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בהקשר להכנת   שלב התפתחות גרעיני חמשת מיני דגן  זיהוי מהיר של
 תחמיץ כשר לפסח

  
 מוגש לקרן במחקרים המועצה לענף החלב ע"י:

  
 גידולי שדה ומשאבי טבע -מינהל המחקר החקלאי -קליין יהושע

 התארגנות רפת משקי דרום --פרץ שורק 
 שה"מ--  אפרים צוקרמן

 גידולי שדה ומשאבי טבע -מינהל המחקר החקלאי  --יומית הבה 
 מכון לחקר החקלאות על פי התורה  --שלמה כהן 

 תנובה –ק שאול ארי
 

 
  

 תקציר
תוצרי זרעי חמשת מיני הדגן )חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמת( הם אסורים באכילה ובהנאה 

בפסח, היות והם 'חמץ'. כמות הגלוטן בזרע היא אחראית ביחס ישיר לתפיחת עיסות העשויות מקמחי דגן, 
להלכה הם לא   מובא במקורות שזרעים שלא הגיעו לשליש גודלם אינם נובטים, ולכן  ולכן ליצירת 'חמץ'.

עשויים להיות חמץ כאשר הם באים במגע עם מים. על בסיס זה גופי כשרות קבעו שניתן לקצר מחמשת 
עשויים לנבוט, וליצור מזה תחמיץ כשר לפסח. נכון לעכשיו תקופת "בלתי   דגן בנוכחות זרעים שלא

ו היא משוערכת בכשבוע ימים לאחר פריחת השיבולים. רצוי להרחיב תקופה זאת ובזה להגדיל מחמצת" ז
את כמות המזון הכשר לפסח לפרות. מטרותינו לפתח שיטת קביעה בלתי תלויה, שתעזור למשגיחים 

מדדנו   יום לאחר פריחה 20-ל 7בשטח לקבע את כשרותם של השיבולים )עם גרגיריהם( לפסח. בין 
גם קבענו את רמת הגליאדין בזרעים ואת   רוחב, משקל טרי ומשקל יבש של זרעי חיטה ושעורה.אורך, 

 כושר נביטת הזרעים בטרי וביבש בצלחות פטרי ובעציצים.
  

 מבוא
תוצרי זרעי חמשת מיני הדגן )חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמת( הם אסורים באכילה ובהונאה 

לכן את הפרות בישראל, הניזונות מתחמיץ או שחת חיטה )לרוב( משך השנה,   בפסח, היות והם 'חמץ'.
על בסיס תירס או קטניות, שלפי ההלכה לא מכילים חומר גלם העשוי להיות חמץ. מובא   מאכילים מזון

מה שאינו נובט עשוי לא להיות חמץ   שזרעים שלא הגיעו לשליש גודלם אינם נובטים, ולהלכה  במקורות
אים במגע עם מים. על בסיס אימות מדעי של מקורות אלו בזני חיטה מודרניים, גופי כשרות כאשר הם ב

דגן אפילו בנוכחות זרעים שהם קטנים מדי לנבוט )לפני הבאת שליש(,   קבעו שניתן לקצר מחמשת מיני
צרים וליצור מזה תחמיץ כשר לפסח. תחמיצים כאלה הם יותר מזינים ויותר זולים מהתחליפים שלהם הנו

מקטניות. נכון לעכשיו, קביעת שלב ההתפתחות של הזרעים נעשה בשטח על בסיס הסתכלות של משגיח 
כשרות. רצוי לפתח שיטת קביעה בלתי תלויה, שתעזור למשגיחים בשטח לקבע את כשרותם של 

עשוי לאפשר הרחבת   מהירה ובלתי תלויה  השיבולים )עם גרגיריהם( לפסח. פיתוח שיטה כזאת
ויקטין   זה יגדיל הכנסות למגדלים  ובזה להגדיל יבול של מזון כשר לפסח לפרות.  ים הנבדקיםהשטח

 הוצאות לרפתנים על תחליפי מזון יקרים יותר.
כמות הגלוטן בזרע היא אחראית ביחס ישיר לתפיחת עיסות העשויות מקמחי דגן. גליאדין, החלבון 

 2.5תפתחות הזרע, ואותו ניתן לזהות בכמויות של שמרכיב את הגלוטן, נוצר באופן הדרגתי במשך ה
מקבלים תשובה חיובית )פס  RIDAQUICK .  כרומטוגרפית הנקראת-חלקי מליון על ידי בדיקה אימונו

ח"מ גליאדין בדוגמה( או שלילית )העדר פס אדום( תוך חמש דקות. מצויד עם  2.5אדום = יש לפחות 
או חומרים דומים לו   גליאדין  ת ללא ספק אם יש נוכחות שלערכה של מקלונים, משגיח בשטח יכול לדע

דונם דגן כל שנה לקבע  60000-כיום משגיחים בודקים יותר מ  בגרגירי חיטה או שעורה שהוא בודק.
יבול נוסף )י. לשם, ידע   ד'\ק"ג 10יום נוסף של גידול פירושו    התאמת הגידול לתחמיץ לפסח. כל

שווי דונם לתחמיץ   ההתפתחות של הזרע יעבור את הנדרש ויוחשד לחמץ. אך יש סכנה ששלב  אישי(,
ההפרש במחיר מצדיק מחקר שיביא לדיוק   לדונם תחמיץ רגיל.₪  500לעומת ₪,  800-לפסח עומד בכ

 כשרות לפסח.  בקביעת מצב הגרעין לגבי
  

 הניסויים עיקרי פירוט
טורי )מענית( נזרעו בבית רשת בבית -טורי )נגה( ושש-חיטה רכה )גליל ודריאל( וקשה )איילון( ושעורה דו

שני זני השעורה, ואז   . גליל התחיל לפרוח כבר בתחילת דצמבר, ומיד אחר כך2010דגן בסוף אוקטובר 
(, אך 1סימנתי כל שיבולת חיטה ביום שליפת האבקנים )איור   ( איילון.2011דריאל, ומאוחר יותר )מרץ
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יותר מאוחר מפריחה או הפרייה, וכך נראה המצב באיילון. אי לכך, סימננו התברר ששליפה בשעורה קורה 
דגנים אלו כאשר המלנים בצבצו מעל עלה הדגל. שיבולים נדגמו החל משבוע ימים לאחר מועד פריחה. 

שיבלים פרחו כל יום במשך חודש ימים או יותר, היה מלאי של שיבולים שאיפשר דיגום חוזר  4-10היות ו
עד  7-שנדגמו מ  שיבולים בלתי תלויים בכל תאריך פריחה 10עד  5פריחה. זאת אומרת, היו של ימים מ

גרגירים. אחרי ספירה מדויקת, לקחנו שני זרעים  25-30יום לאחר פריחה. מכל שיבולת בידדנו  30
ו (, והיתר נשקל לקביעת משקל טרי )מגר'/זרע(. חמישה זרעים הועמד2להפקת גליאדין ובדיקתה )איור 

מ"צ לשבועיים. אם זרעים טריים נבטו תוך  20-מ"צ, והיתר הושאר לייבוש ב 20-לנביטה בצלחת פטרי ב
מ"צ בחדר גידול. אם  20-( ב1:4יום, הדוגמאות היבישות שלהם נזרעו בעציצים )תערובת חול:כבול  14

יום, שוב  10תוך צלחת פטרי( כמו בטריים. אם אלו נבטו /10הטריים לא נבטו, הנבטנו זרעים יבשים )
זרעים מאותו מכסה בעציצים, כדי לבחון את און הזרעים והאם הם מסוגלים לנבוט ב"קרקע" ולא  10זרענו 

 רק בתנאים מירביים )דהיינו צלחת פטרי(.
  

נוכחות גליאדין נקבע לפי הוראות יצרן הערכה, ובזה קבענו נוכחות גילאדין מובהקת רק אם הייתה תגובה 
דקות חשיפת המקלון למיצוי הזרע. אמנם, בלא מעט מקרים הייתה תגובה דלילה לאחר  5במקלון תוך 

-"3דקות; ו" 5-תגובה אחרי יותר מ—"2אין תגובה; "—"1"-דקות. אי לכך, סיווגנו נוכחות גלידין כ 30כ
ול דוגמאות של זרעים לכל זן משך תקופת הגיד 157(. הנבטנו וזרענו בממוצע 2דקות )איור  5תגובה תוך 

 70כל גידול, שהיוו יותר מ  יום מפריחה( של 30עד למועד הקציר, עם דגש כמובן על השלב הראשון )עד 
 אחוז מהדוגמאות.

  
 תוצאות

פריחה, הן במצב טרי והן   בזני חיטה רכה )גליל ודריאל(, זרעים נבטו בצלחות פטרי כשבועיים לאחר
(. זרעים טריים של חיטה קשה דורום )זן איילון( 1מ"צ לשבועיים אחרי הקציר )טבלה  20-אחרי ייבוש ב

יותר מאוחר מאלו של חיטה רכה, אך הייבוש החיש את הנביטה שלהם. בזה זרעי דורום  נבטו קצת
התנהגו יותר כמו זרעי שעורה, שכנראה היו בתרדמה קלה במצב טרי ולכן נבטו יותר מאוחר מזרעים 

-וש יכולה לשבור תרדמה המצויה בזרעים טריים. שעורה דו(. ידוע שתקופה קצרה של ייב1יבשים )טבלה 
 טורי, אך אחרי ייבוש, זרעי שעורה נבטו בשלב צעיר יותר מזרעי חיטה.-טורי הייתה אפילה מעט משש

(. לעומת 2ימים, חוץ מבגליל הזן הבכיר ביותר )טבלה  10-זרעים מכל הזנים הגיעו לשליש משקל טרי בכ
יום. כל  15-ימים, כאשר יתר הזנים הגיעו למצב זה רק אחרי כ 10ל יבש בזאת, גליל הגיע לשליש משק

( ELISA הזרעים הגיעו לשליש אורכם ורוחבם בפחות משבוע ימים והפגינו נוכחות גליאדין )תגובה במקלון
בכשבוע ימים. בגדול, הבאת שליש משקל )ולא אורך או רוחב( הווה סמן לזה שהזרע כבר ינבוט, הן במצב 

הן ביבש. ברם, התגובה לנוכחות גליאדין, שהוא מרכיב בגלוטן ולכן סמן לאפשרות לעשות עיסה טרי ו
מחמצת, אירע הרבה יותר מוקדם מהבאת שליש משקל הזרע. ברור שגליאדין מופיע לפני כל כושר 
גם   נביטה, אך הקשר הפיזיולוגי בין נוכחות מזערית של גליאדין ואפשרות לזרע לנבוט לא מובנת כעת.

הקשר ההלכתי עדיין טעון בירור ואנחנו עושים את זה כעת אצל רבנים מביני עניין הלכתי/חקלאי. זרעים 
מסחריים שאושרו לפסח היו קטנים מאד, ללא סיכוי נביטה, והמצב דומה באלו שהיו   משטחי תחמיץ

ומרה אכן היו (. מעניין שזרעים משטחים פסולים לפסח או פסולים לח3כשרים בדיעבד לקולה )טבלה 
מעבר לגודל שליש, ואכן הגיבו הטיב למקלוני גליאדין. נראה שהשימוש במקלונים אלו ייתן גיבוי טוב וגם 

תלוי למשגיח בשטח כדי לפסול שטחים לפסח. רצוי לקבוע להלכה מה דינו של המצב "הביניים" של -בלתי
לקבע נוכחות מובטחת של גליאדין מדגישים שרק ניתן   תגובות במקלונים, היות והיצרנים של הערכה

יומיים -דקות או פחות(. נראה שיש אפשרות להמשיך את הגידול ליום 5-, ב3בתגובה מיידית )דרגה 
נוספים ממה שנהוג היום, כיוון שנראה שיש לפחות תווך כזה בין "כשר בדיעבד/לקולה" לבין "פסול 

יצוין שכל הזרעים   לים לחומרה לא עשויים לנבט.ואף אולי הפסו  בדיעבד/ לחומרה", וכיוון שזרעים כשרים
שנבדקו בשלב זה היו במצב מים עד תחילת חלב, כך שיש צורך )וגם תועלת( לפתח כלים יותר מדויקים 

 לקביעת מצב הכשרות.
  

   מסקנות
זרעי דגן הין מסוגלים לנבוט אחרי ייבוש סמוך מאד למועד הבאת שליש משקלם הטרי. חיטה היתה 

עט משעורה )כידוע(, ובחיטה קשה ושעורה יש להתייחס להופעת מלנים כסמן לפריחה, אפילו אפילה מ
יומיים מאוחר יותר -לפני שליפת אבקנים. לפי מדידות משקל וגודל, ייתכן שיש מקום לאפשר קציר יום

 ממה שמקובל עכשין ולקבל תחמיץ כשר לפסח, אך זה עדיין טעון ליבון ובירור הילכתי.
  

 מימין לשמאל, צמחי חיטה זני גליל, איילון ודריאל עם סימוני מועדי פריחה שונים. .1איור 



 
  

. אמצע: 1. דרגות תגובות לגליאדין במיצויים מזרעי חיטה ושעורה. למעלה: אין תגובה, דרגה 2ור אי
. 2)פס הדהוי האדום של התגובה הוא בין פסים שחורים מדגישים(  דקות, דרגה 30  תגובה לאחר לפחות

 .3דקות, דרגה  5-למטה: תגובה בפחות מ

 
  

 זמן לאחר פריחה של נביטה/הצצה ואון של זרעי חיטה ושעורה בהקשר למשקלם וגודלם.  .1טבלה 



 
  

. משקל טרי/יבש ואורך/רוחב זרעי חיטה ושעורה בהקשר לנוכחות ראשונה של גליאדין במיצויי 2טבלה 
 ת שליש של כל משתנה.זרעים ובציון מועד הבא

 
  

. משקל טרי/יבש ואורך/רוחב של זרעי חיטה משטחים מסחריים שנבדקו לכשרותם להכנת תחמיץ 3טבלה 
 כשר לפסח.



 
 


