעיטוי זרעים. הפטרייה

אך יתכן ובנוסף היא עשוייה לעזור לצמח להתמודד עם אילוח מוקדם של מחלות קרקע ו/או להתמודד טוב 

נבדקה השערה זאת  2015יותר עם עקות על רקע של אילוח בפטריות הפוגע בפעילות השורשים. בשנת 

כב במקצת את הופעת המחלה. בשטחי עי 32w86בניסוי שדה בגד"ש שמ"ש. עיטוי זרעים בזן מספוא רגיש 

תירס מסחריים בהם נבדקה הטכנולוגיה נראה היה שהעיטוי "עושה משהו" על כן היה מקום לחזור על טיפול 

שוב בחלקה בגד"ש שמ"ש נבדקה השפעת עיטוי זרעים  2016זה בניסוי שדה מסודר בזנים רגישים. בשנת 

. בנוסף נבדקו זנים נוספים למידת 32W86ן הרגיש ובז 32D99במיקוריזה ובעמיסטר בזן מספוא עמיד 

רגישותם למחלה. מידת הרגישות נבחנה בדומה לשנה קודמת, על ידי הערכת מידת ההתיבשות בשדה ועל 

המחלה בצמחים. לטיפולים בזרעים הייתה השפעה מוגבלת וזמנית מאד. נראה היה שיש  DNAפי בדיקת 

שיעכבו את המחלה בזנים הרגישים. זאת כמובן לבד מהצורך  צורך למצוא טיפולים נוספים ו/או אחרים

נמצא בניסוי באותה חלקה שהזנים  2017להמשיך לחפש זנים נוספים בעלי רגישות נמוכה למחלה. בשנת 

על ידי  P2088 -על יד חברת הזרע ו LG 30500 -החדשים שהובאו לארץ הטאו על ידי חברת תרסיס, אולין ו

שהובאו על ידי חברת לינאפ,   ZMK2 -,וZMK1גבוהה מאד למחלה, ואילו הזנים  חברת גדות סבילים ברמה

P1420  .שהובא על ידי חברת גדות אגרו וקגרוס שהובא על ידי חברת אגריקה נמצאו רגישים מאד למחלה
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שהובא על ידי חברת לינאפ נמצא סביל ברמה בינונית. קביעת הרגישות בוצעה על ידי  ZMK3הזן החדש 

של המחלה בצמחים.  DNA -תייבשות הצמחים בשלבי הגידול השונים ועל פי קביעת נוכחות ההערכת ה

הערכת רגישות הזנים החדשים למחלה סייעה לחברות לקבל החלטה איזה זנים יש מקום להמשיך לייבא 

לישראל. כמו כן סייעה למערכת ההדרכה ולחקלאים בבחית הזנים לגידול בחלקות בהן היה חשד לנוכחות 

 המחלה.

 מטרת הניסוי

מבחן זנים לאיתור  זנים בעלי רגישות נמוכה למחלה כדי שיתאימו לזריעה מסחרית בחלקות מאולחות 

 ברחבי המדינה.

 שיטות וחומרים

. חלקה עם היסטוריה של אילוח במחלה. 2017 -הניסוי נזרע בחלקה בה נזרעה חלקת הניסוי להתייבשויות ב

גידול. להכנת החלקה לקראת זריעת תירס, בוצעו  –חיטה לתחמיץ בדו על כרב  21.06 -החלקה נזרעה ב

שורות על ערוגה  2צמחים למטר שורה,  8דיסוק ארגז מחליק וסימון. הזריעה בוצעה במזרעת מונוסם, 

ס"מ בין השורות. מיד לאחר הזריעה נפרסו שלוחות טיפטוף יונירעם של  50ס"מ( במרווחים של  1.93)

ליטר לשעה. לאחר הזריעה החלקה רוססה למניעת  1כל חצי מטר בספיקה של  חברת נטפים, טפטפת

סמ"ק לדונם ובסטה  100 -סמ"ק לדונם, ואטרנקס במינון   130 –הצצה בקוטלי העשבים דואל גולד במינון 

סמ"ק לדונם. קוטלי העשבים הוצנעו בהשקיית ההנבטה בטיפטוף. עקב  300להדברת עשבייה קיימת במינון 

מ"מ נוספים. לאחר  900 -מ"מ ובהמשך הגידול הושקתה החלקה ב 100 -קרקע היה צורך להנביט בתנאי ה

עלים בוצעו ריסוסים להדברת עשבייה כולל לדיכוי גומא הפקעים )סעידה( בחומרים   6ההצצה בגיל של 

סמ"ק  225גרם לדונם ובהמשך בחומר לאודיס במינון  80סמ"ק בשילוב אטרזין במינון  200אקיפ במינון 

 לדונם.

 חזרות. 8 -הניסוי בוצע במתכונת של בלוקים באקראי ב 

זנים שהועברו לניסוי על ידי יואב גולן  6מטר. בניסוי נבחנו  25בכל חלקת ניסוי נזרעה ערוגה מכל זן באורך 

תנו (.  זנים אלו נבחנו גם במסגרת מבחן הזנים הארצי, הזנים ני2, 1מדריך מספוא ארצי בשה"מ  )טבלאות 

 על ידי חברות הזרעים המשווקות בישראל, כולם לבד מזן אחד, טופחו על ידי חברות זרעים מחו"ל.

 הזנים במבחן :1טבלה 

 חברת טיפוח שנה במבחן חברה משווקת זן מספר במבחן

 FITO מסחרי תרסיס קלגרי 1

 FITO 2 תרסיס הטאי 2

 KWS 1 אגריקה קליינדוס 3

 KWS 1 אגריקה קפרנקוס 4

5 VI2 יודפת 1 יודפת 

6 P1574 1 גדות אגרו Pioneer 
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 מפת הניסוי – 2טבלה 

 

 

 

 בשולי הניסוי ערוגה מכל צד נזרע הזן סימון כזן ביקורת.

מייד לאחר הזריעה גודרה החלקה בגדר חשמלית למניעת נזקי חזירים. בכל משך הגידול לא נגרם נזק וזאת 

בוצעה  5.07 -בניגוד לשנים קודמות בהן לא גודרה החלקה או גודרה מאוחר לאחר שכבר נגרם נזק. ב

. בהערכה זאת נמצא עומד לקוי בזן המסחרי קלגרי שנבע כנראה מאיכות זרעים. הערכה להצצת הזנים

ויתכן שאון הנביטה שלהם נפגע בזמן האיחסון.  2017 -הזרעים שהובאו לניסוי היו מאצווה שהובאה לארץ ב

נמצא שזן זה עדיין מפגר  2.08 -כחודש מזריעה וב 22.07 -בהערכות שבוצעו להתפתחות הצמחים ב

תו אחרי הזנים האחרים. בחלק מהחלקות נמצאה אי אחידות בהצצה עקב תנאי השטח. בהמשך בהתפתחו

 נראה ברב החלקות עומד סביר ובהמשך התפתחות תקינה של הצמחים.

רובץ  P1574נראה היה שהזן  4.08 -בתחילת חודש אוגוסט החלה תופעה של רביצה. בהערכה שבוצעה ב

וקופרנקוס לא רבצו. תופעה  Vi2י וקליינדוס נמצאה רביצה קלה. הזנים מאד ואילו בזנים סימון, קלגרי, הטא

דומה של רביצה נמצאה בחלקות מסחריות של הזן סימון וזני תירס מתוק בעמק החולה. בהתרשמות 

ויזואלית ניתן היה לאבחן תפטיר פטריה שהתפתח על גבי שורשי התמך ורקבון בחלק מהצמחים בצוואר 

מנעה את התפתחות שורשי התמך וגרמה לרגישות הצמחים לרביצה. צמחים  השורש. הפטרייה כנראה

ממבחן הזנים של תירס המספוא ומחלקות נוספות בהן התגלתה התופעה נבדקו במעבדת מיקרולאב בה 

ואילו בתבדידים שבודדו על ידי שלומית דור מהמעבדה  Fusarium verticillioides -אובחן גורם המחלה כ

. המחלות ידועות  proliferatum Fusaium -הוגדרה המחלה כ DNAני ונשלחו לריצוף של ד"ר אופיר דג

ביתר  כשוכנות קרקע ואף מועברות באויר, ויתכן שתנאי הגידול של רטיבות קרקע רבה ואולי אף השקייה

 בצירוף תנאי מזג אויר מתאימים עודדו את התפרצותה בשנה זאת.

. במועדים אלו 13.09 -ימים מזריעה וההבשלה ב 55, 15.08 -במשך הניסוי הוערכו מועדי ההפרייה ב

ימים  90, 21.09 -הוערכה גם רביצת הצמחים ומידת ההתייבשות של הצמחים לקביעת רגישותם למחלה. ב

ב התייבשות הצמחים ונלקחו צמחים מכל זן למעבדה. מידת הרגישות  נקבעה על פי מזריעה הוערכה שו

חלקם היחסי )%( בכל חלקת ניסוי, של הצמחים שהראו את סימני ההתייבשות החיצוניים האופיינים. בעיקר 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1440885229
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ג הכספת העלים העליונים וכמישתם. בהתייחס למועד ההבשלה, על פי הקריטריונים שקבע ד"ר צפריר ויינבר

מטפח זני תירס בזמן שעבד בחברת גליל זרעים. במעבדה במיג"ל נקבעה נוכחות כמותית של הפטרייה 

 .Real time PCRבצמח. הבדיקה בוצעה  במכשיר 

וצילום תרמי של החלקה על ידי רחפן. הצילום בוצע ונותח על ידי ולרי אורלוב  RGBבוצעו צילום  23.08 -ב

 דייקת במיג"ל )מרכז ידע גליל(.וד"ר אסף חן מהמחלקה לחקלאות מ

 תוצאות

ימים מזריעה,  ומועד ההבשלה היה בשבוע  60 – 50 -, כ20.08 -ל 10.08 -ההפרייה היתה בשבוע שבין ה

 (.3ימים מזריעה )טבלה  80-86 -כ 16.09 -ל 10.09 -שבין ה

 מועדי ההפרייה וההבשלה המוערכים של הזנים בניסוי :3טבלה 

מועד  זן מספר במבחן

 הפרייה

 מועד הבשלה

 11.09 16.08 קלגרי 1

 13.09 14.08 הטאי 2

 11.09 12.08 קליינדוס 3

 11.09 11.08 קפרנקוס 4

5 VI2 14.08 12.09 

6 P1574 10.08 10.09 

 

 (.5( נקבעה מידת רגישות הזנים למחלה )טבלה 4על פי הקריטריונים שקבע ד"ר צפריר ויינברג )טבלה 

 

 דת רגישות הזנים למחלת ההתיבשות המאוחרת. הגדרת מי4טבלה 
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 . הערכת התייבשויות וקביעת רגישות הזנים.5טבלה 

 

 

( הייתה במתאם טוב ברב 1)תרשים  Real time PCRהקביעה הכמותית של המחלה בצמחים במכשיר 

 (.4הזנים לקביעה הויזואלית בשדה למידת ההתייבשות )טבלה 

 
זן(  במכשיר  המחלה בצמחים )ממוצע בעלי תסמינים וללא תסמינים בכל קביעה כמותית של :1תרשים 

Real time PCR. 

 
 

על פי המדדים שצויינו ניתן לסכם שהזנים קפרנקוס וקליידוס רגישים למחלה. הזן סימון נפגע קלות על פי  

ותו להתייבשות נבעה ממיקומו בשוליים של ההערכה הויזואלית בלבד, יתכן וההערכה הייתה מוטה ורגיש

הניסוי וחשיפתו לרוח ולא בגלל המחלה. יתר הזנים  הראו עמידות טובה למחלה. הזן הטאי שזאת השנה 

צריכים  Vi2 -ו P1574השנייה שלו במבחן ההתייבשויות יכול להכנס לגידול בהיקף חצי מסחרי. הזנים 

ל המחלה. הזן קלגרי הוכיח את עמידותו בדומה לשנים להבחן שוב על רקע של חלקה עם היסטוריה ש

 קודמות והוא יכול לשמש כזן מסחרי בין המובילים בחלקות החשודות כ"חולות" יחד עם הזן סימון.

מדאיגה למדי. היות ויתכן והמחלה קיימת בחלק  proliferatum Fusaium -תופעת רגישות הזנים למחלת ה

גדול מהקרקעות יש לנסות למנוע את הפגיעה שלה על ידי מניעת הרטבת יתר של פני הקרקע על ידי הגדלת 

 המרווח בין ההשקיות במידת האפשר.

הערכת רגישותממוצע של הערכת רביצה 13.09ממוצע של התייבשות 21.09ממוצע של התייבשות 13.09זן

רגיש1.651.93.9קפרנקוס

רגיש1.150.67.1קליינדוס

נפגע קלות2.69.130.8סימון

עמיד0.83.835.3קלגרי

p15746.93.182.5עמיד

עמיד0.51.29.6הטאי

Vi20.30.31.4עמיד

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1440885229
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 P1574בעיקר בחלקות של הזן ניתן להבחין בחלקות שרבצו ו23.08 -וצילום תרמי שבוצעו ב  RGB בצילום

 (.2 -ו 1)איורים 
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 . צילום תרמי של החלקה2של החלקה                                 איור  RGB. צילום 1איור 

 

 .P1574החלקות הבהירות בשתי ההדמאות הן החלקות היבשות יותר ובעיקר של הזן 

כל חלקה ועל פי נתונים אלו חושבה בניתוח של הצילום התרמי חושבה הטמפרטורה הממוצעת של 

 (.2הטמפרטורה הממוצעת בניסוי של כל אחד מהזנים )תרשים 
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 2018טמפרטורת עלווה ממוצעת במבחן זני תירס מספוא להתייבשות  :2תרשים 

 

 Vi2טמפרטורת העלווה הייתה במתאם טוב עם מידת הרביצה בחלקה. טמפרטורת העלווה של הזן 

. כאן המקום להדגיש שזן זה 2( הייתה הנמוכה ביותר תרשים 5הקטנה ביותר )טבלה  שרביצתו הייתה

הוכיח עמידות גם למחלת ההתיבשות המאוחרת וגם למחלת הפוזריום. הצמחים של זן נראו חזקים ובלטו 

בצבע הירוק העז שלהם יחסית לזנים האחרים. גם רביצת הזן קופרנקוס הייתה נמוכה ועל כן טמפרטורת 

 ווה שלו הייתה נמוכה במועד הצילום.העל

במידה והצילום היה מתבצע כחודש מאוחר יותר בסוף הגידול אני מעריך שטמפרטורת העלווה שלו היתה 

משקפת את רגישותו הרבה להתייבשות, כמו גם בשאר הזנים. טמפרטורת העלווה בזן שרבץ בצורה 

 (2ם ותרשי 4הייתה הגבוהה ביותר )טבלה  P1574המירבית הזן 

טמפרטורה, להערכת תופעה שהוערכה עד כה בצורה  –הצילום התרמי אפשר להשתמש במדד אוביקטיבי 

ויזואלית סוביקטיבית בלבד. כלי זה שמשמש כבר לא מעט זמן להערכת מצבי עקה בצמחים עשוי לסייע 

 פור בטכנולוגיה.רבות לכימות תופעות בניסויי שדה מסוג זה שבצענו. מידת הדיוק שלו תלך ותגדל עם השי

על רקע התפשטות המחלה ברב אזורי הגידול של תירס מספוא בישראל מהנגב המערבי עד עמק החולה יש 

חשיבות רבה להמשך בחינת זנים חדשים המגיעים לישראל למידת עמידותם למחלה. על רקע התפשטות 

זרעים לישראל יש מקום  המחלה באירופה כולל במדינות המייצרות זרעי תירס למספוא שמחלקן מיובאים

לבדוק גם את הזרעים לנוכחות המחלה לפני זריעתם. בדיקת זרעי ייבוא לנוכחות המחלה צריכה להתבצע 

 במהלך מתואם של חברות הזרעים עם השרותים להגנת הצומח בהובלת מערכת ההדרכה. 

 סיכום

 מהוות כרגע ככלי  תוצאות מבחן הזנים לבחינת רגישות זני מספוא למחלת ההתייבשות המאוחרת

היחיד לעזר לחקלאים להתמודדות עם המחלה. על כן הכרחי להמשיך לבחון את הזנים החדשים 

בעלי פוטנציאל יבול על רקע של מחלה בקרקע כפי שבוצע בשנים האחרונות בגד"ש שמ"ש בהמשך 

 בגד"ש עמיר ובקבוצת יבנה.

 וע כישלונות בבחירת הזנים העמידים.יש לברר איזה גזעים נוספים של המחלה יש בישראל כדי למנ 

  יש לפתח שיטות לכימות המחלה בקרקע כדי לסייע לחקלאים בבחירת חלקות לגידול, כמו גם

 בבחירת הזנים המתאימים.
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  יש להמשיך לחפש שיטות אגרוטכניות, כימיות ו/אולי ביולגיות להתמודדות עם המחלה בנוסף לזנים

ובה יותר עם הגזעים הקיימים של המחלה כמו גם עם גזעים עמידים. שילוב זה יבטיח התמודדות ט

חדשים העלולים להתפתח בעתיד. יש לציין שבניסוי להתמודדות עם המחלה בגידול תירס מתוק 

נראה שניתן על ידי הגמעת עמיסטר בטיפטוף  2017כמו גם בקיץ  2018באותה חלקה שבוצע בקיץ 

 ה את ההתייבשויות.ס"מ למנוע בהצלח 50כאשר מרווח השורות הוא 

  יש לפתח כלים של חישה מרחוק לאבחון מוקדם של המחלה שעשויים לסייע במיפוי הימצאותה

בשדה, הערכת הסיכון, וככלי לקבלת החלטות במידת הצורך להקדמת קציר ו/או בבחירת חלקות 

 לגידול בעתיד.

 תודות

 על הסיוע הרב בהצלחת הניסוי.לגיל גרשוביץ המגדל של חברת תבואות הצפון בגד"ש בקיבוץ עמיר 

 לצוות המעבדה למחלות צמחים במיג"ל.

 לולרי אורלוב ולאסף חן על צילומי הרחפן ועיבוד התמונות.

 לארגון עובדי הפלחה על מימון הניסוי.

 ומועצת הצמחים על מימון הגדר החשמלית. לשולחן מגדלי ירקות לתעשייה

 


