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 דובכל
 que רב tam רמ
 ץולההו רעוגה "המ ר'וי
 תינו'צה תורדתסהה
 .םילעור*

 !בר םולש הלרומל

 9 ליזרבב םינובה דופ'א ה*'לע ןיערג ;ןודינה

 ליזרבב ויסכע טקוהש הילע ן*ערג לע היגמרופניא ךל רוסמל וננוצרב

 .ונהעונהב
 -וטס לש ה*לע ןיערג ם*קהל טלהוה 79 *לויב המיקההש ט*רגובה הש*גפב

 ךרדב םיאור וירבהש ,אוה ן*ערגת לש וגורקע .ץוביקל םירוטק ויהיש טיטנד

 רפינ הז ןורקע "פל .הילאודיבידניא הרגספב אלו ת*תצובק הרגסמב המשגה
Pamללסטל ומכ .הצובקה *אנהו יכרצל הויסיאה סה*הופקסה תא ם*אתהל ןיערגה , 

 -רטפא ויהש הלאל ,ב"בא לה תט'סרב'נואב ne ם*לוכי ןיה ס*רבחה בור

 .הגובקה לש הדוה"א לע רומשל *ךכ ב"בא לתב וומלל ןכ פג ורחב תורהא הויו

 אל ןיעגה ירבחמ ם*ךהא .תאזה הסיגה תא טשיגרתל ןהינ ץובלקל רסקב טג

 לבא ,םידומילה תפוקהב ץובקל טירוטק תו"הל תפאב םנוצרב םא ם*חוסב ןיה

 .ןיערגה לט הז ןויסנ הוסנל ומיכסה
 םיהוטב רבכט ,הטיסרבינואב םידשל םלוכ ,ט*רבה !2 ,ויטכק דע ,ןיערגב

 רטילה*ו הדמב ,ןיערגל ףרסבהל ם*לולעש הרבח המכ ןילדע טנט*ו ,םתילעב

 ליגמ םיבילק 11 הלא םירבה !2 - ם .האבה הנשב הפרא םת"לעל רסקב בויהב

 טניהבפש הרסוא האצ .72 תרסכה הנקב tuo ן"ה 7 הלאמו ,העונתב הבכש החואל 4

 % \ט*וקמ ונא ךכ) םורגל לוכי קר הז רבד .טבוגמ TED אה ן"ערגהת תיתרבה

 .ץראב הבוט רתו* הט*לקל

 ם*יעצו* ןנאש יפכ .ךתרזע הא סקבל טיצור ןגייה ה*לא רסקבש היעב הגנטי

 להנמ לא םת*גפל רסקב ר'בט ןמצב הבוסה ולבק* אל םירבחהש הורקל לולע ,ןאכ

 דע ,ס*צור טג ונא ."וכו ,הגלמ הֶלבְק ,הטיסרב*נואל לבקתהל ידכ םיטנדוטסה

nosהָלא הובושהב ב*יולה קלוכש ןוויכ ,דהיב הובוסהה תא לבקל רשפאש . 

 ,םידומלל תונגראהה ,םירוגמ תויעב , קהעיטנ הא ןנכהל טיכירצ ן*עגה י*רבח

 ךאמ לודג ןוצר טי ונייצ רבכש "עכ .'וכו ץובקה Op ם*רשקה תרוצ לע בושחל

 תושעל השק ה*ה* דח*ו ןפזב ועיגי אל הלבושתה םאו ,הצובקה דוה*א לע רומטל

 .הז ןונכת

 .האצה היעבה הא רותעל ונל רוצעהש ךמפ סקבל ם*צור ונייה הצד ללגב

 ve “avo הפיסרב*נואל לבקההל ט*רבתל הולעב הכהה אל ןושארה כשורה *פל

 םיטנדוססה להנמ לא רטקתהש הז ךממ ם*אור תמאב ןנאש המ .ם*בופ םיגויא םלוכל

 ןיערגה ירבהל תובוטהה תא הולטל mona ןלדתש*ש טקבהו תואסיסרביגואה לאו

 ולכו* םלָרככְס הוטעל לדתטתט הזל ףסוג .ךח* םלדכ רשפא םאו ,76 ראוני דע

 .וטקבש הומוקמב וא ,ב*בא Poa דח*ב תויהל
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