
שוכני  פתוגניםבידוד 
קרקע באננס

ומירב אלעזרפרימןסטנלי 

צמחים וחקר העשבים  לפתולוגיה של ' מח

מנהל המחקר החקלאי

ראשון לציון



מבוא לגורמי מחלות שוכני קרקע באננס



רקבון הבסיס או רקבון שחור

((Base, butt, black rot
Chlara paradoxa (Thielaviopsis)הפטרייה 



שחורריקבון הבסיס או ריקבון 

((Base, butt, black rot
Chlara paradoxa (Thielaviopsis)הפטרייה 



פיטופתורהמחלות 

Phytophthora–באננס פיטופתורההגורם למחלות . 1 cinnamomi

:מספר מחלות. 2

(Green fruit rot)ריקבון פרי ירוק . ג

Phytophthora)ריקבון הלב . א heart or top rot)

Phytophthora)ריקבון שורשים . ב root rot)



(Phytophthora heart or top rot)ריקבון הלב 



( המשך)ריקבון הלב 



Phytophthora)ריקבון הלב  heart or top rot)

חודשים רגישים יותר3-4אך בגיל , צמחים בכל הגילאים נתקפים. א

צמחים בעלי פירות ונצרים צדדיים יותר רגישים. ב

ולאחר מכן יש נבילת הכתר, צבעי הלב הופכים לצבע חום. ג

ניתן בקלות לתלוש את העלים מהצמח הבוגר, נתגליםכשסימפטומים . ד



Phytophthora)ריקבון שורשים  root rot)

בריאחולה



באננספוזריוםמחלות 



(עין ירוקה)ריקבון הליבה 
(fruitlet core rot – green eye)

:קומפלקס של הפטריות

Fusarium guttiformeF. moniliforme, 

F. proliferatumו-Penicillium funiculosum



Fusarium guttiformeהפטרייה פוזריוסיס

21-27בין ' תוקף בעת התפתחות הפרח דרך פצעים כשטמפ-הכתר ופרי רקבון

כשחרקים יכולים לעזור בפציעה וחדירת הנבגים 



Fusarium oxysporum ריקבון הכתר וגבעול  



מטרות המחקר
במעבדהמצמחים נגועים בידוד גורמי מחלה . 1

ולימודבריאים אילוח מכוון של צמחים –קוך מבחן ביצוע . 3

המחלה בתנאי חממהתסמיני 

בשיטותמצמחים נגועים זיהוי ואפיון גורמי מחלה . 2

מורפולוגיות ומולקולריות



שיטות



בידוד פתוגנים מצמחי האננס

בידוד פתוגנים נעשו מצמחי אננס שהובאו ממספר מקומות בארץ•

.  נעשתה דגימה מאזורים שונים בצמח בעיקר מהשורש ומצוואר השורש•
הכולל מצעים  , נעשה חיטוי חיצוני ולאחר מכן הועברו למצעי גידול

סלקטיבים

פ דרום"מו➢

שדות ים➢

(  משני מגדלים שונים)בית יצחק ➢

נורדיה➢

בית עוזיאל➢



נציגיםלתבדידיםביצוע ריצוף 

אננסבצמחי שהראו תסמינים 

ITS-ריצוף עם גן אוניברסאלי . 1

 EF 2-וEF 1⍺ריצוף עם גן שמור נוסף . 2



מבחן קוך–מערכת האילוח בצמחי אננס 

תבדידים17אולחו•

:האילוח נעשה בשני אופנים•

אילוח בשיטת תרחיף נבגים. 1

אילוח בשיטת דוחן. 2

מאולחתשתילת שתילים לתוך אדמה –" טבעי"בוצע אילוח . 3

באופן טבעי מהשדה



תוצאות



הצמח שנדגמואיזורי



מהבידודיםממצאים 
פוזריוםתבדידי67בודדו 

דוגמאות למיני פוזריום שבודדו

שם תבדידמקור

Aקווין5-2018פ דרום "מו

B, C, Dשדות ים 

MD2Eיצחק בית . 1

Fקווין, נורדיה

MD2Gפ דרום "מו

Hפ דרום קווין"מו

MD2Iיצחק בית .2

MD2 Jיצחקבית . 3

MD2 Kיצחקבית . 4

MD2Lבית עוזיאל 

Mבית עוזיאל קווין

MD2Nשדות ים 

Oיצחק קווין בית . 5



PCR-RAPDחלוקה לקבוצות על סמך 



PCR-RAPDהמשך 

עד כה ישנם

קבוצות11



ביקורת אילוח בשיטת תרחיף נבגים



ביקורתביקורתK3תבדיד J5תבדיד

(ל"מ/נבגים106בריכוז ) נבגיםבתרחיף שיטת אילוח 



ביקורת אילוח בשיטת דוחן



(ג אדמה"ק1ל ' ג7בריכוז )שיטת אילוח עם דוחן

ביקורתביקורתK3תבדיד J5תבדיד



נציגיםלתבדידיםתוצאות ריצוף 

אננסבצמחי שהראו תסמינים 
התבדידשם GenBank-להשוואה הומולוגיה% 

99%Fusarium oxysporumJ1

99%Fusarium solani/Fusarium falciformeJ2

99%Fusarium solani/Fusarium falciformeJ4

99%Fusarium solaniJ5

99%Fusarium falciforme/Fusarium solaniK3



סיכום

הפוזריוםמתבדידימבחן קוך בוצע בהצלחה עם חלק •

–לא צלח מאולחתעל ידי שתילת שתילים לתוך אדמה " טבעי"אילוח •
ייתכן והצמחים צריכים להיות בעקה מסוימת להראות תסמינים

מצמחים חוליםפוזריוםתבדידיבודדו וזוהו רק •

לשירותים להגנת הצומח  או ריצופים יועברו /ותבדידיםאוסף •
וביקורת לצורך אבחון עתידי  



תודה להקשבה


