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כיצד נקבעת רמת העמידות לוירוס צהבון האמיר בצמחי עגבניה
מאת :משה לפידות
מבוא
וירוס צהבון האמיר של העגבניה )  ( TYLCVהוא ההרסני ביותר בגידול עגבניה באזורים טרופיים
וסובטרופיים .הוירוס שייך למשפחת נגיפי הבגומו ומכיל מולקולת דנ"א מעגלית אחת .הוא מועבר בצורה
מתמדת וסירקולטיבית על ידי כנימת עש הטבק .מרגע שהחרק רכש את הוירוס הוא נושא אותו לזמן ארוך
ולעיתים במשך כל חייו .אולם יעילות ההעברה של הוירוס על ידי כנימת עש הטבק יורדת בחלוף הזמן .עליות
עונתיות ברמת אוכלוסיית כנימת עש הטבק לרוב מלוות בהתפשטות וירוס צהבון האמיר של העגבניה ) Lapidot
 .( and Friedmann, 2002הוירוס זוהה בישראל לפני כארבעים שנה )  ,(Cohen and Harpaz, 1964אולם
מאז התפשט ברחבי העולם וכיום הוא הגורם המגביל מספר אחת בגידול עגבניות באזורים טרופיים וסוב
טרופיים.

תמונה מספר  .1צמחי עגבניה בשדה הנגועים
בוירוס צהבון האמיר.

תמונה מספר  .2עגבניה נגועה בוירוס צהבון האמיר – תקריב.

פותחו מספר שיטות להתמודד עם התפשטות מחלת צהבון האמיר של העגבניה ,אשר רובן ככולן מבוססות על
הפחתת אוכלוסיית הוקטור המעביר את הוירוס .קוטלי חרקים הם בעלי יעילות חלקית בלבד ,שכן במקרים רבים
הזמן החולף מחשיפת החרק לתכשיר ההדברה ועד שהתכשיר מבצע את פעולתו אינו מספיק למניעת הדבקת
הצמח בוירוס .יתרה מזאת ,עקב השימוש הנרחב והלא מבוקר בתכשירי הדברה החלו להיווצר באוכלוסיית
כנימת עש הטבק תנגודות לתכשירי ההדברה .יש לזכור גם ,כי לרוב תכשירי ההדברה אפקט שלילי על הסביבה.
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השימוש באמצעי הדברה פיזיקליים ,כמו רשתות  50מש מקובל מאוד בארץ וברחבי המזרח התיכון .לאחרונה
הודגם ,כי שימוש ביריעות וברשתות הבולעות קרינה אולטרה סגולה מעכב חדירה של כנימת עש הטבק )וחרקים
אחרים( למבנים המחופים ביריעות אלה ) .(Antignus et al., 2001אולם השימוש ביריעות וברשתות גורם
לבעיה של חימום יתר בתוך המבנים ומייקר את הגידול.
אמצעי נוסף המיושם בגידולי שטח פתוח הוא חיפוי הקרקע ביריעות פלסטיק צהובות אשר מושכות אליהן
את הכנימה וע"י כך מונעות את הנחיתה על הצמח והדבקתו בוירוס .נמצא ,כי יריעות החיפוי גורמות
לקטילת החרק בשל החום הגבוהה הניפלט מהן ) .(Cohen et al., 1974אולם השיטה יעילה רק כאשר
הצמחים צעירים ,היינו לתקופה של כשלושה שבועות לאחר השתילה .זאת משום שכשהצמח גדל הוא מכסה
את פני היריעה ואז נעלם אפקט ההגנה .השיטה הטובה ביותר להתמודדות עם מחלות וירוס בכלל ועם וירוס
צהבון האמיר של העגבנייה בפרט היא על ידי טיפוח זנים בעלי עמידות או סבילות לוירוס.מאחר שלא
נמצאו מקורות עמידות לוירוס בעגבניה התרבותית לא נותרה ברירה אלא לסרוק עגבניות בר בחיפוש אחר
מקורות עמידות .אכן נמצאו מקורות עמידות בעגבניות הבר ותוכניות הטיפוח השונות נשענו כולן על
החדרת עמידות מעגבניית הבר .אולם נמצא ,כי
החדרת העמידות לוירוס צהבון האמיר לעגבניה
התרבותית אורכת זמן רב.

הסיבות העיקריות

לעיכוב נובעות בשלב הראשון מחוסר התאם גנטי
בהכלאה בין עגבניית הבר לתרבותית .כמו כן רוב
מקורות העמידות אשר זוהו הם תחת בקרה פוליגנית
ורצסבית המחייבת פיתוח שיטות הדבקה וסריקה
המוניות.
תמונה מספר  .3אוכלוסיית כנימות עש על צמח עגבניה.

יעילות הדבקה ספונטנית בשדה
כדי לזהות צמחים עמידים לוירוס דרושה שליטה מלאה על גורם המחלה .לכן יש צורך לפתח שיטות הדבקה
וסריקה המוניות בעלות יעילות והדירות )בדיקה חוזרת על עצמה באופן עקבי( גבוהה ,שתהיינה בשליטה מלאה
של המטפח .הצורך בפיתוח שיטות הדבקה וסריקה נראה על פניו משונה משום שהוירוס הרסני בשדה ונשאלת
השאלה מדוע לא להסתפק בהצבת צמחים בשדה ולסמוך על הדבקה ספונטנית .אוכלוסיות כנימות העש הן לרוב
מאד גבוהות ובודאי ניתן יהיה להגיע למאה אחוזי הדבקה בהסתמך על הדבקה ספונטנית בשדה .ובכן ,למרות
שמטפחים רבים אכן הניחו ,כי ניתן לסמוך על הדבקה ספונטנית בשדה מסתבר ,כי הדבקה כזאת אינה מגיע
ליעילות הדרושה בתוכנית טיפוח ,ובודאי שאינה הדירה .במחקר שנערך ע"י וידבסקי וחובריו )  (1998נבדקה
יעילות הדבקת שדה על ידי שתילת עגבניות רגישות ללא כל הגנה .אכן ,כצפוי רוב הצמחים נדבקו בוירוס צהבון
האמיר .אולם נמצא ,כי גם שלושה חודשים לאחר השתילה כ 10% -מהצמחים חמקו ולא נדבקו בוירוס.
בתוכנית טיפוח המבוססת על הדבקות שדה ,הצמחים הללו יסווגו )בטעות כמובן( כעמידים וישמשו כחומר מוצא
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עמיד להכלאות נוספות .טעות בסדר גודל של  10%יכולה מהר מאד "לסתום" תוכנית טיפוח בצמחים אשר
אמורים להיות עמידים אולם הם רגישים לחלוטין.
לשימוש בהדבקה ספונטנית בשדה יש בעיות נוספות ,שכן הצמחים הנבחנים לעמידות לוירוס צהבון האמיר
עלולים להיפגע מפתוגנים אחרים הנמצאים בשדה ,וכך קיימת אפשרות לפספס את הצמח העמיד לצהבון האמיר
במקרה שהוא יראה תסמיני מחלה אחרת .בנוסף לכך ,פרמטרים חשובים כמו עוצמת ההדבקה ,גיל הצמח בזמן
ההדבקה אינם ידועים בדבקה ספונטנית בשדה.
לעומת זאת ,פרוטוקול הדבקה מכוונת המבוצע בחממה מאפשר שליטה מלאה על ההדבקה ועל הסלקציה
לעמידות ומאפשר כמובן הגנה של הצמחים מפני פתוגנים נוספים .אולם מאחר שוירוס צהבון האמיר מועבר על
ידי כנימות עש המשמעות היא ,שחייבים לגדל כנימות עש באופן מבוקר ,עניין הדורש השקעת מאמץ וגם תקציב.
פיתוח סקלה לקביעת חומרת תסמיני מחלה
התגובה הויזואלית הראשונה למחלה ויראלית היא של התפתחות תסמיני מחלה .וירוס צהבון האמיר משרה
תסמיני מחלה קשים בצמחי עגבנייה הכוללים הצהבה וקיפול עלים ונינוס בולט .לכן בשלב הראשון בתוכנית
טיפוח לעמידות בוחנים קודם כל את הופעת תסמיני מחלה ואת עוצמתם .במקרים רבים הצמח העמיד עדיין
מראה תסמיני מחלה אולם הם הרבה יותר מתונים מתסמינים המופיעים בצמח הרגיש .ולכן רצוי לפתח סקלה
אשר תאפשר מתן ביטוי מספרי לעוצמת תסמיני המחלה .הסקלה אשר פותחה במכון וולקני נעה בין אפס
לארבע .אפס – הצמח אינו מראה כל תסמיני מחלה .אחד – הצהבה קלה של שולי העלים ,אין קיפול עלים
והצמח ממשיך להתפתח באופן תקין ונורמאלי .שתיים – הצהבה וקיפול עלים מתונים .שלוש – מגוון רחב של
הצהבת עלים בולטת המלווה בקיפול עלים ,נינוס בולט אולם הצמח עדיין ממשיך להתפתח .ארבע – קיפול עלים
חמור ,הצהבות נרחבות ,נינוס קשה המלווה בעצירת התפתחות הצמח ).(Friedmann et al., 1998

תמונה מספר  4.ניסויי שדה  -צמחי עגבניה עמידים מודבקים בוירוס צהבון האמיר בהשוואה לצמחים רגישים.
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רמת חומצת הגרעין הויראלית נמדדה אף היא
בצמחים מהקטגוריות השונות .נמצא ,כי לפי רמת
הדנ"א הויראלי ניתן לסווג את הצמחים הנגועים
לשלוש קטגוריות השונות זו מזו באופן סטטיסטי.
צמחים המסווגים כבעלי חומרת תסמינים של אפס
ואחת מכילים רמה נמוכה מאד של דנ"א ויראלי,
צמחים המסווגים כשתיים ושלוש מכילים רמת ביניים
של דנ"א ויראלי ,ואילו צמחים המסווגים כארבע,
היינו רגישים ,מכילים את הרמה הגבוהה ביותר של
דנ"א ויראלי ).(Friedmann et al 1998
תמונה מספר  .5עגבניות חממה  -צמח עגבניה עמיד מודבק בוירוס בהשוואה לצמח רגיש.
קביעת רמת עמידות – פחיתת יבול
אומנם תסמיני המחלה הם הביטוי הויזואלי המיידי של המחלה אולם אין ספק ,כי אין זה הפרמטר החשוב ביותר
בקביעת עמידות .הפרמטר החשוב ביותר בקביעת רמת העמידות הוא היבול ,או ליתר דיוק פחיתת היבול – כמה
יבול הפסדנו כתוצאה מהמחלה הויראלית .כדי לבדוק יבול יש כמובן לבצע ניסוי שדה בו הצמחים יגודלו עד
למתן יבול הניתן למדידה .השאלה היא כיצד יש לבצע ניסוי שכזה? כיצד נשווה בן זנים שונים למשל? אחת
הדרכים המקובלות לביצוע ההשוואה היא גידול זנים שונים בתנאי שדה והשוואת היבול המתקבל מכל זן .זאת
היא אומנם דרך לגיטימית לבחון זנים אולם אין היא הדרך הנכונה לבחון את רמת העמידות ,שכן קיימים
פרמטרים נוספים מלבד רמת העמידות המשפיעים על היבול של הזן .הדרך הנכונה לבחון פחיתת יבול כתוצאה
מהדבקה ויראלית היא על ידי השוואת היבול של צמחים נגועים בוירוס ליבול של צמחים בריאים מאותו הזן.
בצורה זאת אנו מקבלים את רמת היבול של הזן הנבדק כאשר הצמחים בריאים הם ביטוי של פוטנציאל היבול
של הזן האמור ,ואילו הצמחים הנגועים מראים את פחיתת היבול הנובעת ישירות מהמחלה הויראלית .הניסוי
מתבצע כך ,שהצמחים נזרעים בחממה וחלקם מודבקים באופן מכוון בוירוס בעוד שחלקם אינו מודבק .לאחר
תקופת התאוששות הצמחים מועתקים לשדה ונשתלים זה לצד זה ,צמחים מודבקים לצד צמחים שאינם מודבקים.
בטבלה מספר  1מוצגות תוצאות של מבחן כזה אשר בחן את רמת העמידות של מספר זני עגבניה בלתי מסיימים.
יש לציין ,כי מבחן העמידות הזה הוא מבחן חמור ביותר ,שכן הצמחים הודבקו בגיל שבועיים בעוצמה גבוהה עם
כחמישים כנימות לצמח .כך שהמבחן בעצם בוחן את הצמחים תחת תנאי התקפה ויראלית הקשים ביותר ,כאשר
הצמחים הודבקו עוד לפני שהועתקו לשדה .מכאן שהזנים העמידים המופיעים בטבלה יתפקדו ללא ספק בצורה
טובה הרבה יותר בידי חקלאי אשר מגן עליהם מפני כנימת עש הטבק והוירוס אותו הכנימה נושאת.
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טבלה מספר  .1השוואת רמת עמידות לוירוס צהבון האמיר של זני עגבניה שונים
מכלוא

חברה

טיפול

יבול ממוצע
ק"ג לצמח

מספר פירות גודל פרי ממוצע
)גר(
ממוצע לצמח

דניאלה

FA-144

הזרע ג'נטיקס

בריא
נגוע

6.7
0.2

71
3

95
54

אנסטסיה

Anastasia

סמיניס

בריא
נגוע

8.0
2.3

75
33

107
71

פורטזה

Forteza

סמיניס

בריא
נגוע

6.4
1.9

63
23

102
80

טרנטינו

Tarantino

אנזה זאדן

בריא
נגוע

6.5
2.0

97
38

67
53

HA-3205

HA-3205

הזרע ג'נטיקס

בריא
נגוע

7.3
3.0

103
58

72
52

בולודו

Boludo

סמיניס

בריא
נגוע

6.8
2.8

61
33

111
84

טיוואי

Tiway

סמיניס

בריא
נגוע

8.1
3.4

97
52

85
66

אלדיאז

Eldiez

סמיניס

בריא
נגוע

7.3
3.1

69
41

106
74

HA-20

HA-20

הזרע ג'נטיקס

בריא
נגוע

6.9
4.5

83
52

83
86

ניתן לראות ,כי בתנאי המבחן הללו הזן דניאלה אשר שימש כביקורת רגישה איבד מבחינה מעשית את כל היבול
כתוצאה מהדבקה בוירוס צהבון האמיר .כל הזנים העמידים לוירוס אכן תיפקדו יותר טוב מהזן הרגיש ,היינו
כולם אכן עמידים .אולם רמת העמידות השתנתה מזן לזן וניתן לסווג את הזנים העמידים לשלוש קבוצות לפי
רמת העמידות .הקבוצה הראשונה אשר בה נמצאים אנסטסיה ,טרנטינו ופורטזה אשר איבדו קרוב ל – 70%
מהיבול עקב המחלה הויראלית .הקבוצה השניה בה נמצאים אלדיאז ,טיוואי HA-3205 ,ובלודו אשר איבדו
קרוב ל –  60%מהיבול ,והקבוצה השלישית בה נמצא  HA-20אשר הפגין את רמת העמידות הגבוהה ביותר עם
רמת איבוד יבול של כ –  35%בלבד עקב המחלה הויראלית.
ניתן גם לראות ,כי רוב האיבוד ביבול נובע )כצפוי( מירידה במספר הפירות לצמח ,אולם גם מירידה בגודל הפרי
כתוצאה מהמחלה הויראלית .מעניין לציין ,כי בזן שהפגין את רמת העמידות הגבוהה ביותר לוירוס  ,HA-20אין
כלל ירידה בגודל הפרי בצמח המודבק לעומת הבריא.
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סיכום
.בעבודה שלפניכם בחנו פרמטרים הקשורים בהערכת העמידות של זני עגבניה שונים לוירוס צהבון האמיר
 כי, יש לציין.אומנם בחנו עמידות לוירוס ספציפי אולם העקרונות שנבחנו נכונים גם לגבי מחלות וירוס אחרות
.מבחן פחיתת היבול אשר הדגמנו הוא מחמיר מאוד ובידי חקלאי מיומן הזנים הנבחנים יתפקדו הרבה יותר טוב
 כי עבודה הזאת בחנה אך ורק את רמת העמידות לוירוס צהבון האמיר ואינה מתיימרת לבדוק נושאים,יש לציין
.הקשורים לאיכות הפרי של זני העגבניה
 מינהל המחקר החקלאי,הכותב הוא איש המכון למדעי הצמח
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