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 לימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים -דוח שנתי

דקלה ליפשיץ, אנדרי בירמן, עינב  דניאלדנה בר, סיון גולן, אלון זינגר, תומר פארג', יעל שדה, עלמה 

 מייזליש גתי

 מנהל המחקר החקלאי מכון וולקניבנק הגנים, 

 

 תקציר

פרויקט ראשוני זה ללימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים, יאפשר בסופו הבנה 

 על ההתכנות לשימור לטווח הבינוני והארוך של זרעים שאינם ניתנים לשימור בתנאי ייבוש והקפאה.

יקט, את הלמידה שנעשתה עד כה וכן את הטיפולים יהפרו בדוח זה, נסקור את הזרעים שנאספו לצורך

שיושמו בכדי לשמר את הזרעים. בנוסף, בשלב זה מצויים בידנו תוצאות חלקיות לגבי איכות הטיפולים 

 והאפשרות לשימוש בטיפולים לשימור ארוך טווח. 

בניסיון למצוא דוח זה המסכם את השנה הראשונה מתוך שתי שנות מחקר, מביא את תוצאות הביניים 

 שיטות טיפול שונות לשימור ארוך טווח של זרעי צמחי מים. 

שפרק הזמן שנמדד בשלב זה הוא שלושה חודשים בלבד, אפשר באופטימיות זהירה להניח שיתכן ף אל ע

פרק הזמן שעמד לרשותנו עד  -תימים יתאימו לשימור זרעים לטווח העולה על עונת גידול אחוטיפולים מסו

 כה.

מהתוצאות שהתקבלו ניתן לראות שמינים שונים מתנהגים אחרת לטיפולים שונים ויתכן ויהיה צורך 

 בעתיד להפעיל יותר מסוג טיפול אחד בשגרת השימור בבנק הגנים. 

לקראת השנה הבאה נוסיף מינים נוספים לשגרת הטיפולים, נמשיך בנסיונות פענוח הפרוטוקולים וכן לאחר 

לדמות את שגרת הטיפולים של  20oC-שלושה חודשים, יורד טיפול הביקורת להקפאה ב  תקופת ייבוש של

 בנק הגנים.
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 הקדמה

של על מיני צמחים נדירים ואלה  ex-situמזה כעשור, בנק הגנים הישראלי במכון וולקני, מאפשר שימור 

העומדים בסכנת הכחדה. הזרעים שנאספים ונשמרים, משמשים הן כעתודת זרעים עבור הדורות הבאים 

והן כעתודת זרעים לשימוש מידי עבור השבות לבר שבנק הגנים מבצע יחד עם רשות הטבע והגנים מזה 

 מספר שנים.  

זרעים מהבר על ידי בוטנאים מומחים, בהמשך יש תהליך  השימור נעשה ראשית על ידי איסוף מכוון של

ניקוי של הזרעים ובסיום ייבוש הזרעים כהכנה לשימור ארוך הטווח. לאחר שהזרעים עברו את התהליכים 

הנדרשים, הם עוברים למצב של הקפאה בטמפרטורות נמוכות במתקני בנק הגנים הייחודיים והייעודיים. 

לם כולו עבור מגוון רחב מאוד של זרעים המוגדרים בספרות המדעית כזרעים צורת שימור זו, מקובלת בעו

יה זו ואינם י. צמחי המים, לעומת זאת, אינם נכללים ברובם בקטגור(Orthodox seeds)אורטודוקסיים 

 נשארים בצורה חיונית לאורך זמן כאשר הם עוברים את התהליך המקובל של ייבוש והקפאה. 

מחי המים מוגדרים בסכנת הכחדה וזאת על פי הספר האדום. יתרה מכך, על אף ממיני צ 62%בישראל, 

מהצמחים שנכחדו בישראל הנם צמחי מים.  21%  -מכלל הפלורה  1.5%שבישראל צמחי המים מהווים רק 

לכן, אנו רואים חשיבות עליונה לשמר את מגון המינים של צומח המים הישראלי גם בבנק הגנים בשימור 

ex-situ , כפי שנעשה עם צמחים נדירים אחרים בישראל וזאת כדי להבטיח את קיומם ארוך הטווח יחד עם

 עתודה להשבות לבר במקרה הצורך.

. עבור ןלאשור ותידוע ןאינשיטות השימור לטווח הארוך של זרעים שאינם מוגדרים כזרעים אורטודוקסים, 

מרגע האיסוף ועד לזריעה בשנה שלאחר מכן ושיטות אלו  -מקצת המינים, קיים הידע לשימור לשנה אחת 

אינן כוללות את המתואר לעיל. בנוסף, אוכלוסיות שמקורן בישראל של מינים שהוגדרו כמינים 

אצלנו כלא  , נמצאוMillenuim Seed Bank, Kew England -אורטודוקסים על פי שיטות השימור של ה

 . ניתנים לשימור בתהליך של ייבוש והקפאה ואיבדו את חיוניותם כשנה לאחר שעברו את התהליך

פרויקט ראשוני זה ללימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים, יאפשר בסופו הבנה 

 מור בתנאי ייבוש והקפאה.על ההתכנות לשימור לטווח הבינוני והארוך של זרעים שאינם ניתנים לשי

יקט, את הלמידה שנעשתה עד כה וכן את הטיפולים יבדוח זה, נסקור את הזרעים שנאספו לצורך הפרו

בנוסף, בשלב זה מצויים בידנו תוצאות חלקיות לגבי איכות הטיפולים שיושמו בכדי לשמר את הזרעים. 

מיני צמחים בלבד,  4ן המקורי, כלל על אף שהתכנווהאפשרות לשימוש בטיפולים לשימור ארוך טווח. 

עם זאת, בשלב זה יש בידנו תוצאות  הרחבנו את היריעה בכדי לאפשר סיכוי גבוה יותר ללימוד המנגנונים

 נורית המים, חוטית הביצות, נימפאה תכולה. -מינים 3עבור 
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איסוף  הזרעים

חוטית ו נורית המים :הביצות

צמחים חיים נאספו מגן לצמחי א"י בנתיב הל"ה בהקמת וטיפוח עתי יפה ומבריכות אבן באתר הסמוך 

( מלאות מים )מקוריים מהבריכה ולאחר cm60*40*15יום בגיגיות פלסטיק ) 93ליישוב. הצמחים  נשמרו 

מאתרי האיסוף  בהתאמה לדיווח ,הזרעים מכן הוספו מי ברז( על גג בנין בנק הגנים. בשבוע שקדם לאיסוף

לא הוספו מים לגיגיות ותכולתן התייבשה בכדי לדמות את המצב הטבעי של  על קצב התייבשות הבריכות,

בריכה המתייבשת בקיץ. לאחר האיסוף, הזרעים הופרדו מחומר צמחי ומחול באמצעות גריסה עדינה וסינון 

 דרך נפות. 

 נימפיאה תכולה:

בריכות בגן המקלט בשמורת עין אפק והועברו בדליים עם  4פירות כויסו מראש ובשלב ההבשלה נקצרו מ 

מי הבריכה למתקני בנק הגנים. הדליים כוסו ונאטמו לאור, בתנאים אלה נשמרו הפירות יום נוסף עד 

צנות אטומות, שנפתחו הפירות והזרעים צפו אז נשטפו במי ברז והופרדו מיתר חלקי הפרי והועברו לצנ

זרעים נוספים סוננו ויובשו על גבי רשת בארגז מחורר (. Iצפים במי ברז, נשמרו כך יום נוסף בחושך )טיפול 

 Cלחות יחסית באוויר(, והמשך ייבוש יומיים בטמפרטורת החדר ) C °30 ,55%שעה וחצי באויר הפתוח )

נביטה ולכן  0%הנביטה עבור טיפול זה היו תוצאות מבחני  – IIלחות יחסית באוויר( )טיפול  35%, °26.4

 (.בזרעים שעברו את הטיפול נוסף לא נשעה שימוש

 בוציץ סוככני: 

)עפרה צמחי מים( שהועברו להבשלה בשקיות נייר, התקבל ציפורי בבנוסף לפירות לא בשלים שנאספו בסוף יוני 

חיוניים עפ"י תוצאות מבחני נביטה שלא היו איסוף נוסף באוגוסט של זרעים בשלים מבריכת החורף בדורה 

לאחר הבשלת הזרעים מציפורי  נערכו מבחני נביטה גם להם והם נמצאו חיוניים בעלי אחוזי נביטה  שערכנו.

 וגמה זו תשמש אותנו בניסוידגבוהים, 

 .ממין זה כן אין עדיין תוצאות לטיפולי שימורלו תחילת הזריעה לניסוי )שלושה חודשי טיפולי שימור(נערכו לאחר  

 נופר צהוב:

הבוטני  בגן לאומי מקורות הירקון ובגןבמספר סבבים, סמוך לשלב ההבשלה  נקצרוו פירות כויסו

עם הובאו בדליים  הנתונות בשקיות הכיוס או השאריות הרקובות שלהם . הפירות באוניברסיטת תל אביב

ככלל, . נזרעו למבחני נביטה ו הזרעים מחלקי הפריהופרדו  שם ,לשטח המכוןמים מקוריים מהבריכות 

 זרעיםבנביטה עם מספר קטן של הניב הצלחה שטיפול אחד  למעט מבחנים לא הניבו תוצאות מספקותה

יש צורך לחזור ולבסס . סיום העונה והאפשרות להשיג זרעים טריים נוספים בשללחזור עליו ניתן היה שלא 

 את פרוטוקול ההנבטה עם כמות סבירה של זרעים.
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בדרגת  ם להשיג מספר מספק של זרעיםיתקופת האיסוף שנמתחה לכל אורך העונה נתקלנו בקשיבמהלך 

  נצבר נסיון חשוב שיוכל לייעל עבורנו את התהליך בעונה הבאה. עם זאתהבשלה אחידה לצורך הנסיונות, 

 הדורים אלטין

לאחר תחילת העבודה להעמדת הניסוי התקבל איסוף של צמח מים נוסף שבדעתנו לבחון, כרגע תוצאות 

ההנבטה המתאים פרוטוקול  את לבססלברר את מידת חיוניותם ו מבחני הנביטה אינן מספקות ויש צורך

 בטרם יבדקו במסגרת הניסוי.

 מבחני נביטה

 )זרעים טריים לפני העברה לטיפולים השונים( במבחני נביטה לבדיקת חיוניות. 0כל הזרעים נבחנים בזמן 

 פרוטוקל הנבטה נלמד ומיושם על המינים:

 בוציץ סוככני.( I ,IIנימפיאה תכולה )טיפול , חוטית הביצות, נורית המים

 טיפולי שימור

 הזרעים שנאספו הועמדו באחד מארבעת הטיפולים הבאים:

 צנצנות לחות .1

. (Sun , 2002)מאפשרים יצירת סביבה בלחות מבוקרת  LiClריכוזים שונים של המלח ליתיום כלוריד 

אחוזי לחות נבחרו בכדי לבחון את היכולת של זרעים אלו להשאר חיוניים לאורך  95-ו 80, 50בניסוי זה, 

. )סה"כ כל מין Co4או  Co15זמן בסביבה לחה. כל אחד מטיפולי הלחויות השונים הועמד בטמפרטורה של 

 טיפולים שונים( 6-הועמד ב

  PEG- polyethylene glycol 6000טיפול בתמיסת  .2

( נמצאה כמאפשרת שמירה על חיוניות זרעים ψ) PEG -2MPaפוטנציאל המים של הזרעים בסביבת תמיסת 

חנה למיטב ידיעתנו . השיטה לא נב(Probert and Longley, 1989)שונים שאינם אורטודוכסים לאורך זמן 

. Co4או  Co15על זרעים של צמחי מים ולכן נבחרה כטיפול בניסוי זה. הטיפול הועמד בטמפרטורה של 

 טיפולים שונים( 2-)סה"כ כל מין הועמד ב
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 טיפול בחול ומים: .3

טיפול זה נבחר בכדי לדמות את המצב הטבעי בו זרעים נשמרים בבתי גידול לחים, תערובת של קרקע ומים. 

זרעים נשמרו בטיפול זה במצב של חיטוי )ע"י שטיפה עם נתרן תת כלורי( או ללא חיטוי )שני טיפולים לכל ה

מין( בבקבוקים עם שכבות חול מעוקר ומים סטריליים. הזרעים הונחו בין השכבות בשקיות אורגנזה 

 טיפולים לכל מין )חיטוי וטמפרטורה( 4סה"כ  Co4או  Co15מעוקרות בטמפרטורה של 

 ביקורת-תנאי בנק הגנים .4

  -Co20והקפאה ב %15ייבוש לכדי  -כל הזרעים עברו את תהליך הטיפול בזרעים הסטנדרטי של בנק הגנים

 טיפולים השונים שתוארו לעילכביקורת על ה

 360ו 180, 90שישמרו לפרקי זמן של  זרעים בכל חזרה 33הזרעים הועמדו בכל טיפול בשלוש חזרות בנות 

ובתנאים סטריליים בכדי למנוע התפתחות זיהומים שונים העלולים לפגוע בחיוניות הזרעים לאורך  יום

  .זמן

 שאר הזרעים יועמדו במערך זהה לכשיהיו מוכנים לכך.

 תוצאות

 פרוטוקולי נביטהפיענוח  .1

 תכולה נימפיאה, הביצות חוטית, המים נוריתעד כה פוענחו בהצלחה פרוטוקולי הנביטה עבור המינים 

 :סוככני בוציץו

צלחת  על זריעה, ושטיפה לדקה אקונומיקה %6ב חיטוי בבוקר למחרת, ללילה במים השרייה -נורית המים

 שעות חושך 12שעות אור,  12ו  10°Cספק תנאים של מוגידול באינקובטור ה 1% אגר

 %1אקונומיקה לדקה ושטיפה ,זריעה על אגר  %6השרייה במים ללילה, למחרת בבוקר חיטוי ב -חוטית הביצות

 שעות חושך 12שעות אור,  12ו  20°Cוגידול באינקובטור המספק תנאים של 

 (מעלות צלסיוס 26) מי ברז בטמפ' החדר ml  25ובה ml 25 בנפח גידול בצנצנת שטיפה במי ברז, -נימפיאה תכולה

 שעות חושך  12ב  10°C -שעות אור, ו 12ב  25°Cהמספק תנאים של  אינקובטורבבתאורה טבעית על אדן החלון או 

וגידול  בתוספת מי ברז %1זריעה על אגר , chipping ,אקונומיקה לדקה ושטיפה %6חיטוי ב -בוציץ סוככני

 שעות חושך 12שעות אור,  12ו  20°Cבאינקובטור המספק תנאים של 
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 0אחוזי נביטה בשלב  .2

נמדדו אחוזי נביטה ממוצעים ברמות שונות. בנורית המים אחוזי עבור שלושת המינים שנבדקו עד כה, 

תכולה הראו בממוצע. חוטית הביצות ונימפיאה  93.7%הנביטה שנמדדו היו הגבוהים ביותר ועמדו על 

 בממוצע בהתאמה. 61.5%-ו 30.1%אחוזי נביטה נמוכים יותר של 

 נביטה ספונטנית בטיפולים השונים .3

תוך תקופת אחת הבעיות ביישום טיפולים משמרים בצמחי מים, היא הנביטה הספונטנית של הזרעים 

הנביטה א אחוז יום בהם שהו הזרעים בטיפולים השונים הו 90השימור. הפרמטר הראשון שנבדק לאחר 

(. נראה כי ישנם טיפולים הטובים עבור מינים מסוימים אך אינם טובים עבור 1הספונטנית בטיפול )טבלה 

לא מנעו נביטה ספונטנית הן בנורית המים והן בחוטית הביצות ותוצאות  PEGשני טיפולי ה מינים אחרים. 

 לא מנע  Co15של פרטורה החול בטמיפול טלעומת זאת . Co4דומות נמצאו בטיפול החול בטמפרטורה של 

 %95נביטה ספונטנית בנימפאה התכולה. בנורית המים נמצאה נביטה ספונטנית גם בטיפול הלחות 

 Co4בטמפרטורה של 

 נימפאה תכולה חוטית הביצות נורית המים 

 אחוז נביטה ספונטנית טיפול

50% 4/15 0.0 0.0 0.0 

50% 15/15 0.0 0.0 0.0 

80% 4/15 0.0 0.0 0.0 

80% 15/15 0.0 0.0 0.0 

95% 4/15 19.0 0.0  

95% 15/15 0.0 0.0 0.0 

peg 15/15 1.2 1.0 0.0 

peg 4/15 19.3 3.3 0.0 

 6.3 0.0 0.0 15/15חול 

 0.0 1.1 60.0 4/15חול 

  0.0 0.0 טמפ' חדר

 0.0 0.0 0.0 15/15ייבוש 

 יום בטיפולים השונים. 90ספונטנית לאחר אחוז נביטה  -1טבלה 
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 אחוזי נביטה לאחר טיפולים משמרים .4

אחד המדדים העיקריים להצלחת הטיפול, הוא היכולת של הזרעים לנבוט שוב באחוזים הדומים לאלו 

 לפני ההכנסה לטיפול. -של הניסוי 0שהושגו בשלב 

וחיוניותם נבדקה באותו הפרוטוקול שפוענח יום בטיפולים השונים, הוצאו הזרעים  90ה של ילאחר שהי

 (2ונלמד קודם כניסתם לטיפול המשמר )טבלה 

לחות וכן בטיפולי הביקורת )טמפ' החדר  50%הטיפולים של  2חיוניות הזרעים של נורית המים נשמרה רק ב

)בטיפול לאחוזים בודדים  55%וייבוש( בשאר הטיפולים נמדדה ירידה חדה בחיוניות הזרעים בטווח שבין 

 .8%-ל 37%החול(. בטיפולים בהם נצפתה נביטה ספונטנית, אחוז הנביטה היה נמוך יחסית ונע בין 

במדידת חיוניות הזרעים של חוטית הביצות נמצאה מגמה שונה לחלוטין. רק שני טיפולים הגיעו לאחוז 

 PEGוטיפול  15oCשל בטמפרטורה  95%טיפול לחות  -(30% -הנביטה הראשוני )שעמד על אחוז נמוך מאוד

4oC 20-5%, אחוז הנביטה היה נמוך ונע בין בביקורתספונטנית. שאר טיפולים כמו גם  שארעה בו נביטה 

נביטת הנימפאה התכולה לאחר טיפולים הראתה תופעה מפתיעה. בשלושה טיפולים נמדד אחוז נביטה 

 PEGו 15oC 50%נביטה. גם טיפול  96%ל 15oCב 95%( והגיע בטיפול 61%) 0גבוה מאשר זה שנמדד בשלב 

15oC  15הראו מגמה דומה. בטיפול חולoC  שארעה בו נביטה ספונטנית, אחוז הנביטה לאחר הטיפול היה

 בלבד. 22%ועמד על  0נמוך מזה שנמדד בזמן 
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 נורית המים  

(93.7) 

 חוטית הביצות

(30.1) 

 (61.5) נימפאה תכולה

 אחוז נביטה ממוצע לטיפול טיפול

50% 4/15     86.7 10.8 11.2 

50% 

15/15 

93.8 20.5 89.1 

80% 4/15 54.8 11.4 53.3 

80% 

15/15 

63.4 21.5 49.4 

 הגיעהצלחת הזרעים  תכולת בטיפול זה  4.7 37.3 4/15 95%

 לתמיסת המלח

95% 

15/15 

37.5 29.6 95.8 

peg 15/15 29.8 11.0 76.0 

peg 4/15 18.2 29.9 18.5 

 21.9 21.8 3.3 15/15חול 

 10.1 11.3 8.4 4/15חול 

   19.2 83.5 טמפ' חדר 

ייבוש 

15/15 

88.4 19.2 42.7 

יום בטיפולים השונים. ליד שם המין מצויינים בסוגריים אחוזי  90אחוז נביטה ממוצע לאחר  -2טבלה 

 .0הנביטה בשלב 
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 מסקנות ביניים

דוח זה המסכם את השנה הראשונה מתוך שתי שנות מחקר, מביא את תוצאות הביניים בניסיון למצוא 

 שיטות טיפול שונות לשימור ארוך טווח של זרעי צמחי מים. 

שנמדד בשלב זה הוא שלושה חודשים בלבד, אפשר באופטימיות זהירה להניח  השימור זמןשפרק ף אל ע

פרק הזמן שעמד  -חתימים יתאימו לשימור זרעים לטווח העולה על עונת גידול אשיתכן וטיפולים מסו

 .לרשותנו עד כה

אחרת לטיפולים שונים ויתכן ויהיה צורך בעתיד  גיבים ממהתוצאות שהתקבלו ניתן לראות שמינים שונים 

 להפעיל יותר מסוג טיפול אחד בשגרת השימור בבנק הגנים. 

, נמשיך בנסיונות פענוח הפרוטוקולים וכן לאחר לקראת השנה הבאה נוסיף מינים נוספים לשגרת הטיפולים

לדמות את שגרת הטיפולים של  20oC-הביקורת להקפאה ב  ורד טיפולתקופת ייבוש של שלושה חודשים, י

 בנק הגנים.
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