
 עופר גורן/  2015 -בכותנה  מבחן זנים ארצי

 לבהתודות מקרב 

 ., למשקים והחוות אשר ביצעו את המבחנים בשדותיהםתרמו להצלחת מבחן הזניםשהושיטו יד ו אלולכל 

 .זרעי ישראלחברת  -וצוותו חגי מדיני ,גד פישלר

 שה"מ. -, דודי שמשבועז נוי .גליל מערביניסיונות החוות בצוות העובדים ו ישי קצירזיו, -רמי בר

 שה"מ. -חוות גד"ש גליל עליון. און רבינוביץברוני פוייר וצוות העובדים 

 .ו. מגדלים עמק יזרעאל -, יורם שטיינברגשה"מ -אור רם .העמקגד"ש וצוות  , שי חמדירועי רבן

 .ועדת מגדלי דרום -איתן סלע .צרעהגד"ש  וצוות צור אסף ,אורי טל

 .ניסוייםל המנפטה -'סיבי הדרום' -מושי ,יורםאיציק, , עופר

 .מועצת הכותנה ,ויאיר אדלר שחר-בועז בןמתניה צונץ, מנחם יוגב, 

 בשגגה. הוזכר, ולכל מי שלא מועצת הכותנה והנהלת ענף הכותנה

 כללי

 בישראל. מסחרי לגידול חדשים והכנסתם בתהליך בחינת זנים חשובהוא שלב  המתקיים מדי שנה מבחן הזנים הארצי

 .מיני-מכלוא ביןזני ו ,פימה של כותנתנבחנו זנים חדשים  במסגרת מבחן הזנים הארצי השנה

, שניהם שנה ביקורתזן כ , הראשון7וגולית  5גולית  יםמסחריה ניםזלשני ה בנוסף קווים 10 השתתפו פימהה זני מבחןב

 .ויםקו 9הוצאו  אשתקד שנערך הפימהזני ממבחן  זרעי ישראל. 'חבב טופחו זני וקווי הפימהכל  .במבחן רביעית

 , ובנוסף אליהם:ראשונהשנה  HY-8749, HY-4958 :יםיקווים/זנים, שנ 6השתתפו  (אקלפילוא )במבחן זני המכ

YD-641, YD-1162 ,YD-271 וזן הביקורת YD-1432. 

סיב חזק היה , V-64-ו V-70הקווים , עדינות סיב נמוכה קיבלו V-31-ו V-59הקווים  ביבולהצטיינו  במבחן זני הפימה

 .V-70, ובאורך הסיב הצטיין הקו 7ולזן גולית  V-31לקו 

הראה ערכי עדינות הקרובים  641ביחד עם הזן את היבול הגבוה, השיג  1432מיני זן הביקורת -הבין במבחן זני המכלוא

 גרם טכס.  35סיב בחוזק רצוי מעל  הציגוים שנבחנו לא לפימה והיה נחות משאר הזנים באורך הסיב. הזנ

 
  שיטות וחומרים

חוות גד"ש : אתרים 4 -ב ,עמק יזרעאל, גליל מערבי ודרוםגליל עליון, : ארץאזורים ב 4-בהתבצע  2015המבחן בשנת 

 . )ליד כפר מנחם( קזזהבצרעה גד"ש ו ,עכוליד  גליל מערבי , חוות הניסיונותהעמק )קיבוץ גבת(גד"ש )ליד צומת גומא(, 

 .שש חזרותבמבנה מבחני הזנים בבלוקים באקראי 

 שורותה 4נזרעו  בכל חלקה ,מ"ר לחלקה 70מעל  ,מ' 12-15שורות באורך של כ  6 המבחן נערך בחלקות קטנות,

 בחלקה נזרעולמעט בחוות עכו, שם ) בשדה נזרעו בזן המסחרישתי השורות הקיצוניות ו בזן הנבחןבשישייה  מרכזיותה

 ,הביקורת ניהתנאים הם השקיה בטפטוף במתכונת מסחרית מקובלת בכל אזור בהתאם לז. (בלבד של כל זן השורות 4

כל מבחן קיים משטר השקיה דומה לחלקה  .יםהמארח או החווה מסחרי של המשקהביצוע בבהנחיית המדריכים ו

קזזה, בצמוד למבחן זני הפימה נזרע מבחן זני -בצרעה .5גולית  המסחרי הביקורת ןמסחרית צמודה ובהתאם לז

כמויות המים צומצמו  ,משטר ההשקיהבאותה מתכונת של מבחן הפימה ובאותם התנאים למעט  מיני-הבין המכלוא

  בהתאם לצריכת המים הנמוכה יותר של זני המכלוא על ידי "חניקת" שלוחות הטפטוף בחלק מההשקיות.

 ק"ג( 8-11משקלים בין ) השקיםמשני אחד  .הגולמי נשקל היבולולשקים  קטפתב המרכזיות של זוג השורות נערך קטיף

למיון נשלחו  מהסיבים ודוגמאות שם נקבע אחוז הסיבים ,סיבי הדרוםב םניסוייללניפוט במנפטה  אדוגמכנלקח 

  .אינן מוצגות( אלו תוצאות) , ולמיון ידני לקביעת טיב, צבע ולכלוךבהרצליהבמכון המיון  HVI-ה האיכות במערך

 .לדונם גולמיהיבול האת חשב על מנת ללאחר הקטיף  המדויק ךאורקביעת הנמדד ל החלקהשטח הקטוף בכל 



 2 

 .Tukey-Kramer (>P5%) מחמיר , על פי מבחן שונות JMPהניתוח הסטטיסטי נערך בתוכנת 

 

 .מודגשהביקורת  זן. 2015: רשימת הזנים שהשתתפו במבחן זנים ארצי בעונת  1טבלה 

 

 

 תוצאות

 .שונותהמבחן ב p<0.05 ברמת מובהקות בין ממוצעים אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק

 .בכל האתרים שנבדקו העיקריים והאיכותח ומכילות את מדדי היבול "הטבלאות המרכזות מופיעות בסוף הדו

 

 אחוז סיבים

 ,)חומר סיבים טוב שנפלט( וניקוי הלכלוך ניפוטהמכונות בתהליך הרות עבודת ילכשבעיקר הקשורות  ,עקב בעיות

 ניסוייםכמה בבעבר, נמוכים מאלו המתקבלים בניפוט המסחרי.  יםיוניסל המנפטהאחוזי הסיבים שהתקבלו מ

לבין ניפוט במנפטה מסחרית  יםיוניסל המתאם טוב בין אחוזי הסיבים במנפט נראהשל זנים רבים להשוואת תוצאות 

 "תנרמל" את אחוזי הסיבים עבור כל הזנים 4% -נמצא שתוספת של כו, 'זרעי ישראל' חברתבהמצויה גלילית נפטה ובמ

  .לאחוזי המנפטה המסחרית

היה נראה ו ,שיפורים במנפטה בכמה ומועצת הכותנה מתקציב המו"פכספים  הושקעו האחרונות שבשניםלמרות 

עקב השונות  .גדולות תקןה סטיותואחוז  25-26מאוד סביב  נמוכיםהיו השנה  אחוזי הסיבים ,ית הבעיות נפתרושמרב

תוצאות יבול ללהערכתי אין  ,ביבול הסיבים בין הזנים הבדל סטטיסטי ובהעדרהגדולה בתוצאות אחוזי הסיבים 

 . במסקנות המבחן משמעות רבה הסיבים

רשימת זנים לזריעה 2015

שנה במבחןמכלואחברהשם מסחרישנה במבחןזן פימהחברהמספר

ביקורתYD-1432הזרעגולית 5בקורתZI-GL-5ז.ישראל1

YD 641הזרעגולית ZI-GL-747ז.ישראל2

YD 1162הזרעV-21ז.ישראל3

YD 271הזרעV-81ז.ישראל4

HY 87491הזרעV-121ז.ישראל5

HY 49581הזרעV-141ז.ישראל6

V-311ז.ישראל7

V-591ז.ישראל8

V-601ז.ישראל9

V-641ז.ישראל10

V-671ז.ישראל11

V-701ז.ישראל12

רשימת אתרים לזריעה 2015

מכלואפימהאזוראתר

Xגליל עליוןחוות גד"ש

Xגליל מערביחוות עכו

Xעמק יזרעאלגד"ש העמק

XXדרוםצרעה - קזזה
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 פימה

קיימים ש סבירש אף על פי, ופחות ליבול הסיביםלתוצאות היבול הגולמי בעיקר תייחס א כהמשך לסעיף הקודם - ולבי

 :גבוהה יבולה הציגו אתשנה ראשונה במבחן הארצי המצויים  םקווישני . בין זנים באחוזי סיבים הבדלים גנטיים

V-59, V-31 זן כ שימש האחרון) 5גולית  ,7גולית  :שני הזנים המצויים שנה רביעית במבחן מובהקבלא נבדלו מהם ו

 הראו V-64-ו V-67 קווים שהראו יבול גולמי נמוך יחסית במבחן: שני .V-8, 70, 2, 14, 12: ( והקווים החדשיםביקורתה

. כיוון (2הגבוהים )טבלה משלושת רק היה נחות  V-60הקו  , ואילוזנים לעיל במובהקלו קוויםל ביחס ות ביבולתינח

לזנים יבול מדד התנאי השנה היה יתרון מובהק בשבלראות , ניתן זן*אזור מובהקת שלא נמצאה בניתוח השפעת גומלין

 .(3)טבלה  בגליל העליון וחוות גד"ש בדרום קזזה-צרעהעכו על פני בו גבתב שנבחנו

בתחום  ר גבוהיייקרונלמ םזניהת עקב נטייבזני הפימה הישראלית  העיקרית הבעיההפך להיות זה מדד  -עדינות

כיוון . בכלל הארץערכי עדינות טובים, כלומר נמוכים יחסית, השנה דווח ממכון המיון על לזני פימה.  המקובל הטוויה

, יתכן שנכון (5)טבלה  נמוכיםיחסית עם ערכים  נתונים ממבחני הזנים מראים על ערכים גבוהים, למעט עמק יזרעאלש

לממוצע  ותהתייחס אפשרית ביבול הגולמי, כמו. שהתקבלו םיהיה להתייחס לדירוג בין הזנים בלבד ופחות לערכי

ממוצע מיקרונייר  שקיבל ,5לזן הביקורת גולית  ביחס. (4)טבלה  הכללי של האתרים ושל הזנים בהעדר ה"ג מובהקת

 הגסעם הסיב השונים במובהק מהקו  4.37עם  V-64ואחריו  4.30עם  V-70: הטובים קווים קיבלו את הערכים שני ,4.50

שנערך  מהמבחןושונה במובהק רק  4.42הנמוך ביותר  בממוצעשבעמק  המבחןבין האתרים . 4.74שקיבל  V-2ביותר 

 .4.64ממוצע הערך הגליל העליון, עם ב

דומה בין האתרים ואף בין הזנים בתוך כל אתר כיוון שההבדלים הסטטיסטיים מעטים. כיוון שאין רמת החוזק  -חוזק

 7. כמו בכל ארבעת השנים הקודמות הזן גולית (4נסתכל על הדירוג הכללי של הזנים )טבלה  אתרמובהקת זן*ה"ג 

יחסית  עדינותו גם תכונות טובות נוספות כמו יבול גבוהשמראה  V-31ממשיך להפגין סיב חזק ואתו גם הקו החדש 

 .V-59 והקו 5גולית  תביקורגם זן ה הם כמוו, ןנחותים במובהק מהזנים החזקים במבח V-12,70,8הקווים .  טובה

. הקו V-60,12,8,64ומהקווים  5אינו שונה סטטיסטית מזן הביקורת גולית  V-70הקו הארוך בממוצע הכללי   -אורך

, וכל אלו אינם עולים על אורך V-59,64ומהקווים  7אינו שונה סטטיסטית מהזן גולית  V-31הנחות באורך הסיב הינו 

העדר ה"ג זן*אזור מראה השנה שבאתרים בעמק ובגליל אורך הסיב גבוה . 8קבוצת האורך מ נמוכיםכן  לעאינץ' ו 41

 .(4)טבלה  מהמבחן בדרום, והמבחן בעכו קצר מכולם

 

  מיני-מכלוא בין

המטרה העיקרית במבחן זני מכלוא השנה הייתה לנסות ולמצוא זנים ישנים או חדשים עם חוזק סיב העולה על הזן 

 . YD-1432המסחרי הנוכחי 

אתייחס ליבול הגולמי בלבד. הזן מסחרי  ,בעניין אמינות אחוז הסיבים במנפטה לניסויים ,לעילהאמור  על פי -יבול

 .(6)טבלה  9458, 641, 271משלושת הזנים/קווים גבוה במובהק היבול את ההניב  1432כיום 

בעל עדינות  271מיקרונייר. הזן  4בעלי עדינות המתקרבת לזני הפימה, מעל  1432 תוזן הביקור 641הזנים  -עדינות

 (.6נמוכה במובהק משניהם )טבלה 

מיני בארץ. לא היה שוני סטטיסטי -מבחן הזנים לא הביא בשורה מבחינת בעיית חוזק הסיב בזני המכלוא הבין -חוזק

 (.6ס )טבלה כם טיחידות גר 35בין הזנים במבחן ואף אחד מהזנים לא עבר 

נמדדו אינץ' במובהק  לעומת שאר הזנים שנבחנו במבחן, כולם  1.30היה נחות באורך הסיב  1432זן הביקורת  -אורך

 (.6אינץ' )טבלה  1.35-8סביב 

 

  



 4 

 :2 טבלה

  

 .5%שונות מצביעות על הבדל מובהק ברמה של  אותיות

 

 

 

מבחן זני פימה - ממוצע ארצי כל האתרים 2015 
נו משקף תוצאה במנפטה המסחרית * יבול הסיבים עפ"י % הסיבים במנפטה לניסויים ואי

גולמי-אחוזים מביקורתיבול סיבים* ק"ג/ד'יבול גולמי ק"ג/ד'שם הזן

V-59A738A188A101.5%

V-31A731A186A100.5%

A730A187A100.4%גולית 7

AB727A193AB100.0%גולית 5

V-8AB724A171AB99.6%

V-70AB722A183AB99.3%

V-2AB721A191AB99.1%

V-14AB714A172AB98.2%

V-12ABC690A171ABC94.9%

V-60    BC678A180    BC93.3%

V-64       CD648A173       CD89.2%

V-67          D608A175          D83.6%

70318196.6%

אורך, אינץ'חוזק, גרם/טכסעדינות, מיקרוניירשם הזן

V-2A4.74ABC41.6   BC1.42

V-60AB4.69ABC41.0ABC1.43

V-14AB4.68ABC40.3   BC1.42

V-59ABC4.61   BC39.9      CD1.40

ABC4.59A42.9      CD1.40גולית 7

V-67ABC4.53AB42.7      CD1.41

ABC4.50   BC39.8ABC1.43גולית 5

V-31ABC4.47A43.0         D1.37

V-8ABC4.44      C39.7ABC1.44

V-12ABC4.44      C38.9ABC1.43

V-64   BC4.37ABC41.3AB1.45

V-70      C4.30      C39.5A1.47

4.5340.91.42ממוצע

Rdגוון אפור,   bגוון צהוב,התארכותשם הזן

V-59A5.35   BC11.7   BCD71.8

V-67A5.33ABC11.8   BCD72.1

V-60A5.30     C10.3        DE70.8

V-64A5.28      CD11.5AB73.2

V-14A5.25         DE11.0ABC72.8

AB5.20         DE11.0ABC72.9גולית 5

V-12AB5.16      C11.7ABCD72.2

V-8AB5.13            E10.8A73.8

V-2AB5.09         DE11.1ABC72.5

AB5.06ABC11.9      CDE71.4גולית 7

V-31AB4.98AB12.1           E69.8

V-70   B4.78         DE11.0A73.9

5.1610.872.4ממוצע
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 בין האזור ובין הזנים. תוצאות מדדי יבול גולמי, אורך, חוזק ועדינות הסיבים

 אזור(.ב הזנים מספר חזרות אקראיות של מבחן העדר: מסוימת )בעיהבנפרד גורם כל מאפשרת ניתוח  אזור Xזן  מובהקתלא  ה"ג

 .5%מובהק ברמה של  סטטיסטי ותיות שונות מצביעות על הבדלא

 

 :3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :4טבלה 

 

עדינותחוזקאורך

מיקרונראזורגרם טכסאזוראינץ'אזור

A4.64גלילA41.2עכו A1.45עמק

AB4.58דרוםA41.1עמק A1.44גליל

AB4.49עכוA40.8דרוםB1.42  דרום

B4.42   עמקA40.4גלילC1.38    עכו

4.53ממוצע40.9ממוצע1.42ממוצע

זןזןזן

V-70A1.47V-31A43.0 V-2A4.74

V-64AB1.457 גוליתA42.9 V-60AB4.69

V-8ABC1.44V-67AB42.7V-14AB4.68

V-12ABC1.43V-2ABC41.6V-59ABC4.61

V-60ABC1.43V-64ABC41.37 גוליתABC4.59

ABC1.43V-60ABC41.0V-67ABC4.53גולית 5

V-2   BC1.42V-14ABC40.35 גוליתABC4.50

V-14   BC1.42V-59   BC39.9V-31ABC4.47

V-67      CD1.415 גולית   BC39.8V-8ABC4.44

CD1.40V-8      C39.7V-12ABC4.44      גולית 7

V-59      CD1.40V-70      C39.5V-64   BC4.37

V-31         D1.37V-12      C38.9V-70      C4.30

4.53ממוצע40.9ממוצע1.42ממוצע

יבול גולמי

ק"ג לדונםאזור

A769עמק

A751עכו

B659  גליל

B631  דרום

703ממוצע

זן

V-59A738

V-31A731

A730גולית 7

AB727גולית 5

V-8AB724

V-70AB722

V-2AB721

V-14AB714

V-12ABC690

V-60    BC678

V-64       CD648

V-67          D608

703ממוצע
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 :5טבלה 

 

 .5%מובהק ברמה של  סטטיסטי מצביעות על הבדלותיות שונות א

מבחן זני פימה- ממוצעי כל אתר למדדים השונים 
יבול גולמי

ק"ג לדונםכלליעכוגלילעמקדרום

1V-2A686V-8A816V-8A704V-31A803V-59A738

2V-70AB678V-59A810V-2A7017 גוליתA794V-31A731

3V-31AB6745 גוליתAB800V-12AB695V-70AB7917 גוליתA730

AB727גולית AB669V-2AB794V-70AB694V-59AB7865גולית 47

5V-59AB664V-14AB791V-59AB692V-8AB785V-8AB724

AB774V-70AB722גולית AB789V-14ABC6775גולית AB6647גולית 65

7V-14ABC643V-70AB7765 גוליתABC670V-60ABC760V-2AB721

8V-60ABC611V-31ABC7747 גוליתABC668V-14ABC746V-14AB714

9V-8ABCD598V-12ABC762V-31ABC666V-12ABC742V-12ABC690

10V-64   BCD578V-64ABC729V-60   BCD628V-2ABC733V-60    BC678

11V-67       CD544V-60   BC709V-64      CD620V-64   BC666V-64       CD648

12V-12          D538V-67      C681V-67         D571V-67      C635V-67          D608

629769666751703ממוצע

עדינות, מייקרונר

מיקרונרכלליעכוגלילעמקדרום

1V-2A4.86V-14A4.645 גוליתA4.85V-14A4.85V-2A4.74

2V-59A4.83V-60AB4.59V-14A4.80V-60AB4.60V-60AB4.69

3V-60A4.79V-67AB4.48V-60A4.78V-59AB4.56V-14AB4.68

4V-67AB4.60V-2ABC4.48V-12A4.687 גוליתAB4.56V-59ABC4.61

ABC4.59גולית AB4.487גולית AB4.57V-59AB4.48V-64A4.685גולית 57

6V-8AB4.55V-12ABC4.34V-67A4.67V-8AB4.41V-67ABC4.53

7V-31AB4.52V-31ABC4.31V-2A4.67V-64AB4.405 גוליתABC4.50

8V-12AB4.485 גוליתABC4.27V-59A4.57V-67AB4.40V-31ABC4.47

9V-14AB4.427 גוליתABC4.21V-31A4.54V-2AB4.38V-8ABC4.44

AB4.42V-8ABC4.20V-70A4.45V-31   B4.32V-12ABC4.44גולית 105

11V-70AB4.40V-64   BC    4.127 גוליתA4.45V-12   B4.27V-64   BC4.37

12V-64   B4.29V-70      C3.98V-8A4.35V-70   B4.16V-70      C4.30

4.564.344.624.454.53ממוצע

חוזק, גרם/טכס

גרם טכסכלליעכוגלילעמקדרום

A42.9גולית A43.57גולית A45.4V-67A43.6V-67A44.07גולית 17

2V-31A43.5V-31AB42.4V-64AB41.2V-31A42.9V-67A42.7

3V-67AB42.0V-60AB41.8V-31AB40.9V-64A42.1V-31AB42.4

4V-60AB41.17 גוליתAB41.77 גוליתAB40.9V-2A41.0V-2ABC41.6

5V-2AB41.0V-2AB41.5V-14AB40.8V-60A40.9V-64ABC41.3

6V-64AB40.6V-64AB41.5V-2AB40.1V-67A40.9V-60ABC41.0

7V-8AB40.3V-14AB41.1V-70AB40.1V-70A40.7V-14ABC40.3

AB40.4V-60AB40.1V-12A40.6V-59   BC39.9גולית AB40.25גולית 85

9V-14AB39.8V-70AB40.4V-59AB39.8V-59A40.35 גולית   BC39.8

10V-59AB39.4V-59AB39.9V-8AB39.55 גוליתA40.0V-8      C39.7

11V-12AB38.9V-8AB39.45 גולית   B38.6V-8A39.6V-70      C39.5

12V-70   B37.2V-12   B37.5V-12   B38.4V-14A39.4V-12      C38.9

40.840.940.441.040.8ממוצע

אורך, אינץ'

אינץ'כלליעכוגלילעמקדרום

1V-70A1.45V-70A1.51V-70A1.48V-70A1.43V-70A1.47

2V-12A1.45V-64AB1.50V-2A1.47V-8AB1.41V-64AB1.45

3V-8A1.45V-60ABC1.48V-64A1.467 גוליתAB1.40V-8ABC1.44

4V-64AB1.43V-12ABCD1.47V-14A1.46V-64AB1.39V-12ABC1.43

5V-67AB1.42V-8ABCD1.465 גוליתA1.45V-60AB1.39V-60ABC1.43

ABC1.43גולית ABCD1.46V-12A1.45V-2AB1.395גולית AB1.425גולית 65

7V-60AB1.41V-14ABCDE1.44V-60A1.45V-59AB1.37V-2   BC1.42

8V-14AB1.40V-67ABCDE1.44V-8A1.44V-12AB1.37V-14   BC1.42

9V-2AB1.40V-59   BCDE1.44V-59A1.435 גוליתAB1.37V-67      CD1.41

CD1.40      גולית AB1.38V-2      CDE1.42V-31A1.42V-14AB1.377גולית 107

11V-59AB1.387 גולית         DE1.407 גוליתA1.42V-67AB1.36V-59      CD1.40

12V-31   B1.35V-31           E1.38V-67A1.40V-31   B1.34V-31         D1.37

1.411.451.441.381.42ממוצע
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 .מיני-בין : תוצאות מבחן זני מכלוא6טבלה 

 

 .5%מובהק ברמה של  סטטיסטי ותיות שונות מצביעות על הבדלא

 

 

 סיכום

קזזה בדרום, גבת בעמק, חוות עכו בגליל -אתרים בארץ: צרעה 4-מתוצאות מבחן זני הפימה, שהתקיים השנה ב

 המערבי וחוות גד"ש בגליל העליון, ניתן לציין מספר קווים שהצטיינו בלפחות מדד אחד ובהשוואה לזן הביקורת 

וגולית  7שלא נבדלו במובהק מהזנים גולית  V-31-ו V-59הצטיינו הקווים  ביבול. 7ולזן המסחרי הנוסף גולית  5גולית 

 V-64-ו V-70, שהינו משמעותי ביותר, הקווים העדינותבמדד . V-64-ו V-67. קווים שקיבלו את היבול הנמוך הם 5

 7מיקרונייר. גולית  4.50עם  5נמוכה, אם כי לא נבדלו מזן הביקורת גולית ה-הראו את הסיב בעל העדינות הטובה

היה  5שנה רביעית ברצף. זן הביקורת גולית  7והזן גולית  V-31הקו  הצטיינו:הסיב  בחוזקשאינו רצוי.  4.60-התקרב ל

, שלא נבדלו ממנו 5גולית  , כולל זן הביקורתשל קווים ומספר נוסף V-70הסיב הצטיין הקו  באורךנחות מהם. 

 אינץ'. 1.41 את אורךלא עברו  וארבעתם ,7היה הזן גולית  מקו זההנחותים במובהק  4סטטיסטית. בין 

קזזה בדרום, ניתן לציין שזן הביקורת -מיני, שהתקיים השנה רק באתר אחד בצרעה-מתוצאות מבחן זני המכלוא הבין

גרם טכס  35הסיב את הערך  חוזקהסיב. אף אחד מהזנים שנבחנו לא עבר במדד  באורךוהיה נחות  ביבולהצטיין  1432

 סיב שמתקרבים לאלו של סיבי פימה. עדינותהראו ערכי  1432-ו 641זק רצוי. הזנים שהינו מינימום לחו

 

 

זני מכלוא בין מיני - אתר קזזה - צרעה 2015 

גולמי % מביקורתיבול סיבים*אחוז סיבים*יבול גולמישם הזן

א100.0%אבג195א24.7%א11432790

אב94.5%א212א28.5%אב28749746

אב91.5%אב201א27.8%אב31162722

   בג87.1%אבג187א27.2%   בג44958688

   בג82.6%    ג151א24.8%   בג5641652

     ג78.2%  בג163א26.3%     ג6271618

71226.6%18590.2%ממוצע

נו משקף תוצאות מנפטה מסחרית הסיבים במנפטה לניסויים אי * יבול הסיבים עפ"י % 

אורך, אינץ'חוזק, גרם/טכסעדינות, מיקרונרשם הזן

א1.38א30.3א16414.14

  ב1.30א32.8אב214324.09

א1.37א33.8אבג311623.91

א1.36א33.3  בג449583.76

א1.35א32.3  בג587493.71

א1.38א34.2    ג62713.66

3.8832.81.36ממוצע


