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 תקציר

ההתכנות  בבדיקת ראשון הינו צעד פרויקט ראשוני זה ללימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים, 

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

ייחודיים  שימור זרעיםצורך מציאת פתרון לל שנבחנוהטיפולים  תוצאות  אתנסקור  ,שנות מחקר שתיזה, המסכם  בדוח

  .בבנק הגנים לשימור ארוך טווח היעילים מתוכם טיפוליםה באפשרות יישום כמו כן נדון. אלו

זהו עדיין צעד חשוב בהכרת הנושא והטיפולים שנמצאו חודשים,  12זה הוא  בפרויקטשנמדד רבי המ שפרק הזמןף אל ע

ביעילות לפרק זמן ארוך אותם לפרק זמן של שנה, עשויים לשמר  זרעי נורית המים ונימפיאה תכולהיעילים לשימור כ

 את יעילותו גם בהמשך., נוכל ליישם אותו בבנק ולבדוק הללושני מינים עבור תאים מיותר. כעת משמצאנו את הטיפול ה
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 הקדמה

אלה כנדירים ו מקומיים, ביניהם של מיני צמחים ex-situשימור  מתבצע בנק הגנים הישראלי במכון וולקניב ,מזה כעשור 

משמשים הן כעתודת זרעים עבור הדורות הבאים והן כעתודת זרעים  השמורים בבנקהעומדים בסכנת הכחדה. הזרעים 

 .  האחרונות שניםב )רט"ג( לשימוש מידי עבור השבות לבר שבנק הגנים מבצע יחד עם רשות הטבע והגנים

תהליך ניקוי  מתבצענעשה ראשית על ידי איסוף מכוון של זרעים מהבר על ידי בוטנאים מומחים, בהמשך  הזרעים שימור 

 מועברים הזרעיםעברו את התהליכים הנדרשים, שייבוש הזרעים כהכנה לשימור ארוך הטווח. לאחר  לבסוףשל הזרעים ו

. צורת שימור זו, מקובלת בעולם כולו עבור מגוון רחב מאוד יםהייעודהקפאה בטמפרטורות נמוכות במתקני בנק הגנים ל

על פי הצעתם של רוברטס וקינג  .(1,2) (Orthodox seeds) אורתודוקסייםשל זרעים המוגדרים בספרות המדעית כזרעים 

הזרעים האורתודוכסיים הינו מבתי גידול הנתונים לתקופות יובש עונתיות או אקראיות  מרבית מקור ,(2)1980 משנת

רקלציטרנטים זרעים , לעומת זאת שבהן עמידות ליובש של הזרעים היא חיונית להישרדותם ומבטיחה את המשכיות המין.

(recalcitrant"נוטים להגיע מאקוסיסטמות לחות או אקווטיות בהן הזרעים חשופים , בעברית "סוררים" או "מרדניים )

 זרעים של שימור התנהגות מסיווג בראיות סברה זו נתמכת ללחות גבוהה בזמן ההתפתחות, ההבשלה ולאחר הפיזור.

יעילה או שידוע לא ידועה שיטת שימור  לרוב רקלציטרנטיםזרעים לגבי  .(2) משפחות 251-מ מינים 7000-מ למעלהב

עבור מקצת  .כאשר הם עוברים את התהליך המקובל של ייבוש והקפאה כללבאו  אינם נשארים בצורה חיונית לאורך זמןש

 . (2) מרגע האיסוף ועד לזריעה בשנה שלאחר מכן -שנה אחת טווח הקצר, להמינים, קיים הידע לשימור ל

. יתרה מכך, על אף שבישראל צמחי (3) ממיני צמחי המים מוגדרים בסכנת הכחדה על פי הספר האדום 62%בישראל,  

מהצמחים שנכחדו בישראל הנם צמחי מים. לכן, אנו רואים חשיבות עליונה  21%-מכלל הפלורה  1.5%המים מהווים רק 

, כפי שנעשה עם צמחים נדירים אחרים ex-situאת מגון המינים של צומח המים הישראלי בבנק הגנים בשימור  גם לשמר

 בישראל וזאת כדי להבטיח את קיומם ארוך הטווח יחד עם עתודה להשבות לבר במקרה הצורך.

על מנת . ןלאשור ותידוע ןאינ, יםיאורתודוקסשיטות השימור לטווח הארוך של זרעים שאינם מוגדרים כזרעים כאמור, 

באוספים הנשמרים בבנק הגנים  ולהכילם צמחים מבתי גידול לחים זרעי של לטווח הבינוני והארוךלפעול לטובת שימור 

שימור של ההתכנות לגבי הבנה את הידע וה לקדם קם צורך בלימוד מנגנוני הנביטה שלהם. פרויקט זה בוצע על מנת 

  ( .4,5אלו ) זרעים

איכות הטיפולים והאפשרות המסקנות לגבי מינים איתם בחרנו לעבוד, השלבי העבודה בפרויקט, בדוח זה, נסקור את 

 . שימור ארוך טווחיישום בל
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 מהלך העבודה

 ומינים שנשקלו ונדחו בחירת מינים לניסוי

עם  שאין מידע מדויק לגבי אופן שימור זרעים שלהם לטווח ארוך חיפשנו מינים של בתי גידול לחיםלצורך הפרויקט  

כמו כן, ממגוון בתי גידול: שלוליות חורף, בריכות, גדות, נחלים.  , צפים, מזדקרים,טבולים -טיפוסים שוניםל העדפה

המים, חוטית : נורית הבאים שענו על הדרישות מיניםה את כללהתכנית הניסוי הראשונית נזקקנו למקור זרעים טרי. 

המוצגות בהמשך התקבלו מהמינים: נורית שהתקבלו  תוצאות הניסויונופר צהוב.  , בוציץ סוככניהביצות, נימפיאה תכולה

המים, חוטית הביצות ונימפיאה תכולה. ממינים אלו עלה בידינו לאסוף כמות מספקת של זרעים, לקבוע פרוטוקול הנבטה 

 מתאים ולהעמיד את הניסוי. 

. לאפריל פברואר בין ופורחביצות ועומדים  במים גדל, הנוריתייםמין ממשפחת  - Ranunculus peltatusמים ה נורית

 .(6,7) חולה ודן, צפון הגולן, דרום הגולן, גבעות מנשה, השרון, הרי השומרון והרי יהודה ,עליון גליל: תפוצה אזורי

של מים מתוקים או מלוחים  טבוערב שנתי צמח , הנהרוניתייםמין ממשפחת  –  Zannichellia palustrisחוטית הביצות

צפון ומערב הנגב, דרום צפון ודרום הגולן, חוף הכרמל, השרון, פלשת,  אזורי תפוצה: חולה ודן, מאי.-פריחה מרץ .במקצת

 .(6,7) ומרכז הנגב

הפורח בין מרץ   ,עשבוני מים צמח ממשפחת הנופריים, ן טבול, נדיר מאודמי - Nymphaea nouchali הנימפיאה תכול

 .(6,7) לספטמבר. אזורי תפוצה: השרון פלשת והשפלה

הפורח מאפריל עד אוגוסט.  ,ממשפחת הבוציציים ,ביצה עשבוני, נדירצמח מים ו - Butomus umbellatusסוככני בוציץ

תוצאות ניסויי השימור בזרעי הבוציץ המוצגות בדוח   .(6,7) , החולה ודן, צפון ודרום הגולן, עמק יזרעאל, השרוןתפוצה:

 .2018זה חלקיות, תוצאות של שנה בטיפול השימור יוצגו לאחר פברואר 

 גליל . תפוצה:הפורח בין מאי ליולי נימפאייםיחסית נדיר ממשפחת האדום ו צמח מים עשבוני -Nuphar lutea נופר צהוב

 .(6,7)חוף הכרמל, השרון ופלשת  , חולה ודןעליון

של כיוס ואיסוף פירות  סבביםארבעה מין הנופר הצהוב הציב לנו אתגר באיסוף כמו גם בקביעת פרוטוקול הנבטה אחיד: 

אגמון החולה . כמו כן, בוצע איסוף נוסף מבאוניברסיטת תל אביב הבוטני התבצעו בשני אתרים, מקורות הירקון והגן

 שכויסורוב הפירות  הפירות הבשלים איסוףחזור, רובם במקורות הירקון. בעת פירות כויסו בכל מ 50 -כ  .2016בדצמבר 

 הפירות. בכל איסוף חזרנו עם פירות בודדים בשלים ובהם עשרות בודדות של זרעים. ע"י בע"ח במקורות הירקון נאכלו

 הזרעים הופרדו שם, המכון לשטח הבריכותמי  עם בדליים הובאו הכיוס בשקיות הנתונות שלהם הרקובות השאריות או

בשני  הנבטה צלחה רק ,שוני באיכות הפירות ובשלב ההבשלה בו נקצרו בשלויתכן  .נביטה למבחני ונזרעו הפרי מחלקי

 16.7%,58.1% אחוזי נביטה נמוכים:והניבו  תבדוגמאות איסוף שונו בתנאים שונים שבוצעו(, 14)מתוך  שונים ניסיונות

 .ההנבטה פרוטוקול את לבסס לא ניתן היה טריים זרעיםמספיק  להשיג קושיוה העונה סיום בשל. )ראה פרק תוצאות(

 עם זאת, הצהוב בניסויאת הנופר  כללנווחוסר העקביות בנתוני הנביטה לא  הזמיניםמספר הזרעים מגבלת לכן, מפאת 

  .בידע שנצבר, נוכל להשתמש הניסיונותהצלחנו להתייעל בתהליכי הכיוס והאיסוף כך שבמידה ונחדש את 

 

 

 

 

 כיוס פירות ואיסוף זרעים נופר צהוב. 1תמונה 
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 אלטין, אביבית טובענית: את המינים לכלול האפשרותונפסלה  נבדקה בשלבים שונים של תכנון וביצוע הניסוי בנוסף

לגבי הטובענית האביבית היה ספק בזיהוי  ממספר סיבות:המינים הללו לא התאימו לעבודה בניסוי . הים רופיתו הדורים

התקבלו אלטין הדורים  במבחני נביטה שערכנו למין אחרים. טבוליםועד שהתקבל אימות הגדרה התמקדנו בצמחים 

נמוכים ולא גובש פרוטוקול הנבטה מספק. המין רופית הים היה מסורבל לאיסוף, נדרשו שעות רבות בשטח נביטה  שיעורי

 .אוד של זרעים על ידי סינון של חול היםלאיתור מספר קטן מ

 נהרוניתו ,מין אדוםכ המסווג משובל עלה אלףאת הבדיקה לגבי שני מינים נוספים: בהמשך להרחיב נבדקת אפשרות 

 2018 יולי הזרעים צפוי לקראת איסוף .(3) ג"רט של הכחדה בסכנת הצמחים באתר ומופיעה נחשבת למין נדירה לופתת

 לגבי מספר טיפולי השימור שיבחנו יהיה מוגבלזה לאור נתון  .זרעים 200-300 בין -קטן יחסית הצפוי הזרעים מספרו

 KEW- Royal botanical  -ה של לזרעים המידע במאגר אורתודוכסיים כמינים מסווגים אמנם שניהם מינים אלו.

gardens ,בנהרונית. בלבד חודש למשך והקפאה ייבוש לאחר חיוניות מתבסס על בדיקת המשובל העלה אלף סיווג ,עם זאת 

 כושרם את לגלות נוכל, לאחר איסוף לבנק הגנים. בלבד טטרזוליום בדיקת על מתבסס אורתודוכסיכ מיןה סיווג לופתת

  לתקופות ארוכות ככל שנחליט. הגנים בבנק האחסון בתנאי חיוניים להישאר אלו ממינים הזרעים של

 

 איסוף הזרעים

 :הביצותנורית המים וחוטית 

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

( מלאות מים )מקוריים מהבריכה ולאחר מכן הוספו מי ברז( על גג בנין בנק cm60*40*15יום בגיגיות פלסטיק ) 93נשמרו 

לא הוספו מים  בהתאמה לדיווח מאתרי האיסוף על קצב התייבשות הבריכות, ,הזרעים הגנים. בשבוע שקדם לאיסוף

לגיגיות ותכולתן התייבשה בכדי לדמות את המצב הטבעי של בריכה המתייבשת בקיץ. לאחר האיסוף, הזרעים הופרדו 

  מחומר צמחי ומחול באמצעות גריסה עדינה וסינון דרך נפות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נורית המים וחוטית הביצות -: איסוף והכנת הזרעים לשימור2תמונה 
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 נימפיאה תכולה:

הועברו בדליים עם מי הבריכה ובריכות בגן המקלט בשמורת עין אפק  4 -ובשלב ההבשלה נקצרו מפירות כויסו מראש 

. למתקני בנק הגנים. הדליים כוסו ונאטמו לאור, בתנאים אלה נשמרו הפירות יום נוסף עד שנפתחו הפירות והזרעים צפו

לצנצנות  הוכנסו ,והופרדו מיתר חלקי הפרי נשטפו במי ברז הזרעים -Iטיפול  הזרעים טופלו בשני אופנים שונים:מכאן 

סוננו ויובשו על גבי רשת בארגז מחורר שעה  זרעים -IIטיפול   נשמרו כך יום נוסף בחושך. ומי ברז המכילות  אטומות 

לחות  C°26.4 ,35%)שך ייבוש יומיים בטמפרטורת החדר לחות יחסית באוויר(, והמ C °30 ,55%וחצי באויר הפתוח )

 .זה מטיפולשימוש נוסף בזרעים  נעשהנביטה ולכן לא  0%היו  IIתוצאות מבחני הנביטה עבור טיפול  .(באוויריחסית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בוציץ סוככני: 

 (,נביטה נמוכיםבעלת נתוני ) המקורית איסוףהבשל החלפת דוגמת יחסית בוציץ סוככני הוכנס לניסוי בשלב מאוחר המין 

תמיסת מלח  טיפול שימור מעלב בחרנו להתמקד . בשלב זה,שהזרעים בה חיוניים בשיעור גבוה יותר אחרתבדוגמה 

, מאחר וטיפול זה הראה תוצאות חיוביות ברוב הנסיונות במינים Co4בטמפרטורה של  %50 בסביבת לחות יחסית של

. חודשים 3יעילות טיפול השימור לאחר  תוצאות ביניים בלבד של בדיקתמוצגות בדוח זה חודשים.  3אחרים שנוטרו לאחר 

 .2018שימור יתקבלו בפברואר  חודשי 12אחר תוצאות ל

 

 

 

 

 

 

 

, עפרה צמחי מים, פרי לאחר הוצאה נימפאה תכולה. איסוף בעין אפק -: איסוף והכנת הזרעים לשימור3תמונה 
 מכיוס, הכנת הזרעים לשימור בבנק הגנים
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 מבחני נביטה

על מנת לגבש פרוטוקול מבחני נביטה לדגימה מכל מין  נערכו, לפני העברת הזרעים לתנאי השימור השונים בניסוי

נבדקה חיוניות ואיכות הזרעים המיועדים לניסוי ושיעורי הנביטה  מבחני הנביטה באמצעות ,בנוסף מתאים. הנבטה

עבור  פוענחל הנבטה ופרוטוק .להערכת יעילות ואיכות תהליכי השימור שעברו  הזרעים הינם בסיסבזרעים טריים 

 .(6הפרוטוקול ידוע ) סוככניהבוציץ עבור ה .נימפיאה תכולהונורית המים, חוטית הביצות  מינים:ה

 

 שימורטיפולי 

 הזרעים שנאספו הועמדו באחד מארבעת הטיפולים הבאים:

 LiClטיפול מעל תמיסת מלח  .1

 אחוזי לחות. בניסוי זה, נבחרו (8)מאפשרים יצירת סביבה בלחות מבוקרת  LiClריכוזים שונים של המלח ליתיום כלוריד 

 םטיפוליהחיוניים לאורך זמן בסביבה לחה. כל אחד מ להישארזרעים הבכדי לבחון את היכולת של  95-ו 80, 50 יחסית של

 .(9)שונים( טיפולים 6-נבחן ב)סה"כ כל מין  Co4או  Co15בטמפרטורה של  נבחן ותהשונ בסביבות הלחות

  PEG- Polyethylene glycol 6000טיפול בתמיסת  .2

( נמצא כמאפשר שמירה על חיוניות זרעים שונים שאינם ψ) PEG -2MPaפוטנציאל המים של הזרעים בסביבת תמיסת 

 זה . השיטה לא נבחנה למיטב ידיעתנו על זרעים של צמחי מים ולכן נבחרה כטיפול בניסוי(10)לאורך זמן  אורתודוקסיים

  ׁ  .(ותשונ מפרטורותט 2-ב נבחן)סה"כ כל מין  Co4 וגם Co15בטמפרטורה של  בוצע. הטיפול 1)1(ׁ 

 ומים:טיפול בחול  .3

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

בבקבוקים עם חול מעוקר  חיטוי )ע"י שטיפה עם נתרן תת כלורי( לאחר. הזרעים נשמרו בטיפול זה (4לתקופות ארוכות )

 הרטוב בחול קבורות. השקיות הונחו במרכזי הבקבוקים מעוקרותשקיות אורגנזה וכנסו לומים סטריליים. הזרעים ה

בזרעים שלא עברו  נערכואת הטיפולים הזהים ש . (שונים טיפולים 2-ב נבחן מין כל כ"סה) Co4או  Co15בטמפרטורה של 

 חודשים. 3שנצפו כבר לאחר  חיטוי לא כללנו בניתוח התוצאות בשל זיהומים

 

 

 ביקורת-תנאי בנק הגנים .4

 - 20°C-בוהקפאה לחות יחסית  15%ייבוש לכדי  -טיפול בזרעים של בנק הגניםלהסטנדרטי תהליך הכל הזרעים עברו את 

  .חודשים 12-ו  3שמרו לפרקי זמן של נהזרעים  .טיפולים השונים שתוארו לעילל ביחסכביקורת זה שימש  טיפול
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 נביטה וניתוח תוצאות ,זריעה, ניטור

כל הטיפולים בהתאם לפרוטוקול הנביטה משליש מהזרעים נזרעו  וחודשים מתחילת 3בתום בחלק הראשון של הניסוי, 

 שבועות. 6. הזרעים נוטרו אחת לשבוע במשך העמדת הניסוי )מפורט בפרק התוצאות( טרםשפוענח לכל מין 

חודשים מתחילתו הוצאו יתר הזרעים ששומרו בטיפולים השונים ונזרעו גם הם בהתאם  12השני של הניסוי, בתום  וחלקב

 שבועות. 6לפרוטוקול. הזרעים נוטרו אחת לשבוע במשך 

 נתוני נביטה, זרעים ריקים, זרעים שהרקיבו, נביטה ספונטנית וזיהום נאספו ונותחו ומובאים בפרק התוצאות.

 

 תוצאות

 ענוח פרוטוקולי נביטהפי

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

 .פרוטוקולים שונים 8-14(. עבור כל מין נבחנו בין 1טבלה בומודגש בהתאמה כמפורט  3,3,5,1: הם שנבחרו מבחניםה)

עבור הבוציץ הסוככני  מין הפרוטוקול שהניב את אחוזי הנביטה הגבוהים ביותר. , נבחר עבור כלבסיכום התוצאות

 הפרוטוקול היה ידוע והוא היחיד שמוצג.
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  .מים צמחי הנבטתמבחנים לפענוח פרוטוקול  -1 בלהט

 מין
מס. 
מבח

 ן

טיפול 
 % ערותה משטר תאורה טמפ' מצע זריעה מקדים

 נביטה

 נורית המים

 10°C  ,12/12  90 אגר 1% *חיטוי 1

 חיטוי 2
1% 
***GAאגר+

* 

10°C  ,12/12  95 

3 
השרייה 
ללילה, 
 **חיטוי

 10°C  ,12/12  100 אגר 1%

4 
השרייה 
ללילה, 
 חיטוי

1% 
 GAאגר+

10°C  ,12/12  95 

 5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 5
שבועות  6לאחר 

הסרת הכיסוי 
 10°Cוהעברה ל

89.5 

 1% חיטוי 6
הסרת כיסוי לאחר  GA 0/24 10°Cאגר+

 95 שבוע

 חיטוי 7
1% 

אגר+מים***
** 

10°C  ,12/12  הוספת מים מדי
 90 שבוע

הסרת כיסוי לאחר  5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 8
 95 שבועות 4

 חוטית הביצות

 20°C ,12/12  42.1 אגר 1% חיטוי 1

 1% חיטוי 2
 GA 20°C ,12/12  15אגר+

3 
השרייה 
ללילה, 
 חיטוי

 20°C ,12/12  55 אגר %1

4 
השרייה 
ללילה, 
 חיטוי

1% 
 GA 20°C ,12/12  37.5אגר+

 5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 5
שבועות  6לאחר 

הסרת הכיסוי 
 20°Cוהעברה ל

26.3 

 1% חיטוי 6
 GA 0/24 20°C  15אגר+
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 1% חיטוי 7
הוספת מים מדי  20°C ,12/12 אגר+מים

 35 שבוע

הסרת כיסוי לאחר  5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 8
 15.8 שבועות 4

 נימפיאה תכולה

שטיפה במי  1
 25/10°C ,12/12  0 אגר 1% ברז

שטיפה במי  2
 ברז

1% 
הוספת מים מדי  25/10°C ,12/12 אגר+מים

 0 שבוע

שטיפה במי  3
 25/10°C  0 0/24 אגר 1% ברז

שטיפה במי  4
 ברז

1% 
הוספת מים מדי  25/10°C 0/24 אגר+מים

 0 שבוע

שטיפה במי  5
 ברז

מי ברז 
בבקבוק*****

* 
25/10°C ,12/12  החלפת מים מדי

 61.6 שבוע

שטיפה במי  6
 ברז

מי ברז 
טבעיאור  26°C בבקבוק החלפת מים מדי  

 61.5 שבוע

 25/10°C ,12/12  0 אגר 1% חיטוי 7

 1% חיטוי 8
הוספת מים מדי  25/10°C ,12/12 אגר+מים

 5 שבוע

שטיפה במי  9
 ברז

מי ברז 
החלפת מים מדי  25/10°C ,12/12 בבקבוק

 66.5 שבוע

10 
סינון 
חוייבוש***,
 יטוי

 25/10°C ,12/12  0 אגר 1%

11 
סינון 
חיטוייבוש,
 וי

1% 
הוספת מים מדי  25/10°C ,12/12 אגר+מים

 0 שבוע

12 
סינון 
חיטוייבוש,
 וי

מי ברז 
טבעיאור  26°C בבקבוק החלפת מים מדי  

 0 שבוע

סינון  13
 וייבוש

מי ברז 
החלפת מים מדי  אור טבעי 26°C בבקבוק

 0 שבוע

 1 בוציץ סוככני

פציעת 
הקליפה 
בעזרת 
 סקלפל

1% 
 20°C, 12/12 מים+אגר

 מדי מים הוספת
 75.5 שבוע

 אלטין הדורים
 10°C ,12/12  40 אגר 1% חיטוי 1

 1% חיטוי 2
 GA 10°C ,12/12  0אגר+
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 5°C ,0/24 אגר 1% חיטוי 3
שבועות  6לאחר 

הסרת הכיסוי 
 10°Cוהעברה ל

0 

 1% חיטוי 4
 GAאגר+

10°C  ,0/24  הסרת כיסוי לאחר
 10 שבוע

 1% חיטוי 5
 אגר+מים

10°C  ,12/12  הוספת מים מדי
 0 שבוע

הסרת כיסוי לאחר  5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 6
 0 שבועות 4

 20°C  ,12/12  0 אגר 1% חיטוי 7

 1% חיטוי 8
 GA 20°C ,12/12  10אגר+

 1% חיטוי 9
הוספת מים מדי  20°C ,12/12 אגר+מים

 0 שבוע

 נופר צהוב

 20°C ,12/12  0 אגר 1% חיטוי 1

 1% חיטוי 2
 GA 20°C ,12/12  0אגר+

3 
השרייה 
ללילה, 
 חיטוי

 20°C ,12/12  0 אגר 1%

4 
השרייה 
ללילה, 
 חיטוי

1% 
 GA 20°C ,12/12  0אגר+

 5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 5
שבועות  6לאחר 

הסרת הכיסוי 
 20°Cוהעברה ל

0 

 1% חיטוי 6
הסרת כיסוי לאחר  GA 0/24 20°Cאגר+

 0 שבוע

 1% חיטוי 7
הוספת מים מדי  20°C ,12/12 אגר+מים

 0 שבוע

הסרת כיסוי לאחר  5°C 0/24 אגר 1% חיטוי 8
 0 שבועות 4

9 
הפרדת 
זרעים 
 מהפירות

מי ברז 
+חלקים 
מהפרי 
בארגז 

פלסטיק ) 
30*19*12.5h 

ס"מ( + חול 

26-30°C הוספת מים מדי  אור טבעי
 16.7 שבוע
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מחצבות 
 ס"מ 1לגובה 

10 

הפרדת 
זרעים 

מהפירות 
 וסינון

תמיסת 
אתנול 

350mM 
 בצלחת

20°C ,12/12  הוספת תמיסה מדי
 0 שבוע

11 

ייבוש 
)התקבלו 
יבשים 

 מאונ' ת"א(

תמיסת 
אתנול 

350mM 
 בצלחת

20°C ,12/12  הוספת תמיסה מדי
 0 שבוע

12 

ייבוש 
)התקבלו 
יבשים 

 מאונ' ת"א(

תמיסת 
אתנול 

350mM  +
חול מחצבות 

מעוקר 
 בצלחת

20°C ,12/12  הוספת תמיסה מדי
 0 שבוע

13 

הפרדת 
זרעים 

מהפירות 
 וסינון

DDW 
הוספת מים מדי  20°C ,12/12 בצלחת

 0 שבוע

14 

הפרדת 
זרעים 

מהפירות 
 וסינון

מי ברז בוייל 
 5°C 0/24  58.1 זכוכית

 מקרא טבלה: 

 ברז במי ושטיפה NaOCl 6% -ב דקה במשך *חיטוי: חיטוי
 ושטיפה במי ברז NaOCl 6% -ב דקה חיטוי למחרת, לילה ברז במי **השריה וחיטוי: השרייה

 (.באוויר יחסית לחות C °26.4, 35%) החדר בטמפרטורת יומיים ייבוש והמשך(, באוויר יחסית לחות C °30, 55%) הפתוח באויר וחצי שעה מחורר בארגז רשת גבי על ויובשו ***סינון וייבוש: סוננו
 GA3,250mg/l+אגר GA: 1%+אגר 1%****
 ברז מי ml2+  בצלחת אגר 1% מים:+אגר 1%*****
 ברז מי ml25 עם 25mlבנפח Duran  בקבוקמי ברז בבקבוק: ******
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 מבחני נביטה  0 בזמןאחוזי נביטה 

הניבו את אחוזי הנביטה הגבוהים שמובאים לעיל ה מבין מבחני הנביטה שנערכו לכל מין שבדקנו, נבחרו הפרוטוקולים

  .%55 וחוטית הביצות הושג עםו 61.6%-לנימפיאה תכולה בנביטה.  100%-הגענו לנורית המים  ביותר. במין

 נביטה ספונטנית בטיפולים השונים

הפרמטר  .תוך תקופת השימוראחת הבעיות ביישום טיפולים משמרים בצמחי מים, היא הנביטה הספונטנית של הזרעים 

(. 2הנביטה הספונטנית בטיפול )טבלה בהם שהו הזרעים בטיפולים השונים הוא אחוז  חודשים 3הראשון שנבדק לאחר 

 נצפתה חודשים 3בניטור לאחר  .מנת להימנע מהתופעה על מסוימים טיפוליםף שימור בעדי כי עבור מינים שונים נראה

. Co4 -בבטיפול החול ו Co4-וב Co15-ב PEGעם תמיסת  םטיפוליב נביטה ספונטנית הן בנורית המים והן בחוטית הביצות

בנורית המים גם בטיפול נצפתה נביטה ספונטנית  .Co15 -ב בטיפול החולנצפתה  בנימפאה התכולהנביטה ספונטנית 

 .Co15בטמפרטורה של  %95לחות בסביבת 

 

 סוג הטיפול מין 

נביטה  %
ספונטנית 

3 
 חודשים

נביטה  %
ספונטנית 

12 
 חודשים

בוציץ 
 סוככני

 ,לחות יחסית  50%
C°4 0  אין עדיין

 נתונים
נורית 
 המים

  ,לחות יחסית  50%
C°4 0 0 

  ,לחות יחסית  50%
C°15 0 0 

  ,לחות יחסית  80%
C°4 0 0 

  ,לחות יחסית  80%
C°15 0 0 

  ,לחות יחסית  95%
C°4  0 1.2 

  ,לחות יחסית  95%
C°15 4.7 0 

 C°4 37.5 **<20 ,חול ומים

 C°15  0 2.4 ,חול ומים
תמיסת 

,Polyethylene 
glycol 6000 C°4 

16.2 **<17 

תמיסת 
,Polyethylene 

glycol 6000 C°15 
1.2 **<37 

 טיפול סטנדרטי של
 0 0 בנק הגנים

חוטית 
 הביצות

  ,לחות יחסית  50%
C°4 0 0 

  ,לחות יחסית  50%
C°15 0 0 

  ,לחות יחסית  80%
C°4 0 0 

  ,לחות יחסית  80%
C°15 0 0 

  ,לחות יחסית  95%
C°4  0 0 
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  ,לחות יחסית  95%
C°15 0 0 

 C°4 1.1 0 ,חול ומים

 C°15  0 **<16 ,חול ומים
תמיסת 

,Polyethylene 
glycol 6000 C°4 

3.2 0 

תמיסת 
,Polyethylene 

glycol 6000 C°15 
1.0 0.6 

טיפול סטנדרטי של 
 0 0 בנק הגנים

נימפאה 
 תכולה

  ,לחות יחסית  50%
C°4 0 0 

  ,לחות יחסית  50%
C°15 0 0 

  ,לחות יחסית  80%
C°4 0 0 

  ,לחות יחסית  80%
C°15 0 0 

  ,לחות יחסית  95%
C°4  0 0 

  ,לחות יחסית  95%
C°15 0 0 

 C°4 0 0 ,חול ומים

 C°15  6.3 0 ,חול ומים
תמיסת 

,Polyethylene 
glycol 6000 C°4 

0 4 

תמיסת 
,Polyethylene 

glycol 6000 C°15 
0 6.1 

טיפול סטנדרטי של 
 0 0 בנק הגנים

 
 .השונים בטיפולים חודשים 12-ו 3 לאחר ספונטנית נביטה אחוז -2 טבלה

בשל הסתבכות  מעל הנתון המינימלי אחוז מינימלי של נביטה ספונטנית: יתכן שהנתון גבוה יותר אבל לא ניתן היה לספור במדויק** 
 השורשים זה בזה

 

 בטיפולים המשמריםזרעים זיהום 

העבודה היא זיהום הזרעים שנצפה עם הוצאתם מתנאי השימור לזריעה בסיום תקופת בעיה נוספת בה נתקלנו במהלך 

זרעים בכל טיפול עבור כל מין. זהו גורם נוסף אותו יש להביא במוצגים נתוני קיום או העדר זיהום  3הבדיקה. בטבלה 

 מסוימיםיהומים בטיפולים להיווצרות ז עקבית בחשבון כאשר בוחרים שיטה לשימור זרעים, שכן ניתן להבחין בנטייה

בכל טמפרטורה,  (95%,80%אחוזי לחות יחסית גבוהים )טיפולי שימור מעל תמיסות מלח עם  כמובשימור לטווח הארוך, 

 .C°4 -ב  PEGאו טיפול
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 סוג הטיפול מין 
זיהום לפני 

 הזריע
 חודשים 3

 לפני זיהום
 זריעה

 חודשים 12
 אין עדיין נתונים - C°4 ,לחות יחסית  50% בוציץ סוככני

 - - C°4  ,לחות יחסית  50% נורית המים

 - - C°15  ,לחות יחסית  50%

 + - C°4  ,לחות יחסית  80%

 - - C°15  ,לחות יחסית  80%

 + -  C°4  ,לחות יחסית  95%

 + - C°15  ,לחות יחסית  95%

 + - C°4 ,חול ומים

 - -  C°15 ,חול ומים

 Polyethylene,תמיסת 
glycol 6000 C°4 

- + 

 Polyethylene,תמיסת 
glycol 6000 C°15 

- + 

 - - טיפול סטנדרטי של בנק הגנים

 - - C°4  ,לחות יחסית  50% חוטית הביצות

 - - C°15  ,לחות יחסית  50%

 + - C°4  ,לחות יחסית  80%

 - - C°15  ,לחות יחסית  80%

 + -  C°4  ,לחות יחסית  95%

 + + C°15  ,לחות יחסית  95%

 + - C°4 ,חול ומים

 + -  C°15 ,חול ומים

 Polyethylene,תמיסת 
glycol 6000 C°4 

- + 

 Polyethylene,תמיסת 
glycol 6000 C°15 

- + 

 - - טיפול סטנדרטי של בנק הגנים

 - - C°4  ,לחות יחסית  50% נימפאה תכולה

 - - C°15  ,לחות יחסית  50%

 - - C°4  ,לחות יחסית  80%

 - - C°15  ,לחות יחסית  80%

 + -  C°4  ,לחות יחסית  95%

 + - C°15  ,לחות יחסית  95%

 + - C°4 ,חול ומים

 + -  C°15 ,חול ומים

 Polyethylene,תמיסת 
glycol 6000 C°4 

- + 

 Polyethylene,תמיסת 
glycol 6000 C°15 

- - 

 - - טיפול סטנדרטי של בנק הגנים

 זיהום זרעים בטיפולים המשמרים - 3טבלה 
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 אחוזי נביטה לאחר טיפולים משמרים

* 

 

 

 

נורית המים:  -4תמונה   
 תרשים עליון: אחוזי נביטה בטיפולי שימור בחול ומים לעומת סטנדרט בנק הגנים

%95-,ו80%50,%בסביבת לחות יחסית של תרשים אמצעי: אחוזי נביטה בטיפול שימור מעל תמיסות מלח   
 PEG תרשים תחתון: אחוזי נביטה בטיפולי שימור בתמיסות 
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: נימפיאה תכולה -5תמונה   
: אחוזי נביטה ן משמאלתרשים עליו

בטיפולי שימור בחול ומים לעומת 
 סטנדרט בנק הגנים

: אחוזי נביטה בטיפול מימיןתרשים 
בסביבת לחות  שימור מעל תמיסות מלח

%95-,ו80%50,%יחסית של   
תרשים תחתון: אחוזי נביטה בטיפולי 

 PEG שימור בתמיסות 

 : חוטית הביצות - 6 ונהתמ
: אחוזי נביטה ן משמאלתרשים עליו

בטיפולי שימור בחול ומים לעומת 
 סטנדרט בנק הגנים

: אחוזי נביטה בטיפול מימיןתרשים 
בסביבת לחות שימור מעל תמיסות מלח 

 95%-,ו80%,50%יחסית של 
תרשים תחתון: אחוזי נביטה בטיפולי 

 PEG שימור בתמיסות 
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, הוא היכולת של הזרעים לנבוט שוב באחוזים הדומים לאלו שהושגו בשלב טיפול משמראחד המדדים העיקריים להצלחת 

 לפני ההכנסה לטיפול. -של הניסוי 0

הפרוטוקול  אמצעות אותובטיפולים השונים, הוצאו הזרעים וחיוניותם נבדקה ב חודשים 12-חודשים ו 3ה של ישהי לאחר

  .כניסתם לטיפול המשמר טרםשפוענח ונלמד 

 חודשים 12ל חיוניות הזרעים לאחר חודשים, הטיפול האפקטיבי ביותר לשמירה ע 3בדומה לנצפה לאחר  -נורית המים

נביטה. הטיפול הבא היעיל הוא  92%. לאחר טיפול זה התקבלה תוצאה של C°4-ב 50%הוא בסביבת לחות יחסית של 

. בשימוש בטיפול השימור הסטנדרטי של בנק הגנים התקבלה תוצאה של C°15בטמפ' של  50%בתנאי לחות יחסית של 

 נביטה. 81.3%

 של' בטמפעל מצע חול עבור הנימפיאה התכולה הטיפול האפקטיבי לטווח הארוך הינו שמירת הזרעים בבקבוק מי ברז 

C°15  נביטה. לאחר טיפול  92.2%שהניב תוצאה שלPEG ב-C °15  ובזרעים שעברו את יתר  84%מתקבלת תוצאה של

חודשים תוצאות שונות לחלוטין: זרעי הנימפיאה נשמרים  3. בטווח הקצר של 30%-הטיפולים שיעור הנביטה יורד מ

נביטה , בהתאמה, בנוסף  89.1%, 95.8%) 50%-ו 95%בסביבת לחות יחסית של  C °15שלבאופן מיטבי בטמפרטורה 

 בראשונה נצפה זיהום בזרעים ועדיין תוצאה מצוינת(.

התוצאות עבור מין זה לטווח ארוך אינן כמקשה אחת. עקב זיהום שפשה בחלק מהזרעים בטיפולי שימור  -חוטית הביצות

הוסרה מהם הקליפה הנגועה ונוצרו שתי קבוצות עם וללא קליפה. אם נתייחס  ,PEGבחול ומים ובטיפולי שימור בתמיסות 

חודשים, שכולם נזרעו עם  3רק לתוצאות הזרעים שנותרו בקליפתם, נוכל להשוות לקבוצות ששומרו לטווח קצר של 

בטמפ'  PEGקליפה: נראה שהטיפול המשמר האפקטיבי ביותר הן לטווח קצר של והן לטווח ארוך הוא טיפול בתמיסת 

בהתאמה. לעומת זאת, הזרעים שקולפו נבטו בשיעורים גבוהים  45.9%, 29.9% -. עדיין, אחוזי הנביטה נמוכיםC°4של 

 חול נביטה, C°15 ,78%-בPEG  תמיסת נביטה, C°4 ,93%-בPEG  תמיסתמאוד יחסית בכל ארבעת הטיפולים שהזדהמו: 

נביטה. מעניין לבדוק האם קילוף זרעים שאינם נגועים באותן  C°15 57.3%, -ב ומים חול נביטה, C°4 ,75.4% -ב ומים

  .קבוצות טיפול וגם באחרות ישפר את אחוזי הנביטה

 

יחסית שבו היו בידנו תוצאות ראשוניות, על כן בחרנו לשמור  מאוחר בשלב נכלל בפרויקטמין זה כאמור   -בוציץ סוככני

חודשים בסביבה זו,  3, שהתברר כיעיל יחסית. לאחר C°4בטמפרטורה של  50%זרעים ממנו בטיפול לחות יחסית של 

ך . בהמש93.7% ( והתקבל ממוצע נביטה של 1הוצאו הזרעים ונזרעו על פי הפרוטוקול שנמצא מתאים להנבטה )ראה טבלה 

 .חודשי טיפול שימור 12יהיו בידינו התוצאות של 
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 מסקנות 

נראה . י צמחים מבתי גידול לחיםשימור ארוך טווח של זרעל דרכים למציאתשהוקדש דוח זה מסכם שתי שנות מחקר 

 שהצלחנו למצוא פתרון לשניים מהמינים שבדקנו:

, כלומר בצנצנת אטומה מעל תמיסת C°4-ב 50%בסביבת לחות יחסית של נורית המים נוכל לשמר ברמה מיטבית זרעי את 

. כאשר מדובר במין בודד ובזרעים קטנים כמו של הנורית, זהו פתרון יחסית ישים ואפשרי במסגרת בנק הגנים, LiClמלח 

 נחשב די גבוה. ,  שעדיין81.3%ניתן לעבוד גם עם השיטה הסטנדרטית של בנק הגנים אם כי שיעור הנביטה הצפוי הוא 

. בעתיד כדאי לבדוק מה קורה C °15של' בטמפאת זרעי הנימפיאה התכולה נוכל לשמר בבקבוק מי ברז על מצע חול 

 בתקופה ארוכה יותר של שימור, האם יש צורך בהחלפת המים או בשימוש במים מעוקרים.

ליישם ו בעונה הבאה לאסוף זרעים טריים נוכל, בלבד חודשים 12 שבדקנו את יעילות הטיפולים הללו עד תקופה שלף אל ע

 .יעילותם לפרקי זמן ארוכים יותרלבדוק את בהמשך ניתן יהיה  את הטיפולים.

 לגבי חוטית הביצות, כדאי לבדוק את נושא קילוף הזרעים במספר טיפולים נבחר ולקבל תמונה ברורה יותר.

או \, וC°4-ב 50%בסביבת לחות יחסית של חיוניים  הסוככניבתקופה הקרובה נגלה האם ניתן לשמר גם את זרעי הבוציץ 

 בצורה הסטנדרטית הנהוגה בבנק הגנים.

כדאי להשקיע  . לאחר מכןהצלחה מוכחת בהנבטה ראשית יש להשיגבעונה הבאה, אם נקדיש מאמץ נוסף לנופר הצהוב, 

 בכיוס ואיסוף במספר אתרים במקביל כדי לקבל מספר גדול של פירות בשלים בו זמנית לעבודה.

 

 

 

 תודות

בתכנון הניסוי ותרם  עזרפרופ' חיים קיגל ש לכל המסייעים:  וברצוננו להודות והעזרהתמיכה ה את מירב הפרויקט קיבל

 יריב מליחי, דנה מילשטיין, ,אק'וולצ מרגרטההזרעים לאנשי רט"ג: תודה על הסיוע באיסוף  .מזמנו ומהידע הנרחב שלו

. עוד תודה על עזרה באיסוף לטל לבנוני מאוניברסיטת תל אביב, רעי סגליושרית פלצ'י מיארה, בהג'ת כחיל, ג'יזל חזן 

 .מ"עפרה צמחי מים"  טניהיעל בן צבי ווללעתי יפה, 
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