
  סדום בכיכר אביב מבחן זני בזיל
  2021 ,תחנת זוהר

    3דליה מאוררו 3, דני צ'לופוביץ'3דוד קניגסבוך ,2דוד סילברמן, 1וקרט, שלומי 1דודי קדוש, 1קטרון-מעין פלוס
  המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי3, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר2 מר,מו"פ ערבה תיכונה וצפונית ת1
  

 maayank@arava.co.il: תהמחברכתובת 

  תקציר

) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו Ocimum basilicum L( הבזיל

העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה 

דול למצוא זנים חדשים שיתאימו לגי מחייבגבוהה לשם התפתחותו התקינה. מעבר הגידול לכיכר סדום ולערבה 

וי נשתלו בתאריך ובאזור זה בעונות השנה השונות. בהמשך לבחינה קודמת של זנים בגידול אביבי, חורפי וסת

בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית  ותעביר ותמנהרשתי זני בזיל ב 22סה"כ  27/01/21ובתאריך  26/01/21

זנים של  4 ירוק,זני בזיל  13בין הזנים היו מ תמר) שבכיכר סדום, כדי לבחון את הזנים בשתילה לגידול אביבי.

  במנהרה נפרדת.שנשתלו זנים של בזיל תאילנדי  5 בזיל אדום ו

פעמים  חמשנשלחו  בהם, של זני בזיל ירוק קצירים 6נערכו חודש אפריל  סוףבמהלך עונת הגידול עד אמצע 

המחקר בבית דגן בתנאים של הניסוי מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל 

. לאורך כל תקופת הגידול לא התפתחה תחלואה מאד טובה באיכות ןהתאפיי זו גידול עונתהבזיל ב. והעונה

יבול גבוה נקטף במהלך העונה הנוכחית טובה ביותר.  הייתהבחלקה וגם בקציר השישי איכות הבזיל שהתקבל 

  שהן האיכות והן חיי המדף שלו לא היו טובים.  E-18למעט הזן ב הזנים ורבטובים היו מדף הוחיי 

לכן  ,לא נראה זן בעל המופע הנדרש בשוק (גבעול סגול ועלים קטנים וצרים)החדשים, מבין זני הבזיל התאילנדי 

  פוזריום. מחלת הלעם עמידות יש להמשיך ולטפח זנים בעלי מופע מבוקש 

נמוך היה  םהיו בעלי מופע טוב אך קצב צימוח ,אדום-אדוםהמסחרי זני הבזיל האדום שנבחנו בהשוואה לזן 

   המסחרי.הזן זה של מ

  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  מבוא

הבזיל גידול  .ליצואהטריים  יניםתבלהגידולי  מבין כלהחשוב ביותר  ינוה  .Ocimum basilicum L) בזיל (הריחן 

נעשה הגידול מחזורי גידול בשנה.  4-2תלים נששכ ,שה חודשיםוכשלנמשך ו קצירים) 5-3קצירי (-רב ללכרך בד

 קיימיםמתבזיל של ווק ישהל וודיגהעבירות. תקופת השיווק העיקרית היא בחורף, אך  מנהרותבחממות ובברובו 

רוכז תקינה. בעבר ה והתפתחותשם לטמפרטורה גבוהה להזקוק  ,מובהקבזיל הוא גידול קיצי הכל ימות השנה. 

מ"צ. עם  18-16 המבנים ללחמם את נדרש בחורף אולם  ,באזור בית שאן, בקעת הירדן והבשורבעיקר הגידול 

 צורך בחימוםלא יהיה בהם לגידול, שמקומות חלופיים  החיפשו המגדלים מאזורים אל ,ית מחירי הדלקיעל

אמו לתנאים ותשי ,חדשותך שיטות גידול יצרהים המלח. המעבר לאזורים החדשים  אזורו מכ המבנים,

  זנים ועוד).  ,(אקלים, קרקע, מים, פגעים מקוםהמיוחדים של ה

מבחן  חודשי האביב.באף הגידול נמשך  ךא ,החורף עונת יאשל הבזיל בכיכר סדום ההעיקרית הגידול  קופתת

, המעבר בין תקופת גידול בתנאי בתקופת האביבם המתאימים לגידול ושיווק זנילבחון  במטרהזנים זה נערך 

אדום  לבזי זני נבחן גידולם של, ליצוא יםבזיל ירוק המקובללזני חורף לתקופת התחממות לקראת הקיץ. בנוסף 

של בתקופות החמות נתקלים המגדלים בבעיה בזיל אדום ב. , סוגים שדרישתם עלתה בזמן האחרוןותאילנדי

בין  פוזריום.מחלת הל רגישותיש בעיה קשה של . בזנים המסחריים של בזיל תאילנדי )1(תמונה  אחידות הצבע

  הזנים שנבחנו ישנם מספר זני בזיל תאילנדי בעלי עמידות לפוזריום.



    

    : דהיית צבע בבזיל אדום1תמונה 

  

  שיטות וחומרים

 ביריעות פוליאתילן ותהמכוס ותעביר ותמנהרשתי ב. שתילי בזיל נשתלו הר שבכיכר סדוםובתחנת זהניסוי נערך 

"ירוקים" וזן אחד תאילנדי)  13( זנים 14בניסוי במנהרה אחת  מש. 50רשתות  םמעליהש עם פתיחי אוורור

הזנים  26/01/21  התארכה על פני יומיים השתילה . )1(טבלה  זנים של בזיל אדום ותאילנדי 8במנהרה שניה ו

 הזן .ס"מ 20כל אחד שתיל  -שורות לערוגה ארבע הזנים האדומים והתאילנדים. נשתלו  27/01/21 -והירוקים 

P2AR  של הזנים קצירים  שישהנערכו  .בארבע חלקות במרכז כל ערוגהוהזן פרוספרה נשתל בשתי חזרות

בבזיל האדום  .29/04/21, 15/04/21, 02/04/21, 19/03/21 ,07/03/21, 21/02/21 בתאריכים הבאים:הירוקים 

היבול נקצר מחלקות ). 29/04/21קצירים באותם תאריכים למעט הקציר האחרון ( חמישהוהתאילנדי בוצעו 

   . יצואהמקובלים בסטנדרטים הלפי ביום הקציר , ומוין חזרהמכל  יםמטר 2 ןכאורשמסומנות 

נפרשה רשת צל על  24/03/2021בתאריך  החלקות הצפוניות בבזיל האדום.באמצע פברואר נפרשה רשת צל מעל 

  שתי המנהרות.

מחמישה מתוך שישה קצרים נלקחו של הזנים הירוקים  וחיי מדף אחסוןהדמית מדגמים לבדיקת איכות לאחר 

 לאחר הדמיית משלוח מדדי האיכות נקבעו באופן ויזואלי מחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן.לנשלחו ו

איכות הבזיל . )יםקצירהבין השתנו מ"צ  12 –שהיה ב המ"צ (ימי ה 17 -מ"צ + יומיים ב 12 -ימים ב 10 – 7 -של כ

= טובה,  3ד; ו= טובה מא 4= מעולה;  5דרגות כלהלן:  5 שלדורג בסולם אשר מדד להופעה כללית  נקבעה לפי

תוצרת הניתנת לשיפור על  - ומעלה 2.5מכירה (תוצרת מכירה = מדד = גרועה, תוצרת בלתי  2משביעת רצון; 

ו ריקבון בעלים או בגבעולים, השחמת מכ ,גורמי ההתכלות השונים .= התכלות מלאה 1); ידי מיון קל מחודש

= רמה גבוהה;  4מרבית; נזק = רמה  5 כלהלן:דרגות  5 שלהוערכו כל אחד בנפרד ודורגו בסולם  ,עלים וכמישה

עדר הפגם. רמות הפגמים בוטאו לעתים גם באחוזים. במקרים אלה י= ה 1= רמה נמוכה;  2רמה בינונית;  = 3

. יש לציין כי ותומטה נחשבו קל 2.5מדד של בדרגות ו ;של הפגם ותקש ותומעלה נחשבו דרג 3.0מדד של בדרגות 

איכות הבזיל הייתה , המשלוחית יהדמלאחר חיי מדף. בזמן ה"מכירה", ההשהיה בציונים אלו ניתנו לאחר 

יש לציין כי מדדי הפחת מבטאים שינוי באיכות  בנוסף, לאחר חיי המדף. האיכות שנמדדהגבוהה משמעותית מ

   .בזמן הקטיף תהיזו שהיביחס ל

  
  

   



  .2021 ,תחנת זוהר אביב,ם בניסוי זניה פרטי: 1טבלה 

  סוג  חברת זרעים/מטפח זןשם ה

  15ע 

  נווה יער

 R1  ירוק

 אלי

 אדום אדום-אדום

22  

  תאילנדי
121/3/1 

121/9/11 

121/27/3 

 פרוספרה

 ג'נסיס

 ירוק

164-4 

E 18 

A2 AR 

P2 AR 

AR 

1אדום   

 5אדום  אדום

  15אדום 

1027  
 ירוק סידס טופ

1029 

 ירוק אגרו גדות אדיר

 עלמה
  שורשים

  ירוק

  תאילנדי  איתי
  

  תוצאות

  יבול

 לחלק מהזניםבהשוואה באופן מובהק גבוה אשר היה  1027שנבחנו בלט ביבול הגבוה הזן הירוקים מבין הזנים 

קצירים  6נקטף רק חמש פעמים (לא  פרוספרההזן  .היה בעל היבול הנמוך ביותר מכל הזנים E-18הזן ). 2(טבלה 

  כמו שאר הזנים) לכן אינו מוצג בטבלה זו של יבול.

קצירים  5רק  הםנערכו ב ).3(טבלה  והזנים האדומים נקטף יבול נמוך בהשוואה לבזיל הירוק םהתאילנדיזנים ב

נקטף היבול הגבוה מבין הזנים התאילנדים אך  121/27/3-ו 22מהזנים  .קצירים 6בעוד שבבזיל הירוק נערכו 

 כוסה  בהנערכה תצפית ים האדומים בזנ. זנים אלה בעלי עלים גדולים ואינם בעלי מופע "תאילנדי" טיפוסי

אך האט בצורה ללא שינוי אדום הצבע הבזיל  הותיר את  רשתכיסוי בה. ברשת צל חלקו הצפוני של המבנה

בחישובי היבול הורדנו את החלקות שהיו תחת רשת צל כפולה והיבול  ,משמעותית את התפתחות הבזיל. לכן

מובהק משאר הבדל , אך ללא נקטף היבול הגבוה ביותר אדום-אדוםמהזן . בלבדחזרות  3המוצג הינו ממוצע של 

ניתן לראות את הזנים התאילנדים והאדומים  2-9תמונות נקטף היבול הנמוך ביותר.  5ם וואילו מהזן אד הזנים

  אותם בחנו בעונה זו.
  

  

  

  



  2021אביב  ,תחנת זוהר - ירוק זני בזיל, )מ"רל ק"גלשיווק (מצטבר יבול : 2טבלה 

  למ"ר)( ק"ג יבול  זן

1027 3.92 a 
 ab 3.69 עלמה
1029 3.61 ab 
 abc 3.50 אדיר
 abc 3.50 אלי

164/4 3.30 abc 
R1 3.28 abc 

 abc 3.22 15ע 
A2AR 3.15 bc 

AR 3.14 bc 
E18 2.85 c 

P2AR 3.33   
  . Tukey 0.05=α במבחן מובהקות מסמנות שונות אותיות*

  

  2021תחנת זוהר, אביב  - אדום ותאילנדי זני בזיל ,לשיווק (ק"ג למ"ר)מצטבר יבול  :3טבלה 

  למ"ר)(ק"ג יבול  זן

 ab 2.43  איתי
121/3/1 2.13 b 
121/27/3 2.63 a 
121/9/11 2.38 ab 

22* 2.63 a 
  2.04 אדום-אדום

  1.53 1אדום 
  1.48 5אדום 
   1.92 15אדום 

 . Tukey α=0.05אותיות שונות מסמנות מובהקות במבחן 

 הזן נשתל במבנה יחד עם בזיל מזנים ירוקים ולא עם יתר הזנים התאילנדיים. .מתוך שישה קצירים מחמישה 22 הזן יבול*

  

    
   ,)ביקורת(איתי הזן : 2תמונה 

  עלים מוארכים קטנים וגבעול סגול
  

  גבעול ירוק, עלים מוארכים 22: הזן 3תמונה 



    

  . 121/3/1: הזן 4תמונה 
  גבעול ירוק ועלים גדולים

  . 121/27/3: הזן 5תמונה 
  גדולים.ו עלים מוארכים  ,גבעול סגול

  

    

  . 121/9/11: הזן 6תמונה 
  גבעול סגול עלים גדולים.

  

  )ביקורת( אדום-: הזן אדום7תמונה 

    

  15: הזן אדום 9תמונה   1: הזן אדום 8תמונה 

  

  

  

  

  

  

   



  מדדי איכות לאחר חיי מדף

תוצאות השיגו הזנים  יתרגם והצטיינו  15-ע -ו 4-164 הזנים בקציר ראשוןמדף חיי לאחר איכות מדדי בבדיקות 

ריקבון נמצא   22 ו   E-18,1029, 1027עלמה, זנים בסבל מעט יחסי מנשירת עלים.  אלי). הזן 4סבירות, (טבלה 

  ציון מדד הופעה.שגרם לירידה ב , דברבעליםברמה גבוהה 

  
  2021אביב ; מבחן זני בזיל בתחנת זוהר, הראשוןבקציר מדף חיי לאחר מדדי איכות :  4 טבלה

   .2.3.21תאריך בדיקה: ; 21.2.21 תאריך אסיף:
  
  

 זן

  נשירת  השחמת  קשה ריקבון  ריקבון מדד   השחמה  מדד  מדד

  עלים  אמירים  גבעולים  עלים  גבעולים עלים %     כמישה  הופעה

  (1-5) (1-5)  (%) (%)  (1-5) (1-5) קשה   (1-5) (1-5) (1-5)

 זנים במבחן

 2.5 1.0 3.1 6.3 1.3 2.0 0.0 1.1 1.5 2.7 אלי

 1.8 1.0 0.0 36.1 1.2 2.5 0.0 1.1 1.1 2.5 עלמה

1027 2.5 1.4 1.0 0.0 2.2 1.1 25.6 2.5 1.0 1.8 

1029 2.4 1.3 1.0 0.0 2.5 1.0 38.5 0.0 1.0 2.3 

A2AR 2.8 1.6 1.1 0.0 1.9 1.2 6.3 6.3 1.0 1.6 

E-18 2.7 1.6 1.0 0.0 2.1 1.1 31.3 0.0 1.1 1.9 

164-4 3.0 1.5 1.1 0.0 1.9 1.0 3.6 0.0 1.0 1.5 

R-1 2.7 1.2 1.1 0.0 2.2 1.1 12.9 3.1 1.0 2.0 

AR 2.6 1.4 1.0 0.0 2.3 1.2 18.8 6.3 1.0 1.7 

 1.7 1.0 0.0 17.0 1.1 2.2 0.0 1.0 1.3 2.7 אדיר

15-ע  2.9 1.4 1.2 0.0 1.7 1.1 2.8 5.9 1.1 1.8 

           זנים בתצפית
P2AR 2.2 1.0 1.0 0.0 2.3 1.2 28.8 5.0 1.1 2.4 

תאילנדי זן            

22 2.6 1.3 1.1 0.0 2.3 1.3 26.8 2.5 1.0 1.6 
  

   



 תפתחה). לא 5למרבית הזנים היו תוצאות מעולות (טבלה  ,הקציר שנימדף של חיי לאחר איכות מדדי בבדיקות 

שסבל מנשירת העלים בקציר הראשון,  אליכך בקציר הראשון. כמו כן, הזן מריקבון באף אחד מהזנים שסבלו 

  בקציר השני לא סבל מבעיה זו. 

הזנים התאילנדים הצטיינו בחיי מדף הזנים התאילנדים. כל את בקציר זה התחלנו לשלוח לבדיקות חיי מדף 

  בקציר זה.

  

  2021אביב ; מבחן זני בזיל בתחנת זוהר, השניבקציר מדדי איכות וחיי מדף :  5 טבלה
   .16.03.21תאריך בדיקה: ; 7.03.2021 תאריך אסיף:

  

 זן

  נשירת  השחמת  ריקבון קשה  מדד ריקבון  השחמה   מדד  מדד

  עלים  אמירים  גבעולים  עלים  גבעולים עלים      כמישה  הופעה

(1-5) (1-5) (1-5) 
 %)

  (1-5) (1-5)  (%) (%)  (1-5) (1-5) קשה) 

 זנים במבחן

 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 1.1 1.5 3.2 אלי

 1.4 1.0 0.0 6.7 1.1 1.7 0.0 1.2 1.2 3.0 עלמה

1027 3.2 1.5 1.2 0.0 1.6 1.0 3.1 0.0 1.0 1.2 

1029 2.9 1.8 1.2 0.0 1.6 1.0 7.1 0.0 1.1 1.0 

A2AR 3.2 1.7 1.3 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.1 1.3 

E-18 2.8 1.7 1.3 0.0 1.5 1.1 7.1 0.0 1.6 1.0 

164-4 3.3 1.6 1.2 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 1.0 1.3 

R-1 3.1 1.8 1.0 0.0 1.4 1.0 0.0 0.0 1.0 1.9 

AR 3.3 1.7 1.2 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 1.0 1.3 

 1.6 1.0 0.0 3.1 1.0 1.5 0.0 1.1 1.7 3.1 אדיר

15-ע  3.1 1.7 1.3 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 1.1 2.0 

           זנים בתצפית
P2AR 3.0 1.8 1.2 0.0 1.7 1.0 8.3 0.0 1.0  

 1.5 1.0 0.0 3.1 1.0 1.5 0.0 1.1 1.5 3.1 פרוספרה

           תאילנדים

 1.8 1.0 8.1 0.0 1.2 1.3 0.0 1.3 1.1 3.3 איתי

121-9-11 3.3 1.4 1.3 0.0 1.2 1.0 6.3 0.0 1.0 1.5 

121-273 3.1 1.7 1.2 0.0 1.3 1.1 3.1 3.6 1.0 1.0 

22 3.1 1.4 1.3 0.0 1.4 1.1 5.6 2.8 1.1 1.5 
  

   



השיגו  ופרוספרה 15-, אדיר, עR-1, 22אלי, הזנים  ,הקציר הרביעימדף של חיי לאחר איכות מדדי בבדיקות 

 P2AR  ו, אדיר  A2AR ,R-1עלמה, ). הזנים 6ציון גבוה מאד אך באופן כללי פחות מזה של הקציר השני (טבלה 

. כמו כן, בעיות P2AR, 1029, 1027 סבלו מנשירת עלים. רק בקציר זה היו בעיות של השחמה והן בלטו בזנים

  . P2ARו  1029של ריקבון קשה בעלים בלטו רק בזנים 

  הצטיינו אך גם יתר הזנים קבלו ציון טוב.  121-9-11ו  איתיהזנים התאילנדים 

קבלו ציון איכות טוב אך כל הזנים סבלו  5 ו 1בקציר זה נשלחו לבדיקות חיי מדף גם הזנים האדומים. הזנים 

  .כנראה בגלל התפתחות הריקבון מבעיות של ריקבון קשה בעלים וגבעולים. כל הזנים סבלו מאד מנשירת עלים

  
  

  2021אביב ; מבחן זני בזיל בתחנת זוהר, הרביעיבקציר מדף חיי לאחר מדדי איכות : 6 טבלה
   .12.04.2021תאריך בדיקה: ; 2.04.2021 תאריך אסיף:

  

 זן

  נשירת  השחמת  ריקבון קשה  מדד ריקבון  השחמה   מדד  מדד

  עלים  אמירים  גבעולים  עלים  גבעולים עלים      כמישה  הופעה

(1-5) (1-5) (1-5) 
 %)

  (1-5) (1-5)  (%) (%)  (1-5) (1-5) קשה) 

 זנים במבחן

 2.3 1.1 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 1.4 1.7 3.0 אלי

 2.8 1.0 0.0 6.3 1.0 2.0 18.4 2.2 1.2 2.6 עלמה

1027 2.4 1.2 2.4 41.2 2.1 1.0 3.6 0.0 1.1 1.9 

1029 2.2 1.2 2.7 54.2 2.3 1.1 36.9 3.6 1.1 2.4 

A2AR 2.7 1.9 1.9 8.3 1.7 1.0 16.7 0.0 1.0 3.2 

E-18 2.6 1.0 1.6 7.1 1.9 1.1 7.7 3.6 1.5 1.9 

164-4 2.6 1.6 1.9 21.9 1.8 1.0 3.1 0.0 1.3 1.4 

R-1 2.9 1.5 1.7 3.6 1.5 1.1 0.0 0.0 1.3 2.8 

AR 2.6 1.8 1.9 9.7 1.9 1.0 16.7 0.0 1.0 2.2 

 2.5 1.0 0.0 3.1 1.0 1.5 6.3 1.9 1.7 2.9 אדיר

15-ע  3.1 1.4 1.3 0.0 1.5 1.1 0.0 0.0 1.1 1.9 

           זנים בתצפית
P2AR 2.3 1.0 2.7 57.1 2.4 1.1 31.3 6.3 1.0 2.5 

 2.3 1.2 0.0 3.6 1.0 1.6 0.0 1.6 1.4 2.8 פרוספרה
           תאילנדים

 2.1 1.0 0.0 0.0 1.0 1.2 0.0 1.7 1.2 3.1 איתי
121-9-11 3.0 1.4 1.2 0.0 1.7 1.1 3.1 3.1 1.1 1.6 
121-273 2.6 1.8 1.6 0.0 1.6 1.1 2.8 3.1 1.4 1.1 

121-3-1 2.7 2.0 1.7 6.3 1.5 1.1 12.5 0.0 1.1 1.5 

**22 2.9 1.2 1.8 0.0 1.5 1.1 3.1 3.1 1.2 1.8 

           אדומים
אדום-אדום  2.4 1.0 1.0 0.0 2.5 1.5 27.5 17.5 1.0 3.3 

1 2.8 1.1 1.3 6.3 1.9 1.3 18.8 10.4 1.0 3.8 

5 2.7 1.1 1.0 0.0 2.3 1.1 24.4 2.8 1.0 3.6 

15 2.5 1.1 1.0 0.0 2.2 1.4 16.7 15.8 1.0 4.2 

           
  

  



ומגדלים מפסיקים לקצור  ,בקצירים המאוחרים של הבזילבכושר ההשתמרות ך כלל, חלה ירידה תלולה רבד

מזג אויר נוח מכנראה כתוצאה , ליצוא אחרי חמישה קצירים. בחלקת הניסוי, לא היו בעיות של מחלות עלים

בשישי (טבלאות  פילוואאיכות טובה מאד גם בקציר החמישי ב בזיל התקבל . כתוצאה מכך,בהשוואה לרב שנתי

  ).8 -ו 7

, אלי, עלמה, 22לא היו לאף זן בעיות של ריקבון, נשירת עלים או השחמה. הזנים ) 7(טבלה  בקציר החמישי

1027 ,1-R ,AR כמעט כל הזנים קבלו ציונים ) 8(טבלה  בקציר השישי .3.0השיגו ציון מדד הופעה מעל  15-ע ו

  . עגרו קיבל ציון E-18טובים ורק הזן 

  חיי מדף.איכות טובה לאחר הצטיין בקציר החמישי אך גם יתר הזנים השיגו  איתיהזן התאילנדי 

  . אדום-אדוםהזן הצטיינו ובמיוחד האדומים בהשוואה לקציר הרביעי, כל הזנים 

  בקציר השישי לא נשלחו זנים תאילנדים או אדומים לבדיקת חיי מדף.

  

  2021אביב ; מבחן זני בזיל בתחנת זוהר, החמישיבקציר מדף חיי לאחר מדדי איכות :  7 טבלה
   .22.04.21תאריך בדיקה: ; 15.04.21 תאריך אסיף:

  

 זן

  נשירת  השחמת  ריקבון קשה  מדד ריקבון  השחמה   מדד  מדד

  עלים  אמירים  גבעולים  עלים  גבעולים עלים      כמישה  הופעה

(1-5) (1-5) (1-5) 
 %)

  (1-5) (1-5)  (%) (%)  (1-5) (1-5) קשה) 

 זנים במבחן

 2.3 1.1 0.0 0.0 1.0 1.1 0.0 1.3 1.9 3.0 אלי

 1.8 1.2 0.0 0.0 1.0 1.2 0.0 1.5 1.7 3.1 עלמה

1027 3.0 1.6 1.3 0.0 1.2 1.1 0.0 3.6 1.3 1.7 

1029 2.8 2.0 1.6 3.1 1.4 1.0 3.1 0.0 1.3 1.9 

A2AR 2.8 2.2 1.5 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 1.2 1.9 

E-18 2.7 2.0 1.3 0.0 1.4 1.0 6.3 0.0 1.7 2.0 

164-4 2.6 2.2 1.5 2.8 1.2 1.0 0.0 0.0 1.7 1.3 

R-1 3.0 1.9 1.4 0.0 1.1 1.1 0.0 3.1 1.3 2.0 

AR 3.0 2.0 1.4 0.0 1.2 1.0 0.0 0.0 1.1 1.9 

 1.5 1.3 0.0 0.0 1.0 1.1 0.0 1.2 2.3 2.7 אדיר

15-ע  3.0 2.0 1.3 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 1.1 2.0 

           זנים בתצפית
P2AR 2.8 2.0 1.7 0.0 1.6 1.0 0.0 0.0 1.2 2.2 

 1.7 1.4 0.0 0.0 1.0 1.1 0.0 1.5 2.1 2.8 פרוספרה
           תאילנדים

 1.6 1.0 0.0 0.0 1.1 1.5 0.0 1.2 1.6 3.1 איתי
121-9-11 2.8 1.9 1.3 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 1.7 2.1 
121-273 2.8 2.0 1.3 0.0 1.2 1.1 0.0 0.0 1.9 1.0 

121-3-1 2.7 2.3 1.3 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 1.1 1.0 

22 3.3 1.6 1.3 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

           אדומים
אדום-אדום  3.1 1.7 1.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 2.1 

1 3.0 2.0 1.1 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 1.0 1.6 
5 2.7 2.3 1.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.4 
15 3.0 1.9 1.0 0.0 1.3 1.1 0.0 0.0 1.0 1.7 

  
  



  
  
  

  2021אביב ; מבחן זני בזיל בתחנת זוהר, השישיבקציר מדף חיי לאחר מדדי איכות :  8 טבלה
   .9.05.21תאריך בדיקה: ; 29.04.21 תאריך אסיף:

  

 זן
 

  השחמה  מדד מדד
 

  מדד ריקבון
  נשירת  השחמת

  עלים  אמירים  כמישה הופעה

   (1-5)  גבעולים עלים (1-5) (1-5) (1-5)
 זנים במבחן

 2.1 1.2  1.0  1.2 1.5 1.3 3.1  אלי
 2.0 1.2  1.0  1.4 1.6 1.1 3.2  עלמה
1027  2.7 1.2 1.7 1.5  1.1  1.8 2.0 
1029  2.9 1.1 1.6 1.3  1.0  1.7 2.0 

A2AR  2.9 1.7 1.3 1.3  1.0  1.4 2.0 
E-18  2.4 1.1 1.8 1.8  1.3  2.0 2.0 
164-4  2.7 1.3 1.6 1.6  1.2  1.5 2.0 
R-1  2.9 1.6 1.6 1.3  1.0  1.3 2.0 
AR  3.1 1.4 1.3 1.2  1.0  1.3 2.0 
 2.0 1.6  1.0  1.2 1.3 1.6 3.0  אדיר

 1.9 1.2  1.0  1.1 1.4 1.8 3.1  15-ע
 זנים בתצפית

P2AR 3.0 1.7 1.3 1.5  1.0  1.1 2.5 
 2.3 1.5  1.0  1.1 1.6 1.9 3.0 פרוספרה
        תאילנדי

22 3.0 1.2 1.5 1.5 1.1 1.2 2.0 
 

  

  דיון ומסקנות

אנו ממשיכים לבחון לאורך השנים את הזנים המסחריים בהשוואה לזנים חדשים מטיפוח מקומי או מיבוא 

מבחני הזנים מותאמים לגידול הבזיל ליצוא ומתבצעים  .במטרה להתאים זני בזיל לתנאי הגידול בעונות שונות

  בכיכר סדום בתחנת הניסיונות זוהר. 

בלט לאורו גידול הזנים השונים בשתילה בחודש נובמבר. הזן  ןחנב 2019-2018בעונת הגידול  שנערכובניסויים 

אותם בחנו בניסוי, ערכנו שלכשותית. בנוסף לזנים  ות גבוההרגישראה הביבול גבוה בהשוואה לשאר הזנים, אך 

 ,קטרון וחוב'-הגבוה, בהשוואה לשאר הזנים (פלוס םביבול 1026-ו 1027 הזניםמהם בלטו שזנים,  7-תצפית ל

), מבין 2020 ,קטרון וחוב'-ערכנו מבחן זנים לגידול בעונה החורפית (פלוס ,2019נובמבר  דשבחובניסוי ). 2019

 הייתה בבוטריטיסנגיעות הובלט ביבול גבוה, שאף נראה כי הוא בעל חיי מדף טובים  R1הזנים שנבחנו, הזן 

היה רגיש לריקבון ולנשירת עלים,  אלינורהגבוה. הזן היבול ההצטיין מבחינת חיי המדף ואלי . גם הזן פחותה

, התפתחה כשותית בכל הזנים, גם בזנים 2020אביב  תבעונבניסוי חורפית. העונה ב גידולולכן לא נראה מתאים ל

מדף החיי לאחר איכות ה ובמדדי, והצטיין ביבול עלמה. הזן בשל תנאי האקלים), פרוספרה(דוגמת הזן  יםעמידה

איכות בקצירים וב יבולואחידות ומופע טוב, הצטיין ב בעל, קאירההקצירים. הזן  יתרבמהשיג תוצאות טובות ב

. האביב תהצטיין באיכות טובה בכל הקצירים. זנים אלה נראים כמתאימים לגידול בתקופ אלי הזןהשונים. 

 הניבלמרות שלא  פרוספרה, הזןבמהלך כל הקצירים.  הניבו יבול דומה במשקלו ובאיכותו  רחוב ורוויהזנים ה

בין הזנים המובילים  ההיש PL4הייתה טובה. הזן  שלומדף החיי לאחר איכות מדדי ההיבול הגבוה ביותר,  את

אינו עתיר דיוושן  בעל עלים גדולים. הזןו קומהנמוך בעל מופע צמחי איטי מאוד,  נמצא בעל קצב צימוח ביבול

  באופן כללי מתחת לרמה הנדרשת. היו PS-5 ו, אוריה, אלינורה 1029, 1027בעלי מופע משונן. הזנים  ויבול ועלי



וזן אחד של זני בזיל ירוק  13 בראשונה :שתי מנהרותב בסוף חודש ינוארהניסוי נשתל , )2021( המדווחת בעונה

ביבול גבוה. מבחינת  1027הצטיין הזן  ,זנים של בזיל אדום ותאילנדי. מבחינת היבול 8 בשנייהו ,בזיל תאילנדי

לאורך כל הקצירים התאפיינה העונה באיכות טובה כמעט בכל הזנים. בקציר הראשון הצטיינו הזנים  ,חיי המדף

עלים קשה דבר שפגע במדד  ןמריקבוסבלו  22והזן   E-18,1027,1029 ,עלמהבאיכותם. הזנים  15-ע ו 164/4

בקציר  ונשירת העלים לא נראה.  ןהריקבוההופעה שלהם. בקציר השני חיי המדף של כל הזנים היו טובים ובעיות 

 P2AR ו, אדיר  A2AR ,R-1, עלמה). P2AR, 1029 ,1027הרביעי כבר ניכרו בעיות השחמה בחלק מהזנים (

  . ואדיר פרוספרה, 15-ע, R-1, אליסבלו מנשירת עלים. הצטיינו באיכותם הזנים 

. הקציר 5ואדום  1בזנים האדומים הצטיינו הזן אדום  .121-9-11 ו 22, איתימהזנים התאילנדים הצטיינו הזנים 

  בכל הזנים).  3-2.6החמישי התאפיין באיכות טובה מאוד בכל הזנים (מדד מופע בין 

ומגדלים מפסיקים לקצור ליצוא אחרי  ,בקצירים המאוחריםך כלל, חלה ירידה תלולה בחיי מדף של הבזיל רבד

בעיות של מחלות עלים וכנראה כתוצאה מזג אויר נוח בהשוואה לרב חמישה קצירים. בחלקת הניסוי, לא היו 

כל שאר הזנים היו באיכות  ,E-18למעט הזן  .בשישי ףשנתי, התקבלה איכות טובה מאד גם בקציר החמישי וא

  יצוא בקציר השישי. 

לא נוכל להמליץ על מספר  איכות טובה במהלך כל העונה, בעלי יבול דומה ומאחר וכל הזנים במבחן זה היו 

  בשנה. מצומצם של זנים המתאימים יותר לעונה זו

קצירים בעוד שבבזיל  5בזנים התאילנדים והזנים האדומים נקטף יבול נמוך בהשוואה לבזיל הירוק, נערכו בו רק 

צרים וקטנים  זן זה אינו בעל מופע תאילנדי טיפוסי (עלים אךנקטף יבול גבוה  22מהזן . קצירים 6הירוק נערכו 

בעל גבעול סגול אך זן זה . נקטף יבול גבוה משאר הזנים 121-27-3הזן . גם מוגבעול בגוון סגול) וגדל במבנה אחר

מבין זני הבזיל התאילנדי לא נראה זן בעל המופע הנדרש בשוק (גבעול סגול ועלים קטנים וצרים) העלים גדולים. 

  זנים בעלי מופע מבוקש ועמידות לפוזריום. מבין הזנים שנבחנו ולכן יש להמשיך ולטפח 

לכך שצבע  םגרהכיסוי ברשת  בזנים האדומים נערכה תצפית של הוספת רשת צל על חלקו הצפוני של המבנה. 

זני הבזיל האדום שנבחנו בהשוואה לזן  הבזיל נותר אדום אך גם האט בצורה משמעותית את התפתחות הבזיל.

   האחרון. היו בעלי מופע טוב אך קצב צימוח נמוך מהזן אדום-אדום

  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  

  הבעת תודה

ת חישתיל ולמשתלתודה במימון הניסוי.  על השתתפותםלהנהלת ענף הירקות ומועצת הצמחים תודתנו נתונה 
על אגרו גדות וסידס  ג'נסיס, טופחברות מחלקה לתבלינים בנווה יער ולתודה ל .תרומת השתילים לע ושורשים

   אנו מודים לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.הזרעים. תרומת 
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