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 (TMVוירוס חדש בעגבנייה )-התרעה מפני טובמו
 בתי צמיחה, ממ"ר עגבניות, שה"מבמנהלת תחום ירקות  -שלי גנץ 

 ממ"ר הגנת הצומח בירקות, שה"מ -נטע מור 
 מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאיהמחלקה לפתולוגיה של צמחים,  -אביב דומברובסקי 

 

שובר וירוס שהתגלה בארץ לפני כשנה וחצי, אשר -ה מופע חדש של הטובמונרא 2016ינואר חל מחודש ה

יתכן שהעלייה בטמפרטורות והשרבים שאירעו בחודשים יזני העגבניות המסחריים. של  םאת עמידות

וירוס החדש בחלק מחלקות -עודדו את הופעתו של מופע אלים יותר של הטובמוהם אלה ש ספברואר ומר

 ינואר, הנמצאות בקטיפים הראשונים. עדהגידול, במיוחד משתילות סוף נובמבר 

בכתמי צבע חומים כהים ובולטים  יםהמחלה האלימים של הנגיף )וירוס( בקטיפים אלה מתבטאתסמיני 

 זה אינו ראוי לשיווק.כמובן שפרי  ;על גבי הפרי, בנוסף למוזאיקה המוכרת על גבי העלים

 

   
 יםנגוע ותריפתסמיני הווירוס על 

 תוצאות ראשוניות

ומולקולריות ראשוניות נשללה נוכחותם של נגיף כתמי הנבילה של העגבנייה  בבדיקות סרולוגיות

Tomato spotted wilt (TSWV) נגיף המוזאיקה של המלפפון של וCucumber mosaic virus (CMV), 

על ה עידבסיסים( ה 900וירוס. בדיקת רצף של מקטע מגנום הנגיף )באורך של -התקבל זיהוי של טובמוו

כיום בכל אזורי מצוי ו 2014לזה שזוהה במקור בחבל אשכול בספטמבר בין נגיף זה דמיון  יאחוז 97%

 גידול העגבניות בארץ. 

 

  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום הגנת הצומח -אגף ענפי שירות 



 

 :כלהלןה שזוהתה נגיעות בנגיף, יש לבצע את ההנחיות קרבמ

ניוד של העובדים מחלקות צעירות ונקיות )שהנגיעות בהן נמוכה( לחלקות בוגרות )נגיעות גבוהה  .1

 ולא להיפך. עם תום העבודה בחלקה נגועה, על העובדים להחליף את בגדי העבודה ולכבסם.  -בנגיף( 

 1000ppmאו  10%TSPאקונומיקה,  0.3%-פעמיות, החלפתן או טבילתן ב-שימוש בכפפות חד .2

בתדירות גרם בליטר מים(  2או טהרן ) גרם לליטר מים( 1.8או כלורן ) לליטר מים( םגר 2.5לורבק )ק

 גבוהה.

טבילתם באקונומיקה לעתים תכופות במהלך באמצעות חיטוי כלי העבודה )סכינים, מזמרות(  .3

 ,באותו המבנה ,הפעולות האגרוטכניות. מומלץ להשאיר את כלי עבודה ששימשו לעבודה במבנה נגוע

 נקיות מהנגיף.או  ולא להעבירם לחלקות צעירות

 הכנה לשתילה חדשה

 יש לעקור ולסלק מהחממה את שאריות הגידול הקודם )כולל פירות, עלים, גבעולים - סניטציה .1

חומר צמחי ממחזור הגידול הקודם  לא לתחחשושורשים( כדי למנוע אילוח של הקרקע בנגיף. מומלץ 

בתום הגידול הנגוע יש להשקות את החלקה, להביא לנביטה ולרסס בקוטל  - ספיחאל הקרקע. 

עשבים. הנגיף מצוי גם על חלקי המבנה השונים, לכן מומלץ לרסס את המבנה, את חוטי ההדליה ואת 

גרם  1.8או כלורן ) לליטר מים( םגר 2.5) קלורבק  1000ppmאקונומיקה או  0.3%-מערכת הטפטוף ב

 . מומלץ להחליף את חוטי ההדליה. גרם בליטר מים( 2ו טהרן )א לליטר מים(

חודשים  12-6-מומלץ לקיים מחזור זרעים או הפסקה בין גידול לגידול לתקופה של כ - תקופת חיץ .2

 ם נוכחותו של הנגיף בקרקע.וצמצתרום לעשוי לה זכיוון ש ,לפחות

על ידי השתילה הצעירה  תשונים, מחשש להדבקלשתול באותו המבנה עגבניות במועדים  לאשמומלץ  .3

   הוותיקה יותר.השתילה 

של בדיקה  לדרוש מהמשתלותרצוי . שלא הוכח ניקיונם ותזני עגבני תלילהימנע משתממליצים  אנו .4

 ,וירוסים. נכון להיום-מטובמו נםבמעבדה מוסמכת לקביעת ניקיו של הכנה ושל הרוכבזרעים, כל ה

זרעים  250חזרות של  12-זרעים, אשר יחולקו ל 3,000היא כי יש לבצע מדגם של   ISTAההנחיה של

לניקיון מווירוסים אלה ולא להסתפק  בדיקהעל החקלאי לוודא שהזרעים עברו  בנוסף,בכל חזרה. 

 .בתעודת בריאות כללית הניתנת למשתלות

ת של חיטוי הקרקע בתכשירי בימים אלה אנו עורכים סדרת ניסויים לבחינת היעילו - חיטוי קרקע .5

בניסוי שנערך בחודשי החורף בחוות הבשור, בחלקות שאולחו בנגיף באמצעות צמחים נגועים  כלור.

קלורבק, כלורן וטהרן, שניתנו  :שתוחחו לתוך הקרקע, נבחנה יעילותם של שלושה תכשירי כלור

צמחים(  160ל טיפול )בהמטרה, בהשוואה להיקש לא מטופל. רק כאחוז אחד מהצמחים שנבדקו בכ

סימני נגיעות בנגיף, הן בטיפולי הכלור והן בהיקש הלא מטופל. אנו נמשיך לבחון את מידת  עיד עלה

 על הנגיף בקרקע. לוהשפעתם של התכשירים הלאת יעילותם ו

כיוון  ,הפעולות האגרוטכניות או כל מגע אחר בשתילים לפחות שבועיים מהשתילהאת ת ודחיש ל .6

ם ולבצע ניטור והרחקה של צמחים החשודים כנגועים יניתן לזהות תסמיני מחלה ראשוני בשלב זהש

 )מוקדי מידבק ראשוניים( במהלך החודש הראשון של הגידול.

 

 מומלץ לבטח את הגידול בביטוח מורחב בקנט


