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 כגורמי מחלה בתירס ובכותנה H. maydis -ל M. phaseoilinaבדיקת האינטראקציות בין 

 

 ושאול גרף רבינוביץאון , רוני כהןשלומית דור, י, שם החוקרים: אופיר דגנ

 

  רקע ותיאור הבעיה:

ועל ל זה זה עהמשפעים  מכמה פתוגנים כתוצאהלהיגרם  עשויותמועברות בקרקע המחלות 

אכן, במקרים רבים מבודדים משורשי צמחים חולים ושאינם חולים מספר פטריות הצמח. 

 )Late wilt( קשה למחלת נבילהגורמת  Harpophora maydisהפטרייה החשודות כגורמי מחלה. 

בהתייבשות הצמח הבוגר כתוצאה מחסימת רקמות ההובלה על ידי  תבזני תירס רגישים ומאופיינ

תפטיר וגופי  מפתחת  Macrophomina phaseolinaבדומה לכך, פטריית הקרקע  .]2, 1[הפטרייה 

. צמחי ]3[תו נבילובשות הצמח ילהתיואלו מביאים  ,בצינורות ההובלה של מגוון פונדקאים ריבוי

 ,בצמחי כותנה חולים יחד שני הפתוגניםהמצאות כותנה מהזן פימה רגישים במיוחד למחלה זו. 

ש להשערה זו התקבל מניסויי . אישום, העלתה את האפשרות לקשר ביניה2017 -באזור יבנה ב

 , Real-Time PCRסדרת ניסויים בחדר גידול, המלווים באיתור מולקולארי מבוססמעבדה: 

בתוך שורשי כותנה (מזן פימה) שגדלו בקרקע נגועה.  H. maydisאשרו את המצאות הפטרייה 

. ]4[ גית, אילוח הקרקע בפתוגן גרם לפגיעה בביומסת השורש ובהתפתחות הפנולום אלובצמחי

ועם פתוגנים  H. maydis פועלת יחד עם M. phaseoilinaעבודות עדכניות מדווחות שהפטרייה 

 Post Flowering Stalk Rot-, בקומפלקס שנקרא Fusarium verticillioideאחרים, כמו 

Complex 5[ אשר גורם נזקים קשים בתירס[. 

 1/1/2018-31/12/2018: מועד התחלה ומועד סיום המחקר לתקופת הדו"ח

 

 מהלך המחקר ושיטות העבודה:

בתירס וכותנה, בנבטים בתנאים  ,Real-Time PCRמלווה באיתור מבוסס בסדרת ניסויים ה

 נבחן טיבם של יחסי הגומלין בין שני הפתוגנים. ,מבוקרים, ובעציצים לאורך עונת גידול מלאה

  

היא  הכותנה. בנבטי תירס וכותנה M. phaseolinaו  maydis H.האינטראקציה בין  נתבחי

 .H. maydis -ל המעטים הידועים הפונדקאים אחד והינו M. phaseolina -הגידול העיקרי הנפגע מ
תירס  ,בנבטים בעציצים בשני פונדקאים צמחיים הפתוגניםלפיכך נבחנה האינטראקציה בין שני 

שעות אור, טמפ'  16 ,בוצע בחדר גידול הניסוי. בתנאים מבוקרים מזן פימה נהותמזן פרלוד וכ

 .M -, כבול מאולח ב H maydis -ב : כבול מאולחיםטיפול 4. נבחנו 30% -מ"צ לחות כ 25ממוצעת 
phaseolina2 בעציציהניסוי בוצע  אילוח.קרקע ללא  - , כבול מאולח בשני הפתוגנים, ביקורת 

ות הדבקת הקרקע בזרעי ות לטיפול. אילוח משלים בעציצי הטיפולים בוצע באמצעחזר 5 -, בליטר

זרעי  5גרם  זרעים לעציץ. בכל עציץ נזרעו  20 ,)3.16עם הזריעה ( בפתוגנים חיטה/ דוחן מאולחים

נבדקו אחוזי הצצה בכל טיפול, מצב צמח כללי, הופעת לאורך הניסוי ובסופו כותנה.  או תירס
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ואנליזת  DNAנולוגי, בחינה מולקולארית של רקמת השורש באמצעות הפקת תסמינים, שלב פ

qPCR  .להמצאות הפתוגנים בצמח 

 

לאורך עונת  בעציציםובכותנה  בתירס M. phaseolina -ו maydis H.האינטראקציה בין  בחינת

 מופיעיםבשלבים מאוחרים של הגידול בהם  הפתוגניםמנת לבחון את השפעת  על .גידול מלאה

לאורך עונת גידול ה על היבול, נערך מבחן עציצים תהשפעבהם ניכרת ני המחלה בברור ויסמת

ק"מ מזרחית לצומת  1 -הניסיונות הממוקמת כ בחוות (לא בתוך חממה), בתנאי שדה מלאה,

 26.1של  טמפ' ממוצעת בעונת הגידול, באצבע הגליל. הניסוי נערך ממאי עד אוקטוברבהגומא, 

  הוכנולצורך הניסוי מו"פ צפון, "חווה").  ת. (נתוני תחנ60.5% של לחות ממוצעתמעלות צלזיוס ו

נאות  קיבוץקרקע משדה גד"ש  -אדמה מקומית כבדה  כל אחד, עם ליטר 10עציצים של  100

פרלייט גס לצורך איוורור. אילוח  30%סטוריה של נגיעות. הקרקע עורבבה עם יבעל ה רדכימ

עם  מאולחים באמצעות הדבקת הקרקע בזרעי חיטה/ דוחן 3.16 -בוצע ב עציצי הטיפוליםבמשלים 

וכן במקרופומינה באמצעות נבגים אשר נשטפו מצלחות גידול  ,זרעים לעציץ גרם 40 -הזריעה. כ

טיפולים: קרקע מאולחת  5ימים לליטר מים). נבחנו  6צלחות בנות  10( והוזלפו לקרקע עם הזריעה

, קרקע מאולחת בשני הפתוגנים, ביקורת קרקע M. phaseolina -ת ב, קרקע מאולח H. maydis -ב

לה היסטוריה של נגיעות  וביקורת קרקע מחוות גדש אשר אין אילוח משדה חולה ללא תוספות

 לצמח הצצה לאחר ודוללו לעציץ זרעים 5בצפיפות של  נזרעו תירסהו כותנהצמחי ה. בפתוגנים

ית יהשקהעציצים בהושקו  הצצה עד. לעציץ טפטפות 2 - בטפטפותנעשתה  השקיה. לעציץ אחד

במשטר  – לחצי ליטר פעם ביומיים ההשקיהפחתה וליטר פעם ביומיים. לאחר הצצה ה 1 -רוויה כ

המדדים  בדקונלאורך הניסוי ובסופו חזרות לטיפול.  10 -ל סף עקה. הניסוי בוצע במים שע

תסמינים, שלב פנולוגי, בחינה  הבאים: אחוזי הצצה בכל טיפול, מצב צמח כללי, הופעת

 משקל יבול ומדדי התייבשות.  ,מולקולארית להמצאות הפתוגנים בצמח

 

 : ומסקנות תוצאות

יום, אילוח בשני הפתוגנים, שנבחן בהשוואה לאילוח בכל אחד מהפתוגנים  40בנבטי תירס בני 

 M. phaseolina ברקמות השורש בתירס ואת כמות H. maydisשל  DNA -לבד, העלה את כמות ה

בכותנה), התקבלה  ימים 154 -בתירס וימים  82בשורשי כותנה. בעציצים לאורך עונת גידול מלאה (

 .M כמות היחסית שלירידה ב –הגבעולים תמונה דומה בתירס, אך תמונה הפוכה בכותנה  ברקמות

Phaseolina  שני ת נוכחוגרמה בצמח, בהשוואה לאילוח בפתוגן זה לבד. בתירס ובכותנה

), בהשוואה לאילוח בכל אחד נצרמשקל גובה, משקל שורש ו(גידול המדדי בלעליה יחד  םהפתוגניי

. במשקל היבולבתירס היא לא השפיעה על ההתייבשות וגרמה לירידה  ךא מהפתוגנים לבד,

בכותנה טיפולי האילוח לא השפיעו על מספר הזרעים, שהיה דומה לביקורת. ממצאים אלו מעידים 

מצריכות חזרה בגרימת מחלות התייבשות בתירס ובכותנה. התוצאות  םעורבות שני הפתוגנייעל מ

מעודדות הרחבת המחקר לבחינת יחסי הגומלין בין הפתוגנים נוספת לאימות הממצאים ו

 Fusarium verticillioidesבפונדקאים נוספים ובחינת המעורבות של פטריות נוספות דוגמת 

 עים.שנמצאה בצמחי תירס נגו
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