
אביב דומברובסקי' דר
המחלקה לפתולוגיה של צמחים

המחקר החקלאי מכון וולקנימינהל

ToBRFV בגידול עגבנייהונגיפים נוספים

נעמה , אלינור רוביו, דורית שרגיל, ויקטוריה ריינגולד, סמיתאלישבע , נטע לוריא, עודד לכמן

לילך , אברהםליאור , נטע מור, גנץשלי , שמשון עומר. יהודית תם, נועה סלע, ילנה בקלמן, לוינסקי

עמי  , סיגל פרץ, יואל חדד, תמר אלון, עדי שדה, עדי סויסה, סבטלנה דוברינין, אילנישלמה , זיגר

המחקר  מינהל. מלאכיאביאיהיוסי , אמנון קורן, ראס-אבואחמד , מוחמד זידאן, נדב עזרא, הברמן

משתלות  פתרונות מתקדמים לחקלאות. השירותים להגנת הצומח. שרות ההדרכה והמקצוע-מ"שה. וולקניהחקלאי מרכז 

ושורשיםחישתיל

המדען הראשי של משרד החקלאות ומועצת הצמחיםהמחקרים מומנו באמצעות : תודות
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(מושב אוהד)2014אוקטובר -ספטמבר
בעגבנייהTm-2עמידות שבירת 



Luria N, Smith E, Reingold V, Bekelman I, Lapidot M, et al. 
(2017) A New Israeli Tobamovirus Isolate Infects Tomato Plants Harboring Tm-22 Resistance Genes. 
PLOS ONE 12(1): e0170429. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170429
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170429

בעגבנייהToBRFVתסמיני 

Tomato brown rugose fruit virus

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170429


2014אוקטובר -ספטמבר

2016נובמבר 

רמת נגב

ערבה

בית שאן

2014-2016הפצת הנגיף בין השנים 



• Tobacco mosaic virus (TMV)
• Tomato mosaic virus )ToMV)

•Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
• Cucumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV) 
• Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)
• Pepper mild mottle virus (PMMoV)

Tobamovirus-הטובמווירוסים מקבוצת 
(  מינים37)

מועברים ללא וקטור
בקרקע  , בזרעים:מועברים

ובמגע מכאני



ToMMV

ToBRFV בעולםTm-22שוברי טובמווירוסים

,2014ב"ארה,2013מקסיקו,2003ברזיל

2016ישראל,2016ספרד,2015ירדן,2014סין
,  2015ירדן 

2017ישראל 

Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)



דברים שלמדנו בשנים האחרונות  

CGMMVבהתמודדות עם 

בדלועיים

Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)
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טובמווירוסיםאספקטים נוספים להתנהלות עם 
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Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)
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מלון-פרח זכרי

ברקמות הפרחCGMMVזיהוי 



התמודדות עם מבנים וקרקעות נגועות

בטובמווירוסים

:   ממחזור גידול קודםמאולחתהדבקה מקרקע % 
(  קרקעות קלות פחות הדבקה)1:100–1:50



1000ppmוכוכלים , חוטי הדליה, מבנה, חיטוי חלל'.

:2000ppm הגמעה בגומות השתילה יום לפני השתילה.

שתילה של המבנים טרום שימוש בכלור מיוצב לחיטוי 

והקרקע



הגמעה בגומות שתילה: ניסויים ראשוניים

בגומות השתילהקלורבקהגמעה של 

עזריה  מוטי , מושב אחיטוב2014: תצפית שדה



בחינת יעילותם של תכשירי הכלור 

(דרוםפ "מו-2016-2017)

הגמעה של מיצוי מצמחים  

נגועים בגומות השתילה

:נבחנו החומרים

ןכלורן וטהר, קלורבק

:  בוצעו במקביל הטובמווירוסיםעם שני הניסויים 
CGMMVבמלפפון  ו-ToBRFVהחדש  הטובמו

בעגבנייה



:תכשירים נוספיםבחינת 

ומי חמצן מיוצביםגרינאפ

(דרוםפ "מו-2016-2017)



נגיעות% כ"סה3מנהרה 2מנהרה 1מנהרה הטיפול

2/506/508/5016/15010.7ABקלורבק

2/505/502/509/1506Bכלורן

4/503/501/508/1505.3Bטהרן

31/5020/10046/10097/25038.8Aהיקש נגוע

1/502-----------------1/50היקש נקי

2016מאי ToBRFVתוצאות ניסוי 



%ממוצע 3מבנה 2מבנה 1מבנה הטיפול

1/390/410/420.9גרינאפ

0/400/451/410.8טהרן

6/456/455/4113שתילה רגילה

היקש  

(פציעה)

4/426/414/4211.2

שתילה

(ללא פציעה)

4/435/41----

ToBRFVבעגבניות

2017אפריל 

נגיעות ממוצע% 3מנהרה 2מנהרה 1מנהרה הטיפול

4/502/556/468.2מי חמצן

0/520/480/490גרינאפ

0/530/520/510טהרן

היקש 

)פציעה(

6/525/5717/5117.9

ללא  (היקש 

)פציעה

3/514/51--------6.9

0----------------0/53היקש נקי

2016דצמבר 

ToBRFVבעגבניות



ToBRFV בעגבניות
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CGMMV במלפפונים

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

אפריל יוני אוגוסט

טהרן היקש ללא פציעה היקש עם פציעה

2017יוני ואוגוסט , תוצאות ניסויים שנערכו בחודשים אפריל

CGMMVבמלפפון ToBRFVבעגבנייה



תכשירי הכלור צוות 

דשנים, לוכסמבורג, קונספט: חברות



נגועות  עדויות ליעילות חיטוי סולרי בהתמודדות עם קרקעות 

בטובמווירוסים

CGMMV , חיטוי סולרי חודש ויותר גרם

הוירוסשל לאינאקטיבציה
(2012פ יאיר שמעון פיבוניה "ניסוי מו)

•ToBRFV ,חיטוי סולרי חודשים

(2016מושב ירדנה )

(סבטלנה דוברינין )תצפית במושב עידן •



בגידול עגבנייהוחדשים נגיפים נוספים 



ToBRFV+Tomato spotted wilt (TSWV)



חדש על המדפים בשווקים



פירות במד 

נס ציונה סופרסל 

וריצו  של תוצר ההגברה RT-PCRבבדיקת  PepMV -פירות עגבנייה שנמצאו חיובים ל



ToBRFV+XXX?



2017דצמבר , 311שדה וירק מס -מבזק ירקות

תסמיני מחלת  הצמחים המראים . 2016אוקטובר , רוויהמושב , דיאגרמההמחלה בזן תסמיני 

.  העגבניההאמיר של צהבוןהזן דיאגרמה הוא בעל עמידות לווירוס  . האמירצהבון



.  2016אוקטובר , רוויהמושב , דיאגרמהתסמיני המחלה בזן . 1תמונה 

.האמירצהבוןתסמיני מחלת צמחים המראים , ג-ב ו. בחממההצמחים מבט כללי על . א

. העגבניההאמיר של צהבוןהזן דיאגרמה הוא בעל עמידות לווירוס  

גא ב



בטא בארץלוויןתפוצת 

2017נכון לאוקטובר 

 באסוסיאציהלוויין בטא התגלה בארץ

בעגבניההאמיר צהבוןלמחלת 

  הלוויין הינו בעל הומולוגיה גבוהה

ללוויין בטא אשר התגלה ( 96%)

בכותנה בסודן ובמצרים

  הלוויין גורם להחרפת הסימפטומים

האמירצהבוןהנגרמים על ידי ווירוס 

  הלוויין שובר עמידות גנטית המושרית
Ty-1/Ty-3על ידי הלוקוס 



ומחלות קרקעToBRFV: הדבקות מעורבות

יעקוב  ' פרופ, שמעון פיבוניה' דר: עומר פרנקל' דר
אמנון קורן, נטע מור, גנץשלי,רקחיעל ' דר, קטן



תודה רבה על ההקשבה


