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 Magnaporthiopsis maydisפתוגן התירס החיים הנסתרים של 

 

ת חרהנבילה המאוהגורמת למחלת  המחקר חדש שנערך במכון המחקר מיגל מגלה כי הפטריי

 כותנה ועוד ,אבטיח גידולים נוספים כמו תירס איננה תוקפת שדות תירס בלבד אלא גםב

 

למחלת התירס הקשה ביותר בישראל  הגורמת Magnaporthiopsis maydisהפטרייה הפתוגנית 

ד"ר אופיר דגני שנתיים האחרונות מחקר שהובילו בבובמצריים, אינה תוקפת צמחי תירס בלבד. 

שהפתוגן, גורם המחלה, נתגלה  ,מיגלמכון המחקר בושלומית דור מהמעבדה למחלות צמחים 

ולהפצתו.  רידותושל, דוגמת כותנה, אבטיח וזיפן ירוק, המסייעים גם בצמחים נוספיםמתבסס 

מה השפעתו  ,באילו מיני צמחים נוספים מתקיים פתוגן זההממצאים מעלים כעת את השאלה 

      ?ילו השלכות יש לכך על מאמצי ההדברה והמניעה של מחלה זווא עליהם

 

  

 המחקר מיגלמכון המעבדה למחלות צמחים, , ושלומית דור יד"ר אופיר דגנ

 

הפטרייה . זבחשיבותו מבין הדגנים, לאחר החיטה והאורי שלישגידול הל נחשבתירס ה

Magnaporthiopsis maydis (קודםה או בשמה Harpophora maydis) מחלת ל נודעה עד כה כגורם

. למועד הקטיף בסמוך הצמחיםשל  חמורההתייבשות מאופיינת בה, בתירס הנבילה המאוחרת

בארץ,  .הודו, ספרד וארצות נוספותמצריים, בישראל, מדווחים ל זה בגידושל המחלה נזקים קשים 

 לט. במצריים דווחרגישים, הנזק לשדה יכול להיות מוח םזנינגועים בכבדות וב תירס בשדות

. נזקי המחלה בכלל 37% -עלול להגיע ל נזק ליבוליםוהים, מהצמחים חול 80%שבמקרים חמורים 

ל הצמח, שלה הובהרקמת לים דרך השורשחודרת  הפטרייה .15% -השדות במצרים נאמדים בכ

ולאובדן לתמותת הצמחים ים קשים קרבמבילה וומקיו העליונים לחוסמת את מעבר המים לח

 , אפקטיבית וכלכליתיטת הדברה כימיתמה שסי לאחרונה פוראף כ .יםיבולשל  דומשמעותי מא

 .ידים למחלהני תירס עמדרך הנפוצה להתמודדות עם המחלה היא גידול זכיום ה ,כנגד גורם המחלה

שגילו בעבר עמידות  םמחינגד צגם כ מהשינויים ולהפוך לאלילעבור  תמסוגלפטרייה ה ד עם זאתחי

הסבילות של זני תירס כנגד המחלה ומבחנים לאיתור זנים חדשים ן מבחני זנים לבחינת לכ .הכנגד

 דורשמסוגל לוושאריות צמחים נגועים על ידי זרעים  יץ את עצמון מפגפתוה .מבוצעים מדי שנה

היחידים הידועים של קאים הפונד. באמצעות גופי ריבוי עמידים ליובש תקופות ארוכות רקעקב

אשר ת הפתוגן בצמחים נוספים התעורר כהחשד לנוכחו. תורמוס תרבותיו תירס היו עד כהפתוגן זה 
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וספים אים נפונדקצמחים זיהוי , נמצאו נגועים בפתוגן. צמחי כותנה שהתייבשו בשדה חקלאי ביבנה

 טותה לאזורים חדשים. ת הפתוגן, הינו חיוני למניעת המחלה והתפששויים לסייע בשרידוהע

בגליל, במימון קרן המדען הראשי של משרד מכון למחקר מדעי  -מיגל המחקר הנוכחי, שבוצע ב

המבוססת על  גישהה בשנים האחרונות של שיטה מולקולרית רלפיתוחהתאפשר אודות , החקלאות

Real-Time PCR ת של וחלגלות נוכ, המאפשרתDNA דלי בבהגם  ,ל הפטרייה בגוף הצמחיםש

שנאספו  , מגידולי קיץ שונים,צמחים 137של סקר כלל המחקר שנמשך שנתיים,  ליון.ייכוז של פי מר

, סדרת ניסויים בחדר גידול . עוד כלל המחקרבעמק החולה ובמישור החוף )יבנה( שדות נגועיםמ

 .(1 יור)א M. maydis בפתוגןנגועה  קרקעעל  נבחריםצמחים מיני שבה גודלו  ים,קרבתנאים מבו

ואבטיח )זן מללי( הפטרייה בשורשי כותנה )מזן פימה( של  DNA -האשרו את המצאות  םצאיהממ

זוהתה  הפתוגן . יתר על כן, נוכחותםיבתנאים זה גדלוצמחי שעורה ש, אך לא בקרקע נגועהבשגדלו 

  .(2 איור) אך נפוץ גם בבר שמגודל באופן מסחרי בצפון ישראל (Setaria viridisן ירוק )בצמחי זיפ גם

 

 
 פטרייהבבקרקע נגועה  ושגדל ן ירוקנבטי כותנה, אבטיח וזיפ. הצמחים שנבחנו במחקר זה. 1איור 

M. maydis בחדר גידול בתנאים מבוקרים. 
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הניסוי  .maydis .Mבפתוגן  םי שדה שונימיני גידוללאילוח  e PCRTim-alRe מבחן .2איור 

בתוספת אלוח משלים באמצעות  נגועה שדהעם אדמת בתנאים מבוקרים, בעציצים  בחדר גדולבוצע 

חזרות  10 -בוצע בהניסוי  .לא נגועהשה אדמה לביקורת שימגרעינים מאולחים ודסקיות תפטיר. 

ניסויים בלתי תלויים, כל אחד מהם  3 שלמשותף ערכים מיצגים ממוצע  .יום 40 -כ ונמשך לטיפול

 קודדהמ  COXגןביחס ל M. maydisשל הפתוגן יחסית  DNAכמות  –. חומרה A .חזרות 5-10 כלל

 )האנזים האחרון בשרשרת הנשימה התאית במיטוכונדריה( Cytochrome c oxidaseלאנזים 

 .M. maydis וגןהפתשל  DNA -הצמחים בהם אותר ה אחוז –חות . שכיB. כגן ייחוסמשמש ו

 

. מנגד ובגדילההשורש  משקללפגיעה בפתוגן גרם ה שגדלו על קרקע מאולחתוכותנה צמחי אבטיח ב

זיפן הנוכחות הסמויה של הפטרייה בצמחי " .(3)איור  לתסמינים קלים בלבד בזיפן ירוקהפתוגן גרם 

להיות גורם משמעותי  הע כמין פולש באזורים נוספים, עלולובבר באירופה ובאסיה ויד שנפוץ ,ירוק

 .מסביר ד"ר אופיר דגני "המחלה צתבהפ
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תוני הגדילה נ .maydis .Mבפתוגן שונים אילוח מיני גידולי שדה ניסוי איתור תסמינים ב .3איור 

למחלת  ל קרקע נגועה בגורםעתירס שגודלו  נבטי - תמונהב. 2ניסוי המתואר באיור ב הצמחים של

בהשוואה לצמחים שגדלו על לקויה מראים התפתחות ה, )משמאל( M. maydisוחרת, מאההנבילה 

 .(p<0.05) ביקורתהבדל מה -)*(  כוכבית מימין(.המחלה )קרקע נקייה מגורם 

 

בלימוד טווח וב הינם צעד חש, Plantsעיתון המדעי של ה 2019גיליון יולי  -שפורסמו בממצאים אלו 

החי  ,אורחרואורגניזם מיק – כאדנופיט הלימוד אורך חייוב M. maydis הפטרייה של הפונדקאים

ומחקרי זו בודה עתוצאות  סוימים ומקיים עמם יחסי תועלת הדדית )סימביוזה(.מיני צמחים מבגוף 

זו לתפוצה  עדות ראשונהלדברי ד"ר דגני "אוד. משמעותיים מ ההמשך שיבואו בעקבותיה הינם

הוא  נוספים צמחים מינימעלה כעת את השאלה באילו  שחשבנו, , ממהןגרחבה בהרבה של הפתו

 ,לו שיניבו מחקרי המשךואשכבר צברנו  הממצאים ?עמם וא מקייםה גומליןיחסי  אילוו א?צנמ

ת הכר, בנוסף. ליםוגידבמהלך מחזור ה איים,דות החקלזרעו בששי מיני הצמחיםישפיעו על בחירת 

פשטות המחלה לאזורים יעת התמנתכניות ל הכנתית לחיונ M. maydis הפונדקאים של הפתוגן

המחקר כבר  ."החקלאיות הצפויות תתנובותכנון הבוב שהינה חלק חש ,ת סיכוניםהערכלחדשים ו

התירס  ל, שהינה מגדרה"בבאד החקלאות של משרח להגנת הצומ ראשותזכה להתעניינות רבה ב

  .הראשותשמפרסמת , המעודכנת בתכנית התגובה והמניעה לייכלו הגדול בעולם,

   

, את מחקר שנערך לאחרונהעים. יחד עם זח, אינם ידובכותנה ובאבטי M. maydisקי הפתוגן זנ

 Macrophomina ,אחרתקרקע  שוכנת פטרייה זו עם פטרייה של מרתקים  יחסי גומלין מראה על 

phaseoilina, ייהגורמת הפטר. בארץ )ובהם תירס וכותנה( ן פונדקאיםמחלה במגוו םגור הינהש M. 

phaseoilina  הפחתת היבול בשלבי גידול מאוחרים והתייבשות הצמחים  - כותנהה בגידול רבלנזק

 DNA -גרם לעליית בכמות היחסית של התוגנים שני הפאילוח המשולב של  בזנים רגישים )פימה(.

https://www.mdpi.com/2223-7747/8/8/259
https://www.mdpi.com/2223-7747/8/8/259
https://www.mdpi.com/2223-7747/8/8/259
https://www.mdpi.com/2223-7747/8/8/259
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 יםשורשב M. maydis ייההפטרשל  DNA -ובכמות ה ,(40 גילב) נבטיםשורשי ב ,כל אחד מהםשל 

  (.4, איור 154גיל )ונת הגידול בסוף ע

 
בשורשי  M. phaseolina -ו  maydisM .היחסית של הפתוגנים   DNA -הכמותם  - 4איור 

 - תומותכעמודות יום.  154לאחר  .C, D יום. 40לאחר  .A, B .שדהניסוי עציצים בתנאי כותנה ב

 יחסית של הפתוגן DNAכמות  - עמודות כחולות, M. phaseolinaשל הפתוגן יחסית  DNAכמות 

M. maydis.  שגיאות ±  חזרות 10ממוצע של  הערכים הם .עם נגיעות נמוכההביקורת היא אדמה

 .תקן

 

 עה ידועה ולא, אין השפאוחרים של הגידולבצמחי כותנה בשלבים המ M. maydis חות הפתוגןנוכל

עליה במדדי הגידול )גובה, תוגניים יחד לבכותנה גרמה נוכחות שני הפם תסמינים גלויים לעין. מוכרי

טבלה , 5איור ) (, בהשוואה לאילוח בכל אחד מהפתוגנים לבדומשקל היבול משקל נצר ,משקל שורש

 לב של המשוכך שהאילוח ל הנראה עקב ככה היא הכותנ דדי הגידול וביבולהסיבה לשיפור במ .(1

M. maydis ו- M. phaseoilina הדה בכמות ירגרם לי- DNA של M. phaseoilina  איור(4C) , פתוגן

  . הגורם לתסמיני מחלה מוכרים בכותנה
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, M. phaseolina -ו maydisM . ניסוי עציצים בתנאי שטח, הדבקה בשני הפתוגנים - 5איור 

 -סיום ניסוי כבתירס  -ימין  לקראת סיום תקופת הגידול., 4ניסוי המתואר באיור ה צמחיתמונות 

לא  יום מזריעה. 120 -כותנה בפריחה כ  -. שמאל חולים התירס צמחי. ניתן לראות שיום מזריעה 80

 .בצמחי הכותנה מיני מחלהמאותרים תס

 

 * M. phaseolina -ו ismayd .M פתוגניםב של צמחי כותנה מאולחיםמדדי גידול  :1 טבלה

control 
M. maydis +      
M. Phaseolina 

M. maydis M. phaseolina   

112.50 ± 6.12 117.50 ± 4.9 115.4 ± 3.70 105.25 ± 3.80 
Height 
(centimeter) 

0.14 ± 0.02 0.15 ± 0.02 0.14 ± 0.02 0.10 ± 0.01 
Root weight 
(gram) 

0.41± 0.09 0.53 ± 0.09 0.52± 0.06 0.39 ± 0.07 
Shoot weight 
(gram) 

0.20 ± 0.03 0.22 ± 0.03 0.25 ± 0.03 0.19 ± 0.03 
Average crop 
weight (gram) 

13.63 ± 0.56 14.63 ± 1.04 15.13 ± 0.62 15.38 ± 0.39 Number of seeds 

 שגיאות תקן.± חזרות  10מוצגים ממוצעי          *
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