
a
I

s
o

a

 של ונתי1ת ערך
ת זני ^0למ קטניו פו

ת  ף׳0יו ^די
 בו־גדליהי דני^ל

צוקרמף: ^פרים

ם0ם קטניות צמחי קי ת ץויכותי פוץ0ם פ  נערך לאחרונה חלב. לפרו
העדיפים הזנים הם ץיזה ,1הץו־ בתנץי להשוות, כדי מחקר

ת שחת  איכותי סיבי מזון מהווה קטני
 בחלבון עשיר גירה, מעלי עבור

 במחזור גבוהה. נעכלות ובעל ובמינרלים
סס שרובו שדה גידולי דגן, גידולי על מבו

ת צמחי בגידול רבה חשיבות יש  קטניו
 בקרקע החנקן מאזן שיפור המאפשרים

ת זני דגניים. בר עשבי והדברת  קטניו
ם  לרביצה בנטייה מאופיינים בארץ, הגדלים מסחריי

ת היבול להפחתת הגורמת  וכתוצאה מחלות, והתפתחו
שחת איכות מכך ש קיים לכן, ירודה, ה  אחרי מתמיד חיפו

ת זני ם חדשים קטניו  או פחותה רביצה בדרגת המאופייני
ם לחלופין ם למצוא מנסי ם תנאי מאליי  גידולים של אופטי

 מדדי נבחנו זו בעבודה בשני. תומך אחד זן בהם משולבים
 ואספסת, תלתן בקיה, אפונה, זני של תזונתי וערך איכות

ם זנים כולל  בחורף שגודלו משולבים וגידולים חדשי
ת זני של הארציים המבחנים במסגרת 2002/03  קטניו
למספוא.

 □,חדש קשיות זני אחוי חתחיד חיפוש היים
 לחלופין או פחותה וניצה בדרגת המאופיינים

 של אופטימאליים תנאים למצוא מנסים
בשני תומך אחד זן בהם משולבים גידולים

״נגב חדשים אפונה זני גודלו הנגב( )במשמר המערבי בנגב
- ״1 -  + ״דן משולב וגידול ״דן״ מסחרי זן ״עלמה״, ו

 הגבוה היבול את שהניב ״1 - ״נגב הזן (.1 )טבלה גלנרוי״
ם(, ק״ג 785) ביותר  יותר מובהק באופן מכיל ח״י/דונ
חיידקי ע״י הנעכלות ליגנין. של נמוך וריכוז אורגאני חומר

ל1 ה ם, ’נעל לחקר המכון , החקלאי המחקר מנ ״  ח
לבקר המחלקה

שדה ’לגידול המחלקה שה״מ,2

״נגב שלזן מראה תאים, דפנות ושל יבש חומר של הכרס
 ״עלמה״. הזן נמצא אחריו ומיד מובהק יתרון יש ״1 -

ת רבץ ״דן+גלנרוי״ המשולב הגידול ת יבול והניב פחו סי ח  י
 דפנות ושל היבש החומר כלל של התזונתי ערכו אבל גבוה,

 שנבחנו. האפונה זני מכל הנמוך היה התאים
)תענך( יזרעאל ובעמק אייל( )בקיבוץ השומרון בשפלת

מו תכולת - אפונה זני ו. טבלה  דפנות האורגני, חו
ס חיידקי ע״י והנעכלות הליגנין התאים,  הכו

מו ע״ב )% יבש( חו
נעכלות

דפנות מו חו ליגנין דופן מו חו הזן
תאים יבש תא אורגני
48.1 65.6 6.16 48.9 90.6 1 - נגב
47.5 65.2 7.08 48.2 88.9 עלמה
46.0 63.5 7.24 49.3 88.5 דן
43.3 62.7 7.18 50.4 88.7 דן+גלנרוי

 ״תבור״ תלתן זן ו-״שדות״, ״פופני״ בקיה זני נבחנו
תן שדות״ בקיה עם ״תלתן של משולבים וגידולים תל  ו-״

ת פופני״. בקיה עם  בשפלת הגידולים איכות של התוצאו
 צמחי הגידול, אתרי בשני .2 בטבלה מוצגים השומרון

 חלבון. של ביותר הגבוה הריכוז את הכילו ״פופני״ בקיה
 חלבון ביותר, הגבוה בריכוז ליגנין הכיל ״התבור״ תלתן

ת ביותר, הנמוכה היתה נעכלותו כן, כמו נמוך, בריכוז סי ח  י
 משמש התלתן המשולבים, בגידולים הגידולים. ליתר

 הגידול הרביצה. דרגת להקטין במטרה תומך כצמח
 היבש החומר יבול את מעלה תלתן עם בקיות של המשולב

 דפנות ונעכלות הכללי התזונתי הערך את ומשפר לדונם
 הבודדים. הזנים לגידול בהשוואה התאים,

 זו, בעבודה אספסת. של אחד זן בעיקר מגדלים בארץ
בשנת רק שנלקחו מדגימות האספסת צמחי איכות נבחנה
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 הליגנין החלבון, תכולת - אייל( )בקיבוץ השומרון בשפלת שגודלו ותלתן בקיה זני .2 טבלה
יבש( חומר ע״ב )% התאים דפנות ושל היבש חומר של הכרס חיידקי ע״י והנעכלות

תאים דפנות
נעכלות

יבש חומר ליגנין חלבון הזן
42.3 56.5 4. 9ו ו7.5 ״שדות״ בקיה

43ו. 59.3 8.67 ו8.6 ״פופני״ בקיה
39.7 56.0 ו0.80 ו5.7 ״תבור״ תלתן
45.2 62.0 9.33 ו6.0 ״תלתן״ + ״שדות״ ב.
44.5 ו5 .6 9.48 ו7.5 ״תלתן״ + ״פופני״ ב.

אספסת של in vitro נעכלות ערכי על הגידול שנת השפעת .1 איור

ת גידול: אתרי ממספר 2003  וכפר עדן חוו
 חיים מעוז לגידול(, ראשונה )שנה הנשיא
)שנה רופין בכפר לגידול(, שנייה )שנה

 )שנה ושמיר סאלד בכפר לגידול(, שלישית
 שנה רק שנבחנו הדגימות לגידול(. רביעית

ככל - ו( )איור מגמה על הצביעו אחת

האספסת, צמחי של הגידול שנת שעלתה
דפנות ושל היבש החומר של הנעכלות שיעורי
הדרגתי. באופן ירדו התאים

לסיכום
 חומר של הנעכלות ערכי - אפונה זני ו.

 אפונה זני של התא דופן ושל היבש
 ״נגב-ו״, הבא: סדר לפי יורדים שנבחנו

 עם ״דן״ זנים ותערובת ״דן״ ״עלמה״,
חס ״גלנרוי״,  בתכולת לעליה הפוך בי

ת ם. דפנו ה התאי ״ מזן אפונ ו ב- ג  ״נ
ת נמוכה רביצה בדרגת מאופיין סי ח  י

 זה חדש שזן נראה לכן גבוה, נעכל וביבול
 איכותי סיבי מזון לספק במיוחד מתאים

הבקר. לענף
 מאופיינת ״פופני״ בקיה - בקיה זני .2

 נמוכים וליגנין תא דופן בתכולת
 ושל היבש החומר של גבוהה ובנעכלות

ם דפנות  ״שדות״. לבקיה בהשוואה התאי
 בקיה או ״שדות״ בקיה של משולב גידול

 והערך היבול את משפר תלתן, עם ״פופני״
 זן כל של לגידול בהשוואה התזונתי

ת בנפרד,  של הרביצה הפחתת בעקבו
המשולב. הגידול

 שנערך האספסת צמחי מבחן - אספסת .3
 הדרגתית ירידה על הצביע זו בעבודה
ם באיכות  הגידול, שנות במשך הצמחי

 ירידה הליגנין, בריכוז בעליה המתבטאת
 היבש החומר ובנעכלות החלבון בתכולת
■ הכרס. חיידקי ע״י התאים ודפנות

דן אפונה תערובת
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