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  תקציר

תקופת  הטריי$ ליצוא. יני$תבלהגידולי  בי� כלמהגידול החשוב ביותר  ינוה  (.Ocimum basilicum L)הבזיל

הזקוק  ,בזיל הוא גידול קיצי מובהקהכל ימות השנה.  גדל ומשווקהוא העיקרית היא בחור&, א�  ושיווק

א ומצלאת הצור� וליד ערבה הלהגידול לכיכר סדו$ והעתקת תקינה. ה והתפתחותש$ לטמפרטורה גבוהה ל

בגידול קיצי  $זניבהמש� לבחינה קודמת של בעונות השנה השונות. באזור זה שיתאימו לגידול חדשי$ זני$ 

 � (מו"פ ערבה תיכונה וצפוניתבתחנת זוהר זני בזיל שוני$ במנהרות עבירות  13 ,2018ינואר בסו& נשתלו וסתווי 

 אמצע חודש מאי עדבמהל� עונת הגידול . מוקד$האביב הכדי לבחו� את הזני$ בתנאי  ,כיכר סדו$בשתמר) 

נשלחו מדגמי$ לבדיקת איכות לאחר האחסו� למעבדה במחלקה לאחסו� במנהל המחקר  ,קצירי$ 6נערכו  2018

   .בבית דג�

 ועלבה$ אביביי$ בימי$ וקצירי$ גידול  ,יו$ חורפישתילה ב ,זני$ בעונת המעבר נובחמדווח נניסוי הב

לא כול$ בקציר הראשו� והשני  הזני$איכות קרינה. להפתעתנו וללא כל סיבה הנראית לעי�, הו ותטמפרטורה

ד. ומרבית הזני$ באיכות טובה מאהתאפיינו החמישי בקציר לאחר מכ�, בקציר הרביעי ואול$  ,טובההייתה 

חיי מד& גרועי$ ביותר. הזני$ שבלטו באיכות$ הטובה והראויה משוב כל הזני$ מאיכות וסבלו בקציר השישי 

. האביבית. הז� רחוב שהצטיי� בסתיו, לא התאי$ לעונה 12 �והז� החדש  ,, לאורו428פרי, אלי,  :ליצוא היו

ה. נגיעות בפוזריו$ נראתה ג$ בז� פרי, במהל� הגידול הופיעה בכמה זני$ מחלת הפוזריו$, א� ברמה לא גבוה

הידוע כז� ע$ סבילות גבוהה למחלה. לקראת סו& הניסוי הופיעה בחלק מהזני$ מחלת כשותית הבזיל. הזני$ 

מוצע לבדוק את הזני$ שהצטיינו במבח� בניסוי בעונה נוספת,  בלטו בהיעדר כל סימ� של נגיעות במחלה. �131ו 12

  רי במשק חקלאי.ובמקביל ג$ בהיק& חצי מסח
  

  מבוא

הבזיל גידול  .ליצואהטריי$  יני$תבלהגידולי  מבי� כלהחשוב ביותר  אוה  .Ocimum basilicum L),ריח�בזיל (ה

נעשה הגידול מחזורי גידול בשנה.  4�2תלי$ נששכ ,שה חודשי$וכשלנמש� ו קצירי$) 5�3קצירי (�רב ללכר� בד

 קיימי$מתבזיל של ווק ישהל וודיגהעבירות. תקופת השיווק העיקרית היא בחור&, א�  מנהרותבחממות ובברובו 

רוכז תקינה. בעבר ה והתפתחותש$ לטמפרטורה גבוהה להזקוק  ,בזיל הוא גידול קיצי מובהקהכל ימות השנה. 

ית ימ"צ. ע$ על 18�16 המבני$ לשל  ו$מיחנדרש כשבחור&  ,באזור בית שא�, בקעת הירד� והבשורבעיקר הגידול 

 המבני$, צור� בחימו$לא יהיה בה$ לגידול, שמקומות חלופיי$  החיפשו המגדלי$ מאזורי$ אל ,מחירי הדלק

אמו לתנאי$ המיוחדי$ של ותשי ,חדשות� שיטות גידול יצרהי$ המלח. המעבר לאזורי$ החדשי$  אזורו מכ

  זני$ ועוד).  ,(אקלי$, קרקע, מי$, פגעי$ מקו$ה

מבח�  חודשי האביב.בא& הגידול נמש�  �א ,החור& עונת יאשל הבזיל בכיכר סדו$ ההעיקרית  הגידול קופתת

גידול בטמפרטורות ללקצירי$ והקרה תקופה הזני בזיל שוני$ משל מעבר את הלבחו�  במטרהזני$ זה נער� 

  . גבוהות



  

  שיטות וחומרי

מעליה� ש ,מכוסות ביריעות פוליאתיל�העבירות מנהרות שתי בנער� ניסוי שדה  הר שבכיכר סדו$ובתחנת ז

חברות פרטיות (טבלה מוהחקלאי המחקר  מנהלשל זני$ מטיפוח  13הניסוי כלל  .כמקובל באזור ,מש 50רשתות 

. הניסוי צמחי$ למ"ר 20של  עומדב ;ס"מ 20כל אחד שתיל  �ארבע שורות לערוגה ב 29.01.18 �ב נשתלו אשר  ,)1

, 23.03.18, 09.03.18, 26.02.18קצירי$ בתאריכי$ הבאי$: 6נערכו  .כל אחת י$מטר 6אור� זרות בח �4נער� ב

ביו$ הקציר , ומוי� בכל חזרה י$מטר 2 �כאורשהיבול נקצר מחלקות מסומנות . 04.05.18, 22.04.18, 07.04.18

  .23.03.2018בתארי� נפרסה רשת הצל . יצואהמקובלי$ בסטנדרטי$ הלפי 

 לבדיקת איכות לאחר האחסו� למעבדה במחלקה לאחסו� במנהל המחקר בבית דג�.נשלחו מדגמי$ מכל קציר 

 5 שלדורג בסול$ אשר מדד להופעה כללית נית�  .משלוח הדמיית לאחר מדדי האיכות נקבעו באופ� ויזואלי

(תוצרת = גרועה, תוצרת בלתי מכירה  2= טובה, משביעת רצו�;  3ד; ו= טובה מא 4= מעולה;  5דרגות כלהל�: 

ידי מיו� מחודש.  = התכלות מלאה, תוצרת בלתי אכילה שאינה ניתנת לשיפור על 1ומעלה);  2.5מכירה = מדד 

הוערכו כל אחד בנפרד ודורגו  ,ו ריקבו� בעלי$ או בגבעולי$, השחמת עלי$ וכמישהמכ ,גורמי ההתכלות השוני$

עדר י= ה 1= רמה נמוכה;  2= רמה בינונית;  3= רמה גבוהה;  4= רמה מרבית;  5 כלהל�:דרגות  5 שלבסול$ 

 ותקש ותומעלה נחשבו דרג 3.0מדד של בהפג$. רמות הפגמי$ בוטאו לעתי$ ג$ באחוזי$. במקרי$ אלה דרגות 

  .. ותומטה נחשבו קל 2.5מדד של בדרגות ו ;של הפג$

  
  2018 ,תחנת זוהר �ניסוי זני בזיל ב ווקישחברת האו  והמטפח : זני הבזיל1טבלה 

  מטפח ז�
  משתלת שורשי$  (לשעבר "תמר") עלמה

  משתלת שורשי$  אלפא

(פרוספרה)    ג'נסיס 12

 ג'נסיס 131

 ג'נסיס *44

 ג'נסיס 1274

 מנהל המחקר החקלאי 428

  מנהל המחקר החקלאי  אלי

  מנהל המחקר החקלאי  1אוריה 

  מנהל המחקר החקלאי  2אוריה 

  מנהל המחקר החקלאי  פרי

  המחקר החקלאימנהל   רחוב

  אורליאנסקי  לאורו

 , לא במיקו$ אקראי במבנה .התקבל באיחור ונשתל בקצה הערוגות 44הז�  *

  

   



  תוצאות

  יבול

  . )1ואיור  2(טבלה  ללא הבדל מובהק בי� הזני$ למטר ערוגהק"ג  4.0 – 5.8הבזיל נע בי� זני יבול 
  

  2018 ,תחנת זוהר �בזיל הניסוי זני ב) מטר ערוגהלק"ג יבול לשיווק (ה � כלס: 2טבלה 

  יבול ז�

 5.8  עלמה

 5.5 אלפא

12 4.8 

131 4.9 

44 4.0 

1274 4.5 

428 5.3 

 5.0 אלי

 5.3 1אוריה 

 5.6 2אוריה 

 5.1 פרי

 5.0 רחוב

 5.4 לאורו
  

 
  

  2018אפריל �פברוארזני$ השוני$ במהל� החודשי$ במצטבר של הבזיל היבול ה: 1איור             
  

במהל� הניסוי נצפתה רמה נמוכה של פוזריו$ בחלק מהזני$.  לקראת סו& הניסוי הופיעה מחלת כשותית הבזיל, 

ימי גש$ וטמפרטורה גבוהה לקראת  :מחלותל $תנאי$ מעודדיעל רקע של לא בכל הזני$ ולא באותה עוצמה. א� 

מהערכה זו . בכשותית ופוזריו$של רמת הנגיעות  חזותיתהערכה בשטח  באמצע חודש מאינעשתה  ,סו& הניסוי



כשותית. מחלת הולאורו נפגעו מאוד מ 428הזני$ עלמה, אלפא בעוד ש ,כשותית יתהיה אל �131ו 12בזני$ כי  עלה 

  . )3(טבלה  נגועי$ בכשותיתהלא נראו מוקדי$ שכמעט  ,ה$ מצוינת נגיעות נמוכהיבשלג ,זני$ב

   כשותית בתו$ הגידולבבחלקות השונות בפוזריו$ ו: רמת נגיעות 3טבלה 
  חזותית )(הערכה 

  הערכת נגיעות 

  פוזריו  כשותית  ז�

  בינונית   גבוהה  עלמה

  בינונית   גבוהה   אלפא

  נמוכה  אי� 12

  נמוכה  אי� 131

  נמוכה  נמוכה  44

  נמוכה  נמוכה  1274

  נמוכה  גבוהה  428

  אי�  נמוכה   אלי

  נמוכה   נמוכה   1אוריה 

  נמוכה   נמוכה   2אוריה 

  נמוכה   בינונית   פרי

  בינונית   נמוכה   רחוב

  בינונית   גבוהה   לאורו
  

�  בדיקות איכות וחיי מד

שגרמו  ,קבו�יכל הזני$ סבלו מבעיות של השחמה ורכי  מצאנבבדיקות איכות וחיי מד& של הקציר הראשו� והשני 

 1274 �, רחוב ו428 הזני$ה� בעלי$ וה� בגבעולי$.  ניכרהיה קבו� יהר. )4(טבלה  ראוי ליצואהיה לכ� שהיבול לא 

בעיות בתהלי� והדבר עלול להסב  ,גבוההרמת הכמישה בקציר הראשו� הייתה . לנשירת עלי$ ותו רגישליג

סבל שז� נראה  אל. כמו כ�, בא& לא ז� אחד כמישהית בעי אובחנהבקציר השני לא  .אריזההמיו� וה ,קטי&ה

  מהשחמת אמירי$.

  

  2018מבח� זני בזיל בתחנת זוהר, אביב  ;שניהקציר במדדי איכות וחיי מד& : 4 טבלה

  (ממוצע של ארבע חזרות) 18.03.18 :תארי� בדיקה ;9.03.18תארי� אסי&: 

  ז�
 מדד

 הופעה
  מדד

  כמישה
  השחמת  ריקבו� קשה  מדד ריקבו�  השחמה 

 אמירי

(1-5) 

  נשירת
  גבעולי עלי  גבעולי עלי      עלי

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

 2.1 1.0 16 44 1.7 2.5 0 1.1 1.4 2.3 פרי

 1.9 1.0 21 62 1.6 2.9 29 2.0 1.1 2.1 1אוריה 

 1.8 1.1 46 82 2.3 3.0 0 1.3 1.1 2.0 2אוריה 

 2.0 1.1 21 48 1.5 2.5 0 1.2 1.6 2.3 אלי

 1.8 1.0 44 75 2.3 3.0 40 2.1 1.0 1.9 אלפא

 2.0 1.0 38 1 2.0 2.9 6 1.3 1.1 2.1 עלמה

 2.5 1.0     1.9 2.9 43 2.2 1.0 2.0 רחוב

 1.9 1.0 22 44 1.7 2.5 3 1.4 1.2 2.2 לאורו

12 2.3 1.8 1.3 0 2.4 1.8 37 31 1.0 1.9 

44 2.1 1.1 1.6 16 2.8 2.2 67 38 1.1 2.1 

131 2.0 1.3 1.2 6 2.9 2.4 77 42 1.0 1.9 

428 2.2 1.2 1.9 19 2.4 1.8 37 29 1.0 2.6 

1274 2.3 1.3 1.7 14 2.6 1.5 52 14 1.0 2.5 
  



ה נעשמות לבדיקות איכות וחיי מד&. הקציר הרביעי ידגממנו ולא נשלחו  ,23.3.18תארי� ב בוצעהקציר השלישי 

 ,לכמישה ותה רגישליגהז� אלי ע$ זאת, ). 5(טבלה  דומא תה טובהייזני$ ההאיכות של מרבית הו ,7.4.18 תארי�ב

ה תופעה של ריקבו� נראתלא  רביעיבקציר ההיה רגיש לנשירת עלי$.  428והז�  סבל מריקבו� בעלי$ 131הז� 

  השחמת אמירי$ בא& אחד מהזני$.של בגבעולי$ או 
  

  2018מבח� זני בזיל בתחנת זוהר, אביב  ;רביעיהקציר במדדי איכות וחיי מד& : 5טבלה 
  (ממוצע של ארבע חזרות) 15.04.18 :תארי� בדיקה ;7.04.18תארי� אסי&: 

  ז�

 
  מדד

  הופעה
  מדד

  כמישה

  השחמה
  ריקבו�
  בעלי

  ריקבו� קשה
  בעלי

  נשירת
  עלי

 (% קשה) (1-5)

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

 1.6 0.0 1.3 5.6 1.7 2.2 2.7 פרי

 1.6 2.5 1.8 5.0 1.9 2.4 2.5 אלפא
אוריה 

1 2.5 2.2 2.1 30.0 2.0 10.0 2.3 

 2.0 14.0 1.7 5.9 1.7 1.9 2.5 עלמה
אוריה 

2 2.7 2.2 1.7 5.6 1.7 0.0 2.3 

 1.8 13.6 1.9 13.6 1.9 2.1 2.5 רחוב

 1.8 14.6 1.8 12.5 1.6 2.6 2.3 אלי

 2.0 0.0 1.6 3.6 1.6 2.1 2.7 לאורו

131 2.4 2.5 1.9 19.4 2.0 27.9 1.5 

12 2.5 2.4 1.6 9.4 1.7 3.1 1.8 

428 2.7 2.2 1.6 0.0 1.4 0.0 3.0 

44 2.7 2.3 1.6 5.0 1.3 0.0 1.5 

1274 2.8 2.1 1.8 11.1 1.4 2.5 2.3 
  

ולאורו  12, 428זני$ אלי, ה. )6(טבלה  ד בי� הזני$ מבחינת האיכותומאגדולה תה שונות נראבקציר החמישי 

קבו� יבעיות של השחמה ור מבחינת טיב האיכות. כשלו 1274 �ו 44זני$ רחוב, לעומת$ הובאיכות$, הצטיינו 

לנשירת  גילו רגישות ורחוב 44, 428, 12זני$ הל. לא ניכרו כללציו� הנמו�. בעיות של כמישה א& ה� רמו תעלי$ 

  עלי$.
  

  2018מבח� זני בזיל בתחנת זוהר, אביב  ;חמישיהקציר במדדי איכות וחיי מד& : 6 טבלה

  (ממוצע של ארבע חזרות) 1.05.18 :בדיקה תארי� ;22.04.18תארי� אסי&: 

 מדד 
 הופעה

 מדד
 כמישה

  ריקבו� השחמה
 עלי

 ריקבו� קשה
 בעלי

 נשירת
   ז� עלי

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

 2.5 23.6 2.3 0.0 1.5 1.1 2.6 לאורו

131 2.5 1.1 1.6 2.8 2.3 27.2 1.6 

12 2.7 1.4 1.6 2.8 1.9 7.8 3.0 

428 2.9 1.0 1.9 2.5 1.5 0.0 2.8 

44 2.3 1.2 2.3 33.8 2.3 33.1 3.0 

1274 2.3 1.2 2.5 39.7 2.0 13.6 2.4 

 1.5 5.6 1.8 0.0 1.5 1.6 2.8 פרי

 1.6 35.0 2.4 18.9 2.1 1.2 2.4 אלפא

 2.2 18.1 2.4 25.6 2.4 1.1 2.4 1אוריה 

 2.0 5.0 2.3 10.6 1.9 1.1 2.5 עלמה

 1.7 18.6 2.4 18.3 2.1 1.0 2.4 2אוריה 

 2.8 49.0 2.7 30.3 2.2 1.0 2.1 רחוב

 1.5 0.0 1.7 0.0 1.5 1.2 2.9 אלי
  



בקציר שישי זה . 4.5.18 �לאור האיכות הטובה בקצירי$ הרביעי והחמישי, הוחלט לנסות לקצור קציר נוס& ב

). כל הזני$ סבלו מריקבו� 7מסיבות שונות (טבלה היו האיכות וחיי המד& של כל הזני$ בלתי ראויי$ ליצוא 

נראתה השחמה  1274 �ו 44, 428, רחוב, לאורו, 2ואוריה  1זני$ אלפא, אוריה בנשירת עלי$. מעלי$ קשה ו

  א& אחד מהזני$.בשה או השחמת אמירי$ י. לא היו תופעות של כמקשה

  

  2018מבח� זני בזיל בתחנת זוהר, אביב  ;מדדי איכות וחיי מד&, קציר שישי: 7טבלה 

  (ממוצע של ארבע חזרות) 13.05.18 :תארי� בדיקה ;4.05.18תארי� אסי&: 

  ז�

  נשירת  ריקבו� קשה  ריקבו�  השחמה  מדד
 גבעולי עלי גבעולי עלי      הופעה  עלי

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

 2.4 8 23 1.2 2.5 15 2.1 2.3 פרי

 3.2 5 73 1.1 2.9 61 2.7 2.0 אלפא

 3.4 8 87 1.2 3.2 85 3.2 1.9 1אוריה 

 3.5 13 75 1.3 2.9 47 2.7 2.0 עלמה

 3.5 17 68 1.4 2.9 41 2.6 2.1 2אוריה 

 2.8 8 79 1.3 2.9 49 2.6 2.0 רחוב

 2.5 8 38 1.2 2.5 5 1.8 2.4 אלי

 3.0 0 64 1.1 2.9 60 2.6 2.1 לאורו

131 2.3 1.9 11 2.5 1.3 39 10 2.8 

12 2.2 1.7 8 2.7 1.4 48 13 2.6 

428 1.9 3.0 73 3.0 1.2 77 8 2.8 

44 2.1 2.9 67 2.7 1.0 50 0 3.3 

1274 2.0 3.1 66 2.7 1.3 48 11 3.3 

  

  ומסקנותדיו� 
" 1גידול במנהרות עבירות בח$ של כיכר סדו$,  האקלי$ תנאי הב, באביב המאוחרנבדקו זני בזיל  ניסוי קוד$ ב

(קדוש  ליצואטוב מרבית הזני$ וג$ פוטנציאל של איכות טובה יבול בהתקבל ניסוי ב .השקיה במי$ מליחי$בו

  . )2017 ,וחוב'

מגוו� ל ומועדת בשל כ� מתחילה בחו$ ומסתיימת בקורעונה ה ,ויתסתוהבעונת המעבר נער� בכיכר נוס& שניסוי 

נמצאו זני$ רבי$ שיבול$ גבוה  . בניסוי הסתוויכמו השחמת עלי$ ואמירי$, ריקבו� ונשירת עלי$ איכות בעיות

 ,וחוב'קדוש ( , רחוב, רוויה, אלי, ארומה ולאורוCV2, CV5או דומה לז� המסחרי הוותיק (פרי), כמו: אלפא, תמר, 

 נחשב מדד חשוב מאוד, איכות וחיי מד& טובי$ ה$ פרמטרי$ קריטיי$ ליצואא& שמשקל היבול הקצור  .)2018

ולכ�  . הזני$ שבלטו באיכות$ הטובה והראויה ליצוא היו הזני$ רחוב ולאורו. הז� פרי המקובל לא הצטיי�בזיל

  � מתאי$ לעונה זו.לא נחשב ז

ימי$ שתילה בקור וגידול ב האביבית, הזני$ בעונת המעבר נובחנ, 2018 נוארנשתל בסו& ימדווח אשר ניסוי הב

כול$ בקציר הראשו� הזני$ איכות ללא כל סיבה הנראית לעי�,  ,להפתעתנוקרינה. הטמפרטורה ושבה$ עולות ה

 .דוטובה מא מרבית הזני$ התאפיינו באיכות החמישיבקציר רביעי ולאחר מכ�, בקציר ה והשני לא הייתה טובה.

 12, לאורו והז� החדש 428פרי, אלי, הזני$ חיי מד& גרועי$ ביותר. מכל הזני$ מאיכות וסבלו בקציר השישי שוב 

  תאי$ לעונה זו. הבסתיו, לא הצטיי� ש ,רחובאיכות$ הטובה והראויה ליצוא. הז� בבלטו 

 ,ז� פריבפוזריו$ נראתה ג$ בנגיעות  .ברמה לא גבוההמחלת הפוזריו$, א� במהל� הגידול הופיעה בכמה זני$ 

הזני$ הידוע כז� ע$ סבילות גבוהה למחלה. לקראת סו& הניסוי הופיעה בחלק מהזני$ מחלת כשותית הבזיל. 

  עדר כל סימ� של נגיעות במחלה.יבלטו בה �131ו 12

  לאי.ובמקביל ג$ בהיק& חצי מסחרי במשק חק ,מוצע לבדוק את הזני$ שהצטיינו במבח� בניסוי בעונה נוספת



  

  הבעת תודה

ת חישתיל ולמשתלתודה במימו� הניסוי.  על השתתפות$להנהלת ענ& הירקות ומועצת הצמחי$ תודתנו נתונה 

   . אנו מודי$ לקק"ל על תמיכתה במער� הניסויי$ של מו"פ ערבה.תרומת השתילי$ לושורשי$ ע
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