
מבח) זני עגבניות למאכל בעלי סבילות לוירוס צהבו) האמיר של 
.העגבנייה

:חוקרי4 שותפי4

. מ נגב" מדרי+ הגנת הצומח שה!  יואל מסיקה
. מ"שה! האג2 לירקות! שי דות) ושלמה אילני

. המחלקה לוירולוגיה מנהל המחקר החקלאי! עודד לחמ), אנטיגנוסר יחזקאל "ד
.פ דרו4" מו!  יפת אהרו), דוד שמואל, אלי מת), מירי טרגרמ)  חנה יחזקאל

:מבוא

גור4 לאחת ) ע"וצא()  tomato yellow leaf curl virus (TYLCVוירוס צהבו7 האמיר של העגבנייה 

 התיכו7 ולאחרונה !מחלה זו נפוצה ברוב ארצות המזרח . המחלות הקשות ביותר בגידול עגבניות באר9

והעלי4 החדשי4 , המחלה גורמת לעצירת הגידול הנורמלי. הופיעה ג4 באיי4 הקריביי4 ובפלורידה

הנזק העיקרי נגר4 כאשר הצמח נתק2 בגיל . ומעוותי4, קטני4, שמתפתחי4 לאחר ההדבקה ה4 צהובי4

ת חדשי4 ונגר4 הפסד ניכר צעיר שכ7 הוא מפסיק את גדילתו וכתוצאה מכ+ לא מתפתחי4 תפרחות ופירו

 בהעברה מתמדת כלומר לאחר שכנימת Bemisia tabaciי כנימת עש הטבק "וירוס זה מועבר ע. של יבול

 שעות היא מסוגלת להדביק צמחי4 24 !העש רכשה את הוירוס מצמח נגוע ולאחר תקופה לטנטית של כ 

: בכדי לצמצ4 ע4 נזקי המחלה פותחו מספר שיטות עיקריות. אחרי4 במש+ כשבועיי4

מבצעי4 , בשיטה זאת המיושמת בעיקר בעגבניות המגודלות בשטח הפתוח:  שימוש בקוטלי חרקי4)1

אול4 עקב השימוש ). עד לריסוס ליו4 בתקופות בה4 אוכלוסיית כנימות העש בשיאה(ריסוסי4 תכופי4 

החלו להיווצר תנגודת באוכלוסיות כנימות העש לתכשירי הדברה , הנרחב והלא מבוקר בתכשירי הדברה

ומלבד זאת קיימת דרישה של צרכני הירקות באר9 , )חי4"מג, פיריתרואידי4(מקבוצות כימיות שונות 

. ובעול4 לקבלת תוצרת הנקייה משאריות תכשירי הדברה כימיי4

ימות העש במקו4 שימשכו אל  חיפוי הקרקע ביריעות פוליאתיל7  בצבע צהוב אשר מושכות אליה7 את כנ)2

שיטה זאת יעילה כאשר , ובכ+ ומונעות את אילוח הצמחי4 בכנימות עש והדבקתו בוירוס, הצמחי4

.אול4 כאשר הצמח גדל ומכסה את פני היריעה נעל4 אפקט ההגנה, הצמחי4 צעירי4

או בתי רשת המכוסי4 ברשתות ,  גידול עגבניות בתו+ בתי צמיחה המוגני4 ביריעות פוליאתיל7 ורשתות)3

ות העש שיטה זאת משמשת מעי7 מחסו4 מכני המצמצמות באופ7 ניכר את חדירת כנימ"). חמרשת(" מש 50

שתמש בקוטלי חרקי4 לחדור לתו+ בתי הצמיחה ובכ+ מונעות את הדבקת הצמחי4 בוירוס מבלי לה

חד באזור הנגב במהל+ השני4 האחרונות רוב מגדלי העגבניות באזורי4 שוני4 באר9 ובמיו. רעילי4 

אול4 חסרונותיה של שיטה זו היא עלותה הגבוהה . המערבי עברו לגדל את עגבניות המאכל בבתי צמיחה

נו2 שונות הגורמות לנזק בנוס2 ללחות הרבה המצטברת במבני4 אלה הגורמת לאילוח הצמחי4 במחלות 

. רב לצמחי4 ג4 בעונת הקי9



השימוש ברשתות מצמצ4 א+ אינו מונע . UV �או ברשתות המסננות את קרינת ה / שימוש ביריעות ו)4

במיוחד כאשר הרשתות אינ4 (לחלוטי7 את חדירת כנימות העש לתו+ החממות או בתי הרשת 

נמצא ) עש מצויות בשיא4מתוחזקות כראוי או כאשר אי7 דלתות כפולות וכאשר אוכלוסיות כנימות ה

הנחוצה לכנימות העש לצור+  (UV �ששימוש ביריעות או רשתות המונעות את מעבר קרינת ה 

גורמת לפחיתה משמעותית של חדירת כנימות עש לתו+ חממות או בתי רשת , )התמצאות במרחב

 .UV � מש  בהשוואה לאלה אשר אי7 סינו7 של קרינת ה 50המכוסי4 ברשתות 

בזני4 בעלי סבילות  השיטה האופטימלית להתמודדות ע4 מחלת וירוס צהבו7 האמיר הוא שימוש )5

מתאימה לדרישות א+ עד כה התקשו המטפחי4 ליצור זני4 בעלי רמת סבילות גבוהה ואיכות ה, לוירוס

 עגבניות  כנגד מטרת עבודה זו היא לבחו7 את רמת הסבילות ואיכויות הפרי של מספר זני. הצרכני4

.וירוס צהבו7 האמיר

.מהל: הניסוי

 גמלוני4 כאשר 5 דונ4 ע4 גג מזכוכית המורכב מ ½בחוות הבשור בחממת מסוג וונלו בת הניסוי נער+ 

 וגידול 2001הצמחי4 נשתלו בתחילת חודש יוני . קירות צד החממה הושארו פתוחי4 ללא כיסוי ברשת

 הצמחי4 גודלו בדלייה בשיטה ההולנדית ע4 עומד צמחי4 של 2001הצמחי4 נמש+ עד חודש דצמבר 

או )  צמחי204כל חזרה מנתה ( חזרות 6בניסוי זה חולקו הזני4 השוני4 למבח7 בעל .  צמחי4 לדונ22004

במהל+ הניסוי נבדקו מספר מדדי4 שנועדו לבחו7 ).  צמחי404כל חזרה מנתה ( חזרות 2לתצפית בעלת 

. את רמת הסבילות ואת מדדי איכות הפרי של הזני4 שהשתתפו בניסוי

: הזני4 שהשתתפו במבח7 היו

. ז7 ביקורת הרגיש למחלה189

ב זרעי4.י א" המשווק ע4769

ב זרעי4.י א" המשווק ע4770

ב זרעי4.י א" המשווק ע4781

ב זרעי4.י א" המשווק ע4783

:הזני4 שהשתתפו בתצפית היו

. ז7 ביקורת הרגיש למחלה189

.י מכתשי4" המשווק ע6160

.י אפעל" המשווק ע6710

.י נירית זרעי4" המשווק ע8405

.י נירית זרעי4" המשווק ע8905

.י נירית זרעי4" המשווק ע8902



נעשו הערכות של מספר הצמחי4 , )3הערכה  (5/9/01, )2הערכה  (5/8/01, )1הערכה  (5/7/01: בתאריכי4

.ומכ+ חושב אחוז הצמחי4 הנגועי4 במחלה בכל אחד מהזני4. המבטאי4 סימפטומי4 של המחלה

 0 כאשר 100 � 0 נעשה הערכת עוצמת סימפטומי4 של מחלה על הצמחי4 בסקלה של  5/9/01ב  בתארי+   

.  מבטא צמח בעל סימפטומי4 עזי4 של מחלה ולמעשה צמח רגיש100ו , מבטא צמח ללא סימפטומי4

 נער+ קטי2 של עגבניות מהזני4 השוני4 שנספרו נשקלו ומוינו ליבול 5/11/01 � 5/8/01בי7 התאריכי4 

מתו+ היבול המשווק נעשה חלוקה למקטעי גודל על פי קוטר ) בררה(משווק וליבול שאינו ראוי לשווק 

. 82מעל )  ה82!77)  ד77!72)  ג72!67)  ב67!57) א: של פרי העגבניות לפי הקבוצות הבאות) מ"בס(

 לבדיקת מובהקות ההבדלי4 ביSAS 7 של JMPניתוח סטטיסטי של התוצאות נער+ באמצעות תוכנת 

).לא נער+ מבח7 סטטיסטי לזני4 שבתצפית(הזני4 השוני4 שבמבח7 הזני4 

תוצאות

.של הזני4 השוני4 במבח7 הזני4 ובתצפית) באחוזי4( התפלגות גודל הפרי 1טבלה 

משווקמעל 57-6767-7272-7777-8282בררהזן

189314610202969

47692012810203080

4770231059153877

4781303113138570

4783322915118568

6160281577133072

6710306718182070

84053220121315868

89054372264157

8932371916167463
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כפי שהתבטאה בהערכת אחוז הצמחי4 ) ב(ובתצפית ) א(רמת הסבילות של  זני העגבניות במבח7 : 1ציור 
ימפטומי4 של המחלה בכל הנושאי4 סימפטומי4 של מחלה בהערכות השונות שבוצעו ובהערכת עוצמת הס

).LSD(א מסמני4 את  התחו4 הקט7 המובהק ביותר 1הקווי4 המאונכי4 המופיעי4 בציור . אחד מהזני4
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01/8/5שהתקבלו בי7 התאריכי4 )  ב(ובתצפית ) א( כמות היבולי4 המשווקי4 של הזני4 במבח7 :2ציור 

).LSD(א מסמ7 את  התחו4 הקט7 המובהק ביותר 2הקו המאונ+ המופיע בציור . 5/11/01  !
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דיו) ומסקנות

:  הזני4 שהשתתפו במבח7

 מכלל הצמחי4 100%היה בעל הרגישות הגבוהה ביותר למחלה והגיע לשיעורי מחלה של ) 189(ז7 הביקורת 

רגישותו של ז7 הביקורת באה לידי ביטוי ג4 במדד עוצמת הסימפטומי4 . בחלקה לאחר כשני חודשי גידול

תוצאה של הנגיעות הגבוהה במחלה התבטאה . שהיו החמורי4 ביותר בהשוואה ליתר הזני4

.ביבול הנמו+ שהתקבל בחלקה

שהתקיימה כחודש  בז7 זה היה מספר נמו+ יותר של צמחי4 נגועי4 במחלה בהערכה הראשונה 4770

 היה עיכוב בהופעת מהשתילה אול4 כבר מהערכה השנייה ביטא ז7 זה רגישות רבה למחלה כלומר

היבול שהתקבל היה גבוה מז7 הביקורת א+ נמו+ . הסימפטומי4 של המחלה בהשוואה לז7 הביקורת 

. גבוה!התפלגות גודל הפרי מלמדת על אחוז גבוה של פירות בגודל  בינוני, 4769בהשוואה לז7 

 לאחר 60% לאחר כחודש מהשתילה והגיע לערכי4 של 40% בז7 זה אחוז הצמחי4 הנגועי4 היה 4769

עוצמת הסימפטומי4 של הצמחי4 הייתה נמוכה יותר ביחס לז7 הביקורת א+ . כשלושה חודשי4 מהשתילה

בניתוח כמות היבולי4 . כלומר צמח זה מבטא רמת סבילות בינונית. 4783 ו 4781גבוהה יותר ביחס לזני4 

 72 פירות בגודל 50% ביותר ע4 ובהתפלגות גודל הפירות של ז7 זה נית7 ללמוד כי היבולי4 היו הגבוהי4

.    ומעלה

בק"ג)עוצמת סימפטומיםהערכה 3הערכה 2הערכה 1זן יבול משווק לדונם (

א   3909א   100א   100א   100א   77 189

ב   6007אב   87א   84אב   81ב   477044

ג   7825ב   75ב  55ב   58ב   476939

בג   6826ג   11ג   28ג   15ג  47815

בג   6713ג   21ג   26ג   24ג   478312.5

כות הנגיעות סיכו4 תוצאות של אחוז הצמחי4 הנגועי4 בסימפטומי4 של מחלה בשלוש הער: 2טבלה 
אותיות שונות . עוצמת סימפטומי4 וכמות היבול של הזני4 שהשתתפו במבח7, שנעשו במהל+ הגידול

.     בי7 הטיפולי4 השוני95%4מראות על הבדלי4 ברמת מובהקות של 



 !5%החל מ  (בזני4 אלה היה מספר הנמו+ ביותר של צמחי4 שביטאו סימפטומי4 של מחלה: 4783 ו 4781

ג4 עוצמת ).  לאחר כשלושה חודשי4 מהשתילה28% !26% ! לאחר כחודש מהשתילה ועד ל10%

 להסיק מתוצאות כי  זני4  הסימטומי4 של זני4 אלה הייתה הנמוכה ביותר בהשוואה ליתר הזני4 נית7

ניתוח רמת היבולי4 והתפלגות גודל הפרי  מלמדת כי . אלה מבטאי4 את רמת העמידות הגבוהה ביותר

) 30% !כ( אול4  אחוז גבוה של הפירות . 4769כמות היבולי4 רבה יותר מז7 הביקורת ונמוכה יותר מהז7 

בעקר בגלל פרי (שאינו ראוי לשווק ) 30% !כ(מ בנוס2 לאחוז גבוה של פרי  " מ62!57מצוי בקוטר של 

נית7 להסיק מנתוני היבול  כי אמנ4 זני4 אלה הנ4 בעלי רמת סבילות .)  מ" מ57הקט7 מקוטר פרי של 

.אינ4 מתאימי4 לדרישות השוק) בעקר גודל הפירות(גבוהה לוירוס  צהבו7 האמיר א+ איכות הפרי 

:הזני4 בתצפית

ומי4 של מחלה וג4 ז7 זה גילה רגישות רבה לוירוס ג4 במדד מספר הצמחי4 בה4 נראי4 סימפט: 8905

נה נתוני היבול והתפלגות גודל הפרי מלמדי4 כי כמות הפירות לא הייתה שו, במדד עוצמת הסימפטומי4

יחד ע4 זאת אחוז ) בעקר בגלל גודל פרי קט7(ואחוז גבוה של פירות לא היה ראוי לשווק , מז7 הביקורת

.  מ" מ82גבוה של פרי היה בקוטר של מעל 

דבר זה בא לידי ביטוי במספר הצמחי4 המראי4 סימפטומי4 של ,  ז7 זה גילה רגישות בינונית לוירוס8405

נתוני ). 60% !כ(ובעוצמת הסימפטומי4 )  בהערכה השלישית50% � בהערכה הראשונה ו 30%(מחלה 

 �כ ( היבולי4 הרבי4 ביותר היבול והתפלגות גודל הפרי מראי4 שיחסית לזני4 האחרי4 בז7 זה התקבלו

).ג לדונ4 בז7 הביקורת" ק4000ג לדונ4 לעומת " ק5500

אול4 בשונה  ממנו כמות היבול הייתה נמוכה , 8405  ז7 זה גילה רגישות בינונית לוירוס בדומה לז7 8932

). מ" מ77!57( בינוני !ג לדונ4 בנוס2 מרבית הפירות של ז7 זה  היו בעלי קוטר קט7" ק1000  !יותר בכ

ה7 במספר הנמו+ זני4 אלה היו בעלי רמת הסבילות הגבוהה ביותר  כפי שבאה לידי ביטוי  : 6710, 6160

). 20% ! 10%בי7 (, וה7 בעוצמת הסימפטומי4) 8%!5%בי7 (של הצמחי4 המראי4 סימפטומי4 של מחלה 

ע4 אחוז גבוה של פירות , ג לדונ4 בפירות המשווקי4" ק1000!750נתוני היבול מראי4 על תוספת של 

  הייתה נטייה לחיי מד2 קצרי4 בגלל 6160אול4 יש לציי7 כי לז7 ). 48%!43%(מ ומעלה " מ77בקוטר של  

.בעיית חוסר מוצקות של הפרי

  נותני4 את השילוב הטוב ביותר בי7 רמת סבילות 6710  ו  6160נית7 לסכ4 את הזני4 שבתצפית שהזני4 

מ ומעלה בעל צורה " מ77פרי בקוטר (גבוהה לבי7 פרי העומד בסטנדרטי4 של הצרכני4  ושל המגדל 

).ומלבד זאת בעל יבול גבוה, רגולרית ומוצקות גבוהה


