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 תקציר.1

הובלה  לורך כבול עם בצוברים נארזיםקליפתם  התייצבות טרם לייצוא נאספיםה תפוחי אדמה  :הצגת הבעיה

 המתפתחים ,)בזן ניקולה( הקליפה גבי על יםינקרוט שעם כתמי בהופעת עלייה חלה האחרונות בשנים. ימית

  ". כהים כתמים" ומכונים וההובלה האחסון במהלך

   .ואפיון התנאים המשרים את הופעתם" כתמים הכהים"גילוי הגורם להופעת ה מטרת המחקר

בידוד ; "כתמים הכהים"ביצוע מדידות באחסון מסחרי לאפיון תנאי הסביבה בהם נוצרים ה :שיטות העבודה

פיתוח שיטת אילוח מלאכותי בגורם ; ובשיטה גנטית בשיטות פיטופתולוגיות מקובלותהמחלה וזיהוי גורם 

  .ביוכימי ומולקולארי של תגובת הרקמה לפתוגן ,אפיון היסטולוגי. הסימפטומים

, )צ"מ 8(אפיון התנאים בהם נוצרים הכתמים הכהים הראה שטמפרטורת האחסון הרצוייה  :תוצאות עיקריות

 הפקעות של וההובלה האחסון תנאי את תהמישד מודל מערכת בניית.  ימים מהאסיף 25מתקבלת רק לאחר 

 האחסון מחלת שמקור הוודאות והגברת, צ"מ 13-14 -ב קוך מבחן של השלמתו את אפשרה, במסחר

  internal transcribed spacer  -ה רצף אנליזתמ. "הכהים הכתמים"מ שבודדה,  Rhizoctonia solaniפטרייהב

)ITS (ה של- DNA 98.3 שלבשיעור  דמיון נמצא ,נגועותה פקעותהמ התקבלש ,התבדיד של הריבוזומאלי-

 בחינה. א"תפושהיא הקבוצה השכיחה ביותר ב(AG-3) קבוצת אנסטומוזיס מR. solani -ל 99.4%

 חמצן מי הצטברות של ייחודית תגובה הראתה ,בפטרייה ודבקת מלאכותיתמ ,פצועה רקמה של מיקרוסקופית

 הגנים של מוגבר ביטוי נמצא בנוסף. שעם תאי של שכבות של מוגברת ביצירה המלווה הפרידרם ברקמת

StKCS6 ו- CYP86A33 בהתאמה  3.4 -ו 6.4  -בשיעור של פי ,א"תפו קליפתב סוברין של ביוסינתזהב המעורבים

 איסוף כי נראה. ההדבקה לאחר שעות 48, 1.5 -בשיעור של פי POP_A בגן עליה כןו ,שעות 24 לאחר כבר

 יתר השתעמות ותגובת בפטרייה אילוח, מוגברת לפציעה מוביל, הקליפה תהתייצבו לפני מוקדם בשלב הפקעות

   .וההובלה האחסון של הקליפה במהלך

למיטב ידיעתנו זהו הדיווח הראשון המצביע על מעורבות פטריית : מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות

 במצב בו הקליפה אינה יציבה, נראה שקירור מואץ של הפקעות הנאספות .הקרקע ריזוקטוניה במחלות אחסון

 14 -יכול לצמצם משמעותית את התפתחות הסימפטומים המופיעים באופטימום של כ, והגלדה אינה דרושה

  .צ ואולי אף ליתר את הצורך בשימוש בכבול"מ

  

  :מבוא ותאור האתגר המחקרי. 2

בשנים . טון בשנה ונמצא במגמת עלייה 20,000 -אורגניים מגיע כיום לכ) א"תפו(היקף יצור תפוחי אדמה  

על גבי הקליפה במהלך " כתמים כהים"המתבטאת בהופעת , חרונות ישנה בעיה בולטת בגידול האורגניהא

). 1תמונה (הסימפטומים האופייניים הינם כתמים יבשים ומחוספסים לא רגולריים בצבע חום כהה . האחסון

הנעשית (ה הימית אולם לאחר האסיף ובמהלך ההובל, לעתים קרובות פקעות שהוצאו מהקרקע נראות ללא פגם

כתמים "השכיחות המתגברת של תופעת ה. של התוצרת ןנוצרים הכתמים הגורמים לעתים לריקבו) בכבול

והמגדלים יזמו , א אורגניים לייצוא"בפקעות המאוחסנות הינה המגבלה העיקרית כיום ביצור תפו" הכהים

  .קריאה דחופה להתמודדות עם התופעה

מרמזת על קשר אפשרי לתנאי הגידול הייחודיים או לשלב ', סאנטה'ו' יקולהנ'הישנות התופעה בזני היצוא  

עבודות . ]1[המוביל ליותר נזקים מכנים ואילוח מיקרוביאלי ) קליפות(האסיף המוקדם טרם התייצבות הקליפה 

הראו שפתוגנים שמקורם בזרעי האם או באילוח המתרחש בקרקע יש , א"בגידול אורגני של תפו, מוקדמות

הנחת העבודה היא שתנאי ההזנה  ]1,2[ביכולתם ליצור סימפטומים אופייניים רק בשלב מאוחר יותר באחסון 
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מובילים להתנהגות , או איסוף פקעות קליפות בשלב שהינו טרום הבשלה/המיוחדים לגידול האורגני ו

של רקמת פקעות , מיסוג אחר, ת בספרות עדויות להחמהקיימו. פיסיולוגית שונה מזאת שבגידול הקונבנציונאלי

הפקעות מובלות במיכלים או צוברים המכילים כמויות גדולות . ]3,4[א כתוצאה ממחסור במרכיבי הזנה "תפו

מצטבר כפסולת ,  מחצב טבעי ההולך ומידלדל, אלא שהכבול. ומונע איבוד נוזלים תשל כבול היוצר אוירה ייחודי

פיתרון לבעיית הכתמים הכהים . תחליף מטעמים אקולוגיים וכלכלייםאצל הלקוחות הקוראים למצוא לו 

  .הינו פיתרון מועדף ,שיוביל גם למציאת תחליף לכבול כמצע הובלה

    
בפקעות מהזן ניקולה " כתמים כהים:  "1תמונה 

התופעה . שנוצרו ספונטנית במהלך יצוא לאנגליה

  .התגלתה רק בארץ היעד

  

  

  

  

    

א אורגניים הנאספים לפני התיצבות "הבנת הגורמים להיווצרות כתמים כהים באחסון תפו: מטרות המחקר. 3

בידוד גורם פתוגני ; "כתמים הכהים"אפיון תנאי הסביבה בהם נוצרים ה: תהמטרות הספציפיו.  קליפתם

  .שתעמות היתר של הרקמהיביוכימי ומולקולארי של תגובת ה, אפיון היסטולוגי;  אפשרי

  

   :הניסויים שבוצעועיקרי . 4

 חזרה יובאו, ימית הובלה לאחר, אופייניים סימפטומים עם פקעות - הכהים מהכתמים פתוגנים בידוד 4.1

 מופע בעלות פטריות מספר בודדו האופייניים מהסימפטומים. קוך מבחן והשלמת הפתוגן בידוד לצורך ארצה

 פיטופטורה, פוזריום, ריזוקטוניה הסוגים לזיהוי הביא מיקרוסקופי אפיון). 2 איור( תפטיר צימוח של שונה

 של בטמפרטורה ימים 7 למשך והודגרו ניקולה מהזן פקעות אולחו קוך מבחן את להשלים בניסיון .וטריכודרמה

25°C לכתמים ביותר והדומים הקשים הסימפטומים את יצרה אכן ריזוקטוניה שהפטרייה נראה. לח בתא 

 קושי היה, אולם מהכתמים בידוד נעשה בהם הפעמים ברוב בודד ריזוקטוניה הסוג). 2 איור( הספונטניים

 מה הדיר באופן אופייניים סימפטומים בהשראת

  .מיטביים אינם האילוח שתנאי להנחה שהביא

 ספונטניים מכתמים שבודדו פתוגנים: 2 איור
 אלו פתוגנים בעזרת. ימית בהובלה שהתפתחו

 כתמים לקבלת קוך מבחן להשלים ניסיון נעשה
 ריזוקטוניה תבדידי :A-B). מימין איור( כהים

 החמורים הסימפטומים לקבלת שהובילו
: C. כהים לכתמים ביותר והקרובים
 תבדידי :E-F. פיטופטורה :D. טריכודרמה
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, המלאכותי האילוח יכולת את לשפר בניסיון -הכהים הכתמים נוצרים בהם התנאים אפיון -צוברים ניסוי 4.2

 הסימפטומים של ספונטנית להיווצרות המובילים הסביבה תנאי נלמדו, חשוב לנו היה שנראה מחקרי כלי

). 3A איור( אחד כל טון 1.25 של מסחריים צוברים בארבעה אוחסנו ניקולה מהזן א"תפו פקעות. האופייניים

 הפקעות סביבת של ההתחלתית הטמפרטורה 8°C. של בטמפרטורה מסחריים אחסון בחדרי הודגרו הצוברים

 ירדה בצוברים הטמפרטורה, במפתיע. לאחסון הראשון בשבוע 14°C -ל ועלתה 12-13°C הייתה בצובר

 - מ עלה הפקעות את בסובב באוויר ח"פד ריכוז). 3C איור( אחסון ימי 25 לאחר רק, )8°C( החדר לטמפרטורת

). 3C איור( שבועות שלושה לאחר רק ההתחלתית לרמתו וחזר לאחסון הראשון השבוע במהלך 0.6% -ל 0.15%

 הקולונה את זיהמו אשר נוספים גזים של לנוכחותם הקולונה רגישות בשל למדוד היה ניתן לא האתילן ריכוז את

 אינם הנתונים( אתנול הוא גבוה בריכוז בצוברים שנמצאו האפשריים הגזים אחד. האתילן מדידת את מנעו ובכך

 הכבול האחסון לאחר. הכבול ממשקל 60% -ל הגיעה הניסוי בתחילת הפקעות סביב המים תכולת. )מוצגים

 הסביבה לטובת נוזלים איבד

 בכל הגבהים שנמדדו אך בעיקר

  ).3B איור( התחתון בחלק

                                                                                                                                                                                               
 הכבול רטיבות השתנות: 3 איור

- הדו הפחמן רמתו הטמפרטורה
 פקעות אחסון במהלך חמצני
 בצובר ניקולה מהזן א"תפו

 .אסיףה לאחר מיד מסחרי
 של ממוצע מייצגים הנתונים
). צוברים( חזרות ארבע

 בטמפרטורה אוחסנו הצוברים
 מסחרי צוברצילום  - C°8 .A של

 פקעות טון 1.25 המכיל ארוז
ומחווט בחיישני  וכבול א"תפו

 הכבול רטיבות - B. טמפרטורה
 נדגם. בצובר שונים בגבהים
, אחסון שבועות 5 לאחר כבול

: בצובר גבהים מחמישה
. העליון לחלק הצובר מתחתית

 במקביל הוצבה עמודה כל
 - A .C צילוםב המקורי לגובה

 היומית הטמפרטורה השתנות
 כפי) כחול קו( הממוצעת
 חושבה התקן סטיית. גבהים מארבעה נלקחו מדידות). אדום קו(ח "פד רמות והשתנות דקות 20 כל שנמדדה
  .צוברים מארבעה

  

  

  הפתוגן ובידוד קוך מבחן השלמת 4.3

 זקוק" הכהים הכתמים" להיווצרות הגורם שהפתוגן ההנחה את העלה הדיר באופן קוך מבחן בהשלמת הקושי

 טמפרטורה, לחות( בצוברים הפקעות סביבת תנאי לימוד. מסחרי באחסון המתקיימים ספציפיים סביבה לתנאי

 את בהצלחה ולהשלים מעבדה בתנאי מודל מערכת בניית פשריא" הכהים הכתמים" נוצרים בהם) גזים ואווירת

. בריאות פקעות לאילוח ושמשו) 4A איור( נקרוטיים, רגולריים- אי מכתמים בודדו פתוגנים מספר. קוך מבחן

 הסרה עם רק התקבלו אופייניים סימפטומים. שבועיים למשך 14°C של' בטמפ לח בתא הודגרו הפקעות
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). 4B איור" (הכהים הכתמים"מ שבודד הריזוקטוניה בתבדיד האילוח לפעולת בסמוך הקליפה של מקומית

) 4F איור( לקליפה מעבר אל התפתחו ולא שטחיים נותרו הריזוקטוניה תבדידי עם באילוח שהתקבלו הכתמים

  הפקעת ליבת אל חדרו ,P. infestans כגון, שבודדו אחרים שפתוגנים בזמן זאת ,הספונטניים בכתמים כמו

מהכתמים שהתקבלו בודדה שוב ריזוקטוניה שזוהתה תחת מיקרוסקופ לפי המאפיינים שנזכרו לעיל  ).4D איור(

 החלמה קליפת פיתחו) ביקורת( בלבד PDA בדסקית זהים בתנאים שאולחו הפקעות .ובכך הושלם מבחן קוך

  .)4B,E איור( ספונטנית הגלדה המאפיינת

  
 מהזן פקעות בקליפת המתפתחים כהים כתמים: 4 איור

 ביקורת פקעות - B. מסחר בתנאי ספונטני אילוח - A. ניקולה
 שלושה -C. בלבד באגר ואילוח פציעה לאחר ימים שלושה
 שבודד R. solani בתבדיד ואילוח פציעה לאחר ימים

 PDA הדסקית הנחת אזור על מורה שחור החץ. מהכתמים
 .P-ב אילוח, רוחב חתך - D .הפטרייה תפטיר ללא או עם

infestans   קליפה חודר לפתוגן כדוגמה .E - רוחב חתך ,
 אילוח, רוחב חתך - PDA .F בדסקית אילוח ביקורת פקעת

-G .ולא חודר קליפה מהכתמים שבודד R. solani בתבדיד
H - דסקיות רוחב לא מאולחות ומאולחות בהתאמה.  
  

 התפתחות על וחנקן סידן ההזנה גורמי השפעת 4.4

  " הכהים הכתמים"

 הנהוגות והסידן החנקן ברמות שינוי עם האחרונות בשנים המחלה הופעת את שקשרו מגדלים עדויות בשל

 כך לצורך. ניקולה בזן" הכהים הכתמים" ביצירת אלו הזנה גורמי של מעורבותם את לבדוק הוחלט, בגידול

  .וסידן חנקן רמות בשלוש, סגורה בחממה פרלייט במצע א"תפו צמחי גודלו

 הפקעות גבי על R. solani-ל אופייניים בקשיונות הבחנו מהזריעה 80 -ה ביום כבר: פיטופתולוגיים מדדים 4.14.

 נוצרו המאולחים הטיפולים בכל כי נמצא הגידול תקופת בתום, ואכן). 5C איור( המאולחים הטיפולים בכל

 נצפתה האחסון במהלך).  5F-Gאיור( אופייניים" כהים כתמים" נמצאו לא אך הפקעות קליפת גבי על קשיונות

 האופייניים קשים וריקבונות Pectobacterium carotovorum לחיידקי האופייניים לחים בריקבונות נגיעות

 הפקעת קליפת האחסון לאחר). מוצגים לא נתונים( הטיפולים אחד עם בקורלציה לא אולם פוזריום לפטריות

 ניתן). 5H-J איור" (כהים כתמים" של הספונטני במופע לא כי אם לכתמים שהתפתחו קשיונות מעל התפתחה

  . מהקליפה חלק הסרת לאחר באיור הקישיונות את לראות

  

. 

A B C

ED F

HG
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 והנחת פרלייט בדלי ניקולה פקעות שלוש זריעת: A. 'ניקולה' א"תפו בצמחי חממה בתנאי הזנה ניסוי: 5 איור
 מטיפול הזריעה לאחר יום 80 שהוצאו פקעות: C הגידול במהלך א"תפו צמחי: B. ביניהם T בתעלת הקישיונות

 מאולח וטיפול )ביקורת( מאולח לא טיפול של שורשים: E-D). בהתאמה ומימין שמאל( אילוח וללא מאולח
 באיור הפקעות של תקריב צילום :H-I) בהתאמה( הניסוי לאחר מיד ומאולחות ביקורת פקעות :G -F בהתאמה

J ,קשיונות מעל קליפה כיסוי .J :האחסון לאחר חודש ביקורת פקעות ומימין מאולחות פקעות משמאל.  
 

 אחד עם בקורלציה אחר נזק או הצימוח בעוצמת הבדל נצפה לא הצמח בנוף: גידול מדדי על השפעה 4.24.

 קשר בלי להחמה יותר נטה צבעם וכן, השורשים את קיצר, מועטה שורשים הסתעפות השרה האילוח. הטיפולים

 משקל, גודל היו בפקעות ופגיעה ביבול פחת לאמוד מנת על שנבדקו הפרמטרים). 5D-E איור( הדישון לטיפולי

 אך, לאילוח ההזנה גורמי בין אינטראקציה כל נמצאה לא גורמי תלת במבנה ANOVA בניתוח. הפקעות ומספר

 השפעת היא שנמצאה היחידה ואינטראקציה בנפרד אחד כל, וסידן חנקן לגורמים מובהקת השפעה נמצאה

 0.018 של במובהקות הסידן מרמת הושפע לצמח הכולל הפקעות משקל. הפקעות משקל על לחנקן סידן שילוב

<P .6 איור( וגבוהים בינוניים בריכוזים טיפול לעומת משמעותית הפקעות משקל את הפחית נמוך סידן ריכוזA .(

 הפקעות משקל. P<0.0062 של מובהקות ברמת הכללי הפקעות משקל על מובהקת השפעה הייתה החנקן לרמות

 ריכוזים לעומת במובהק לא אך בינוניים חנקן ריכוזי לעומת גבוהים חנקן בריכוזי משמעותית קטן לצמח הכללי

. הדישון לטיפולי בהתאם אחידה מגמה על שמרה לא הפקעות משקל על האילוח השפעת). 6A איור( נמוכים

A

JIH

GFED

B C
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 יותר גבוה היה הפקעות משקל בו) בינוניים וסידן חנקן ריכוזי( 5 טיפול הוא הבדל שהראה היחיד הטיפול

 טיפולי). 6A איור( לאילוח ההזנה גורמי בין אינטראקציה נצפתה לא השונות בניתוח, אולם אילוח ללא בטיפול

. הפקעות מספר על השפעה נרשמה לא הסידן לריכוזי). 6B איור( הפקעות מספר את במובהק העלו נמוך חנקן

 בין אינטראקציה נצפתה לא כללי באופן אך) נמוך וסידן גבוה חנקן ריכוז( 7 מספר בטיפול רק השפיע האילוח

 של מובהקות ברמת הפקעות גודל את הפחיתו גבוהים או נמוכים סידן טיפולי. ההזנה לגורמי האילוח

P<0.0234 בשני הפקעות גודל על השפיע בפטרייה האילוח. במסחר המיושם האמצעי לריכוז בהשוואה 

  ).6C איור( הביקורת טיפולי לעומת 7 - ו 5, טיפולים

  
  
  
  

 X -ה ציר. הזריעה לאחר ימים 110 היבול איכות על וחנקן בסידן דיפרנציאלית והזנה אילוח השפעת: 6 איור
 כחול בצבע העמודות). לליטר ג"במ( טיפול בכל שניתנו )תחתון( והסידן) עליון( החנקן ריכוזי שילוב מציין

 שבודדה R. solani - ב אילוח טיפול מייצגות אדום בצבע העמודות). ביקורת( אילוח ללא טיפולים מייצגות
 וניתוחי מרכיבי איור לכל מימין). SE( תקן שגיאת מייצגות עמודה כל מעל השגיאה קווי עמודות. כהים מכתמים
 ממוצע -α .A=0.05 של ברמה מבוהקות מעיד(*)  סימון. גורמי תלת בניתוח JMP בתוכנת שבוצעו כפי השונות
 גודל אינדקס לפי הפקעות גודל התפלגות -C. לטיפול הפקעות מספר ממוצע -B). ג"ק( לטיפול הפקעות משקל

  ).1=וקטן 5=בינוני, 10=גדול(
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משקל הפקעות

סידן
חנקן
סידן*חנקן
אילוח
סידן*אילוח
חנקן*אילוח
סידן*חנקן*אילוח

Source
   2
   2
   4
   1
   2
   2
   4

Nparm
2
2
4
1
2
2
4

DF
0.65491904
0.86246450
0.85656671
0.24676852
0.00869668
0.03669482
0.25824143

Sum of
Squares

4.4601
5.8736
2.9167
3.3611
0.0592
0.2499
0.8793

F Ratio
0.0186*
0.0062*
0.0345*
0.0750
0.9426
0.7802
0.4860

Prob > F

Effect Tests

A

N
Ca

B

N
Ca

סידן
חנקן
סידן*חנקן
אילוח
סידן*אילוח
חנקן*אילוח
סידן*חנקן*אילוח

Source
   2
   2
   4
   1
   2
   2
   4

Nparm
2
2
4
1
2
2
4

DF
44.33333

463.00000
48.66667
4.74074

23.37037
330.25926
42.29630

Sum of
Squares

0.3486
3.6404
0.1913
0.0745
0.1838
2.5967
0.1663

F Ratio
0.7080
0.0363*
0.9414
0.7864
0.8329
0.0884
0.9541

Prob > F

Effect Tests

מספר הפקעות

סידן
חנקן
סידן*חנקן
אילוח
סידן*אילוח
חנקן*אילוח
סידן*חנקן*אילוח

Source
   2
   2
   4
   1
   2
   2
   4

Nparm
2
2
4
1
2
2
4

DF
0.22630000
0.01991111
0.19208889
0.00856296
0.03071481
0.08623704
0.07058519

Sum of
Squares

4.1764
0.3675
1.7725
0.3161
0.5668
1.5915
0.6513

F Ratio
0.0234*
0.6951
0.1558
0.5775
0.5723
0.2176
0.6297

Prob > F

Effect Tests
גודל הפקעות

N
Ca

C
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  rDNA-ITS בעזרת כהים מכתמים R. solani תבדיד אפיון 4.5

 וכן R. solani -ל אופייניים אינם מלאכותי ובאילוח ספונטני באילוח שהתקבלו שהסימפטומים כיוון

 לאפיין עלה הצורך, מהצפוי שונה מעט הייתה המזון מצע גבי על הקישיונות ופיזור התפטיר צימוח מורפולוגית

 מדובר אכן כי הראה במיקרוסקופ הפטרייה תפטיר של ראשוני ואפיון זיהוי. לתופעה כגורם שזוהה התבדיד את

 מחיצת, T בצורת מרכזי מקור הסתעפות: כגון הפטרייה מאפייני פי על בוססה זו קביעה). 7 איור( בריזוקטוניה

 חום-צהוב פיגמנט וצבירת, קשיונות סביב חבית דמויי תאים, קשיונות יצירת, להסתעפות קרובה) ספטום( התא

 רצפי בהשוואת. האנסטומוזיס וקבוצת המין קביעת לשם מספקת לא זו בחינה אולם .]5,6[ התפטיר בתאי

rDNA-ITS )Internal Transcribed Spacer (משתייך התבדיד כי נמצא קיים פילוגנטי לעץ שבודד התבדיד של 

 של ITS רצפי בין בוצעה ההשוואה). 8 איור( PT הקבוצה ולתת) AG3( 3 אנאסטומוזיס מקבוצת R. solani -ל

) similarity( ודמיון) identity( זהות. הגנים בבנק המופקדים ידועים תבדידים של רצפים לאותם הנבדק התבדיד

 ומסוכמות ]MatGat ]7 התוכנה ידי על חושבו TB - ו PT האנסטומוזיס קבוצות תת ובין בתוך התבדיד של הרצף

 - ו 98.9% היו PT תבדידי לשאר הנבדק התבדיד בין הזהות של והמקסימום המינימום ערכי. 1' מס בטבלה

 נשמרה מגמה אותה. 95.1% היו TB תבדידי לעומת התבדיד של הזהות הערכי, זאת לעומת. בהתאמה, 99.4%

 תת לעומת בהרבה נמוכים היו כצפוי) out-group( החוץ קבוצת מול הערכים. הקבוצות תת ובתוך בין בדמיון גם

  .צותוהקב

  
 אור במיקרוסקופ בחינה: 7  איור
 הריזוקטוניה תפטיר מאפייני של

: A. הכהים מהכתמים שבודדה
 השחור החץ. קשיונות של היווצרות

: B-C. חבית דמוי תאי על מורה
 תאים ומחיצות T בצורת הסתעפות
 .ההסתעפות לאזור קרובות

  
 
 
  
  
  
 

 של פילוגנטי עץ :8  איור
 של 3 האנסטומוזיס קבוצת

R. solani פי על שנבנה 
- ו ITS1 רצפי השוואת

ITS2 ה של-rDNA .
 נעשתה הרצפים השוואת
 BCM תוכנת בעזרת

search launcher ,עיבוד 
 תוכנת בעזרת הרצפים

GeneDoc ,העץ בניית 
 תוכנת בעזרת הפילוגנטי

EMBL-EBI תוכנת בעזרת ושרטוטו TreeView .בעץ ענף כל. התבדידים בין הגנטי השוני את מסמל הסרגל 
 ונלקח חוץ כקבוצת שימש AY684917 התבדיד. בעץ הוצגו 60% -מ מעל ערכים. Bootstrap ערך ידי על נתמך

0.1

AY684917
AB000004
AB000001

AY154319
94

99

AB019023
AB000042

Rh17
68

AB019017
90

85

A.rolfsii

AG3

PT

TB

A CB



 

 

9

9

. TB-tobacco-ו PT-potato מימין מוצגים קבוצה תתי. [Athelia (Sclerotium) rolfsii] שונה מאורגניזם
   .Rh17  - כ מוצג כהים מכתמים שבודד הריזוקטוניה תבדיד
. TB - ו  PT האנסטומוזיס קבוצת תתי ובתוך בין ודמיון זהות טווחי המייצגים rDNA-ITS רצפי :1 טבלה
 AY684917 Athelia (Sclerotium) התבדיד. Rh17 -כ מסומן כהים מכתמים שבודד הריזוקטוניה תבדיד
rolfsii חוץ כקבוצת שימש )out-group(  

 

  

  

  

  R. solani - ב לאילוח בתגובה מוגברת פרידרם ויצירת ROS הצטברות 4.6

 מקום היה, הקליפה של יציב הלא ולמצבה הפקעות של הצעיר הפיסיולוגי לגיל הייחודיים הסימפטומים בשל

 רקמה אכן. בפטרייה לאילוח הצמחית הרקמה בתגובת האופיינית וההשתעמות הנקרוזה של מקורה האם לבחון

 של ומוגברת מהירה ביצירה שלוותה ROS של מוגברת הצטברות הראתה מלאכותי באופן מאולחות מפקעות

 סימנים הראתה לא מאולחות לא מפקעות רקמה). 9B איור( מוגברת השתעמות מכך וכתוצאה החלמה פרידרם

  שבקורטקס העמילופלסטים באזור לכך סימנים למרות, הפציעה לאחר שעות 48, הפרידרם באזור ROS -ל

 נצבע המאולח הפרידרם ורוב לרקמה הריזוקטוניה תפטיר חדירת את תאמה החמצן מי הצטברות). 9A איור(

  ).9B איור( שמתחתיו הקורטס רקמת גם כמו) DCF( הספציפי בצבען

תאים מהמכילים  שכבות במספר בעליה ביטוי לידי באה, בפטרייה האילוח בעקבות הנוצרת היתר השתעמות

 באדום שנצבעו הסוברין שכבות 6±2 הופיעו מאולחת לא אך פצועה שבקליפה בעודש כך. בקליפה שנוצרו סוברין

 ימים 3 תוך 10±2 -ל התאים שכבות ממוצע עלה, מלאכותית מאולחת שברקמה הרי, Sudan IV הצבען ידי על

מעל לשכבת השעם נוצרה שכבת סגירה גדולה ומשמעותית לרקמה האולחת לעומת הלא . ואילוח מפציעה

רקמת הסגירה מזוהה מורפולוגית כתאי פרנכימה שעברו השתעמות עם הפציעה ומכאן ). 9C, 9E( מאולחת

). 9D,9F איורים( 365nm של גל באורכי U.Vבתאורת  שנצפתההמוגברת  כחולה אוטופלואורוצנטיתהזהירה ה

איורים (פרידרם רקמת קורטקס מגיבה מהר יותר ליצירת , שעות 72,כמו כן ניתן לראות כי באותו טווח זמן 

9C-F (אשר בטווח זמן זה נמצאת רק ביצירת שכבת הסגירה , לעומת רקמת ליבת הפקעת המכילה תאי פרנכימה

  Identity
  1 2 3 4 5 6 7 8

similarity

TB
1. 
AB000001  100 100 94.8 95.1 95.4 94.9 61.7

TB
2. 
AY154319 100  100 94.8 95.1 95.4 94.9 61.7

TB
3. 
AB000004 100 100  94.8 95.1 95.4 94.9 61.7

PT
4. 
AB000042 94.9 94.9 94.9  99.4 98.3 98.9 63.1

PT 5. Rh17   95.2 95.2 95.2 99.4  98.3 98.9 63.4

PT
6. 
AB019023 95.4 95.4 95.4 98.3 98.3  98.1 62.9

PT
7. 
AB019017 95.2 95.2 95.2 98.9 98.9 98.1  63.3

Out 
Group

8. 
AY684917 65 65 65 66.9 67.3 66.9 67.3  



10

להראות  ם

 המקובעת 

 ,UV .I רת

 להשראת ת

 את ]8[ של

 StKCS6 י

-10A איור

 איור( קורת

 POP_A ן

רם שאמורים

 וגם ברקמה

האר תחת אור

האפשרות נה

ש לתיאור ם

ביטו. זו רכת

א( הביקורת ת

לביק השוואה

בג שעות 72 

פרידרן תאי 

תכים החיים

א מקרוסקופ
.  

R. s  

נבחנ, המטופל

בהתאם. ברין

במער חשובים

לעומת טוניה

בה האילוח ר

CYP ולאחר 

 נוצרו עדיין

גם בחתנוצרה 

במ שנצפו כפי 
.UV בהארת 

olani -ב לוח
ה בפרידרם ר

סוב היוצר י

ח גנים שלושה

בריזוק אילוח

לאחר שעות 

S ו - P86A33

10

רים אלו לא

ת הסגירה שנ

  .ה בלבד

, בהתאמה ת
 אור קרוסקופ

לאיל בתגובה

יתר שתעמות

הביוכימ לול

בש עלייה אנו

א לאחר שעות

P 48, 1.5 פי

StKCS6 נים
 .ו

9G-H .(באיור

שכבת.  9Iור 

רקמה הפצועה

ומאולחות רת
במק) קליפה(

ב סוברין של ה

הש הפטרייה 

במסל רכיבים

הרא, בה רבים

ש 24, התאמה

POP_A הגן 

בגנ האילוח ר

טוי לקדמותו

Hאיורים (ת 

ר כמוצג באיו

חת לעומת הר

 יתר
  דרם
קיות 
 תית
 דדה
A-, 
 קמת
) מה
 ילוח
 צים
 דום
, ייה
 תאי
C-, 
 קמת
 ורת
Sud 
 אור
. מה
 קמת
 לחת

 ידי 
 אים
 תחת
החץ 
ירה 

G-, 
ביקו א" תפו
( טבעי רידרם

בביוסינתזה ם

משרה בו נון

למר קודדים

המעור הגנים

בה, 3.4 ופי 6

 בביטוי לייה

לאחר שעות 

ריהן חזר בביט

אילוח כאחת

סודרים בטור

קמה המאולח

 השתעמות
פריד צירת
ודסק למות
מלאכות לחות

R. s שבוד
B. הכהים 
רק של ם

בהתאמ( ולחת
אי לאחר 
 DCF .החיצ
ואד לבן, ל

הפטרי תפטיר
ות, רידרם
D. התאמה

רק של ם
ביק פקעת

dan IV ידי 
א במקרוסקופ

 UV ,בהתאמ
רק של חיים 

מאול פקעת
על שנצבעה 

שנרא כפי 
ות אור 

ה. בהתאמה 
ל שכבת הסג

P- פלוגן .-H
מדסקיות  עת

מפר מקובעת 

המעורבים ם

המנגנ מהו ין

המק גנים של

ה ואת סוברין

C 6.5 פי עלה

על נצפתה כך

48 נעצרה ה

לבד כשלאחר

 

 

בביקורת ובא

מאורגנים ומס

עבה יותר ברק

        

ה: 9 איור
ותהליך יצ

של פקעותב
מאול א"תפו
solani  -ב

 מהכתמים
חיי חתכים
ומאו ביקורת

שעות 48
 -ב צבועות
כחול בצבע
ת על מורים
הפ שכבת

בה, קורטקס
חיי חתכים
בפ פרידרם
 על שנצבעה

ב שנראים כפי
הארת ותחת
E-F, חתכים

בפ פרידרם
בריזוקטוניה
Sudan IV
במקרוסקופ

,UV הארת
הלבן מורה על

Pm- פלם .g
מקובע רקמה
 ברקמה חתך

  

גני ביטוי 4.7

להבי במטרה

ש יתר ביטוי

הס ביוסינתזת

CYP86A33 -ו

B .(לכ בנוסף

10C .(המגמה

בל 24ונמשכה 

ב

מ

ע

א
ו
ב
ת
ב
מ
ח
ב
8
צ
ב
מ
ש
ק
ח
פ
ש
כ
ו

F
פ
ב

V
ב
ה
ה

m
ר
ח
 

7

ב

ב

ב

ו

B

C
ו



 

 

11

11

  

 .R -ב א"תפו פקעת אילוח השפעת: 10 איור
solani בביוסינטזה המעורבים גנים ביטוי על 

   -ו StKCS6, CYP86A33 סוברין של
POP_A )A, B, C הביטוי רמת). בהתאמה 

 Quantitative Real-time באנליזת נבחנה
RT-PCR .עם השוואה ידי על נורמלו הערכים 

. 18S )(housekeeping reference gene הגן
 48, 24, 4, 0: זמנים בחמישה נאספה הרקמה

 מייצגת שחורה עמודה מועד בכל. שעות 72 -ו
 הפקעות את ולבנה הביקורת פקעות את

 .בריזוקטוניה המאולחות
  

  דיון. 5

 ליצירת המובילים התנאים אפיון 5.1

פקעות ב" כהים כתמים" -"כהים כתמים"

 ןקליפת התייצבות לפני ותהנאספ א"תפו

 לאפיון בצוברים אחסון במהלך נוצרים

ובהם  הפקעות מאוחסנות בהם התנאים

 רב ערך נמצא" כתמים הכהים"מופיעים ה

 בתנאי התופעה של סימולציה לבצע ביכולת

 מתוך 8°C -ב אוחסנו הצוברים. מעבדה

 תוך תרד הפקעות טמפרטורת כי ציפייה

 הטמפרטורה במפתיע, אולם ימים מספר

 ח"הפד רמת גם וכך הראשון בשבוע עלתה

 הקליף בשלב הפקעות אסיף. הפקעות בסביבת

 הנראה ככל תרם, הקליפה התייצבות לפני עוד

 כחלק, הפקעות של המוגברת לנשימה

 ויצירת ההגלדה בתהליך. ההגלדה מתהליך

 תאים של מואצת התחלקות ישנה הפרידרם

, מתייצבת הקליפה שבועות שלושה לאחר. ח"פד ושחרור מואצת נשימה ומכאן הפלוגן של מריסטמטיים

 אך מסוחרר אלו אחסון בחדרי האוויר. בטמפרטורות וירידה ח"הפד ברמות ירידה חלה כן ועל מואט התהליך

 אובדן היא זה בניסוי שנצפתה נוספת תופעה. כםובתו לסביבה הצוברים בין יעילה אינה האוויר תחלופת כי יתכן

 בתחתית נוזלים להצטברות ציפינו בה המוקדמת להערכה בניגוד וזאת הפקעות את העוטף בכבול הנוזלים

 עלתה הנשימה ברמת העלייה שעם להניח ניתן, האחסון בסוף בוצעו בכבול הרטיבות שמדידות כיוון. הצובר

 לירידה האחסוןתקופת  בסוף הביאו הפקעות של ההדרגתית וההצטננות האוויר תנועת אך, הצובר תוךב רטיבות

  .ההתחלתי למצב בהשוואה הכבול ברטיבות

 הנראה ככל מקבלת Rhizoctonia solani בפטרייה באילוח שמקורה נמצאאשר , "הכהים הכתמים" תופעת

 שלא קליפות בפקעות, קודמות בעבודות שהוכח כפי. ההגלדה תהליך קיום ומאי הקליפה יציבות מחוסר עידוד

 הפתוגן ונוכחות הפקעות רגישות של שילוב היא המחלה התרחשות זה במקרה גם כי נראה, מספקת הגלדה עברו

  . התופעה להיווצרות אופטימאליים בתנאים
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 הגבוהה הלחות בשילוב בצוברים מוגברת מנשימה כתוצאה לריזוקטוניה הנוחה הטמפרטורה כי היא ההערכה

 עונות שתי ישנן בישראל. הפטרייה להתבססות הנוחים לתנאים מובילה, מהפקעות או מהכבול המשתחררת

 האביבי באסיף. הסתיו אסיף לאחר בחורף נעשו אלו בדיקות. ובסתיו באביב, א"תפו אסיףעיקריות של 

 דבר, זמן לאורך להמשך צפוי הפקעות קירור ותהליך יותר גבוהה באחסון הפקעות של ההתחלתית הטמפרטורה

 ולכן קליף במצב פקעות נאספות לא האביב בעונת שיווקיים מטעמים אולם .התופעה להחמרת להוביל שעלול

  . זאת בעונה נצפתה לא שהתופעה הסיבה שזאת נראה

 קוך מבחן בעת ביצוע  חשוב שיושםסיפק מידע  בצובר התנאים לימוד -קוך מבחן והשלמת הפתוגן בידוד 5.2

 הפטרייה היא R. solani שאכן ולקבוע, 95% -כ  של ביעילותלקבלת סימפטומים  אופטימאלייםבתנאים 

 גם גורמת R. solani שהפטרייה לכך עדות לראשונה מוצגת זאת בעבודה ,למעשה ".הכהים כתמים"ל הגורמת

 מכני נזק בשל או מכוונת פציעה ידי על, והחדירה הצעירה הקליפה מחסום מעבר עם. א"בתפו אחסון למחלת

 תורם ספק ללא הקליפה התייצבות לפני הפקעות אסיף. הפרידרם ברקמת הפטרייה מתבססת האסיף במהלך

 מסימפטומים שבודדו שונים פתוגנים מתוך). קליפות( הקיימת הקליפה רגישות בשל, רבים חדירה פצעי ליצירת

, בפרידרם ביותר הקשים כתמיםהפתוגן האחראי העיקרי על התפתחות ה הינה ריזוקטוניה כי נמצא אופייניים

 פרידרםוהתפתחה בהם רקמת  האופייניים הכתמים נצפו לא פציעה ללא בפקעות. מלאכותי אילוח בעקבות

 גורמת R. solani -ו מאחר מפתיעה זו תצפית. בלבד PDA בדסקית "אולחו"ש הביקורת לפקעות בדומה החלמה

 שנאספו פקעותעד כה  ,]9[ באחסון ולא בשדה מתפתחים אשר הפקעת גבי על קשיונותלו גבעולב לכיבים בעיקר

 R. solaniעובדה זו מחזקת את הנחת העבודה כי  .האחסון בשלב זה סימפטום פיתחו לא קשיונות ללא בשדה

   ".כתמים כהים"היא הגורם הראשי ביצירת 

 על השפעה נמצאה לא השונים הדישון לטיפולי -הסימפטומים ביצירת וחנקן סידן הזנה גורמי מעורבות 5.3

" כהים כתמים" שהשרה טיפולאף  נמצא ולא על הפקעות קשיונות נוצרו הטיפולים ובכל מאחר במחלה הנגיעות

 טיפול בין אינטראקציה כל נמצאה לא, הפקעות וגודל משקל, מספר כגון פרמטרים על השפעה לעומת. אופייניים

 רבות עדויות ישנן נמוך פקעות ממספר הנובע הפקעות משקל על החנקן להשפעת. בפטרייה לאילוח מסוים דישון

 על הסידן השפעת. לפקעות ולא הנוף להתפתחות הצמח של העדפה ישנה גבוהים חנקן ובריכוזי מאחר בספרות

ריכוזים שונים בשילוב סוגי קרקע שונות השפיעו על איכות כמות , קודמות בעבודות תוארה הפקעות וגודל מספר

 של מהירה ביצירה מעורבים אף סידן של אופטימאליים ריכוזים כי הראו קודמים מחקרים, ןכמו כ .וגודל היבול

   .פקעות של יותר טובה לגדילה המסייע דבר קליפה

 הטיפולים בכל כן פי על אף. טכניים קשיים בשל, המיושמות הדשן ברמות דיוק מחוסר סבל ההזנה ניסוי

 לא אופייניים" כהים כתמים. "זו נגיעות בשל כנראה השורשים בית של דלדול ונצפה קשיונות נוצרו המאולחים

. צוברים בניסוי לאילוח מתאימים שנמצאו בתנאים יום 40 של ממושך אחסון לאחר גם ספונטני באופן התפתחו

 הכתמים ליצירת שהביא גורמים שילוב יצרו לא) 'וכו בחממה גידול, הפרלייט מצע( הגידול שתנאי יתכן

  . האופייניים

 מספר לפי ריזוקטוניה תבדידי לאפיין נהוג היה בעבר -"כהים כתמים"מ שבודד הריזוקטוניה תבדיד אפיון 5.4

) UNR( גרעיניים-וחד) BNR( גרעיניים-דו, )MNR( גרעיניים רב טיפוסים לפי הייתה כשהחלוקה בתא הגרעינים

 מיני רוב, R. solani למעט. AGs ([10]( אנאסטומוזיס לקבוצות ושיוך הקורים איחוי יכולת לפי וכן

 זה מין תוךב.  [11] הצמח של שונים חלקים מאכלסים כן חלקם כי אם ,א"לתפו פתוגנים אינם הריזוקטוניה

 AG3. בצמח מסוימים לחלקים מוגבלות רובן אך [12] א"תפו מדביקות אשר אנאסטומוזיס קבוצות כמה ןישנ

 -ו א"בתפו PT: קבוצות תתי לשתי מחולקת והיא א"בתפו הריזוקטוניה מחלות לעיקר הגורמת הקבוצה היא
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TB לאפיון המקובלות השיטות אחת. קבוצות מתתי אחת מכל נציגים שלושה נבחרו, קירבתן בשל. [13] בטבק 

 איחוי בעזרת שבוצע בסיווג תמכה זו שיטה .]ITS-rDNA ]14 היא קבוצה תת לרמת עד ריזוקטוניה תבדידי

 קושי שהיה לקבוצות פיתרון זאת בשיטה יש. ]15,16[ קבוצות תתי לכדי הדיוק רמת את העלתה ואף הקורים

 הקבוצות בתוך לאיחוי היכולת אובדן, )התאם- אי( האיחוי לאחר הפטרייה מוות בשל האיחוי בשיטת לבדוק

 שני של מייצגים תבדידים שלושה נבחרו שבוצעה בבדיקה. ]6,17[ מסוימים במקרים אחרות קבוצות עם ואיחוי

, הפילוגנטי העץ פי על. הפילוגנטי לעץ תמיכה הנותנת חוץ קבוצת וכן R. solani של AG3 של הקבוצות תתי

 וזהות דמיון בעל הוא זה כשתבדיד R. solani מהמין 3 האנסטומוזיס לקבוצת משתייך אכן הנבדק התבדיד

 המידע את תואמות אלו תוצאות. TB הקבוצה לתת יותר נמוכים וזהות דמיון לעומת  PTהקבוצה לתת גבוהים

  . ]16[ א"תפו של כפתוגנים נמצאו PT הקבוצה מתת תבדידים אכן ובו בספרות הקיים

 על גבי לקשיונות וכן סטולוןבו גבעולב לכיבים הגורם הגידול בשלב התוקף כפתוגן ידועה R. solani הפטרייה

 נגיעות ללא שנאספו פקעות. האחסון בשלב התוקפת R. solani על דווח לא כה עד אולם [18,19]  פקעות

 נגיעות כל ללא נאספות הפקעות ,"כתמים כהים"כאשר מדובר ב. בהמשך קשיונות פיתחו לא מהשדה בקשיונות

 אך ,בשדה מתרחש כבר אכן האילוח כי הוא והחשד התופעה מתפתחת ממושך אחסון לאחר אך בכתמים

 PT הקבוצה לתת משתייך אמנם זה תבדיד. באחסון -מאוחרת יותר  היא ההתבטאות התסמינים ההתפתחות

 אינו והתבדיד הבדל ישנו )באחסון( התופעה ותזמון, סימפטומים, מזון מצע על הגדילה צורת כגון במאפיינים אך

 החדירה אופיגורמים לשינויים ב באחסוןבאסיף ו השונים והתנאים יתכן. אופיינית R. solani -כ מתנהג

  .כה עד מוכרים היו שלא לסימפטומים מובילים אשר של הפטרייה ברקמה וההתבססות

 מכילים דפנותיהם אשר פלם תאי כוללת א"תפו קליפת - חמצון וגורמי השתעמות -הפקעת רקמת תגובת 4.5

 יחסית איטי לתהליך נחשב לפציעה בתגובה הפלם בתאי וצבירתו הסוברין יצירת. סוברין של יחסית גדולה כמות

 התהליך את לזרז יכולה ביוטית-א או ביוטית עקה כי הראתה קודמת עבודה. [20] ימים 5-10 תוך לשיאו המגיע

 א"תפו בפקעות הראו ]Lulai and   Corsini  ]21 . [20] א"תפו  בקליפת הפרידרם בתאי יתר להשתעמות ולגרום

 -וב  Pectobacterium  caratovorum -ב יותר ומהיר אגרסיבי לאילוח גורם, יהסובריזצ תהליכי עיכוב כי

Fusarium sambucinum . כמו כן הם הראו כי לאחר פציעה ישנה עלייה בגורם הפנולי תחילה ובמקרה של

 הראנו זו בעבודה. מתקפה בפטרייה ישנה עלייה תחילה של הגורם הפנולי ומאוחר יותר עלייה בגורם האליפטי

" הכהים הכתמים" להופעת המובילה הפקעות בקליפת יתר השתעמות תגובת משרה R. solani - ב אילוח כי

 בקליפה נוצרת אשר פרידרם משכבת, התאים ובגודל בארגון, שונה זו השתעמות. הקליפה פני על הנצפים

 שלושת בכל תאים יותר וכללה יותר עבה הייתה בפטרייה לאילוח בתגובה שנוצרה הפרידרם תאי שכבת. טבעית

 בתגובה יותר רבה באטיות ונוצרו יותר מועטות היו אלו תאים שכבות בה הביקורת לעומת הפרידרם מרכיבי

דבר הכרחי להחלמה תקינה ומהירה , כמו כן הרקמה המאולחת פיתחה שכבת סגירה עבה ומהר יותר. לפציעה

, א"תופעה זו נצפתה אף באילוח דסקיות תפו. השל רקמה ומניעת חדירת הפתוגן בשלבים הראשונים של ההדבק

לא מצליחה  R. solaniעבודה קודמת הראתה כי .הפטרייה לא חדרה לעומק הרקמה וגדלה רק על פני השטח

 ,Lulai et alלחדור אל תאי הפרנכימה הנמצאים מעבר לפלוגן למרות כי הייתה חדירה אל תוך תאי הפרידרם 

גם שכבת הסגירה עבה . תגובת הרקמה לאילוח דומה לתגובה לפציעה בלבד אך בעלת אופי מהיר ומוגבר.[22]

ובנוסף לכך תאי הפרידרם אף הם מרובים , יותר בעלת תאים גדולים המכילים יותר חומרים הגנה ושעם בדופן

  . ועבים יותר
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 ייצור). ROS( מחמצנים גורמים של ותהצטבר ישנה כי הראנו, הפקעת ברקמת, R. solani - ב לאילוח בתגובה

 אלו גורמים כי הוצע, כן כמו [23,24] בעבר דווחו א"תפו בפקעת פרידרם יצירת בתהליכי ROS של מוגבר

  הכרחיות על ,במבוא 1.2.3 בפרק המפורט להסבר בהתאם. [25]  בעגבנייה סוברין של בביוסינתיזה מעורבים

 נוספת כהוכחה ROS הצטברות זו בעבודה מראים אנו, בסוברין הפנולי הגורם לפילמור חמצן ומי פראוקסידאז

 הוכח אשר POP_A הגן של מוגבר ביטוי נצפה לכך בהתאם. R. solani -ב לאילוח בתגובה יתר להשתעמות

 במי העלייה. האילוח לאחר שעות 48, [26] א"תפו פקעות של לפציעה בתגובה סובריזציה בתהליכי כמעורב

  . הפרידרם –הגנה רקמת של יצירה בדמות הפתוגן לחדירת תגובה היא החמצן

 בפקעות סובריזציה בתהליכי המעורבים נוספים גנים שני בביטוי עלייה נצפתה POP_A בביטוי לעלייה בנוסף

 האילוח לאחר שעות 24 הגנים בשני מוגבר לביטוי הוביל בפטרייה אילוח. CYP86A33  -ו   StKCS6,א"תפו

העלייה  .האילוח לאחר שעות 72, ההיסטולוגיים ובחתכים חזותית שנצפתה היתר להשתעמות בקורלציה וזאת

התגובה מהירה , תהליך ההשתעמות מתרחש גם בביקורת אולם ברמה מתונה יותר. שעות בלבד 24 -נמשכה כ

לאחר שהדבר בוצע יש חזרה לרמה המתונה , והקצרה נועדה ככל הנראה לבלום את חדירת והתקדמות הפתוגן

 עיקרי כמרכיב הופקו נגזרותיהןו VLCFAs (very long chain fatty acids) כי דווח מקרים בכמה .כבביקורת

 לחלבון כסובסטראט משמשות VLCFAs . [28] א"ובתפו) [27]  (Quercus suber) השעם בעץ סוברין ברקמות

cytochrome P450 monooxygenases מהגן מתורגם אשר CYP86A33 .בביטוי העלייהStKCS6  מובילה 

 ביטוי. CYP86A33 של מוגבר ביטוי משרות אההנר ככל אשר) VLCFAs( ארוכות שומן חומצות להצטברות

 Lulai and וכפי שדווח על ידי  .בפתוגן לאילוח בתגובה הסוברין להצטברות ישירות קשר מוכיח אלו גנים

Corsini [21]     ופורט לעיל הצטברות גנים המעורבים בביוסינתזה של הגורם האליפאטי הם ספציפיים בתגובה

 .R א שהייתה פגועה ביצירת גורם זה הייתה חדירה של "במחקר נוסף נצפה כי ברקמת תפו. למתקפה פטרייטית

solani  אל תאי פרנכימהLulai et al, [22].  ניתן לשער כי הגורם האליפאטי הוא המונע את חדירת הפטרייה אל

  .השערה שיש לבחון במחקר עתידי, הגורם הפנולי אחראי בעיקר על תהליך ההחלמה מפציעהלב הפקעת ו

" כהים כתמים" של להיווצרותם מתגור R. solani הפטרייה כי לראשונה הראנו אנו הז מחקרב - סיכום 5.6

 לפני נאספו אשר פקעות של ומקובלים סטנדרטיים בתנאים אחסון כי הראנו. א"תפו של האחסון בשלב

 מצביעות זו עבודה תוצאות. R. solani -ב האילוח את משמעותית מעודד, )קליפים א"תפו( ןקליפת התייצבות

 סוברין בביוסינתיזת הן מעורב ברקמה אשר ROS של הצטברות ישנה ,בריזוקטוניה לאילוח שבתגובה כך על גם

 מעבר אל לחדור לפתוגן מאפשרת אינה הרקמה של זו שתגובה להניח סביר. והן בתגובת רקמה צמחית לפתוגנים

לאיכות  כלכלי נגרם נזק )הפקעת" בשר"ל(הפגיעה השטחית של הקליפה והיעדר חדירה לעומק  למרות. לקליפה

 דמוית הנראה ככל היא התגובה, נעצרת הפתוגן וחדירת מאחר. לייצוא המיועדות בפקעות בעיקר, הפקעת

 שטחיים נקרוטיים כתמים הם והתוצאה לפקעת עמידות המקנה, )hypersensitive response-like( יתר רגישות

  . הקליפה גבי על

 [32,33] (.Oryza sativa L) באורז וכן ([29-31] (.Phaseolus vulgaris L) בשעועית שבוצעו קודמות בעבודות

 לייצור הובילו דבר של שבסופו רבים הגנה מנגנוני של לביטוי הביא R. solani של פתוגני בתבדיד אילוח כי דווח

 האנזים בפעילות עלייה הראו [34]. ליגניפיקציה ולתהליכי רבים) PR )pathogenesis-related proteins חלבוני

phenylalanine ammonia-lyase )PAL (בדסקיות ליגנין- דמוי פולימר של והצטברות כלוריגנית חומצה וברמות 
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 Verticillium dahliae  - ל א"תפו פקעות בין באינטראקציה. P. infestans -ב לאילוח בתגובה א"תפו פקעות

 יתר רגישות ובתתג במהלך. [35] סוברין והצטברות להחמה שהובילה יתר ברגישות שהחלה עמידות אופיינה

)HR (של הצטברות ישנה ,ביוטיות-וא ביוטיות לעקות ROS והשני בפתוגן פגיעה האחד :תהליכים בשני מעורבה 

 .R - ב לאילוח בתגובה סובריזציה. [36] ונקרוזה מתוכננת לתמותה שמובילים הפונדקאי בתאי עצמית פגיעה

solani של גבוהה ברמה גם מלווה ROS לתגובת בדומה וזאת בהגנה המעורבים גנים של מוגבר בביטוי וכן HR .

 את להבין בכדי רב מידע חסר בפרט עמידות המשרה כמנגנון לפתוגנים ובתגובה ,בכלל סוברין של בביוסינתיזה

 ולבחון להעריך צורך יש") בייבי(" הצעירים א"תפו ייצוא שוק את ולהגדיל להמשיך בכדי. הביוכימי המסלול

 האחסון בשלב" הכהים הכתמים" התפתחות את למנוע בכדי זה מסוג לפקעות הנהוגה האחסון שיטת את מחדש

 במהלך חיטוי פעולות בהן לבצע אף ואולי יותר רבה ביעילות הפקעות את לצנן צורך שיש יתכן. הימית וההובלה

 בטווח יישומיים פתרונות בחינת של מההיבט בעיקר זה מחקר להמשיך מקום יש ספק ללא. בצוברים אריזתן

  .הגורם של וההתבססות החדירה מנגנון לימוד המשך לצד הקצר

  

  : פירוט מלא של הפרסומים המדעיים שנבעו מהמחקר .6
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  יכום עם שאלות מנחות ס . 8

  :מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

  .  א אורגניים הנאספים לפני התייצבות קליפתם"הבנת הגורמים להיווצרות כתמים כהים באחסון תפו

אפיון ;  זיהוי גנומי של הגורם; בידוד גורם פתוגני אפשרי; אפיון תנאי הסביבה בהם נוצרים הכתמים: מטרות ספציפיות

ל גורמי הזנה במהלך הגידול על היווצרות ובחינת השפעתם ש; היסטולוגי ביוכימי ומולקולארי של תגובת הרקמה

  הסימפטומים באחסון 

  :עיקרי הניסויים והתוצאות

. חמצני והרטיבות בצובר המכיל כבול- השתנות הטמפרטורה פחמן דו: אופיינו התנאים במסחר בהם נוצרים הכתמים הכהים

המגדיל את הוודאות שאכן הגורם לכתמים הוא נגיעות  מדידות אלו סייעו בבניית מודל אילוח במעבדה ובהשלמת מבחן קוך

  .גורמת להשתעמות יתר של קליפת הפקעת החתכים היסטולוגים הראו שהפטריי. R. solani -בפטרייה שזוהתה גנומית כ

  :מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו

אופיינו תהליכי השתעמות ייתר של . היא הגורם להם ”כתמים הכהים”נראה שאכן פטריית הריזוקטוניה שבודדה מה

נראה שקיימת השפעה ישירה על ביטויים של גנים המקודדים לתוצרי מפתח בביוסינתזה של סוברין בקליפת . הקליפה

שנמצאה בקורלציה , לא נמצאה השפעה על היווצרות הסימפטומים, במהלך הגידול, לעודף או מחסור בחנקן או סידן. הפקעת

  . לוח מצע הגידול בריזוקטוניהלאי

התייחסות המשך המחקר ; שחלו במהלך העבודה )שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים(או שינויים /בעיות שנותרו לפתרון ו

  ?האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר, ןלגביה

  . של פתרונות אפשריים תחילת לבחינהוצע מנגנון תוך הו, בוססו בעונת גידול נוספתהתוצאות שהושגו 

  .נראה שמטרות המחקר הושגו בתקופה שהוקצבה

  :ח"הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו

  Phytopathologyבעיתון פרסום באנגלית 

  בימים אלו נכתב גם מאמר בעברית

  )סמן אחת מהאופציות: (אני ממליץ לפרסם את הדוח: פרסום הדוח

  רק בספריות 

  )בספריות ובאינטרנט(ללא הגבלה  

  לא לפרסם –חסוי  

  

 

 


