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 תקציר

הכללית הינה שיפור יציבות היבול והבטחת איכות החיטה הישראלית במטרה  מטרת המחקר

העבודה נגזרה מהמטרה  תוכנית לשמור על יבולים גבוהים ואיכותיים חרף תנודתיות אקלימית גוברת.

בבסיס המחקר קיימת הנחה כי קיימת השפעת גומלין גנוטיפ סביבה על כושר הייצור ועל איכות הכללית. 

החיטה. התוצאות מהניסויים המבוקרים מאששים הנחת יסוד זו והתוצאות מניסויי השדה מרחיבים את 

שונים. בשעת כתיבת הדו"ח בתנאים  היריעה ומאפשרים עיבוד נתונים על בסיס שונות שהתקבלה מגידול

אין בידינו את תוצאות האיכות מכלל הניסויים השונים ולכן עדיין לא בוצע עיבוד נתונים משולב, אשר על 

כן עדיין לא הגענו לשלב הסקת המסקנות. עם זאת ניתן להסיק כבר כעת כי לתנאי הסביבה ובמיוחד 

רם תחילת המחקר. בתחילתו סברנו שחלק נכבד לטמפרטורה השפעה רבה, אף מעבר לזו שהערכנו ט

(, אולם התוצאות 15מהשונות באיכות החיטה הישראלית נובע ממספר זנים רב שנמצא במזרע )מעל 

שיש בידינו כעת מורות באופן חד משמעי כי הטמפרטורה הינו גורם חשוב המשפיע על כושר ההנבה, 

ן מילוי הגרגר המשפיעים על אחוז הייפוק ואיכות התוצרת, זאת מעבר להשפעת הגשם העונתי וזמ

בטחינה. בניתוחים שונים השפעת הזן על האיכות התבטאה דרך אפילות הזן, דבר המחדד את הצורך 
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בזיקוק הידע על הפנולוגיה של הזנים הישראליים. אשר על כן, המחקר משלב ידע מהשדה, מניסויים 

ת הטמפרטורה על ההתפחות הפנולוגית. ידע זה מבוקרים ומחקר גנטי בכדי להעמיק את הידע על השפע

יוכל להיות מנוצל בעתיד ע"י מטפחים, למשל במציאת גן/אלל המשפיע על ההתמינות על בסיס הדמיון 

הפילוגנטי והשונות הפנוטיפית בהתפתחות הפנולוגית. דרך שניה ומהירה יותר ליישום מסחרי תהיה ע"י 

יהוי וכימות השונות בטמפרטורה ובכושר הייצור בשדות שימוש בכלי עבודה שאנו מפתחים היום לז

, עוקפים את מגבלות איסוף, עיבוד GEEישראל על בסיס לווינים. הקודים שנכתבים בימים אלו בממשק 

ושמירת הנתונים, ויאפשרו שימוש מיידי בתוצרים ע"י החקלאים מיד עם תום המיזם. ניתוח נתונים בסוף 

אור על החלק היחסי של השפעת הגנוטיפ, הסביבה והשפעת הגומלין שנת מחקר נוספת אמור לשפוך 

על מדדי איכות, זאת ובצמוד למידע המתקבל על השפעת הטמפרטורה על הזנים השונים בהתפתחות, 

במחקר על השפעת חנטה ומילוי גרגר יאפשרו הכוונת מזרע של זנים לשדות המתאימים להם טוב יותר. 

עתיד, התוצאות הראשוניות עד עתה מורות כי יתכן שברמות האוזון השוררות האוזון אנו מניחים יסודות ל

נוסף על כל זאת, כיחידה נפרדת יש התקדמות טובה כיום ברחבי ישראל לאוזון השפעה על ייצור חיטה. 

בפיתוח שיטת האבחון של גרגרים הנגועים בפשפש, דבר אשר יאפשר למנוע שיווק חיטה נגועה כחיטה 

 עלה איכות החיטה המשווקת בישראל.לאפיה ובכך ת

למרות שאין להסיק מסקנות יישומיות רק על בסיס תוצאות המחקר עד עתה, המידע המצטבר 

במיזם הועבר למדריכים ולחקלאים בימי עיון ובהנגשת חלקת מהתוצאות באתר המיזם. אין ספק כי 

בכדי שיהיה אפשר להשלים המחקר צריך להמשיך על פי התוכנית בשנתו השלישית )מבוצעת בפועל( 

את מטרות המחקר ולבסס מסקנות יישומיות ממחקר זה. נכון לעכשיו, צוות המחקר לא מצא לנכון לבצע 

כל שינוי מהותי מתוכנית המחקר הבסיסית. צוות המחקר נפגש בהרכב חלקי פעמים רבות, ובהרכב מלא 

ים עד כה, באופן שאיפשר לכולם ארבע פעמים במהלך השנה. במפגשים אלו הוצגו הניסויים והמחקר

לתרום מנסיונם גם בחלקים שאין להם בם חלק. לאור חשיבות נושא המחקר לחקלאות ישראל, הוא הוצג 

 גם בכינוסים ייעודיים, ויוצג בקרוב בכנס האגודה הישראלית לגד"ש וירקות.

 

 רשימת פרסומים שנבעו מהמחקר:

  ולחקלאים.לגורמי ההדרכה , אך הוצגו בחלקן םורסיפטרם הבשילו לטרם התוצאות  .1

עבודה זו  .בחיטה הזרע לאופטימיזציה של מערכת שורשיקשור המאמר נכללו בתודות למיזם  .2

ומכאן הקשר למיזם והבעת  לתגובה לאקלים משתנה הקשור ךזם, אחורגת מעבר לתחום המי

 .התודה

Golan G., Hendel E., Espitia Mendez G.E., Schwartz N., & Peleg Z. (2018) Activation of seminal root 

primordia during wheat evolution reveals underlying mechanisms of plant resilience. Plant, Cell & 

Environment, in press (doi: 10.1111/pce.13138). 
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 :מבוא

כלל וביצור בההתחממות הגלובלית צפויים לפגוע קשות ברווחת האדם  עקבשינויי אקלים, הנגרמים 

אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, שלה השפעה ישירה על כושר  בשנים האחרונותהחקלאי בפרט. 

שינוי והיצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שכיחות בצורות, שינוי פרופיל עונת הגשמים, 

הערכה העדכנית היא הפרופיל הטמפרטורה של עונות הגידול בישראל הם חלק מתהליכים עולמיים. 

הממוצעת על פני כדור הארץ תעלה עד סוף המאה הנוכחית ביותר מארבע שבקצב הנוכחי, הטמפרטורה 

התחזית לעליית הטמפרטורה עשויה להיטיב עם המגדלים ולהעלות את היבול בקווי . מעלות צלסיוס

גידול דגנים בארץ  .אסיה( אך עתידה לגרום לפחיתת יבול באזורינו-רוחב גבוהים )קנדה, וצפון אירו

אשר משפיע על  (כמויות משקעים נמוכות ולא סדירות וגלי חום)מזג אוויר הפכפך ובעיקר החיטה חשוף ל

סביבה חקלאית זו מצריכה מחקר לפיתוח אמצעים אשר יקנו לחקלאים . איכות החיטה לאפיהיבול ו

אינטראקציות גנוטיפ  ה וישפרו את יכולת הגידול להתמודד עם עקות סביבה.יציבות בייצור חיטה ואיכות

X  למרות . לעמידות לתנאים אלוסביבה ותורשתיות נמוכה של יבול בתנאי עקה מקשים על הטיפוח

לשם כך מיזם  .הקושי, מערכת המחקר חייבת להכין כלים לרשות מגדלי החיטה גם בעתיד

אגרומטאורולוגיה;  -2אגרוטכניקה והדרכה;  -1חמש קבוצות עבודה בתחומים: זה משלב מולטידסיפלנרי 

המחקר יאפשר הבנה טובה יותר של  .איכות אפיה -5יולוגיה של היבול; פיס -4הקמה;  פשפש -3

סקירת הידע בספרות המדעית אשר הובילה הנבת יבול רב ואיכותי יותר. וסביבה  X הגומלין זן השפעת

http://israel-באתר האינטרנט של המיזם זמינים  ה ומעט מתוצאותיולתכנון מחקר ז

wheat.wix.com/mizam. 

 

 :מטרות המחקר

ים )כגון, טמפרטורה, זמינות מים ורמת אוזון יהמידע הקיים כיום על השפעת תנאי סביבה אביוט

מילוי הגרגר המתפתח ואיכות גרעיני חיטה לאפיה ייצור, ים )פשפש הקמה( על כושר יאטמוספרי( וביוט

לא  זנים שבמזרעבכיוון שכך ברור כי השונות הגנטית בזני החיטה הישראלית הנזרעים כיום, מצומצם. 

היא שבחירת  השערת המחקרפותחו.  טרםנוצלה עד עתה באופן ישיר, וגם כלי ניטור בקנה מידה נרחב 

סביבה )כגון: מיקום השדה, ממשק ועוד(  X עת הגומלין זןהזן לזריעה תוך התחשבות בידע על השפ

לכן אנו מציעים לחקור כמכלול אחד היבטים שונים של השפעת יאפשרו הנבת יבול רב ואיכותי יותר. 

י האקלים. שילוב נתונים ישינולכתשתית להיערכות על הזנים הקיימים , אוזון, ופשפש( 'הסביבה )טמפ

מניסויים מבוקרים, ניסויי שדה ונתוני שדות מסחריים יאפשר ללמוד הן על שינויים קצרי זמן חריגים 

שיפור הינה  הכללית מטרת המחקר, בהתאםארוכות טווח. מתונות אך בעוצמתם והן על השפעות 

ם גבוהים ואיכותיים חרף במטרה לשמור על יבולי הישראליתאיכות החיטה והבטחת יבול היציבות 

 :עבודה(ה)לפי קבוצות  הבאותהפרטניות נקבעו המטרות  שם כךל .תנודתיות אקלימית גוברת

 והדרכה אגרוטכניקה -א

קביעת מדרג של זני [ 2] סביבה על איכות חיטה מזנים ישראליים. Xבחינת השפעת הגומלין גנוטיפ [ 1]

קביעת ממשק הגידול המיטבי [ 3] )שקלול הבדיקות ויציבות(.חיטת לחם המצויים במזרע על פי איכותם 

http://israel-wheat.wix.com/mizam
http://israel-wheat.wix.com/mizam
http://israel-wheat.wix.com/mizam
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קביעת מדדים לבדיקת איכות חיטה מקומית בקבלתה לאחסון כמלאי [ 4] המשלב הבטחת איכות גבוהה.

 הפצת הידע לחקלאים.[ 5] חירום של ישראל.

 אגרומטאורולוגיה -ב

אפיון של תנאי האקלים העתידים איתם יידרש גידול החיטה בישראל להתמודד, זאת על בסיס חישה [ 1]

-מיון שדות גידול החיטה בישראל לתת אזורים אגרו[ 2]מרחוק וניתוח סדרות זמן של נתונים היסטוריים. 

סיס נתוני של צימוח וטמפרטורת קמת חיטה על ב 2000אקלימיים, על בסיס ניתוח רב עיתי החל משנת 

על השפעת תבנית חום על פוטנציאל יצור ואיכותו דיות ואומדן [ 3] .ונתונים מטאורולוגייםלנדסט  ,מודיס

בחינת ההשפעה הפיזיולוגית של חשיפה לאוזון אטמוספרי על היבול בזני החיטה [ 4] חישה מרחוק.בסיס 

ם במזרע על פי תגובתם לרמות קביעת מדרג של זני חיטת לחם המצויי[ 5]המובילים במזרע בישראל. 

הערכת פוטנציאל הפחיתה ביבול חיטה בישראל [ 6] .אוזון משתנות וסבילותם לרמות אוזון גבוהות

פיוניות אוזון בכתוצאה מחשיפתו לאוזון אטמוספרי על בסיס ניסויי השדה ועקומות הרגרסיה שבין שטף ה

 והפחיתה ביבול. אוזון של

 פשפש הקמה -ג

ממשק הדברת פשפש עדכון ע"י מאכל בישראל על ידי נטרול נזקי פשפש הקמה ה תאיכות חיטשיפור [ 1]

 בחינת השפעת נזק מפשפש הקמה על איכות הגרגרים מזני חיטה העיקריים במזרע. [ 2] .ויישומוהקמה 

 של היבול פיסיולוגיה -ד

אפיון [ 1]ויבול בחיטה ישראלית, צבירת חומר יבש באברי הפרח  פריחהאפיון שלבי קדם  -1ד

 -התמקדות בשני תת שלבים: מוקדםתוך  ,פנולוגי בשדה של שלבי קדם הפריחה בזנים הישראלים

ניטור צבירת משקל יבש [ 2]מהתארכות קנה ועד פריחה.  -מזריעה ועד התארכות קנה, מאוחר

 ישראלים כפונקציה של ימי מעלה וזמן בשיבולת המתפתחת בשלב קדם הפריחה המאוחר בזנים

 .כרונולוגי

רור השפעת עקות חום בשלבים שונים של מילוי הגרגר על יב[ 1] התפתחות בתר חנטה -2ד

איתור סמנים פיסיולוגיים וביוכימיים [ 2] זמינות המוטמעים, הובלתם לשיבולת וצבירתם בגרגר.

 או סבילות לחום בשלבי מילוי הגרגר.\ככלי לזיהוי גנוטיפים בעלי עמידות ו

. במימוש רכיבי היבול בחיטה ישראליתאבציסית רור מעורבות חומצה יב[ 1] הורמונלימאזן  -3ד

ועל מילוי גרגר תחת תנאי תנודתיות  על חיוניות אבקהאבציסית אפיון ההשפעה של חומצה [ 2]

 .אקלימית

קביעת המתאם בין מדדים שונים הניתנים להיבדק בתחנות קבלה ואיכות חיטה [ 1] איכות לאפיה -ה

 המתאם. רמתאיפיון גורמים )זן, תנאי גידול ועוד( המשפיעים על [ 2] בישראל.

 

 )לפי קבוצות עבודה( המחקר ותוצאות הניסויים עיקרי פירוט

 דוד בונפיל. -אחראי אגרוטכניקה והדרכה -א

, בנימין, נגב תמקד בתשעה זנים )יובל, זהיר, גדרה, ברניר, גליל, רותהמהמחקר  חומר גנטי:

ועמית( המהווים את עיקר מזרע החיטה בישראל. זנים אלו מייצגים את מירב השונות בפנולוגיה וכושר 

  ., ובמיוחד עומר, גדיש וכתאיןבחלק מהניסויים ובמבחני זנים נוטרו גם זנים וקווים נוספיםייצור. 
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 : סביבה על איכות חיטהמשקי גידול ומהשפעת ניסויי שדה לבחינת 

)פרט  במרכז מחקר גילתוצבו ה סביבה על איכות חיטה מזנים ישראליים Xגנוטיפ  ה"גבחינת לשם גילת: 

בארבע  . לרוב, הניסויים הוצבו1אמפורטים בטבלה ה ניסויי השדה הבאים 7למבחן זנים של שה"מ( 

תפו"א כרב בחלקת שער חזרה אחת נזרעה על בבלוקים באקראי.  בפסים חזרות בחלקות מפוצלות

בחלקת לימון, טיפולי  מ"ר(, 400בחלקת יהודית כל זן נזרע בחזרה אחת )ושלוש חזרות על כרב נע, 

 .מ"ר 40 -מינימלי כ תת חלקהגודל  ההרטבה בוצעו בחזרות בתוך הזן.

 

 זפירוט הטיפולים בניסויי השדה בגילת תשע" .1אטבלה 

 

 

( מעידים כי 2, החלקות נקצרו ונתוני יבול ואיכות בסיסיים )טבלה אבכל החלקות נוטר מועד ההשתבלות

גם בעונה זו, השונות הרחבה במועדי זריעה, דישון, כרב ועוד הניבו יבול גרגרים בתחום רחב מאוד הן 

( ובאחוז 85.7-58.2ק"ג/ד'( והן של כושר מילוי הגרגר כפי שהתבטא במשקל הנפחי ) 871-85של יבול )

 (, איורים מפורטים זמינים באתר המיזם. 17.5-9.8החלבון )

 4-6בכל אתר. בכל אתר וקווים זנים  עשר כשבעה באזורי גידול שוניםאתרים  6מבחני זנים של שה"מ: 

תוצאות היבול ואיכות גרגרי החיטה ממבחנים אלו פורסמו  חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי.

 12(. בצמוד למבחנים אלו בארבע אתרים )חוות עדן, עמק יזרעאל, גת, בארי( נזרעו 2017)שחם וחב' 

זנים בשתי חזרות, כאשר אחת החזרות קיבלה תמיסת אוריאה כדשן ראש בהשתבלות. בדומה לתוצאות 

(, כאשר המאפיינים 3ובאיכותו בניסויים השונים )טבלה א המבחן הארצי, התקבלה שונות ביבול

תנאים טובים ותגובה לדשן ראש;  -יבול נמוך וירוד; חוות עדן -יבול גבוה מהצפוי; גת -המרכזיים היו: בארי

תנאים מצויינים ויבול גבוה מאוד. ניתן לראות שבכל האתרים רמת החלבון היתה טובה  -עמק יזרעאל

 ינורית.ולדשן היתה השפעה מ

 

  

טיפולים נוספיםכרבחלקה

מס 

זנים

חנקן

 

יסוד

זרחן

 

יסוד

זרעים 

זריעהק"ג/ד'

השקיית 

הצצההנבטה

דשן ראש 

חנקן

סה"כ 

גשם 

והשקיה

שער

כרב נע, 

תפו"א

מועד זריעה, 

325אין15501109/11/1613/11/1620/11/16כרב, ק"ע

כרב נעפרדס מערב

מועדי זריעה, 

15511122/11/1627/11/1605/12/1628/02/17293דשן ראש

245אין9501430/11/1606/12/1615/12/16אוזוןחיטהיהודית

כרב נעלימון

הרטבת 

12511117/11/1604/12/1221/12/1628/02/17315-350שיבולים, פשפש

243אין11117/11/1604/12/1221/12/16 ,1250זרחןכרב נעחוחובה

כרב נעקקל 1

מועדי זריעה, 

15511114/11/1624/12/1606/03/17185דשן ראש

כרב נעקקל 2

מועדי זריעה, 

155112.502/01/1716/01/1719/03/17370דשן ראש
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השפעת  .זבניסויי השדה בגילת תשע" נתוני יבול ואיכות הגרגרים )ממוצע ותחום בין הזנים(. 2אטבלה 

בכל של גורם הזן טיפול ראשי שנמצא מובהק מופרד באותיות שונות, בנוסף נמצאה השפעה מובהקת 

בין  כלל השפעת גומליןנמצאה לא  ;ת פרדס מערבהניסויים ובשלושת המדדים פרט ליבול גרגרים בחלק

 .גורמי הניסוי 

 

 

. נתוני יבול ואיכות הגרגרים )ממוצע ותחום בין הזנים( בניסויי תוספת תמיסת אוריאה כריסוס 3אטבלה 

 זעלוותי לקראת השתבלות במבחני הזנים תשע"

 אחוז חלבון משקל נפחי יבול ק"ג/ד' טיפולים נוספים חלקה

 (10.5-15.4) 12.5 (76.4-82.6) 79.5 (307-406) 343 היקש בארי

 (10.5-13.5) 11.9 (75.3-81.6) 78.8 (309-417) 355 תמיסת אוריאה בארי

 (11.6-16.5) 14.8 (66.2-73.9) 70.8 (257-384) 316 היקש גת

 (15.1-16.9) 15.9 (64.2-74.6) 70.8 (246-420) 318 תמיסת אוריאה גת

 (11.6-13.1) 12.2 (79.3-85.2) 82.7 (649-833) 734 היקש חוות עדן

 (12.2-13.3) 12.7 (78.8-85.5) 82.4 (628-798) 706 תמיסת אוריאה חוות עדן

 (11.7-13.7) 12.7 (80.8-84.5) 82.7 (759-832) 799 היקש עמק יזרעאל

 (11.9-13.4) 12.4 (80.4-84.8) 82.6 (726-864) 791 תמיסת אוריאה עמק יזרעאל

 

השפעת נבחרו ללמוד על השפעת הכרב ברמה משקית, ובחלק מהשדות גם על סעד גד"ש חלקות סעד: 

התפלגות  חלקות. 36-ודוגמאות גרגרים נאספו בקציר מ דשן ראש עלוותי מאוחר )תמיסת אוריאה(,

 10גדיש,  11. התפלגות הזנים: חימצה 1 -טף, ו 2בצל,  2קצח,  3גזר,  7, תפוא 14חיטה,  7הכרבים: 

 11.8( וחלבון 370-850ק"ג )תחום  610 -היבול הממוצע היה כזהיר.  1 -וכיתאין,  7עמית,  7רותה, 

טיפולחלקה

מקס.מינ.ממוצעמקס.מינ.ממוצעמקס.מינ.ממוצע

501367611b78.767.584.813.511.516.0היקששער

541431709a79.970.185.712.710.715.6סאקורהשער

58646065379.869.084.213.612.115.7תפואשער

a576231871a76.261.683.7b13.911.717.5היקשפרדס

b523251765b75.061.983.7a14.211.317.2תמיסהפרדס

a587205842a76.364.684.2b13.911.817.5גרגריפרדס

23313137671.265.778.414.813.216.0שדהיהודית

385218545b77.169.481.713.210.915.5יבשלימון

399206581a78.373.082.113.011.115.3רטובלימון

262136383a80.174.985.412.010.614.7היקשחוחובה

282150395b79.974.783.811.99.815.0זרחןחוחובה

14787209a74.871.479.5b14.212.716.2היקשקקל1

14085216b74.370.279.3a14.611.116.9דשןקקל1

398230557a73.358.280.2b14.011.116.7היקשקקל2

386245534b72.059.080.5a14.612.616.3דשןקקל2

אחוז חלבוןמשקל נפחייבול גרגרים
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בדומה לניסויים  ,בחשונות ר בטווח(, כך שגם ברמה המשקית התקבל יבול גרגרים 9.4-13.3)תחום 

, בארבע חלקות התקבלה ביבול הפגע ( תמיסת אוריאה9ברוב החלקות )המבוקרים. מבחינת דשן ראש 

חלקות שנדגמו תוך  6התקלקל ולכן נתוני חלבון יש רק מ  חלבוןה חיישן תרומה, ובשתיים לא היה הבדל.

 ובכל האחרות היתה תרומה עד כדי אחוז חלבון אחד. 0.2%כדי קציר, באחת אחוז החלבון היה נמוך ב 

  .יבחן בהמשך ,באיכות שיפור

. אתר זה זמין לכול wheat.wix.com/mizam-http://israelאתר אינטרנט ייעודי למיזם  -הדרכה

 , במסגרתםבכנסים אזוריים ובכנס ארצימוצג המיזם  ידע לחקלאים ולמטפחים.מ להעברת משמש

עדכון הספר "גידול חיטה . של השנה האחרונה ממצאיםמחקר ובחקלאים, מדריכים ומטפחים ב שיתפנו

רוב הפרקים נכתבו מחדש וצוות  .ממשיך והתאמתו לימים אלו( 1992)זוהר ופנואל הלכה ומעשה" 

לסיים זאת  בכוונתנולקידום העדכון, להגהה ומצומצם )אברום גלבוע, עידן ריצ'קר ודוד בונפיל( פועל 

  .2018בשנת 

 אגרומטאורולוגיה -ב

צוות המחקר החליט וקיבל לכך אישור מהמחלקה לממ"ג במשרד החקלאות להשתמש ממ"ג: 

הקיימת ומתוחזקת על ידם. בנוסף, הושגה הסכמה כי תוצרי המיזם יונגשו בשכבת החלקות החקלאיות 

. בכך נחסוך /vmap.gov.ilhttp://www.goלציבור על הפלטפורמה הקיימת באתר המפות הממשלתי 

 משאבים רבים ותהיה אחידות עם שכבות מידע "ציבוריות". 

 ערן טס. -: אחראיאוזון

בשנה ב' בוצעו שני ניסויי חממה מבוקרים, ניסוי שדה בגילת, והשוואה מרחבית בין אתרים שונים 

 במסגרת מבחני זנים, כמתואר להלן.

 דומים תנאים בעלי סמוכים חממה חדרי בשני בוצעו אלו ניסויים :ניסויי חממה מבוקרים

 הניסויים. הביקורת כתא והשני באוזון מועשר כתא שימש אחד חדר. לחקלאות בפקולטה הממוקמים

 בניסוי. זן כלמ עציצים 3(, ועמית נגב, בנימין, רותה, גליל, ברניר, גדרה, זהיר, יובל) זנים בתשעה בוצעו

-כ במשך הניסוי בתא 100ppb -כ של בשיעור גבוהים אוזון לריכוזי הזנים נחשפו (10-20/8/17) הראשון

 ברמת מדידות בוצעו מהתאים אחד בכל. באוזון הועשר לא הביקורת תא ואילו הגרגר מילוי בשלב ימים 4

 לבדוק מנת על, ההעשרה גמר לאחר ימים 5 וכן הניסוי במהלך Li-6400XT המערכת באמצעות העלה

 הניסוי עבור למתואר דומה באופן בוצע( 26-30/9/17) שני מבוקר חממה ניסוי. הצמחים התאוששות את

 במהלך(. עלים 3) צעיר פנולוגי בשלב אוזון לריכוזי הניסוי בתא השונים הזנים חשיפת מלבד, הראשון

 .בלבד ויזואלי ניטור התבצע השני הניסוי

 כפי גבוהה ברמה וכלורוזה נקרוזה נזקי וכלל אקוטי היה לצמחים שנגרם הנזק הראשון בניסוי

 מובהקים הבדלים(.  http://israel-wheat.wixsite.com/mizam/2017) המיזם באתר להתרשם שניתן

 שנחשפו אלו כאשר, נחשפו שלא אלו לבין לאוזון שנחשפו הזנים של ההטמעה רמתב נצפו (1ב טבלה)

 7.7, הביקורת עם בהשוואה ההטמעה בערכי, 40%, מעל משמעותית ירידה הראו באוזון מועשר לאוויר

טיפול ההעשרה . אוזון לעומת ההיקש בהתאמהב מועשרבתא  μmol CO2*mol-2*s-1 13.5לעומת 

 16.3לעומת  12.3ימי התאוששות,  5גם לאחר  ,25%, ירידה של כ המשיך להשפיע על קצב ההטמעה

, ירידה של כ פיוניות מוליכות עבור גם השונים הטיפולים בין מובהקים הבדלים נמצאו, במקבילבהתאמה. 

http://israel-wheat.wix.com/mizam
http://www.govmap.gov.il/
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, אולם במדד זה התקבלה השפעה (17%של כ  עליהבהתאוששות אך בעקבות ההעשרה באוזון ) 25%

 חשוב זאת עם יחד(. 1ב טבלה)להשפעת הגומלין עם ההעשרה באוזון בהתאוששות גם גם לגורם הזן ו

 בזמן הפיוניות במוליכות ברורה ירידה חלה( ורותה נגבגליל  למעט) הזנים מרבית עבורש שבעוד לציין

 גמר לאחר הפנויות במוליכות עליה הראו( ניר וגליל-עמית, בר למעט) הזנים רוב, לאוזון החשיפה

, אך לא לכולם יותר נמוכות אוזון רמותב הזנים התאוששות על מצביעה זו עובדה(. 1ב איור)  החשיפה

לציין כי הזן גליל מראה מעין אדישות בפתיחת פיוניות כתגובה לטיפול  חשוב .כושר התאוששות דומה

 ההעשרה באוזון.

 

כות יומול הטמעה( על כושר ומליןגשפעת גורמי הניסוי )העשרה באוזון, זן וה של P(F)ערכי . 1בטבלה 

)עקה( וחמישה ימים לאחר סיום ההעשרה  לאוזון החשיפה תחילת לאחר ימים שלושה פיוניות

  .2017רחובות  ,ניתוח שונות מבחן)התאוששות( ב

 מוליכות פיוניות כושר הטמעה 

 התאוששות עקה התאוששות עקה מקור שונות

 *0.006 *0007 .0 *0.0001> *0001 .0> אוזון

 *0.002 *0.0308 0.0019 0.162 זן

 *0.004 0.1297 0.2727 0.237 זן Xאוזון 

 

 (13/8/2017 לאוזון חשיפה תחילת לאחר ימים 3) העקה בזמן הפיוניות מוליכות בין השוואה .1ב איור

 תשגיאו ממוצע .המבוקרים הניסויים במסגרת שנמדד כפי ,(החשיפה גמר לאחר ימים 5) התאוששותו

 .וההתאוששות העקה בזמן חזרות 5 -ו 3 ,תקן

 

 ועד הדגל עלה שליפת משלב והמדידות בגילת בוצעו השדה ניסויי :פתוחים בתאים ניסויי שדה

 ;open top chambers) העליון בחלקם פתוחים תאים בשני בגילת הוצב הניסוי(. 28.2-5.4) הפריחה

OTCs )העליון בחלקם פתוחים ובהיותם מפרספקס בנויים אלו תאים דפנות'. א בשנה ונבנו תוכננו אשר 

התאים והצבתם בשטח תוכננו באופן שיאפשר . הטבעיים הגידול תנאי הפרת את לצמצם מאפשרים

 לא כי מעריכים אנותנאים זהים בשניהם. בנוסף נמדדו פרטמרטים מטאורולוגיים בסיסיים בשני התאים ו
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 המיקרומטאורולוגיים התנאים מבחינת הניסוי ותא הביקורת תא בין משמעותיים הבדלים קיימים היו

 5 באמצעות נוטרו האוזון ריכוזי, באוזון הועשר הניסוי תא. האוזון בריכוז הוא ביניהם העיקרי וההבדל

 חיישן, בתא האוזון ריכוזי של המרחבית ההתפלגות את לתאר מנת על המועשר בתא שפוזרו חיישנים

 לריכוזי החשיפה ,מראש לצפות קשה שהיה טכניות מגבלות בשל. בשדה אחד וחיישן הביקורת בתא אחד

 הייתה באוזון ההעשרה, שבוצע הניטור פי על. למתוכנן ביחס משמעותי באופן נמוכה הייתה האוזון

 זן מכל תא בכל. הזנים תשעת של בתפקוד הבדלים בחן הניסוי. הרקע לרמות ביחס 10% עד בשיעור

 השוואות תוך המועשר בתא רציף באופן נוטרו המטאורולוגיים התנאים. באקראי בבלוקים שורות 2 גודלו

 וכן התאים בשני הדגל בעלה מדידות בוצעו הגידול עונת לאורך. בשדה וכן הביקורת בתא התנאים עם

. ודיות מוליכות, הטמעה מדדי ונמדדו, Li-6400XT המערכת באמצעות( רגיל גידול) לתאים מחוץ בשדה

 .זן לכל מדידות 15 כ"בסה בוצעו הניסוי תקופת במהלך

 לשלב גומלין השפעת קיימת אך, הזנים של ההטמעה בערכי מובהקים הבדלים נמצאו לא: הטמעה

 מהשלב הושפעו ההטמעה ערכי(. 2ב טבלה) באוזון ולהעשרה )עלה דגל, השתבלות וחנטה( הפנולוגי

, פנולוגי שלב אותוב המקרים בכל אך(, 2ב איור) יותר מאוחרים פנולוגיים שלביםב לרדת ונטו הפנולוגי

 מפתיע באופן(. 2ב איור) הביקורת תא עם בהשוואה יותר נמוכה הטמעה לרמת הובילה באוזון ההעשרה

 ומובהקים משמעותיים הבדלים נצפו בלבד 10% עד של בשיעור הייתה באוזון שההעשרה אף על

 בין וכן הביקורת לתא ביחס הניסוי שבתא הזנים תשעת בכל ההטמעה בפחיתת( P<0.001) סטטיסטית

 אלו הן הביקורת תא עבור שהתוצאות הניסוי מתוצאות עולה, לכאורה(. 2ב איור) לשדה הביקורת תא

 מנוגדים אפקטים בשני מדובר להבנתנו אולם, והשדה באוזון המועשר התא עבור מהתוצאות הנבדלות

 השני והאפקט ההטמעה את להגביר התאים של הנטייה הוא הראשון האפקט. זו לתוצאה הובילו אשר

 להטמעה נטייה המשקף, הראשון שהאפקט אפשרי. ההטמעה על האוזון של השלילית ההשפעה הוא

 יותר גבוהה הייתה הטמפרטורה התאים שבתוך מהעובדה נובע לשדה בהשוואה בתאים מוגברת

 בשני שהמדידות העובדה שגם אפשרי, בנוסף. 30°C ל מתחת עדיין אך, הפתוח לשדה בהשוואה

 לתוצאה קשורים הפתוח השדה עם בהשוואה היום במהלך יותר מוקדם אך סימולטני באופן בוצעו התאים

 שתא והוקפד היות תרם להטמעה המוגברת בתאים גבוהה בסבירות השני האפקט כי מעריכים אנו. זו

 בוצעו בשדה והמדידות לאוזון החשיפה למעט בחינה מכל דומים יהיו באוזון ההעשרה ותא הביקורת

 נכון באופן המדידות פיזור ידי על הבאה המחקר בשנת נפעל לאמת זאת. תאיםב המדידה לאחר לרוב

 .היום לאורך יותר

ומוליכות  הטמעהגורמי הניסוי )העשרה באוזון, זן, שלב פנולוגי וה"ג( על כושר  של P(F)ערכי . 2בטבלה 

  .2017תאים פתוחים בגילת  פיוניות,

 מוליכות פיוניות כושר הטמעה מקור שונות

 *0.0006 *0.0001> אוזון

 0.99 0.166 זן
 0.19 0.538 זן Xאוזון 

 0.09 *0.0001> פנולוגיה
 *0.0054 *0.0001> פנולוגיה Xאוזון 

 0.95 0.55 פנולוגיה X זן
 0.68 0.97 פנולוגיה X זן Xאוזון 
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 שהתקבלו שונות פנולוגיות תקופות בשלוש שונים זנים של תקן( ושגיאת )ממוצע הטמעה קצב .2ב איור

 .2017 גילת לתאים, צמוד פתוח שדהבו באוזון מועשר תא ,ביקורת תא פתוחים. תאים בניסוי

 הובילה באוזון ההעשרה הזנים מן חלק עבור, רבה הפיוניות במוליכות השונות: פיוניות מוליכות

 איור) הביקורת לתא ביחס, הפיוניות במוליכות עליה חלה מהזנים ובחלק הפיוניות במוליכות להקטנה

 והשלב האוזון טיפול בין גומלין והשפעת לאוזון השפעה נמצאה. זנים בין מובהק הבדל אותר לא לכן(, 3ב

 מוליכות כ"בסה כאשר, השדה עבור הם המשמעותיים ההבדלים זה במקרה .(2ב טבלה) הפנולוגי

 אמיתית השפעה היתה לא שלאוזון היא מכך והמשמעות. דומה הייתה התאים בשני הממוצעת הפיוניות

 , אך יתכן שזו תוצאה של השונות הגדולה.הפיוניות מוליכות על

 שונות פנולוגיות תקופות בשלוש שונים זנים של תקן( ושגיאת )ממוצע פיוניות מוליכות .3ב איור

 .2017 גילת לתאים, צמוד פתוח שדהבו באוזון מועשר תא ,ביקורת תא פתוחים. תאים בניסוי שהתקבלו

 

 אתריםמבחני זנים ב בין נמצאו ההטמעה בכושר משמעותיים הבדלים :שונים השוואה בין אתרים

 ביחס גבוהים אוזון ריכוזי נרשמו בו בגת שבמבחן העובדה במיוחד בולטת(. 4ב איור) שנבדקו השונים

 הטמפרטורה למרות, ביותר הנמוכים ההטמעה ערכי גם נרשמו( יומי בממוצע ppb 59 כ) האתרים לשאר
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 דומה באופן. השונים הזנים בין סטטיסטית מובהקים הבדלים על הצביעו לא ההטמעה מדידות. הדומה

 ברורה מגמה ללא, השונים המבחנים בין ובדיות במוליכות הבדלים נצפו הפתוחים התאים לניסויי

 .אלו בהבדלים

 12 עבור השוואה מציג הגרף .וטמפרטורה אוזון ריכוזי ,הטמעה קצב עבור אתרית-בין השוואה .4ב איור

 אוזון ערכי מוצגים כן-כמו (.עליון פאנל) זנים איכות מבחני בוצעו בהם ,שונים אתרים במספר חיטה זני

 .(תחתון פאנל) מים/המתאים המדידה  ימי או ביום וטמפרטורה

 כתוצאה בהטמעהמובהקת  ירידה על הצביע' ב שנהב שהתבצע הפתוחים בתאים הניסוי :דיון

 הרקע שרמות לציין יש. שנבדקו הזנים תשעת כל בקרב 10%- כ עד של נמוך בשיעור באוזון מהעשרה

 שהעשרה כך בישראל אחרים חקלאיים לאזורים יחסי באופן נמוכות היו בגילת הניסויים בזמן אוזון של

 היו ההטמעה ערכי בעוד. אבסולוטי באופן גם אלא, יחסי באופן רק לא נמוכה באוזון 10% כ של בשיעור

 הייתה מהזנים חלק עבור, סטטיסטית מובהק באופן, באוזון המועשר בתא הזנים כל עבור יותר נמוכים

 ניסויים. אלו בפרמטרים ירידה נצפתה חלקם ועבור באוזון המועשר בתא והדיות הפיוניות במוליכות ירידה

 לאוזון מחשיפה כתוצאה הפיוניות במוליכות ועליה בהטמעה שירידה מלמדים בעולם שבוצעו קודמים

 את להגדיל הצמח של מניסיון נובעת הנראה וככל( Lombardozzi et al., 2013) מוכרת תופעה הינה

 במקביל הפיוניות של חלקית סגירה הראו אחרים זנים, זאת לעומת. לאוזון החשיפה עקת תחת ההטמעה

 את מקטין הצמח כאשר, לאוזון צמחים של חשיפה המאפיין יותר השכיח המצב וזהו בהטמעה לירידה

 לריכוזי החשיפה ניסויי כי ייתכן(. Ashmore, 2005 למשל) האווזון קליטת את לצמצמם מנת על ההולכה

 במוליכות ירידה הראו הזנים מרבית לאוזון החשיפה בזמן. התופעה על נוסף אור שופכים גבוהים אוזון

 ניסיון על מרמז זה ממצא. הפיוניות במוליכות עליה הראו מרביתם החשיפה לאחר ימים וחמשה הפיוניות

 למרות. גבוהים לריכוזים החשיפה לאחר, יותר נמוכים אוזון ריכוזי תחת להתאוששות הזנים של

 של יותר האקוטית החשיפה שבעקבות לציין יש. בעלים מהאוזון נזק של סימפטומים נצפו, ההתאוששות
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 לאחר, השונים הזנים בין מובהקים בהבדלים לצפות ניתן היה, המבוקרים הניסויים במסגרת, אוזון

 הבדלים על הצביעה אתרית-הבין ההשוואה. נוסף בניסוי אימות המצריך דבר. קצרה התאוששות תקופת

 לצד במיוחד גבוהים אוזון ריכוזי נרשמו שבגת העובדה. שונים באתרים זנים 12 של בהטמעה מובהקים

 בהשפעת משמעותיים הבדלים יימיםוק ייתכן כי מלמדת הזנים כל עבור, במיוחד נמוכים הטמעה ערכי

 מנת על נוספים ניסויים נדרשים. בישראל שונים באזורים האוזון בריכוזי כתלות בחיטה הטמעה על אוזון

 . זו הנחה לאשש

 בתאים בניסוי נוכל והצלבת הטיפול בתאים האוזון הזרקת במערכת שהכנסנו שיפורים בעקבות

 של ההשפעה בדבר הבנתנו את לשפר ובכך, יותר גבוהים אוזון בריכוזי העשרה לבצע' ג בשנה הפתוחים

 . בפרט, לאוזון הזנים תגובתב והבדלים בכלל ישראליים חיטה זני על לאוזון החשיפה

 

 איתמר לנסקי. -: אחראיודיות בשדות מסחריים טמפרטורה

  ידי מודל מבוסס חישה מרחוק-הערכת תכולת המים באזור בית השורשים על

( בכמה חלקות. RS-Met; Helman et al. 2017השנייה בדקנו את מודל האידוי דיות )בשנה 

במודל המקורי שולבו מספר חידושים לשיפור מאזן המים בקרקע: )א( התחשבות בקצב חלחול מעבר 

-מטר(, )ב( אידוי ישיר מפני העלווה ו 1-שווה לכככאן  נקבעלעומק בית השורשים )עומק בית השורשים 

(, המהווה NDVIהערכת מדד הצומח ) ( באוויר על פתיחת פיוניות.VPDהשפעת גרעון לחץ אדים ))ג( 

באופן ישיר בשדה לאורך  RapidScanהחישה מרחוק שבמודל, נעשתה בעזרת חיישן מדגם  רכיבאת 

מטר לעומת  1דוגמה של תכולת מים מדודה בפרופיל הקרקע של עד עומק  שבועיים(.-שבועהעונה )כל כ

  .5בת באיור צגמו שהתקבלה מהמודל לאורך העונה בשתי חלקות שונות זו

ניתן לראות שההתאמה בין תכולת המים המדודה לזו המוערכת ע"י המודל הינה גבוהה 

זנים  15חלקות שנזרעו עם  ה בלוקים מחמש(. בסה"כ המודל נבדק )אומת( בתשע6בומשמעותית )איור 

(. החלקות שונות הן בתנאי משטר המים והן בזמן הזריעה 2017-ו 2014שונים של חיטה ובשתי עונות )

 .בין המודל למדידות בחלקותשהתקבלה מסכמת את ההתאמה  3בוהטיפול שקיבלו. טבלה 
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 עד הקרקע בפרופיל אדום( )קו המודל בעזרת ומוערכת שחורים( )עיגולים מדודה מים תכולת .5ב איור

 ע"י מוצגת המודל לש השגיאה )למטה(. KKL-2017 וחלקת )למעלה( D2-2014 בחלקת מטר 1 עומק

 הקו ע"י מוצגת הפוטנציאלי לאידוי השווה אידוי בהינתן בקרקע הנשארת המים תכולת הוורוד. התחום

 .המצטברת השקיה( + )גשם המים כמות את מייצג הכחול הקו בעוד הכתום

( בהשוואה בין תכולת המים המדודה והמוערכת בעזרת המודל R2ההתאמה המתקבלת ). 3בטבלה 

 שונות. עבור כל חלקה מבחני זניםחלקות בלוקים ב ה( בתשע2017-ו 2014לאורך העונה )עונות 

  .זנים, מדידה אחת לכל זן 15-12הערכים מייצגים מיצוע של 

 R2 מדידה ימי יום הצצה משקעים חלקה בסיס נתונים

D1-2014  11 403.6 יבש -מטאורולוגית Dec 2013 21 0.933 

D2-2014  11 403.6 יבש -מטאורולוגית Dec 2013 21 0.932 
W1-2014  11 453.1 רטוב -מטאורולוגית Dec 2013 21 0.803 
W2-2014  11 453.1 רטוב -מטאורולוגית Dec 2013 21 0.858 
W3-2014  11 453.1 רטוב -מטאורולוגית Dec 2013 21 0.885 
KKL-2017  25 185.1 1קקל Dec 2016 16 0.937 
PS-2017 5 292.6 פרדס Dec 2016 17 0.825 
SH-2017  20 325.1 היקש –שער Nov 2016 19 0.903 

SH-pt-2017  20 325.1 תפוא -שער Nov 2016 19 0.927 
 0.889     כללי

 

 

 

Days from 2014 

Days from 2016 
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 באיור המוצגות חלקות בשתי המודל בעזרת המוערכת וזו המדודה המים תכולת בין קורלציה .6ב איור

 סביב התקן סטיית הינה המוצגת השגיאה )ימין(. KKL-2017 וחלקת )שמאל( D2-2014 חלקת - 5ב

 .הממוצע

 

 אינדקס של רציפים נתונים בסיסי בניית - גבוהה ומרחבית עיתית ברזולוציה נתונים בסיס בניית

  .ןלוויי נתוני וחידוד היתוך בעזרת גבוהה ועתית מרחבית ברזולוציה וטמפרטורה צמחייה

 צמחייה אינדקס של נתונים בסיס יצירת לשם לוויין נתוני היתוך

  הרכיבים הבאים:מ המורכבת מערכת בנינו

 (;IDL\ENVI ב כתוב) ESTARFM ההיתוך את המבצע אלגוריתם .1

 נתוני הורדת לצורך Google Earth Engine (GEE) של שרת עם שמתקשרים בפיתון קודים .2

 על פרטים שמספקת טבלה)ב(  ו; הלוויין נתוני נדרשים בהם השדות את המתחם פוליגן)א(  לפי לוויין

 . GEE מ להוריד צריך אותם הלוויין נתוני של הקלט

 תוצרים/  מהלווייניםRed (0.6 m ) וNIR (0.8 m )  של בערוצים לוויין נתוני מורדים ההיתוך לצורך

 :הבאים

3. Sentinel-2 ימים 10 של ועתית, מטר 10 של מרחבית ברזולוציה. 

 .ימים 8 של ועתית, מטר 250 של מרחבית ברזולוציה MODIS  של  MOD09Q1 תוצר .4

 מעל עננות יש בהם מקרים וסינון GEE מ הלוויין נתוני אינדקס סריקת תוך הקלט נתוני את שמכין הקוד

 . במחקר יותר מוקדם בשלב נעשה סף ערך

 לשלוש שעה בין לוקח ההיתוך תהליך. Zhu et al. (2010) של אלגוריתם בעזרת נעשה ההיתוך .5

 שני על הורץ הקוד. פוליגונים 10 קיימים ארץה בדרום החיטה גידול באזור כאשר ,זמן לצעד שעות

 .(7)איור ב בדרום העיקרי דוליהג באזור פוליגונים
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 .הארץ בדרום מ׳ 10 של ברזולוציה (NDVI) צמחייה אינדקס נתוני של זמן סדרת :ההיתוך תוצר .7ב איור

  .ההיתוך תוצר הוא (5/9/2016) האמצעי ואילו ,Sentinel-2 מנתוני והאחרון הראשון הזמן צעד

 

 גבוהה ברזולוציה החזריות נתוני בעזרת השטח פני טמפרטורת נתוני חידוד - טמפרטורה

 משתמש זה אלגוריתם. Gao et al. (2012) של Data Mining Sharpener האלגוריתם את בחנו

 MODIS של הטמפרטורה תוצר את לחדד כדי מ׳ 30 של מרחבית ברזולוציה Landsat בנתוני

(MYD11A1 )בין שקיימים בקשרים שימוש תוך, מ׳ 30 של לרזולוציה מ׳ 1000 של מקורית ברזולוציה 

 היתוך ומתוצרי( זמינים אלו כאשר) לוויין מנתוני החזריות על מתבסס התהליך. להחזריות טמפרטורה

 (.הארץ ובדרום החוף באזור) שנבדקו באזורים דקות לעשר דקה בין ולוקח( הקודם מהשלב)

 א2 בסעיף) החזריות היתוך במערכת מראש שהגדרנו( פוליגונים) באזורים נעשה החידוד תהליך

 .(8)דוגמא באיור ב אישי במחשב 8 ו( GEE ב) בענן מתבצעים 7 ו 6 שלבים(, לעיל

 .מעננות שנובעים MYD11A1 היומי הטמפרטורה בתוצר חסרים ערכים השלמת .6

 .לטמפרטורה החזריות בין ההתאמה חילוץ .7

 .(Gao et al. 2012) החידוד אלגוריתם וביצוע GEE מ' וטמפ החזריות נתוני הורדת .8
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 .רחובות גת קריית שבין באזור מ׳ 30 של ברזולוציה השטח פני טמפרטורת (a) -החידוד תוצר .8ב איור

 1 של המקורית ברזולוציה MODIS מ השטח פני טמפרטורת נתוני (b) ב לראות נתן הקלט נתוני את

  .מ׳ 30 של ברזולוציה Landsat מ והחזריות (c) ;ק״מ

 

 .פשפש הקמה -ג

 .אסף מוסקונה -: אחראיזיהוי

לשם זיהוי נגיעות חיטה בפשפש הקמה.  5במסגרת שנת התקציב הקודמת בחרנו את שבט מספר 

במהלך השנה האחרונה ריבינו וניקינו את הנוגדן. לאחר מכן בדקנו את יכולת הזיהוי של נגיעות מפשפש 

בין דוגמאות  האיבחוןבעזרת הנוגדן המנוקה וכן את סף רגישותו. נמצא כי הנוגדן הנקי שמר על יכולת 

(. עבור בדיקה זו בררנו גרגירים נגועים ונקיים על סמך 1גנקיות בזנים מסחריים שונים )איור לנגועות 

בדיקה ויזואלית קפדנית של כל גרגר בנפרד. מבחינת האנליזה ניתן לראות שהנוגדן מהווה כלי יעיל 

בזיהוי הנזק של פשפש הקמה. כדי לבדוק את סף הרגישות של הנוגדן  בחנו תערובת של גרגירים נגועים 

יסוי זה נמצא כי אילוח ברמה גבוהה מאפשר זיהוי אך לשם זיהוי אילוח ברמה ונקיים ביחסים שונים. מנ

נמוכה יש להגביר את התופעה. מכיוון שהפשפש מאלח את הדוגמאות באנזים ואנו מעונינים לאתר אותו 

או לחילופין את הנזקים הנובעים מנוכחותו בחרנו להוסיף אינקובציה לפרוטוקול הזיהוי, לשם מתן טווח 

שעות הספיקה כדי לפרק את  12לאנזים המפרק את חלבוני החיטה. נמצא כי אינקובציה של  פעולה

ב(. כדי לוודא שאכן מדובר בפעילות -א ו 2ג)איור  2%חלבון המטרה של הנוגדן גם ברמת אילוח של 

אנזימתית המגיעה ממקור החיטה הנגועה הרתחנו את החלבונים מהמקורות השונים לפני האינקובציה. 

ד(. הרתחה של דוגמאות נגועות -ג 2גדיקה זו נמצא כי הגורם לנזק אכן נמצא בחיטה הנגועה )איור בב

ביטלה לחלוטין את הנזק שמשרים האנזימים שבגרגרים הנגועים לחלבוני החיטה מגרגירים נקיים אך לא 

ד'(. כדי  2גר לגמרי )איו יםמפורקהחלבונים ג'(. יתר על כן נראה שבגרגירים נגועים  2גלהפך )איור 
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נפסלו בתחנות קבלה בשיווק אשר לבדוק אם ניתן להשתמש בנוגדן לזיהוי דוגמאות חיטה פסולות )

המסחרי( הפקנו חלבון משבע דוגמאות קמח, מטחינת דוגמת גרגרים שלמים שנדגמו באקראי. ניתן 

הה באופן יחסי ( אשר נגיעות הפשפש בהן הייתה גבו3ג)איור  5 -ו 2, 1לזהות בברור את דוגמאות 

איור  6 -ו 3)דוגמאות  2% -(. קשה היה להבחין בדוגמאות בעלות אילוח נמוך יותר עד כדי פחות מ5%)~

לא נראו סימני נזק  7 -ו 4(, אם כי גם בהן ניתן אולי לראות תחילת פירוק. בגרגרים מדוגמאות 3ג

(, לכן טוב 9.1-9.3רטוב )חלבון גלוטן  15%מפשפש והן נפסלו עקב תכולת גלוטן נמוכה מאוד, פחות מ 

גרגרים טובים הנזק עם רבבו ולהיווכח שהחלבונים בדוגמאות אלו אינם מפורקים. במידה וגרגרים אלו יע

נזק לגלוטן המגיע מהגרגרים הטובים. לשם  יגרםיהיה קטן יחסית עקב הפחתת רמת הגלוטן, אך לא 

נאים של הבדיקה )בופר, טמפ וכו'( כדי להטיב שיפור כושר האבחנה והזיהוי, בשנה הבאה נכייל את הת

עם פעילות האנזים, דבר אשר יביא לקיצור זמן הבדיקה והעלאת רגישותה. בנוסף ננסה להמיר את 

 (.ELIZAלבדיקה בעזרת אלייזה ) western blotהבדיקה מפורמט של בדיקת 

 

 נקי בזנים מסחריים שונים. מסוגל להבדיל בין קמח נגוע לבין קמח 5. נוגדן שבודד משבט 1ג איור

הופרדו על  ,סך החלבונים מתוך גרגרים נגועים ונקיים של שלושה זני חיטה. החלבונים עברו דנטורציה

והוטבעו בממברנת ניטרוצלולוז. הממברנה נבדקה לנוכחות חלבוני חיטה בעזרת   SDS/PAGEידי 

 .5הנוגדן שבודד משבט 
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סך החלבונים מתוך גרגרים  ם לפירוק חלבון בקמח שאינו נגוע.. קמח נגוע בפשפש הקמה גור2ג איור

נגועים ונקיים של זן "יובל". חלבונים שעברו דנטורציה וחלבונים שלא עברו דנטורציה )מסומנים באדום 

וירוק, בהתאמה( עורבבו ביחסים הנ"ל. החלבונים עברו אינקובציה בטמפ' חדר במשך שעתיים או למשך 

והוטבעו בממברנת ניטרוצלולוז. הממברנה נבדקה   SDS/PAGEפרדו על ידי הלילה. החלבונים הו

 .5לנוכחות חלבוני חיטה בעזרת הנוגדן שבודד משבט 

 

סך החלבונים . . בדיקת נגיעות פשפש הקמה בדגימות אשר פסולה לאפייה מסיבות שונות3ג איור

מתוך דגימות לא ידועות שעברו אינקובציה בטמפ' חדר למשך הלילה. החלבונים הופרדו על ידי 

SDS/PAGE   והוטבעו בממברנת ניטרוצלולוז. הממברנה נבדקה לנוכחות חלבוני חיטה בעזרת הנוגדן

נפסלו בגלל  7-ו 4, דוגמה 4%,נפסלו בזכות נוכחות פשפש גבוה מ  6-ו 5, 1-3. דוגמה 5שבודד משבט 

 תכולת גלוטן ולא בגלל נוכחות הפשפש.
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 משה קוסטיוקובסקי. -: אחראיאגרוטכניקה

 באופן הפשפש אוכלוסיות ספירות בוצעו: בישראל שונים באזורים הקמה פשפש התפשטות סקר

, עזה כפר, מגן, בארי) בנגב מסחריים בשדות. הקציר ועד החיטה השתבלות משלב, העונה במשך שיטתי

ברוב  , לכןברוב אזורי הארץ הפשפש נמצא בדפרסיה( העמק מגדל, ברוך כפר) יזרעאל ובעמק( גילת

-0.1: נמוכות היו הפשפש אוכלוסיותמסחריים ובמבחני זנים אוכלוסיות הפשפש היו נמוכות. השדות ה

אך נמצאו מספר מוקדים עם . ר"למ צעירים ובוגרים 5 דרגת נימפות 0.1-1.5 -ו ר"למ חורפים בוגרים 0.2

 צפית תל באזור ראוי לציון כיבוגרים צעירים למ"ר לקראת הקציר.  5-10 -אוכלוסיית פשפש גבוהה של כ

בקציר  .הקציר לקראת ר"למ צעירים בוגרים 10 -כ של גבוהה פשפש אוכלוסיית עם מוקד נמצא( שפלה)

הגלוטן, ולא גרם לפסילת רוב רובו של הפשפש לא היה גורם מכריע בהשפעה על כמות ואיכות  2017

ומספר שנים קודמות, ברוב אזורי הארץ הפשפש נמצא  2016לסיכום, כמו בשנת  יבול החיטה לקמח.

 70נפסלו רק  2017למרות זאת בשנת  אוכלוסיות הפשפש.בקלה של עליה בדפרסיה אך נרשמה מגמה 

כחצי מהפסילות היו בגלל  2015תר. בשנת טון חיטה, בעוד שבשנים קודמות הנזק מהפשפש היה גדול יו

( נפסלו בגלל פגיעת 4.1%טון ) 70טון חיטה פסולה,  1700ביושיביה מכלל  2016הפשפש ובשנת 

 טון במנפטת העמק נפסלו מנסיבות אחרות.  600טון חיטה בנתיבות ו 200הפשפש; 

 מבחני בארבעה נוטרה בפשפש חיטה גרעיני נגיעות: זנים במבחני חיטה בגרגרי פשפש פגיעת

 ה,נמוכ תההי הפשפשהפגיעה של  הספירות ברוב. יזרעאל ובעמק עליון לבגלי(, גילת, בארי) בנגב: זנים

-ל 0 בין נע בפשפש הפגיעה אחוז יזרעאל בעמק. והאתרים הזנים בין הבדל נמצא הגרעינים בנגיעות אך

(, 0-1.1% 2016ב) 0-1.9% בגילת(, 0-1.2% 2016ב) 0-2.6%  בבארי(, 0-0.5% 2016 בשנת) 2.3%

 -בבארי ;גליל -בגילת 77אג -יזרעאל בעמק: היו, 2% מעל ברמה הפגועים הזנים. 0-4.7% עליון בגליל

, גדיש, 574הז, 107הז, השיטה בית, 1יפמ, שפע, 77אג -עליון בגליל ;(יורד בסדר) השיטה ביתו כיתאין

 הפגועים ביותר במספר מבחני זנים.ובית השיטה נמצאו בין  77הזנים אג .גדרהו, 74אג

 גרגרי דגמונ, הקציר בעונת: לקמח פסולה ובחיטה חירום במחסני חיטה בגרגרי פשפש פגיעת

 הדגימות ברוב חירום במחסני. יזרעאל ובעמק בנגב הגרעינים קבלת תחנות בשלוש אקראי באופן חיטה

 נגיעות נמצאה העמק במנפטת דוגמאות בשתי אך 0-1% של נמוך היה בפשפש עיםוהפג הגרעינים אחוז

 . 5%-כ של פשפש

בשלב פלישת הבוגרים של פשפש הקמה לשדות חיטה נאספו : תגובת זנים שונים לפגיעת הפשפש

מ"ר בבוגרים של פשפש  2אילוח חלקות בגודל  , בגילת,בוגרים. בשלב פריחת החיטה בוצע 200 -כ

. החלקות בודדו על ידי רשת 1:1פרטים למ"ר כאשר היחס בין הנקבות לזכרים הוא  10הקמה ברמה של 

ל( יאפ-בינוני, ורותה-בכיר, בר ניר-מש. הניסוי בוצע בשלושה זנים בעלי פנולוגיה שונה )זהיר 50של 

פרו הפשפשים של הדור החדש והחלקות נקצרו. נבדקה ת נפתחו, נסהרשתוקציר בבשלוש חזרות. 

(. נמצא 1גלובים מאולחים התקבלה נגיעות בפשפש גבוהה מאד )טבלה כפגיעת הגרעינים בפשפש. ב

לא השפיעה על משקל אלף ומשקל נפחי בשלושת הזנים ולא גרמה  15-20%-שפגיעת הפשפש של כ

יסוי מדדים אלה היו נמוכים יותר בהשוואה לאותה נזק כמותי לחיטה. יש לציין שמתחת לרשת בכלובי הנ

. פגיעה (2ג)טבלה  השפיעה על איכות הגלוטן אך לא על כמותו 8%פגיעת הפשפש עד חלקה פתוחה. 

לא גרמה נזק כמותי לחיטה. מגרגרים אלו, נבנו דוגמאות בדרגות פגיעה שונות לבדיקת  15-20%-של כ
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גרעינים פגועים בפשפש, בזן  2% -איכות הגלוטן. הירידה המובהקת באינדקס גלוטן נרשמה בזן זהיר ב

הפשפש גרם לירידה מובהקת  40-50%ברמת הנגיעות גבוהה מאד של . 4%ובבר ניר ב  3%רותה ב 

קל של משקל אלף בזנים זהיר ורותה. לעומתם בזן בר ניר משקל אלף לא ירד בנגיעות גבוהה זו. מש

 (. 1גנפחי ירד בשלושת הזנים )טבלה 

היקש לא הוכנסו בוגרים לכלובים, ב. בגילת חיטהפגיעת גרעיני חיטה בפשפש הקמה ואיכות ה .1טבלה ג

אותיות שונות מבטאות הבדל מובהק בין דרגות בוגרים לכל כלוב.  10בטיפול המאולח הוכנסו פעמיים 

 האילוח בתוך זן.

 זן
 התפחותשלב ו

 באילוח

 
2016 
2017 

 זהיר
 מילוי-פריחה
 מילוי-פריחה

 בר ניר
 פריחה-השתבלות

 פריחה

 רותה
 השתבלות
 השתבלות

 היקש אילוח היקש אילוח היקש אילוח  טיפול
 a 0.8 b 16.8 a 1.1 b 20.8 a 1.2 b 13.6 2016 גרגרים פגועים בפשפש %

 2017 60.7 a 2.7 b 40.8 a 2.4 b 68.7 a 0.6 b 
 a 32.3 a 27.9 a 29.0 a 25.6 a 23.5 a 33.2 2016 משקל אלף 

 2017 29.9 b 33.8 a 27.4 a 27.5 a 22.9 b 26.2 a 
 a 67.7 a 58.2 a 63.8 a 57.9 a 56.8 a 65.6 2016 משקל נפחי

 2017 64.0 b 75.1 a 67.4 b 73.9 a 58.0 b 70.0 a 

 

. אותיות שונות 2016השפעת פגיעת פשפש הקמה על איכות חיטה. ניסוי שדה בגילת  .2גטבלה 

 מבטאות הבדל מובהק בין דרגות האילוח בתוך זן.

 זן
פגיעת 

 הפשפש %
 גלוטן רטוב

% 
אינדקס 
 גלוטן %

IDK 
 יחידות

 שקיעה

 זהיר

0 26.5 a 65 a  96 d 12.0 a 

1 27.7 a 50 ab 103 cd 15.6 a 

2 27.7 a 40 bc 107 bcd 10.1 ab 

3 27.8 a 26 cd 111 bc 9.6 ab 

4 27.8 a 18 cd  115 ab 6.2 ab 

8 29.0 a 5 d 123 a 1.0 b 

 בר ניר

0 32.7 a 68 a 94 c 3.2 a 

1 33.0 a 51 ab  101 bc 4.0 a 

2 34.2 a 31 ab 108 ab 8.4 a 

3 33.5 a 38 ab 103 abc 4.6 a 

4 33.7 a 25 b 107 ab 8.1 a 

8 34.3 a 13 b 113 a 6.8 a 

 רותה

0 36.5 a 34 a 107 b 6.9 a 

1 36.3 a 29 ab 108 b 10.2 a 

2 35.7 a 30 a 108 b 10.1 a 

3 37.2 a 14 bc 111 ab  10.1 a 

4 38.0 a 8 c 114 ab 4.3 a 

8 37.8 a 9 c 118 a 1.6 a 
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 של היבול פיסיולוגיה -ד

 רואי -אחראי: בחיטה ישראלית, צבירת חומר יבש באברי הפרח ויבול פריחהשלבי קדם  -1ד

 .דוד-בן

נזרעו העיקריים שבמיזם הזנים תשעת  :אפיון פנולוגי בתנאי שדה של שלבי קדם הפריחה

ובית דגן  (22/11/16) וחלקת פרדס (9/11/16) חלקת שער בזריעה מוקדמת -בשלושה אתרים: בגילת

(. האפיון הפנולוגי של שלבי n=4במבנה בלוקים באקראי ) (22/12/16) חלקת הודיה בזריעה מאוחרת

קדם הפריחה התבצע ע"י דיגום שלושה צמחים מכל זן מכל בלוק בכל אתר על בסיס שבועי. מכל צמח 

ך במצלמה. אפיון בשלבים הראשונים בבניקולר ומיקרוסקופ ובהמש ,חולצה השיבולת המרכזית ואופיינה

לכל )זה אפשר להגדיר באופן מדויק בכל זן את משך הזמן מזריעה לפריחה ואת תתי השלבים הבאים 

(, מהצצה Emergence, Z09מזריעה להצצה ) :(Zadok scale (Z)שלב מצורף הניקוד המקובל של 

מתחילת התארכות  ,(Terminal spikelet, Z31להיווצרות שיבולית טרמינאלית ותחילת התארכות קנה )

(, מהשתבלות Heading, Z58) (, משליפת עלה דגל להשתבלותFlag leaf, Z47קנה לשליפת עלה דגל )

 (.1ד( )איור Anthesis, Z65) לפריחה

 זריעה) 7-2016 פרדס חלקת גילת ,ישראלים זנים בתשעה פריחה קדם שלבי משך .1ד איור

 ועד טרמינאלית משיבולת ,TS)) טרמינאלית שיבולת ועד מהצצה ,Em)) הצצה ועד מזריעה (.22/11/16

 .AN)) פריחה ועד מהשתבלות  H),) השתבלות ועד דגל מעלה ,FL)) דגל עלה

 

קביעת עיתוי הפריחה  אומדן צבירת חומר יבש בשיבולת בפריחה ובקציר ואומדן רכיבי יבול:

י תבפריחה ובקציר נדגמה כל חלקה בש מהשיבולים בשליפת אבקנים(. 80%בוצעה לכל חלקה בנפרד )

מייצגות: חצי מטר שורה )לחישוב המשתנים ליחידת שטח(, שלושה צמחים אינדיבידואלים  דרכים

נשקלו השיבולים והחומר הוגטטיבי. בצמחים  דרכים)לחישוב המשתנים על בסיס צמח בודד(. בשתי ה

ודדת. נספרו ונשקלו מספר פרחים הבודדים נותחה באופן פרטני כל שיבולת עד רמת השיבולית הב

 פוריים וגרגירים בכל שיבולת בפריחה וקציר בהתאמה.
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( An) והפריחה( TS) הטרמינאלית השיבולת לשלב( .S.E) תקן ושגיאת מעלה ימי ממוצעי .1דטבלה 

 .הנבחנים האתרים בשלושת

  Gilat-Shaar Gilat-Pardes Bet-Dagan 

Cultivar DDC_TS   DDC_An   DDC_TS   DDC_An   DDC_TS   DDC_An   

Ruta 827.1   1335.1   693.3   1353.4   501.0   1030.0   

Galil 774.2   1273.3   668.0   1297.4   468.7   973.6   

Negev 739.6   1276.8   642.6   1268.8   436.3   985.7   

Gedera 717.2   1255.7   591.4   1244.4   424.7   936.6   

BarNir 698.2   1232.8   607.1   1243.8   438.9   918.3   

Binyamin 655.9   1216.4   609.9   1230.9   434.8   906.6   

Amit 664.1   1192.9   571.5   1207.5   427.0   902.2   

Zahir 671.7   1146.8   600.6   1154.3   442.1   891.8   

Yuval 674.5   1123.3   503.8   1116.9   361.1   862.8   

S.E. 22.8 
 

10.4 
 

16.2 
 

11.2 
 

11.6 
 

15.3   

 

בשלושת מועדי הזריעה אותרה שונות פנולוגית בין תשעת הזנים כמו גם שונות של משך שלבי 

 (. 1ד, טבלה 1דקדם הפריחה. נתון זה בולט הן במדד משך הזמן בימים והן בחישוב ימי מעלה )איור 

בשלב  45%טווח השונות בתת שלבי קדם פריחה בין הזן הבכיר )יובל( לאפיל )רותה( הולך ומצטמצם )

(. המסקנה 2דבהתארכות קנה( ככל שמתאחר מועד הזריעה )איור  35% -השיבולית הטרמינאלית ו

סויי הישירה היא שבכדי להבטיח איתור שונות והבדלים בין זנים ישראלים בקדם פריחה יש להתמקד בני

זריעה מוקדמת )לא יאוחר מסוף נובמבר(. אותרה שונות מובהקת בין זנים שונים בעיתוי שלב השיבולית 

, מבוטא בימי מעלה(. עם זאת שונות זו בד"כ קשורה 1דמבוטא בימים, טבלה  1דהטרמינאלית )איור 

וי שיבולית בפנולוגיה הכללית של הזן )בכירות ואפילות(. רק במקרים בודדים זוהה הבדל בעית

(. במקרים אחרים הפער בין 2דעיתוי דומה )מסומן באדום בטבלה בניסוי זה בטרמינאלית בזנים שפרחו 

(, אך 2ד)מסומן בכחול טבלה  זנים בעיתוי השיבולת הטרמינאלית היה גדול יותר מהפער במועד פריחתם

ומקשה על הבחינה, בחינה שמטרתה  "ךוסימיוצר "מכיוון שגם האחרון היה מובהק סטטיסטית הדבר 

 על התפתחות השיבולת. הלבודד את השונות בשלבי קדם פריחה בלבד ולאמוד את השפעת

 

(, לאפיל מהבכיר) ישראלים זנים בתשעה העיקריים פריחה קדם שלבי הימים טווח של השוואה. 2איור ד

( TS) טרמינאלית שיבולית היווצרות ועד מהצצה בימים הבדלים. 2016-7 בעונת זריעה מועדי בשלושה

 .)אדום( (SE) פריחה ועד טרמינאלית משיבוליתו )כחול(
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 .ולפריחה הטרמינאלית לשיבולית ההגעה במועד נבחרים זנים צמדי בין מעלה ימי הפרשי .2דטבלה 

 
Cultivar1 

 
Cultivar2 

Gilat-Shaar Gilat-Pardes Bet-Dagan 

ΔDDC_TS ΔDDC_An ΔDDC_TS ΔDDC_An ΔDDC_TS ΔDDC_An 

Yuval Zahir 2.8NS 23.5NS 96.8*** 37.4* 81.0*** 29.0*** 

Gedera Negev 22.3NS 21.1NS 51.2* 24.4NS 11.6NS 49.1* 

Bar-Nir Galil 76** 40.5* 60.9* 53.6** 29.8NS 55.3* 
    P≤.05, ,*** מסמנים את רמת המובהקות: לא מובהק-ו , *** ,NS( בין צמדי ממוצעים. t)Contrast בוצע מבחן  

P<.001, ו- P<.0001 בהתאמה  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

המתאם בין שלבי קדם פריחה ומשך הזמן עד פריחה בתשעה זנים ישראלים, גילת חלקת . 3איור ד

(. באיור השמאלי מתאם חזק ומובהק בין משך הזמן הדרוש ליצירת 9/11/16)זריעה  2016-7שער 

 שלב של הזמן משך בין מתאם אותר לא הימני באיורשיבולית טרמינאלית וסה"כ הזמן לפריחה. 

 .פריחה עד הזמן כ"לסה הקנה התארכות

 

 2016-7בקציר בעונת המתאם בין משקל חומר יבש בשיבולת בפריחה למשקל השיבולת . 4איור ד

של שיבולת הסעיף המרכזי  (Whole Spike DM (An)). מתאם בין משקל חומר יבש בגרמים זריעה

בפריחה ובקציר, איור שמאלי. מתאם בין משקל יבש )גר'( בפריחה עם משקל גרגירים בשיבולת בקציר, 

 עה המוקדמת.איור ימני. הנתונים הם ממוצעי הסעיפים הראשיים בזנים בשני מועדי הזרי

 

פריחה מורכב משני תתי שלבים בקדם הפריחה: מזריעה ועד שיבולית עד משך הזמן הדרוש 

(. במטרה לבחון איזה תת שלב משפיע יותר SE(, משיבולית טרמינאלית ועד פריחה )TSטרמינאלית )

ם מיהזריעה המוקד יאפילותם של הזנים הישראלים ניתחנו את הנתונים הפנולוגים של מועד-על בכירותם

גילת(. בעוד שבין הזמן לשיבולת טרמינאלית והזמן הכללי לפריחה נמצא מתאם ב ופרדס )חלקת שער

r=.90 

P(r)<.0007

r=-.003 

P(r)<.9

r=0.61 

P(r)<.009
r=0.62 

P(r)<.008
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(. ניתן להסיק אם כך שלמהירות 3ד כלל )איור גבוה ומובהק, לשלב התארכות הקנה לא נמצא מתאם

 הזן. ההגעה לשלב התמיינות השיבולית הטרמינאלית קשר ישיר לבכירותו אפילותו של

לתהליך צבירת חומר יבש בשיבולת עד למועד הפריחה )תהליך שמתחיל עם יצירת השיבולית 

הטרמינאלית( ובפריחה עצמה מיוחסת בספרות חשיבות רבה. התפתחות השיבולת מבטאת את חוזק 

המבלע ואת יכולת צמח החיטה להעביר מוטמעים על אברי הפרח, ייצרני היבול. מכאן החשיבות באומדן 

בניסויי השנה השנייה לא אותר כל מתאם בין עיתוי  .שיבולת המתפתחתבון של צבירת החומר היבש נכ

עם  שלבי קדם פריחה וקצב צבירת חומר יבש בשיבולת כמו גם ליבול גרגירים בשדה )קציר קומביין(.

זאת בניתוח נתוני הסעיף המרכזי בצמחים שנדגמו איתרנו מתאמים גבוהים ומובהקים של משקל 

(. מתאם זה 4ד השיבולת בפריחה אל מול משקלה הסופי בקציר ומשקל הגרגירים לשיבולת בקציר )איור

מבסס את מרכזיות התכונה של צבירת חומר יבש בשיבולת או יכולתה של השיבולת להוות "מבלע" חזק 

 למשתני היבול הסופיים.

: יובל, זהיר, גדרה, לשנת המחקר השלישית בחרנו להתמקד בסט מצומצם יותר של ששה זנים

(. הזנים נבחנים העונה באופן ממוקד בשתי סביבות: גילת )חלקת עופות( 2דוגליל )טבלה  נגב ,ניר-בר

וצפריה. במטרה לחשוף שונות גבוהה ככל הניתן בשלבי קדם פריחה )כזו שאולי תשפיע על צבירת קצב 

 עה מוקדם.התפתחות השיבולת ורכיבי יבול( בחרנו בשני האתרים בעיתוי זרי

בריכוז ועיבוד מידע ממבחני זנים שונים בכדי למדל את ההתפתחות הפנולוגית  המשכנובמקביל 

)זריעה, הצצה והשתבלות(, רק שלושה תאריכים  נרשמיםשל הזנים השונים. כיוון שבמרבית הניסויים 

מתמקד בתקופה וכיוון שהתקופה מזריעה ועד הצצה תלויה בעיקר ברטיבות הקרקע, עיבוד נתונים זה 

וחושבו  2008מאז  ובמבחני זנים בשלב ראשון נאספו הנתונים מכל הניסויים בגילת הצצה עד השתבלות.

נגשו ימי המעלה הנדרשים לכל זן בכדי להגיע להשתבלות כתלות במועד ההצצה. נתונים אלו הו

מאוד נדרשים קדמת ההצצה מובשואתר המיזם(  5ד)איור  . ניתן לראות לחקלאים )כנסים ואתר המיזם(

לבות בשעות אור והמשבנובמבר הטמפרטורות הגבוהות יותר מ כתוצאהפחות ימים להגיע להשתבלות, 

ויש במיוחד  יש מקרים ובהם עקב הצצה מוקדמת מאוד יש זנים שבהם ההשתבלות מואצתרבות יותר. 

ננסה בשנה הקרובה . אדישות כך שאורך התקופה על פי ימי מעלה יחסית קבוע ןתה מעישבהם נצפ

 איפיון מולקולארי )להלן(.לאבחן את תגובת הזנים השונים לאורך יום ולטמפרטורה על פי 
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 .7201-2008 ,ההצצה יום לפי םבימי הצצה מועד פי על השתבלות .5ד איור

 

  .דיסטלפלד אסף: אחראי מולקולארי אפיון -2ד

 1VRN ,2VRN ,FTגנים מרכזיים )נמצאת במספר בחיטה, השונות הגנטית לזמני פריחה שונים 

אופיינו אללים . לגנים אלו ההתמיינות לפריחההשלבים הראשונים של המשפיעים על  (PPD1-ו

 (.6דדומיננטיים או רצסיביים שאחראים לזמני פריחה שונים )איור 

1VRN הינו פקטור שעתוק ממשפחת ה- MADS-box  ובכל שלושת הגנומים של חיטה הלחם

 .(Fu et al. 2005) פריחהההקספלואידית אותרו אללים דומיננטים הידועים כמקדימי 

 2VRN הינו פקטור שעתוק ממשפת ה- CCT לקיוט שמדכא פריחה ומשרה דרישה (Yan et al. 

 מוקדם יחסית לחיטה בעלת אללים פורחת 2VRN -חיטת דורום בעלת אללים רצסיביים ל ,(2004

 . (Distelfeld et al. 2009b) דומיננטיים

VRN3))FT שמכונה גם כ- florigen מקודד לחלבון קטן הנע מהעלים לנצר הקודקודי ומשרה את

נמצא תחת הבקרה של הגן  VRN1 (Distelfeld et al. 2009a; Yan et al. 2006). FT ביטויו של

PPD1 שמתבטא בתנאי יום ארוך (Beales et al. 2007) . 
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השפעת הטמפ' ואורך היום על הבקרה של גנים המעורבים בקביעת זמן הפריחה בחיטה. המצב  :6דאיור 

-ו 1VRN ,FTבמתואר באיור הוא של חיטה חורפית בעלת דרישה לקיוט ורגישות לאורך יום. ביטוי יתר של הגנים 

PPD1 2אי פעילותו של הגן מדכא הפריחה  אוVRN  יגרמו להקדמת זמן הפריחה של החיטה והפיכתה לחיטה

 .(et al., 2009 Distelfeld) אביבית

מאופיינים בשיבושים )החדרה או החסרה( של  PPD1 -ו  VRN1 ,FT האללים הדומיננטיים של

(. שינויים אלו גורמים לביטוי יתר של 1 מקטעי דנ"א באזורי הבקרה של הגנים )פרומוטור או אינטרון

הגנים ללא תלות בתנאי הסביבה )טמפ', אורך יום( או בהתבטאות של גנים מדכאי פריחה כדוגמת 

2VRN  .לאחרונה שימוש במשאבים הגנומיים שפותחווהתוצאה היא הקדמת ההתמיינות לפריחה (Avni 

et al. 2017 ) המרכזיים האלו על פני גנום החיטה )טבלה  אפשר לנו למקם את כל האללים של הגנים

 .(3ד

 

מופו באמצעות  הגנים : מיקום הגנים המרכזים לזמן פריחה על פני גנום החיטה.3דטבלה 

למעט המקרה שמסומן בכוכבית בו המיקום  Chinese spring’הגנום של החיטה ההקספלוידית מזן '

 .Chinese spring’של ' ברפרנס נעדרנלקח מגנום חיטת הבר 'זויתן' כי הוא 

Gene Name A genome B genome   D genome 

VRN1 5A: 587423240 5B: 573815903 5D: 467184278 

VRN2 5A: 698180606 4B: 657498404 4D: 509340955 

VRN3 (FT) 7A: 71618424 7B: 9702478 7D: 68365955 

PPD1 2A: 36938038 2B:57764772* 2D: 33955628 

 

ע"י שימוש בטכנולוגיית  אפיוןהזנים הישראליים המשתתפים ב'מיזם החיטה הישראלית' עברו 

"Ilumina 90K SNP chip array" (wang et al. 2014)איור (שימשו לבניית עץ פילוגנטי  אלו ם. נתוני
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 ניתן לראות שהקרבה הגנטית הינה בהתאמה למקורות הגנוטיפים. בנוסף, ערכירבים  מקריםב(. 7ד

מובהקות סטטיסטית נמוכים בבסיס ההתפצלויות מרמזים כי החומר הגנטי בסה"כ אחיד ואין חלוקה 

 .מובהקת לטיפוסים שונים

 

 שהתקבל מג'נוטייפינג ע"י )וקווים נוספים( 'מיזם החיטה הישראלית'  זניניתוח פילוגנטי של  :7דאיור 

"Ilumina 90K SNP chip array" :הצורות השונות המופיעות ליד שם הזן משוייכות למקורת הזרעים .

 מכון וולקני. –דרה, משולש כחול אגרי –הזרע, עיגול חום  –ריבוע אדום 

 

  : אחראי יהושע סרנגה.השפעת עקת חום על מילוי הגרגרהתפתחות בתר חנטה,  -3ד

 נערך הניסוי. שינויים מספר עם א' שנה של לזה דומה עציצים ניסוי בוצע למחקר השנייה בשנה

 חום עקת טיפולי שני(, עקה ובלי עם) מוקדמת חום עקת טיפולי שני שכללה גורמית-תלת במתכונת

 כ"בסה) חזרות 5 -ב, (רותה, עמית, נגב, יובל, זהיר, גדרה, ברניר) זנים 6 -ו( עקה ובלי עם) מאוחרת

 .(לילה/יום) צ"מ 16/22 של בטמפרטורה בחממית וגודל 26/1/17 בתאריך נזרע הניסוי(. עציצים 120

 לתנאי זן כל של ההשתבלות למועד ובהתאם הניסוי תכנית לפי שנקבעו במועדים הועברוהעציצים 

 צמצום כללו קודמת לשנה יחסית בניסוי השינויים(. לילה/יום) צ"מ 28/34 של בטמפרטורה חום עקת

 המאוחרת העקה תחילת והקדמת, שעות 72 -ל 48 -מ העקה משך הארכת, 6 -ל 9-מ הזנים מספר

 דישון, יום מידי ניתנה השקיה, ליטר 4 של בעציצים גודלו הצמחים. השתבלות לאחר 19 ליום 24 מיום

 .לצורך בהתאם ניתנו הדברה וחומרי

 סיום ביום, העקה תחילת לפני הבוקר בשעות SPAD מכשיר באמצעות נבדקו כלורופיל ריכוזי

 צמחים משלושה נדגמו השיבולת ממרכז וגרגרים הדגל מעלה דסקיות. סיומה לאחר ימים 3-ו העקה

 הוכנסו הדגימות. הצהריים אחר ובשעות הבוקר בשעות העקה סיום לאחר ימים 3, עציץ מכל

 אחר דיגום בתום. פחמימות תכולת של לאנליזה בהמשך ושימשו נוזלי בחנקן הוקפאו, למבחנות

 עלים) וגטטיביים לחלקים הופרדו, הקרקע לפני סמוך שנדגמו הצמחים שלוש נקצרו הצהריים

 העונה בסיום(. שעות 48 למשך צ"מ 70) בתנור ויובשו לשקיות הוכנסו ואלו ורפרודוקטיביים( וגבעולים

 .גרגרים ויבול יבש חומר משקל לאפיון שימשו אשר עציץ ולמכ נוספים צמחים שלושה של דיגום בוצע
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 תמונה להציג מנת ועל, הקודם ח"הדו הגשת בעת הושלמו לא הראשון הניסוי ותוצאות מאחר

 .הניסוי שנות שתי תוצאות של סיכום להלן יובא, השנים שתי תוצאות על המבוססת רחבה

 כל על הזנים של מובהקת השפעה כצפוי הראה היבול ורכיבי הייצור כושר של שונות ניתוח

 באופן השפיעה המוקדמת העקה הראשונה בשנה, הזנים מלבד(. 4ד טבלה) השנים בשתי המדדים

 בין זה הבדל. אלה מדדים על השפיעה המאוחרת העקה השנייה בשנה ואילו מדדים מספר על מובהק

 הגורם השנים בשתי. המאוחרת העקה של והחרפה מהקדמה הנראה ככל נובע הניסוי שנות שתי

 כגון נוספים גורמים על גם השפיע בתורו וזה, גרגרים אלף משקל היה החום מעקת שהושפע העיקרי

 מטיפולי כלל הושפע לא לשיבולת הגרגרים שמספר בעוד, לשיבולת גרגרים ומשקל השיבולת משקל

, טרום טיפול החום, החנטה ובמהלך ההשתבלות לפני נקבע לשיבולת הגרגרים מספר. החום עקת

 היבול רכיב היה הגרגר משקל ולכן, הגרגר מילוי במהלך מכן לאחר נקבע הגרגרים שמשקל בעוד

 .החום מעקת שהושפע העיקרי

 הראה( 8ד איור) בנפרד זן בכל הגרגרים משקל על העקה טיפולי השפעת של מפורט ניתוח

 יובל ןובז השנים בשתי גדרה בזן לביקורת יחסית חום עקת בתנאי הגרגר במשקל מובהקת ירידה

שבכל הזנים משקל  לציין ראוי. מובהקות השפעות נמצאו לא הזנים שביתר בעוד, בלבד' א בשנה

 .מ"ג 40-45הגרגר היה גדול ביותר, כאשר בתנאי שדה ללא עקות משקל הגרגר הינו בדרך כלל 

הישנות הפגיעה במשקל הגרגר גם בשנה השניה בזן גדרה ראויה לתשומת לב. בשאר השנים לא 

 התקבלה השפעה או שהשפעה זו אינה קבועה. 

( L) מאוחרת(, E) מוקדמת חום עקת השפעת את המציגים( ANOVA) שונות ניתוחי :4ד טבלה

 .2017, 2016, הניסויים שנות בשתי ורכיביו היבול על הגרגר מילוי שלב במהלך ושילובן

 df  משקל
 בולתש

 ראשית

מספר גרגרים 
 ראשית בולתש

משקל 
גרגרים 
 בשבולת

כלל חומר  אלףמשקל 
 יבש
 

יעילות 
מילוי 
 גרגר

2016  

 *** 4.94 *** 9.49 *** 11.28 *** 15.07 *** 12.53 *** 18.94 8 זן
E 1 4.38 * 0.35   7.18 ** 18.43 *** 1.89   4.23 * 

   X E 8 0.64   0.73   0.70   0.66   0.55   1.63זן 
L 1 0.09   0.02   0.04   0.36   0.55   0.07   

   X L 8 1.46   1.28   1.52   0.78   1.16   1.18זן 
E X L 1 0.02   0.33   0.61   0.06   0.11   1.49   

   X E X L 8 0.54   0.82   0.92   0.84   1.15   1.12זן 

2017 
 ** 3.16 *** 10.25 *** 7.23 *** 10.19 *** 6.31 *** 7.74 5 זן
E 1 1.46   1.53   0.22   3.56 ^ 1.47   0.93   

   X E 5 1.84   2.26 ^ 2.13 ^ 0.93   1.92 ^ 1.53זן 
L 1 1.12   0.52   1.56   5.09 * 0.77   5.17 * 

   X L 5 0.96   1.43   1.42   0.83   1.06   1.29זן 
E X L 1 0.24   0.04   0.07   3.25 ^ 0.10   1.33   

   X E X L 5 0.22   0.18   0.20   0.48   0.19   0.65זן 

( דומה בכיוון וקטורים) חיובי קשר על העיד המחקר שנות שתי של( PCA) ראשיים גורמים ניתוח

 לערב הבוקר בין הסוכרים ריכוז הפרש' א בשנה, בעלים הסוכרים לריכוזי גרגרים אלף משקל בין

 שלילי קשרעל  ניתוחהמניתן ללמוד  בנוסף,(. 9ד איור) הבוקר בשעות הסוכרים ריכוז' ב ובשנה



29 
 

 מועד בין( SPAD ערכי) הכלורופיל בריכוזי לירידה בעלים הסוכרים ריכוז בין( הפוך בכיוון וקטורים)

 .העקה לאחר ימים 3-ל לעקה הכניסה

 

 סימון, 2017-ו 2016 בעונת השונים בזנים גרגרים 1000 משקל על החום עקות השפעת :7ד איור

 מעל הערכים(. C=Control, E=Early, L=Late, E+L=Early+Late) באיור כמצוין הטיפולים

 .בנפרד זן כל בתוך הטיפולים בין הבדלים מציינות אותיות, ומובהקותם F ערכי מציינים העמודות

 

 היבול ורכיבי כלורופיל ריכוז, הסוכרוז ריכוזי בין הקשר של( PCA) ראשיים גורמים ניתוח: 8ד איור

 ,C=Pink, E=Green) השונים בזנים הטיפולים פיזור את מסמנות הצבעוניות הנקודות. העיקריים

L=Black, E+L=Orange.) 
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 .צבי פלגאחראי מאזן הורמונלי:  -4ד

 בחינת רגישות זני החיטה הישראליים לחומצה אבסיסית בשלבי הנביטה

על מנת לאפיין את הקשר בין רגישות בשלב מוקדם לרגישות לעקות סביבתיות )יובש וחום( 

כסמן פיסיולוגי. הרציונל  ABA-ומילוי גרגר( נבדקה תגובת הנבט לבשלבי הגידול המתקדמים )חנטה 

ניתן יהיה להעריך  ABA-היה שע"י בחינת רגישות הנבט ל

 את מידת הנזק לגידול בשלבים מאוחרים.

עשרה זרעים אחידים בגודלם הושמו בצלחת פטרי בין 

רמות בשתי שכבות של נייר הנבטה לח. קצב הנביטה נבחן 

 µM 10, 5, 1, 0.5)ביקורת(,  0עולות של חומצה אבסיסית: 

 ProTone-SG valentבמי ברז ) s-ABAתמיסת 

bioscience 20% w/w s-ABA הצלחות הועברו .)

מ"צ(. אחוזי  16לאינקובטור חשוך מבוקר טמפרטורה )

שעות מהרטבה. נביטה הוגדרה  60-ו 35הנביטה נמדדו 

 (.Zadoks 05כאשר השורשון המרכזי פרץ את המעטפת )

נמצאו הבדלים קלים בתגובה של הזרע הנובט ליישום חיצוני 

 µMישום של , כאשר הזן בנימין לא הראה תגובה ליABAשל 

10 ABA  (. הניסוי בוצע פעמיים והראה תוצאות 9ד)איור

לאור תוצאות אלו נראה שהזנים הישראליים לא מראים רגישות ליישום חיצוני של  דומות בשני המועדים.

ABA בשלב הנביטה. 

 בחינת רגישות זני החיטה הישראליים להורמון חומצה אבסיסית בשלבי ההתבססות

עשרה נבטים אחידים מכל אחד מתשעת הזנים הונחו בין 

עובר פונה כלפי שתי שכבות של נייר הנבטה לח כאשר ה

( והועבר לכלי Cigar rollמטה, הנייר גולגל לגליל )שיטת 

, 5, 0.5)ביקורת(,  0עם תמיסת הטיפול. הטיפולים כללו: 

10 ,50 ,100 µM s-ABA  במי ברז. הגלילים הועברו

-מעלות צלזיוס ל 16לאינקובטור חשוך מבוקר טמפרטורה 

מדידת אורך שעות. הנבטים צולמו לפני ובסיום הניסוי.  96

 Image Jהשורשון נעשתה בעזרת תוכנת 

)http://imagej.net/ImageJ(  וחושב הערך היחסי של

עיקוב הגידול ביחס לביקורת. הזנים הישראליים הראו 

הניסוי חזר  .ABA(. הזן עמית הראה רגישות יתר ל 10דתגובה יחסית דומה, להוציא את הזן זהיר )איור 

 תוצאות דומות. עםתלוי  בלתיפעמיים באופן 

 

 µMהשפעת חומצה אבסיסית בריכוז  .9דאיור 
על כושר הנביטה היחסי של תשעה קווי חיטת  10

מייצגות הבדל  לחם ישראליים. אותיות שונות
 .0.05מובהק בין הזנים ברמת מובהקות 

 µMהשפעת חומצה אבסיסית בריכוז  .10דאיור 
 96על קצב התארכות השורשון הראשי,  50

שעות לאחר הנביטה בתשעה קווי חיטת לחם 
ישראליים. אותיות שונות מייצגות הבדל מובהק 

 .0.05בין הזנים ברמת מובהקות 

http://imagej.net/ImageJ
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בחינת תגובת זני החיטה הישראליים לעקות חום בשלב 

 החנטה

בעונה הראשונה נבחנו כל תשעת זני החיטה לתגובה לחום 

בשלב החנטה, ונמצא כי עקת החום הביאה לאובדן יבול 

חנטה(. עקת החום הביאה לפגיעה משמעותי )עקב חוסר 

(. בעונה העוקבת בחרנו 11דמשמעותית במשקל הזרעים )איור 

)גדרה,  ושונה ארבע קווים אשר הראו תגובה משמעותית

הצמחים גודלו בתנאים  בנימין, גליל וזהיר( לאפיון יותר מעמיק.

 מ"צ יום/לילה(. 16/22אופטימליים )בחדר גידול מבוקר טמפ', 

ליטר( היו שני צמחים האחד לדיגומים והשני  4בכל עציץ )

לאומדן מרכיבי יבול. כשבוע לפני שליפה הצמחים הועברו 

מ"צ( להסתגלות. עבור כל זן  16/22) Cלפיטוטרון לחדר 

עבור כל  מ"צ(. 34/28כאשר הצמחים הגיעו לשליפת שיבולת, הועברו חצי מהעציצים לחדר החם )

ימים בחום הועברו כל צמחי הזן בחזרה לחממה עד  7עציצים. לאחר  6טמפ' היו Xקומבינציה של זן

להבשלה. הזנים גדרה ובנימין הראו רגישות פחותה לעקת חום בכל הניסויים, כפי שהתבטא במספר 

לעומתם הזנים זהיר וגליל הראו רגישות רבה ופחיתת  (.12דהגרגרים לשיבולת ומשקל הגרגרים )איור 

 .לעומת טיפול הביקורת 50%של כ יבול ממוצעת 

בזן זהיר, נמצאה תופעה של התמיינות משנית של השיבוליות, 

(. במהלך 13דדבר שגרם לאיבוד מוחלט של היבול )איור 

)בתהליך  ABAהניסוי נלקחו דוגמאות לאנליזות של ההורמון 

בסיום הניסוי נלקחו מדדים של מרכיבי היבול כגון  מדידה(.

משקל שיבולת, מספר שיבוליות, מספר גרגרים בשיבולית, 

 משקל גרגרים ויבול גרגרים סופי.

השפעת עקת חום בשלב החנטה על  .11דאיור 
משקל גרגרים יחסי לצמח בתשעת זני חיטה 
ישראליים.  הערכים המוצגים הם ערכים יחסיים 

 )טיפול חום לעומת טיפול ביקורת(.

תמונה מייצגת של שיבולים של  .13דאיור 
תחת ביקורת  D-C)וזהיר ) A-Bהזן גדרה 

(A-C( וטיפול חום )D-B ניתן לראות .)
התמיינות לא מסיימת של השיבוליות 

, צילום תחת בניקולר Eבתגובה לעקת חום. 
 של האזור המתמיין בזהיר.

השפעת עקת חום בשלב  .12דאיור 
החנטה על מספר ומשקל גרגרים יחסי 
לצמח בתשעת זני חיטה ישראליים.  
הערכים המוצגים הם ערכים יחסיים 

 )טיפול חום לעומת טיפול ביקורת(.

E 
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 .בונפיל דוד -אחראי :איכות אפיה -ה

 ואיכות נוספיםשדות מספר מו הזנים מבחני מניסויי הניסוי השונות, מחלקות בקציר נאספו גרגרים

 או) הבאים המדדים בעזרת נקבעה הגרגרים איכות. NIR במכשיר נסרקוכל הגרגרים  .נבחנה הגרגרים

, רטוב גלוטן אחוז, חלבון אחוז, אלף משקל, נפחי משקל: המקובל הבדיקה פרוטוקול פי על( חלקם

 שמתקבל מלא בקמח נבדק רטוב גלוטן אחוז. מאפה ונפח , בדיקת פארינוגרףאלוואוגרף בדיקת

 מטחנת בעזרת שמתקבל לבן בקמח נבדקים מאפה ונפח פארינוגרף ,אלוואוגרף בדיקות. פרטן ממטחנת

ו ועיקרי הממצאים מובאים ביצענו בדיקות איכות לגרגרים מעונת תשע" שניהבשנת המחקר ה .ברבנדר

  ניתוח נתונים על בסיס חיבור שתי עונות.החל להלן. בנוסף 

בעונת מרכזיים  מבחני זנים הבעשבאגרוטכניקה(  –בנוסף על המפורט לעיל )פרק א  :דשן ראש

ארבעה וניסויים הועמדו במרכז מחקר גילת שלושה . השפעת דשן ראש על איכות החיטה נבחנה ותשע"

. הזנים נבדקו באופן זהה להצבה בעונת תשע"וגם ארבעת מבחני הזנים בתשע"ז , מבחני הזניםלבצמוד 

 גדיש וכיתאין.  ,שנבחרו למטרה זו הינם: יובל, זהיר, גדרה, ברניר, גליל, רותה, עמית, נגב, בנימין, עומר

השתבלות החלקות נוטרו בחיישן קרקעי ולאחר מכן ניתן -בשלב עלה דגלדישון בתמיסת אוריאה: 

יחידות חנקן כתמיסת אוריאה בריסוס עלוותי ללא תלות  4.7לבלוק אחד דשן ראש חנקני בריסוס 

באופן שמאפשר פיזור אחיד  ,TJ פומיתמ',  2מוט ריסוס ברוחב  ,ל'/ד' 20בהערכת חסר )נפח תרסיס 

תוצאות האיכות הראו כי פרט תוך הקטנת סיכון צריבה( והבלוק השני שימש כהיקש ללא דישון נוסף. 

היתה השפעה שלילית, ויתכן שהדבר נבע מהעדר משקעים לאחר מתן לניסוי בחוות עדן לדישון הראש 

כי  נראה(, , פירוט מדדים נוספים מופיע באתר במיזם1הדשן. מתוצאות ביניים של שנתיים )טבלה ה

. נתון 11%תגובה חיובית ממשית לדשן ראש בניסויים אלו התקבלה רק היכן שאחוז החלבון היה נמוך מ 

 שלישית ושילוב נתונים מחלקות מסחריות. הנה עובחינה בזה יאומת ע"י 

  

(. הדשן זשע"ת-תשע"וחלקות מבחני זנים )על נפח מאפה,  השפעת דשן ראש בשלב עלה דגל .1הטבלה 

  זנים. 12, עירוב גרגרים של יחידות בריסוס עלוותי 4.7תמיסת אוריאה 

 2016 2017 
 1217-1182, מעט שלילית 1180-1300, חיובית מאוד בארי

 1358-1291שלילית,  1200-1360, חיובית מאוד גת
 1170-1223, מעט חיובית 1400-1400, ללא השפעה חוות עדן

 1340-1274, שלילית 1300-1300, ללא השפעה עמק יזרעאל
 

עשרת  בזמן שהשתבלות 28/2/16הדשן ניתן ב בחלקת מזרח, , בגילתדישון באוריאה גרגרית: 

 ., בעזרת מזרעת פיונה שהוסבה למדשנת)יובל עד רותה( 12/3-20/2הזנים במבחן חלה בתקופה 

מ"מ ירדו  5.2גשם "אמיתי" מ"מ,  0.8ימים ירדו  11מ"מ, לאחר עוד  0.7חמישה ימים לאחר הדישון ירדו 

שן על היבול כנראה שהעדר גשם "מפעיל" גרם לחוסר השפעה של מתן הדימים לאחר הדישון.  19רק כ 

, וירידה ביבול ובמילוי עליה מזערית באחוז החלבון ובאחוז הגלוטןההבדלים הקלים ואיכות הגרגרים, 

 זנים, 15בחלקת "פרדס מזרח" נערכו ניסויים בשני מועדים עם  .(2)טבלה ה הגרגר אינם מובהקים

דשן ראש בשלב  טיפול בארבע חזרות בחלקות מפוצלות בבלוקים באקראי, כאשר בתוך כל זן הוצב
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 .צנטרפוגלית ( פוזרה בעזרת מדשנתק"ג/ד' 10ההשתבלות בצורת אוריאה מוצקה. אוריאה מוצקה )

בזמן שהשתבלות עשרת הזנים ימים(  5לאחר מ"מ  25)גשם  2/2/16הדשן ניתן ב  במועד הראשון

 5.2 -ו 0.8ימים ירדו  8ו  6)לאחר  8/3/16ובמועד השני הדשן ניתן ב  20/2-16/1במבחן חלה בתקופה 

 )יובל עד רותה(. 13/3-28/2בזמן שהשתבלות עשרת הזנים במבחן חלה בתקופה בהתאמה(  ,ממ"

(, למרות שאחוז 3)טבלה ה המדדים רובבזריעה הראשונה ניתן לראות תגובה חיובית למתן הדשן ב

במועד השני למרות  בהתאמה. לעומת זאת, 25.9 -ו 11.8החלבון והגלוטן הרטוב בהיקש היו תקינים, 

שהדישון העלה את אחוז החלבון והגלוטן, עקב רמתם הגבוהה, לא היתה לדישון השפעה ממשית על 

האיכות. המסקנה הכללית הינה שאם לא חסר חנקן, אין השפעה אמיתית לדישון ראש על האיכות, ללא 

אפשר את משון, אשר למועד הדי בסמוךתלות באם הדשן ניתן נוזלי או מוצק, אך יש חשיבות לגשם 

 קליטת החנקן מהדשן.

 

, יחידות 4.6 גרגרית (. אוריאהתשע"ו) "מזרח" חלקתההשתבלות, השפעת דשן ראש בשלב  .2הטבלה 

  זנים. 10עירוב גרגרים של 

 דסקוס אי פליחה 
 היקש אוריאה היקש אוריאה דשן ראש

 284 270 414 384 יבול ק"ג/ד'
 80.6 80.3 81.8 81.7 משקל נפחי

 12.6 12.8 11.7 11.9 אחוז חלבון  
 35.7 35.0 38.0 37.4 1000משקל 

 75.1 70.5 79.8 81.9 אינדקס גלוטן
 26.3 27.7 23.9 24.4 רטוב אחוז גלוטן
IDK 89.1 88.7 90.9 89.4 
P 77 78 86 87 
L 65 67 72 78 

P/L 1.2 1.2 1.2 1.2 
W 192 198 237 242 

 1208 1220 1118 1120 נפח לחם )סמ"ק(
 

 4.6 גרגרית (. אוריאהתשע"ו) "פרדס מזרח" חלקתההשתבלות, השפעת דשן ראש בשלב  .3הטבלה 

  זנים. 15, ממוצע של יחידות

 שני זריעה מועד ראשוןזריעה מועד  
 היקש אוריאה היקש אוריאה דשן ראש

 434 453 664 680 יבול ק"ג/ד'
 76.3 76.0 82.2 82.1 משקל נפחי

 14.4 14.6 11.8 12.2 אחוז חלבון  
 31.5 31.6 43.4 43.3 1000משקל 

 83.7 71.5 72.5 60.0 אינדקס גלוטן
 28.9 32.5 25.9 26.6 רטוב אחוז גלוטן
IDK 90.1 88.6 82.6 81.1 
P 95 98 104 108 
L 86 83 88 86 

P/L 1.14 1.22 1.23 1.28 
W 266 266 346 354 

 1368 1331 1245 1300 נפח לחם )סמ"ק(
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ממבחני  207מגילת ו  209דוגמאות,  418נבדקו ( סה"כ 2016מעונת תשע"ו ): בדיקות איכות

זנים, זאת לאחר איחוד גרגרים מהחזרות השונות. דוגמאות אלו ייצגו תחום רחב בכל המדדים שנבחנו, 

דומה להתפלגות בסיס הנתונים המלא. דבר זה  ולרוב התפלגות האיכות בדוגמאות ממבחני הזנים היתה

 מהווה סיוע לכך שמבחני הזנים מקיפים את קשת התנאי הגידול השונים, פרט לשונות בין הזנים.

 

התפלגות מדדי איכות חיטה כפי שנמדדו בגרגרים מניסויים שונים בגילת ומבחני זנים )קווים . 1האיור 

בתחנות קבלה;  יםכפי שנבדק IDKאחוז חלבון, גלוטן רטוב, אינדקס גלוטן ו  .ו, עונת תשע"אלכסוניים(

( ונפח כיכר נבדקו על בסיס קמח לבן DDT, WAC, S(, פארינוגרף )W, P, L, P/Lמדדי אלוואוגרף )

 לאחר טחינה במטחנת ברבנדר.

 

)תנאי הגידול(. מבחני הזנים הזרועים  מדדי האיכות מושפעים הן מהגנוטיפ )הזן( והן מהסביבה

באזורי גידול הנבדלים באופן מהותי זה מזה מהווים בסיס טוב לבחינת תרומת הגנוטיפ והסביבה למדד 

האיכות. אחוז החלבון בגרגרים, המושפע מאוד מאגרוטכניקה ותנאי סביבה, מהווה דוגמא מייצגת למדד 

ז החלבון הנמוך ביותר התקבל במבחן בבארי והגבוה  אחו (.2המושפע בעיקר מגורם הסביבה )איור ה

(, כאן נראה שההבדל בין האתרים קטן אם 3)איור ה IDKדוגמא הפוכה נראית במדד  בעמק יזרעאל.
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בכלל, לעומת זאת השפעת הגנוטיפ ברורה מאוד כאשר קווי הטיפוח של הזרע מראים ערכים גבוהים 

מקור השונות קשה  איתוראולם, יש מדדים שבהם ביותר.  ביותר והזנים זיו ואתי את הערכים הנמוכים

(. נפח 4דוגמא לכך הוא נפח המאפה )איור היותר עקב השפעת שילוב שני הגורמים, מי יותר ומי פחות. 

הכיכר מושפע מאוד מתנאי הסביבה, וההתפלגות דומה )אך לא זהה( לשונות בתכולת החלבון. אך ניתן 

מציג ערכים גבוהים של נפח כיכר בכל האתרים,  547, כך הקו הזלראות גם את תרומת השפעת הזן

לחילופין הזן כיתאין מציג נפח נמוך באתרים שבהם הנפח היה הגבוה ביותר )עמק יזרעאל וחוות עדן(. 

ומת השפעת הגנוטיפ והסביבה על כל רהיות שמבנה הניסויים אינו מאוזן, ניתוח סטטיסטי לקביעת ת

 .נוספתסויים מדד תבוצע לאחר שנת ני

 

 .ושונים, עונת תשע" במבחני זניםבגרגרים מזנים  אחוז חלבון. 2האיור 

 

 .ושונים, עונת תשע" במבחני זניםבגרגרים מזנים  IDK. 3האיור 

 

 .ושונים, עונת תשע" במבחני זניםגר' קמח מגרגרי זנים  250נפח כיכר על בסיס  .4האיור 
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הספרות והנתונים שבידינו כי לתנאי הסביבה ששוררים בעת ברור על פי  סביבה:תנאי איכות ו

אשר על כן בשנה זו נכתב קוד המשייך את כל נתוני  .מילוי הגרגר יש השפעה על איכות הגרגרים והקמח

הסביבה הרלוונטים לכל זן בכל מבחן, זאת על בסיס נתונים של יום הצצה, יום השתבלות, השקיה, 

לבדיקות איכות של עירוב גרגרים מפרטורה, לחות יחסית, התאדות(. ונתונים מטאורולוגים )גשם, ט

: הינםבאופן כללי הנתונים המחושבים מזנים שונים שבמבחן חושבו נתונים על פי הממוצע של המבחן. 

, העשרת )החל השתבלות כמספר ימים וכימי מעלה-גשם )+השקיה( עונתי, אורך התקופה הצצה

. הנתונים המחושבים לתקופת מילוי הגרגר באופן צה וההשתבלותמהראשון לנובמבר( שבה חלו ההצ

ימים החל מההשתבלות הינם: סך משקעים, טמפרטורה ממוצעת,  10תקופות של  4כללי ובאופן מחולק ל

טמפרטורת מינימום, טמפרטורת מקסימום, לחות יחסית מינימלית, התאדות מצטברת, סכימת ימים 

מ"צ. הנתונים המטאורולוגיים שהוזנו הינם מתחנות  30ל שבהם טמפרטורת המקסימום הינה מע

מטאורולוגיות ה"צמודות" לניסויים, כאשר הנתונים עבור הניסויים שנערכו בגילת ובחוות עדן "זכו" 

עקב קיום מדידות קרובות מאוד בתחנות המחקר. למבחני הזנים שהועמדו  לנתונים המדוייקים ביותר

תחנה המטאורולוגית הקרובה ביותר, או ממיצוע מספר תחנות רחוקות. באתרים אחרים נבחרו נתונים מה

אין ספק כי אי בשנת המחקר השלישית נרצה לבחון את השימוש בטמפרטורה על בסיס החישה מרחוק. 

טב שניתן כעת לעשות. נתוני טמפרטורה ניתן מיזמינות נתונים יכולה לפגוע במהימנות הנתונים, אך זה ה

 חיישניםשהוצבו במבחני הזנים. בבחינת הנתונים מעשרה  HOBOחיישני והה יותר מלקבל ברזולוציה גב

שהוצבו בגילת נראה שהשונות בטמפרטורה ברחבי שדות המחקר בגילת יחסית זניחה בהשוואה 

מתקבלים רק  -1שתי מגבלות עיקריות:  חיישניםלמדידות בתחנה המטאורולוגית. אך חשוב מכך, יש ל

בגלל מבנה ה"סוכה" נתוני טמפרטורה בשעות הקרינה בד"כ מוטים מעלה ואינם  -2נתוני טמפרטורה, 

כל נתוני היבול והאיכות שנמדדו הוכנסו לבסיס הנתונים, אולם, עקב אי מדידת חלק מהמדדים מדוייקים. 

ופארינוגרף   IDKדוגמאות חסרים נתונים שונים בדוגמאות שונות. למשל, עקב רכישת מספר ב

נתונים אלו בד"כ  2015ה רק במהלך שנת המחקר הראשונה, עבור הרשומות מעונת והטמעתם במעבד

שימש מבוסס על בדיקות איכות משתי עונות ה. בסיס הנתונים בסוף שנת מחקר זו (4)טבלה ה חסרים

ניתוחים אלו הינם "ראשוניים" ומסקנות מבוססות יותר ניתן יהיה לקבל לאחר  .לניתוחים המובאים להלן

אחת נוספת לפחות. יתר על כן, עקב מספר רשומות נמוך יחסית לכל זן, בעיבודים הבאים לא  שנת מחקר

  הוכנס גורם הזן. בשנת המחקר הבאה נבצע עיבודים אלו גם עבור כל זן בנפרד. 

 

  תשע"ו.-מספר הרשומות בבסיס נתוני האיכות בדוגמאות גרגרים מקציר תשע"ה .4הטבלה 

 עונה מאגר

נתונים 
 מטאו.

 יבול לזן

משקל 
נפחי 
 וחלבון

משקל 
 IDK גלוטן 1000

אחוז 
 ייפוק

נפח 
 פארינוגרף אלוואוגרף לחם

 28 59 58 59 0 59 0 59 59 59 2015 גילת
 192 209 207 206 208 208 209 209 209 209 2016 גילת
 22 99 104 99 0 97 97 97 97 97 2015 זנים
 109 148 146 146 111 111 111 206 202 140 2016 זנים

 351 515 515 510 319 475 417 571 567 505  סה"כ
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אחד המדדים החשובים לטוחן הוא אחוז הייפוק, הקובע את ההכנסה/הרווח מכל טון  אחוז ייפוק:

בתחנות קבלה, משקל נפחי אמור לספק את המידע על כך, הקנסות עקב גרגרים מצומקים  .חיטה שנטחן

כי ( 5)איור המניתוח רגרסיה רבת משתנים נראה  וירודים נובעים מההערכה שתפוקת הקמח תקטן.

 תנאים, אפילותיבול )תנאים באופן כללי(, , וכללי גרגר מילויב גשםהגורמים הבאים מסבירים את הייפוק: 

. אולם כאשר בוחנים את הרשומות מגילת או ממבחני הזנים בנפרד נפחי משקלו, שלישית בעשרת

רת השניה הם הגורמים העיקריים, שהתמונה משתנה. בגילת היבול הכללי, אפילות ומשקעים בע

ובמבחני הזנים העשרת שבה חלה ההשתבלות, כמות המשקעים במילוי גרגר וטמפרטורה ממוצעת 

אין ספק כי ההבדל בבסיס הנתונים משפיע על הגורמים הגרגר נמצאו כגורמים העיקריים. בתקופת מילוי 

 שנמצאו כמשפיעים על אחוז הייפוק, אך ברור כי ככל שהתנאים טובים יותר כך אחוז הייפוק גדל.  

 

 .רשומות 487, ותשע"-תשע"הת ו, עונגורמי שונות המסבירים את אחוז הייפוק .5האיור 

 

נפח כיכר לחם הינו תוצאת מכלול הגורמים המשפיעים על האיכות. היות שלרשומות נפח מאפה: 

רשומות שמהוות את הבסיס הרחב ביותר של  481בוצע על   PCAרבות חסרים מדדים שונים, מבחן

נראה כי הקשר  (.6רשומות עם נתוני מטאורולוגיה, יבול ואיכות עיקריים, ללא פארינוגרף ועוד )איור ה

(, אך 6איור ה ,שנבדק באלוואוגרף Lמדד אלסטיות של הבצק )ר של נפח הכיכר הוא עם ההחזק ביות

קשר מאוד דומה נמצא גם עם מדד רמת ספיחת חשוב להדגיש כי בניתוח דומה עם נתוני פארינוגרף 

( בעוד נפח הכיכר 6המים. מרכיב השונות הראשון הפריד בעיקר את הנתונים המטאורולוגיים )איור ה

)אולוואוגרף( והמדדים  Wו  Lעם מדדי חיובי קשרבעיקר מגורם השונות השני. כך ניתן לראות הושפע 

טמפרטורת מינימום בתקופת מילוי  ,גשם, אפילות; לחילופין קשר שלילי קיים עם אחוז חלבון, גלוטן רטוב

בניתוח על בסיס נתוני גילת בלבד, הגורמים הראשיים שבקשר עם  גרגר )כולה ובעשרת ראשונה ושניה(.

מבחני זנים

גילת

כללי
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נפח המאפה הינם נתוני מטאורולוגיים )לחות יחסית, משקעים והתאדות( בעשרת השניה של מילוי גרגר. 

לעומת זאת בניתוח מבחני הזנים הגורמים העיקריים הינם יום הצצה, אפילות הזן, וטמפרטורת מינימום 

. בדומה לכך, בניתוח רגרסיה רבת משתנים על כלל הרשומות, שלושת הגורמים בתקופת מילוי גרגר

גם  .(7)איור ה הראשונים הם: חלבון, טמפרטורה ממוצעת במילוי גרגר, והעשרת שבה חלה ההשתבלות

בניתוחים לפי מבחני זנים / גילת ניתן לראות גורמים אלו, או כאלו שבקשר חזק איתם כגורמי השונות 

שהנתונים עם זאת, מעניין שבגילת גורם החלבון פחות דומיננטי, יתכן שההסבר לכך הוא המשפיעים. 

שהבדל בתכולת חלבון בגילת המטאורולוגיים מהימנים יותר ולכן מסבירים טוב יותר את השונות; ו/או 

 , בתנאים קשים למילוי גרגר היבול והמשקלבדרך כלל מלווה בשינוי מהותי ביבול ו/או במשקל הנפחי

  .הנפחי יורדים ובמקביל אחוז החלבון עולה

תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם השערת המחקר שלסביבה יש השפעה מכרעת על איכות 

החיטה. ניתוח נתונים באופן דומה המתבסס על נתונים מעונה נוספת יאפשר לאפיין טוב יותר את גורמי 

ילוב תוצאות מחלקי המחקר האחרים יאפשר הסביבה המשפיעים, וכן לבחון זאת בזנים השונים. זאת בש

 להסיק מסקנות יישומיות בטווח קצר ביותר.

 

 

 .רשומות 481ו, תשע"-תשע"הת ו, עונשל בסיס הנתונים PCAמבחן  .6האיור 
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 481ו, תשע"-תשע"הת ו, עונברגרסיה רבת משתנים נפח הכיכרגורמי שונות המסבירים את  .7האיור 

 .רשומות

 

 דיון

באיכות גרגרים מזנים שונים ו ביבול השונותנבדקת רוכז ע"י דר' דוד בונפיל מהמיזם שבמסגרת 

. זאת במטרה להבין את מורכבות השפעת ובניסויים מבוקרים כתגובה לתנאי גידול שונים בשדות ישראל

בביצוע  השניה המשכנובשנת המחקר הזן, הסביבה והשפעת הגומלין על כושר ייצור ואיכות החיטה. 

להתאים את  ניתן יהיהכך ש ,ניסויים ואיסוף נתונים אשר בהמשך המחקר יאפשרו את מימוש התוצאות

תוך שילוב  העבודה בוצעההזנים לאזורי גידול והממשקים המתאימים להם ולשפר את איכות החיטה. 

 מחקר גילת. אנשי הדרכה וגידול, חוקרים בתחומים רלוונטיים והפעלת מעבדה לאיכות חיטה במרכז 

המחקר משלב חוקרים ממוסדות ומתחומי מחקר שונים. בכדי לשפר ולהבטיח אינטגרציה מירבית 

אותם ניסויים מאותו חומר צמחי בשיתוף פעולה. מאסף נבין החוקרים השונים המידע הפיסיולוגי, והגנטי 

צוות שלא היו מעורבים  יתר על כן, גרגרים מניסויים מבוקרים ומניסויי שדה הועברו לבדיקה ע"י חברי

ישירות בניסוי אך מתמחים באיפיון מדד ספציפי. לדוגמא, גרגרים מניסויי שדה שונים הועברו לבדיקת 

ולהערכת מדדי איכות כמו תכולת גלוטן רטוב.   NIRפשפש, וגרגרים מניסויים מבוקרים הועברו לסריקת

-בתר משתלמי שלושהאחד, דוקטורט  תלמידי מוסמך, תלמיד חמישה עובדים תחת מיזם החיטהבנוסף 

שני  ע"י מונחיםטכנאים בחלקי משרה. רוב התלמידים  שלושהדוקטורט, קונדיטור, טכנאית מעבדה ו

אין ספק כי לשילוב הכוחות במיזם זה יש השפעה  ישירות או בעקיפין. חוקרים )לפחות( מצוות המחקר

ניתן להיווכח בכך יפה בשילוב  רבה התורמת להשגת היעדים שהוצבו בתחילת המחקר. סינרגיסטית

 ההבנה של השפעת הטמפרטורה ופיתוח הכלים להתמודד עם זאת ביישום המסחרי.

מבחני זנים

גילת

כללי



40 
 

סביבה על כושר הייצור ועל איכות  Xבבסיס המחקר קיימת הנחה כי קיימת השפעת גומלין גנוטיפ 

הנחת יסוד זו והתוצאות מניסויי השדה מרחיבים את  מאששיםקרים התוצאות מהניסויים המבוהחיטה. 

שונים. בשעת כתיבת הדו"ח היריעה ומאפשרים עיבוד נתונים על בסיס שונות שהתקבלה מגידול בתנאים 

אין בידינו את תוצאות האיכות מכלל הניסויים השונים ולכן עדיין לא בוצע עיבוד נתונים משולב, אשר על 

עם זאת ניתן להסיק כבר כעת כי לתנאי הסביבה . הסופי הגענו לשלב הסקת המסקנותכן עדיין לא 

רטורה השפעה רבה, אף מעבר לזו שהערכנו טרם תחילת המחקר. בתחילתו סברנו פובמיוחד לטמ

(, אולם 15נובע ממספר זנים רב שנמצא במזרע )מעל שחלק נכבד מהשונות באיכות החיטה הישראלית 

ו גורם חשוב המשפיע על כושר הו כעת מורות באופן חד משמעי כי הטמפרטורה הינהתוצאות שיש בידינ

ההנבה, ואיכות התוצרת, זאת מעבר להשפעת הגשם העונתי וזמן מילוי הגרגר המשפיעים על אחוז 

הייפוק בטחינה. בניתוחים שונים השפעת הזן על האיכות התבטאה דרך אפילות הזן, דבר המחדד את 

משלב ידע מהשדה, המחקר  דע על הפנולוגיה של הזנים הישראליים. אשר על כן,הצורך בזיקוק הי

השפעת הטמפרטורה על ההתפחות בנוגע למניסויים מבוקרים ומחקר גנטי בכדי להעמיק את הידע 

הפנולוגית. ידע זה יוכל להיות מנוצל בעתיד ע"י מטפחים, למשל במציאת גן/אלל המשפיע על ההתמינות 

של אותם זנים  בהתפתחות הפנולוגית הפנוטיפיתוהשונות הגנטי בין זנים מסויימים מחד  על בסיס הדמיון

ב"אשכול" המקבץ את זהיר, נגב וכנרת, או ב"אשכול" של עמית, דר, גליל, רותה  מאידך. למשל:

דרך שניה ומהירה יותר ליישום  ודאריאל, כאשר הנגב האפיל חריג בראשון והעמית הבכיר חריג בשני.

י תהיה ע"י שימוש בכלי עבודה שאנו מפתחים היום לזיהוי וכימות השונות בטמפרטורה ובכושר מסחר

, עוקפים את מגבלות GEEהייצור בשדות ישראל על בסיס לווינים. הקודים שנכתבים בימים אלו בממשק 

בתוצרים ע"י החקלאים מיד עם תום המיזם. ניתוח  איסוף, עיבוד ושמירת הנתונים, ויאפשרו שימוש מיידי

נתונים בסוף שנת מחקר נוספת אמור לשפוך אור על החלק היחסי של השפעת הגנוטיפ, הסביבה 

האיכות. בשילוב עם המידע המתקבל על השפעת הטמפרטורה על הזנים והשפעת הגומלין על מדדי 

מזרע של זנים לסביבות גידול מתאימות. השונים בהתפתחות, חנטה ומילוי גרגר תתאפשר הכוונת 

יתכן על השפעת האוזון אנו מניחים יסודות לעתיד, התוצאות הראשוניות עד עתה מורות כי במחקר 

נוסף על כל זאת, כיחידה נפרדת על ייצור חיטה.  משפיעות ברחבי ישראל רמות האוזון השוררות כיוםש

אשר יאפשר למנוע שיווק  הנגועים בפשפש, דבר יש התקדמות טובה בפיתוח שיטת האבחון של גרגרים

 חיטה נגועה כחיטה לאפיה ובכך תעלה איכות החיטה המשווקת בישראל.

המצטבר המידע  רק על בסיס תוצאות המחקר עד עתה, אין להסיק מסקנות יישומיותש למרות

ין ספק כי . אבימי עיון ובהנגשת חלקת מהתוצאות באתר המיזם הועבר למדריכים ולחקלאיםבמיזם 

בכדי שיהיה אפשר להשלים בשנתו השלישית )מבוצעת בפועל( המחקר צריך להמשיך על פי התוכנית 

את מטרות המחקר ולבסס מסקנות יישומיות ממחקר זה. נכון לעכשיו, צוות המחקר לא מצא לנכון לבצע 

ות, ובהרכב מלא צוות המחקר נפגש בהרכב חלקי פעמים רבמתוכנית המחקר הבסיסית. מהותי כל שינוי 

באופן שאיפשר לכולם  ,פעמים במהלך השנה. במפגשים אלו הוצגו הניסויים והמחקרים עד כה ארבע

לאור חשיבות נושא המחקר לחקלאות ישראל, הוא הוצג  לתרום מנסיונם גם בחלקים שאין להם בם חלק.

 .ויוצג בקרוב בכנס האגודה הישראלית לגד"ש וירקותגם בכינוסים ייעודיים, 

 ברצונינו להודות לחברי ועדות ההיגוי והמקצועית על תרומתם למחקר.
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