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  תקציר

 .ליצואי4 הטריי4 נגידולי תבלי בי כלמהגידול החשוב ביותר  ינוה  (.Ocimum basilicum L)הבזיל

כל ימות השנה. בזיל הוא גידול קיצי  גדל ומשווקהוא העיקרית היא בחור5, א�  ותקופת שיווק

ערבה להגידול לכיכר סדו4 והעתקת  תקינה.ה והתפתחותש4 לטמפרטורה גבוהה לזקוק ה ,מובהק

  בעונות השנה השונות. באזור זה שיתאימו לגידול חדשי4 א זני4 ומצלאת הצור� וליד ה

בתחנת זוהר במנהרות עבירות ) עשרה זני בזיל 8/4/2017נשתלו ( 2017בניסוי שנער� בעונת אביב 

ו נערכשנמשכה עד יוני במהל� תקופת הגידול כיכר סדו4. תמר) ב (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

מכל קציר נשלחו מדגמי4 לבדיקת איכות לאחר האחסו למעבדה במחלקה קצירי4. חמישה 

שבמהלכ4 דיווחו מגדלי4 ומדריכי גידול על סיורי4  המכנערכו ו לאחסו במנהל המחקר בבית דג

  הזני4 השוני4. התרשמות4 מ

 הבארבעה קצירי4 הילמטר ערוגה בזני4 השוני4.  ק"ג �4.0ל 3.4 היבול שנקט5 בכל הזני4 נע בי

בחלק מ  ,הצללה נמוכההרמת שבה הייתה ת. במנהרה ופחמעט  –ובחמישי  ,איכות טובההיבול ב

בשלב זה נראה כי הז 'פרי' עדיי מתאפיי באיכויות הטובות איכות ראויה לשיווק. הנותרה המיני4 

  ביותר. 

בעונה הבאה נמשי� בבחינת בהמש� יש לבחו זני4 נוספי4 להתאמת4 לגידול בעונות המעבר. 

   ונבח זני4 נוספי4. ,�428ו CNGB� ,5033�CNGB 5031 הזני4 למעט ,הזני4

  

  
  

  מבוא

 .ליצואי4 הטריי4 נתבליהגידולי  מבי כלהחשוב ביותר  אוה  .Ocimum basilicum L),ריחבזיל (ה

מחזורי  4�2תלי4 נששכ ,שה חודשי4וכשלנמש� ו קצירי4) 5�3קצירי (�רב ללכר� בדהבזיל גידול 

הרות עבירות. תקופת השיווק העיקרית היא בחור5, נבחממות ובמברובו נעשה הגידול בשנה. גידול 

לטמפרטורה זקוק ה ,בזיל הוא גידול קיצי מובהקהכל ימות השנה.  קיי4בזיל של ווק יל ושודיא� ג

 ,באזור בית שא, בקעת הירד והבשורבעיקר הגידול רוכז תקינה. בעבר ה והתפתחותש4 גבוהה ל

חיפשו המגדלי4 מאזורי4  ,ית מחירי הדלקימ"צ. ע4 על �18�16המבני4 לשל  ו4מיחנדרש כשבחור5 

י4 המלח. המעבר  אזורו מכ המבני4, צור� בחימו4לא יהיה בה4 לגידול, שמקומות חלופיי4  האל

אמו לתנאי4 המיוחדי4 של האזור (אקלי4, ותשיחדשות � שיטות גידול יצרהלאזורי4 החדשי4 

  זני4 ועוד).  ,קרקע, מי4, פגעי4

א5 הגידול נמש�  �א ,החור5 בעיקר עונת יאשל הבזיל בכיכר סדו4 ההעיקרית גידול ה קופתת

נפגעת איכות הבזיל הנקצר. בעבודה זו  ,טמפרטורהע4 העלייה ב ,בחודש אפריל האביב.לחודשי 

  שיווק.ה הארכת עונתש4 תחילת הקי� לבאביב וזני4 לגידול בה התאמת בחננ
  



  שיטות וחומרי�

מכוסות ביריעות פוליאתיל העבירות מנהרות שתי בניסוי שדה נער�  הר שבכיכר סדו4ובתחנת ז

מינהל של זני4 מטיפוח  עשרהנעשה שימוש בבמבח  .כמקובל באזור ,מש 50רשתות מעליה ו

ארבע שורות לערוגה, שתיל ב �8/4/2017בנשתלו אשר  ,)1וחברות פרטיות (טבלה החקלאי המחקר 

היבול  .כל אחת י4מטר 6אור� זרות בח �4. הניסוי נער� בצמחי4 למ"ר 20של  עומדבס"מ,  20כל 

המקובלי4 סטנדרטי4 ה, ומוי לפי בכל חזרה י4מטר �2הגיע ל כואורכש ,נקצר מחלקות מסומנות

  יצוא.ב

רק חרקי4. נגד מעל הפוליאתיל ורשת צל שחורה  30%הוספה עוד רשת לאחר הקציר השלישי 

 התברר שיש הבדל מובהק ברמת הקרינה חודש לאחר פריסת רשתות הצל בקציר החמישי והאחרו

  נותח בנפרד.בי המבני4, לכ הקציר החמישי 

נהל ימכל קציר נשלחו מדגמי4 לבדיקת איכות לאחר האחסו למעבדה במחלקה לאחסו במ

.דרגות  9 שלמדדי האיכות נקבעו באופ ויזואלי. מדד להופעה כללית דורג בסול4  המחקר בבית דג

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

= התכלות מלאה, תוצרת בלתי אכילה שאינה ניתנת לשיפור  1ומעלה);  2.5(תוצרת מכירה = מדד 

ו ריקבו בעלי4 או בגבעולי4, השחמת עלי4 מכ ,ידי מיו מחודש. גורמי ההתכלות השוני4 על

= רמה  4= רמה מרבית;  5 כלהל:דרגות  9 שלהוערכו כל אחד בנפרד ודורגו בסול4  ,וכמישה

עדר הפג4. רמות הפגמי4 בוטאו לעתי4 ג4 י= ה 1= רמה נמוכה;  2= רמה בינונית;  3והה; גב

מדד בדרגות ו ;של הפג4 ותקש ותומעלה נחשבו דרג 3.0מדד של בבאחוזי4. במקרי4 אלה דרגות 

. יש לציי כי ציוני4 אלו ניתנו לאחר מבח חיי המד5. בזמ ה"מכירה", ותומטה נחשבו קל 2.5של 

לאחר חיי  האיכות שנמדדהאיכות הבזיל גבוהה משמעותית מהייתה , ית המשלוחידמלאחר ה

 ,לפיכ� .בזמ הקטי5 תהיזו שהיעוד יש לציי כי מדדי הפחת מבטאי4 שינוי באיכות ביחס ל המד5.

עלי4 ו הועוצמתאופי הארומה כגו  הופיעו כבר בקטי5,אלא  ,כתוצאה מהאחסול נוצרו שפגמי4 

   .יופיעו בעמודת ההערות �בעלי גוו בהיר או מנומר או קדקודי4 

  

  2017 ,תחנת זוהר �ניסוי זני בזיל ב ווקישחברת האו  והמטפח זני הבזיל :1טבלה 

  /משווקמטפח  ז

  ה יערומנהל המחקר החקלאי, נו  פרי

  ה יערו, נומנהל המחקר החקלאי  רחוב

  ה יערו, נומנהל המחקר החקלאי  יהורו

  ה יערו, נוהחקלאימנהל המחקר   428

  משתלת שורשי4  תמר

  משתלת שורשי4  אלפא

  חברת גנסיס  ארומה

  חברת אורליאנסקי  לאורו

5031 CNGB  חברת אורליאנסקי 

5033 CNGB חברת אורליאנסקי 

  

  

  



  תוצאות

  חזותי של הזני� אפיו�
י יד להתבצע ע האפיוהזני4 השוני4.  אפיוש4 לתצפיות  כמהנערכו במהל� תקופת הגידול 

  :יולהל תוצאותו ,מגדלי4, מדריכי4 ושתלני4

. לא אחרו החלקות לא היו אחידות במופעהקטי5 הלקראת א�  ,מקובל בשיווקהיה כ ומופע � פרי

  פריחה. נראתה

, א� בחלק אחידהיה מופע הפריחה בי הקטיפי4. נראתה . לא מעט מקומטתועלווה גדולה ה � רוויה

  וזאיקה.מהעלי4 נראתה מ

ו קטני4 יותר. קיימת פכע4 ההתחממות ה4 הא�  ,עלי4 בגודל בינוניהיו הראשו הבקטי5  � רחוב

  נטייה לפריחה.

ראת הקטיפי4 האחרוני4 לקלקיפול.  4טיונ ועלי , א� הוא פחות אחיד.פריז דומה ל ומופע � אלפא

  נראית נטייה לפריחה.

 ינומופע אהמעט מוזאיקה. קיימת נטייה לפריחה. בה4 לעתי4 נראית א�  ,עלי4 חלקי4ה � תמר

  אחיד.

טה לפריחה ופרי. נז דומה למבחינת המופע והאחידות, גדולי4. �בינוניי4 ,עלי4 יפי4ה � לאורו

  בקטיפי4 האחרוני4.

  קטני4 יותר.  ודקי4 ועלי וא� גבעולי ,פריז . דומה למעט טני4עלי4 קה � 428

אחיד. צימוח מהיר לגובה. קיימת נטייה  ינומקומטי4. המופע א , ולעתי4עלי4 בינוניי4ה � ארומה

  לפריחה.

5031 CNGB � עלי4 גדולי4, מקומרי4 ומכווצי4. קצב הצימוח איטי. קיימת נטייה לפריחה. ניכר ה

  כללי שונה לחלוטי מהזני4 המשווקי4 כיו4 ליצוא.המופע ה כי סובל מהחו4.

5033 CNGB � דומה מאוד לנטייה לפריחה. יש צימוח איטי והעלי4 גדולי4 ומקומרי4. ה .5031 ז

  כללי שונה לחלוטי מהזני4 המשווקי4 כיו4 ליצוא.המופע ה הצבע ירוק כהה יפה.

  יבול
שנקצר בי החודשי4 אפריל ליוני המצטבר מבחינת היבול לא נבדלו ביניה4 באופ מובהק הזני4 

 את בינואילו הז רחוב ה ,היה היבול הנמו� ביותר 428ז ל ).1איור ו 2טבלה (לאחר חמישה קצירי4 

  היבול הגבוה ביותר. 

  2017 ,תחנת זוהר �בזיל הניסוי זני ב) מטר ערוגהלק"ג יבול לשיווק (ה � כלס :2טבלה 

 ערוגה למטר ג"קב יבול  ז

 3.48  פרי

 3.95 רוויה

 3.98 רחוב

 3.76 תמר

 3.82 אלפא

428 3.41 

 3.58 4ארומה 

 3.84 לאורו

CNGB-5031 3.51 

CNGB-5033 3.66 



 

  

  2017 יוני�זני4 השוני4 במהל� החודשי4 אפרילבמצטבר של הבזיל היבול ה :1איור 
  

  בדיקות איכות וחיי מד&
הייתה גבוהה  משלוח וחיי מד5 תסימולציילאחר בארבעת הקצירי4 הראשוני4 איכות כל הזני4 

 השהתבטאה בהשחמ ,הזני4 ירידה גדולה באיכותבכל נראתה . בקציר החמישי )�5ו 4, 3 (טבלאות

במבני4 שתי חזרות  מהשוואת. במצב של התכלות מלאהזני4 היו ה). חלק מ6קבו (טבלה ירבו

 מסוימי4 זני4ב , במובהק או שלא במובהק,טובה יותראיכות קבלת מגמה של ה נראת שוני4,

נמוכה נותר הצללה ההיבול במבנה בעל הבז פרי נראה כי  ).7(טבלה  A+B)(פחות צל והשמבנה ב

ראוי לשיווק. בזני4 אלפא, ארומה, לאורו  תילכבהיבול במבנה המוצל נמצא שבעוד  ,ראוי לשיווק

ותמר לא נראו הבדלי4 גדולי4 בי המבני4 השוני4. הז אלפא נמצא ראוי לשיווק ג4 בקטי5 

ראוי לשיווק בפער  בלתיכהיבול נמצא  מאודצל והשבמבנה ו ,החמישי במבנה בעל הצללה נמוכה

  קט מאוד.

  2017 ,תחנת זוהר �מבח זני בזיל בקציר ראשו ב מדדי איכות וחיי מד5 :3 טבלה
  (כל החזרות ביחד כמדג4 אחד) 9.5.17ארי� בדיקה: ; ת30.4.17תארי� אסי5: 

 ז

  
 מדד
 הופעה

 מדד
 כמישה

 השחמת קבו עלי4יר השחמה
 אמירי4

 נשירת
  הערות עלי4

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

 (1-5) קשה
%  

 (1-5) (1-5) קשה
 

  1.3 1.0 0.0 1.2 0.0 1.0 1.1 3.8 פרי

   1.0 0.0 1.3 0.0 1.0 1.2 3.7 רוויה

 ריח מתוק  1.0 0.0 1.4 0.0 1.1 1.0 3.6 רחוב

  1.0 1.0 0.0 1.1 0.0 1.1 1.0 3.9  תמר

 ריח אניס חלש  1.0 0.0 1.5 0.0 1.2 1.1 3.4 אאלפ

 הירוק כה העל 3.0 1.0 0.0 1.1 0.0 1.6 1.0 3.5 428

 ריח חלש 2.0 1.0 0.0 1.3 0.0 1.5 1.3 3.3 4ארומה 

  1.5 1.0 0.0 1.1 0.0 1.3 1.1 3.7 לאורו

 ירוק כהה העל  1.2 0.0 1.1 0.0 1.4 1.0 3.4 5031

 ירוק כהה העל 1.0 1.2 0.0 1.3 0.0 1.2 1.3 3.3 5033
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אלפא 428 4ארומה  לאורו



  
  

  2017 ,תחנת זוהר �מבח זני בזיל בשני הקציר במדדי איכות וחיי מד5 : 4 טבלה
  לחוד) מהכל חזרה נדג .ש חזרותו(ממוצע של של 21.5.17תארי� בדיקה: ; 11.5.17תארי� אסי5: 

  ז
 מדד

 הופעה
 מדד

 כמישה
 השחמת קבויר השחמה

 אמירי4
 נשירת
  הערות  עלי4

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

 (1-5) קשה
% 

     (1-5) קשה
 עלי4 קטני4  1.5 1.0 0.0 1.1 0.0 1.2 1.5 3.4  פרי

 אמירי4 בהירי4 1.7 1.0 0.0 1.4 0.0 1.6 1.7 3.1 רוויה
 ריח מתוק 1.2 1.0 3.3 1.4 0.0 1.5 1.1 3.3 רחוב
 ריח מתוק 1.2 1.0 0.0 1.3 0.0 1.5 1.3 3.3 תמר
 ריח אניס 1.3 1.2 0.0 1.3 0.0 1.5 1.3 3.2 אאלפ

428 3.1 1.3 1.6 0.0 1.4 0.0 1.0 2.5   
 ריח פירותי 1.3 1.0 0.0 1.5 0.0 1.7 1.2 3.2 4ארומה 
 ריח מתוק 1.5 1.0 0.0 1.6 0.0 1.6 1.2 3.2 לאורו

 עלי4 גדולי4 1.3 1.2 3.7 1.6 0.0 1.4 1.0 3.0 5031

 עלי4 גדולי4 1.7 1.2 0.0 1.3 3.3 1.7 1.6 3.1 5033
  
  
  
  

  2017 ,תחנת זוהר �מבח זני בזיל ברביעי הקציר ב: מדדי איכות וחיי מד5 5 טבלה
  לחוד) מהכל חזרה נדג .ש חזרותו(ממוצע של של 13.6.17תארי� בדיקה: ; 4.6.17תארי� אסי5: 

 הערות נשירת השחמת רקבו  השחמה מדד מדד ז

   עלי4 אמירי4 עלי4     כמישה הופעה   

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

  קדקודי4 1.5 1.1 1.4 0.0 1.7 1.0 3.2 פרי
 מקומטי4 1.7 1.0 1.7 0.0 1.4 1.0 3.1 רוויה

  ריח מתוק 1.4 1.0 1.3 0.0 1.4 1.0 3.3 רחוב
 רותי חלשיריח פ 1.5 1.1 1.7 0.0 1.6 1.0 3.0 תמר

 ריח אניס 1.2 1.2 1.6 0.0 1.4 1.0 3.1 אאלפ

 גבעולי4 דקי4 1.5 1.0 1.4 0.0 1.6 1.0 3.1 428

 1.4 1.1 1.9 3.3 1.7 1.0 2.9 4ארומה 
קדקודי4 
 מקומטי4

   1.3 1.1 1.4 0.0 1.5 1.0 3.3 לאורו

 פריחה מתקדמת 1.7 1.1 1.8 0.0 1.8 1.0 2.9 5031

 פריחה מתקדמת 1.3 1.2 1.8 0.0 1.8 1.0 2.9 5033
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  לחוד) מהכל חזרה נדג .(ממוצע של ארבע חזרות 25.6.17תארי� בדיקה: ; 14.6.17תארי� אסי5: 

 מדד  ז
 הופעה

 השחמה
השחמת 
 אמירי4

  עלי4  קבויר
 קבויר

 גבעולי4
נשירת 
 עלי4

מדד 
 כמישה

  
(1-5) (1-5) 

(%)  
 קשה 

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

קשה   
(1-5) (1-5) (1-5) 

 1.0 2.4 1.0 17.5 2.1 1.0 37.5 2.5 2.4  פרי

 1.0 2.5 1.0 42.5 2.6 1.0 77.5 3.0 2.1 רוויה

 1.0 2.6 1.1 67.5 3.0 1.0 75.0 3.3 1.9 רחוב

 1.0 2.8 1.0 82.5 3.1 1.3 92.5 3.5 1.8 תמר

 1.0 2.2 1.0 30.0 2.3 1.0 40.0 2.6 2.4 *אאלפ

428 1.9 3.3 72.5 1.2 3.1 60.0 1.0 2.7 1.0 

 1.0 2.1 1.1 52.5 2.8 1.1 58.8 2.9 2.1 4ארומה 

 1.0 1.7 1.0 80.0 2.9 1.1 70.0 3.0 2.0 לאורו

5031 1.3 4.1 97.5 1.1 4.0 97.5 1.0 3.0 1.0 

5033 1.4 4.3 100 1.0 4.3 100.0 1.0 3.0 1.0 

*  בלבד חזרות 3 נדגמו אלפא מהז
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  ז
 

  חזרות
 

 מדד
 הופעה

 קבו עלי4יר השחמה
 נשירת
 עלי4

 (1-5) קשה % (1-5) קשה % (1-5) (1-5)

 a+b 2.5 2.3 20.0 2.0 10.0 2.3  פרי

 c+d 2.2 2.8 55.0 2.3 25.0 2.5 פרי

 a+b 2.1 3.0 80.0 2.5 25.0 2.8 רוויה

 c+d 2.0 2.9 75.0 2.7 60.0 2.3 רוויה

 a+b 2.2 2.8 50.0 2.3 35.0 2.5 רחוב

 c+d 1.6 3.8 100.0 3.6 100.0 2.8 רחוב

 a+b 1.9 3.5 90.0 3.0 80.0 2.8 תמר

 c+d 1.8 3.4 95.0 3.2 85.0 2.8 תמר

 a+b 2.5 2.6 40.0 2.1 30.0 2.3 אאלפ

 c+d 2.3 2.6 40.0 2.5 30.0 2.0 אאלפ

428 a+b 2.3 2.7 50.0 2.4 30.0 2.8 

428 c+d 1.5 3.9 95.0 3.9 90.0 2.5 

 a+b 2.2 2.6 42.5 2.5 40.0 2.3 4ארומה 

 c+d 2.0 3.1 75.0 3.1 65.0 2.0 4ארומה 

 a+b 2.2 2.7 50.0 2.5 65.0 1.5 לאורו

 c+d 1.9 3.3 90.0 3.3 95.0 1.8 לאורו

  



  דיו� ומסקנות

ובדיקות בוצעו חמישה קטיפי4 שבמהלכ4  ,גידוללאחר שלושה וחצי חודשי מהתוצאות שהתקבלו 

 ,יבול לא נראו הבדלי4 מובהקי4 בי הזני4. מבחינת איכות הבזילהמבחינת מצאנו כי  ,איכות

קיי4 הבדל בי הגידול תחת הצללה כבדה לבי נראה כי ה פגיעה באיכות. תבקציר החמישי נרא

 יתרבמטובה יותר ב ההייתואיכות הבזיל ברמות קרינה גבוהות יותר  ,גידול בהצללה פחות כבדה

ג4 ה4 א�  ,חמישי לאחר בחינת חיי מד5הרק הזני4 אלפא ופרי נראו ראויי4 לשיווק בקטי5 הזני4. 

הוחלט כי לא  ,נתוני היבולעל מהגידול בשטח ובהסתמ� על התרשמות בעלי ערכי4 מינימליי4. היו 

הז אלפא נראה כבעל פוטנציאל ה . �428ו CNGB  5033�CNGB,�5031נמשי� לבחו את הזני4 

פרי ע4 נטייה לפריחה לקראת תו4 תקופת ז . המופע דומה לווה מבחינת איכות ומבחינת יבול

 ג4 בסתיו. ,כמו רחוב, רוויה, לאורו, תמר וארומה ,הגידול. אנו נמשי� בבחינת ז זה וזני4 נוספי4

 יתרו בולט בהשוואה  שיעיד על ,מובילז עדיי  חסרכי לעונת המעבר  עולה הנוכחיזני4 הממבח

לבחו ובעל האיכויות הטובות ביותר. יש להמשי� הוא זני4 האחרי4. בשלב זה נראה כי הז פרי ל

  לעונות המעבר.שיותאמו זני4 נוספי4 

  

  תודה בעתה

תודה במימו הניסוי.  על השתתפות4להנהלת ענ5 הירקות ומועצת הצמחי4 תודתנו נתונה 

. אנו מודי4 לקק"ל על תמיכתה במער� תרומת השתילי4 לע "שורשי4"ו "חישתיל"ת ולמשתל

   הניסויי4 של מו"פ ערבה.
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