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בדיקת עמידות קוי עגבניות מטיפוח כנגד מחלת 
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, פוגעת בשורש ובצוואר השורש של צמחי (crown and root rot)מחלת ריקבו� הכתר והשורשי� 

ה, וגורמת לנבילה עד להתייבשות מוחלטת של צמחי� רגישי�. באר� נמצא שבאזור כיכר סדו�, יעגבני

הקרקע מאולחת במיוחד באופ� טבעי בגור� המחלה. השיטה המקובלת כיו� להדברת המחלה בערבה 

הפסי�. יעילות שיטת חיטוי זו אינה מלאה. יתר על כ�, עלינו  היא חיטוי הקרקע במתיל ברומיד בשיטת

להכי� חלופות למתיל ברומיד אשר עומד לצאת מהשימוש. לפיכ�, טיפוח זני עגבניות עמידי� למחלה 

  הנו חלופה טובה למתיל ברומיד, ויש לכ� יתרונות מיוחדי� עבור החקלאי.

דות של קווי עגבניות מתוכניות טיפוח לעמידות , ערכנו בדיקות לעמי1998חור!  בעונת הגידול סתיו

קווי עגבניות (מכלואי� והורי�), ובנוס! קווי ביקורות של זני� עמידי� ורגישי�  35למחלה זו. נבדקו 

  למחלה זו. הבדיקה נערכה בחלקה מאולחת אשר לא עברה חיטוי לפני השתילה. השתילה נעשתה ב

חי� בכל חזרה. למעט נפילות לא מוסברות מיד בתחילת צמ 15חזרות,  3  . כל קו נשתל ב16.9.98

  הגידול, שהופיעו באופ� אקראי בחלק מהחלקות, גידול הצמח היה תקי�.

בקווי הביקורת הרגישי�,  86%תה ייבבדיקה ראשונה, כארבעה חודשי� מהשתילה, רמת הנגיעות ה

ודשי� מהשתילה, הגיעה חמישה ח  ואילו בקווי� העמידי� נצפתה עמידות מוחלטת. בבדיקה סופית

 304בלבד. יש לציי� במיוחד את הז�  5%  , ובקווי� העמידי� ל95%  רמת הנגיעות בקווי� הרגישי� ל

שיש לו עמידות גבוהה והיא טופח עבור הערבה. במקביל, ערכנו בדיקה של אות� קוי� במעבדה. 

המתא� המחושב בי�  מתוצאות הבדיקה עולה התאמה יפה בי� הבדיקות, למעט חריגות בודדות.

  .0.82בדיקה בשטח ובדיקה במעבדה הוא מובהק וחיובי, וער� מקד� הקורלציה הוא 

תוצאות הניסויי� ה� משנה זו וה� משני� קודמות, מראות שיש לנו קווי עגבניות בעלי פוטנציאל גבוה, 

  בוהה.אשר גילו עמידות גבוהה למחלה בקרקעות ככר סדו�, שה� מאולחות בפתוג� זה ברמה ג

   

  


