 Pratylenchus capsiciנמטודה נודדת חדשה-ישנה מסבה נזקים
בגידול פלפל בערבה

סיכום עונת גידול ירקות
14.5.19
צינג קסו ,פטריסיה בוקי ,אוהד אברהם ,סבטלנה דוברינין ,אברהם גמליאל וסיגל בראון

מחלות בגידול פלפל הנגרמות ע"י נמטודות טפילות לצמחים
עקת מים והזנה ,נבילה מוקדמת ,הצהבת עלים (כלורוזה) ,עיכוב צימוח
הצהבה

נבילה

מוקדים

דעיכה

עלייה במספר השורשים הצידיים,
שורשים מעופצים ,שורשים מעוכבים ,קצוות שורשים תפוחים ,כתמים ע"ג השורשים
שורשים מעוכבים

כתמים ע"ג השורשים

שורשים מעופצים

 Pratylenchus spp.בשטחי גידול בערבה :סמפטומים ומאפיינים

התפתחות האוכלוסייה בקרקע ובשורשים במהלך העונה – יולי-אפריל
נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מחזור חיים ,Pratylenchus spp.

נדידה ,כושר ריבוי ,עמידות ליובש

חדירה לקורטקס

החדירה לקורטקס מובילה לשינוי לגוון
חום של השורש עד כדי שבירת
הקורטקס והתמוטטותו

בכל עונת גידול תתכן העמדה של
מספר דורות

ביצים מוטלות בשורש ובקרקע
נמטודות יכולות להימצא בצפיפות
גבוה בשכבות קרקע עליונות אך גם
בעמוקות יותר ,בעלות יכולת ריבוי
בקרקע ובשורש

יציאה מהשלב העמיד וכניסה לפעילות
גבוה עם ההרטבה ,חדירה לשורשי
צמח ,עשבים ופונדקאים נוספים

נמטודות יכולות לשרוד בקרקע ובחלקי שורש
במשך הקיץ וכן ע"י שלב עמיד ליובש
כל שלבי החיים למעט הביצה יכולים
לחדור ולצאת מהשורש

שאלות ומטרות
אפיון ותיאור רשמי של מין הנמטודה מסוג  Pratylenchusגורם המחלה בפלפל
הבנת היחסים בין אוכלוסיות  Pratylenchus capsiciודפוס תפוצתם במרחב
זיהוי מקור הנמטודות ומסלול ההעברה לצורך פיתוח ממשק הדברה
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אפיון ותיאור רשמי של מין הנמטודה גורם המחלה בפלפל :מאפיינים מולקולריים

אבחנה בין מינים נעשית בעיקרה עפ"י המופע שלהם ,אך המראה
אינינו מציג תמיד את כל האינפורמציה הדרושה לנו כדי לקבוע האם
שני אורגניזמים שונים

Dogs
Nematoda

אפיון ותיאור רשמי של מין הנמטודה גורם המחלה בפלפל :מאפיינים מולקולריים
אפיון על בסיס סמנים מולקולריים 18S :ו ITS

אפיון ותיאור רשמי של מין הנמטודה גורם המחלה בפלפל :מאפיינים מולקולריים
אפיון על בסיס סמנים מולקולריים COI :ו 28S
)Cytochrome oxidase subunit (COI

1797 bp

18S

778 bp

ITS

441 bp

COI

748 bp

28S

הדימיון הגבוה ביותר מתקבל עם
 P. oleaeעבור כל הסמנים ,ובכל האנליזות עומד כקבוצת אחות של P. oleae

אפיון ותיאור רשמי של מין הנמטודה גורם המחלה בפלפל :מאפיינים מולקולריים
 oאנליזה לתיחום מינים ,ע"י שימוש בתוכנות GMYC, bPTP, ABGD
 oהשוואת המין החדש עם מיני  Pratylenchusאחרים לצורך הגדרת גבולות בין
המינים

 63 oאפלוטיפים שונים באורך  444בסיסים שימשו באנליזה זו
 oמספר המינים הגבוה ביותר ( )30התקבל ע"י  GMYCתוכנת ) bPTP (28ו
)ABGD (23-27
 oכל האפלוטיפים של המין החדש שימשו באנליזה ,וכל התוכנות מצביעות
על הפרדה בין האפלוטיפים של  P. capsiciלשאר המינים
 oאפלוטיפ  PRבשתי תוכנות  GMYCו  ABGDמופרד משאר האוכלוסיות ,אולם
הישענות על זיהוי מין חדש רק לפי שוני מורפולוגי ומולקולרי

המין הנפוץ בשטחי גידול פלפל בערבה הינו מין חדש Pratylenchus capsici
תיחום מינים מולקולארי של מיני Pratylenchus spp.
)Phylogeography and Molecular Species Delimitation of Pratylenchus capsici n. sp., a New Root-Lesion Nematode in Israel on Pepper (Capsicum annuum
Dr. Xue Qing, Prof. Wim Bert, Dr. Abraham Gamliel, Dr. Patricia Bucki, Ms. Svetlana Duvrinin, Ms. Tamar Alon, and Dr. Sigal Braun Miyara
Phytopathology, , Volume 0, Number ja
https://doi.org/10.1094/PHYTO-09-18-0324-R

לפי השיטותGMYC, bPTP, ABGD :

הבנת היחסים בין אוכלוסיות  Pratylenchus capsiciודפוס תפוצתם במרחב
 oשימוש בשונות הגנטית הנצפית לפי הסמן  COIומבנה הגנטי של האוכלוסייה
באמצעות תוכנת )PopART program (Leigh, 2015
 68 oרצפי הסמן  COIשבודדו משמונה דיגומים
 14 oאפלוטיפים ייחודיים שונים זוהו לפי סמן COI
 oנוכחות גבוה ביותר של אפלוטיפים נצפתה באיזור גיאוגרפי יחסית קטן
 oשונות אפלוטיפיתTA(5), EYW(3), TE(3), EYP(1), :
 oרוב האפלוטיפים קרובים ונבדלים ע"י מוטציה נקודתית יחידה ,אולם
אפלוטיפ  H14מפארן מציג שונות יוצאת מין הכלל ( 10אירועי מוטציה)
TCS haplotype network inferred from PopARTC

 oרוב אתרי הדיגום מאופיינים באפלוטיפים האנדמיים שלהם ,אין אפלוטיפ
הקיים בכל האתרים ,ורק שלושה אתרים חולקים שני אפלוטיפים
EYW, TA, TE: H5; ET, TE, TA: H12 o
Population structure inferred by SRUCTURE

זיהוי מקור הנמטודות ומסלול ההעברה לצורך פיתוח ממשק הדברה

זיהוי מקור הנמטודות ומסלול ההעברה לצורך פיתוח ממשק הדברה (המשך)

 oאפלוטיפ יחיד באתר  EYPמתוך שלושה אפלוטיפים ב
 EYWיכולה להצביע על מעבר נמטודות מעשבי בר לפלפל
 oעשבי בר מהווים מקור חשוב להפצה או כמקור מדבק או להישרדות
בין העונות

Setaria virdis

Sonchus oleraceus

Malva sylvestris

Chenopodium
album

הבנת קומפלקס המחלה עם מחלות קרקע נוספות
16S

ITS

לסיכום
אופיין ותואר מין נמטודה חדש מסוג  Pratylenchusגורם המחלה בפלפל והוגדר בשם Pratylenchus capsici
המין הוכח ע"י מבחני תיחום מינים כמין הנבדל ממיני  Pratylenchusאחרים מוכרים בארץ
נמצאה שונות בין אפלוטיפים גבוהה ואנדמית בכל איזור דגימה עם מעט חפיפה בין האיזורים
מספר אפלוטיפים גבוה נמצא על עשבי בר עם חפיפה של אפלוטיפ יחיד בפלפל – היתכנות למעבר מעשבי בר
לפלפל

גורמי מחלה נוספים המעורבים בקומפלקס המחלה נלמדים באמצעות פיטופתולוגיה
קלאסית ואנליזה מטאגנומית metagenomics

פיתוח ויישום גישה מערכתית להדברה ומניעת התפשטות של נמטודת יוצרת הכתמים בגידול
חד שנתי (פלפל) – בפארן ובעידן

פיתוח ויישום גישה מערכתית להדברה ומניעת התפשטות של נמטודות בגידול חד שנתי
(פלפל) –
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פרוטוקול טיפול קרקע :קווים נושאי עמידות אינם מציגים עמידות בבתי צמיחה
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.1

חיטוי הקרקע (להלן "סניטציה") באמצעות הזרמת  10ליטר לדונם אגרוצלון ועקירת השורשים
לאחר  6ימים.

.2

שיתות ותיחוח הקרקע והכנת הערוגות לשתילה.

.3

הסרת רשתות הצל ויריעות הפוליאתילן מגג המבנה ופרישת שלוחות טפטפת במרחק  30ס"מ

.4

חיטוי סולרי שכלל פרישת יריעות פוליאתילן בעובי  40מיקרון והזרמת  20קוב מים לדונם ו12-
ליום לאחר מכן הזרמת  10ליטר לדינם אגרוצלון .החיטוי הסולרי נמשך כחודש ימים.

.5

חודשיים משתילה החלה הגמעה חודשית באוריאה פוספיט בריכוז  1( 0.1%ליטר חומצה
זרחיתית ו 1-ק"ג אוריאה ).
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Pratylenchus capsici  אנהידרוביוזיס בנמטודה- עמידות ליובש
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Nematicides: Development Phases
Nematicides 1.0. Soil fumigants, 1870s-1950s
Chloropicrin
Methyl Bromide
Telone (1,3-D)
MITC
Nematicides 2..0. Contact nematicides (carb & ops), 1950s-1990s
Temik (aldicarb)
Nemacur (fenamiphos)
Nematicides 3.0: seed coatings and low tox nematicides, 2000Activa (abamectin), LeVO (fluopyram), NemaStrike (tioxazafen)
Nimitz (fluensulfone)
Velum (fluopyram)
Salibro (fluazaindolizine

