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 מספר מצומצם של זני עלית עתירי יבול

 

 

 אבדן חלק ניכר מהשונות הגנטית

 משותף לכל גידולי התרבות

 

 Tanksley, Steven and  McCouch. Science 277.5329 (1997): 1063-1066.  



 לנדרייסתיעוד ואיסוף של קווי 

 

 

 

 

  

 1980 מתתיה         1967אפרת            1929 פינר            1926 ואוילוב           1913אהרונסון 



 בניית אוסף 
 IPLR- (Israel Palestine LandRaces) 

 80%ל ''בחוגנים  בבנקיאיתור זנים  20%איתור זנים בארץ 

בנק 

 הגנים
אוספים  

 פרטיים
חקלאות  

 מסורתית
 עם בנקי גנים מ''מו

 ל''בינאמנות 

 החזרת זנים לארץ

 עמידה בדרישות הגנת הצומח

 (ויצמן)גידול ראשוני  (ויצמן)גידול ראשוני 

 בבית דגן( n=862)ריבוי האוסף 
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 IPLR -אוסף ה

M.F. 
Collection

, 272 

IGB, 137 

IPK, 41 

JIS, 23 

USDA, 87 NARC, 3 

ICCI, 19 

VIR, 78 

AWCC, 97 

NGB, 4 
BDN, 6 CGN, 19 BERC, 8 

 מקור האיסוף

T. turgidum, 4 

T. spelta, 2 T. sp. ?., 16 
T. polonicum, 

5 

T. 
monococcum, 

9 

T. durum, 568 

T. dicoccon, 
29 

T. compactum 
, 2 

T. aestivum, 
222 

T.  polonicum, 
2 

 מין החיטה

CGN (Centre for Genetic Resources, the Netherlands); BERC (Biodiversity & Environmental Research Center, 

Palestine); M.F. Collection (private collection); IGB (Israeli Gene bank); IPK (Gatersleben, Germany); JIS 

(Watkins´collection); USDA (United States Department of Agriculture); NARC (National Agricultural Research Center, 

Jordan); ICCI (Institute for Cereal Crops Improvement, Israel); VIR (N.I.Vavilov Research Institute of Plant Industry); 

AWCC (Australian Grains Gene bank); NGB (Nordic Gene bank); BDN (Swiss National Database).  



 אפיון המגוון גנטי
 

 GBSבשיטת  SNPסמני  84על סמך  גנוטיפיאפיון 

 נקודת ייחוס לאוספי חיטה אחרים+ אומדן השונות הגנטית

 הוספת שכבת מידע בנוגע לזהות הקווים ומקורם

 



 אפיון ראשוני -המגוון הגנטי

בסיס הסמנים  על    PCoAאנליזת 

לקבוצה   הקויםמפרידה את 

 והקספלואידית טטרהפלואידית

 לחם דורום

 לחם דורום



T. compactum 

T. spelta 

T. polonicum 

T. dicoccum 
 T. monococcum 

 

זני עלית ישראלים  

האוסף   קויהמרחק הגנטי בין  (  חיטת לחם)

 סמנים 84על סמך  מודרניםוזנים 

על סמך המרחקים הגנטיים המייצגים את האוסף הרחב ונבחן   דורום קוי 96נבחרו  -אוסף גרעיני

 .Wheat Initative -של ה DWRCהעולמי  הדורוםלצד אוסף 

זני עלית ישראלים  

 (  דורוםחיטת )



 בבית דגן  2017-18ריבוי האוסף 

  51קוים לצד  724נזרעו •
זני עלית ישראלים  

 Commonכביקורת בניסוי 
garden. 

קוים קשי הנבטה נזרעו  •
בעציצים לאחר הנבטה  
 .בגלילים וחילוץ עוברים

של האוסף   פנוטיפיאפיון •
לאורך העונה ורכיבי יבול  

 .לאחר קציר

 

 "מתתיה"זרעי 



 2017/18בעונת  פנוטיפיאפיון 
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ריכוז  

 כלורופיל
ימים 

 להשתבלות
 עלווה' טמפ (מ''ס)גובה 

17/4 
אינדקס  

 יבול
יבול 

 גרגרים  
 ביומסה

רחבה  פנוטיפיתתופס שונות  IPLR -אוסף ה

 .המודרניים לקויםיותר במרחב בהשוואה 

 "קוים אלכסונים"זנים מודרניים 



 2018-19המשך המחקר 

 

 

 

 

הפקדת האוסף ואחסון ארוך  •
 .טווח בבנק הגנים

 

  קוי 15. העמדת ניסוי בגילת•
,  מודרניםזנים  4-ו לנדרייס

 .השוואת סבילות לעקת מים

 

בדיקת מדדי איכות וטעם  •
מזני חיטה  שיופק לקמח 

 .מסורתית

 



 :לפרוייקטתודה לכל השותפים 
,  דוד בונפיל, שחל עבו, גתי מייזלישעינב 

נעמי  ואבי לוי , גולדברג ביזי, חנן סלע

 אביבי
ולחברי   נאשף לכמאלותודה מיוחדת 

 רואי בן דוד ר''דהמעבדה של 

 !תודה על ההקשבה


