
התבססות הפתוגן 

Magnaporthiopsis maydis 
יחסי הגומלין שלו , בתירס מספוא

, אחרים בצמחאנדופיטיםעם 

והשפעתו  על ערכו התזונתי של 

תחמיץ התירס להזנת בקר

:שותפים

ר אופיר דגני"ד

רבינוביץר און "ד

ר אסף חן"ד

שלומית דור     דניאל רגב      דקל אברהםשלומית דור



קולסוסהזן , 2017, לוחמי הגטאות
:  צילום

אסף סולומון

גורמת M. maydisהפטרייה 

לאחת ממחלות התירס הקשות  

המאופיינת בהתייבשות , ביותר

מהירה של צמחי תירס 

.  כשבועיים לפני הקטיף

בזנים רגישים עלולה המחלה  

. מהצמחים100%-לפגוע ב

מחלת הנבילה המאוחרת



מפת תפוצה של  

H. maydis

בישראל

40-המחלה נפוצה כ

. שנה בעמק החולה

בעשורים האחרונים 

החריפה המחלה  

. והתפשטה דרומה
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Degani and Cernica, 

Adv. Microbiol.2014

השחמת  

צינורות  

ההובלה  

ופגיעה  

.בקלחים



השחמת צינורות ההובלה והופעת פסים  

חומים בסמוך לפרק הראשון-אדומים



חסימת  

צינורות  

ההובלה  

והתייבשות

צמח בריא

Degani et al., Agronomy, 2019 



התפרקות  

רקמת  

הפרנכימה

צמח בריא



אפיון מורפולוגי ומיקרוסקופי

Magnaporthiopsis maydis

Degani et al., Agronomy, 2019



מחזור  

החיים של  
H. maydis

הפתוגן מקיים אורך  

חיים סמוי בצמחי  

תירס עמידים  

למחלה ובפונדקאים 

משניים דוגמת זיפן  

כותנה  , ירוק

ככזה הוא . ואבטיח

עשוי להיות גם  

" מנצל הזדמנויות"

ולתקוף את התירס  

כשהתנאים 

. מעודדים זאת



התמודדות עם המחלה

המחלה נשלטה עד  

היום על ידי שימוש  

.בזני תירס עמידים

אך אלו מאוימים על ידי  

קווים אלימים של  

כפי שדווח  , הפתוגן

.במצרים ובספרד

Yavne 2014
(Onn et al., unpublished)

Resistant 

maize 

cultivar

reduced 

sensitivity 

cultivar

Sensitive

Maize  

cultivar



התמודדות עם 

המחלה

הושג  2017-2018בשנים 

:  פתרון ישים כלכלית למחלה

.גידול תירס בצמדי שורות✓

.השקיה בטפטפות✓

עיטוי זרעים והגמעת תערובות  ✓

.חומרי הדברה

לוח זמנים המותאם לנקודות  ✓

.  מפתח בהתפתחות המחלה

Degani et al., PloS ONE, 2018
Degani et al., Plant Disease, 2019



גידול תירס בצמדי שורות  

(מ"ס96מ במקום "ס50מרווח שורה של )

2017Degani et al., PloSבית שאן  ONE, 2018



.Mשלהגומליןיחסילימוד1. maydis(התירסמיקרוביום)בתירסאחריםאנדופיטיםעם.

מרחוקחישהידיעל,המאוחרתהנבילהלמחלתעמידיםתירסזנילאתרהיכולתשיפור2.

.רחפןגביעלהמתוקנתממצלמהותרמיGRVIצילוםבאמצעות

.Mשלההשפעה3. maydis,הנבילהלמחלתמשתנהרגישותבעלימספואתירסבזני

.בקרלהזנתכתחמיץהתזונתיערכםעל,המאוחרת



יחסי הגומלין של 

M. maydisשל 
אנדופיטיםעם 

אחרים בצמח

עיקור הזרע מבחוץ

ימים2-3הדגרה בצלחת מצע 

האנדופיטבידוד 

וזיהויDNAהפקת 

עיכוב  )מבחן אנטגוניסטיות 
 M. maydisכנגד ( הגידול

זרעי של,הזריעההדגרה לפני 

תירס עם אנדופיטים מוצלחים

,  בעציצים, זריעה בקרקע נגועה

.יום40ומעקב תסמינים בגיל 

זני 15-אנדופיטים מ78בודדנו 

תירס מתוק בעלי רגישות משתנה  

.למחלת הנבילה המאוחרת

שהראו פוטנציאל 8מתוכם נבחרו 

עיכוב במבחן הצלחות ואלו יושמו 

.במבחן בעציצים



Hm2+Hm2

ימים  6לאחר 

ימים  8לאחר 

מיזוג  

קורים



1P+Hm2
פטרייה

ימים  7לאחר 

Trichoderma asperellum

:בודד מ

Prelude cv.



2M+Hm2
פטרייה

Chaetomium 
spiculipilium /
cochliodes

ימים  6לאחר 

ימים  13לאחר 

:בודד מ

Megaton cv.



4M+Hm2
פטרייה

ימים 6לאחר 

Chaetomium 
subaffine

:בודד מ

Megaton cv.



ימים 7לאחר 

KL2+Hm2
פטרייה

:בודד מ

Kalgeri cv.

Unidentified 
Fungous



S7+Hm2
פטרייה

Penicillium 
citrinum

ימים 7לאחר 

:בודד מ

Simon cv.



J2+Hm2
חיידק

ימים 6לאחר 

ימים9לאחר 

:בודד מ

Jubilee cv.

Unidentified 
Bacteria



R2+Hm2
חיידק

ימים 6לאחר 

ימים9לאחר 

Bacillus 
subtilis

:בודד מ

Royalty cv.



:Fusariumומיני Macrophominaנמצאו גם 



יום מזריעה8

מדדי צימוח בניסוי בעציצים

P1 –
T. asperellum

2M – Chaetomium 
spp.

J2 –
Unidentified Bacteria



יום מזריעה42

מדדי  
X 2.7צימוח

2.4 X

0.6 X

3.2 X

2.8 X

0.7 X

P1 –
T. asperellum

2M – Chaetomium 
spp.

J2 –
Unidentified Bacteria



יום מזריעה42

מדדי  
צימוח

2.2 X

1.7 X

0.9 X

1.8 X

1.6 X

0.8 X

P1 –
T. asperellum

2M – Chaetomium 
spp.

J2 –
Unidentified Bacteria



qPCR לאיתורDNA שלM. maydis

יום מזריעה42

P1 –
T. asperellum

2M – Chaetomium 
spp.

J2 –
Unidentified Bacteria

2.1 X

2.7 X



סיכום ומסקנות

.זני תירס מתוק15-מאנדופיטים78בודדו 

:        שהראו פוטנציאל עיכוב8מתוכם נבחרו 
.  מיני חיידקים2-מיני פטריות ו6

תבדידים הניבו שיפור במדדי הצימוח בצמחים 3
:M. Maydis-נגועים ב

❖Trichoderma asperellum

❖Chaetomium spiculipilium / cochliodes

.מין של חיידק שטרם זוהה❖

T. asperellum ומינים נוספים הפחיתו את כמות
של הפתוגן אך לעיתים ללא הפחתת DNA-ה

.התסמינים



M. maydisהשפעת  
על ערכו התזונתי של  

תחמיץ התירס 

להזנת בקר

הניסוי בוצע במסגרת המבחן  

הארצי של זני תירס באביב קיץ 

(רבינוביץאון )ביבנה , 2019

חישה מרחוק באמצעות אומדן 

מדדי צימוח ואיתור תרמי

של  DNA-מעקב אחר כמות ה

M. Maydis בתום עונת הגידול

אומדן תסמינים וצילום הצמחים

אומדן ערכים תזונתיים בזן  

בצמחים חולים  , רגיש וזן עמיד

לעומת בריאים

זני תירס מספוא בעלי  12נבחנו 

רגישות משתנה למחלת הנבילה  

.המאוחרת

:זנים מייצגים2מתוכם נבחרו 

32D99–עמיד למחלת הנבילה

L.G. 30 669–רגיש למחלת הנבילה



יום מזריעה94
(יום מהפרייה38)

. ש במשקי הנגב"מדריך גדריצקרעידן -צילום 

ר אסף חן"ד–מוזאיקות וניתוחים 

צילום  
השדה
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יום מזריעה73
(יום מהפרייה17)

מבנה  
הניסוי



יום 94

מזריעה
יום  38)

(מהפרייה
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יום 94

מזריעה
יום  38)

(מהפרייה
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יום מזריעה96צילום השדה 

(יום מהפרייה40)סיום הניסוי , 2019יבנה 



qPCR לאיתורDNA שלM. maydis

(יום מהפרייה40)96יום  , סיום הניסוי, 2019יבנה 

ביותרהרבההפתוגןכמות

ובאורפסה,שהתייבשL.G.30.669-ב

.קליםסימפטומיםהראהאשר

מבזןגודלסדרי4-בגדולהזוכמות

.קוליסוסהרגיש

וסימוןVi2,P1574למעטהזניםבכל

.קטנהבכמותהפתוגןנוכחותנמצאה



הערכת יבולים

(יום מהפרייה40)96יום  , סיום הניסוי, 2019יבנה 

.מהמקובלגבוההיההיבול

ביותרהנמוךהרטובהמשקל

(הזרעחברת)L.G.30.669בזן

.ביותרהרגישגםשהיה

הטאיבזןהגבוההרטובהמשקל

עמידשהינו,(תרסיסחברת)

.המאוחרתהנבילהלמחלת

ממוצע של זן התירס

יבול נוף רטוב 

(ר"מ/ג"ק)

ממוצע של יבול  

קלחים רטוב 

(ר"מ/ג"ק)

ממוצע של 

יבול כללי  

רטוב

(ר"מ/ג"ק)

ממוצע של 

י "ח

)%(

ממוצע של 

י"יבול ח

(ר"מ/ג"ק)

L.G.30.6694.9483.3168.26443.23.569

Orpasa7.1373.70510.84232.63.538

Colossus5.8943.3949.28824.52.275

LC-7205.4023.4208.82128.62.522

LC-RFK5.7382.9928.73140.93.569

Laorka 317.1763.58810.76429.73.192

Hatai7.8243.70511.52831.83.661

Avelin6.7363.88610.62237.74.001

32D996.6583.66610.32432.53.358

VI26.7103.79510.50526.92.822

P15745.9073.1619.06731.62.865

Simon6.3733.5889.96138.33.817

6.3753.5189.89333.23.266כלליממוצע



משקל רטוב, ערכים תזונתיים

בעוד שהמשקל של הצמחים  , 50%-בכירד  L.G. 30 669המשקל של הצמחים החולים בזן הרגיש 

.כמעט ולא הושפע מהמחלה 32D99החולים בזן העמיד 

.לנוכחות הפתוגן בצמחי תירס עמידים, לא נמצא השפעה משמעותית על הערכים התזונתיים



מסקנות

חישה מרחוק הייתה יעילה באיתור זנים  

.רגישים למחלת הנבילה המאוחרת

M. maydisאיתור מולקולארי של הפתוגן 

היה אפקטיבי באומדן הרגישות של זני  

.תירס ותאם את תסמיני ההתייבשות

פגיעת המחלה התבטאה בעיקר בירידה  

משמעותית במשקל הרטוב של הצמחים  

.ופחות בשינויים בערכים התזונתיים

L.G. 30.669



המלצות להמשך

להשלים את הבידוד והזיהוי של  •

אנדופיטים יעילים במיגון הצמח כנגד  

.מחלת הנבילה המאוחרת בתירס

לפתח שיטת העשרה של הצמחים  •

.רצוייםבאנדופיטים

לבחון את השימוש באמצעים תרמים  •

.רגישים יותר

L.G. 30.669



לארגון עובדי  

הפלחה על התמיכה  

במחקר

תודות

דקל אברהם דניאל רגב

נועם  , לנועם אמיר

ש יבנה  "וצוות גדפישביין

שבלעדיהם הניסוי לא  

.היה מתבצע

ליואב גולן מדריך מספוא  

מ משרד "ארצי שה

החקלאות



Thank you 

all for the 

listening ..

(-:

The phytopathology lab


