
אביב דומברובסקי' דר
המחלקה לפתולוגיה של צמחים  

דגן-המחקר החקלאי מרכז וולקני ביתמינהל

נגיף כתמי הנבילה של העגבנייה

Tomato spotted wilt virus (TSWV)
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נגיפים המועברים בצורה מתמדת  

ומתרבים בווקטור

נגיפים מקבוצת הטוספווירוסים המועברים 

תריפסים בצורה מתמדת באמצעות 

Circulative propagative

פרופוגטיבסירקולטיב



מונחים מקובלים
בהעברת נגיפים באמצעות ווקטור

. התהליך בו נרכש הנגיף מן הצמח הנגוע, (Acquisition)רכישה •

פרק הזמן שבין הרכישה ועד שהווקטור , (Incubation time)זמן דגירה •

.בשל להדבקה

.התהליך בו מדביק הווקטור צמח חופשי,(Inoculation)הדבקה •

בגוף  אינפקטיבייכולת הנגיף להישאר ,(Retention)כושר שימור הנגיף •

(.מדד חשוב במיון צורות ההעברה)הווקטור 

http://www.apsnet.org/online/feature/view.aspx?ID=404


קריטריונים למיון נגיפים
פ יחסי הגומלין עם הווקטור"ע

מתמדת חצי מתמדת חולפת צורת העברה

ימים-שעות שעה-דקות דקות5-10 הזנת רכישה

כל חיי החרק ימים' שעות עד מס שעות1-2 הנגיףשימור 

שעות שעה-דקות דקות1-10 הזנת הדבקה

כן לא לא בווקטורתקופה לטנטית 

כן לא לא הנשלהנגיף לאחר השתמרות 



Uzest et al., 2007

אתר הקישור של וירוסים חולפים בחדק 

של כנימת עלה

Uzest et al., 2010

אתר הקישור של וירוסים חצי 

מתמידים בחדק של כנימת עש

Chen et al., 2010
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:  סוגים אחרים במשפחה

Bunyavirus ,Nairovirus ,Phlebovirus

.מנגעים בעלי חיים שונים

רגלייםפרוקיועוד , קרציות, י יתושים"מועברים ע

רוק, מועברים בשתן,יונקים–Hantavirus: הסוג

.צמחיםהמדביק , הסוג היחיד במשפחה

יכולת התרבות ותנועהלטוספווירוסים 

!הן בווקטור והן בצמח 

(Kormelink et al., 1992(

Tospoviruses -טוספווירוסים
Family: Bunyaviridae,  Genus: Tospovirus

DPV363 Figure 01 Tospovirus genus



Segmented -ssRNA linear 

genome:

L segment ~8.8kb

M segment ~4.8kb

S segment ~3kb

6-שלושת מקטעי הגנום מקודדים ל

חלבונים

 Reassortmentיכולת ארגון מחדש של הגנום

הטוספוויראליארגון הגנום 



א"גמישות הגנום בנגיפי רנ

-יכולת השתנות גנטית מהירה המאפשרת התאמה ל

פונדקאים

וקטורים

עמידויותשבירת 

תדירות מוטציות גבוהה 
10−4 -10−6 mutations per bp per generation

בשל חוסר במנגנון תיקון שגיאות בעת שכפול הגנום

Lauring et al., Nature reviews Microbiology, 2013

בנגיפים בעלי גנום מחולק  

Reassortmentיכולת ארגון מחדש של הגנום 
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TSWV  באסקלפיאס        ליזיאנטוס

יעקב גוטליב : תמונות

TSWVבפרחי נוי



( גוטליביעקב )תמונות 

TSWVבכלנית



Developmental stages of Thrips
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Up to 2 weeks

(Picture by Prof. D. Ullman) 

זחל דרגה 

שנייה

זחל דרגה 

ראשונה

ביצה   גולם       -נקבה             זכר            גולם     טרום:      דרגה

ימים     2-5יום       1ימים        4יום        1ימים     4עד כשבועיים      :    משך התפתחות

צמחצמחצמח          קרקענודד          קרקע      \צמח :                מיקום

(Picture by Prof. D. Ullman) 
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 TSWVהשפעת הגיל על ההעברה של 
תריפסי "ע

יוכלו 2-ו1בדרגות הזחל הוירוסאשר רכשו את תריפסים

בדרגת הבוגרTSWVלהעביר 

הטריפסגיל  העברה בדרגת הבוגר% הנגיעות במעי%



,וירוסים-טוספומינים של 11ידועים כיום 

. הפוגעים במגוון רב מאוד של גידולי צמחים

:בארץ זוהו עד כה

Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

Iris yellow spot virus (IYSV)

Impatiens necrotic spot virus (INSV)

טריפס הפרחים המערבי





TSWVמחקרים בעולם על 



מתמידיםהתמודדות עם וירוסים 
החרקיהווקטור חדירה של  ( עיכוב/ )מניעה : קו ההגנה הראשון

:ואופטייםפיזיקליםמחסומים
מש50רשתות•

UVבולעותיריעות•

אגריליריעות•

צבעוניקרקעחיפוי•

ביולוגיה/ כימיה •

.סיסטמיחרקים בקוטל ( במשתלה)של השתילים הטענה •

.חרקיםבקוטלי שימוש •

.שימוש באויבים טבעיים: ביולוגיתהדברה •

.סבילים\עמידיםצמחים •



Wild type TSWV strains (pathotype-זנים עמידים  ל P0)

Tsw:  גן לעמידות בפלפל resistance gene 

Resistance‐breaking isolate of-זנים שוברי עמידות Tsw

resistance‐breaking isolate of Tsw that exhibits a 

temperature‐dependent resistance breaking phenotype







The TSWV NSs gene is known to be the avirulence (Avr) protein factor for the Tsw gene‐mediated resistance

10 sites (K13, F74, N92, V172, C198, N248, K272, Q310 and V379) were responsible for the RB phenotype of TSWV‐LE. However, these 

remaining 10 sites on the NSs protein of TSWV‐LE are different from all the other previously sequenced RB isolates



2016-Occurrence and diversity of Tomato spotted wilt virus isolates breaking 

the Tsw resistance gene of Capsicum chinense in Yunnan, southwest China

Plant Pathology, Volume: 66, Issue: 6, Pages: 980-989, First published: 28 October 2016, DOI: (10.1111/ppa.12645) 

10 sites (K13, F74, N92, V172, C198, N248, K272, Q310 

and V379) were responsible for the RB phenotype of 

TSWV‐LE. However, these remaining 10 sites on the NSs 

protein of TSWV‐LE are different from all the other 

previously sequenced RB isolates







ווקטורים לפתוגנים של צמחים

     רחי נוי

African Violets Columbine Gaillardia Poppy 

Amaryllis Cosmos Gladiolus Primrose 

Anemone Cyclamen Gloxinia Ranunculus 

Aster Dahlia Impatiens Salvia 

Begonia Delphinium Larkspur Snapdragon 

Calendula Dusty Miller Marigold Stock 

Calla Exacum Nasturtium Statice 

Chrysanthemum Fushia Peony Verbena 

Cineraria Geranium Petunia Zinnia 

    ירקות

Bean Celery Lettuce Potato 

Broccoli Cucumber Pea Spinach 

Cabbage Eggplant Peanut Tomato 

Cauliflower Kale (סוג של כרוב) Pepper 
 

      חי בר 

Burdock Curly Dock Lambsquarter Pigweed 

Buttercup Field Bindweed Morningglory Shepherdspurse 

Chickweed Jimsonweed Nightshade Wild Tobacco 

Clover תלתן 
   

    ו וד

Grape Pineapple Tobacco 
 

 

TSWV-צמחים פונדקאיים ל









נקודות להתייחסות
מועד ההדבקה

לזיהוי מוקדי  : ניטור  וקדם

שבועות  2-3נגיעות ראשונים  

.לאחר השתילה

של  הרחקה והחל ה 

.הצמחים הנגועים

טי ולים כנגד תרי ס 

.למניעת ההפצה בחלקה



Tobamovirus

TSWV + ?

Pospiviroids

Ilarvirus



כיוונים לעתיד

TSWV-לימוד צמחיית הבר בערבה פונדקאית ל•

לזיהוי צמחים נגועים במגש  ( ערוץ ספקטרלי מתאים)צילום •
.השתילה

(.HRלא )טיפוח של זנים עמידים •

.ישום תכשירים להשראת עמידות סיסטמית•



ר זיו שפיגלמן"ד

המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים

המכון להגנת הצומח
מרכז וולקני–מנהל המחקר החקלאי 

03-9683534טלפון 
ziv.spi@volcani.agri.gov.il

בפלפלTSWVהשראת עמידות כנגד 

שימוש בטיפולים ידידותיים לסביבה להגברת היכולת

הוירוסההגנתית של הצמח כנגד 



A Robotic System for Disease Detection 

in Greenhouse Peppers

מערכת רובוטית לזיהוי מחלות באמצעות צילום

Noa Schor1,2, Sigal Berman1, Timea Ignat2, 
Aviv Dombrovsky3, Yigal Elad4 and Avital Bechar2

1Department of Industrial Engineering and Management, Ben-Gurion University of the Negev, Israel
2Institute of Agricultural Engineering, ARO, the Volcani Center, Israel
3Institute of Plant Sciences, ARO, the Volcani Center, Israel
4Department of Plant Pathology and Weed Research, ARO, the Volcani Center, Israel

כיוונים לעתיד
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תודה רבה על ההקשבה







ניזונים יותר מזכרים בריאיםTSWV-זכרים נגועים ב•



תריפסיםהזנה של 

י גירוד ודקירת תאי האפידרמיס  "ניזון ממוהל הצמח עהתריפס•

.וספיגה של המוהל הצמחי

גורמים להופעת צבע כסף סימן אופייני  המזופילהתרוקנות תאי •

.תריפסלנזק של 

.ניזונים מגרגירי אבקה וחלקי פרחתריפסמינים רבים של •

גורם לחתכים רדודים ועמוקים רבים ברקמה הצמחית  התריפס•

.TSWV-דבר המגדיל את יעילות ההדבקה של הצמח ב


