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 :כללייםפרטים  -1

 תחת תנאי תנודתיות אקלים והבטחת איכותה יבול חיטה ישראליתשיפור  נושא המיזם:

 הצמח השלם"מדעי ועדת שיפוט " – 2015מיזם מוגש למדען הראשי של משרד החקלאות 

 20-10-0066 מספר זיהוי:

 bonfil@volcani.agri.gov.il – דוד י. בונפיל חוקר ראשי:

 שותפים:

 ;חוקר ראשי, אגרונומיה ואיכות חיטה -המחקר החקלאי( : )מינהלבונפיל דוד י.

 ; roib@volcani.agri.gov.il מטפח וחוקר תבואות חורף -: )מינהל המחקר החקלאי(דוד רואי-בן

 ;adistel@tauex.tau.ac.il גנטיקה של חיטה -תל אביב(אונ' : )דיסטלפלד אסף

 ;swolf@agri.huji.ac.il ותנועת מוטמעים פחמימות -: )הפקולטה לחקלאות(וולף שמואל

 ;eran.tas@mail.huji.ac.il אוזון ,אגרומטאורולוגיה -: )הפקולטה לחקלאות(טס ערן

 ; itamar.lensky@gmail.com אקלים ,אגרומטאורולוגיה -בר אילן(אונ' : )לנסקי איתמר

 ;assaf.mosquna@mail.huji.ac.il הורמונים וביוכימיה של הצמח -: )הפקולטה לחקלאות(מוסקונה אסף

 ; saranga@agri.huji.ac.il פיזיולוגיה של גידולים בתנאי עקה -: )הפקולטה לחקלאות(סרנגה יהושע

 ; abbo@agri.huji.ac.il גנטיקה ואגרונומיה של גידולי שדה -: )הפקולטה לחקלאות(עבו שחל

 ; zvi.peleg@mail.huji.ac.il י שדהגנטיקה וגנומיקה של גידול -: )הפקולטה לחקלאות(פלג צבי

 ;inspect@volcani.agri.gov.il פשפש הקמה -: )מינהל המחקר החקלאי(קוסטיוקובסקי משה

 .ארגון עובדי הפלחה; מדריכי שה"מ

 

 כל חברי הוועדות הביעו נכונות והסכמה להיות שותפים בוועדות השונות. ניהול המיזם:

 .מנהל מדעי – שחל עבוחוקר ראשי ומנהל ארגוני,  - דוד י. בונפיל

הפקולטה  –עוזי כפכפי , הפקולטה לחקלאות/מינהל המחקר  –דוד לוי  ,המדען הראשי או נציגו :ת היגויעדו

משרד החקלאות,  – מרק פרלבן גוריון, אונ'  –טל סבוראי , מינהל המחקר החקלאי –אילן פארן , לחקלאות

המנהל  - דוד בונפיל ,צוות המחקרחוקר בהמנהל המדעי ו- שחל עבו, ארגון עובדי הפלחה – אברום גלבוע

 .הארגוני וחוקר ראשי בצוות המחקר

עוזי  משרד החקלאות, – מרק פרלבן גוריון, אונ'  –טל סבוראי , המדען הראשי או נציג מטעמו :מקצועית העדו

, יהושע סרנגה, משה קוסטיוקובסקי ,דוד בונפיל, שחל עבו צוות המחקר:לשעבר, חיטה ממ"ר  – נפתליהו

 .דיסטלפלד אסף , צבי פלג, שמואל וולף, אסף מוסקונה,ערן טס, איתמר לנסקי, רואי בן דוד
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 :מבוא ותאור הבעיה -2

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

אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, שלה השפעה ישירה על כושר היצור של  האחרונותבשנים החקלאי בפרט. 

שינוי פרופיל והגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שכיחות בצורות, שינוי פרופיל עונת הגשמים, 

(. Supit et al. 2010, 2012הטמפרטורה של עונות הגידול בישראל הם חלק מתהליכים עולמיים כלליים )

הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ תעלה עד סוף המאה  ,בקצב הנוכחיה העדכנית היא שהערכה

התחזית לעליית הטמפרטורה עשויה להיטיב עם  .(Urban et al. 2015) הנוכחית ביותר מארבע מעלות צלסיוס

לפחיתת יבול אסיה( אך עתידה לגרום -המגדלים ולהעלות את היבול בקווי רוחב גבוהים )קנדה, וצפון אירו

גידול דגנים בארץ ובעיקר גידול החיטה חשוף למזג אוויר  .(Long & Ort 2010; Ortiz et al. 2008באזורינו )

 ,מילראיכות החיטה לאפיה )יבול ועל אשר משפיע  (כמויות משקעים נמוכות ולא סדירות וגלי חום)הפכפך 

2013 ;Bonfil et al., 2015) . יציבות אמצעים אשר יקנו לחקלאים  לפיתוחסביבה חקלאית זו מצריכה מחקר

סביבה  Xאינטראקציות גנוטיפ  ישפרו את יכולת הגידול להתמודד עם עקות סביבה.ו הבייצור חיטה ואיכות

למרות הקושי, מערכת . לעמידות לתנאים אלוותורשתיות נמוכה של יבול בתנאי עקה מקשים על הטיפוח 

זה מולטידסיפלנרי לשם כך מוצע מיזם  .יבת להכין הכלים שיעמדו לרשות מגדלי החיטה גם בעתידהמחקר חי

וכח התמורות תסייע ליוגבים בישראל לנהצלחת המיזם כי (, אנו תקווה 1)איור מגוונות משלב קבוצות מחקר ה

כחיוניים להבטחת המשך בדיונים מקיפים של צוות המחקר הוגדרו הנושאים הבאים  הצפויות בתנאי הסביבה.

אגרומטאורולוגיה )מאזן ; ב( כושר יצור )או פיסיולוגיה של היבול(א(  ייצור רווחי של חיטה איכותית בישראל:

הידע סקירת . גורמים המשפיעים על איכות הגרגרים )גורמי סביבה, פשפש הקמה(; ג( מים, השפעת אוזון(

 בנושאים אלו הופקדה באתר האינטרנט של המיזםזו אשר הובילה לתכנון והצעת מחקר ספרות המדעית ב

wheat.wix.com/mizam-http://israel. 

 :מטרות המחקר -3

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

חיטה לאפיה בזני החיטה  איכות גרעינימילוי הגרגר המתפתח וייצור, )פשפש הקמה( על כושר  יםיוביוט

לא נוצלה עד עתה  זנים שבמזרעבכיוון שכך ברור כי השונות הגנטית הנזרעים כיום, מצומצם.  הישראלית

היא שבחירת הזן לזריעה תוך  המחקר השערתפותחו.  טרםבאופן ישיר, וגם כלי ניטור בקנה מידה נרחב 

מיקום השדה, ממשק ועוד( יאפשרו הנבת יבול רב סביבה )כגון:  X התחשבות בידע על השפעת הגומלין זן

, אוזון, ופשפש( 'לכן אנו מציעים לחקור כמכלול אחד היבטים שונים של השפעת הסביבה )טמפואיכותי יותר. 

אקלים. שילוב נתונים מניסויים מבוקרים, ניסויי שדה ונתוני י הישינולכתשתית להיערכות על הזנים הקיימים 

ארוכות מתונות אך שדות מסחריים יאפשר ללמוד הן על שינויים קצרי זמן חריגים בעוצמתם והן על השפעות 

http://israel-wheat.wix.com/mizam
http://israel-wheat.wix.com/mizam
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במטרה  הישראליתאיכות החיטה והבטחת יבול היציבות שיפור הינה  הכללית מטרת המחקר, בהתאםטווח. 

 הפרטניותנקבעו המטרות  שם כךל .לשמור על יבולים גבוהים ואיכותיים חרף תנודתיות אקלימית גוברת

 :עבודה(ה)לפי קבוצות  הבאות

 והדרכה אגרוטכניקה -א

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

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

קביעת מדדים לבדיקת איכות חיטה מקומית בקבלתה לאחסון כמלאי חירום של [ 4] הבטחת איכות גבוהה.

 הפצת הידע לחקלאים.[ 5] 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 מודיסשל צימוח וטמפרטורת קמת חיטה על ב 2000אקלימיים, על בסיס ניתוח רב עיתי החל משנת 

חישה על בסיס השפעת תבנית חום על פוטנציאל יצור ואיכותו דיות ואומדן [ 3] .ונתונים מטאורולוגייםלנדסט 

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

וסבילותם  ם במזרע על פי תגובתם לרמות אוזון משתנותקביעת מדרג של זני חיטת לחם המצויי[ 5]בישראל. 

הערכת פוטנציאל הפחיתה ביבול חיטה בישראל כתוצאה מחשיפתו לאוזון אטמוספרי [ 6] .לרמות אוזון גבוהות

 והפחיתה ביבול. אוזון פיוניות שלאוזון בעל בסיס ניסויי השדה ועקומות הרגרסיה שבין שטף ה

 פשפש הקמה -ג

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

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

 של היבול פיסיולוגיה -ד

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

 ועד מזריעה -מוקדם: שלבים תת בשני התמקדותתוך  ,הישראלים בזנים הפריחה קדם שלבי של בשדה

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

 .כרונולוגי וזמן מעלה ימי של כפונקציה ישראלים בזנים המאוחר הפריחה קדם בשלב

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

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

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

[ 2]. ישראלית בחיטה היבול רכיבי במימוש יסיתצאב חומצה מעורבות רוריב[ 1] הורמונלימאזן  -3ד

 .על מילוי גרגר תחת תנאי תנודתיות אקלימיתו על חיוניות אבקהיסית צאבאפיון ההשפעה של חומצה 
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 .בישראלקביעת המתאם בין מדדים שונים הניתנים להיבדק בתחנות קבלה ואיכות חיטה [ 1] איכות לאפיה -ה

 המתאם. רמתהמשפיעים על איפיון גורמים )זן, תנאי גידול ועוד( [ 2]

 : חשיבותו וייחודו של המחקר -4

₪ מליון  50-200אלף טון בשווי של  50-200בישראל קוצרים מדי שנה התועלת הצפויה בבצוע המחקר: 

)חום, עבור כל מעלה(  12%)אוזון(,  20%)פשפש(,  30% -להיגרם נזק בשיעור של כעלול בשנה. כפי שתואר לעיל, 

מדובר על נזק שיכול כי ברור  אךאיכות. לגורמים אלו ונזק בין ת גומלין ווזאת מבלי להכליל נזק עקב השפע

באיכות החיטה  טון(. חשוב מכך, נזק עתידי 125מיבול של  20%מיליון שקל מדי שנה ) 25 -להסתכם בכ

החיטה לעבור מריווחיות להפסד, בכך יפגע הגידול המרכזי בישראל דול גיענף יגרמו ל וןריהמיוצרת וירידה בפי

על היוגבים להתאים את הזנים למזרע לפי  ותמקשסביבה  Xאינטראקציות גנוטיפ יינזק.  הגד"שוכל ענף 

תורשתיות נמוכה של יבול בתנאי עקה מקשים על התנאים המשתנים. בנוסף, השפעות הגומלין בשילוב 

פיתוח ממשקי גידול משופרים  בטיפוח לתנאי עקה. הצעה זו משלבת גישות פיסיולוגיות, להתקדםהמטפחים 

בטווח הקצר  לכן אנו צופים כיוגישות חישה וניטור לבחינת שונות באיכות בקנה מידה ארצי.  מותאמים,

 שיפור היבולעבור שונים ם לאזורימשקי גידול ומהתועלת הצפויה מבצוע המחקר תתבטא בהתאמת זנים 

העלאת האיכות. האומדן הכלכלי של השפעת שיפור היעילות הפיסיולוגית של זנים מהגידולים השונים ו

שייבחנו במחקר צריך להיעשות במסגרת של הערכה כלכלית כוללת לגבי השפעת תנאי משבר מזון על הרווחיות 

ובמים. אולם ברור כי מח בישראל, על רווחת הצרכנים ועל השימוש בגורמי יצור, בקרקע ושל החקלאות הצ

במידה והתחזית להתחממות תתרחש אזי התועלת הכלכלית תלך ותגדל ככל שהשינוי באקלים יהיה חריף 

יסייע לאיתור שונות גנטית אשר תשמש כחומר פיסיולוגי שייצבר במחקר -הידע הגנטיבטווח הארוך,  יותר.

 מוצא לפיתוח זני חיטה בעלי התאמה גבוהה יותר לסביבה החדשה.

 :הגדרת כלי מדידה כמותיים לבחינת הצלחת המחקר -5

ומניעת פסילת שיווק חיטה עקב איכות  פיתוח ממשק גידול ממוקד יבול ואיכות[ 1] אגרוטכניקה והדרכה -א

הקטנת שיעור החיטה המשווקת הנפסלת עקב איכות [ 3] .עדכון ההמלצות למזרע חיטה בישראל[ 2] .ירודה

 או פחות מכך. 1% לרמה שלפגומה 

מיזוג [ 2] .)טמפרטורה, דיות( אקלים אזורי-תתיצירת שכבה רסטרית בממ"ג של [ 1] אגרומטאורולוגיה -ב

[ 3] .בישראלהגידול  למקום חיטה זני של מושכלת והתאמהעדכון ההמלצות למזרע ל, דיות ואוזון 'נתוני טמפ

 באזורים עם רמת אוזון גבוהה עקב זריעת זנים סבילים. 5% -העלאת היבול ואיכותו בשיעור של כ

מניעת זריעת זנים רגישים [ 2] .עדכון ההמלצות לממשק עבור מניעת נזק מפשפש הקמה[ 1] פשפש הקמה -ג

פיתוח יכולת זיהוי כמותי ומהיר של נזק מפשפש [ 3] .לפשפש באזורים המועדים לשכיחות גבוהה של הפשפש

 .הקמה בגרגרים

 של היבול פיסיולוגיה -ד
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 איתור[ 1] ויבול הפרח באברי יבש חומר צבירת, ישראלית בחיטה פריחה קדם שלבי אפיון -1ד

 .דומה פריחה עיתוי מועד בעלי ישראלים זנים בין הפריחה קדם שלבי בתזמון( קיימת באם) השונות

 .בשדה יבול ומרכיבי הפוריים הפרחים למספר העוברית בשיבולת יבש משקל בין המתאם בחינת[ 2]

זירוז  תשפעוה פריחה קדם שלבי על עתוי הפריחה גנים המשפיעים על של ההשפעה כימות[ 3]

 .הסופי היבולההבשלה על 

, בתנאים העמקת הידע בנושא השפעת עקות חום על תהליך מילוי הגרגר[ 1] התפתחות בתר חנטה -2ד

 .או סבילים לחום\גנוטיפים עמידים ופיתוח ראשוני של סמנים לזיהוי [ 2] .מבוקרים ובשדה

[ 2] תחת תנאי עקה.מילוי גרגר ועל חיוניות אבקה  ABAההשפעה של  אמידת[ 1] מאזן הורמונלי -3ד

 .ABAהורמון של קווי חיטה בתגובה להרגישות לאפיון  פיסיולוגי פיתוח כלי סלקציה

 לאפיה והטמעתם בתחנות קבלה.גרגרי חיטה קביעת מדדים מיטביים לאומדן איכות [ 1] איכות לאפיה -ה

 המחקרתאור מקיף של הפעלת  -6

אופן ביצוע המחקר הרב תחומי: במסגרת המיזם המוצע שירוכז ע"י דר' דוד בונפיל תיבדק השונות באיכות 

גרגרים מזנים שונים כתגובה לתנאי גידול שונים בשדות ישראל. זאת במטרה להבין את מורכבות השפעת הזן, 

איכות החיטה. במקביל תיבחן האפשרות לשפר את איכות החיטה כושר ייצור וביבה והשפעת הגומלין על הס

בעזרת שינוי ממשק הגידול, ובמיוחד משטר הדישון וההדברה. בכך ניתן יהיה להתאים את הזנים לאזורי גידול 

ה וגידול, חוקרים והממשקים המתאימים להם ולשפר את איכות החיטה. כל זאת תוך שילוב אנשי הדרכ

ע"פ קבוצות להלן פירוט הניסויים מעבדה לאיכות חיטה במרכז מחקר גילת. הפעלת בתחומים רלוונטיים ו

 .7לוח זמנים לביצוע מפורט באיור , ותחומי עבודה

 אגרוטכניקה והדרכה -א

, בנימין, נגב ועמית( המחקר יתמקד בתשעה זנים )יובל, זהיר, גדרה, ברניר, גליל, רותה חומר גנטי:

המהווים את עיקר מזרע החיטה בישראל. זנים אלו מייצגים את מירב השונות בפנולוגיה וכושר ייצור. כל 

 הזנים יבחנו במירב הניסויים, זאת פרט לניסויים שלא מאפשרים זאת ואשר יצוינו להלן. 

 .בונפיל דוד -אחראי: סביבה על איכות חיטהמשקי גידול ומהשפעת ניסויי שדה לבחינת 

בכל שלוש עונות  במרכז מחקר גילת יוצבו סביבה על איכות חיטה מזנים ישראליים Xגנוטיפ  ה"גבחינת לשם 

 :(מ"ר 10-20)גודל כל תת חלקה  )פרט למבחן זנים של שה"מ( ניסויי השדה הבאים המחקר

בחלקות מפוצלות )מועד זריעה הניסוי יזרע בארבע חזרות  מועדי זריעה. 3זנים,  9מבחן זנים בגילת:  .1

 חלקה ראשית( בבלוקים באקראי, הניסוי יושקה בהתאם לצורך למניעת עקת יובש.

 )בעל, המטרה וטפטוף( רמות מים. 3זנים,  9 :בחינת השפעת השקיה בשלב מילוי גרגר על איכות הגרגרים .2

, כמות מים זהה מ"מ בעת מילוי גרגר 40-50כמות המים בהשקיה תיקבע על פי גשמי העונה, אך לפחות 
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הניסוי יזרע בארבע חזרות בחלקות מפוצלות )טיפול השקיה חלקה ראשית( בבלוקים  בהמטרה ובטפטוף.

 .באקראי

 5רמות )היקש או  2, זנים 9 :אוריאה מוצקה בשלב ההשתבלות על איכות הגרגריםבבחינת השפעת דישון  .3

 הניסוי יזרע בארבע חזרות בחלקות מפוצלות באקראי )טיפול הדשן יפוצל בתוך הזן(. יחידות חנקן/ד'(.

הניסוי  יחידות זרחן/ד'(. 10, 5, 1רמות זרחן ) 3זנים,  9 :בחינת השפעת דישון בזרחן על איכות הגרגרים .4

 ן יפוצל בתוך הדשן(.יזרע בארבע חזרות בחלקות מפוצלות באקראי )טיפול הז

בחינת השפעת הכרב על איכות הגרגרים תבוצע על בסיס דיגום גרגרים מכל שדות החיטה בשלושה  .5

 שקמה ולביא.גד"ש משקים, כל חלקות סעד, 

כשבעה זנים בכל אתר. בשני אתרים נשלב זנים  באזורי גידול שוניםאתרים  6מבחני זנים של שה"מ:  .6

 חזרות במבנה ניסוי של בלוקים באקראי. 4-6בכל אתר  שאינם בניסוי. )להשלמת התשעה(

 דוגמאות מדי שנה 200 -סה"כ כ יתקבלו( 1-6מהחזרות בניסויים לעיל )סעיפים גרגרים איחוד דוגמאות  רלאח

לקביעת ממשק הגידול המיטבי המשלב הבטחת איכות ישמשו  האיכות נתוני .לבדיקת איכות הבצק ואפיה

  גבוהה.

. http://israel-wheat.wix.com/mizam אתר אינטרנט ייעודי למיזם זה הוקם באופן ראשוני -הדרכה

אתר זה יאפשר לשתף חומר בין כל החוקרים )על בסיס ממשק בענן(, וישמש ככלי להפצת הידע לחקלאים 

בנוסף, יבוצע אחת לשנה יערך יום עיון לשיתוף חקלאים, מדריכים ומטפחים בממצאים.  ולמטפחים בהמשך.

 והתאמתו לימים אלו. ( 1992)זוהר ופנואל עדכון של הספר "גידול חיטה הלכה ומעשה" 

 אגרומטאורולוגיה -ב

 (.בונפיל דודבשיתוף ) לנסקי איתמר -: אחראיודיות בשדות מסחריים טמפרטורה

משדות מסחריים ברחבי הארץ ונתוני מודיס  2000תתבצע על בסיס נתוני יבולים מאז שנת  העבודה

)לווין האוסף נתונים שניתן לקבל ללא עלות מדי יום(. כעשרה משקי מודל יבחרו באזורי גידול שונים בישראל. 

ה המרחבית של יבנה מסד נתונים של שדות חיטה עבור כל שנות המחקר ויאותרו שדות רלוונטים לרזולוצי

מטר, ונתונים תומכים  250ברזולוציה של  דיות משדות החיטהונתוני מודיס. רזולוציה זו מאפשרת ניטור קמה 

מטר. מידע  1000או  500וכדומה( יאספו ברזולוציות גסות יותר של  SWIR)טמפרטורה, ערוצים בתחום 

מטר לפיקסל שיהיו זמינים  5-30ה מרחבית שיתקבל מנתוני לווינים מולטי ספקטראליים אחרים בעלי רזולוצי

למחקר ישמשו לאימות נתוני המודיס ולבחינת נתוני פיקסל מודיס המורכב מפיקסל מעורב. יבוצע ניתוח רב 

באזורים  2000מאז שנת  משדות החיטה ודיותטמפרטורת הגידול  ,עיתי על בסיס נתוני המודיס של צימוח

גורמי ההשפעה העיקריים על כושר הייצור ותבנית ההתפתחות  להגדרת "מומחה"השונים. תבנה מערכת 

והטמפרטורה. הערכת ייצור בזמן אמת תיבחן בעזרת נתוני מודיס עדכניים. לאחר איסוף הנתונים, המידע 

לאמת את מודל הערכת הייצור. בשנים ב' וג', על  כדייחולק אקראית לקבוצת אימות וכיול, ויעובד סטטיסטית 
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ני עקת חום על בסיס חישה מרחוק ואומדן השפעתו על פוטנציאל יצור ואיכות היבול תיבחן סמך שילוב נתו

השפעת עקת החום בשדות שזוהתה בהם אנומליה בהשוואה לשדות נורמליים. היקף הבדיקות יהיה תלוי 

 באנומליה, אך בהערכה גסה בחיטה ידגמו כחמישים שדות מסחריים מדי שנה. 

 ערן טס. -: אחראיאוזון

ב' יבוצעו ניסויים בפיטוטרון במסגרתם תיבדק השפעת ריכוזי אוזון על -: בשנים א' וניסוים מבוקרים

 PAR. הטמפרטורה, הלחות היחסית, וקרינת מובילים במזרע בישראלחשיפה לאוזון של תשעת זני החיטה ה

לאחר שלב הנביטה ימים  עשרהיהיו מבוקרים על ידי מדידה רציפה. הזריעה תתבצע בתחילת חודש דצמבר. 

מכל זן לצורך המחקר. הגידול ייעשה בתנאי השקיה מספקת )תכולת מים אקוויוולנטית  עציצים 10יבחרו 

, 20, 0ריכוזי אוזון:  בטווחיום/לילה. ניסויי החשיפה יתבצעו מ"צ  18/15לתנאי שדה( וגידול בטמפרטורה של 

האוויר יועבר דרך פחם פעיל  ,הנמוכים מהריכוז הסביבתיציין שעבור ריכוזים נ. חלקים לביליון 80ו  60, 40

שיוצמד למערכת המיזוג על מנת להפחית את ריכוז האוזון. ריכוזי האוזון הגבוהים יותר יתקבלו באמצעות 

תנאים ים תיכוניים והן עבור ב(. כל חשיפה לריכוז מסוים של אוזון תתבצע הן Thermo 146מחולל אוזון )

מ"צ  22/12תיכוניים יתאפיינו בתנאי השקיה מלאים וטמפרטורה -ה. תנאים יםתנאים צחיחים למחצ

 40%לילה/יום. תנאים צחיחים למחצה יתאפיינו באמצעות השקיה בשיעור תכולת מים בקרקע של 

-70 / 40-50%בשיעור של )נגזרת מהטמפרטורה( לילה/יום ולחות יחסית מוערכת  מ"צ 25/15 וטמפרטורה של

. תיבחן ההשפעה על מוליכות הפיוניות של הצמח באמצעות פורומטר. עבור טמפרטורות אלו, לילה/יום 80%

של מדידת פוטוסינתזה וטרנספירציה ברמת  מדידות משלימותחזרות. בנוסף, יתבצעו  3בכל הניסויים יבוצעו 

מדידות אלו יבוצעו באופן מדגמי רק בחלק מן הצמחים. כל ה מדידות Li-6400XTהעלה באמצעות המערכת 

 .אחת לשלושה ימים לכל הפחות יבוצעו בעלה הדגל ועד הבשלת חלב

)ראה ובחווה שברחובות )לעיל, ניסוי מועדי זריעה( ייערכו שני ניסויי שדה, בגילת  : בשנה ג'ניסויי שדה

 השדה ניסויי בה תוקצה חלקה לצורך זריעת כל תשעת הזנים. גנטיקה ופיסיולוגיה( ף ד,סעי ,פירוט בהמשך

 יבוצעו המדידות. חלב והבשלת שיבולת שליפת שבין הפנולוגי השלב במהלך שבועות שלושה במשך יבוצעו

יתבצע כימות של שטף האוזון בפיוניות במהלך ניסויי השדה . ימים לשלושה אחת לפחות, שלמים ימים לאורך

יחסית מהירות וכוון רוח, מטאורולוגיים, לרבות טמפרטורה, לחות  מדדים נוטרוי )ראה להלן( ובמקביל הצמח

לריכוזים משתנים של אוזון, מבוקרת ניסויי השדה יכללו גם חשיפה  קרינת שמש ותכולת מים בקרקע.

וקביעת שטף האוזון והתנאים  למערכת הזרקת אוזון בריכוז ידוע Li-6400XTבאמצעות חיבור מערכת 

ם סביבתיים ומבוקרים שונים באופן שיאפשר בתנאיעבור כל זן יבוצעו מספר חזרות  הסביבתיים כמצוין לעיל.

  .הדירותת ולצורך השוואה בין הזנים השונים תחת תנאים סביבתיים שונים ובדיקבסיס תוצאות מהימן יצירת 

פיוניות ייקבע ישירות על סמך מוליכות הפיוניות אוזון בשטף ה :כימות שטפי האוזון ועיבוד התוצאות

 (TEI 49i Thermoשל הצמח וריכוז האוזון בקרבתו. ריכוזי האוזון יימדדו בגובה הנוף באמצעות מכשיר 
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Environment Corp. המכשיר דורש קירור ולכן יוצב במעבדה ניידת שתופעל על ידי אספקת חשמל קווית .)

עבור כל זן יושוו תוצאות השדה עם התנאים המבוקרים מבחינת: א( שטף  .(גנרטור)או מ ברחובותובגילת 

ב( בחינת השפעת שטף האוזון על כושר  ;פיוניות בזן עבור תנאים מטאורולוגיים וריכוזי אוזון דומיםאוזון בה

 הייצור )מוליכות פיוניות, טרנספירציה ופוטוסינתזה( ואיכות הגרגרים. 

התוצאות ינותחו על בסיס סיווגם לקטגוריות שונות של תנאים סביבתיים וריכוזי אוזון נמדדים. מספר 

הקטגוריות ייקבע על בסיס מספר החזרות שיבוצעו על מנת לאפשר הן מספר קטגוריות רב מספיק לצורך אפיון 

התוצאות משני סוגי  ריה.עבור כל קטגו ההדירותמספק של השפעת התנאים הסביבתיים על כל זן והן בדיקת 

, ושילובם עם נתוני אוזון במרחב )שכבה בממ"ג מנתוני הניטור של המשרד להגנת הניסויים וההשוואה ביניהם

 יאפשרו להשיג את יעדי המחקר. הסביבה(

 .קוסטיוקובסקי משה -אחראי: פשפש הקמה -ג

פשפש פגיעת  -2סקר התפשטות פשפש הקמה באזורים שונים בישראל;  -1נושאים הבאים: יבחנו ה

 גרגריבפשפש פגיעת  -4; םאיכותמפשפש ופגיעת גרעיני חיטה  ין רמתב המתאם -3חיטה במבחני זנים;  גרגריב

ניטור  פיתוח מערכת -6; תגובת זנים שונים לפגיעת הפשפש -5חיטה במחסני חירום ובחיטה פסולה לקמח; 

 :להלןיועמדו הניסויים והתצפיות זאת  לצורך. או קמח חיטה נגועים בפשפש הקמה\גרגרי ו

פנולוגיה, דינמיקה ונזק של אוכלוסיות הפשפש בזני חיטה בעלי פנולוגיה שונה. נגיעות טבעית תנוטר  .1

אוכלוסיות הפשפש  בנגב מערבי ובעמק יזרעאל. ספירות ,מבחני זניםגדרה ורותה בשני  ניר,-בר בזנים זהיר,

יבוצעו באופן שיטתי במשך העונה, משלב השתבלות החיטה ועד הקציר. ייספרו בוגרים חורפים, ביצים, 

נימפות בדרגות שונות ובוגרים צעירים. בקציר יילקחו דוגמאות גרעינים וייקבע אחוז גרעינים פגועים בפשפש. 

ת טבעית בשדות חיטה, בנגב מערבי ובעמק יזרעאל. בכל אזור יבחרו שני שדות חיטה עם במקביל תנוטר נגיעו

 זנים אפלים ובכירים לניטור הפנולוגיה, דינמיקה ונזק של אוכלוסיות הפשפש.

 200 -בשלב פלישת הבוגרים של פשפש הקמה לשדות חיטה יאספו כ סבילות זנים שונים לנזק הפשפש. .2

 10, 1, 0מ"ר בבוגרים של פשפש הקמה ברמות של  2חיטה יבוצע אילוח חלקות בגודל בוגרים. בשלב פריחת ה

מש. הניסוי יבוצע  50. החלקות יבודדו על ידי רשת של 1:1בין הנקבות לזכרים הוא  פרטים למ"ר כאשר היחס

פשים של בשלוש חזרות. לקראת הקציר החלקות ייפתחו וייספרו הפש (בר ניר וגדרה)זנים שני בנגב מערבי ב

  הדור החדש. החלקות ייקצרו ופגיעת הפשפש בגרעינים ואיכותם תיבדק.

יבוצעו ספירות של  )לעיל( 1אבניסוי  השפעת מועדי הזריעה על רמת הנגיעות בפשפש הקמה. .3

מילוי גרגר, בשלב הבשלת דונג -הספירות לבוגרים הפולשים יבוצעו בשלבי פריחהאוכלוסיות פשפש הקמה. 

 פגיעת הפשפש בגרעינים ואיכותם תיבדק. , ולקראת הקציר בוגרים צעירים.3-5נימפות יספרו 

בעונת הקציר, יידגמו גרגרי חיטה באופן אקראי בשתי תחנות קבלת  פגיעת פשפש בקציר מסחרי. .4

מכל תחנה. פגיעת הפשפש בגרעינים המייצגות שדות שונים דוגמאות  50הגרעינים )נגב ועמק יזרעאל(, 
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שילוב נתונים מכל הסעיפים עד כאן ישמש ללמוד על הירידה באיכות של הזנים השונים עקב  ותם תיבדק.ואיכ

 .4ג-1תנותח על בסיס כל הנתונים מסעיפים ג תגובת זנים שונים לפגיעת הפשפשהפשפש. 

 פשפש הקמה.באו זרעי חיטה נגועים \פיתוח מערכת ניטור קמח ו. 5

בודד  הגנים המקודדים לאחד מאנזימים אלו: מתבדידי פשפש קמה ישראליזיהוי הגן של הפרוטאז [ 5.1

הגן מהפשפש המקומי נשתמש ברצף  פשפש מאזורים ברוסיה וטורקיה. כדי לבודד את תבדדיממספר  ףורוצ

( מהאזורים degenerate primers) תחלי שכפולדים מרוסיה וטורקיה כדי ליצור ישל תבד מינואחומצות 

 ( של פשפש מקומי. cDNAלו נשבט את הגן לפרוטאז מדנ"א משלים )א תחליםהשמורים ביותר. בעזרת 

 פירצ אתהשוו נבחר שלושה אפיטופים ייחודיים על ידי לשם יצור נוגדנים: בידוד הנוגדן רקומביננטי [5.2

 .(serine proteinaseן פרוטאז )חומצות האמינו של הפרוטאז ממקורות השונים ופרוטאזות אחרות מסוג סרי

 .רצפים שמורים בפרוטאזות הספציפיות לגלוטן אך לא שמורים בפרוטאזות אחרות מבין יבחרואפיטופים 

נמנע מאזורים הידרופוביים או מאזורים הצפויים להיות ממברנלים. נבחר רצפים במרכז החלבון ולא בקצוות 

פרוטאוליטי או מודיפיקציות בחלבון הבוגר. את ייחודיות הרצפים שהרי אזורים אלו יתכן יעברו חיתוך 

הנבחרים נבדוק על ידי בדיקות במאגרי מידע של ח"א מצמחים שונים ונבצע ברירה רק של רצפים ייחודיים. 

 ח"א לשם יצירת הנוגדנים.  17-20-בסוף התהליך ניבחר שלושה רצפים של כ

בעשורים האחרונים נבנו מאות של ספריות  :phage displayבידוד נוגדנים סינתטיים מספריות  [5.3

המאפשרות הנדסה מולקולרית של נוגדנים. גישה זו טומנת בחובה בארץ ובעולם נוגדנים רקומביננטים 

ערכות אלו מרת נוגדן בימלבד היתרון הברור שיש בלהימנע בשימוש בבע"ח ליצירת נוגדנים, יצ יתרונות רבים.

בידוד נוגדנים מבע"ח מחייב ניקוי הנוגדן משאר הנוגדנים  ,השיטה המקובלת. בנוסףמהירה עד פי שתיים מ

שהחיה מציגה. רקע מנוגדנים אלו יקשה במיוחד על שימוש במערכת בהן הזיהוי בעזרת הנוגדן מתבצע לרוב 

זו,  במידה וניתקל בקשיים לקבל נוגדן בשיטה ELISA.בידיים לא מנוסות וללא הפרדות ביוכימית לדוגמת 

נפנה לשיטות המסורתיות של יצור נוגדנים מונוקלונלים, ונשקיע מאמץ בבידוד נוגדן ספציפי בעל רקע מצומצם 

נוגדנים תתבצע כנגד דוגמאות קמח וזרעים נגועים ברמות הבדוגמאות קמח וזרעים לא נגועים בפשפש. ברירת 

יות וקריאה ברורה בדוגמאות מזוהמות שונות ועד נקיות. נוגדן טוב ייתן קריאה מינימלי בדוגמאות הנק

 ממקורות שונים. 

יאפשר קביעת סף נגיעות, אשר מעבר לו גרגירים לא יוכלו  ELISA -יישום מערכת ה: דיאגנוזה[ מערכת 5.4

רמות שונות של  10-לשם קביעת סף הנגיעות, נבדוק גרגרים מזני החיטה הישראלים ב לשמש ליצור קמח.

 ELISA -ביולוגיות של כול אחת מהדוגמאות תטחן לקמח והקריאה במערכת השש חזרות -נגיעות. שלוש

בין קריאה לבין מדדי איכות קמח. במידת הצורך נכייל מיהול נוגדן  מתאםתיבדק. התוצאות ינותחו למציאת 

 של אחד מזני החיטה המובילים.ELISA -עבור בדיקת ה
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 של היבול פיסיולוגיה -ד

 דוד-בן רואי -אחראי: ויבול הפרח באברי יבש חומר צבירת, ישראלית בחיטה פריחה קדם שלבי -1ד

: המזרע את המייצגים ישראלים זנים ,שנים א ובב – הפריחה קדם שלבי של שדה בתנאי פנולוגי אפיון. 1

כמעט  וקווים( אפיל) רותה, גליל( בינוני-אפיל) בנימין, גדרה (בינונית-בכיר) ונגב ברניר(, בכיר) וזהיר יובל

חזרות, בלוקים  4( שדה בניסוי ייבחנוGPC -ו FT -ל( ויובל זהיר הישראלים הזנים של גנטי ברקע) איזוגנים

. HOBO Data Loggers י"ע בשדה רציף באופן תנוטר טמפרטורה(. ורחובות גילת) סביבות בשתיבאקראי( 

 ויאפשר( מ"צ 0= בסיס טמפרטורת) מעלה ימי חישוב י"ע יתבצע הפריחה קדם שלבי של הפנולוגי האפיון

 לתחילת מזריעה( i: )הבאים השלבים תתי ואת לפריחה מזריעה הזמן משך את זן בכל מדויק באופן להגדיר

 -עד באקראי שנבחרו קנים 10 מתוך 80%)שליפת עלה דגל ל קנה התארכות מתחילתZ31) )(ii ) קנה התארכות

Z47) (iii ) ופריחה (ב מהצמחים 80%- Z65 .)ההתפתחות שלבי של( הרסני לא) שבועי ניטור יתבצע כן כמו 

 .(Zadoks, 1974סקלת זאדוקס )ב שימוש תוך בחלקות

(. מ"ר 0.25) בפריחה קרקעי על דיגום י"ע נוטרי 1.1ניסוי שדה ד – התפלגותו ואופן יבש חומר צבירת. 2

 הקמה גובה(. מ"צ 60 -ב ימים שלושה) ותיובש( ועלים גבעול) וקנה שיבולים: לשניים תחולק הדוגמה כלל

 ימדדו בנוסף. החלקות של ממוכן קציר י"ע יימדד גרעינים יבול(. n=5) חלקה בכל גרגר מילוי שלב בסוף יימדד

 צמחים מדגם על( לשיבולית פוריים פרחים ומספר לשיבולת שיבוליות מספר, לצמח שיבולים מספר) יבול רכיבי

 צבירת, גידול קצבי זן לכל יחושבו לעיל המוזכר מעלה ימי וצבירת הפנולוגי הניטור בסיס על(. n=5) חלקה בכל

על בסיס האפיון הפנוטיפי בניסויי השדה בשנה א' (. fruiting efficiency) פריון ויעילות בשיבולת יבש חומר

 .3ד -ו 2יבחרו ששה קווים לאפיון מעמיק בשנתיים העוקבות במקביל לאפיון שיתבצע בסעיפים ד

 לרגישות הקשורים גנים להמצאות אפיון - הישראלים הזנים של( א"דנ סמני י"ע) מולקולארי פיוןא. 3

 לאורך ורגישות( Vrn2,Vrn-A1) לקיוט לגנים האחוזים א"דנ סמני יאופיינו הזנים. לקיוט ורגישות יום לאורך

 (. Ppd-A1a, Ppd-B1a, Ppd-D1a) יום

כמעט  קווים שני 'וג 'בשנים ב – פריחה קדם שלבי על טמפרטורה השפעת על מבוקרים ניסויים. 4

 ויובל זהיר האיזוגנים הביקורת זני שני עם יחד הבשלה המקדים גן GPC -ו פריחה המקדים גן FT -ל איזוגנים

 -ו 10\16) טמפרטורה משטרי שני תחת (לחקלאות פקולטהב פיטוטרון) מבוקרים בתנאים בניסוי יבחנו

 יעשה הפנולוגי הניטור( לעציץ צמחים 3, ליטר 4) בעציצים יגודלו הצמחים(. בהתאמהיום \לילה מ"צ,16\22

 .(iii ,ii ,i) השלבים תתי שלושת של פרטני אפיון ויאפשר( 1.1)ד השדה בניסוי למפורט בדומה

 מהקווים באחד קנה התארכות תחילת שאובחנה משלב: הבא באופן" הרסניות" בדיקות יבוצעו בנוסף 

 בו השלב יתועד דיגום בכל. טמפרטורה X זן של שילוב מכל עציצים שני ידגמואחת לשבוע  ,בניסוי הנבחנים

 0.5<  הראשון המפרק כשאורך) קנה התארכות(, טרמינאלית שיבולת של השלב עד)המתמיין  הקודקוד נמצא

 יבוצע הדגל עלה מהצצת. הדוגמה ובכלל בשיבולת היבש החומר וצבירת סעיפים מספר, עלים מספר(, מ"ס
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 ועיתוי הדגל עלה הופעת עיתוי את במדויק לנטר כדי העציצים בכל( Zadoks scale) שבועי דו פנולוגי מעקב

 על הפריחה טרום השלבים תתי משךאת  במדויק לחשב יאפשר לעיל המתואר האינטנסיבי האפיון. הפריחה

 .והסעיפים העלים הופעת וקצב היבש החומר צבירת קצב יחושב כן. מעלה ימי צבירת בסיס

 ,יקצרו( טמפרטורה X זן של צירוף לכל עציצים חמישה של מינימום) הניסוי בסוף הנותרים העציצים כל

 (.2 -1ד בסעיף כמפורט) היבול רכיבי ויקבעו הגידול בסוף הגרגרים יבול יחושב

  ע סרנגה.: אחראי יהושהשפעת עקת חום על מילוי הגרגר, התפתחות בתר חנטה -2ד

-2דראה סעיף זנים ישראלים המייצגים רמות בכירות שונות ) תשעהלמחקר יבוצע אפיון ראשוני של  א'בשנה 

ל'. הגידול יתחיל בחודש נובמבר בטמפרטורה  4במהלך החורף בעציצים בנפח  (. הצמחים יגודלו בפיטוטרון1

מ"צ משם יועברו  16/22מ"צ )יום/לילה( ובתחילת חודש מרץ יועברו העציצים לטמפרטורות של  10/16של 

יבוצע מעקב אחר מועדי הפריחה, קצב התפתחות מ"צ.  28/34לתקופות קצובות לטיפולי חום בטמפרטורה של 

 HPLC, מהלך צבירת היבול ורכיביו. הרכב וריכוז הסוכרים באברים השונים יקבע באמצעות מערכת הגרגר

 לאחר מיצוי אתאנולי. ריכוז העמילן יקבע באמצעות ערכה יעודית לאחר פירוק שרשראות העמילן לגלוקוז. 

זנים המייצגים  64- -למחקר נחזור על ניסוי במתכונת דומה לזו של השנה הראשונה תוך התמקדות ב בשנה ב'

שילובים שונים של רמות בכירות וקצבי התפתחות הגרגר. יבדקו המדדים המפורטים בניסוי השנה הראשונה 

י העקה במהלכה ולאחריה את קצב ההטמעה באמצעות מערכת נייידת למדידת פוטוסינתזה נובנוסף נמדוד לפ

(Li-Cor 6400 וקצב הובלת המוטמעים בשיפה ימדד )מנים פלואורסנטייםבאמצעות ס. 

למחקר יבחנו הזנים הנבחרים בשני ניסויי שדה באזורי אקלים קיצוניים, אזור החוף )רחובות( ועמק  ג'בשנה 

. הצמחים יגודלו בתנאים דומים לגידול 2-1כמפורט בסעיף ד הצבת הניסויים תעשה. בית שאן )חוות עדן(

יבוצע מעקב פיסיולוגי בדומה למפורט בניסויי  מסחרי ויחשפו לעקות חום אקראיות בתנאים טבעיים.

 או סבילים\ו לזיהוי גנוטיפים עמידיםהפיטוטרון ובנוסף יבוצע אימות של סמנים פיסיולוגיים וביוכימיים 

 .לחום

 .מוסקונה אסף אחראי: מאזן הורמונלי -3ד

הזנים הנבחרים יגודלו בתנאים מבוקרים בפיטוטרון תשעת  צמחים של :בחינת השפעה על אבקה[ 1]

ים של עולהצמחים יטופלו בריכוזים זיס תאנ)תוך מעבר בין חדרים בהתאם לעונת הגידול מקור לחום(. בשלב 

ABA אבקנים יופקו מהצמחים המטופלים ומצמחי הביקורת ויערכו מבחני חיוניות אבקה. במקביל יילקחו .

באמצאות בחינת רמת ביטוי של  ABA-לבחינת עוצמת הרגישות של הזנים השונים לדוגמאות של עלי דגל 

 וכן אפיון פיסיולוגי של מוליכות פיוניות. ABAלחישת גנים מדווחים 

 הצמחים יטופלוהקודם,  צמחים יגודלו בפיטוטרון כמוסבר בסעיף :בחינת השפעה על מילוי גרגר[ 2]

וטיפול ביקורת.  ABA( בטיפולי חום גבוה )חדר חם(, עם תוספת Z61-Z80בשלבים שונים של מילוי הגרגר )
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, מוליכות פיוניות, פלורסנציה של RWCמדדים פיסיולוגיים כגון: תכולת כלורופיל,  יתועדובמהלך הניסוי 

דוגמאות של עלי דגל  .ABA-כלורופיל, טמפ' עלווה, וכן דוגמאות רנ"א לאפיון ביטוי גנים מדווחים ל

( בסיום הניסוי יקצרו הצמחים ויאופיינו ABAים יילקחו לשם אפיון המאזן ההורמונלי )מדידת ושיבול

מרכיבי היבול השונים: מספר שיבולים, מספר שיבוליות לשיבולת, מספר גרגרים לשיבולית, גודל גרגר ומשקל 

 גרגרים לצמח.

לת ורחובות( בשני אתרים )גי ו בשנים א' וב'יתבצע שדה י שדהניסוי: בחינת המאזן ההורמונלי .1

ועד  התארכות הקנהדוגמאות של עלי דגל ושיבולים יילקחו משלב  .1ד קודם, יבוצע כמפורט בסעיףהמעקב ו

מסחריות. זאת  ABAבעזרת ערכות כימות יסית צויאופיינו לכמות החומצה האב ימים, 7, כל להבשלת "דונג"

 תגובת עקה ורכיבי היבול. בין פנולוגיהלאפיין את הקשר בכדי 

בחינת הרגישות של זרעים ליישום חיצוני של  :בחינת המתאם בין תגובת זרעים לתגובה ברמת הצמח השלם

ABA עובר וחותלת בתגובה לריכוזים שונים של ה יתערך ע"י אפיון קצב הנביטה וקצב התארכות שורשABA. 

והפיטוטרון על מנת לבחון האם שיטה זו יכולה לשמש תוצאות ניסוי המעבדה ישוו לתוצאות ניסויי השדה 

 .תועד בגילת ורחובותתסביבה כפי ש לתנאי לבחינת תגובהכמערכת סריקה מהירה למטפחים של חיטה 

 .בונפיל דוד -אחראי :איכות אפיה -ה

בקמח משקל נפחי, חלבון, גלוטן רטוב, אינדקס גלוטן, אלוואוגרף, פארינוגרף ונפח מאפה ייבדקו  ערכי

מגרגרים שיקצרו בשדות המסחריים ובכלל ניסויי השדה )כולל ניסויים ייעודים הבוחנים ממשק, פשפש, אוזון, 

טרנסלוקציה, וטמפרטורה(. בדיקות איכות יתבצעו לאחר איחוד כל החזרות. נתוני האיכות ישמשו לכיול 

ג' גרגרים. על סמך כיול זה,  20-כ( כך שניתן יהיה לאמוד את איכות הקמח מדוגמת FOSS 6500) NIRמערכת 

 .NIRאומדן תכונות אלו בגרגרים מניסויים מבוקרים יתקבל מסריקת 

 שיתופי פעולה

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

ניסויים מאותו חומר צמחי  חלט כי: המידע הפיסיולוגי, והגנטי יאסף באותםומירבית בין החוקרים השונים ה

תלמידי מחקר אשר יונחו )כל אחד( ע"י  6-8. בנוסף ישתתפו במחקר זה )נספח תוכנית ניסויים( בשיתוף פעולה

דוד, דיסטלפלד, -אפיון שלבי קדם פריחה )בןשני חוקרים )לפחות( מצוות המחקר ויעסקו בתחומים הבאים: 

איפיון מולקולרי של זני  ,(דוד-ובן, פלג, וולף, סרנגה) לטמפרטורה התגובהולכת מוטמעים כשונות גנטית בעבו(, 

טס, )חיטה לאוזון תגובת  (פלג)מוסקונה,  על רכיבי יבול ABAהשפעת  (,, בן דודדיסטלפלדהניסוי )

הפחתת פגיעת פשפש (, בונפיל, לנסקיבישראל ) חיטהסדרות זמן של טמפרטורה, דיות ו(, בונפיל/פלג

על איכות  סביבה Xזןהשפעת (, קוסטיוקובסקיובונפיל , מוסקונהניטור נזק פשפש )(, בונפיל, קוסטיוקובסקי)

 .(עבו, בונפילהיבול )
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 איורים: -7
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 -           

      

 -      
           

 -       
    

 -             
        

 -      

        
    

               
        

               
               ABA

        
     
    

                       
            

          
     

            
   X      

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

     

    

           

    

(א)ש לביא "התפלגות טמפרטורה במרחב שדות גד. 2איור 
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 .דדים צמחים כפי שנמדדו ע"י לוויןעל בסיס סדרת זמן של מ תירס וסויה משדותדיות  ת. הערכ3איור 

 

 עבור חיטה של היחסית היבול . תפוקת, משקל גרגר ויבול חלבוןפחיתת יבול-ת רגרסיה של שטף פיוניותועקומ. 4איור 

milimol/m) הסף ערך מעל אוזון של מצטבר פיוניות שטף
2
 POD6=6 - ציר על האפס נקודת 'X') יבול  לפחיתת המוביל

(, FI(, פינלנד )BEהאיור מתייחס לניסויים בלתי תלויים של זני חיטה מבלגיה )(. Mills and Harmens, 2011) החיטה

 .Grünhage et al. (2012) –(. לקוח מ SE( ושבדיה )ITאיטליה )
 

 

 

O3 (ppb)

              

Protein 12.7
W 274

P/L 1.27
~1400 cc

           

Protein 10.9
W 148

P/L 1.89
~1200 cc

שמונה שעתיים ריכוזים : ריכוזי אוזון בישראל: מוצגים 5איור 
כפי שנמדדו ברציפות על ידי המשרד  2010מקסימליים עבור שנת 

בכלל, ועבור  40ppbלהגנת הסביבה. ערך הסף המזיק לצמחים הינו 
 .חיטה בפרט

השפעת : 6איור 
דשן ראש על 

איכות חיטה כפי 
שנקבעה 

באלוואוגרף ומבחן 
אפיה בגילת, בארי 

  .תשע"ד
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 במחקר. על ידי קבוצות העבודה המוצעותניסויים השונים הביצוע הוועדות ו לעבודתלוח זמנים . 7איור 

  :יזםתקופת המוהמחקר תקציב  -8

 . מקורות)לא כולל עלות עובדים בתקן( ₪מיליון  4.7התקציב הכולל למיזם הוא שנים.  3תקופת המחקר: 

תקציב לרכישת  2015)אושר לשנת  קרן יק"א 5%ארגון עובדי הפלחה,  10%המדען הראשי,  85%: מימון

 פארינוגרף(.

עשר אחד לשנה. התקציב מחולק ל₪ מיליון  ₪1.41, מיליון  4.23תקציב מבוקש כללי מהמדען הראשי 

 שמונהכח אדם, אשר כולל עלות של  -1חוקרים על פי הצרכים. התקציב מיועד בעיקרו לשלושה סעיפים: 

 חומרים וציוד מתכלה. -3 ;עלות שימוש בפיטוטרון -2סטודנטים; 

 

 לנושא הנחקררשימת פירסומים של החוקרים הרלבנטיים  -9

 דוד בונפיל

. 2010גיל, ט. סבוראי. -, ד. כהן, ס. אסידו, ס. אלאטראש, מ. קוסטיוקובסקי, ג. יאסינוב, ד. הרבונפיל ד.י.

 .16-21(: 23). ניר ותלם. 2009תמונת מצב  –אינדקס גלוטן 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36

ועדת היגוי X X X X X X X

ועדה מקצועית X X X X X X X X X

גילת מימשק ופשפש 9

משקים מסחריים איכות הכל

מבחני זנים גידול ופשפש 9

מבחני זנים איכות 9

סדרות זמן טמפ ודיות איסוף נתונים

סדרות זמן טמפ ודיות כיול

סדרות זמן טמפ ודיות אימות

פיטוטרון אוזון מבוקר 9

גילת ורחובות אוזון בשדה 9

בארי סבילות פשפש 9

בארי איכות 9

תחנות קבלה פשפש 9

רחובות נוגדנים 2 (+)

רחובות ELISA 2 (+)

רחובות וגילת פנולוגיה 9+2

רחובות ב"ד אפיון מולקולרי 9

רחובות ABA עקת חום ו 9

פיטוטרון עקת חום לאחר פריחה 9

פיטוטרון עקת חום לאחר פריחה 6

ע. בית שאן ורחובות עקת חום לאחר פריחה 6

גילת איכות 9

ביצוע ניסוי בתנאים לא מבוקרים ואיכות גרגרים ובצק

ביצוע ניסוי בתנאים מבוקרים כולל מדידות ואיכות

חודשי מחקר

מקום ניסויזנים והערות גורם נבחן

ה- איכות לאפיה

ד- גנטיקה ופיסיולוגיה

ג- פשפש הקמה

ב- אגרומטאורולוגיה

א- אגרוטכניקה והדרכה
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. 2011 גיל, ט. סבוראי.-ד. כהן, ס. אסידו, ס. אלאטראש, מ. קוסטיוקובסקי, ג. יאסינוב, ד. הר ,ד.י. בונפיל

 .17-21(: 31). ניר ותלם ממצאים מקציר תש"ע. –אינדקס גלוטן 

ניר . איכות חיטה: אינדקס גלוטן כמדד איכות. 2011ד.י., ד. כהן, ס. אסידו, ס. אלאטראש, ט. סבוראי.  בונפיל
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 .16-21(: 23). ניר ותלם. 2009תמונת מצב  –אינדקס גלוטן 
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 .17-21(: 31). ניר ותלם ממצאים מקציר תש"ע. –אינדקס גלוטן 

. E. integriceps הקמה פשפש(. 2003. )א יוגב., א אבישר, י מלמד .,מ,  קוסטיוקובסקי', ש כיתאין., ד זוהר
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 .34-37, 10: ומשק שדה גן. שונים חיטה בזני הפגועים הגרגרים

: ומשק שדה גן .דרום משקי באיזור הקמה פשפש(. 2003) .מ,  קוסטיוקובסקי', ש כיתאין., ד זוהר., י מלמד

10 ,38-39. 
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 הקמה פשפש(. 2005) י מלמד, ע נפתליהו, ש כיתאין, ד זוהר, א נגומבי, א טרוסטנצקי ,מ קוסטיוקובסקי

Eurygaster integriceps חברה של 24-ה וועידה. והדברתו החיטה איכות על השפעתו. בישראל 

 דגן בית, 17.5.05, בישראל אנטומולוגית
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 וועידה .בישראל החיטה איכות ושיפור Eurygaster integriceps הקמה לפשפש והדברה בקרה ממשק

 .78. עמ' רחובות, 17.10.06, בישראל אנטומולוגית חברה של 25-ה

 שדה גן .E. integriceps הקמה פשפש(. 2003. )י מלמד', ש כיתאין., ד זוהר., י, דרור .,מ,  קוסטיוקובסקי

 .29-32, 10: ומשק
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