
23.12.19בית דגן -כנס ארצי בדיווח מחקרים בפלחה חורף

שימור ואפיון של אוסף זני חיטה מסורתיים  , השבה
משדות הפלחה של ארץ ישראל ושכנותיה  

סיון פרנקין: מגישה

מנהל המחקר החקלאי מכון וולקני-ר רואי בן דוד''ד: מנחים

הפקולטה לחלקאות-שחל עבו' פרופ

מנהל המחקר החקלאי גילת-ר דוד בונפיל''ד: שותפים לפרוייקט

גתי בנק הגנים-ר עינב מייזליש''ד

מכון וייצמן-אבי לוי' פרופ

מכון הדגנים-ר חנן סלע''ד

מיזם ארץ חיטה  -מר ביזי גולדברג



זנים מסורתיים בארצנו

.בישראל ושכונותיה החיטה מופיעה כגידול תרבותי עתיק יומין▪

בירור י''עבמרוצת הדורות הזנים הותאמו לאזורים השונים שבהם גודלו ▪
בידי הפלאחים של הגנוטיפים הרצויים ביותר לתנאי הגידול הספציפיים 

.באזורם ולשימושים התרבותיים

.זנים אלו היו לרוב אוכלוסיות בלתי אחידות▪

זנים מסורתיים                                                      זני עלית מודרניים  



מטרת המחקר

לשמר ולאפיין את אוסף זני החיטה המסורתיים שמקורם בישראל  , להשיב

.  ושכנותיה

טיפוחי לתנאי  -המטרה המרכזית הינה איתור זנים מסורתיים עם פוטנציאל אדפטיבי

.  הגידול בישראל ובחירת אוסף ליבה מייצג להמשך שימור המגוון הגנטי



.גנים ואוספים פרטיים ברחבי העולםמבנקיקוים שנאספו 932-האוסף מונה כ▪

.מחיטת לחם ומינים נוספיםכ''אח, דורוםמרבית האוסף מורכב ברובו מחיטת ▪

יצירת אוסף הזנים המסורתיים  
IPLR (Israel Palestine LandRaces)
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The Australian Grains Gene bank (AWCC); The Swiss National Database (BDN); The Palestinian Biodiversity & Environmental Research Center (BERC); The Centre for Genetic Resources in The Netherlands (CGN); The International
Maize and Wheat Improvement Center in Mexico (CIMMYT); The Crop Research Institute in Czech Republic (CRI); The Institute for Cereal Crops Improvement, Israel (ICCI); The Israel Gene bank (IGB); Y. Mattatia collection, held in
the IGB (MATTATIA); The French National Institute for Agricultural Research (INRA); The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany (IPK); The Watkins' collection of The John Innes Centre , Norwich, UK
(JIC); The Jordanian National Agricultural Research Center (NARC); The Nordic Gene bank (NGB); The small grains collection of the United States Department of Agriculture (USDA); The N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant

Genetic Resources (VIR); The private collection of Prof. Moshe Feldman, held at the Weizmann Institute of Science in Israel, (MF); Local Druze and Palestinian farmers (LF).



.האוסף מתאפיין בשונות גנטית רחבה יותר מזנים ישראלים מודרניים▪

יצירת אוסף הזנים המסורתיים  
IPLR (Israel Palestine LandRaces)

זני עלית ישראלים 
( חיטת לחם)

זני עלית ישראלים 
 KASP markers LGC platform 83(  דורוםחיטת )



בפרויקטהשניההשנה 
פרופיל גנטיניסוי שדה בגילתריבוי האוסף בבתי הרשת במכון



ריבוי האוסף בבתי הרשת

קוים מודרניים בתבנית הניסוי  56קוים בשני בתי הרשת במכון כולל 928ריבוי ▪
common garden . 0.5כל חלקת ניסויm²זרוע בשלוש שורות  .

:מקיף בכל שלבי הצימוחפנוטיפיאפיון ▪

,  צורת צימוח, מידת רביצה, עלווה' טמפ, ריכוז כלורופיל, שטח כיסוי עלווה:בשדה
גובה  , גובה הצמח, השתבלות, התבטנות, מועד התארכות קנה, שטח עלה דגל

התייבשות הפרק  )מועד הבשלה פיזיולוגית , אורך השיבולת והמלענים, מפרק עליון
עובי קנה ובדיקת קנה מלא , משקל אלף, יבול, (משקל חומר יבש)ביומסה , (העליון

(.אחרי קציר)

, משקל, מספר גרגרים, מספר קומות-מדידת שיבולת בודדת: אפיון מורפולוגי▪
.אורך וצילום של כל קו



2018-19הרשת ריבוי האוסף בבתי 

Days to heading
Chlorophyll contentPeduncle lengthSpike length

Plant height



2018-19ניסוי שדה בגילת 

.זנים מודרניים4, תערובת זנים, (ולחםדורום)זנים מסורתיים 13▪

(.מטר2X11)מבנה ניסוי של בלוקים באקראי בארבע חזרות ▪

.'מ2שורות ברוחב 6. דונם/ ג''ק11~: עומד▪

.מ''מ367מושקה בטפטוף , מ''מ262גידול בעל : מים▪

18238

2Abu Fashit

3Baladi Kisra

4Gaza

5Hittia Soada

6Horani

7Nursi 

8durum mix

9Kandaharia

10Karun

11Lubnani Kisra

12Palestinskaya

13Deir- Hlla

14 Juljuli

15aestivum mix

16Gadish

17C-9

18Ruta

19Solet



2019ניסוי שדה בגילת 

תערובת שלהם בהשוואה לזנים + בחינת התגובה ליובש של זנים מסורתיים ▪
.  מודרניים תוך בחינה השוואתית של היבטים אגרוטכניים

,  באמצעות חיישן שדה ורחפן( NDVI)צבירת ביומסה , שטח כיסוי עלווה:בשדה
,  השתבלות, צורת צימוח, מידת רביצה, עלווה' טמפ, ריכוז כלורופיל, שטח עלה דגל

,  התחייצות, (משקל חומר יבש)ביומסה , אורך השיבולת והמלענים, גובה הצמח
.עובי קנה ובדיקת קנה מלא, משקל אלף, יבול

אחוז חלבון ומבחני איכות לקמח בהשוואה בין  , מדדי איכות כגון משקל נפחי: איכות
.  הקוים



2019יבול גרגרים גילת 

Abu Fashi
Baladi Kisra
Palestinskaya
Karun
8238
Palestinskaya
Lubnani Kisra
Ruta
Hittia Soada
Nursi
Baladi Kisra
Deir Hlla
Karun
C-9
Gadish
Gaza
Kandaharia
Horani
Solet
 

Nursi
Gaza
Juljuli
Gadish
Solet 
8238
Kandaharia
Karun
C-9
Lubnani Kisra
durum mix
Horani
Baladi Kisra
Deir Hlla
Abu Fashi
Gadish
Hittia Soada
Gaza
aestivum mix
 

Lubnani Kisra
aestivum mix
Gadish
durum mix
durum mix
Juljuli
aestivum mix
Nursi
8238
Solet
Juljuli
Ruta
C-9
Abu Fashi
Hittia Soada
Horani
Deir Hlla
Kandaharia
Gaza
 

Solet 
8238
Nursi
Ruta
Horani
Palestinskaya
Karun
Hittia Soada
C-9
Deir Hlla
Abu Fashi
Kandaharia
Palestinskaya
Lubnani Kisra
durum mix
Juljuli
aestivum mix
Ruta
Baladi Kisra
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8238

NIR 29/4/19

יבול גרגרים ק''ג/ דונם

מ''מ 262 מ''מ 367

C-9 353.5 551.8

Gadish 339.5 516.9

Ruta 313.9 449.1

Solet 268.4 392.4

8238 200.8 273.9

Abu Fashit 217.5 247.0

aestivum mix 245.6 260.3

Baladi Kisra 241.5 267.0

Deir- Hlla 258.2 334.3

durum mix 193.0 262.8

Gaza 235.7 327.2

Hittia Soada 258.4 325.6

Horani 215.7 262.0

Juljuli 220.7 166.0

Kandaharia 213.6 197.6

Karun 208.4 209.8

Lubnani Kisra 262.2 370.3

Nursi 211.0 214.5

Palestinskaya 248.2 228.3

:יבול מושקה

דונם/ג''ק200-370זנים מסורתיים 

דונם/ ג''ק300-550זנים מודרניים 

Juljuli



דיון ומסקנות

בניסוי השדה בגילת  ▪

התוצאות עד כה מאוששות את ההיפותזה כי הזנים המקומיים אוצרים שונות  ▪
.גנטית גבוהה בהשוואה לזני עלית ישראלים

.יש לפתח אסטרטגית שימור ארוך טווח לשימור השונות בין וגם בתוך קוים

מחקר זה עשוי לתרום לביסוס הידע בתחום של התמודדות החיטה עם עקות ושינויי  
.אקלים ועשוי לשמש בסיס לטיפוח זנים עתירי יבול



..בעונה הנוכחית

.חזרה על הניסוי בגילת▪

(.טיפול אחד)בית דגן -הוספת סביבה▪

.ריבוי קוים עם מיעוט זרעים▪

.הפקדת האוסף בבנק הגנים לשימור ארוך טווח▪

.ניתוח גנטי המבוסס על כמה ריצופים שנערכו בשנתיים האחרונות▪



-תודות

:לשותפים לפרויקט▪

,  נעמי אביבי, אבי לוי' פרופ, גתי-מייזלישעינב ר''ד, חנן סלער''ד, בונפילדוד ר''ד
.ביזי גולדברג

:דוד-רואי בןר''דלצוות המעבדה של ▪

.נילי ומאיה, גאיה, קלאודיה, מתן, מיכאל, יב'ראג, משה, כאמל

:לצוות בנק הגנים▪

.עופר ויהודית, תומר, דקלה

:לצוות בגילת▪

.דורון ויסמין, אמל'ג, סאקר

תודה על ההקשבה


