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 תקציר

. בעל בתנאי המכריע רובם(, ש"הגד משטחי 50%) חורף תבואות דונם כמיליון שנה מידי מגדלים בישראל

 מידי כמעט הגידול שטחיב ניכרים לנזקים גורמת הגשמים בפיזור הרבה והתנודתיות המשקעים מיעוט

 המיובאים הגרגרים מחירי רמת. בארץ גרה מעלי להזנת העיקרי החורפי הגידול את מהווה החיטה. שנה

 המקומית ההכנסה ניכר באופן עלתה ובמקביל האחרון בעשור עצמה שילשה( ושעורה חיטה) לארץ

 גידול כדאיות שאלת שתמחוד לבחינה לעלות חייבת כאלה שוק בתנאי. חיטה מתחמיץ הפוטנציאלית

. במנה מיובאים בגרעינים השימוש את שיקטין באופן והחלב הבקר משק עבור בישראל חורף תבואות

 יבוא הוצאות הלאומי ולמשק למגדלים לחסוך עשויים למספוא גרעינים עתירי דגן זני ושילוב טיפוח

 סביבה בתנאי מספוא ייצור לכושר יחורפ דגן מיני ארבעה של בחינה הוא זה מחקר של הכללי יעדו. גרגרים

 של אלמנטים בחנהו וחיטפון שועל שיבולת, שעורה, חיטה של מספוא זני כללה השוואתית הבחינה. שונים

 בהבסבי והן )בית דגן( תיכונית ים בסביבה הן גודלו המספוא זני. ונעכלות הזנה איכות, כימי הרכב, יבול

 (. עזר השקיית ובלי עםנת הניסיונות בגילת תח) שונים השקיה משטרי תחת יובשנית חצי

 וחיטפון שעורה של איכותי גס מספוא גידול פוטנציאל על עקרוני באופן מעידות שהתקבלו התוצאות

 מזה נמוכים היו לא החיטפון וזן השעורה  זני של יבש חומר יבול ממוצעי: לחיטה לגיטימיים כתחליפים

 באופן ביבולם שעלו שעורה זני ישנם ואף, במים מחסור ללא םבתנאי והן יובש בתנאי הן החיטה מין של

, החיטה מאיכות נבדלת אינה החיטפון ומין השעורה מין של הגס המספוא איכות. חיטה זני על מובהק

 בעת הפיזיולוגי מגילו מושפע להיות עשוי אחר זן על מסוים זן יתרון כאשר, זנים בין קיים ההבדל אלא

 בתנאי הן ביותר הגבוה יבולה אף על, שועל שיבולת. היבש החומר כלל מתוך וליםהשיב מאחוז וכן הקציר

 תחמיצי איכות. נמוכה איכות עקב עיקרי גס למספוא מתאימה אינה במים מחסור ללא בתנאים והן יובש

 על מובהקת השפעה הקציר בעת היבש החומר לשיעור כאשר, חיטה תחמיצי לאיכות דומה וחיטפון שעורה

 ומתאימה, גבוה יבול וכן גבוהה דופן נעכלות בעלת היא מוקדם הנקצרת שועל שיבולת. תחמיץה איכות
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 דגן לזני עתידי לטיפוח הבסיס את יכולים להוות כמצטייניםשאותרו  זניםמספר . לתחמיץ לא אך לשחת

 .בישראל למספוא

Abstract 

Almost all winter roughage supply to the dairy farm in Israel relies on spring wheat (Triticum 

ssp.). Forage winter crops are a major dryland crops in the Negev area, which characterized in 

fluctuating climates, low seasonal rainfall and long periods of drought. All of the mentioned 

above confer drought stresses of variable intensity, which lead to yield losses of 36-74%. In 

the world, other winter cereal crops like barley (Hordeum vulgare), oats (Avena ssp.) and 

triticale (Triticosecale – wheat X rye hybrid) are considered as high yielding forage crops, 

and often used as forage crops within the routine crop rotation. Oats (above ground-) dry 

matter yields are notably high. In Israel oats mainly used as additional food for horses. Barley 

is considered highly adopted to semi-arid climate conditions due to its fast vegetative growth 

and high water use efficiency. Barley fields in Israel mainly harvested for grains (additional 

concentrate food for ruminants). Triticale hybrids were developed in order to combine wheat 

grain quality with rye desirable vegetation traits like high biotic and a-biotic stresses tolerance 

and deep root system. Forage quality is mostly determined by the timing of harvest (crop 

physiological developmental stage), but can also vary between different crops and varieties 

within crop. Diversifying winter cereal forage crops can improve agricultural management 

(crop rotation) and supplementation of stable and high-quality roughage for dairy farm. In 

addition, it could improve the ability of local farmers to cope with drought and the yield loss 

associated with it. The main goal of this study was to examine (comparatively) roughage 

production and quality of wheat, barley, oat and triticale grown in favorable and limited water 

conditions.  

For this comparative analysis, eight wheat cultivars (six bread wheat and two durum wheat), 

three barley cultivars, two oat cultivars and single triticale cultivar (in total, n=14) were 

chosen with respect to wide range in phenology. One year was condacted in Bet-Dagan and 

Two years- (2014-15 and 2015-16) field experiment were conducted in Gilat research station 

in the Negev (average seasonal rainfall of 220 mm). Above ground dry matter yield and more 

other vegetative traits including biomass accumulation, tillering, spikes to biomass ratio and 

height were measured throughout the growing season (from emergence to harvest). Quality 

traits (In-vitro digestibility and cell wall content) were measured based on dried biomass 

samples from the first season. In general, results from the two growing seasons indicated the 

high quality roughage potential of barley and triticale: 1) there were no significant differences 
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in dry matter yield between triticale, barley and wheat cultivars grown on 'dry' or 'wet' 

regimes (average DM yields were between 1.4-1.6 and 1.7-1.9 Kg/m2 in 'dry' and 'wet' water 

regimes, respectively). In some cases, barley cultivars out-yielded (in terms of DM yield) the 

majority of wheat cultivars (in 2014-15 growing season, barley cultivar 'Eli' DM yields were 

around 1.9 and 2.1 Kg/m2 in 'dry' and 'wet' water regimes, respectively). 2) There were 

significant differences in dry matter yields between cultivars. These differences were highly 

determined by phenology, tillering and height as well as spikes to biomass ratio and 

interaction between these traits. 3) There were no significant differences in feeding quality 

between triticale, barley and wheat (average in-vitro digestibility was around 62-67% for all 

barley, wheat and triticale cultivars with no significant differences between water regimes). 

Hence, there were significant difference between cultivars as mainly derived from differences 

of maturity stage of each cultivar. 4) Oat cultivars out-yielded (significantly) most of other 

cereals cultivars (DM yields were around 2.2 and 2.6 Kg/m2 in 'dry' and 'wet' water regimes, 

respectively), nevertheless, feeding quality was significantly low compared to cultivars of 

other cereals (average in-vitro digestibility was around 54-57%). 5) Silage quality was the 

same for wheat, barley and triticale. Dry matter content in harvest affected significantly on 

silage quality. 6) Early harvesting of oat has relatively good yield (oat cultivar 'S-6' DM yield 

was 1.8 Kg/m2 in flowering stage) with high cell wall digestibility (56%) and show suitability 

for hay but not for silage. Furthermore, results have showed interesting characteristics that 

could be relevant for future breeding of high-yielding forage winter cereals cultivars in semi-

arid environments in Israel: 1) Generally, late flowering cultivars with high tillering capacity 

and lodging tolerance are more suitable for forage due to high dry matter yield. 2) Early vigor, 

which expressed by large and fast-growing canopy and high biomass accumulation early in 

season in barley, enables higher water use efficiency and high dry matter accumulation. 

 

 

 :מבוא

 גידול שטח. בישראל תחמיץ להכנת, בהתאמה ובקיץ בחורף, העיקריים הגידולים את מהווים ותירס חיטה

 גידול-דו בממשק לרוב הוא בארץ לתחמיץ החיטה גידול. לערך דונם 320,000 -כ על משתרע לתחמיץ חיטה

, בעל בתנאי גדלה בארץ החיטה מרבית(. Ashbell et al. 1997) עוקב קיצי וגידול אביבי מספוא קציר עם

 עקב האחרונות בשנים נפגע החקלאי הייצור כושר. ליבול המשקעים כמות בין גדולה תלות קיימת בו מצב

 הכלכלי הערך. המשקעים ופיזור בכמות ומתנודתיות, אקלים שינוי בתהליכי המעורבים אקלימיים שינויים

 לא אקלים ותנאי קצרה גידול בעונת. התזונתית והאיכות היבול מרמת מורכב למספוא דגן גידולי של
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 להבטיח בכדי, יובשניים-חצי גידול באזורי במיוחד, רב ביומסה ייצור לכושר רבה חשיבות ישנה, צפויים

 יותר עמידה חורף לתבואת נחשבת, לחיטה בהשוואה, השעורה. בקר להזנת צמחי חומר של יציבה אספקה

 ורוסיה קנדה כמו שונות בארצות(. Fischer & Maurer, 1978) נמוך יבול פוטנציאל בעלת אך, יובש לתנאי

 שעורה תחמיצי של טובה איכות על הצביעו בקר והזנת תחמיץ איכות ומחקרי, לתחמיץ שעורה מגדלים

(Khorasani et al. 1997; Kennelly &  Weinberg, 2003  .)מצומצם הינו לתחמיץ שעורה גידול, בארץ 

> 60,000 של גידול שטח עם) להאבסה שעורה בגרעיני נרחב שימוש קיים זאת לעומת, בנגב משקים למספר

 המינים. שונות פלואידיה רמות בעלי מינים מספר הכוללAvena  לסוג משתייכת שועל שיבולת(. דונם

 ,Avena strigose ((Ladizinsky, 1973; Holland -ו Avena sativa הם למספוא המגודלים המרכזיים

 ההזנה איכות אך שעורה או לחיטה בהשוואה כ"בד גבוהים שועל שיבולת של המספוא יבולי. 1997

. המנה בנעכלות והן חלבון תכולת בהיבט הן( McCartney & Vaage, 1993) נמוכה נחשבת שועל בשיבולת

 לשלב במטרה 19 -ה המאה מסוף החל וטופח מלאכותי באופן נוצר, ושיפון חיטה של הכלאיים בין, חיטפון

(. Ammar et al. 2004) השיפון של ביוטיות-וא ביוטיות עמידויות עם חיטה של הגרגר איכויות את

 ונעכלות גבוהה חלבון תכולת על מדווח ובספרות השמונים בשנות מספוא כגידול בישראל נבחן החיטפון

 & McCartney & ,Vaage, 1993; Kennelly; 1987 קרול) האחרים הדגן למיני בהשוואה נמוכה

Weinberg, 2003 .)בתכונות זנים בין גבוהה מינית תוך שונות אופיינה לעיל המוזכרים הדגן מיני ברוב 

 (. Andrews et al. 1991; Khorasani et al. 2000, למשל) הזנה ואיכות מספוא יבול

. ח"לבע תזונתי וערך תחמיץ איכות, יבול מבחינת מבטיחים זנים לאתר היא למספוא הטיפוח מטרת

 ביומסה צבירת מאפשרים אפילים זנים. המספוא ויבול איכות על גדולה השפעה יש הזן של לפנולוגיה

 לעומתם. יותר נמוך ביומסה:גרגירים יחס יוצא וכפועל( הגידול עונת אורך בזכות) יותר גבוהה וגטטיבית

 המוגבלת המשקעים כמות של אופטימאלי ניצול בזכות יובש בתנאי יתרון להיות עשוי בכירים לזנים

 . בעונה

 המינימאלי השיעור זהו(. מהמנה 25-30%) נמוך לחלב פרה של המזון במנת הסיבי המזון שיעור בישראל

 גבוהה תכולה תהיה החיטה שלמין החשיבות מכאן. בכרס והמטאבוליים הפיזיולוגים לתהליכים הדרוש

 כי הראוArieli & Adin  (1994 ) .(Ashbell et al. 1997) נעכל  NDF   (Neutral Detergent Fiber) של

 חיטה למספוא בהשוואה NDF של יותר גבוהה פירוק רמת הייתה מוקדם בשלב שנקצר חיטה למספוא

 לעומת. הנבחנות הפרות של החלב בתנובת מובהקת בעליה שהתבטא מה דונג-חלב בשלב שנקצר

 מועדי בין NDF בפירוק הבדל התקבל לא אריאל האפיל החיטה בזן כי הראוAshbell et al(  .1997 )זאת

 קציר על זה במקרהAshbell  et al( .1997 ) ממליצים נעכל יבש חומר צבירת של כדאיות משקולי. הקציר

 .דונג-חלב של מאוחר בשלב

 

 

 ן שונים והתאמתם לתנאייעדו הכללי של מחקר זה הוא בחינת כושר הייצור של מיני דג מטרות המחקר:

בשונות הבין ותוך מינית בדגניים כחומר גלם גנטי לשיפור בעתיד . זאת במטרה להשתמש הגידול בישראל

 יבול ואיכות מספוא בתנאי הארץ. להשגת יעד המחקר נקבעו המטרות הבאות: 
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 דולי מספואים ממינים שונים של תבואות חורף כגיזנבחינה השוואתית במשך שלש שנים של מספר  א.

( הרכב כימי 2( רמת ייצור ביומסה.)1. ההשוואה תכלול מרכיבים של: )(1)ראו תכונית מחקר טבלה 

 איכות החמצה. (3) .ונעכלות

)עם ורמת משקעים  יובשנית(-)סביבה ים תיכונית בהשוואה לסביבה חצי בחינת השפעת תנאי סביבה ב.

 ידולי המספוא.על כושר הייצור והאיכות של גובלי השקיית עזר( 

 חומרים ושיטות

 (:2ראו  בטבלה )ו זנים של ארבע תבואות חורף כמפורט להלן לצורך מחקר זה נבחרחומר צמחי:  .1

המייצגים  וגליל עמית ,, עומר37-, מספוא14AG תשרי, :מקומיים של חיטת לחם זניםששה  (1)

מש כזן ביקורת(. שני קווי )גליל, המהווה זן נפוץ ומקובל במזרע למספוא משרמות אפילות שונות 

וזן שעורה שש טורית,  נגה ואלי טורית:-דו שעורהשלושה זני  C9. (2) -איילון ו חיטת דורום:

 Avenaקו של המין ו 6סאיה  Avena sativa,שני זני שיבולת שועל: קו של המין  (3)מענית. 

strigosa , גדרה-חיטפון– חיטפוןזן אחד של  (4) .4סאיה . 

בניסוי חד גורמי בבית דגן בחלקות  נכללוהשונים  הזנים מהמינים: 4-2013בבית דגן ניסוי שדה  .2

  כל זן נקצר בנפרד חזרות. ארבעתבנית הניסוי בלוקים באקראי עם . מ'(X10מ'2) מ"ר 02של 

קביעת יום הקציר על סמך  .(2מ 0.25)בכל חלקה נדגם שטח של  דונג-חלב בשלב הבשלה של

גובה הקמה, ימים : ביומסה, כמו כן נבחנו .% חומר יבש יקה יומית שלבדהבשלה פיסיולוגית ו

יום מהצצה ועד  30מדי  הנוטר )ח"י( צבירת ביומסה להשתבלות, רביצה וחומר יבש לתחמיץ.

 ע"י מכשיר ספטומטריום  14מידי ( בוצעו LAIמדידות כיסוי שטח עלווה ) הקציר לתחמיץ.

 .  3פרוטוקול הגידול מפורט בטבלה  .ם לאחר הזריעהמחודשיים אחרי זריעה ועד ארבע חודשי
 שועל שיבולת, שעורה, חיטה זני פאנל אותו: 2015-6 -ו 2014-5  בשתי עונות בגילתניסוי שדה  .3

-דו בניסוי( יובשנית חצי סביבה)בחוות הניסיונות בגילת  שדה בתנאי מלא לניסוינבחן  וחיטפון

( השקיה ללא, עזר השקיית: טיפול רמות) ראשי רםכגו השקיה: הכולל מפוצלות בחלקות גורמי

 באקראי בלוקים הניסוי תבנית. '([. 4מ01X'מ2) 2מ 04] בחלקות משני כגורם הנבחרים הדגן וקווי

צילום מהאוויר של . 3פרוטוקול הגידול כולל טיפולי ההשקייה מפורטים בטבלה . חזרות ארבע עם

עקב זרעים לא חיוניים של זני השעורה נגה . 1באיור מופיע   2014-5 -ניסוי השדה שבוצע בגילת ב

 החומר'. א בשנה כמפורט יבדקו יבול מדדי. 2015-6ומענית לא נכללו שני זנים אלו בניסוי בעונת 

( א): הבדיקות פירוט. in vitro ונעכלות כימי להרכב מקיפות מעבדה לבדיקות וישמש נדגם הצמחי

 acid detergent (ADF: ,)התא דופן ומקטעי, אפר, ליכל חלבון, pH, י"ח תכולת: כימי הרכב

fiber  acid detergent lignin (ADL )ו- NDF. (ב )נעכלות: נעכלות in vitro היבש החומר של 

ניתוח הנעכלות בוצע על כל דגימות הניסוי בשתי העונות הראשונות ועל  .ובתחמיץ המוצא בחומר

Bulks  מייצגים בעונה השלישית. 
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 כנית העבודה של הצעת המחקרו: ת1טבלה 

 שלב המחקר אתר עונה

   

קווי דגן  14 -: פאנל של כניסוי שדה עם זני דגן מייצגים בית דגן 2013-4
 .in vitroנבחן ואופיין למדדי יבול ביומסה, ונעכלות 

תחת שני משטרי  קווי דגן יבחן בשדה 14 -פאנל של כ גילת 2014-5
 inול ביומסה, ונעכלות ויאופיין למדדי יב השקיה
vitro.  החמצה של זנים מייצגים של גידולי הדגן
 השונים

 חזרה על ניסוי השדה של שנה קודמת. גילת 2015-6

 

 

 זנים שנכללו בניסוי השדה. .2טבלה 

 מין הדגן שם הזן

 ח. לחם גדרה

 ח. לחם 14-אג

 ח. לחם גליל

 ח. לחם תשרי

 ח. לחם מספוא

 ח. לחם עומר

 ח. דורום איילון
c-9 ח. דורום 

 שעורה מענית
 שעורה נגה
 שעורה אלי

 חיטפון חיטפון
 שיבולת שועל 4סאייה 
 שיבולת שועל 6סאייה 
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 בשלושת העונות גידולעל ממשקי ה: נתונים טכניים 3טבלה 
 תשע"ו תשע"ה תשע"ד  

 חולית חולית חולית סוג קרקע

 כרב נע ללא גידול, מעובד  סמ"ק לק"ג( 1.3סלסטופ )  ממשק 

 ע"י דיסקוס

כרב נע ללא גידול, מעובד ע"י 

 דיסקוס

 השמדת עשביה בדיסקוס השמדת עשביה בדיסקוס 22.11.2013 קדם זריעה

 סמ"ק לק"ג( 1.3סלסטופ ) סמ"ק לק"ג( 1.3סלסטופ ) סמ"ק לק"ג( 1.3סלסטופ ) חיטוי זרעים

 15.11.2015 13.11.2014 22.11.2013 תאריך זריעה

 23.11.2015 23.11.2014 30.11.2013 תאריך הצצה

 375 330 395 גשם )מ"מ(

 דונם\קוב 35 דונם\קוב 40 דונם\קוב 140 השקית עזר

 תוספת השקיה 

 לטיפול הרטוב 

 דונם\קוב 50 דונם\קוב 120 -

 חנקן לדונםיחידות  10 יחידות חנקן לדונם 10   יחידות חנקן לדונם  8 דישון יסוד

 לוטוס + דופלוזן דרבי + דופלוזן אקסיאל הדברת עשבים

 פוליקור, פריורי אקסטרה פוליקור, פריורי אקסטרה - הדברת מחלות )שעורה(

 - - דורסן נגד זבוב הקמה טיפול נגד מזיקים

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

כל בלוק )בלוקים  : טיפול ייבש ורטוב  בתוך2014-15צילום אווירי של ניסוי השדה בגילת 1: איור 
 ממוספרים( מסומנים בחץ אדום וכחול בהתאמה.
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 תוצאות

 :ביומסהיבול 

 ( )ראה דו"ח שנה א(. זני2מ\ק"ג 4) 6-יבול ח"י גבוה התקבל בזני השיבולת, בייחוד בסאיה: 4201-3201

פילים. הא AG-14ו 37-השעורה והחיטה הראו רמות יבול דומות של ח"י. זנים עתירי ח"י הנם  מספוא

ח"י בהתאמה(. אחוז ה 2מ\ק"ג 1.5  -ו 1.6 ) C-9יבולים נמוכים נמדדו לזן הבכיר עומר ולזן חיטת הדורום 

וזן  6-עם זני השעורה שנקצרו ברמת שיעור ח"י נמוכה וזן השיבולת סאיה 24-43%במספוא הקצור נע בין 

 , האפילים, שנקצרו ברמת ח"י גבוהה. 37-החיטה מספוא

התבלט כזן עתיר  6לת שועל יתרון בצבירת ביומסה  בהשוואה לחיטה. זן השיבולת סאיה לשעורה ושיבו

לקווי חיטה בכירים  צבירת ביומסה מהירה בהשוואה לזנים אפילים.     ערכי  ביומסה בתנאים מיטביים.

שוואה בה. (2006, בן גדליה וחובריו 2004נעכלות חיטה תואמים דיווחים קודמים בספרות )יוסף וחובריה 

גבוה בזנים אפילים בעלי שיעור גבוה  NDFלחיטה: נעכלות שיבולת שועל נמוכה, נעכלות שעורה דומה. % 

 של ביומסה וגטטיבית ומעט גרעינים.
ק"ג לדונם בטיפול היבש והרטוב בהתאמה  1.7 -ו 1.4ממוצע יבול ח"י של מין החיטה היה : 2014-2015

' היה הגבוה מבין זני החיטה ביחס לממוצע ויבול ח"י של הזן (, כאשר יבול ח"י של הזן 'דרא2)איור 

 -ו 1.3-1.5(. יבול ח"י של זני ח.לחם נע בין 4' היה הנמוך מבין זני החיטה ביחס לממוצע )טבלה 37'מספוא 

בהתאמה )טבלה  29-33% -ו 33-37%ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה, ובאחוז ח"י בין  1.6-1.8

 2 -ו 1.6 -, וכC-9ק"ג למ"ר לזן הבכיר  1.3 -ו 1.1 -של זני ח.דורום בטיפול היבש והרטוב היה כ(. יבול ח"י 4

בהתאמה  31-32% -ו 35-38%ק"ג למ"ר לזן האפיל אילון )בהתאמה(, ואחוז הח"י בשני הזנים נע בין 

ור וב בהתאמה )איק"ג למ"ר בטיפול היבש והרט 1.9 -ו 1.6(. ממוצע יבול ח"י של מין השעורה היה 4)טבלה 

לה ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה )טב 1.3-2.1 -ו 1.1-1.9א(, כאשר יבול ח"י של הזנים נע בין 2

ין (. ממוצע יבול ח"י של מ4בטיפול היבש והרטוב התאמה )טבלה  25-33% -ו 29-37%(. אחוז הח"י נע בין 4

ין א( כאשר יבול ח"י של הזנים נע ב2תאמה )איור ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בה 2.5 -ו 2.2הש"ש היה 

 26-35% -ו 32-39%ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה, ואחוז הח"י נע בין  2.4-2.6 -ו 2.1-2.2

 32% -ו 33%ק"ג למ"ר ובאחוז ח"י של  1.8 -ו 1.5 -(. יבול ח"י של זן החיטפון היה כ4בהתאמה )טבלה 

 (4, טבלה א2ור בטיפול היבש והרטוב בהתאמה )אי

 א

עמודות בצבע אפור ושחור . : ממוצעי יבול ח"י של מיני הדגן לעונת תשע"ה )א( ועונת תשע"ו )ב( בשני טיפולי המים2איור 
הזנים מאותו המין. ממוצעי מין  מציינים את יבול ח"י ממוצע בטיפול היבש והרטוב בהתאמה. הממוצעים מבוססים על נתוני כל

 החיטפון בשתי העונות ומין השעורה בעונת תשע"ו מבוססות על זן אחד בלבד. 
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 .ים(מיצול )יעילות נ גיה, יבול, רכיבי יבול וינ"מ: נתונים ממוצעים של משתני פנולו4טבלה 

  אותיות. student-t במבחן הזן? לאותו טיפולי המים בין( p<0.05) מובהק הבדל מציינים מודגשים ערכים

 זן מין הדגן עונה
משטר 

 מים
ימים 

 להשתבלות
ימים 
 לקציר

יבול ח"י 
 מ"ר(\)ק"ג

ח"י 
)%( 

 %
 שיבולים

גובה 
 )ס"מ(

מספר 
סעיפים 

 למ"ר

ינ"מ )ג' 
למ"ר 
 למ"מ(

 2.4±0.2 446±22 87±3 38±4 37±0 1.28±0.07 113 75 יבש עומר ח.לחם תשע"ה

   
 2.7±0.1 487±26 91±3 41±2 33±0 1.56±0.10 113 75 רטוב

  
 2.4±0.2 461±22 92±3 42±4 35±1 1.31±0.07 128 94 יבש תשרי

   
 2.8±0.1 539±26 96±3 36±2 32±1 1.61±0.10 128 94 רטוב

  
 2.5±0.2 384±22 93±3 40±4 34±1 1.39±0.07 124 95 יבש גדרה

   
 2.6±0.1 446±26 100±3 35±2 30±2 1.52±0.10 124 95 רטוב

  
 2.8±0.2 374±22 104±3 34±4 34±1 1.49±0.07 124 93 יבש גליל

   
 2.7±0.1 439±26 115±3 32±2 29±1 1.70±0.10 124 93 רטוב

  
 2.6±0.2 380±22 95±3 41±4 33±2 1.50±0.07 128 94 יבש דר

   
 2.6±0.1 435±26 101±3 30±2 30±1 1.81±0.10 128 94 רטוב

  
 2.0±0.2 336±22 92±3 30±4 36±1 1.35±0.07 145 120 יבש 37מספוא 

   
 2.0±0.1 433±26 95±3 20±2 32±1 1.66±0.10 145 120 רטוב

 
 2.7±0.2 382±22 91±3 32±4 35±0 1.17±0.07 124 101 יבש C-9 ח.דורום

   
 2.7±0.1 414±26 96±3 33±2 30±1 1.31±0.10 124 101 רטוב

  
 2.8±0.2 306±22 91±3 39±4 37±1 1.66±0.07 142 115 יבש אילון

   
 2.8±0.1 405±26 97±3 45±2 32±0 2.07±0.10 142 115 רטוב

 
 3.0±0.2 381±22 81±3 50±4 36±1 1.69±0.07 121 85 יבש מענית שעורה

   
 3.0±0.1 446±26 88±3 50±2 32±2 2.14±0.10 121 85 רטוב

  
 3.0±0.2 458±22 107±3 31±4 29±3 1.12±0.07 124 105 יבש נגה

   
 3.1±0.1 566±26 114±3 37±2 25±1 1.37±0.10 124 105 רטוב

  
 3.2±0.2 443±22 100±3 41±4 36±2 1.92±0.07 142 98 יבש אלי

   
 2.9±0.1 525±26 107±3 43±2 31±0 2.16±0.10 142 98 רטוב

 
 2.8±0.2 538±22 132±3 20±4 39±0 2.11±0.07 144 113 יבש 4סאיה  ש"ש

   
 3.0±0.1 606±26 154±3 25±2 35±1 2.64±0.10 144 113 רטוב

  
 3.0±0.2 595±22 148±3 18±4 32±2 2.22±0.07 150 134 יבש 6סאיה 

   
 3.0±0.1 662±26 165±3 12±2 26±0 2.39±0.10 150 134 רטוב

 
 2.8±0.2 442±22 93±3 29±4 33±2 1.49±0.07 124 85 יבש חיטפון חיטפון

   
 2.7±0.1 545±26 99±3 32±2 32±2 1.81±0.10 124 85 רטוב

 3.5±0.4 462±14 95±3 37±1 34±1 1.35±0.04 114 81 יבש עומר ח.לחם תשע"ו

   
 3.5±0.3 495±12 98±3 40±1 32±2 1.41±0.05 114 81 רטוב

  
 4.1±0.4 414±14 95±3 38±1 33±2 1.30±0.04 119 88 יבש תשרי

   
 4.5±0.3 490±12 97±3 34±1 31±2 1.63±0.05 119 88 רטוב

  
 3.8±0.4 387±14 101±3 40±1 36±1 1.36±0.04 114 83 יבש גדרה

   
 3.8±0.3 423±12 102±3 37±1 32±2 1.59±0.05 114 83 רטוב

  
 3.8±0.4 378±14 121±3 36±1 36±2 1.40±0.04 125 93 יבש גליל

   
 4.0±0.3 438±12 123±3 31±1 30±2 1.70±0.05 125 93 רטוב

  
 4.2±0.4 386±14 104±3 41±1 35±1 1.58±0.04 125 95 יבש דר

   
 4.0±0.3 436±12 106±3 31±1 29±1 1.81±0.05 125 95 רטוב

  
 3.9±0.4 318±14 80±3 32±1 34±2 1.28±0.04 139 110 יבש 37מספוא 

   
 3.5±0.3 409±12 81±3 24±1 31±1 1.67±0.05 139 110 רטוב

 
 4.3±0.4 386±14 81±3 32±1 36±1 1.23±0.04 119 91 יבש C-9 ח.דורום

   
 4.2±0.3 409±12 83±3 36±1 33±1 1.27±0.05 119 91 רטוב

  
 3.6±0.4 301±14 78±3 39±1 34±2 1.68±0.04 135 106 יבש אילון

   
 3.8±0.3 417±12 79±3 39±1 29±0 2.01±0.05 135 106 רטוב

 
 4.6±0.4 445±14 103±3 40±1 35±2 1.93±0.04 132 95 יבש אלי שעורה

   
 3.8±0.3 525±12 104±3 45±1 32±1 2.20±0.05 132 95 רטוב

 
 3.1±0.4 539±14 123±3 21±1 35±1 2.05±0.04 139 107 יבש 4סאיה  ש"ש

   
 3.6±0.3 610±12 124±3 25±1 32±0 2.55±0.05 139 107 רטוב

  
 3.4±0.4 574±14 130±3 17±1 35±1 2.29±0.04 150 120 יבש 6סאיה 

   
 4.2±0.3 637±12 131±3 12±1 30±1 2.64±0.05 150 120 רטוב

 
 3.8±0.4 422±14 95±3 34±1 35±2 1.45±0.04 119 85 יבש חיטפון חיטפון

   
 4.2±0.3 495±12 100±3 33±1 31±2 1.76±0.05 119 85 רטוב
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ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה  1.6 -ו 1.4ממוצע יבול ח"י של מין החיטה היה : 2015-2016

' 37א , כאשר יבול ח"י של הזן 'דר' היה הגבוה מבין הזנים ביחס לממוצע ויבול ח"י של הזן 'מספו(ב2)איור 

 (. יבול ח"י של4היבש והרטוב בהתאמה )טבלה והזן 'עומר' היה הנמוך מבין הזנים ביחס לממוצע בטיפול 

 -ו 34-36%ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה, ובאחוז ח"י בין  1.4-1.8 -ו 1.3-1.6זני ח.לחם נע בין 

ק"ג למ"ר לזן  1.25 -(. יבול ח"י של זני ח.דורום בטיפול היבש והרטוב היה כ4בהתאמה )טבלה  29-32%

ק"ג למ"ר לזן האפיל אילון בטיפול היבש והרטוב בהתאמה,  2.0 -ו 1.7 -כבשני הטיפולים, ו C-9הבכיר 

 (. יבול ח"י של זן השעורה אלי4בהתאמה )טבלה  29-33% -ו 34-36%כאשר אחוז הח"י בשני הזנים נע בין 

בהתאמה )טבלה  32% -ו 35%ג' למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה. אחוז הח"י היה  2.2 -ו 1.9 -היה כ

ל ש(. יבול ח"י ב2ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה )איור  2.6 -ו 2.2וצע היבול של ש"ש היה (. ממ4

 -ו 35-36%ק"ג למ"ר בטיפול היבש והרטוב בהתאמה, ואחוז הח"י נע בין  2.5-2.6 -ו 2-2.3זני הש"ש נע בין 

 -ו 35%למ"ר ובאחוז ח"י של ק"ג  1.7 -ו 1.4 -(. יבול ח"י של זן החיטפון היה כ4בהתאמה )טבלה  30-32%

 (. 4, טבלה ב2טיפול היבש והרטוב בהתאמה )איור ב 31%

בשני הטיפולים )יבש ורטוב( מלבד  שלב ההבשלה לקציר מספוא היה חלד"ג בחיטהבגילת  העונותבשתי 

ף חלב תחילת דונג. לעומת החיטה שלב הבשלת הגרגר בזני שנקצר בסו 2014-2015הטיפול הרטוב ב 

השעורה היה דונג.  בשתי העונות ובשני הטיפולים שלב הבשלת הגרגר בחלקות החיטפון היה חלד"ג בדומה 

זני שיבולת השועל והשעורה הראו רגישות גבוהה לרביצה וזאת בהשוואה לזני החיטה והחיטפון לחיטה. 

 .(1 יר באיור)ראה חלקות בצבע ירוק בה

 NDFנעכלות ח"י ונעכלות 

מבחן הנעכלות בכרמ"ל התבסס על דוגמאות טחונות של כלל הצמח, דהיינו חלקי הצמח הווגטטיביים 

והרפרודוקטיביים כאחד. המשמעות היא שערך הנעכלות שהתקבל כולל גם נעכלות חלבון )מהגרגרים(. 

על מנת לבדוק את איכות המקטע  NDFך נעכלות היות וייעוד הגידול הוא למספוא גס, נבדק בנוסף ער

  ת.קת של טיפול המים על מדדי האיכולא נמצאה השפעה מובהככלל הסיבי בדוגמא. 

רכי ע(. 5טבלה א, 3)איור  55-61%נעו בין  NDFוערכי נעכלות  60-65%ערכי נעכלות ח"י בזני ח.לחם נעו בין 

. מבחן הנעכלות בכרמ"ל 58-60%נעו בין  NDFנעכלות וערכי  64-65%נעכלות ח"י בזני ח.דורום נעו בין 

התבסס על דוגמאות טחונות של כלל הצמח, דהיינו חלקי הצמח הווגטטיביים והרפרודוקטיביים כאחד. 

המשמעות היא שערך הנעכלות שהתקבל כולל גם נעכלות חלבון )מהגרגרים(. היות וייעוד הגידול הוא 

 על מנת לבדוק את איכות המקטע הסיבי בדוגמא.  NDFלמספוא גס, נבדק בנוסף ערך נעכלות 

ני (. ערכי נעכלות ח"י בז5טבלה א, 3איור ) 55-61%נעו בין  NDFוערכי נעכלות  60-65%י ח.לחם נעו בין 

בין  . ערכי נעכלות ח"י בזן השעורה מענית נעו58-60%נעו בין  NDFוערכי נעכלות  64-65%ח.דורום נעו בין 

י (. בזני השעורה נגה ואלי ערכי נעכלות ח"5טבלה א, 3איור )  48%נעו סביב  NDFות וערכי נעכל 52-54%

עו נ(. ערכי נעכלות ח"י בזני ש"ש 5טבלה א, 3איור )  58-63%נעו בין  NDFוערכי נעכלות  63-67%נעו בין 

 NDFעכלות (. ערכי נעכלות ח"י ונ5טבלה א, 3איור )  49-52%נעו סביב  NDF, וערכי נעכלות 54-58%בין 

 על סמך נתוני הנעכלות והיבול חושבו(. 5טבלה א, 3איור בהתאמה )  55% -ו 61%בזן החיטפון נעו סביב 

 ב(.3ערכי יבול נעכל )איור 
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 רכב כימי של דופן התאה

-58, בזני שעורה בין 58-61%, בזני ח.דורום בין 59-67%( בזני ח.לחם הייתה בין NDFתכולת חומרי דופן )

(. מקטע ההמיצלולוזה מתוך כלל ח"י היה 5טבלה בזן החיטפון ) 58%וסביב  65-72%ש"ש בין , בזני 65%

בזני ש"ש ובזן החיטפון  27-28%בזני השעורה,  26-29%בזני ח.דורום,  26-27%בזני ח.לחם,  24-28%בין 

בזני  20-30%(. מקטע הצלולוזה מתוך הח"י היה בין 5טבלה ) 23% -שיעור מקטע ההמיצלולוזה היה כ

יטפון מקטע הצלולוזה בזני ש"ש ובזן הח 33-36%בזני השעורה,  26-32%בזני ח.דורום,  26-29%ח.לחם, 

 (. 5טבלה ) 3-8%. מקטע הליגנין לא היה שונה באופן מובהק בין זני ומיני הדגן והיה בין 29% -היה כ

 איכות החמצה

ן י ח.לחם )תשרי ודר(, זן השעורה מענית, זמבחני החמצה נערכו בקצירי מספוא )הבשלת חלד"ג( של שני זנ

וחיטפון. הכנסת קצירי המספוא למבחן ההחמצה בוצעה ביום הקציר ללא הקמלה, תוך  6הש"ש סאיה 

 מעקב אחר אחוז הח"י המתאים להחמצה. 

ערכי  (.4)איור  מדדי איכות תחמיצי חיטה, שעורה וחיטפון הראו כי מבחינה טכנית תהליך ההחמצה צלח

pH בעיה בתהליך ההחמצה שלא צלח מעידים על 6והים בתחמיצי זן הש"ש סאיה גב. 

 .(5)טבלה  תוצאות מבחני איכות הזנה הראו על מגמת ירידה בנעכלות ח"י לאחר החמצה בכל זני הדגן

הראו השפעה מועטה של תהליך ההחמצה על מדד זה, מלבד זן החיטפון אשר עבורו  NDFתוצאות נעכלות 

מלבד זן השעורה מענית, הייתה עלייה באחוז מקטע  .ובהקת סטטיסטית לאחר החמצההייתה ירידה מ

אחוז מקטע ליגנין+אפר היה נמוך באופן מובהק  .הצלולוז בתחמיץ בהשוואה לחומר הטרי בכל זני הדגן

(P<0.01 בתחמיץ )לא הייתה השפעה מובהקת של טיפולי המים על . בהשוואה לחומר הטרי בכל זני הדגן

 תכונות הנזכרות בסעיף זה. מי מה

 דיון:

 גמישות המאפשר תכליתי-דו גידול היא החיטה. למספוא חורפי כדגן חיטה בעיקר בארץ מגדלים, כיום

 או למספוא קוצרים האם העונה במהלך ולהחליט חיטה לזרוע ניתן. וכלכלית אגרוטכנית מבחינה רבה

 האקלימיים התנאים של מלא וניצול גידול-דו לש תכנון המאפשר דבר(, הגשמים בכמות כתלות) לגרעינים

 .(2005, וחובריו גורן; 2001, צוקרמן) הנתונים

(. 1956, דולברג) שונות מסיבות השתנתה אשר מגמה, מחיטה יותר נפוץ היה בארץ שעורה גידול בעבר

 גבוה יבול פוטנציאל עקב גשומים באזורים שעורה פני על לחיטה יתרון שקיים הראו קודמים מחקרים

 Siddique) לאזור התאמתה עקב חיטה פני על יתרון לשעורה גשמים מיעוטי באזורים אך, חיטה של יותר

et al, 1990 .)יובש לעקת יותר נמוכה מרגישות היתר בין הנהנה מספוא כגידול בעולם מקובל החיטפון ,

 גבוה י"ח יבול פוטנציאל לשוע לשיבולת(. Azimi et al, 1988) לחיטה בהשוואה טובים י"ח יבולי ומניב

 צעיר הצמח כאשר במיוחד, כתחמיץ ואף החלב ברפת שועל בשיבולת הזנה מקובלת ובעולם, מחיטה

 אלו מינים בחינת(. Cherney et al, 1983) בארץ לשחת נקצר הוא בו הבגרות שלב מאשר יותר ואיכותי

. ופיתוח למחקר והן הפלחה למגדלי ןה וגמישות נוספות אופציות לספק יכולה לחיטה אלטרנטיבי כגידול

 להעריך מנת על, מים טיפולי שני תחת בנגב השוואתית לבחינה נבחרו המוזכרים המינים של מייצגים זנים

 . במים מחסור בתנאי וגם אידאלים בתנאים גם היבול פוטנציאל את
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 ביחס מאוד וההוגב חריגה הייתה המשקעים רמתבגילת  ו"ותשע ה"תשע הגידול עונות בשתי, בפועל

 הבדל נמצא, זאת ובכל .המבוקש היובש אפקט במובהקות מעט שפגם מה, זה באזור שנתי-הרב לממוצע

 הטיפולים בין המים בכמויות והפער שונה פנולוגיה בעלי זנים נבחנו שטח באותו כאשר, המים טיפולי בין

 .לזן זן בין משתנה

 באזורים מספוא כגידולי השונים והזנים החורף דגני מיני פוטנציאל את לאמוד הייתה המחקר מטרת

 ביום( הפזיולוגי גילו) הצמח ומצב הצמח ממין בעיקר נגזרת המספוא שאיכות בעוד. למחצה צחיחים

 המים כמות על היה הדגש זו בעבודה. הסביבה מתנאי רבות המושפעת תכונה הינו המספוא יבול, הקציר

 סוג כגון נוספים ולגורמים הגידול עונת במהלך' הטמפ פיללפרו גם אך, הגידול בתקופת לצמח הזמינה

 מבוטלת לא השפעה ישנה סביבה גנוטיפ ואינטראקציות פיטופתולוגיה, שדה עומד, זריעה מועד, הקרקע

-In) ושעורה חיטה איכות בין מובהק הבדל נמצא שלא נאמר, ראשית. הגורמים בין להפריד ניתן ולא

Vitro ,ואיכות מעטאך ב נמוכה החיטפון איכות כאשר(, נאכלות מבחני ולבצע שיךלהמ יש סופית ולמסקנה 

. יבשים גידול לתנאי יותר כמתאים נראה השעורה מין, שנית. ושעורה לחיטה בהשוואה מאוד נמוכה ש"ש

 נמצאת ש"ש. חיטפון של נוספים זנים לבחון ראוי כן ועל, החיטה לזני השוואהבר  היה החיטפון יבול

 עיקרי גס כמספוא ש"ש לבחון רלוונטי לא כן ועל, באיכות וגם ביבול גם ושעורה מחיטה נהשו בקטגוריה

 דורש) לתחמיץ שועל שיבולת של מוקדם קציר על מדובר כן אם אלא, ושעורה לחיטה כאלטרנטיבה

 הנמצאים אלה כגון נעכלים וחלבונים עמילנים העדר על כפיצוי ההזנה למנת גרעינים ולהוסיף( הקמלה

 זן. הצמח של ממדיות לתכונות חשיבות קיימת המספוא יבולבקביעת . ושעורה חיטה של יבוליםבש

 גבוהים לחם.ח זני. איכותי מספוא כזן הצטיין ואפילות גדול שטח בעלת בעלווה המאופיין' איילון' הדורום

 זני מבין ביותר יםהטוב הביצועים את הציג' דר' הזן כאשר, י"ח ביבול הצטיינו' גליל'ו' דר' כגון יחסית

 נמוכה הייתה איכותו אך, ביבול השעורה זני מבין הצטיין' אלי' האפיל השעורה זן. יובש בתנאי החיטה

 גם זו בסביבה גרועים ביצועיםכצפוי  הראה' 37 מספוא' האפיל לחם.ח זן לעומתם'. נגה' הזן של מזומעט 

 של המתקדמים בשלבים המים בזמינות דהוירי יחסית הגבוהות' הטמפ בשל יתכן. מספקת משקעים ברמת

' 37 מספוא' בזן אשר) ביומסה\שיבולים יחס חשיבות את לציין ראוי כאן. גרגר ממלא עודנו זה זן בו העונה

 זה שיחס אפשר וכן, י"ח ליבול משמעותית התורם כגורם( 4, טבלה והשעורה החיטה זני מבין הנמוך היה

 נכון האחרון המשפט. הסופי היבול על חיובית משפיע כגורם וניהראש הצימוח און יתרון את למסך עשוי

 לזנים יחסית נמוך הראשוני הצימוח און אפילים בזנים. בכירים זנים בין השוואה נערכת כאשר בעיקר

 . יותר ארוכה גידול תקופת עקב הנראה ככל, גבוה האפילים הזנים של י"ח יבול זאת ובכל, בכירים

המשקף את יבול הנטו מבחינת איכות התוצרת. הצרכן משלם על התוצרת  יבול ח"י נעכל הוא מדד

החקלאית באופן כזה שמחיר התוצרת נקבע עפ"י כמות הח"י העוברת ומבלי להתחשב באיכות התוצרת, 

ים דהיינו ערכו המזוני עבור מע"ג. על אף אי הרלוונטיות הכלכלית של מדד זה, ראוי שטיפוח עתידי של זנ

וא יתחשב במדד זה בתהליכי הסלקציה. לפי התוצאות נראה שזן השעורה 'אלי' מניב יבול המיוחדים למספ

יתן נעכל מרבי בשני טיפולי המים, וראוי לבחון אותו כזן לגיטימי בסל גידולי המספוא. מבין זני החיטה נ

כבעל יבול  נראה 6למצוא את זן ח.דורום 'איילון' וזן ח.לחם 'דר' כזנים טובים למספוא. זן ש"ש סאיה 

נעכל גבוה בשני הטיפולים הודות ליבול הגבוה שלו, אך עקב איכות ירודה כדאיות אספקת זן זה כמספוא 

 .ב(3)איור  גס למע"ג נמוכה

 כחומר בדגניים מינית והתוך הבין בשונות להשתמש : אחת ממטרות המחקר הינהמספוא המלצות לטיפוח

 הינם החקלאים בקרב למספוא המקובלים חיטה זני. הארץ יבתנא מספוא ואיכות היבול לשיפור גנטי גלם
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 גבוה יבש חומר יבול עקב למספוא מתאימים נמצאו אך לגרעינים שטופחו זנים דהיינו, תכליתיים -דו זנים

 עונות בשתי זו עבודה ממצאי סמך על, מסקנותיי(. מאוד גבוה קציר אינדקס בעלי אחרים לזנים בהשוואה)

 יבול שכן, למחצה צחיח באקלים האחרים החיטה זני פני על יתרון' דר' הלחם חיטת לזן( 1: הן הגידול

 חומר יבולי( 2. היבש בטיפול גם בניסוי החיטה זני מרוב מובהק באופן גבוה היה שהתקבל היבש החומר

 זה זן היה בנוסף. החיטה זני מרוב מובהק ובאופן במיוחד גבוהים היו' אלי' האפיל השעורה זן של יבש

 החיטפון זן שכן, נוספים חיטפון זני לבחון מומלץ( 3. האחרים השעורה לזני בהשוואה לרביצה פחות רגיש

 הבסיס את יכולים להוות כמצטייניםשאותרו  הזנים .החיטה מזני ובאיכות ביבול שונה היה לא שנבדק

 .בישראל למספוא דגן לזני עתידי לטיפוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מייצגים זנים של החמצה ולאחר לפני נעכלות: 4איור 
 מובהק הבדל מסמנת כוכבית. הזנים בין( P<0.05) מובהקות קבוצות מציינות אותיות. 2014-15עונת מ
(P<0.05 )החמצה ולאחר נילפ בנעכלות . 

 א  

)א( ויבול ח"י נעכל )ב(. עמודות בצבע שחור ואפור באיור )א( מציינות נעכלות ח"י  NDF: תוצאות מבחני נעכלות ח"י ונעכלות 3איור 
מלא, פסים,  בהתאמה. עמודות בצבע אפור באיור )ב( מציינות יבול ח"י נעכל )מכפלת יבול ח"י בנעכלות ח"י(. עמודות בסגנון NDFונעכלות 

 .  זיגזג וכדורים מציינות זני חיטה, שעורה, ש"ש וחיטפון בהתאמה. הערכים מבוססים על ממוצעים שהתקבלו בקצירי הטיפול היבש
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 י מוצא ותחמיצים בזנים מייצגים.: נתוני נעכלות והרכב דופן תא לחומר5טבלה 
מין 
 זן הדגן

משטר 
 מים

 ליגנין )%( )%( הצלולוז )%( ההמיצלולוז )%( NDFתכולת  )%( NDFנעכלות  נעכלות חי )%(
 תחמיץ חומר מוצא תחמיץ חומר מוצא תחמיץ חומר מוצא תחמיץ חומר מוצא תחמיץ חומר מוצא תחמיץ חומר מוצא

 2.3±0.2 5.6±1.2 27.9±1.0 28.8±1.2 21.1±0.6 26.8±1.1 54.0±0.7 62.3±0.9 68.4±0.6 64.2±2.1 62.0±1.0 63.2±2.3 יבש תשרי ח.לחם
 

 
 2.8±0.1 7.2±0.9 28.6±0.6 24.5±1.9 21.3±0.5 27.5±0.9 56.0±1.0 62.8±0.8 66.1±1.8 66.0±1.2 62.2±2.5 64.8±3.2 רטוב

 2.6±0.2 5.9±1.2 27.0±1.0 20.5±1.2 22.2±0.6 24.6±1.1 54.8±1.1 55.7±1.8 66.6±0.6 71.3±2.1 58.8±1.0 62.5±2.3 יבש דר 
 

 
 2.9±0.1 5.7±0.9 27.2±0.6 25.6±1.9 22.0±0.5 23.8±0.9 57.7±2.3 59.7±1.4 65.7±1.8 66.4±1.2 58.6±2.5 63.5±3.2 רטוב

 2.9±0.2 7.1±1.2 29.5±1.0 31.9±1.2 22.3±0.6 25.8±1.1 59.2±0.9 64.8±0.7 59.4±0.6 56.6±2.1 51.5±1.0 51.4±2.3 יבש מענית שעורה

  
 2.6±0.1 6.6±0.9 28.5±0.6 31.8±1.9 23.2±0.5 25.0±0.9 57.3±0.6 63.5±0.2 56.7±1.8 57.1±1.2 46.1±2.5 50.8±3.2 רטוב

 2.9±0.2 5.8±1.2 32.0±1.0 33.5±1.2 25.1±0.6 27.5±1.1 62.8±0.5 64.5±1.1 61.0±0.6 63.1±2.1 56.6±1.0 55.8±2.3 יבש 6סאיה  ש"ש
 2.9±0.1 6.6±0.9 36.7±0.6 32.7±1.9 23.6±0.5 29.5±0.9 66.6±0.8 68.9±1.9 55.9±1.8 57.7±1.2 53.3±2.5 53.7±3.2 רטוב  

 2.5±0.2 6.3±1.2 27.1±1.1 28.6±1.2 21.3±0.6 22.6±1.1 54.0±0.7 62.3±0.9 58.6±0.6 64.5±2.1 45.9±1.0 54.9±2.3 יבש חיטפון חיטפון

 
 2.9±0.1 6.3±0.9 29.3±0.6 29.5±1.9 22.2±0.5 22.8±0.9 56.0±1.0 62.8±0.8 57.3±1.8 63.8±1.2 47.2±2.5 56.4±3.2 רטוב 
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 וראשי תיבות רשימת קיצורים
 גרם  ג' 

 חיטת דורום   ח.דורום

 חיטת לחם    ח.לחם

 חומר אורגני  ח"א

 חומר יבש  ח"י 

 דונג-חלב  חלד"ג

 טמפרטורה  טמפ'

 יעילות ניצול מים  ינ"מ  

 כרס מלאכותית  כרמ"ל  

 מיליליטר  מ"ל

 מילימטר   ממ"

 עלות צלסיוסמ  צמ"

 מטר רבוע  רמ"

 מעלי גירה  מע"ג

 על בסיס  ע"ב

 על פי  ע"פ

 קילוגרם  ק"ג

 שיבולת שועל  ש"ש  

ADF  Acid Detergent Fiber 

ADL  Acid Detergent Lignin 

LAI  Leaf Area Index 

NDF  Neutral Detergent Fiber 

 

 


