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 :רקע

 טרופיים-וסוב טרופיים באזורים הנפוץ Passifloraceae ממשפחת חשוב חקלאי סוג הינו פסיפלורה

 .העולם ברחבי

 . Passion Dream (Passiflora edulis Sims)פסיפלורהה זן במכון וולקני פותח ,80-בשנות ה

הטעם והארומה המיוחדים . ייצוא למטרת בעיקר, מסחריים מטעים ניטעו ,90-ה שנות בתחילת

 בטעמו מתעלה הפרי מוצלח. ל"ובחו ארץהפכו אותו למבוקש ועל כן שיווקו ב זה מזן הפרישל 

 .גדול אירופהב השיווקי שלו הפוטנציאל ולכן, וקולומביה מאפריקה המתחרים על ובמראהו

 קיצי יבול של סכום) לדונם טון 5-ל שהגיעו והיו טון 4-ה בסביבות היה לדונם היבול ,90-ה בשנות

  .דונם 4000-5000 -לכ הנטוע השטח הגיע, אלה בשנים(. וחורפי

 וכנראה (וחורפי קיצי יבול של סכום) לדונם טון 2-לכ עד, ביבולים ירידה נצפית האחרונות בשנים

 .קטנו בארץ הגידול שטחי, מכך כתוצאה

בברזיל . הפסיפלורה צמחי את שתוקפים ,woodiness כדוגמת, בעולם מוכרים וירוסים ישנם

 מופע נצפה לא בארץ. שנתיים של גידול במחזורי מזרעיםלמשל, נמנעים מהווירוס באמצעות ריבוי 

 המפחיתים שאינם מוכרים דומים או אחרים וירוסים על ידי נתקף והזן תכןיי אך ,woodiness דמוי

 חיידקיפתוגנים ממקור  ידי על להיתקף עשוי Passiflora edulis המין כי ידוע בנוסף לכך. יבולו את



 ,.Shekhawat et al))ביבול  הירידה בעקבות לחקלאים כלכליים להפסדים בעבר שגרמו ופטרייתי

2015. 

 וזאת בעקבות, ייחורים השרשת באמצעות עצמם המגדלים י"ע נעשה Passion Dream ריבוי

 - זה זן של הגידול כל, לפיכך. זה צמח של הגבוהה ההשרשה ויכולת שבשיטה היחסית הפשטות

 מייחורים ריבוי חשוב לציין כי בנקודה זו. מלפני יותר משני עשורים וולקני ממכון אחד מזריע מקורו

 צמחי אל האם מצמח מחלות מחוללי ווירוסים מיקרואורניזמים של והפצתם רתםהעב את מאפשר

אחת האפשרויות המקובלות להתגברות על בעייה זו הינה שימוש בתרביות רקמה לריבוי . הבת

 .(Bhojwani and Razdan, 1986)ים מגורמי המחלות. יהצמחים תוך כדי ניקו

 ההשערה

 ספטיים-א בתנאים צמחי חומר שימורל צמחים בהשבחת עזר כלי משמשות רקמה תרביות

 גנטי חומר ליצירת ואף, האם לצמח הזהים צמחים של( המוני) קלונאלי לריבוי, מפתוגנים חופשיים

חיוניותם  הגברת תוך הצמחים של להצערתם תורם רקמה בתרביות גידול לכך בנוסף חדש.

(Vainstein, 2002) .גידולים מגוון עבור מנוצלים לעיל שנזכרו הרקמה בתרבית הרבים השימושים 

. לחקלאות בפקולטה ויינשטיין סשה' פרופ של המעבדה כולל בעולם רבות במעבדות, חקלאיים

 כמקור חיקית או קדקודית מריסטמה של בידוד באמצעות רקמה בתרבית לגידול פרוטוקול פיתוח

 מהפתוגנים נקיים צמחים ליצירת לשמש יכול, Passion Dream הפסיפלורה זן של לאקספלנטים

 בצמחי השימוש יש לציין כי .(Shekhawat et al., 2015)  השונים כפי שנעשה בזנים אחרים

על כן שימוש  .Multiplant  Du Roi בחברת אפריקה בדרום כבר מתקיים מתרבית פסיפלורה

 לו שהיו לאלו ולהחזירם, Passion Dreamהזן  של הביצועים לשיפור בתרבית רקמה עשוי להוביל

 .פיתוחו של הראשונות בשנים

 

http://www.duroimultiplant.co.za/


 תוצאות

ואר מתפי שכ. (A 1 )תמונה צעירים אך שאינם רכיםמענפים  החומר הצמחי שנבחר לניסויים נלקח

, הנצת הנצרונים מסוג זה ממריסטמות שנלקחו מענפים ,Shekhawat et al. (2015) במאמרם של

 .לעומת נצרונים שנלקחו מענפים בוגרים יותר הייתה המהירה ביותר

 הראשונית נומטרת , ולכןבחממות או פתוח בשטח יםנמצאה אם מצמחי נלקח הצמחי החומר  

. למצע הסטרילי הכנסתו מפני גורמים מזהמים בטרם ולחטא ביותר היעילה הדרך את למצוא התהי

מזיקים  מיקרואורגניזמים מקסימלי את נוכחותם של להפחית באופן לבדוק כיצד ניתן מנת על

 , השתמשנו בשיטות המקובלות לחיטוינקי צמחי הריבוי וליצירת חומר שעלולים להפריע לתהליך

. מקטעים אלה (B 1 )תמונה כמפורט להלן: הענפים שנאספו נחתכו בין הפרקים למקטעים קצרים

דקות,  15היפוכלוריט למשך -השרייה בתמיסת סודיוםלאחר מכן , 70%שטיפה באתנול ל הועברו

כאמצעי זהירות, במהלך כל שלבי הגידול בתרבית  .יםפעמים במים מעוקר 3ולבסוף שטיפה 

ביא ה טיפול זה .150mg/lבריכוז של  Carbenicilinשלאחר מכן, שולבה במצע האנטיביוטיקה 

ובו בזמן שמר על  גידול בתרביתה תוך כדי מתפתחיםלהעלמה מוחלטת של זיהומים ש

 .ותחיוניהמריסטמות 

 .1תמונה 
A.ענף פסיפלורה המהווה מקור למריסטמות אקסילריות . 

B  ענף פסיפלורה מנוקה מעלים וחתוך למקטעים. החצים מציינים את מיקום המריסטמות האקסילריות .

 שנלקחו לניסויים.



תחת  באמצעות חיתוךממקטעי הענפים  חולצולריבוי, האקסילריות ששימשו  המריסטמות

לצורך חשיפת המריסטמה,  במנדף ביולוגי.ליים תנאים סטריתוך עבודה ב מיקרוסקופ בינוקולר

על מצע הרגנרציה.  הונחו המריסטמות חשיפתן,. לאחר פרימורדיות העלים המחפות עליה קולפו

 MS-של המריסטמות על מצעים שהורכבו מ נה התחלתית, נבדקה יכולת ההתפתחותלצורך בחי

. נבדקה 7gr/l בריכוז OXOIDיטמינים בשימוש עם חומר ממצק מסוג אגר מלא עם תוספת ו

 – Benzylaminopurine (BA)או  Zeatin , (TDZ) Thidiazuron – ההשפעה של ציטוקינינים שונים

 1-Naphthaleneacetic (NAA)אוקסין  0.1mg/l . לכל אחד ממצעים אלו הוסף1mg/lבריכוז של 

acid.) 

 נבחנו ההשפעות השונות של הציטוקיניניםאחר התפתחות המריסטמות ו נעשה מעקב שבועי

ת קאלוס בתחתית המריסטמה וגרם למצע הביא ליצירת רקמ Zeatinתוספת של . במצעים השונים

לא תרמה להתפתחות כלשהי באקספלנט,  TDZרה מוחלטת של התפתחותה. תוספת של יצלע

מסויימת התפתחות עודדה  BAתוספת של  . לעומת זאת,המריסטמות נותרו במצבן ההתחלתיו

תוספת של  של המריסטמה. בהמשך נבדקה האפשרות לייעל את התארכותה של המריסטמה ע"י

1mg/l (GA) Gibberellic acid. .תוספת זו לא גרמה לשיפור בהתפתחות המריסטמה 

 .2תמונה 
A.מריסטמה אקסילרית עם פרימורדיות עלים מחפים . 

B פרוליפרציה של המריסטמה על מצע רגנרציה בשילוב .BA .לאחר חודש 

C.התארכות מינורית של המריסטמה לאחר כחודשיים . 

D.מריסטמה מנוונת . 



על . להתפתח בעייתיות ביכולתה של המריסטמה החשופההתוצאות ראשוניות אלה מצביעות על 

יתרמו  פרימורדיות העלים המחפות על המריסטמה דורי כן בניסויים הבאים בדקנו האם השארת

בעקבות להמשך עבודה  BAהציטוקינין בשלב זה נבחר כמו כן  .(A 2)תמונה להתפתחותה בהמשך 

בשילוב  2mg/l -ו BA :1mg/lשל נבחנו שני ריכוזים  המריסטמה. התפתחותהשפעתו החיובית על 

על  3gr/lאו ג'לרייט  7gr/lאגר  –השפעת החומר הממצק נבחנה גם . בנוסף לכך, NAA 0.1עם 

 .יעילות ההתפתחות

של מריסטמות  פרוליפרציה בחלק גדול של המריסטמות עם ערכת זו ניתן היה להבחין בצמיחהבמ

או  ציטוקיניןזי ריכוב שימושמ לא נצפה הבדל משמעותי (.C-ו B 2תמונה ) ופרימורדיות עלים

ריכוז  ים עם, הועבר החומר הצמחי למצעשל גידול בתרבית לאחר חודשיים שונים.ממצקים ב

שילובי הורמונים מצעים המכילים נוסו בנוסף  לצורך התארכות. עד לרמת אפס מופחת ציטוקינין

, הביא לעצירה מוחלטת של 0.15mg/l NAA-ו 0.2mg/l BA ,0.5mg/l GAשילוב של  שונים.

נצפתה במצע  אותה התופעה .(D 2תמונה ) התפתחות המריסטמות ובמקרים רבים להתנוונותן

 1mg/l במצע בו שולבו .בלבד 0.5mg/l NAAובמצע שהכיל  שלא הכיל כל תוספת של הורמונים

GA 0.5-וmg/l NAA3 )תמונה מהמריסטמות התארכו והמשיכו לעבור פרוליפרציה 30%-, כ A ו-

B).  הסרה שלNAA 1במצע שאליו הוסף ו שיפרה את יעילות הגידול בתרביתmg/l GA  אחוזי בלבד

 .50%-כיותר ועומדים כיום על עוד ההצלחה היו גבוהים 

 3תמונה 
A ו-B מתארכות על מצע המכיל . מריסטמותGA  חודשים.   5לאחר 



 

ס"מ  3-לכ התארכותה של המריסטמהניתן יהיה להשריש את הנצרונים לאחר אנו מצפים ש

 . לאחר מכן ניתן יהיה להעתיקן לשדה ולבדוק את ניקיון הצמחים מפתוגנים.לפחות

 Passionמזן  נקודות מפתח בפרוטוקול לריבוי מריסטמתי של פסיפלורה אופיינולסיכום, בעבודה זו 

Dream. ם מפתוגנים ווירוסים מערכת זו תהווה בסיס לריבוי של צמחי פסיפלורה מייחורים הנקיי

 גידולם בשדה.לו
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