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 תקציר 

ש הטבק מהווים בעיה  עאבטיח מללי הוא אחד מגידולי השדה החשובים בארץ. וירוסים המועברים על ידי כנימת  

קשה אחת לכמה שנים בגידול זה והם יכולים לגרום לאובדן מוחלט של היבול בחלק מהשדות. זריעה מוקדמת  

שנים שכנימות ואיתם    יש  םק של הוירוסים בתחילת הגידול, אולא אחת הדרכים להתחמק מהכנימה והנזהי

הוירוסים שהן מעבירות מגיעות לשדות מאוד מוקדם. ההנחה היא שהכנימות והוירוסים שהן מעבירות באבטיח  

להימצאות כנימת עש הטבק ווירוסים  ראשוני מגיעים מעשבים הנמצאים מסביב לחלקות. במחקר זה נעשה סקר  

למרות שפרטים של  וקיבוץ דורות.  קיבוץ עין השלושה באזור  שהיא מעבירה בעשבים הנמצאים מסביב לחלקות 

, במיוחד  םבווירוסיהרבה מהם נגועים הכנימה לא נמצאו על עשבים אלה בשלושת האיסופים שנעשו, נמצא ש

SLCV  ו-  WmCSV העיקריים שגורמים לנזקים קשים באבטיח ובגידולי דלועיים אחרים. ממצאים םהווירוסי, שני  

מידע זה יעזור בעתיד למגדל בקבלת החלטות על מועד ואופן הדברת   בודה שלנו.אלה מאשרים את הנחת הע

 הנמצאים ליד החלקות או בתוכן. מסוימים עשבים  הדברת יתן דגש בהכנימות, בנוסף י

 מבוא 

התוקפים גידולים חקלאיים שונים. הנזק של הכנימה  ביותר  קשים עש הטבק נחשבת לאחד המזיקים ה כנימת

זקה היותר משמעותי מתבטא ביכולתה  אך נמתבטא בנזק ישיר הנובע מהחלשת הצמחים והפרשת טל דבש,  

הקבוצה הקשה ביותר של וירוסים הגורמת לנזקים   להעביר מספר רב של וירוסים צמחיים ממשפחות שונות.

אבטיח, מלון,  החשובים ביניהם הם פוגעת בגידולי דלועיים האחרונות  בשניםכבדים בחקלאות בארץ ובעולם 

ההתמודדות עם נזקי וירוסים מתמקדת בעיקר בהדברה של אוכלוסיות כנימת עש   קישואים ומיני דלעת שונים. 

. אולם גישה זו נתקלת בשנים האחרונות בבעיות קשות של עמידות  הטבק על ידי יישום תכשירי הדברה כימיים 

וסיות הכנימה למרבית תכשירי ההדברה והקבוצות הכימיות הקיימות בשוק. על כן, ההדברה הכימית צריכה  אוכל

פיזיקאליות,  רכים אלו כוללות שיטות וספות להורדת אוכלוסיות הכנימה. דלהיות מלווה בשימוש בדרכים נ

הן על מנת לתכנן את  קולטוראליות והבנה של הדינאמיקה של אוכלוסיות השדה ומתי הן נמצאות בשיא של

התחלת וסיום הגידול בדרך שבה נוכל להתחמק מאוכלוסיות גבוהות של הכנימה בשלבים הכי רגישים של  

הדבקה של צמחים בוירוסים בשלב השתיל תסב נזק קשה, ללא יכולת   הגידול הן לכנימה והן לוירוסים. לדוגמא,

ת זאת, הדבקת צמחים בשלב שבו הצמח הוא מבוגר  של השתיל לגדול ולהניב פירות ובכך נגרם נזק כבד. לעומ 

עם פירות תסב בדרך כלל נזק מינימאלי ולא כלכלי. על כן, הגנה על שתילים בשלב המוקדם של הגידול אם על  

ידי הגנה כימית, פיזיקאלית או התחמקות מאוכלוסיות הכנימה, הינה הכרחית למניעת הנזק של הוירוסים  

היא אוכלוסיות הכנימה המגיעות מיד לאחר  רבים אלה נוספת המעסיקה חקלאים ש  המועברים על ידי הכנימה.

השתילה ויכולתן להעביר וירוסים בשלב מוקדם של הגידול. ההנחה הרווחת היא שאוכלוסיות ראשונות מגיעות  

,  . עשבים אלה משמשים כפונדקאים לכנימה, עליהם היא מעבירה את החורף מעשבים הגדלים מסביב לחלקות 

קם יכולים גם לשמש פונדקאים לוירוסים, ועל כן הכנימות הראשונות שמגיעות לחלקות יכולות להעביר  וחל 

וירוסים בשלב הראשון של הגידול. מיפוי מיני העשבים מסביב לחלקות שיכולים לשמש פונדקאים לכנימה  

  וסים וכנימת עש היתכנות ויר, תמרור אזהרה למגדל על מאוד חשוב עזר ולוירוסים שהיא מעבירה יכול להיות כלי 

דה יפחיתו את  שבסביבת השדה כבר בתחילת הגידול. בנוסף, הדברה והשמדת עשבים אלו ליד הברזים ובצידי ה

   רמת הנגיעות בצמחי האבטיח בוירוסים.

אבטיח לגרעינים הפך בשנים האחרונות לאחד מענפי הפלחה העיקריים באזורים שונים בארץ. הסיבות  

גרעינים שפודים מחירים גבוהים. הגידול גם  השהתמעטו בשנים האחרונות, והן כמויות המים העיקריות לכך 

  אולם בהיותו גידול קיצי, האבטיח חשוף למספר בעיות מה שמאפשר את הגדלת הרווחיות.  , מלא נהנה ממיכון

קשים  ה  הוירוסים. (א,ב 2009)גאנם,  בראשן וירוסים המועברים על ידי כנימת עש הטבק   הקשורות להגנת הצומח

לוירוסים שכע"ט מעבירה ממשפחה זו הם    מעבירה שייכים למשפחת הג'מיניוירוסים. דוגמאות ביותר שהכנימה

 העלים קיפול שאיננו פוגע בדלועיים,    Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)צהבון האמיר של העגבנייה 
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 Watermelon  האבטיח  של והגימדון  הכלורוזה ויורס   ,Squash leaf curl virus (SLCV)א הקישו של

chlorotic stunt virus (WmCSV),  בעיקר ותוקפים שנים 10 -כ  לפני  לארץ חדרו  האחרונים הוירוסים  שני 

 וחמור  רב הוא הנזק  ,ביחד הוירוסים  שני של משולבות  הדבקות  וכשיש  ,וקישואים מלון ,אבטיח  הכוללים  ,דלועיים

כאמור הוירוסים האלה שייכים למשפחת הג'מיניוירוסים שלהם גנום דנ"א. ישנם מספר וירוסים אחרים   .במיוחד

 Cucurbitעם גנום רנ"א המועברים על ידי הכנימה העיקרי שבהם הוא וירוס הצהבת העלים של הדלועיים 

yellow stunting disorder virus (CYSDV)  עוד שני וירוסים מסב נזקים כבדים.  מסוימות בעונות שגם  

 Lettuce -ו  Beet pseudoyellows (BPYV) virusם העם גנום רנ"א שנבדקו ו  המועברים על ידי כנימות עש 

infectious yellows virus (LIYV)  אולם הם אינן חשובים כלכלית ולפעמים מדווחות הדבקות על הוירוסים ,

 הללו. 

התמקדנו באזור צפון הנגב ושאלנו את השאלה: איזה מיני עשבי בר יכולים לשמש פונדקאים  במחקר הנוכחי 

, שיכולים להדביק שתילים בשלב המוקדם של  פר וירוסים שהיא מעבירה לדלועייםלכנימת עש הטבק ולמס

ת מכלול  כאמור, הדבקות בשלב המוקדם של הגידול יכולות להסב נזקים כבדים ועל כן כדאי ללמוד א הגידול.

הסקר נעשה מסביב לחלקות המיועדות לגידול אבטיח מללי לפני  הסיבות שיכולות להביא להדבקות כאלה. 

 שנזרעו והוא נמשך לאחר הזריעה ולשלב בו צמחי האבטיח הגיעו לגיל חודשיים.  

 

 עבודה מהלך ה

 העשבים  דוגמאותואיסוף   חלקות הניסוי

עין השלושה ודורות  קיבוצי הניסוי לאיסוף דוגמאות העשבים נבחרו בשני אזורים שונים בשטחי חלקות 

  במטרה להשוות בין התוצאות מאזורים גאוגרפיים מרוחקים(, 1)איור  אחד מהשני  קילומטר  40 - המרוחקים כ

בוירוסים שהיא  ם מיני צמחים בשני האזורים משמשים כפונדקאים לכנימה ויכולים להידבק ולבדוק אם אות

ים שיועדו לזריעת אבטיח מללי במהלך חודש מרץ. איסוף הדוגמאות התחיל  חמעבירה. בכל אזור נבחרו שני שט

הרביעי   ף במהלך חודש ינואר ונמשך עד חודש מאי, כאשר נעשו בסך הכל שלושה איסופים, והאיסו  2020בחורף 

נגיעות לאחר הופעת הכנימות על צמחי   נעשה מצמחי אבטיח בחודש מאי על מנת לבדוק אם הייתה כבר

נאספו כל מיני הצמחים שנמצאו מסביב לחלקות ומיד נבדקו לנוכחות הכנימה, בוגרים,   דיגוםבכל   האבטיח. 

זחלים או ביצים. מיד גם נלקחו דוגמאות מהצמחים למעבדה שם הופקו חומצות גרעין, דנ"א או רנ"א לבדיקת  

 הנגיעות של מיני העשבים בוירוסים. 
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מפת איסוף העשבים. הנקודות האדומות מציינות איזור כללי בו נאספו מיני העשבים והכנימות מסוף   .1איור 

 ינואר עד סוף מאי באזור עין השלשה ובאזור דורות. 

 

 בדיקת נוכחות הוירוסים בדוגמאות 

חמישה וירוסים שיכולים להיות מועברים על ידי כנימת עש הטבק חלקם עם גנום דנ"א והם  סך הכל נבדקו 

. הבדיקה לוירוסי דנ"א  BPYV, CYSDV, LIYVוחלקם עם גנום רנ"א והם כוללים  SLCV, WmCSVכוללים 

וסים.  עם תחלים ספיציפיים לזיהוי כל אחד מהויר  PCRהתבצעה על ידי הפקת דנ"א מהצמחים וביצוע ראקציית 

ולאחר מכן נעשה גילוי   RT-PCRעל ידי ראקציית  cDNAלזיהוי וירוסי רנ"א, הופק רנ"א כללי מהצמחים, הומר ל 

 .PCRלוירוסים על ידי ראקציית 

 בדיקת המין של הכנימה 

הכנימות שנאספו משתילי האבטיח לאחר הזריעה נבדקו לנוכחות הוירוסים השונים כפי שתואר לעיל ונבדק גם   

שנחשב לוקטור פחות   Qהידוע ביכולתו להעביר וירוסים, והמין   Bהמין של הכנימה. בארץ נמצאים שני מינים: 

. הבדיקה נעשתה על ידי  (2011, 2010אך ידוע בעמידותו הגבוהה לתכשירי הדברה )גאנם וחוב'  טוב לוירוסים 

כאשר הגודל   PCRהמזהה את מין הכנימה לפי גודל תוצר ה  PCRשימוש בתחלים ספציפיים בראקציית 

 (. 2משתנה בין שני המינים )איור  

 תוצאות 

,  28.1.20מובאות תוצאות בדיקת נוכחות הוירוסים השונים בעשבים שנדגמו בשלושת התאריכים  1-3בטבלאות 

בצמח שנראה כמו צמח דלועיים, ללא   SLCVשנעשה התגלה רק הוירוס   ףניתן לראות שבאיסו. 6.5.20 -ו  3.3.20

זיהוי ודאי של המין, אולם בכל הדוגמאות הנוספות לא התגלו וירוסים. אותו וירוס גם התגלה באותו צמח שנדגם  

במספר דוגמאות של עשבי בר  נמצא   CYSDV. באותו תאריך הוירוס 3.3.20גם בדיגום השני שנעשה בתאריך 

באיסוף השלישי והאחרון שנעשה בתאריך   שנדגמו בעין השלושה מערב, עין השלושה מזרח ודורות דרום. 

הה במספר מיני הצמחים שהכילו וירוסים כאשר הוירוס היחיד  בוה שחלה עלייה ג א ממיני עשבי בר, נר  6.5.20

(.  44מתוך  15מהדגימות שנעשו ) 34%, והוא נמצא בכל ארבעת האתרים שנדגמו ב SLCVשהתגלה היה 

נעשה דיגום נוסף לצמחי אבטיח שנזרעו במהלך חודש מרץ. מהצמחים הללו נדגמו כנימות   21.5.20בתאריך 

ות  מהדגימ 38%שב  4ועלים לבדיקת המין של הכנימה ונוכחות וירוסים בצמחים ובכנימות. ניתן לראות בטבלה  

, ורק בדגימה אחד נמצא הוירוס  WmCSV( נמצאו וירוסים, כאשר הוירוס הדומיננטי שנמצא היה  26מתוך  10)

SLCV . מהכנימות שנבדקו היו מהמין  100%בבדיקת המין של הכנימה נמצא שB   ( תוצאה התואמת  2)איור

 (. 2010, 2011, תוצאות שפורסמו בעבר )גאנם וחוב

 

יעות בוירוסים שנעשו  ונג םאיסוף עשבי. 1טבלה 
  28.1.20בתאריך  

שנעשו  ונגיעות בוירוסים  םאיסוף עשבי. 2טבלה 
 3.3.20בתאריך  

וירוסים   מין עשב  מקום איסוף  מס' דוגמא 
  שהתגלו 

מס' 
 דוגמא 

וירוסים   מין עשב  מקום איסוף 
 שהתגלו 

   מרור  דורות צפון 1    חרדל דורות דרום  1

   כף אווז    2    שלח   2

   גדילן    3    קורטם    3

   דבקה   4    חרצית    4

   חלמית   5    חלמית   5

   חרדל   6    סביון    6

 SLCV  7 דלוע    7
עין השלושה 

   כף אווז  מערב

   מרור    8    שרביטן    8

   קורטם    9    כף אווז    9

   ציפורני חתול    10    חרדל דורות צפון 10

   שלח   11    דבקה   11

   טוריים    12    כף אווז    12
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 CYSDV בר אספסת   13    קיקיון    13

 CYSDV חלמית   14    אמיתה    14

 CYSDV חרצית    15    חלמית   15

 16    גדילן    16
עין השלושה 

 מזרח 
גרגרנית  

   יוונית 

17   
שיטה  

   חלמית   17    מכחילה

   קדד   18    ברוש   18

   חרצית    19    חרצית    19

20 
עין השלושה 

 CYSDV טוריים    20    כף אווז  מערב

 CYSDV אמיך קוצני    21    חלמית   21

   שלח   22    חרצית    22

   כף אווז    23    קייצת    23

   אפונה  דורות דרום  24    סלק בר   24

   חרדל   25    ענבי שועל   25

   מרור    26    טוריים    26

   חלמית   27    מרור    27

   חרצית    28    טודרה    28

   מקור חסידה    29    קדד   29

30 
עין השלושה 

   קדד   30    חלמית מזרח 

   גדילן    31    כף אווז    31

 CYSDV בר אספסת   32    חרצית    32

   לוף   33    סלק בר   33

34   
ארקובית 

 SLCV דלוע   34    שבטבטית 

   חבלבל    35    טוריים    35

   כף אווז    36    אמיתה    36

        אשל   37

 

שנעשו  ונגיעות בוירוסים  םאיסוף עשבי. 3טבלה 
  6.5.20בתאריך  

 21.5.20שנעשו בתאריך איסוף צמחי אבטיח  . 4טבלה 

וירוסים   מין עשב  מקום איסוף  מס' דוגמא 
  שהתגלו 

מס' 
 דוגמא 

 וירוסים שהתגלו מקום איסוף 

1 
עין השלושה 

 SLCV  1 חלמית מערב
עין השלושה 

   מערב

     SLCV  2 חרצית    2

     SLCV  3 עוקץ עקרב   3

 SLCV  4   SLCV ירבוז    4

     5    כף אווז    5

     6    חרדל   6

 7    סולנום זיתני    7
עין השלושה 

   מזרח 

 SLCV  8   WmCSV קייצת    8

 SLCV  9   WmCSV חסת המצפן    9

10   
ארכובית  

 WmCSV   10    שבטבטית 

11 
עין השלושה 

     11    אבטיח  מזרח 

     12    חלמית   12

 WmCSV   13    אמיתה    13

 SLCV  14   WmCSV חרצית    14
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 WmCSV   15    ירבוז מובשל   15

     SLCV  16 כף אווז    16

17   
ארכובית  

   דורות צפון 17    שבטבטית 

     18    עשנן    18

     19    עוקץ עקרב   19

20   
לששית 

 SLCV   20    צבאים

 SLCV   21    קדד   21

   דורות דרום  22    טוריים    22

     23    ירבוז    23

     24    חלמית דורות צפון 24

     25    שרוע ירבוז    25

 SLCV   26    כף אווז    26

       ינבוט    27

     SLCV חסת המצפן    28

       אמיתה    29

       קיקיון    30

     SLCV חבלבל    31

       חרדל   32

       אבטיח    33

34   
לששית 

       צבאים

     SLCV חרצית  דורות דרום  35

       חרדל   36

       קייצת    37

       כף אווז    38

     SLCV עוקץ עקרב   39

40   
לששית 

     SLCV צבאים

       מקור חסידה    41

     SLCV ירבוז שרוע    42

     SLCV שרביטן    43

       ינבוט    44

 

 

 בשדה   21.5.20פרטי כנימת עש הטבק שנאספו בתאריך  10בדיקת המין של .  2איור 
 (base pairs = bp)הסמן המוליקולארי בבסיסים חנקניים  . Bאבטיח בדורות. כל הפרטים שנאספו היו מתת המין  
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 דיון 

טרה של עבודה זו הייתה לאפיין מיני עשבי בר שיכולים לשמש פונדקאים לכנימת עש הטבק בתקופת  המ

החורף. ההנחה היא שלאחר החורף, ובזמן בו שטחי אבטיח מללי נזרעים ונובטים בתחילת האביב הכנימות  

אות וירוסים, הן  עשבי הבר עוברות לשטחי האבטיח, מאכלסות את השתילים הצעירים, ואם הן נוששחורפות על 

יכולות גם להעביר את הוירוסים הללו לשתילי האבטיח. התופעה של הדבקת שתילי אבטיח בשלב השתיל  

וגרמה לנזקים כבדים כיוון שהדבקה בגיל כזה תביא לעצירת הצימוח  ( 2018)בעונת  הצעיר נצפתה בעבר 

לברר את הנקודה הזו ולכן השאלה אם    עשה מחקרנעד כה לא  . (ב 2009)גאנם וחוב'  מוחלט של הייבול ולאובדן 

עשבי בר מסביב לשטחי האבטיח ושטחי חקלאות אחרים תורמים להדבקה בכנימת עש הטבק, ואיתה הוירוסים  

שנמצאים מסביב לשטחי החקלאות הוא  שהיא מעבירה. בנוסף, אין מידע מבוסס לגבי מי מבין עשבי הבר  

נגועים בוירוסים, למשל  השנה זיהינו שהיו מיני עשבים יותר  במחקר  וירוסים אותם הכנימה מעבירה.פונדקאי ל

על העשבים, לא מצאנו    . לגבי הופעת כנימת עש הטבקסת בר, עוקץ עקרב, ירבוז, חסת המצפן חרצית, אספ

קורונה לא  אך עקב סגר ה מרץ. הייתה כוונה להגיע לשדות בסוף חודש מרץ, תחילת כנימות בבדיקות בינואר ו

   באבטיח.    ת עשוכנימ מאי נמצאוחודש  . בשדותל  יכולנו להגיע 

בצפון הנגב. נבחרו שתי חלקות באזור קיבוץ עין השלושה ושתי  בעבודה זו התמקדנו בשטחי אבטיח מללי 

.  2020נעשו שלושה דיגומים של מיני עשבי הבר שהתחילו בינואר ונגמרו במאי,  חלקות באזור קיבוץ דורות. 

זריעת השטחים התבצעה במהלך חודש מרץ ונעשה דיגום רביעי של צמחי אבטיח אחרי שנבטו והתפתחו קצת  

מספר הדגימות שהראו תוצאה  ונעשה גם דיגום של כנימות עש שהספיקו לאכלס את צמחי האבטיח. כצפוי, 

עלה מהדיגום הראשון שנעשה בינואר עד לדיגום השלישי שנעשה במאי. לעומת צמח    לנוכחות הוירוסים  חיובית

מהצמחים שנדגמו הראו נגיעות   38%, במאי SLCVאה חיובית לנוכחות הוירוס צ שהראה תו 37אחד מבין 

ה קודמת שנעשתה  , וזה תואם עבוד WmCSV - ו SLCVשני הוירוסים הכי נפוצים שנמצאו הם כצפוי,  בוירוסים. 

אבטיחי מללי וכשהם  לפני מספר שנים באזור עמק התענכים בה גם נמצא שאלה שני הוירוסים שמנגעים 

קשור להעברה   הכנימהמין ב(. בעבודה זו נמצא גם ש2009וב' נמצאים ביחד הנזק הוא קשה במיוחד )גאנם וח

יין לראות מהתוצאות שבדיגום השני שנעשה  , בדומה למה שמצאנו בעבודה זו. מענBשל שני הוירוסים הללו הוא 

, אך  CYSDVועיים דלנמצא שרוב הדוגמאות החיוביות הראו נגיעות בוירוס הצהבת העלים של ה 3.3.20בתאריך 

באותם שטחים שמסביבם נדגמו העשבים החיוביים בוירוס זה, ולעומת זאת באותם שטחים  וירוס זה לא הופיע 

שעל העשבים האלה    ךיכולה לנבוע מכגם . תוצאה כזו  WmCS - ו  SLCVחרים נמצאה נגיעות בשני הוירוסים הא

חשוב לציין שבכל שלושת הדיגומים שנעשו מעשבים לא נמצאו כנימות   לא היו כנימות שיעבירו אותו לאבטיחים.

בכל הדרגות, מה שמעיד על הקושי באיתורן עם כל כך הרבה שטחי עשבים מסביב. אולם ניתן להניח בבטחה  

נימות מגיעות מהעשבים מסביב לחלקות ואיתן הוירוסים, שכן נמצאו בדיגומים שביצענו. מסקנה חשובה  שהכ

שבים רבים מסביב לחלקות נמצאו חיוביים לשלושת הוירוסים הכי חשובים שפוגעים  ע ממחקר זה היא שמיני 

תקטין את רמת הנגיעות בצמחי אבטיח.   באבטיחי מללי ובדלועיים נוספים ועל כן הדברה של עשבים אלה

זהרה למגדל ויעזור לו לקבלת  דות אבטיח יהווה תמרור אליד ש  ים הימצאותם של עשבים פונדקאים לוירוס

הדברת  בנוסף,  . ייחסות להדברת כנימת עש הטבק בשדה )לדוגמא טיפול מניעתי(החלטות לגבי אופן ההת

   .אבטיח בצמחי ה הנגיעות בוירוסים  קטין את אלו ליד הברזים ובצידי השדה ת   עשבים

 

 ספרות רשימת 

 . 11-7:  17. ניר ותלם  בחקלאות  עיקרי מזיק :הטבק עש כנימת. א2009גאנם מ. 

 

22-:  18. ניר ותלם  לגרעינים"  מללי "   אבטיחי שדות התמוטטות ב.2009גאנם מ, קונצידלוב ס, ברומין מ, קליאוט ע, שדה ד.  

62  . 

 

(. הדינאמיקה והעמידות של תת  2010קונצידלוב ס, שדה דגנית, דוברינין ס, הררי ד, ביטון ש, סילברמן ד. )גאנם מ, 

 . 23-20:  16המינים של כנימת עש הטבק לתכשירי הדברה בתבלינים טריים לייצוא. שדה וירק  

 

(.  2011ד. )  הרריש,  יצחקי,   חדד , ס דוברינין, ש ביטון ,ד  סילברמןר,  הורוביץג,   לבדב, פ  מוח-אבו, ס קונצידלוב, גאנם מ

 . 27-22:  28. ניר ותלם  20-2008 בשנים הטבק  עש כנימת  של המינים תת של והעמידות  הדינאמיקה


