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 תקציר מנהלים
 

ידועות זה שנים רבות  (Xylella fastidiosa)מחלות הנגרמות על ידי החיידק קסיללה פסטידיוסה 

בעיקר ליבשת אמריקה.  במגוון רחב של גידולים. עד לאחרונה, תפוצתה של המחלה הייתה מוגבלת

 אי לכך, ועקב פוטנציאל הנזק ההרסני של המחלה, החיידק קסיללה מוגדר כנגע הסגר במדינות רבות

, דווחה המחלה לראשונה ביבשת אירופה, בשיוך עם תסמיני 2013בעולם, ובכלל זה בישראל. בשנת 

מחלה חדשים בגידול זיתים בדרום איטליה. מאז והמחלה התפשטה בשטחים נרחבים במהירות ונכון 

מיליון  6.5דונם וגרמה למותם של  300,000 -להיום המחלה זוהתה בדרום איטליה בשטח של מעל ל

, במטעי שקד באזור עמק החולה, בעצים 2016החיידק קסיללה זוהה לראשונה בישראל בקיץ . צי זיתע

. בסקר שנעשה Almond leaf scorch (ALS) -עליהם התפתחו תסמיני מחלה  האופייניים למחלת ה

מטעים שונים בצפון הארץ.  10 -לאחר מכן על ידי השירותים להגנת הצומח זוהה החיידק קסיללה בכ

במטעי שקד  עד כה, לא זוהתה המחלה הנגיעות הקשה ביותר התגלתה במטעים בעמק החולה.

המין והטיפוס הגנטי של גורם המחלה הנפוץ בשקד בישראל נקבע -הנמצאים מדרום לצומת מגידו. תת

מהטיפוס   Xylella fastidiosa subsp. fastidiosaהמין -התברר שכל התבדידים השתייכו לתתו

בגפנים בארה״ב ודווח גם כפתוגן של שקדים,   Pierce. טיפוס גנטי זה ידוע כגורם למחלת ST1הגנטי 

נקודה קריטית בכל הנוגע למחלות הנגרמות ע״י החיידק קסיללה, הוא  בספרד. דובדבנים ופוליגלה

תלותן בווקטור חרקי להעברה מצמח לצמח. הדעה הרווחת בקרב חוקרים המחלה היא שבטבע, 

רם המחלה מתבצעת באופן בלעדי על ידי ווקטורים חרקיים מקבוצת הציקדות. לפיכך, ההפצה של גו

על מנת שתתבצע הפצה של המחלה בישראל, בין אם זה בתוך מטעי השקד וביניהם ובין אם מדובר 

 על מעבר מגידול לגידול, חייב להימצא כאן ווקטור המסוגל לרכוש את גורם המחלה ולהעבירו הלאה.

חקר הביולוגיה  על ידי וועדת ההיגוי של המיזם: רהוגדלו היעד ששחל מיזם ארצי ה 2019בשנת 

והאפידמיולוגיה של מחלות הנגרמות על ידי החיידק קסיללה בישראל, ככלי לפיתוח ממשק התמודדות 

 עם המחלה.

בחינת פיזור החיידק ברקמות השונות של העץ לאורך השנה הראתה שגם בתקופות בהן לא נראים 

תסמיני מחלה בעלים )אביב ותחילת הקיץ(, ניתן לזהות את גורם המחלה ברמת ביטחון גבוהה 

לתוצאה זו משמעות חשובה מבחינה דיאגנוסטית, בכך שהיא למעשה  .ברקמות מעוצות של העץ

ומאפשרת בדיקות אמינות  בעלים מסירה את המגבלה של בדיקות עצים בתקופות בהן נראים תסמינים
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בבחינת טווח הפונדקאים של התבדידים המקומיים מצאנו שהם תוקפים  .רוב השנה למעשה לאורך

 שקדים וגפן )יין ומאכל(. 

בשלוש השנים האחרונות כמעט ולא נוספו שראה מעקב אחר התפשטות המחלה בחלקות נגועות ה

ח לאתר )ואף יתכן כי לא נוספו כלל( עצים סימפטומטיים חדשים. הסקר האנטומולוגי שבוצע לא הצלי

התקדמות המחלה. גם אם ניטור -אף ווקטור פוטנציאלי למחלה, דבר המספק הסבר מסוים לאי

הווקטורים לא נעשה באופן המתאים ביותר לאיתור הווקטור, במידה והווקטור היה נפוץ, ניתן היה 

תו לצפות כי לפחות מספר פרטים יזוהו בסקר. מכאן אנו מניחים שאם קיים ווקטור בישראל, שכיחו

במטע ובסביבתו אינה גבוהה. בחינה קפדנית של העצים הנגועים בקסיללה לפני שנראו עליהם תסמיני 

המחלה העלתה את החשד שהעצים נפגעו על ידי פגע נוסף. חשד זה עלה היות וחלק ניכר מענפי 

העלווה שלבלבה בענפים שנותרו חיוניים נראתה שבעוד  התייבשו ומתוהעצים הנגועים בקסיללה 

ירוקה ובריאה. חתכים בענפים של אותם עצים הראו כי הם מאוכלסים על ידי פטריות גזע. פטריות 

גזע מאכלסות את צינורות ההובלה, פוגעות בהם וגורמות להתייבשות ולתמותה של ענפים. בסופו של 

שהוצעה  אטיולוגיה מעט שונה מזוממצא זה הביא אותנו להציע דבר העצים הפגועים מתים. 

ת למעשה מעורבות של שני גורמי מחלה: והתופעות הנראות בשקד כוללותזת המחקר המקורית: בהיפ

פטריות גזע, שככל הנראה מאכלסת את מרבית העצים במטע, אך בהעדר עקה נוספת הן לא גורמות 

לנזק נראה לעין, וקסיללה, הפוגעת בעלים. התפתחות שני פגעים אלה ביחד גורמת לאפקט משולב 

ריבת עלים חריפה בליווי התייבשות ותמותה של ענפי העץ ולאחר מכן לתמותה של העץ המוביל לצ

 כולו. 

בשנת המיזם השנייה נמשיך לעקוב אחר הופעה של עצים סימפטומטיים חדשים ונרחיב את הסקר 

למציאת ווקטורים אפשריים למחלה. שני מאמצים אלו יסייעו לקבוע באם קיימת התפשטות של 

ואם כן, מה הוא הגורם האחראי לכך. במקביל ימשכו המאמצים לפתח אמצעים המחלה בישראל 

להתמודדות עם המחלה הכוללים חיפוש אחר מקורות עמידות למחלה, פיתוח והתאמה של שיטות 

 דיאגנוסיטקה מהירות ויעילות, והמשך לימוד טווח הפונדקאים של התבדיד המקומי.
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 ורקע פתיחה. 1פרק 

 

 דני שטיינברגאופיר בהר ו
 נהל המחקר החקלאיימ

 

 
 מבוא. 1

 גידולים. של רחב במגוון רבות שנים זה ידועות )fastidiosa Xylella( פסטידיוסה קסיללה החיידק ידי על הנגרמות מחלות
 ,המחלה של ההרסני הנזק פוטנציאל ועקב ,לכך אי אמריקה. ליבשת בעיקר מוגבלת הייתה המחלה של תפוצתה לאחרונה, עד

 נכון .רחב פונדקאים טווח קסיללה לחיידק ישראל.ב זה ובכלל בעולם, רבות במדינות הסגר כנגע מוגדר קסיללה החיידק
 שנתיים,-וחד שנתיים-רב גידולים בניהם, .למחלה פונדקאים המשמשים צמחים של שונים מינים 400 -ל קרוב ידועים להיום

 בשיוך אירופה, ביבשת לראשונה המחלה דווחה ,2013 בשנת חיפוי. וגידולי חקלאיים גידולים בשולי יםהגדל  בר צמחי  גם אך
 קסיללה אםב ברור היה לא שבתחילה למרות (.al et Saponari., 2013) איטליה בדרום זיתים בגידול חדשים מחלה תסמיני עם

 (.al et Saponari., 2017) במהירות נרחבים בשטחים התפשטה המחלהו חהוכ ביניהם הקשר תסמינים, לאותם הגורם היא
 הנזקים היקף .צפונה להתפשט וממשיכה זיתים דונם 300,000 -ל מעל של בשטח איטליה בדרום זוהתה המחלה להיום נכון

Abbott 2015; Abbott ) תהפופולרי בתקשורת ןוה המקצועית בספרות הן רב פרסוםל התזכ המגיפהו אדיר הוא בזיתים
5120 Stokstad ;2016.) מקור הוא בעולם, הגדולה הזית שמן יצרנית ספרד, כמו שכנות למדינות הפתוגן של ממעבר החשש 

 החיידק הימצאות על דיווחים עם לאחרונה התממשו אלו חששות .התיכון ובמזרח באירופה רבות מדינות בקרב רבה לדאגה
 דובדבן, בגידולי פחות נרחבים ובהיקפים וביבשת( הבלאריים )האיים בספרד שקד במטעי מאוד נרחבים בהיקפים קסיללה

 קרוב ידועים וכיום הפתוגן באוכלוסיית גדולה גנטית שונות קיימת אישית(. התקשרות בהר, וא. )CSIC( לנדה )ב. וזית גפן
 אחד. מגידול ביותר נמצאו רובם ;החיידק של )ST types, sequence( שונים גנטיים טיפוסים 80 -ל

Amanifar ) אירןמו (valley Joaquin San -ב )בעיקר ארה״במ דווחה בשקד המחלה ,באירופה קסיללה החיידק זיהוי לפני
2009 ,.al et.) שבתנאים דווח בארה״ב המחלה, של טבעיים כווקטורים המשמשים חרקים על דווח טרם שמאירן בעוד 

 ביותר יםנפוצ  מינים ניש ,מתוכן  .המחלה של כווקטורים לשמש עלולות עצה מוצצות ציקדות של שונים מינים 6 מבוקרים
 העובדה היא דאגה מעוררת נקודה .umariussp Philaenus -ו minerva Draeculacephala והן: השקד מטעי בסביבת

 La Cabrera- ) הפוליפאגי הלאופיי הודות גפן לעצי שקד מעצי קסיללה החיידק את להעביר מסוגלת .minerva D שהציקדה
2011 ,.al et Daane 2008; ,.al et Rosa .) החרק spumarius P. הזית בעצי קסיללה חיידקה את המפיץ העיקרי הווקטור הוא 

 al te Saponari.,  ) וההיפך ,לזיתים משקד החיידק את להעביר מסוגלת זו ציקדה תיאורטי שבאופן כך ליה,איט בדרום
 בישראל. עדיין זוהו אל אלו ווקטורים ידיעתנו מיטבל. (2014

 המחלה גורם זיהוי הוא המחלה של הבקרה בפעולת וראשוני קריטי רכיב ובעייתית. מורכבת הנגועים במטעים המחלה בקרת
 נגוע שעץ כהוכחה מולקולרית, והשנייה סרולוגית אחת חיוביות, מעבדה בדיקות שתי על להתבסס מקובל כיום במטע. בעצים
 מצריכות יקרות, השיטות מגבלות: הכמ ישנן אך ואמינה, הדירה היא השיטות שתי על המתבססת תוצאה המחלה. בגורם

 דיאגנוסטיקה שיטות בפיתוח  חשיבות יש אלה מסיבות שדה. בתנאי לביצוע ניתנות ואינן רב זמן אורכות יקר, ייעודי ציוד
 יםטקונ בה העיקריות ותפעולה אחת המחלה, זיהוי לאחר שדה. בתנאי ליישום שניתנות סבירה, בעלות יעילות, חדשות,

 מהעץ משניתה הפצהה תא עולמנ כדי זאת ושריפתם, מהמטע נגועיםה עציםה  סילוק סניטציה: היא מחלהה עם להתמודד
 במקרים בנוסף,  מסודרת. בצורה נבחנה לא אלו סניטציה פעולות שיעילות  לציין חשוב שבסביבתו. הבריאים לעצים הנגוע
 הפוליפאגי אופיים בגלל הווקטור. כנגד חרקים קוטליב שימוש נעשה המחלה, גורם את המפיץ הווקטור הוא מי ידוע בהם

Teviotdale ) מיגורם על מאוד המקשה דבר לו, ומחוצה במטע עשבוניים פונדקאים על לעיתים מתפתחים הם הווקטורים, של
2003 Connell and) . ים,הווקטור אוכלוסיית את מפחיתה המטע בסביבת עשבייה שהדברת מאיטליה ראשוניות עדויות ישנן 

 המחלה חומרת את המפחיתים ההזנ חומרי או כימיים, הדברה חומרי ידועים לא להיום, נכון מבוסס. אינו בנושא המידע אך
 בגפנים המחלה על נרחב חקרמ מתבצעש למרותש העובדה, (.Connell and Teviotdale 2003) בחיידק מאוכלסים בעצים

 בהבנת שקיימים האדירים הפערים על מעידה נגוע, חומר של ילוקס הוא יםבשקד העיקרי ההתמודדות אמצעי הדרים,בו
  עמה. להתמודדות אמצעים ובקיום בשקד המחלה

  מחלה תסמיני התפתחו עליהם בעצים החולה, עמק באזור שקד במטעי ,2016 בקיץ בישראל לראשונה זוהה קסיללה החיידק
 להגנת השירותים ידי על מכן לאחר שנעשה בסקר .scorch leaf Almond (2011 ,al. et Daane) (ALS) -ה למחלת נייםיאופיה

 עד .החולה בעמק במטעים התגלתה ביותר הקשה הנגיעות .הארץ בצפון שונים מטעים 10 -בכ קסיללה החיידק זוהה הצומח
 בשקד הנפוץ המחלה גורם של הגנטי והטיפוס המין-תת מגידו. לצומת מדרום הנמצאים שקד במטעי  המחלה זוהתה לא כה,

typing sequencing locus multi  אנליזת באמצעות הארץ בצפון שונים מטעים 8 -מ חיוביות דוגמאות  עבור נקבע בישראל
)MLST(, כמקובל )2010 ,.al et Yuan( . המין-לתת השתייכו התבדידים שכל רהתבר  fastidiosa subsp. fastidiosa Xylella 

 דובדבנים שקדים, של כפתוגן גם ודווח בארה״ב בגפנים Pierce  למחלת כגורם ידוע זה גנטי טיפוס .ST1 הגנטי מהטיפוס
 המחלה בגורם האילוח ,מחלה תסמיני מראה כולו העץ נוף בהם עציםב כי מעידים בארה״ב מחקרים בספרד. ופוליגלה
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 נגועים עצים מאות ישנם בו בישראל, המצב (.Connell and Teviotdale, 2003) לכן קודם שנים 5-3 -כ לפחות התרחש
 ותממחיש אלו תצפיות .רבות שנים כבר בארץ נוכח קסיללה חיידקשה כך עד מעיד מהמחלה, מתו כבר חלקם כאשר בחיידק,

 נראית כאשר הראשוני. ההדבקה מועד לאחר שנים מתבטאים התסמינים שכן המחלה, םע בהתמודדות הקיים הקושי את
 גורם זה זמן במהלך מכך, יתרה .אפסיים צמחה להחלמת והסיכויים מאוד מבוסס החיידק ,בעץ משמעותית תסמינים הופעת

 הסמוכים, הבריאים למטעים מאוכלסים ממטעים המטע, באותו בריאים לעצים המאוכלסים מהעצים לעבור יכול המחלה
  בשקדים. בארץ האחרונות בשנים שקרה מה זה שיפוטנו למיטב סמוכים. גידול לאזורי נגוע גידול מאזור

 הדעה .לצמח מצמח להעברה חרקי בווקטור ןתלות הוא קסיללה, החיידק ע״י הנגרמות למחלות הנוגע בכל קריטית נקודה
 מקבוצת חרקיים ווקטורים ידי על בלעדי באופן מתבצעת המחלה גורם של ההפצה שבטבע, היא המחלה חוקרי בקרב הרווחת

 על מדובר אם ובין וביניהם השקד מטעי בתוך זה אם בין בישראל, המחלה של הפצה שתתבצע מנת על לפיכך, הציקדות.
 טווחש עולה מכאן הלאה. וולהעביר המחלה גורם את לרכוש המסוגל ווקטור כאן להימצא חייב לגידול, מגידול מעבר

 חיידקה של הגנטי הטיפוס כאמור, .בשטח הנמצא הווקטורו  החיידק של הגנטי הטיפוס פי על נקבע המחלה של הפונדקאים
 איום מהווה בישראל  נוכחותו ולכן נוספים נשירים ובגידולי דובדבן, גפן, בשקד,  אינפקטיבי כגורם ידוע  (ST1) בארץ שזוהה

  ידועים. אינם עדין בארץ המחלה של הווקטור/ווקטורים .נוספים ענפים על גם אלא ,השקד ענף על רק לא

 

 היעד והמטרות של המחקר, . היפותזות העבודה2

של הצעת מחקר זו היא שגורם המחלה שזוהה בכמה מטעי שקדים בצפון כבר הופץ ואכלס מטעי שקד  היפותזת הבסיס
ו/או כרמים אחרים באזור הנגוע. אנו מניחים שלא ניתן יהיה להכחיד את המחלה  פרדסיםנוספים, ואולי גם מטעי נשירים,  

במטעים בהם היא כבר נמצאת אבל ניתן לפתח ממשק להכלתה ולמניעת הפצתה למטעים/מינים/אזורים חדשים. הנחת 
הסימפטומטיים עבודה נוספת היא שניתן לפתח ממשק גידול שיעצור את ההחמרה בתסמיני המחלה ובנזק הנגרם לעצים 

 סימפטומטית. -וימנע את ההופעה של תסמיני המחלה בעצים המאוכלסים בצורה א

חקר הביולוגיה והאפידמיולוגיה של מחלות הנגרמות על ידי החיידק קסיללה  :על ידי וועדת ההיגוי של המיזם רשהוגד היעד
 .בישראל, ככלי לפיתוח ממשק התמודדות עם המחלה

ידי וועדת ההיגוי מוצגים להלן. הנושאים בהם עסקנו בשנת המיזם  שהוגדרו על ומטרות המשנההמטרות העיקריות 
 :הראשונה )על פי תוכנית העבודה( מסומנים בצבע אדום

 :המחלה גורם של הביולוגיה חקר .1

 ;בשדה ליישום דיאגנוסטיקה שיטות של התאמה ו/או פיתוח .1.1

 ;בישראל הפתוגן אוכלוסיית של גנטי אפיון .1.2

 ;בישראל הרגישים הפונדקאים טווח קביעת .1.3

 :המחלה של האפידמיולוגיה חקר .2

 ;הנגועים השקד במטעי םהסימפטומטיי העצים של המרחבי הפיזור דגם קביעת .2.1

 ;פוטנציאלים ווקטורים איתור .2.2

 :המחלה של ההפצה דרכי לימוד .2.3

 ;הווקטורים של ובמרחב בזמן דינמיקה .2.3.1

 ;מכאניים אמצעים ידי על הפצה .2.3.2

 :המחלה לבקרת גישות בחינת .3

 ;נגועים עצים של סניטציה .3.1

 עשבים; בקוטלי שימוש .3.2

 שקד; עצי של גנטי אוסף סריקת .3.3

 

 זה. בדו"ח נכללים הממצאים המקורית. בתוכנית נכללו שלא וניסויים בדיקות בצענו למעלה, הרשומים לנושאים בנוסף
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של מחלות הנגרמות על ידי  . חקר הביולוגיה2פרק מספר 

 החיידק קסיללה בישראל
 

 נועה זכריה, אורית דרור, אופיר בהר
 מנהל המחקר החקלאי

 

 תקציר .1

בשנה הראשונה התרכז הפרק העוסק בחקר הביולוגיה של גורם המחלה קסיללה במספר אספקטים הכוללים אפיון גנטי של 

אוכלוסיית הפתוגן בישראל, טווח הפונדקאים של התבדיד הקיים בארץ ופיתוח של שיטת דיאגנוסטיקה לאבחון גורם המחלה 

ב בידע שיש לגשר עליו בהקדם האפשרי והוא נוגע למיקום החיידק בתנאי שדה. עם תחילת העבודה התברר כי קיים פער חשו

בעץ נגוע, כאשר העץ נמצא בשלבים פיסיולוגים שונים )תרדמה, התעוררות, לבלוב, חנטה וכו׳(. לכן התווספה משימה זו לתכנית 

שלושים וחמש דוגמאות  ןשימש לאיפיו  multi-locus sequence typing (MLST) -המיזם. אפיון מולקולרי באמצעות שיטת ה

. מבחני אילוח עם טיפוס זה במתקן ההסגר sequence type 1 (ST1)מעצים נגועים ובכולם נמצא אותו טיפוס גנטי הנקרא 

הראה שטיפוס זה אלים למדי על זני גפן מאכל )ביג פרל, אוטום רויאל( וגפן יין )פרנץ קולומבר, קרניין, סירה( וכצפוי גם על זני 

ומתן(. תסמיני מחלה אופייניים בגפן הופיעו כחודש וחצי לאחר האילוח ובשקד כחודשיים וחצי לאחר האילוח. הטיפוס  שקד )אא״פ

ST1  לא הדביק זיתים )ברנע, סורי(, נקטרינה, אפרסק )שוגר מאי( ושזיף )אוגדן(. פיזור וריכוז החיידק קסיללה נבדק בעצי שקד

ירוק, פרי בשל, וניעור. מבדיקה זו עלה כי ריכוז החיידק הוא היציב והגבוה ביותר  נגועים בעמק החולה בתקופת הלבלוב, פרי

בענפונים מעוצים )לא ירוקים( בכל התקופות הנבדקות, פרט לקיץ בו ריכוז החיידק בעלים )פטוטרות( היה דומה לזה שבענפונים. 

ה, פרי(. פיתוח שיטת דיאגנוסטיקה המבוססת על עם זאת, החיידק לא נמצא בשורשים ולא בחלקי הפרי השונים שנבדקו )קליפ

זיהוי פעילותם של אנזימים המופרשים על ידי קסיללה לסביבתם נבחן בתחילה במעבדה באמצעות קיטים ייעודיים. פעילות של 

ה שני אנזימים מופרשים )ליפאז וצלולאז( זוהתה בתרבית של קסיללה ובנוזל העליון של התרבית. בשלב הבא תתבצע הבחינ

באמצעות מיצוי נוזלי עצה מעצים נגועים. כמו כן, נבדק מכשיר לאבחון קסיללה בתנאי שדה של חברת אגדיה. המכשיר נבדק 

בתקופת התרדמה והראה יעילות גבוהה בזיהוי גורם המחלה משתילים נגועים, אך רדומים. בדיקות נוספות עם מכשיר זה יתבצעו 

 בקיץ של שנה ב׳. 

 

 מבוא .2

שונות גנטית . קיימת מיני צמחים 400 -קרוב ל)קסיללה( טווח פונדקאים רחב הכולל  Xylella fastidiosaלגורם המחלה 
תתי מינים, ועשרות טיפוסים גנטיים בעלי טווח פונדקאים שונה. התפרצויות קשות של המחלה  4גדולה הכולל לפחות 

ן בספרד, העלו במידה רבה את המודעות לפוטנציאל באירופה בשנים האחרונות, בעיקר בגידול זיתים באיטליה ובשקד וגפ
המחלה זוהתה לראשונה במטעי שקד בישראל, ועלה צורך מידי ללמוד לעומק את גורם  2016הנזק הגדול של מחלה זו. בשנת 

 המחלה, ואת מכלול הגורמים המשפיעים על התפרצותה ועל התפשטותה.

ון לשנה שעברה טרם היו ידועים זנים עמידים למחלה באף לא חד על אף ההכרות ארוכת השנים של המדע עם המחלה, נכ
  ,עמידות בינונית זית בעלי זני ורשאותושפותחו זני גפן עמידים פורסם מהגידולים הרגישים. יחד עם זאת, בשנה האחרונה 

 תקווה שניתן יהיה לפתח גם זני שקד שיוכלו להתמודד עם המחלה, בהינתן הימצאותו של קו עמיד. כך שיש 

כיום, עיקר עבודת זיהוי ואבחון המחלה מתבצעת בשיטות מולקולריות במעבדה. על אף אמינותן, שיטות אלו אורכות זמן 
ם הצורך לפתח שיטות דיאגנוסטיקה אשר יאפשרו רב ועלותן רבה. במפגשים רבים שעסקו במחלה, הועלה על ידי גורמים רבי

 את זיהוי גורם המחלה בתנאי שדה ובעלות סבירה. 

הייתה שבישראל קיים טיפוס גנטי אחד של קסיללה וכי טווח הפונדקאים של  טיפוס זה  שבחנו בשנה א׳ היפותזת העבודה
 כולל שקד וגפן, ויתכן וגם פונדקאים נוספים.

 ו:בשנה זו הי מטרות המחקר

 אפיון גנטי של אוכלוסיית הפתוגן בישראל .1
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 קביעת טווח הפונדקאים הרגישים לתבדיד שנמצא בישראל .2

 פיתוח ו/או התאמה של שיטות דיאגנוסטיקה ליישום בתנאי שדה .3

 קביעת ריכוז החיידק באברי העץ בשלבים פיסיולוגים שונים )לא חלק מהתכנית המקורית( .4

 

 תיאור הניסויים שבוצעו .3

  גנטי של אוכלוסיית הפתוגן בישראלאפיון  3.1

מטעים בהם נמצאו עצים נגועים, כאשר  10 -בכדי לאפיין את אוכלוסיית החיידק קסיללה בישראל, נדגמו עצים נגועים מ
ולריצוף שבעה גנים  MLST -עצים. דוגמאות העצים שמשו להפקת דנ״א אשר שימש לביצוע אנליזת ה 1-5מכל מטע נלקחו 

 עותם נקבע הטיפוס הגנטי. של החיידק, באמצ

 

 מיקביעת טווח הפונדקאים הרגישים לתבדיד קסיללה מקו  3.2

על מנת לקבוע את אילו גידולים עלולים להידבק בתבדיד קסיללה שנמצא בישראל, התבצעו הדבקות מכוונות בשתילים של  
מספר גידולים חשובים בישראל. הגידולים הנבדקים היו זית )ברנע, סורי(, גפן מאכל )ביג פרל, אוטום רויאל( וגפן יין )פרנץ 

אפרסק )שוגר מאי(, נקטרינה, ושקד )אא״פ, מתן( כביקורת חיובית. מכל גידול הוכנסו  קולומבר, קרניין, סירה(, שזיף )אוגדן(,
שתילם בשקיות שתילה כאשר חציים אולח בקסיללה וחציים שימש היקש. האילוח בוצע באביב  12למתקן ההסגר לפחות 

 810דק בתמיסת המדבק היה באמצעות תרבית נקייה של חיידק קסיללה אשר בודד ממטעי השקד בעמק החולה. ריכוז החיי

מיקרוליטר( על מספר ענפים עשבוניים באותו שתיל, ודרך הטיפה והגבעול  10תאים/מ״ל. בכל שתיל מאולח, הונחה טיפה )
מספר פעמים. ניסיון האילוח הראשון בוצע באביב אולם חמישה חודשים מאוחר יותר לא נראו תסמיני  (23G)הועברה מחט 

בשקד המשמש כביקורת ולאור זאת, החלטנו לבצע אילוח נוסף בחודש דצמבר באותו האופן. תסמיני  מחלה אופייניים, אף לא
המחלה הוערכו וויזואלית לאחר האילוח על ידי מעקב רציף אחר הופעת תסמיני מחלה אופייניים.  בנוסף להערכת ויזואלית 

ור האילוח ומעליו. תנועת גורם המחלה מנקודת של תסמיני מחלה, ביצענו גם הערכה מולקולרית של נוכחות החיידק באז
 האילוח בהמשך הענף מעידה על התבססות טובה של החיידק בצמח ובאופן כללי על התאם בין גורם המחלה לפונדקאי. 

 

 פיתוח והתאמה של שיטת דיאגנוסטיקה  3.3

 פיתוח שיטת דיאגנוסטיקה חדשה 3.3.1

פעילות של אנזימים המופרשים על ידי קסיללה לסביבה. על  שיטת הדיאגנוסטיקה אותנו הצענו לפתח מבוססת על איתור
מנת לבחון את היתכנות השיטה בחנו ראשית האם ניתן לזהות פעילות אנזימתית שכזאת באמצעות קיטים ייעודיים, אשר 

ם נבדקה נוסו הן על תרבית חיידק נקייה, והן על תסנין של תרבית נוזלית, הכולל את ההפרשות של החיידק. פעילות האנזי
בקורא פלטות המודד את הפלורסנציה הנפלטת כתוצאה מפירוק סובסטרט מתאים על ידי האנזים הנבדק. לבדיקות אלו 
החיידקים גודלו או בצלחת פטרי )לבדיקה של התרבית עצמה(, או במצע נוזלי, אשר סונן לבדיקת הנוזל העליון ללא נוכחות 

 של תאי החיידק.

 יימתהתאמת שיטת דיאגנוסטיקה ק 3.3.2

במקביל לניסיון לפתח שיטה חדשה הצענו להתאים שיטה קיימת לזיהוי קסיללה בתנאי שדה לתנאים בישראל. לשם כך, 
 recombinase  -הוזמן מכשיר מחברת אגדיה, בתוספת קיטים מתאימים לזיהוי קסיללה. השיטה מבוססת על טכנולוגיית ה

polymerase amplification (RPA) רה והיא נבדקה במעבדתנו. לצערנו, המכשיר הגיע בחורף )דצמברלהגברת דנ״א המט-
, 4.4ינואר( ולכן נאלצנו לבחון את תפקודו עם שתילים בזמן תרדמה, כלומר ללא עלים. יחד עם זאת, לאור התוצאות מסעיף 

ו ענפונים משתילי שיערנו שניתן יהיה לאתר את החיידק בענפונים מעוצים גם בתקופת התרדמה. לצורך בחינת המכשיר נדגמ
שקד וגפן אשר אולחו במבחן טווח הפונדקאים במתקן ההסגר. סה״כ נדגמו שישה שתילי גפן ושישה שתילי שקד, כאשר 
חציים מאולחים וחציים שימשו כביקורת.  בנוסף לבדיקת השתילים, ביצענו גם בחינת רגישות למכשיר על ידי מבחן ספייקינג 

 ים לתוך מיצוי שקד.עשל תרבית קסיללה בריכוזים ידו

 

 וגרים, בשלבים פיסיולוגים שוניםאפיון פיזור החיידק בעצים ב  3.4

עצי שקד נגועים בקסיללה במטע השקדים של קיבוץ כפר בלום. מעצים אלו נדגמו הרקמות  10לבחינת פיזור החיידק, נבחרו 
הבאות: שורש, ענפונים מעוצים, ענפונים ירוקים, עלים, קליפת פרי, פרי, פקע פריחה, פקע לבלוב, בהתאם לרקמות הזמינות 

בלוב ופרי ירוק )מרץ(,  הבשלת פרי )יוני(, קטיף )אוגוסט(, כניסה לתרדמה בכל מועד. המועדים שבוצעו עד כה כוללים ל
כמותי. כביקורת, נדגמו באותו האופן  PCR)נובמבר(. מכל דוגמא, הופק דנ״א ונוכחות וריכוז החיידק נבדקו באמצעות 

 שלושה עצים שאינם נגועים בקסיללה. 
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 תוצאות 4

  אפיון גנטי של אוכלוסיית הפתוגן בישראל 4.1

בנוסף לקביעת הטיפוס הגנטי, בודדו . Sequence type 1 (ST1) –דוגמאות ובכולם התקבל אותו טיפוס גנטי  35סה״כ נבדקו 
חיידקים מעצים ממטעים שונים ונשמרו בהקפאה עמוקה, לבדיקות המשך על מנת לקבוע את הקשר בין התבדידים, ואת 

 של תבדידים אלו )מחוץ למטרות מחקר זה(. מוצאם, על ידי ריצוף עמוק ואפיון תכונות נוספות

 

 קביעת טווח הפונדקאים הרגישים לתבדיד קסיללה מקומי  4.2

בעוד שאחרי האילוח שבוצע באביב לא הופיעו תסמיני מחלה, לאחר האילוח אשר בוצע בחודש ספטמבר הופיעו תסמיני 
כחודש וחצי לאחר האילוח ובכל הזנים שנבדקו. מחלה אופייניים בגפן ובשקד. בגפן יין ומאכל, התסמינים החלו להופיע 

התסמינים שהופיעו אופייניים למחלה הנגרמת על ידי קסיללה בגפן, כפי שדווחו בספרות בעיקר מארה״ב. התסמינים הופיעו 
(. תסמינים בזני השקד )אא״פ 1 חקים מאוד מאזור ההדבקה )איור מספרבעלים לאורך השריג המאולח ונצפו אף בעלים המרו

ומתן(, הופיעו כחודשים וחצי לאחר האילוח. תסמינים אלו דמו מאוד לאלו הנראים בעצים נגועים במטעי השקד בעמק 
(. שאר הגידולים לא הראו תסמיני מחלה כלל. 1 הבה של העלים והסתלסלות )איור מספרהחולה ועצי שקד מספרד וכללו הצ

הבדיקה המולקולרית לנוכחות החיידק, כאשר הן בשקד והן בגפן,  לבין תבנוסף, נראתה התאמה יפה בין ההערכה הוויזואלי
ס״מ(. בגידולים האחרים לעומת  5-20כמעט בכל הצמחים הנבדקים נראתה נדידה של החיידק מאזור ההדבקה לכיוון מעלה )

האילוח )איור ק כן זוהה באזור זאת, לא נראתה נדידה מעלה בכלל הדוגמאות שנבדקו פרט לשני שתילי שזיף, אולם החייד
 (.2 מספר

 

תסמיני מחלה אשר הופיעו בשתילי גפן ושקד שאולחו בגורם המחלה קסיללה במתקן ההסגר בוולקני. שתילי גפן  .1 פראיור מס
( עלה שקד המראה אחיידק למ״ל( ובשיטת הדקירה. )810ושקד שאולחו באמצעות תרבית נקיה של חיידק קסיללה )ריכוז 

( עלה של שתיל גפן שאולח באותו האופן, אשר מראה בבקסיללה )הצהבה, התייבשות וסלסול(. )תסמין אופייני להדבקה 
 תסמיני מחלה אופייניים לקסיללה )התיבשות מן הקצוות פנימה לאורך עורקים(. 
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בדיקת אכלוס קסיללה בגידולים שונים בנקודת האילוח ומעליה. יכולת ההתבססות של החיידק קסיללה בגידולים  .2 פראיור מס
ס״מ מעל(. האילוח בוצע כמתואר  5-20( בנקודת האילוח ומעליה )PCRשונים נבחנה באמצעות בדיקות מולקולריות )רילטיים 

בהם קסיללה זוהתה באזור ההדבקה, ועמודות כתומות מציינות את . עמודות כחולות מציינות את אחוז הצמחים 1באיור מס. 
אחוז הצמחים בהם זוהתה קסיללה מעל אזור ההדבקה. המרחק מעל לאזור ההדבקה ממנו נלקחה הדגימה נקבע על פי מרחק 

ומטיים. ס״מ מעל אזור ההדבקה במקרים בהם לא נראו עלים סימפט 5העלה הסימפטומטי הרחוק ביותר מאזור ההדבקה, או 
הבדיקה נעשתה חודשיים לאחר האילוח. על גבי העמודות מצוין מספר הדוגמאות שנבדקו ומספר הדוגמאות החיוביות 

 לקסיללה.

 

 פיתוח והתאמה של שיטת דיאגנוסטיקה  4.3

. סה״כ נבדקה פעילות של ארבע אנזימים שדווחו כאנזימים מופרשים על ידי קסיללה, כיטינאז, פרוטאז, צלולאז וליפאזב
פעילות בתרבית נראתה עבור שני אנזימים בלבד, ליפאז וצלולאז. עבור שני אנזימים אלו נראתה גם פעילות בנוזל עליון מסונן 

 של תרבית קסיללה, דבר המעיד על הפרשתם אל מחוץ לתא החיידק. 

ם ובשניים מתוך שלושה המכשיר של חברת אגדיה שנבדק, זיהה את נוכחות קסיללה בשלושה מתוך שלושה שתילי גפן נגועי
דק׳ כולל הכנת הדוגמא )בהשוואה ליום עבודה  30 -שתילי שקד. כל שתילי הביקורת סווגו כשליליים. הבדיקה עצמה ארכה כ

הראתה שהמכשיר מזהה ריכוז  (spiking)שלם בבדיקה רילטיים סטנדרטית(. בדיקת רגישות המכשיר באמצעות ספייקינג 
(. כמו כן נבדק קיט של אגדיה המבוסס על תגובה בין נוגדן לדנ״א של 3 פרשל פחות מתא חיידק אחד לדוגמא )איור מס

החיידק. גם כאן תדירות הזיהוי בדוגמאות החיוביות הייתה זהה לזו שהתקבלה במכשיר, אך בדוגמאות השליליות התקבלה 
 אחת.  false positiveטעות מסוג 

 

 אפיון פיזור החיידק בעצים בוגרים, בשלבים פיסיולוגים שונים  4.4

בדיקות פיזור החיידק בעצים נגועים חשפו תוצאות מעניינות ביותר המראות כי אכן מיקום החיידק בעץ משתנה בשלבים 
פיסיולוגים שונים. בכל השלבים שנבדקו, ריכוז החיידק היציב והרב ביותר היה בענפונים מעוצים )שאינם ירוקים(, ואילו 

קראת התרדמה ריכוז החיידק בעלים היה במגמת ירידה. רק בתקופת בעלים, בתקופת הלבלוב החיידק לא נמצא כלל, ול
הקיץ, כאשר תסמיני המחלה בשיאם, היה ריכוז החיידק בעלים דומה לזה שבענפונים המעוצים. בנוסף, לא נמצא החיידק 

 .(4 פראו בפרי וגם לא בשורשים )איור מסבקליפת הפרי 
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בדיקת רגישות המכשיר של חברת אגדיה לזיהוי קסיללה. תרבית נקייה של החיידק קסיללה הוכנסה בריכוזים  .3 פראיור מס
מבטא את הפלורסנציה  Y -של חברת אגדיה. ציר ה Amplifire -יידועים לתוך מיצוי של ענף מעץ שקד ואלו נבדקו במכשיר ה

מתאימה לריכוזי החיידק השונים. זיהוי חיובי התקבל אף הנובעת מהגברת דנ״א המטרה של החיידק וניתן לראות תגובה 
 במקרים של פחות מתא חיידק אחד לדוגמא. הביקורת השלילית, ללא הוספה של תרבית חיידק נותרה שלילית.

 

 

ריכוז ופיזור קסיללה בעצי שקד בחודשים שונים בשנה. עשרה עצי שקד נגועים בקסיללה נדגמו מאברים שונים  .4 פראיור מס
בחודשים מרץ )לבלוב ופרי ירוק(, יוני )הבשלת פרי(, אוגוסט )קטיף(, נובמבר )לקראת תרדמה(. דנ״א כללי הופק מכל דוגמא 

של הדוגמא )נמוך מעיד על ריכוז גבוה יותר(. כל עמודה  Ct -ים את המייצג Y -והיא נבדקה ברילטיים כמותי. ערכים בציר ה
הוגדרו כשליליים לנוכחות קסיללה. אותיות שונות מסמנת הבדלים  34 -גבוה מ Ctעצים. דוגמאות עם  10היא ממוצע של 

 (.Tukey Kramer HSD, P<0.05מובהקים סטטיסטית בריכוז קסיללה ברקמות שונות באותו מועד דיגום )מבחן 
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 . דיון5

. מקורו של טיפוס זה הוא ST1הוא הטיפוס  בסיכום השנה הראשונה למחקר נמצא כי הטיפוס הגנטי הדומיננטי בישראל
בגפנים. העובדה שבארץ נמצא רק טיפוס גנטי אחד  Pierce diseaseבקליפורניה שבארה״ב שם הוא גורם בעיקר למחלת 

יכולה להצביע על כך שהגעת קסיללה לישראל נבעה מאירוע אינטרודוקציה אחד או מספר אירועים בודדים מאותו מקור. 
תתי מינים( ובגידולים שונים.  מספר מצב זה שונה מזה שבאיטליה, ספרד וצרפת, שם נמצאו מספר טיפוסים גנטיים )ואף

בגפנים, קיבל חיזוק ממבחני האילוח שנעשו במתקן ההסגר, שם נמצא כי זני גפן מאכל  Pierceוך של טיפוס זה עם מחלת השי
ויין רגישים לתבדיד המקומי. למעשה, התוצאות הראשוניות הללו מעידות כי תבדיד זה אלים יותר על גפנים מאשר על שקד, 

בשקד ובעצימות גבוהה יותר )יותר עלים נגועים בכל ענף ונדידה למרחק  היות והתסמינים בגפן הופיעו מוקדם יותר מאשר
ווקטור מתאים, התבדיד הקיים בישראל יכול לתקוף גפני מאכל ויין ולהסב רב יותר של החיידק(. מכאן אנו למדים, שבהינתן 

נקטרינה ושזיף, אינם נמצאים להם נזק רב. מצד שני, מבחנים האילוח הראו כי גידולים חשובים אחרים כגון זית, אפרסק, 
בשלב זה תחת איום מידי היות ואילוח עם התבדיד המקומי לא הוביל להופעת תסמיני מחלה ונראה כי החיידק אינו מתבסס 
היטב בגידולים אלו. גידולים נוספים שעלולים להיות פונדקאים וטרם נבדקו כוללים את דובדבן והדרים אשר יבדקו בשנה 

 גידול שדה אשר דווח בספרות כפונדקאי לקסיללה.  יחד עם אספסת, ב׳

התוצאות שהושגו עד כה בנושא פיתוח שיטת האבחון המהירה מעידות כי החיידק קסיללה אכן מפריש את האנזימים ליפאז 
. וצלולאז לסביבה )מצע הגידול במקרה הזה(, וחשוב מכך, שניתן לזהות פעילות של אנזימים אלו באמצעות קיטים ייעודיים

בשלב הבא, יהיה צורך לבחון האם מיצוי נוזלי עצה מעצים נגועים מכיל בתוכו את אותם אנזימים והאם ריכוזם מספק כדי 
לזהות את גורם המחלה. בנוסף, בבדיקות בעצים יהיה קריטי לבחון האם תגובה הנצפית היא ספציפית להדבקה בקסיללה. 

ישות גבוהה במבחן הספייקינג וגם הצליח לזהות את נוכחות החיידק המכשיר של חברת אגדיה שנבחן במעבדתנו הראה רג
בחומר צמחי רדום. יהיה חשוב לבדוק את יעילות המכשיר גם בבדיקות בשדה בעונה הקרובה על מנת לקבוע אם הוא אמין 

יך ציוד מעבדה ורגיש במידה דומה לזו של השיטות המקובלות כיום. היות ומכשיר זה מיועד לעבודה בשדה, הוא אינו מצר
דק׳ בלבד, זאת בהשוואה לבדיקה המקובלת שאורכת כיום עבודה שלם ועלותה מן  30מיוחד ומאפשר קבלת תשובה תוך 

הסתם גבוהה בהרבה. אי לכך, אם אכן ימצא כי מכשיר זה רגיש ואמין במידה דומה לשיטה המקובלת יש לשקול בחיוב רב 
 גם במעבדות וכמובן גם אנשי השטח. לרכוש מכשיר שכזה ולהכניסו לשימוש תדיר 

לימוד פיזור החיידק בעצים נגועים מלמד על הביולוגיה של גורם המחלה והתוצאות שבידינו עד כה מראות כי החיידק 
משתמר בענפונים רב שנתיים מעוצים, וכי הוא מתחיל לנדוד אל הצימוח הירוק והעלים ומגיע לרמה ניתנת לזיהוי בחודש 

הכניסה לתרדמה ריכוז החיידק בעלים פוחת,  לקראתי הלבלוב שמתחיל כבר במרץ. כמו כן, אנו רואים כי יוני, הרבה אחר
דבר המעיד על נדידה בחזרה אל הרקמה מעוצה או תמותה של התאים בעלים המזדקנים. לתוצאות אלו חשיבות רבה גם בפן 

קבוע ברמת ביטחון גבוהה אם הם נגועים במחלה או היישומי המאפשר לנו כעת לדגום ולבחון עצים גם בתקופת התרדמה ול
לא, מבלי לחכות לקיץ למועד הופעת התסמינים. מעניין היה שהחיידק לא נמצא ברקמות הפרי שנבדקו ואף לא בשורשים 
באף אחד ממועדי הדגימה. עם זאת, יש להמתין עד שיושלם מחזור שנתי על מנת לקבוע בצורה ברורה יותר באילו רקמות 

 למצוא את החיידק ומתי.  ניתן

 

 . הבעת תודה6

 ברצוננו להודות למגדלים של קיבוץ שדה נחמיה )ירון פינטו( וכפר בלום )שחר( על שיתוף הפעולה במהלך המחקר. 
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דגם הפיזור המרחבי של העצים  .3פרק מספר 
 הסימפטומטיים במטעי שקד נגועים

 

 והלנה קרסנובליאור בלנק 

 מנהל המחקר החקלאי
 

 עמי הברמן

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות 
 

 

 תקציר .1

 מהם אחד כאשר צמחים, מיני 350 כ של רחב פונדקאים טווח בעל שלילי-גראם חיידק הוא )קסיללה( fastidiosa Xylella החיידק
 ויוצר מתפשט הוא שם הציקדיתיים, ממשפחת עצה מוצצי חרקים ידי על העץ של העצה לצינורות מוחדר החיידק השקד. עץ הוא

 ע״י הנגרמת ALS scorch leaf almond) ) -ה לתמח העץ. למות דבר של ובסופו הנוזלים מעבר לשיבוש המוביל ביופילם
 המחלה תסמיני של מיפוי בצענו 2017 משנת החל הארץ. בצפון שקד במטעי 2016 בשנת בישראל לראשונה זוהתה קסיללה,
 קיימת לא אך הסימפטומטיים העצים במספר מתונה עליה שיש מתברר הנתונים מניתוח ישראל. בצפון מטעים בארבעה

 אנו בדוח הגידול. שורות ובתוך בין המחלה של התפשטות קיימת ולא הסימפטומטיים העצים של בפיזור מרחבית אוטוקורלציה
 אלו. לתוצאות אפשריות סיבות מציעים

 

 מבוא .2

ההתפתחות של פגעים בגידולים חקלאיים  בזמן ובמרחב הוא תהליך דינאמי מורכב. לרוב פיזור הפגעים במרחב ומידת הנזק 
(. ידוע שאזורים מסוימים רגישים יותר לפגע Blank et al., 2016; Mendelsohn et al., 2018ינה הומוגנית )שהם גורמים א

(. ההטרוגניות בפיזור המחלה קיימת בקנה Krasnov et al., 2019מסוים מאזורים אחרים ושחומרת הנזק בהם גדולה יותר )
(. זה נובע מכך שגורמים רבים, וקשרי הגומלין Ben-Hamo et al., 2020מידה אזורי וגם בקנה המידה של החלקה הבודדת )

ביוטיים )כמו טמפרטורה, משך -ניהם, משפיעים על התפתחות אוכלוסיית הפגעים בזמן ובמרחב. בכלל זה גורמים אישב
ורבות של אורגניזמים אחרים ( וגורמים ביוטיים )כמו רגישות הפונדקאי, מעFirester et al., 2018רטיבות, גשם, רוחות, וכו'( )

(. גורם נוסף, שיש לו השפעה ישירה על הפגעים הוא המגדל. Krasnov et al., 2019כמו וקטורים המעבירים ווירוסים וכו'( )
 ,.Blank et alהמגדל מבצע מניפולציות במערכת החקלאית ובמערכת הטבעית הסמוכה לה ויכול להשפיע על פיזור המחלה )

ורמים שמשפיעים על תפוצת הפגע וחומרת הנזק שהוא גורם יכולים להיות קריטיים בניסיון להתמודד (. הבנת הג2016
ולצמצם את הנזק שנגרם. התוצאה של הבנת הקשרים בין תפוצת הפגע במרחב נחוץ לכימות קצב התקדמות המחלה וכיוון 

 ההתפשטות. 

ולכמת את קצב התפשטות במטעים נגועים מטיים היתה לאפיין את הדפוס המרחבי של העצים הסימפטו מטרת המחקר
 מחלת הקסיללה בתוך חלקות שקדים נגועות.

 

 תיאור הניסויים שבוצעו .3

ניטרנו את כלל עצי השקד בארבעה חלקות שקד במטעים שונים בצפון הארץ. במשימה זו, המשכנו את הניטור  2017בשנת 
נגועים בזמן ובמרחב.  החלקות שנוטרו היו בשדה נחמיה,  בכדי לאסוף אינפורמציה חשובה על התפתחות המחלה במטעים

העצים באותן ארבע חלקות השקד בצפון הארץ נוטרו ודורגו על פי קיבוץ ברעם(, כפר בלום והיוגב.  נאות מרדכי )חלקה של
ים עם מהעל 25%= עד  1ללא תסמינים של קסיללה; = 0דרגות, כלהלן:  5חומרת מחלה. חומרת המחלה תוערך בסולם בן 

מהעלים עם תסמינים של קסיללה;  50%= יותר מ  3מהעלים עם תסמינים של קסיללה;  50%= עד  2תסמינים של קסיללה; 
 = עץ מת/עקור. ניטור זה התבצע ביולי, חודש בו ניתן להבחין ולזהות את תסמיני המחלה בביטחון גבוה. 4
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 גועיםבמטעים נ דפוס הפיזור המרחבי של עצים סימפטומטיים 3.1

 על מנת לקבוע האם ישנם מוקדי נגיעות במרחב השתמשנו בשלושה מבחנים מרחביים:

לזיהוי אוטוקורלציה מרחבית. זהו מקדם המודד כיצד אובייקט אחד דומה לאחרים המקיפים אותו.  Moran’s I. מבחן 1
אם עצמים נמשכים )או מודחים( זה על ידי זה, משמע שהתצפיות אינן תלויות. החישוב מבוסס על מטריציה משוקללת עם 

 ומחושב על פי הנוסחא: jו iיחידות המרחביות 

𝐼 =  
𝑁

𝑊

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�)𝑗𝑖

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑗

 

היא מטריצה של  x ;ijwהינו הממוצע של  xהוא המשתנה המבוקש;  j  ;xו iהוא מספר היחידות המרחביות בעלי  Nכאשר 
 .ijwהוא סכום של  Wמיקום מרחבי; ו

שמייצג את  K(r)(. במבחן זה, כל עץ חולה במרחב מקבל ערך Ripley’s K-test. במבחן ריפלי לאוטוקורלציה מרחבית )2
 ומחושב על פי הנוסחה הבאה: rסביבו ברדיוס הסימפטומטיים מספר העצים 

𝐾(𝑟) =  
𝑎

𝑛(𝑛 − 1)
∙ ∑ 𝐼(𝑑𝑖,𝑗 ≤ 𝑟) ∙ 𝑒𝑖,𝑗

𝑖,𝑗

 

 1או  0ערך של  מקבל  iמייצג את מספר העצים הסימפטומטיים בתוך החלקה.  n-מייצג את שטח החלקה שנדגמה ו aכאשר 
היא  e. הפונקציה rמוגדר להיות קטן או שווה לרדיוס  dמהעץ החולה, כאשר  dומייצג העדר/נוכחות של עצים חולים במרחק 

תיאורטי  Kשחושב מושווה לערך  Kעבור עצים שנמצאים בגבולות החיצוניים של החלקה. בשלב הבא, ערך  Kתקנון של ערך 
המחושב גבוה מהערך התיאורטי, הדבר מצביע על  Kהסימפטומטיים במרחב. אם ערך  שמניח פיזור רנדומלי של עצים

 המצאות מוקדים של המחלה במרחב.

. בדקנו את תבנית ההתפשטות המרחבית של המחלה בחלקות. מטרתנו היתה להבדיל בין שלוש תבניות אפשריות של הפצה 3
 (.1 מספר )איור

 

 

( התפשטות המחלה בתוך שורות העצים; Aתיאורטיים של דגם התפשטות המחלה במרחב. )שלושה מודלים  .1 מספר איור
(Bהתפשטות המחלה בין שורות העצים; ו )- (C.)( התפשטות המחלה בכל הכיוונים )אקראית 

 

וים על מנת להבחין בין תבניות התפשטות המחלה במרחב, בנינו מודל רגרסיה לוגיסטי, בו בדקנו כיצד נגיעות של עץ מס
בחלקה מושפעת מהנגיעות של עצים שכנים בתוך שורה, בין שורות ובכל הכיוונים גם יחד. בפועל, המודל משווה את שכיחות 

 המחלה בתוך החלקה לאומדן של שכיחות המחלה שמחושב כתלות בעצים השכנים באופן הבא:

𝑍�̂�(𝑥) =  
1

2
∙ (𝑍𝑡(𝑥 − 1) + 𝑍𝑡(𝑥 + 1)) 

מסמן את נגיעות המחלה של עץ  Z-היא הנקודה בזמן שבה נדגמה החלקה ו tמסמן את מיקום העץ בתוך החלקה,  xכאשר 
. הבחירה במודל 1-מסוים בחלקה. נגיעות של עץ מוגדרת כפי שצוין לעיל: עץ שחומרת המחלה שלו הוערכה כגדולה או שווה ל

 . AIC-, וערך הp-valueהסופי שיתאר את דגם ההפצה במרחב של המחלה נעשתה על פי שילוב של שלושה קריטריונים: 

 עצים שכנים לעץ נגועהינגעות  3.2

עצים נגועים במטעים בעמק יזרעאל בהם הנגיעות במחלה  11בחנו את השינוי בעצים הסימפטומטיים שנמצאים בסמוך ל 
ים העצ 11העצים השכנים, לכל אחד מ  48בחנו האם  2019וחלקם נעקרו וחלקם לא. ב  2016נמוכה. העצים הנגועים זוהו ב 

 (. 2 מספר הנגועים, הם סימפטומטיים )איור
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העצים השכנים שלא  48עצים )אדום( שזוהו כעצים נגועים ו  -השתנות הנגיעות בעצים השכנים לעץ נגוע. א .2 מספר איור
נבחנו העצים השכנים בחלקות בהם העץ הנגוע נכרת )ב( או  2019. בשנת 2016הראו סימפטומים של המחלה )ירוק( בשנת 

 לא נכרת )ג(.

 

 תוצאות .4

 במטעים נגועים סימפטומטייםדפוס הפיזור המרחבי של עצים  4.1

 )איור נאות מרדכיחלקת ברעם בשדה נחמיה ו -אך האנליזות יתמקדו בשתיים בלבד מיפוי החלקות בוצע עבור ארבע חלקות 
(. בחלקה בהיוגב לא נמצאו עצים סימפטומטיים חדשים ובחלקה בכפר בלום היתה תמותה רבה של עצים ככל הנראה 3 מספר

 .2017-2019עבור השנים  5 -ו 4 מספר מבעיות ניקוז מים. דגם פיזור המחלה במרחב של כל שתי החלקות מוצג באיורים

 
 

 מיקום שתי חלקות המחקר. .3 מספר איור
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שינוי בשכיחות המחלה בחלקת בשדה נחמיה לאורך תקופת המחקר. כל משבצת מייצגת עץ חולה )נגיעות  .4 מספר איור

 (. משבצות לבנות הן משבצות שבהן לא קיים עץ.0ומעלה( או עץ בריא )נגיעות שדורגה ב  1-שדורגה כ
 
 
 

 
שינוי בשכיחות המחלה בחלקת ברעם בנאות מרדכי לאורך תקופת המחקר. כל משבצת מייצגת עץ חולה  .5איור מספר 

 (. משבצות לבנות הן משבצות שבהן לא קיים עץ.0ומעלה( או עץ בריא )נגיעות שדורגה ב  1-)נגיעות שדורגה כ
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עצים  3 -)עליה של כ 0.3%ב ת המחקר עלה שנו בשדה נחמיה מספר העצים הסימפטומטיים והעקורים לאורך שלושת
עצים(  16)כ  1.27%(. במטע בנאות מרדכי הייתה עליה של 6 מספר ( )איור2019ל  2016עקורים שנוספו מ \סימפטומטיים

 עקורים.\במספר העצים הסימפטומטיים

 
 

הסימפטומטיים )כחול(, העקורים )כתום( ושילוב של סימפטומטיים ועקורים )ירוק( בשדה  -השינוי במספר העצים .6איור מספר 
 נחמיה )גרף עליון( ונאות מרדכי )גרף תחתון(.

 
 

עבור שתי  Morans Iעל מנת לקבוע האם ישנם מוקדים של המחלה במרחב, בצענו מבחן ראשון לאוטוקורלציה מרחבית 
 Ripley’s Kהחלקות. מצאנו כי שתי חלקות אינן מראות אוטוקורלציה מרחבית באף אחד מהשנים. לעומת זאת, מבחן 

מטר. לחלקה  25מצא שישנה כתמיות חלקית בחלקת נאות מרדכי לעצים במרחק של עד  יה וכתמיותלבחינת אוטוקורלצ
 . 7 מספר איורצגת לניתוחים אלה מופיעה ב. דוגמא מייבשדה נחמיה לעומת זאת לא נמצאה כתמיות

 

 
 

. הקו האדום הוא קו תיאורטי המתאר פיזור אקראי; מעליו הפיזור נאות מרדכיבעבור החלקה  Ripleys Kתוצאות מבחן  .7איור 
. 2019מקובץ )מוקדים( ומתחתיו הפיזור מסודר. הקו השחור מתאר את תוצאות המבחן עבור החלקה בנאות מרדכי לשנת 

 מקום המפגש של שני הקווים משמש כאומדן לגודל המוקד.
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בשלב הבא, ניסינו להעריך האם ישנה כיווניות להתפשטות המחלה במרחב ע"י מבחן רגרסיה לוגיסטית. תוצאות המבחן 
. מצאנו בשתי החלקות לא קיימת כיווניות בהתפשטות המחלה בשום כיוון בשתי 2 -ו 1לשתי החלקות מוצגות בטבלה 

 קות. החל

 

השוואה בין מודלים של שלושה דגמי הפצה במרחב עבור המטע בשדה נחמיה. לשם בחינת הכיווניות בטבלה  .1 מספר טבלה
 .AIC-הערך ו p-value-מוצגים ה

Coefficient AIC  

 

766 Omnidirectional 

 

831 Across rows 

 

828 Within rows 

 

השוואה בין מודלים של שלושה דגמי הפצה במרחב עבור המטע בנאות מרדכי. לשם בחינת הכיווניות בטבלה  .2 מספר טבלה
 .AIC-ערך הו p-value-מוצגים ה

Coefficient AIC  

 

1950 Omnidirectional 

 

1910 Across rows 

 

2162 Within rows 
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 הינגעות עצים שכנים לעץ נגוע 4.2

 (.3החזרות, לא נמצא אף עץ שכן עם תסמיני קסיללה )טבלה  11השכנים לעצים נגועים נמצא כי בכל בסקר שהתמקד בעצים 

 

 : השינוי במספר העצים הסימפטומטיים בעצים הסמוכים לעץ נגוע3 מספר טבלה

 תסמיני קסיללה בעצים 
 2019השכנים ב 

שנת העקירה של העצים 
 הנגועים

שנת זיהוי 
 מספר מטע המחלה

 1 1היוגב  2016 - אין
 2 1רמת השופט  2018 - אין
 3 2רמת השופט  2018 - אין
 4 1גבעת עוז  2016 2016 אין
 5 2גבעת עוז  2016 2016 אין
 6 1כפר חרוב  2016 2016 אין
 7 2כפר חרוב  2016 2016 אין
 8 2היוגב  2016 - אין
 9 3היוגב  2016 - אין
 10 4היוגב  2016 - אין
 11 פתחי 2016 2016 אין

 

 דיון .5

במשך שלוש שנים. מהתוצאות עולה כי קיימת עליה מתונה במספר עבודה זו מבוססת על סקרי שטח שבוצעו במטעי שקד 
. מהאנליזות המרחביות מתברר שלא קיימת 2019 - ו 2017העצים הסימפטומטיים בשתי החלקות שנסקרו בין השנים 

נאות מרדכי. ברעם בבחלקה של  התקבצות של עצים סימפטומטייםמצא   Ripley's Kאוטוקורלציה מרחבית ומבחן 
( Groves et al., 2005; Montes Borrego et al., 2017קיים וקטור להעברת הפתוגן, זוהה דפוס פיזור מקובץ ) םבמקומות בה

צא עליה מ ( נמCitrus Variegated Chlorosisמחלת בהדרים ) -וקצב התקדמות המחלה מהיר )מסוג סיגמואידי(. לדוגמא
מחלת תים )( ובזיLaranjeira et al., 2000) בחלקה נוספת 14%י חלקות ועליה מאחוזים בודדים ל תוך שנה בשת 80%ל  10%

Olive quick decline) 90% - ל 30%תוך שנה מ  העליה באחוז העצים הסימפטומטיים גדלשש משבע חלקות ב (Montes 
Borrego et al., 2017 .) 

בדקנו האם ישנה כיווניות מוגדרת בהתפשטות המחלה. מצאנו שלא קיימת התפשטות בכיוון שורות הגידול. שני  בשלב הבא,
רוע הדבקה חד פעמי. העליה במתונה י( פיזור העצים מצביע על א1הסברים אלטרנטיביים עשויים לבאר תוצאות אלו: )

בסקר או מזיהוי שגוי של העצים הסימפטומטיים. שום רימטעויות  תפי הסבר זה, נובע במספר העצים הסימפטומטיים, על
 ומכאן נובע קצב ההתפשטות האיטי של המחלה.ות שלו נמוכה מאד יעילאך המעביר את הפתוגן ה( קיים וקטור 2)

 

 רשימת ספרות מצוטטת .6
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 איתור ווקטורים פוטנציאליים. 4פרק מספר 

 

 , מאור תומר, אלמוג אברהם, זאב פרקשרקפת שרון

 מו"פ צפון

 
 עינת צחורי פיין

 ימנהל המחקר החקלא

 

 הינמן-ליאת גידרון

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות 
 
 

 
 תקציר .1

 .(Auchenorrhyncha)הפצת מחלות הנגרמות על ידי קסיללה מתבצעת באופן בלעדי על ידי ווקטורים חרקיים מקבוצת הציקדות 
 בארה"ב ובאירופה נמצאו הוקטורים של המחלה אך על פי סקר הספרות והאוסף הלאומי וקטורים אלו אינם מוכרים בישראל.

הנחת המחקר היתה כי בישראל קסיללה  וקטורים פוטנציאלים של קסיללה.בשנה המחקר הראשונה היתה איתור  מטרת המחקר
עצה, וכי חרקים אלו נמצאים בתוך ו/או בסביבת מטעי השקד בעמק החולה. הנחה -מועברת בין עצי שקד על ידי ציקדות ניזונות

בארה"ב הווקטור המעביר את נוספת היתה כי הוקטור ימצא במטעי השקד ובגדות הנחלים הסמוכים למטעים על סמך המידע כי 
המחלה בכרמים מגיע מהנחלים. לפיכך בחרנו שלושה מטעים בעמק החולה בהם נמצאה המחלה בשנים קודמות המצויים 
בסביבת נחלים. כמו כן צוין בספרות כי האספסת הינה גידול הנפגע מהמחלה ולכן נבחר גם שטח אספסת הסמוך למטע שקד 

ר אינו טריוויאלי כיוון שלכל אחד מהמינים פנולוגיה שונה ויכולים להיות פונדקאים שונים. מאחר נגוע. זיהוי של וקטור לא מוכ
והווקטור אינו ידוע, אספנו את כל הפרטים השייכים לקבוצת הציקדות. הפרדנו את הפרטים לקבוצות משנה וכלל הפרטים זוהו 

ניזוני עצה. כן נמצא באביב במטע ברעם פרט מתת המשפחה ונבדקו לנוכחות קסיללה. בכל הדגימות שנבדקו לא נמצאו מינים 
Deltocephalinae  ככל הנראה מהמיןEuscelis lineolatus  הניזון מהשיפה שנמצא כנושא קסיללה בדרום איטליה. בכלל

רחבת המידע שנאסף מהספרות והניסיון שצברנו במהלך השנה החולפת מחייבים ה הפרטים שנבדקו לא נמצאה נוכחות קסיללה.
טווח החיפוש ומיקוד האיסופים במרחב ובזמן כך שיעלו סיכויי ההצלחה. בשנת המחקר הבאה נחזור על האיסופים בהיקף גדול 

 יותר במרחב.

 

 מבוא. 2

 הציקדות מקבוצתהנגרמות על ידי קסיללה מתבצעת באופן בלעדי על ידי ווקטורים חרקיים  מחלות תהפצ ככל הידוע כיום,
(Auchenorrhyncha).  עצה כווקטורים של המחלה, -ניזונותמינים שונים של ציקדות  שישהבארה״ב זוהו בתנאים מבוקרים

 .D. הציקדה spumarius Philaenus -ו Draeculacephala minerva: םביותר בסביבת מטעי השקד וה יםים נפוצנימתוכן ש
minerva י שקד לגפן הוכחה בארה״ב כמסוגלת להעביר קסיללה מעצ(Cabrera La-Rosa et al. 2008; Daane et al. 2011) .

P. spumarius  קסיללה בעצי זית בדרום איטליה, כך שבאופן תיאורטי גם ציקדה זו מסוגלת  שלהוא הווקטור העיקרי
 מוכרים בישראל.וקטורים אלו אינם למיטב ידיעתנו . (Saponari et al., 2014) וההיפךלהעביר את החיידק משקד לזיתים 

עצה, וכי חרקים אלו נמצאים בתוך -היא כי בישראל קסיללה מועברת בין עצי שקד על ידי ציקדות ניזונות היפותזת העבודה
 ו/או בסביבת מטעי השקד בעמק החולה.

 בשנה זו היתה איתור וקטורים פוטנציאלים של קסיללה. מטרת המחקר

 

 תיאור הניסויים שבוצעו. 3

  ואוספי טבע לאומיים סקר ספרות 3.1

שמוכרים מישראל. הסקירה התבססה על דיווחים הווקטורים הפוטנציאלים נערכה סקירת ספרות מקיפה לאיסוף מידע על 
 Linnavuoriמינים,  477-משפחות ו 33( המונה 1937)  Bodenheimer : (Hemiptera)מהספרות של פרטים מסדרת שוני הכנף 
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  Bytinski-Salz and Sternlichtמינים, 697 -משפחות ו  36המסע שערך בישראל ומצא  ( שסיכם את ממצאי1952,1962)
(. מתוך המקורות חולצו המינים ניזוני העצה 1985והכרך חרקים מהאנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל ) (,1967)

בעזרתו של כן אותרו -יללה. כמוהיכולים להוות וקטורים פוטנציאלים לקס (Auchenorrhyncha)מתת משפחת הציקדות 
 בישראל. אביב תל באוניברסיטת הלאומי באוסףפרטים של מינים רלוונטיים שמצויים  ד"ר מייק וילסון

, שנבנתה על בסיס מקורות מידע אלו, חולקה לשלוש משפחות ובת משפחה נוספת של הציקדות הניזונות 1טבלה מספר 
 Cicadidae, Cicadellidaeמהעצה ולכן כוללות מינים שיכולים להוות וקטורים פוטנציאלים לחיידק הקסיללה: 

(Cicadellinae) ,Cercopidae ,Aphrophoridaeנרשמו המינים שהוזכרו באחד מהמקורות. כמו כן  . בכל אחת מהמשפחות
 .Deltocephalinaeמתת המשפחה  Euscelis lineolatusנוסף לטבלה מין אחד הניזון מהשיפה 

 

  #בארץכמצויות  הספרות במקורות שתוארו המשפחות מארבעת הציקדות מיני. 1מספר  טבלה
 

 
 הלאומי האוסף ברישומי שמופיעים מינים - כהה אפור, אביב תל באוניברסיטת הלאומי האוסף ברישומי מופיעים שלא מינים - בהיר אפור#

 ספרות ובמקורות אביב תל באוניברסיטת הלאומי האוסף ברישומי שמופיעים מינים - צהוב, אחרים במקורות ולא אביב תל באוניברסיטת
 השיפה מוצצי מקבוצת מין - לבן, וילסון מייק ר"ד ידי על אושרה ושזהותם אביב תל באוניברסיטת הלאומי באוסף המצויים מינים -כתום , אחרים
 .השקד במטעי שלנו באיסוף ונמצא קסיללה כנושא באיטליה שדווח

 
 

 מקבוצת הציקדות ניזונות עצה בעמק החולה. חיפוש וקטורים פוטנציאלים 3.2

 איסוף פרטים מהשטח 3.2.1

נגועים בקסיללה המצויים בסביבת נחלים או תעלות מים )על פי המידע מארצות הברית מקווי מים  מטעי שקד שלושה נבחרו
עצים נקיים  4 - עצים נגועים בקסיללה ו 4מטע סומנו  בכל: ברעם, כפר בלום ושדה נחמיה. יכולים להוות מקור לווקטורים(

שאיבות  12חזרות =  4  ×3 – במטע ועשביה יאיםהעצים הבר, מכל מטע נאספו פרטים בשאיבה מהעצים הנגועים מהמחלה.
 מאמצע פברואר ועד יוני פעם בשבועייםהשאיבות התבצעו  , וכן נערכו שאיבות בגדות הנחלים הסמוכים למטעים.בכל מטע

ובקיץ ובסתיו פעם או פעמיים בשבוע. בסתיו נערכו גם שאיבות בשטחים הסמוכים למטעים בעשביה ובחלקת אספסת ומעצי 
 מחט עציו הקסיללה דקיחי את ולשאת מהמחלה להיפגע שיכול כגידול בספרות מצוינת אספסתבישובים סמוכים. מחט 

 .פתוגןה של לוקטורים חורפי מפלט כמקום בספרות מצוינים

family species

Plants and Animals 

of the land of Israel 

(1985)

Linnavuori 

(1952, 1962)

Bodenheimer 

(1937)
Avidov (1961)

Bytinski-Salz 

& Sternlicht 

(1967)

National collection at TAU

Cicadidae
Melampsalta (Cicadetta) 

caspica (musiva)
V V V V

Cicadidae Oligoglena (Cicadetta) sibilatrix V V V

Cicadidae Euryphara (Cicadetta) cantans V

Cicadidae Cicadivetta tibialis V

Cicadidae Adeniana longiceps V V

Cicadidae Cicadatra atra V V V V

Cicadidae Cicadatra flavicollis V

Cicadidae
Cicadatra alhageos 

(glycyrrhizae)
V

Cicadidae Cicadatra (virens) hyalina V V V

Cicadidae Cicadatra persica (lineola) V

Cicadidae Cicadatra platyptera (livida) V V V

Cicadidae Cicadatra ramanensis V

Cicadidae Cicadatra longipennis V V
Cicadidae Tibicen plebejus V
Cicadidae Pagiphora annulata V

Cicadidae
Psalmocharias (Cicadatra) 

querula
V

Cicadidae Cicada orni V V

Cercopidae Cercopis intermedia V V V V

Cercopidae Cercopis septemmaculata V V V V

Cercopidae

Triecphorella kirschbaumi 

(Cercopis fasciata; 

Triecphorella geniculata)

V V V

Aphrophoridae
Philaenus (Mesoptyelus) 

impictifrons
V V V V

Aphrophoridae Philaenus arslani? V V

Aphrophoridae Neophilaenus campestris V V V V

Cicadellidae; Cicadellinae Cicadella viridis V V V

Cicadellidae; Deltocephalinae *Euscelis lineolatus 
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)סה"כ  ל כל אחד מהעצים הנבדקים בכל מטעמאמצע אפריל עדבק צהובות בנוסף לתוכנית המקורית, הוצבו מלכודות 
(. בתחילת יוני הוצבו מלכודות על העצים הגובלים בנחל כדי לנסות וללכוד וקטורים המגיעים לחלקות. 24=  במטע/8

 המלכודות נבדקו כל שבועיים. 

 
 הגדרת הפרטים  3.2.2

 ו והוכנסו לאלכוהול, בשלב השני הופרדו הפרטיםציקדות מכלל החרקים שנאספלאחר השאיבה, בשלב הראשון הופרדו ה
 שאיבה נקודת מכל הירוקות הציקדות כלל. "אחרות ציקדות"ו (Cicadellidae; Thuphlocybinae) "ירוקות"ציקדות ל

לכל מבחנת אפנדורף תועדו מועד,  .נפרד לאפנדורף אחת כל הוכנסו האחרות הציקדות ואילו אחת, אפנדרוף אוחדו במבחנת
 (. כל פרט צולם2נגיעות בקסיללה )טבלה מספר  וצורת האיסוף, כמו גם הצמחים הפונדקאים מהם נאספו והאם נמצאה

 והוגדר במידת האפשר לרמת המין.

 בדיקת נוכחות קסיללה בווקטורים פוטנציאלים 3.2.3 

DNA  הופק מציקדות על פי פרוטוקול שפותח במעבדתו של אופיר בהר וכן על פי פרוטוקול שמשתמשים בו לזיהוי הקסיללה
וספציפיים לקסיללה  ים לחיידקיםימרים כלליפרי, COIהגן  - כלליים לחרקיםימרים נערך בפרי PCRבציקדות באיטליה. 

 ומים כביקורת. , 16Sריבוזומליה הגן -

 

 תוצאות . 4

 סקר ספרות ואוספי טבע לאומיים 4.1

לשני  . המינים במשפחה זו ניזוני עצה אך פרטCicadidaeמינים ממשפחת ה  17( נמצאו 1 מספר מקורות המידע )טבלהבסקר 
עד היום לא נמצא בעולם וקטור של חיידק הקסיללה ממשפחה  (Krell et al., 2007; Paiao et al., 2002דיווחים לא מאומתים )

נמצאו שלושה מיני ציקדות ומהמשפחה  Aphrophoridae - ו Cercopidaeזו. בכל אחת משתי המשפחות של ציקדות הרוק 
Cicadellidae .הוזכר מין אחד שהימצאותו בארץ טרם אומתה 

 . המועדים ומקומות האיסוף של חלק מהמינים תוארו גם כן )תיעוד מצפון הארץ מודגש בקו תחתון(

 :תועדו שני סוגים Cicadidae - ממשפחת ה

Cicadatra -  :שלים, שער הגיא.נהלל, כפר החורש, חדרה, ירודגניה, קרית שמונה, פברואר עד אוגוסט. מקומות האיסוף 

 Melampsalta -  :עין חצבה, נחל ירמוך, חצבה. דגניה, אגמון החולהמאי עד ספטמבר. מקומות האיסוף , 

 

 תועדו שני סוגים: Aphrophoridae - ממשפחת ה

 - Neophilaenus .מאי עד אוגוסט )ופרט בודד שנאסף בנובמבר(. מקומות האיסוף: ירושלים, כרמל והרצליה 

 Philaenus  -  :תל דן וטבריה.פברואר עד אפריל. מקומות האיסוף 

 

 תועדו שני סוגים: Cercopidae  ממשפחת ה

 - Cercopis .מרץ עד אפריל. מקומות האיסוף: דיר נידאם )צפונית לרמאללה(, מעון )הר חברון( וירושלים 

 Triecphorella -  :וד, נחל כזיב.רמת דטבריה, דגניה, מרץ עד מאי. מקומות האיסוף 

 

 תועד מין אחד: Cicadellinaeמתת המשפחה  Cicadellidaeממשפחת 

 –Cicadella viridis/sp.  ,מרץ עד אפריל. פרט אחד נאסף בספטמבר ופרט נוסף נאסף בנובמבר. מקומות האיסוף: מעון
 נחל צרויה, הרצליה, נחל קישון.

 
 וקטורים פוטנציאליםאחר חיפוש   4.2

 איסוף פרטים מהשטח  4.2.1

(, בסוף החורף נאספו רק 283מרבית הפרטים נאספו בסתיו )פרטים של ציקדות.  468בשאיבות ובמלכודות הצהובות נמצאו 
 163 - נשאבו מעצי השקד ו 149פרטים, מתוכם  249מחלקות השקד נאספו  פרטים וכך גם בקיץ. 85פרטים, באביב נאספו  15

פרטים, משדה אספסת הסמוך למטע מלכיה  63וסביבו. מגדות הנחלים הסמוכים למטעים נאספו מהעשבייה בתוך המטע 
 (.2 מספר פרטים )טבלה 29פרטים. מעצי מחט בקיבוצים סמוכים למטעים נאספו  115נאספו 



 דו"ח לסיכום השנה הראשונה: מיזם קסיללה

 

 

 
25 

 

 מספר הציקדות שנאספו במהלך השנה על פי הפונדקאים מהם נאספו.. 2מספר  טבלה
 

 סך הכל מחטניים שדה אספסת עשביה עץ שקד מועד לכידה

 15   6 9 סוף חורף

 85   20 65 אביב

 86   10 76 קיץ

 283 29 115 139  סתיו
 

 הגדרת הפרטים 4.2.2

הפרטים שנאספו הופרדו על פי המורפולוגיה, הוגדרו לרמת משפחה ותת משפחה ורק במקרים בהם נחשד פרט כדומה למין 
 - ו Caliscelidae ,Delphacidaeהמהווה וקטור פוטנציאלי נערכה הגדרה לרמת המין. נמצאו פרטים משלוש משפחות: 

Cicadellidae מרבית הפרטים היו מהמשפחה .Cicadellidae (413  בה נמצאו פרטים משלוש תת משפחות שכולן )פרטים
פרטים( בה נכללות  248) Typhlocybinaeשייכות למוצצי השיפה. ממשפחה זו מרבית הפרטים היו שייכים לתת המשפחה 

נמצא פרט אחד ובתת  Megophthalminaeפרטים(. בתת המשפחה  212גם קבוצת המזיקים המכונה "ציקדות ירוקות" )
דווח באיטליה אשר  Euscelis lineolatusמין פרטים. לתת משפחה זו שייך פרט מה 5נמצאו  Deltocephalinae המשפחה

 . כנושא קסיללה

 בדיקת נוכחות קסיללה בווקטורים פוטנציאלים 4.2.3

. PCRולהרצה ב  DNAהבדיקה המולקולרית לנוכחות הקסיללה בציקדות נעשתה תוך שימוש במספר פרוטוקולים למיצוי 
נבדקה נוכחות חיידקים גם בעזרת פרימרים כלליים.  "הציקדות הירוקות" נבדקו במקבצים  PCRכמו כן בתהליך ההרצה ב 

 והציקדות האחרות נבדקו כל אחת בנפרד לנוכחות קסיללה. עד כה לא נמצאו פרטים הנושאים את חיידק הקסיללה.

 

 . דיון5

 הציקדות מקבוצתבאופן בלעדי על ידי ווקטורים חרקיים  הנגרמות על ידי קסיללה מתבצעת מחלות תהפצ
(Auchenorrhyncha). לא נמצא אף  אביב תל באוניברסיטת הלאומי האוסף רישומיבישראל על פי סקר הספרות שערכנו ו

כן  .spumarius Philaenus, D. minerva -ו Draeculacephala minervaארה״ב: איטליה ובבאחד מהוקטורים שנמצאו 
דרום איטליה שנמצא כנשא של החיידק ב Neophilaenus campestrisנרשמה במקורות הספרות בארץ ציקדת הרוק מהמין 

(Elbeaino et al., 2014). 

בשנת המחקר הראשונה הותחל בחיפוש אחר הווקטור לחיידק הקסיללה. זיהוי של וקטור כזה אינו טריוויאלי כיוון שלכל 
אחד מהמינים פנולוגיה שונה ויכולים להיות פונדקאים שונים. בשנת המחקר הראשונה פעלנו על פי ההנחה כי הוקטור ימצא 

סמך המידע כי בארה"ב הווקטור המעביר את המחלה בכרמים מגיע במטעי השקד ובגדות הנחלים הסמוכים למטעים על 
מהנחלים. בחרנו במטעים בעמק החולה בהם נמצאה המחלה ונערך מעקב אחר התפשטות המחלה בשנים קודמות המצויים 

פסת צוין כי האספסת הינה גידול הנפגע מהמחלה ולכן בחרנו גם בשטח אס (Almeida, 2016)בסביבת נחלים. במאמר נוסף 
הסמוך למטע שקד נגוע. מאחר והווקטור אינו ידוע, אספנו את כל הפרטים השייכים לקבוצת הציקדות. הפרטים זוהו ונבדקו 

ככל  Deltocephalinaeלנוכחות קסיללה. לא נמצאו מינים ניזוני עצה. כן נמצא באביב במטע ברעם פרט מתת המשפחה 
. בכלל (Elbeaino et al., 2014)יפה שנמצא כנושא קסיללה בדרום איטליה הניזון מהש Euscelis lineolatusהנראה מהמין 

 הפרטים לא נמצאה נוכחות קסיללה.

האיסופים במרחב  ומיקודטווח החיפוש  מחייבים הרחבתהחולפת המידע שנאסף מהספרות והניסיון שצברנו במהלך השנה 
המחקר הבאה נחזור על האיסופים בהיקף גדול יותר במרחב. התוכנית המתבססת  בשנת ובזמן כך שיעלו סיכויי ההצלחה.

 :תכלולעל הסקת מסקנות מהניסיון בשנת המחקר הראשונה 

 נימפות של ציקדות רוק אחת לשבוע ולפי מידע מהציבור משלושה אזורים: גליל, גולן, עמק החולה. יאספואביב ב 
 ימפות להגדרה מולקולרית וחלק יושארו על הצמחים. על הצמחים בהם ימצאו נימפות ילקחו חלק מהנ במקומות

 יוגדרו הבוגרים שיאספו הבוגרים להופעת עד לשבוע אחת שיבדקובהם נמצאו הנימפות יוצבו מלכודות גיחה 
 .מורפולוגית

 בעמק החולה והגליל ומצמחיה בסביבת המטעים בעמק שאינם מרוססים קיץ יערך איסוף חודשי משקדי בר ב
 יותר רב מינים ומגוון מינים מספר שתניב האיסוף וצורתהחולה. בתחילת הקיץ תיערך השוואה בין שאיבה לרשתות 

 & Purcell)מחקר שהשווה בין השיטות בארצות הברית לאיסוף וקטורים של קסיללה  .האיסוף להמשך תאומץ
Frazier, 1985)  כי השואב יעיל יותר מהרשתות גם במספר הפרטים וגם במגוון אך באירופה מועדפת השיטה  מצא

 של רשתות לאיסוף. 
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 יערך איסוף חודשי סביב המטעים בעמק החולה בגד"ש וגדות נחלים. בסתיו 

 שימצאו לפרטיםנימפות המולקולרי של ה הזיהוימורפולוגי של הבוגרים והזיהוי ה לאחרלנוכחות קסיללה תתבצע  בדיקה
נדרשת רכישה של החיידק על ידי  (Almeida, 2016)מאחר ואין העברה אימהית )ורטיקאלית(  .פוטנציאלים וקטוריםוכ

 הווקטור מצמחים נגועים. הצמחים עליהם ימצאו וקטורים פוטנציאלים יבדקו גם הם לנוכחות קסיללה. 

  

 . הבעת תודה6

 ולצוותי המטעים של ברעם, כפר בלום ושדה נחמיה. במיון הציקדות באוסף הלאומיר מייק וילסון על עזרתו "לד תודה
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 בחינת גישות לבקרת המחלה. 5מספר פרק 

 

 דני שטיינברג, נועה זכריה, רן שולחני, מנחם בורנשטיין, אופיר בהר

 מנהל המחקר החקלאי
 

 דורית שרגיל

 החקלאותהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד  
 

 

 תקציר. 1

למרות שפיתוח גישות לבקרת המחלה לא נמצא במרכז סדר העדיפויות של המיזם, השקענו מאמצים לבחון את היעילות של 
 במסגרת זו בחנו השנה מספר גישות להתמודדות עם המחלה. הגישה הראשונה הייתה סניטציה. אמצעים שונים לבקרת המחלה.
מסחריות כדי לבחון בהם עקירה של עצים סימפטומטיים בלבד משפיעה על המשך ההפצה של העמדנו ניסויים בשתי חלקות 

בהמשך, בחנו את היעילות של שלושה  והוא אמור להימשך במשך כל שנות המיזם. 2019המחלה במרחב. הניסוי הוצבנ בשנת 
 –ו  WDSו הגמעה של התכשירים הנקראים טיפולים שונים בריפוי של עצים נגועים: טיפול במים חמים בעונת החורף, והזרקה א

TS-700 שלושת האמצעים שבחנו לא היו יעילים ולא הובילו להבראה של העצים הנגועים. בחנו גם גישה נוספת והעמדנו בשדה .
החיסונית נחמיה ניסוי, ובחלקת ברעם שליד נאות מרדכי תצפית, לבחינת ההשפעה של תכשירים המעוררים את המערכת 

ונמשיך ביישומים  2019זאת בעונת ת לעשוהעצים. כדי שיהיה לתכשירים אפקט יש ליישמם באופן מחזורי. התחלנו  של הטבעית
המעקב אחר התפתחות הנגיעות בחלקות מסחריות . ואילךבמהלך השנים הבאות. את ההשפעה נוכל לבחון רק מהשנה הבאה 

חלה. התברר שישנם הבדלים בתגובה. בעוד ששכיחות עצים איפשר לבחון את התגובה של זנים מסחריים מקובלים לגורם המ
ונאפה הייתה  54, 53פאחם, הרי שהנגיעות של הזנים -אל-הנגועים של הזן המפרה שפע הייתה דומה לזו שהתפתחה בזן אום

ידות כמותית פאחם. ממצאים אלה מעודדים והם מצביעים אולי על כך שישנם מקורות גנטיים בעלי עמ-אל-נמוכה יותר מזו של אום
לגורם המחלה. בשנת המיזם השנייה בכוונתינו לבחון את התגובה של מיני שקד שונים, ושל זנים שונים מהארץ ומהעולם לגורם 

 המחלה, כדי לאתר מקורות עמידות )איכותית או כמותית( שונים.

 

 מבוא. 2

זיהוי  - הראשונה גישהה. ותבסיסי גישותהתמודדות עם מחלות צמחים ומניעת התפתחות של מגיפות מבוססת על כמה 
אמין ומדוייק של הצמחים הנגועים. רצוי, במידת האפשר, לזהות את הצמחים הנגועים עוד לפני שהם מפיצים את המחלה 

(infecious .ולכן ככל שהזיהוי נעשה מוקדם יותר כך ייטב )הפחתת מקור המידבק. כדי להשיג זאת יש  - יההשני הגישה
, כמו למשל, יש צמחים חולים יש להשתמש באמצעים המאפשרים לרפא אותםכבר במידה ו. להשתמש בחומר ריבוי בריא

. במידה ואמצעים כאילה לא קיימים, יש להרחיק ולהשמיד את (curative pesticidesשימוש בתכשירי הדברה "מרפאים" )
הדבקה של הצמחים הבריאים. ניתן הקצב הפחתת, ואם אפשר מניעת,  - תהשלישי גישהה. (eradiacation) הצמחים החולים

(. protective pesticidesהגנה על הצמחים הבריאים כמו למשל, על ידי ריסוס של תכשירי הדברה מגינים )לעשות זאת על ידי 
במידה והפתוגן מופת במרחב על ידי ווקטור ניתן לכוון את פעולות ההדברה כנגד הווקטור. הדברת הווקטור תמנע את הפצת 

דרך נוספת היא שימוש בזנים בעלי עמידות כמותית בהם התפתחות המחלה גורם המחלה מצמחים נגעים לצמחים בריאים. 
שלא נדבקים בגורם המחלה כלל(  -ם בעלי עמידות איכותית )זנים חסונים מועטת והם נפגעים פחות. כמובן שבמידה ויש זני

במקרים רבים שימוש באמצעי אחד לא מספק ויש להשתמש במקביל בכמה הדבר יאפשר להתגבר על המחלה ביעילות. 
 מגיפות.ההתפרצות של אמצעים כדי לבקר בצורה יעילה את 

 הגישה .למעלה כנפורט שונים, אמצעים של שילוב בה ונעשה ובעייתית מורכבת הנגועים במטעים הקסיללה מחלת בקרת
 סרולוגית אחת חיוביות, מעבדה בדיקות שתי על להתבסס מקובל כיום במטע. בעצים המחלה גורם זיהוי קשורה הראשונה

 ישנן אך ואמינה, ההדיר היא השיטות שתי על המתבססת תוצאה המחלה. בגורם נגוע שעץ כהוכחה מולקולרית, והשנייה
 יש אלה מסיבות שדה. בתנאי לביצוע ניתנות ואינן רב זמן אורכות יקר, ייעודי ציוד מצריכות יקרות, השיטות מגבלות: כמה

 זה לנושא התייחסנו שדה. בתנאי ליישום שניתנות סבירה, בעלות יעילות, חדשות, דיאגנוסטיקה שיטות בפיתוח  חשיבות
  .2 בפרק

 כך צורךל יםטקונ בה העיקריות ותפעולה אחת המידבק. מקור תהפחת - יההשני הגישה את ליישם יש לה,המח זיהוי לאחר
 הבריאים לעצים יםהנגוע ציםמהע המחלה גורם של הפצהה תא עולמנ כדי זאת ושריפתם. נגועים עצים סילוק סניטציה: היא

EFSA ) זה אמצעי של ההצלחה על המשפיעים שונים נושאים נבחנו efsa ידי על לאחרונה שפורסם מפורט בדו"ח .בסביבתםש
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2019a Health, tPlan on Panel.) ,הסניטציה. ובהיקף המחלה של מוקדם בזיהוי תלויה הסניטציה של ההצלחה בעיקרון 
 מתמיוש בו שהשטח וככל יותר, ארוך הסניטציה פעולות והפעלת לזיהוי ועד ההדבקה התרחשה מאז שעבר שזמן ככל

 התפרצות של בהקשר נבחנה ציהסניטה פעולת שיעילות לציין חשוב זה, בהקשר פוחת. להצלחה הסבירות כך קטן, הסניטציה
 מבחינת .בישראל בשקדים המחלה להתפרצות בהכרח מתאימים לא שתוארו ושהממצאים באיטליה בזיתים המחלה

 המחלה חומרת את המפחיתים ההזנ חומרי או כימיים, הדברה חומרי ידועים לא להיום, נכון ,נגועים צמחים של ההבראה
 efsa (2019b Health, tPlan on Panel EFSA.) ידי על שפורסם בדו"ח בהרחבה סוכם זה נושא .בחיידק מאוכלסים בעצים

 חומרת את ולהפחית נגועים בעצים החיידקים של הריבוי קצב את להקטין המסוגלים תכשירים כמה שישנם מתברר
 יםועלפ לא האמורים מהתכשירים חלק נגועים. עצים של להבראה יעילות שיטות או תכשירים עדיין אין אבל בהם. מיניםהתס

 טוב להתמודד להם מאפשר ובכך ,העצים של הטבעית ההגנה מערכת את גבירומ שפעלמ ויישומם החיידקים כנגד ישירות
    הפתוגן. עם יותר

 עצים על המגינים הדברה תכשירי כיום ידועים לא בריאים. עצים של ההדבקה בקצ של בהפחתה קשורה השלישית הגישה
 ציקדות, ווקטורים, באמצעות במרחב מופצים קסיללה וחיידקי מאחר זה. באמצעי להשתמש ניתן לא ולכן הדבקה בפני

 אופיים בגלל ור.הווקט כנגד חרקים קוטליב שימוש נעשה המחלה, גורם את המפיץ הווקטור הוא מי ידוע בהם במקרים
 .מיגורם על מאוד המקשה דבר לו, ומחוצה במטע עשבוניים פונדקאים על לעיתים מתפתחים הם הווקטורים, של הפוליפאגי

 בנושא המידע אך הווקטורים, אוכלוסיית את מפחיתה המטע בסביבת עשבייה שהדברת מאיטליה ראשוניות עדויות ישנן
 מצאנו לא בארץ efsa (2019c Health, Plant on Panel EFSA.) ידי על שפורסם בדו"ח בהרחבה סוכם זה נושא מבוסס. אינו

 ידיעתנו למיטב זה. דו"ח של 4 בפרק נסקר הנושא זה. אמצעי ליישם ניתן לא ולכן המחלה גורם את המפיץ הווקטור את עדיין
 זיתים זני שני מציאת על דווח מאיטליה למשל כך כמותית. מידותע בעלי זנים ישנם אבל לקסיללה כמותי עמידות קיימת לא

 הנזק ואת המחלה תסמיני התפתחות קצב את מאט בהם ושימוש  (F17-S – ו )לצ'ינו המחלה לגורם כמותית עמידות המגלים
   עדיין. ידועה לא המחלה לגורם בארץ הנפוצים השקד זני של התגובה גורמת. שהוא

, אמצעי )ובגידולים נוספים( החל לפני שנים רבות בגפנים ובהדריםות הקסיללה מחלהקשור למחקר הובדה, שלמרות שהע
למרות שפיתוח גישות לבקרת המחלה  התמודדות עמה.קושי בההתמודדות העיקרי הוא סילוק של חומר נגוע, מעידה על ה

ת ומטרשל אמצעים שונים לבקרת המחלה.  לא נמצא במרכז סדר העדיפויות של המיזם, השקענו מאמצים לבחון את היעילות
לריפוי ולהשריית עמידות  . בחינת גישות2. בחינת היעילות של סניטציה של עצים נגועים; 1ו היו כלהלן: שביצענ המחקר

 . בחינת התגובה של זני שקד מסחריים למחלה.3בעצים נגועים; 

 

 תיאור הניסויים שבוצעו. 3

 עצים נגועים סניטציה שלבחינת היעילות של  3.1

על פי הידוע בספרות לא ניתן להבריא עץ חולה. הדרך המקובלת להתמודד עם המחלה היא למנוע את הפצתה מעצים נגועים 
לעצים הבריאים באותו המטע, מהמטעים הנגועים למטעים הבריאים הסמוכים ומאזורי הגידול הנגועים לאזורי הגידול 

את העצים/מטעים הסימפטומטיים ואת העצים/המטעים הסמוכים אליהם. מגדלי הבריאים. בדרך כלל ההמלצה היא לעקור 
השקד שבמטעים שלהם זוהו עצים סימפטומטיים הונחו לעקור אותם מידית. היעילות של המלצה זו מוטלת בספק מפני 

די לבחון באם שבסמיכות לעצים הסימפטומטיים עשויים להיות עצים מאוכלסים שלא מראים עדיין את תסמיני המחלה. בכ
סניטציה של עצים סימפטומטיים בלבד יעילה, בצענו בשנת המחקר הראשונה ניסויים בשני מטעי שקד בהם זוהתה המחלה 
)והזיהוי אומת(: במטע שדה נחמיה ובמטע ברעם בנאות מרדכי. חומרת המחלה במטעים האלה שונה. בחלקם עצים נגועים 

 .סימפטומטיים-עצים סימפטומטיים שהעצים בסביבתם א 20ים. בכל מטע אותרו רבים ובאחרים זוהו רק עצים נגועים בודד
חצי מהעצים הסימפטומטיים נעקרו )טיפול( והחצי השני סומן, ולא נעקר )היקש(. ממצאי הניסויים יאפשרו לעדכן את 

  הם.ההמלצות הנוכחיות לגבי הדרכים לבקרת המחלה במטעים הנגועים, כתלות במידת הנגיעות הקיימת ב

 
 

 במטע שדה נחמיה ובמטע ברעם ליד נאות מרדכי. 2019מתכונת ניסויי הסניטציה שהוצבו בשנת . 1איור מספר 

 

 



 דו"ח לסיכום השנה הראשונה: מיזם קסיללה

 

 

 
29 

 

 בעצים נגועים השריית עמידותבחינת גישות לריפוי ול 3.2

 שימוש במים חמים כאמצעי לריפוי עצים נגועים 3.2.1

את האפשרות שהשקייה של עצים נגועים תצפית בה היא בחנה דורית שרגיל מהשירותים להגנת הצומח  ביצעה 2018בשנת 
 800 –תדביר את המחלה. ההשקייה בוצעה בחורף, בשעה שהעצים היו בתרדמה. העצים הושקו ב בקסיללה במים חמים 

מ"ל כלורבק. בקיץ העוקב נערך מעקב אחר התפתחות  800מעלות צלזיוס( להם הוסף  70ליטר מים חמים )בטמפרטורה של 
עצים, הוחלט לחזור ולבחון את יעילות הטיפול בשנת  3מאחר ובתצפית נכללו רק  מני המחלה ונראה היה שהעצים הבריאו.סי

היו נגועים בקסיללה בנגיעות  2018נבחרו עצים שבשנת הניסוי בוצע בחלקת השקד בשדה נחמיה. בצורה מסודרת.  2019
טיפולים,  7)תחילת לבלוב( הועמד ניסוי שכלל  2019בפברואר,  19בינונית וגבוהה שנגיעותם אוששה בחינה במעבדה. בתאריך 

מ"ל  800ליטר מים חמים בתוספת  0 –ו  200, 400, 600, 800העצים הושקו בכמויות מים שונות:  1-5כלהלן. בטיפולים 
 2פרשנו פוליאתילן מסביב לעץ לטיפול סולארי. באיור מספר  7יושם רק כלורבק ובטיפול מספר  6כלורבק. בטיפול מספר 

 פעמים והטיפולים הוצבו בבלוקים באקראי. 6כל אחד מהטיפולים חזר  .שצולמו ביו העמדת הניסוימוצגות תמונות 

 דרגות, כלהלן: 5באוגוסט הוערכה הנגיעות של כל אחד מהעצים ויזואלית. ההערכה בוצע באמצעות סולם שכלל  4בתאריך 
 .3; מהעלים 25%עד נגיעות נמוכה: תסמיני קסיללה נראו על  .2; . לא נראו על העלים תסמינים של קסיללהעצים בריאים .1

 50% –. נגיעות גבוהה: תסמיני קסיללה נראו על יותר מ 4מהעלים;  25-50%נגיעות בינונית: תסמיני קסיללה נראו על 
בדו"ח זה יוצגו הממצאים המתארים את שכיחות העצים )באחוזים( שהיו בדרגת נגיעות בינונית  . עץ מת או עקור. 5מהעלים; 

הבדלים קסיללה. ומעלה. במועד ההערכה נלקחו מהעצים הנגועים עלים שנבדקו במעבדה לבדיקת איכלוסם בחיידקי 
 .  P 0.05 >ברמת מובהקות של  2χבשכיחות המחלה בין הטיפולים השונים הוערכה באמצעות מבחן 

 

לבחינת ההשפעה של טיפול במים חמים בעצים.  2019שבוצע בשדה נחמיה בשנת תמונות שצולמו בניסוי  .2איור מספר 
המערך שנבנה על ידי הקיבוץ לצורך הניסוי. המערך  א. בזמן העמדת הניסוי.  2019בפברואר,  19ג צולמו בתאריך  -תמונות א

כולל עגלה הגוררת מיכל עם מים ועגלה עליה הונחו בלוני גז, מחממי מים גנרטור ומכשירי מדידה )של הטמפרטורה ושל 
וגוסט:  בא 4ה צולמו בתאריך  –תמונות ד  צילום של עץ מטיפול החיפוי הסולארי. ג. עץ מושקה.  ב. כמויותהמים המושקות(. 

 תקריב של עלה מאותו העץ.ה. ליטר מים חמים.  800 –עץ שהושקה ב ד. 

 

 שימוש בתכשירים חדשים כאמצעי לריפוי עצים נגועים 3.2.2

בישראל פנו אלינו נציגים של שתי חברות שטענו שברשותם  גילוי המחלה בשקדים תלאחר פירסום מאמר בעיתון הארץ אודו
לטענתם, התכשירים שהם משווקיים יעילים והם מסוכלים לרפא עצים נגועים צים הנגועים. תכשירים היכולים לרפא את הע

 WDSנכונה העמדנו ניסוי בחלקת שדה נחמיה. התכשירים שנבחנו היו זו טענה לבדוק באם  בכדי. בודדאפילו אחרי טיפול 
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 .Organic Katzir חברתעבוד  .Dead Sea Medica Ltdהמיוצר על ידי  TS-700והתכשיר  Grace Breedingהמיוצר על ידי חברת 
 Cמכיל מיצויי צמחים, ויטמין  TS-700בתוספת מיצויי צמחים והתכשיר  Bacillus subtilisמכיל את החיידק  WDSהתכשיר 

התכשירים חסויים והם אינם ידועים לנו. לצורך ביצוע הניסוי בחרנו עצים שהיו  ינהמדוייקים של שומינרלים. ההרכבים 
נגועים בדרגה בינונית וגבוהה בקסיללה. הנגיעות של העצים שנכללו בניסויים הוכחה מעבדתית. הטיפולים בניסוי היו כלהלן: 

בארבעה מקומות בקדחים של כל אחד מעצי הניסוי סמ"ק תכשיר הוחדרו לגזע  8. בהזרקה ובהגמעה WDS. 2; היקש. 1
סמ"ק תכשיר  100. בהזרקה TS-700. 3ס"מ.   10עומק של לסמ"ק הוחדרו לקרקע  40ס"מ, ועוד  5שנקדחו בגזע בעומר 

סמ"ק תכשיר הוגמעו לקרקע מסביב לגזע של  200. בהגמעה TS -700. 4(. 3מזרקים )איור מספר  8עץ באמצעות כל הוזרקו ל
פעמים  6כל אחד מהטיפולים חזר . )נוספו כהשוואה( כל תסמיני מחלה עצים שלא נראו עליהם – יםבריא ציםע. 5ץ. כל ע

אחרי הניעור. העצים היו אז  2019באוגוסט,  13)חזרה = עץ( והניסוי הוצב בבלוקים באקראי. הטיפולים יושמו בתאריך 
הנגיעות של העצים )הערכת אפס( הוערכה בסמוך לפני ביצוע הטיפולים ה והם הושקו אחרי ביצוע הטיפולים. חומרת אבהצמ

 לעיל. 3.1.1באמצעות סולם ההערכה שפורט בסעיף 

על הצימוח קייצי. הצימוח הקייצי פורץ אחרי שההשקייה  נבחנה ההשפעה של הטיפולים על התפתחות תסמיני מחלה
קוטלים את החיידקים המאכלסים את הרקמות הצמחיות מחודשת לאחר הניעור. הינחנו שאם התכשירים הנבחנים אכן 
יהיה בריא ולא ניתן , שהתכשירים יושמותפתח אחרי צי, הממיד לאחר הטיפול )כפי שטענו המשווקים( הרי שהצימוח הקיי

באוקטובר אחרי שהתפתח צימוח קייצי במרבית העצים ביצענו  15יהיה לבודד ממנו את החיידקים גורמי המחלה. בתאריך 
ערכת נגיעות. בהערכה סרקנו את העלים שהתפתחו על הצימוח הקייצי בחובו )מרכזו( של העץ ובהיקפו. ההערכה הייתה ה

ויזואלית ובחנו בהם התפתחו על העלים תסמיני מחלה. בנוסף, הערכנו את השפעת הטיפולים על עוצמת הצימוח הקייצי. 
. צימוח קייצי 3. צמוח קייצי מוגבל; 2תפתח צימוח קייצי כלל; . לא ה1דרגות, כלהלן:  4עשינו זאת באמצעות סולם בן 

. צימוח קייצי שופע. הממצאים שימשו לחישוב שכיחות העצים )בכל טיפול( עם צימוח קייצי ברמה כל 4בכמות בינונית; 
בכל אחת מהדרגות מוצגות  תמונות מייצגות של עצים(. 4( ושכיחות העצים עם צימוח קייצי שופע )דרגה 1שהיא )דרגה < 

 .  P 0.05 >ברמת מובהקות של  2χהבדלים בשכיחות הצימוח בין הטיפולים השונים הוערכה באמצעות מבחן . 3ספר באיור מ

 

 

. אתמונות של עצים בכל אחת מהדרגות של הסולם בו השתשנו להערכת עוצמת הצימוח הקייצי בחובו של העץ:  .3איור מספר 
 . צימוח קייצי שופע.ד. צימוח קייצי בכמות בינונית; ג . צמוח קייצי מוגבל;בלא התפתח צימוח קייצי כלל; 

  

 השריית עמידות 3.2.3

ישנם מספר תכשירים המעוררים את המערכת הטבעית של עמידות צמחים לפגעים. לתכשירים אלה אין )בדרך כלל( השפעה 
החלקות של מטע שדה נחמיה העמדנו ביחד עם חברת לוכסמבורג ניסוי לבחינת  ישירה על גורמי המחלות. באחת מתתי

. 1טיפולים, כלהלן:  3ההשפעה של שני תכשירים שיש לגביהם מידע שהם מעוררים את מערכת ההגנה הצמחית. הניסוי כלל 
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 LBG-11ACהתכשיר קנון +  . הגמעה של3ליטר לדונם;  1.5. הגמעה של התכשיר קנון )חומצה זרחיתית( במינון של 2היקש; 
פעמים.  6ליטר לדונם. הניסוי הוצב בבלוקים באקראי וכל טיפול חזר  1.5)חומצה זרחיתית + חומצה אמינית( במינון של 

בריאות העצים לפני תחילת הניסוי )הערכת אפס( פאחם. -אל-עצים של הזן אום 23גודל חלקת ניסוי היא שורה הכוללת 
ההגמעות יושמו דרך מערכת ההשקייה לעיל.  3.2.1תוך שימוש בסולם ההערכה שצוין בסעיף  2019במאי,  22הוערכה בתאריך 

 בספטמבר.  24 –ביולי ו  16ביוני,  12המסחרית בטיפטוף בתאריכים: 

לבחינת היעילות של התכשיר קנון כנגד קסיללה. התצפית כללה שתי במטע ברעם הנמצא ליד נאות מרדכי הועמדה תצפית 
עצים מהזנים  750 –הסמוכה לא טופלה ומשמשת כהיקש. בכל חלקה יש יותר מ  11טופלה בקנון וחלקה  12חלקות: חלקה 

הוערכה בתאריך  ונאפה )זנים מפרים(. בריאות העצים לפני תחילת הניסוי )הערכת אפס( 53פאחם )זן עיקרי( ושפע, -אל-אום
לעיל. ההגמעות יושמו דרך מערכת ההשקייה המסחרית  3.2.1תוך שימוש בסולם ההערכה שצוין בסעיף  2019במאי,  22

 בספטמבר.  24 –ביולי ו  16ביוני,  12בטיפטוף בתאריכים: 

 

 למחלהשקד מסחריים  ה של זניתגובבחינת ה 3.3

השקד בארץ יש זן עיקרי אחד וזנים מפרים. מקובל לטעת שתי שורות צמודות של הזן העיקרי, אחרי שורה אחת חלקות כל ב
של זן מפרה מסויים, אחריו עוד שתי שורות של הזן העיקרי, שורה של זן מפרה שינ, שתי שורות של הזן העיקרי, זן מפרה 

-נאות מרדכי הזן העיקרי הוא אוםמיה ובחלקת ברעם ליד בשדה נחשלישי, וחוזר חלילה. בחלקות הסקר השנתי המבוצע 
ונאפה )חלקת ברעם(. מידע אודות שכיחות העצים  53)בשדה נחמיה( ושפע,  54 –ו  53פאחם והזנים המפרים הם שפע, -אל

נגיעות ב את שכיחות ה. מאחר ונרשם  איזה זן נטוע בכל שורה ניתן היה לחש3הנגועים בקסיללה בשני המטעים הוצגו בפרק 
של  אוטוקורלציה מרחביתשלא נמצאה קבוע )כמפורט למעלה( ובגלל היה זנים במרחב הם. מאחר ופיזור ינבכל אחד מהז

ם המסחריים. ינבשכיחות המחלה בין הזהבדלים  קיימיםלבחון באם להשתמש בנתונים כדי ניתן  , הרי(3הנגיעות )פרק מספר 
חישבנו את שכיחות העצים  בכל שורהשהיו ועל פי מספר העצים   3.1.1סעיף בהוערכה בסולם שתואר של כל העצים הנגיעות 

 .עבור כל זן הסימפאומטיים, המתים והעקורים

 
 תוצאות. 4

 בחינת היעילות של סניטציה של עצים נגועים 4.1

)הערכת  הטיפול ובוצעה הערכת נגיעות של העצים המקיפים את עצי( 1)איור מספר בשני המטעים כמתוכנן  הניסויים הוצבו
של המיזם נמשיך ונעקוב אחר העצים שנכללים בניסוי. יילקחו דגימות של עלים מהעצים הנמצאים . בשנים הבאות אפס(

בסמיכות לעץ הסימפטומטי ויקבע באם הם מאוכלסים, או לא, בגורם המחלה. בהמשך יערך מעקב פרטני אחרי השתנות 
ים. ממצאי הניסויים יאפשרו לעדכן את ההמלצות הנוכחיות לגבי הדרכים מצב האכלוס והופעת התסמינים בעצים הסמוכ

 לבקרת המחלה במטעים הנגועים, כתלות במידת הנגיעות הקיימת בהם.

 

 בחינת גישות לריפוי ולהשריית עמידות בעצים נגועים 4.2

 השימוש במים חמים כאמצעי לריפוי עצים נגועים 4.2.1

יולי(. השפעת הטיפולים על חומרת הנגיעות -סימני מחלה אופייניים התפתחו בעצי הניסוי בתחילת הקיץ )בחודשים יוני
הוערכה בתחילת אוגוסט. מהממצאים עולה שהטיפולים לא השפיעו כלל. בכל העצים שנכללו בניסוי התפתחו תסמיני המחלה 

 (.4הטיפולים )איור מספר וחומרתם הייתה גבוהה בכל  , ד, ה(2)איור 

 

במטע שדה  2019השפעת טיפולי המים החמים על בריאות עצים שהיו נגועים בקסיללה בניסוי שהתבצע בעונת  .4איור מספר 

 . P 0.05 > ברמת מובהקות של 2χ באמצעות מבחןכנקבע  נחמיה. ההבדלים בנגיעות בין הטיפולים לא היו מובהקים
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 חדשים כאמצעי לריפוי עצים נגועיםשימוש בתכשירים  4.2.2

נכללו עצים שלפני תחילת הינסוי נראו עליהם תסמיני מחלה אופייניים. העלים שהתפתחו על צימוח הקייצי  1-4בטיפולים 
(. בבדיקות של עלים שנלקחו למעבדה אובחן שהם 5של כל העצים של טיפולים אלה הראו את תסמיני המחלה )איור מספר 

הטיפולים ( היו בריאים. 5יללה. כל העלים של העצים שהיו בריאים לפני התחלת הניסוי )עצי טיפול אכן נגועים בקס
בתכשירים הנבחנים אמנם לא השפיעו על בריאות העצים, אך הייתה להם השפעה על עוצמת הצימוח הקייצי. ההשפעה על 

 .7הצימוח הקייצי בשולי העץ באיור מספר  וההשפעה על עוצמת 6עוצמת הצימוח הקייצי במרכז העץ מופיע באיור מספר 
ניתן לראות שעוצמת הצימוח בעצים הנגועים )עמודות שחורות באיורים( הייתה פחותה מזו של עצים שהיו בריאים )עמודות 

   ירוקות(. 

 

 צילום של עלים סימפטומטיים שהתפתחו על צימוח צעיר של אחד מעצי הניסוי. .5 איור מספר

 

על עוצמת הצימוח הקייצי במרכז העץ. הטיפולים יושמו בתאריך  TS-700 –ו  WDSהשפעת הטיפול בתכשירים  .6 איור מספר
בכל גרף, ערכי עמודות שלידן כוכבית שונים במובהק מאילו של עצי  .2019באוקטובר,  15באוגוסט וההערכה בוצע בתאריך  13

 . P 0.05 > ברמת מובהקות של 2χ באמצעות מבחןטיפול ההיקש, כנקבע 

 

על עוצמת הצימוח הקייצי בשולי העץ. הטיפולים יושמו בתאריך  TS-700 –ו  WDSהשפעת הטיפול בתכשירים  .7 איור מספר
בכל גרף, ערכי עמודות שלידן כוכבית שונים במובהק מאילו של עצי  .2019באוקטובר,  15באוגוסט וההערכה בוצע בתאריך  13

 . P 0.05 > ברמת מובהקות של 2χ מבחןבאמצעות טיפול ההיקש, כנקבע 



 דו"ח לסיכום השנה הראשונה: מיזם קסיללה

 

 

 
33 

 

 השריית עמידות 4.2.3

של המיזם בשני המטעים כמתוכנן ובוצעה הערכת נגיעות ראשונית )הערכת אפס(. בשנים הבאות  הוצבו הניסוי והתצפית
. על הנגיעות עקוב אחר העצים שנכללים בניסוי ונכמת את השפעת הטיפוליםחודש וחצי. בנוסף, נ-בטיפולים מידי חודשנמשיך 

 על פי הצורך, יילקחו דגימות של עלים מהעצים המטופלים ויקבע באם הם מאוכלסים, או לא, בגורם המחלה. 

 

 בחינת התגובה של זני שקד מסחריים למחלה 4.3

פאחם( ושלושה זנים מפרים. מניתוח הנתונים עלה ששכיחות העצים -אל-בכל אחת מחלקות המעקב נטוע זן עיקרי אחד )אום
הייתה  53פאחם. שכיחות הנגיעות בעצי הזן -אל-הסימפטומטיים, המתים והעקורים של הזן שפע דומה לזו של הזן אום

ונאפה הייתה  53פאחם )אך ההבדלים לא היו מובהקים(. שכיחות המחלה בעצי הזנים -אל-נמוכה משמעותית מזו של אום
 (. 8פאחם )איור מספר -אל-נמוכה במובהק מזו של הזן אום

 

הבדלים בשכיחות הנגיעות והתמותה של זני שקד מסחריים בחלקות המעקב בשדה נחמיה וברעם ליד נאות  .8 איור מספר
( מתארים את מספר העצים מכל זן שהוערכו.ערכי עמודות שלידן כוכבית שונים Nמרדכי, המספרים הרשומים מעל כל עמודה )

 . P 0.05 > ברמת מובהקות של 2χ באמצעות מבחןפאחם כנקבע -אל-במובהק מאילו של עצי הזן אום

 

 דיון. 5

למרות שפיתוח גישות לבקרת המחלה לא נמצא במרכז סדר העדיפויות של המיזם, השקענו מאמצים לבחון את היעילות של 
זו בחנו השנה מספר גישות להתמודדות עם המחלה. הגישה הראשונה הייתה במסגרת  אמצעים שונים לבקרת המחלה.

סניטציה. זו הדרך המועדפת להתמודדות עם פגעי הסגר פולשים. המטרה הראשונה של הסניטציה היא הכחדה של הפגע 
זמן רב יותר הפולש. הצלחת ההכחדה תלויה בזמן שעבר ממועד הפלישה ובמידת ההפצה של הפגע הפולש במרחב. ככל שעבר 

וכלל שהפגע הפולש הצליח להפיץ את עצמו במרחב ולהתבסס, כך פוחתים הסיכויים להכחידו. לא ידוע מתי חדרה מחלת 
שנים ויותר. במועד זיהויו הראשון  7הקסיללה לישראל. ההערכות )ואילו הערכות בלבד( הן שגורם המחלה חדר לישראל לפני 

רבות באזור עמק החולה, לדרום רמת הגולן ולעמק יזרעאל. מכאן עולה שהסבירות  הוא כבר נפוץ לחלקות שקד 2016בשנת 
סימפטומטיים -יש לעקור ולהשמיד את כל העצים הפונדקאים הא efsaלהצלחת ההכחדה אינה גבוהה. על פי הנחיות 

מבוצעת בספרד ושם  מ' מסביב לעץ שאובחן כנגוע. הנחיות אלה מיושמות כלשונן בחבל אליקנטה 100הנמצאים במרחק של 
ק"מ. זאת, למרות שמרבית העצים באזר נגועים ונראה שהם כבר היו  60 × 40השמדה של מאות אלפי עצים בשטח שגודלו 

( החלטנו לבחון 3שנים(. בגלל שקצב התפתחות המחלה בישראל איטי )פרק מספר  20 –נגועים מזה זמן )לפי ההערכות יותר מ 
ומטיים בלבד משפיעה על המשך ההפצה של המחלה במרחב. הניסוי אותו הצבנו בשנת בהם העקירה של העצים הסימפט

לגבי ההופעה של נגיעות חדשה  3אמור להימשך במשך כל שנות המיזם. בכל מקרה, מניתוח הממצאים שהוצגו בפרק  2019
משמעותית על התפרצות  שלוש מרמזת שלעקירה של עצים נגועים אין השפעה-מסביב לעצים שזוהו כנגועים לפני שנתיים

 המחלה.

בשנת המיזם הראשונה בחנו את היעילות של שלושה טיפולים שונים בריפוי של עצים נגועים. עשינו זאת מפני שהיה מידע 
ראשוני שהצביע על אפשרות שהטיפולים מסוגלים לרפא את העצים הנגועים. במסגרת זו בחנו את ההשפעה של טיפול במים 

. התברר ששלושת TS-700 –ו  WDSם בתרדמה, ואת ההשפעה של הזרקה או הגמעה של התכשירים חמים בחורף, כשהעצי
( ולא ריפאו את העצים. אבל, התברר ששני התכשירים שבחנו השפיעו 5, 4ה, 2ד, 2)איורים  האמצעים שבחנו לא היו יעילים
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( ויתכן שיש להשפעה זו חשיבות. גם במחקרים אחרים שבוצעו בעולם לא 7 –ו  6על עוצמת הצימוח של העצים )איורים 
    (. EFSA Panel on Plant Health, 2019b)הצליחו עדיין לאתר חומרים המאפשרים להבריא עצים נגועים 

לבחינת  ,תצפיתובחלקת ברעם שליד נאות מרדכי  ,ניסויהעמדנו בשדה נחמיה במסגרת הניסויים בחנו גם גישה נוספת ו
כדי שיהיה לתכשירים אפקט יש ליישמם של העצים. החיסונית הטבעית ההשפעה של תכשירים המעוררים את המערכת 

נוכל לבחון רק שלהם במהלך השנים הבאות. את ההשפעה ונמשיך ביישומים  2019זאת בעונת ת לעשובאופן מחזורי. התחלנו 
 . ואילךמהשנה הבאה 

חלקות מסחריות איפשר לבחון את התגובה של זנים מסחריים מקובלים לגורם המחלה. המעקב אחר התפתחות הנגיעות ב
-התברר שישנם הבדלים בתגובה. בעוד ששכיחות עצים הנגועים של הזן המפרה שפע הייתה דומה לזו שהתפתחה בזן אום

(. המקור של שלוש 8יור מספר )א פאחם-אל-מזו של אום ונאפה הייתה נמוכה יותר 54, 53פאחם, הרי שהנגיעות של הזנים -אל
זו הסיבה לנגיעות נמוכה יותר שלהם. בכל מקרה, ממצאים הזנים האלה הוא אמריקאי )דורון הולנד, הודעה אישית( וייתכן ש

אלה מעודדים והם מצביעים אולי על כך שישנם מקורות גנטיים בעלי עמידות כמותית לגורם המחלה. כפי שצויין בהקדמה, 
בכל אחר. -או-( וכבר נעשה בהם שימוש בקנה מידה כזהFS-17 –ני זני זית בעלי עמידות כמותית )לצ'ינו ו באיטליה זוהו ש

מקרה, בשנת המיזם השנייה בכוונתינו לבחון את התגובה של מיני שקד שונים, ושל זנים שונים מהארץ ומהעולם לגורם 
 המחלה, כדי לאתר מקורות עמידות )איכותית או כמותית( שונים.

 

 
 . רשימת ספרות מצוטטת6
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 עמידות גנטיים נגד קסיללה : מציאת מקורות6פרק מספר 

 

 דורון הולנד
 , נווה יערמנהל המחקר החקלאי

 

 תקציר .1

טיפוסי שקד שונים כולל זני בר שמקורם בארץ ובחו"ל וזני תרבות מקומיים ומחו"ל. הנחת  150-ביחידת המטעים אוסף של כ
המוצא שלנו היא שהשונות הרבה בטיפוסי השקד עשויה להתבטא גם ברגישות שונה לחיידק הקסיללה. שונות זו חשובה ביותר 

גנה טבעיים כנגד החיידק וכן לפתח זנים חדשים של שקד בעלי עמידות משופרת כנגד כיון שהיא עשויה לעזור לנו להבין מנגנוני ה
החיידק. בשנת המחקר הראשונה התחלנו לסרוק את האוסף העצום שיש בידינו לרגישות לקסיללה. במסגרת זו העברנו לאופיר 

ל פאחם שהוא זן השקד המרכזי שמגדלים בהר ממרכז וולקני שני טיפוסי שקד שיש להם חשיבות מיוחדת. הראשון הוא הזן אום א
כיום בישראל. השני הוא הזן מתן שהוא זן חדש בעל פוריות עצמית שכרגע ניטע בחלקות מסחריות. הזן מתן גדל כבר מספר 
שנים בחלקות מסחריות בדרום רמת הגולן במטעים שנמצאו מודבקים על ידי קסיללה והיה ענין מיוחד לבדוק מהי רגישותו לחיידק. 

, הועברו לבית רשת מוגן במרכז וולקני והודבקו בקסיללה. הממצאים מראים שיש  GF 677הטיפוסים שהעברנו הורכבו על כנת 
הדבקה ויש סימפטומים. במקביל, הורכבו זנים נוספים מהאוסף והם ממתינים לתורם בבית הרשת כדי שניתן יהיה להדביקם 

א מיעוט מקום בבית הרשת. בהתאם למקום נרכיב זנים נוספים להמשך ולעקוב אחר התפתחות המחלה. הגורם המגביל הו
 סריקה.

 

 מבוא. 2

שבחנו הייתה שיש שונות גנטית מבחינת הרגישות של זני השקד לחיידק הקסיללה. לפיכך זנים שונים יראו  היפותזת העבודה
 תגובה שונה להדבקה על ידי החיידק.

 בשנה זו היו: מטרות המחקר

 "מתן" להדבקה מלאכותית על ידי חיידק הקסיללה.-ות של הזנים "אום אל פאחם" ובחינת הרגיש .1

 . הרכבה של עשרה זנים נוספים של שקד מהאוסף בנווה יער להמשך בחינת הרגישות לחיידק הקסיללה.2

 

 תיאור הניסויים שבוצעו 3

 אל פאחם בחמישה עותקים ונשלחו להדבקה ביחידה לפיטופתולוגיה במרכז וולקני. םאוו הורכבו הזנים "מתן .1

,   (10שניר ), (7ב.יפת )מהטיפוסים הבאים: GF.677 על כנה  12/2/19-שתילים לזן בעציצים ב 10הורכבו  .2
Prunus webbii (5 ,)Laurrane (10  ,)Guara (6)?(, 6, שקד הרמון )   , זיהויPrunus spinosissima  ושקד ערבי

(0 ,)TOV ו-P.Am.853-354  .לא הורכב כי לא היה רכב מתאים. בסוגריים מצויינים מספר השתילים שהצליחו 

 

 תוצאות . 4

 של דו"ח זה. 2הממצאים תוארו בפרק "אום אל פאחם" רגישים לקסיללה. -הזנים "מתן" ו . 1

 לציון ויודבקו בתנאי הסגר בשנת המישם השנייה. השתילים שהורכבו יועברו למרכז וולקני בראשון. 2

 

 . דיון5

הזנים מתן ואום אל פאחם רגישים לקסיללה. הסימפומים בשלב זה מאוד מתונים ועד כה השתילים חיים וחיוניים. עיקר 
הראיתי הסימפטומים עד כה הוא בעלווה. יש להמשיך ולבדוק את העצים לפחות עוד שנה. בביקור שערכתי בבית הרשת 

לסטודנטית כיצד לדעתי יש לגזום את העצים. אם העצים לא ייגזמו עלולה להיות בעיה של אור ומחלות נוספות. אנו ממשיכים 
בהרכבה של זנים נוספים. המטרה היא שרוב השונות של האוסף תיבחן לרגישות לקסיללה. מקווים לקצב של עשרה טיפוסים 

 רשת. כדי לעקוף בעיה זו נרכיב מטע מאולח בצפון עם זנים שונים.בשנה. צוואר הבקבוק הוא מקום בבית ה
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 תובנות לגבי האטיולוגיה של המחלה. 7פרק מספר 
 

 ואופיר בהר  , דוד עזראדני שטיינברג

 מנהל המחקר החקלאי
 

 

 תקציר .1

ובתרגום חופשי, מחלת הצריבה  Almond leaf scorchגורם בשקדים למחלה הנקראת באנגלית  Xylella fastidiosa החיידק
העלים מצהיבים, נראים צרובים ומתייבשים.  –של עלי השקד. שם המחלה מתאר את התסמינים האופייניים של המחלה בשקדים 

שנתיים. באביב, העלים הנוצרים נראים ירוקים ובריאים. סימני המחלה -גורם המחלה שורד בחורף, כשהעצים בשלכת, בענפים רב
אוגוסט ובעצים הנגועים מרבית העלים מבטאים את סימני המחלה ונראה שהעץ כולו מתייבש. -בקיץ, בחודשים יולי מתפתחים רק

בכל המקומות בעולם בהם שכיחה מחלה זו היא לא גורמת לתמותה של ענפי שלד ו/או של עצי שקד. גם אם כל העלים התייבשו 
במטעים בישראל בהם זוהתה קסיללה בעצים צעירים, כמו ומלבלבים.  של העצים הפגועים בסוף הקיץ, בעונה הבאה הם חוזרים

. אבל, במרבית המקרים בהם המחלה זוהתה שתוארו בחו"ל, תסמיני המחלה דומים לאלה (שנים 4 )מטע בן במטע של כפר סולד
ם נצפתה תופעה נוספת. (. בעצים הנגועים המבוגרי2005-2010שנים ויותר )נטיעות  10בארץ היא זוהתה בעצים מבוגרים, בני 

מתנוונים הנגועים עצים סימני צריבה של קסיללה בעלים, מתו ענפים רב שנתיים וגם ענפי שלד. ה יםבאביב, עוד לפני שנרא
. חיתוך של ענפי שלד ושל הגזע של העצים הנגועים בקסיללה איפשר ם מתייבשים ומתיםשנים ובסופו של דבר הבמשך כמה 

יכו בספרות המקצועית לקסיללה. התנוונות, התייבשות ותמותה מהירים עה. תסמינים כאילה לא שולראות שהעיצה שלהם פגו
(sudden decline של עצי שקד בוגרים אינם תופעה חדשה בארץ ובעולם והיא לא משוייכת לנגיעות בקסיללה. בהסתמך על )

השקד בארץ מאוכלסים בפטריות פתוגניות  שהגזעים של חלק מעצי שעשינו בעבר העלינו את ההיפותזה מחקרים ותצפיות
(fungal trunk pathogensהפטריות לא גורמות לפגיעה בעצים; ה .)ם פורחים, מלבלבים ומניבים ונראים )לכאורה( בריאים. עצי

(, נגיעות בקסיללהאבל, כשמתרחשים אירועי עקה שונים )כמו חורף גשום במיוחד, טמפרטורות גבוהות באופן קיצוני או 
דיספוזיציה. הפטריות המאכלסות את הגזעים של העצים הופכות להיות אגרסיביות, פוגעות -רחשת תופעה הנקראת פרהמת

במידה והנחה זו נכונה, הרי בעצים וגורמות להתנוונות שלהם או להתמוטטות המהירה. התוצאה בשני המקרים היא מות העצים. 
תמותה של עצי שקד. עצים נגועים בקסיללה לא ישגשגו והיבול שלהם יפגע, עות בקסיללה כשלעצמה לא גורמת להתנוונות ולישנג

  לתובנה זו משמעות לגבי הדרכים להתמודד עם המחלה והגישות למניעת הנזק שהיא גורמת. אך הם לא ימותו מהמחלה.

 

 מבוא ותיאור הבעיה .2

החיידק גורם בשקדים . (Xylella fastidiosa)התגלו בארץ בפעם הראשונה עצים הנגועים בחיידק הקסיללה  2016בשנת 
ובתרגום חופשי, מחלת הצריבה של עלי השקד. שם המחלה מתאר  Almond leaf scorch (ALS) למחלה הנקראת באנגלית

העלים מצהיבים, נראים צרובים ומתייבשים. גורם המחלה שורד בחורף,  –את התסמינים האופייניים של המחלה בשקדים 
שנתיים. באביב, העלים הנוצרים נראים ירוקים ובריאים. סימני המחלה מתפתחים רק בקיץ, -, בענפים רבכשהעצים בשלכת

ת עץ כולו מתייבשעלווה של הבעצים הנגועים מרבית העלים מבטאים את סימני המחלה ונראה שה. אוגוסט-בחודשים יולי
גורמת לתמותה של ענפי שלד ו/או של עצי שקד. גם אם בכל המקומות בעולם בהם שכיחה מחלה זו היא לא . (1איור מספר )

במטעים . (Sisterson et al., 2008) , בעונה הבאה הם חוזרים ומלבלביםכל העלים התייבשו של העצים הפגועים בסוף הקיץ
, תסמיני המחלה דומים לאלה (שנים 4)מטע בן  בעצים צעירים, כמו במטע של כפר סולדבישראל בהם זוהתה קסיללה 

שנים ויותר  10. אבל, במרבית המקרים בהם המחלה זוהתה בארץ היא זוהתה בעצים מבוגרים, בני 1המוצגים באיור מספר 
האופייניים של צריבה התופעה נוספת. באביב, עוד לפני שנראו סימני נצפתה המבוגרים נגועים ה(. בעצים 2005-2010)נטיעות 

בהמשך, בקיץ, העלים שהתפתחו על העצים (. א2יים וגם ענפי שלד )איור ענפים רב שנתבעצים אלה קסיללה בעלים, מתו 
ב( אבל העץ כולו נראה פגוע בגלל שחלק מהענפים שלו מתו. חשוב 2הראו את תסמיני המחלה האופייניים )איור הנגועים 

הפגועים מקסיללה המשיכו עים בקסיללה. ענפי השלד של העצים ובדיקות מעבדה הוכחו שהם אכן נגמדובר בעצים שלציין ש
. חיתוך של ענפי שלד ושל הגזע של ג(2)איור מספר  ומתו התייבשוהנגועים בקסיללה  ופו של דבר העציםובסן ולמות התנוול

 יכו בספרות המקצועית לקסיללה. יד(. תסמינים כאילה לא שו 2לראות שהעיצה שלהם פגועה )איור  פשריאהעצים הנגועים 

העלו שאלה באם הגורם להם הוא חיידקי בארץ שנראו על עצי השקד המבוגרים הפגועים בקסיללה התופעות הייחודיות 
זאת כדי  הקסיללה או שיש גורם נוסף, מעבר לקסיללה, המעורב בהם. במידה וקיים גורם כזה, חשוב מאד לאפיינו ולזהותו.

    שאפשר יהיה לפתח גישות יעילות לבקרתו.
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הנגרמת על ידי קסיללה בשקדים. א. בקליפורניה, ארה"ב; ב. בחבל  ALS –פייניים של מחלת ה תסמינים או .1איור מספר 
 אליקנטה בספרד.

 

 

עץ נגוע בקסיללה שחלק מענפי השלד שלו מתו. התמונה צולמה בחודש  א.צילומים של עצים נגועים בקסיללה. . 2איור מספר 
. עץ נגוע בקסיללה כשהעלים שלו מבטאים את התסמין האופייני של ב מרץ וכל העלים שהתפתחו על העץ נראים בריאים;

חתכים בגזעים של עצים נגועים בקסיללה המראים  ד.עץ שהיה נגוע בקסללה ומת;  ג.צריבה של העלים;  ALS -מחלת ה 
 סימני פגיעה בעיצה שאינם אופייניים למחלה זו.

 

 ריםתופעת ההתנוונות, ההתייבשות והתמותה של עצי שקד בוג .3

( של עצי שקד בוגרים אינם תופעה חדשה בארץ ובעולם והיא לא sudden declineהתנוונות, התייבשות ותמותה מהירים )
זו מזו  שונות . שתי התופעות נראות "בריאים"משוייכת לנגיעות בקסיללה. מדובר בשתי תופעות המתרחשות בעצים בוגרים 

עונות.  2-3נמשכת  -התנוונות ותמותה   -תמותה של העצים. התופעה הראשונה  –אבל שתיהן מובילות לאותה התוצאה 
שנתיים דקים הנמצאים -לפתע, ללא כל סיבה נראית לעין, מתחילים למות ענפים על עצים בוגרים. בתחילה מתים ענפים רב

אחד ועוד אחד, עד שהעץ כולו  ענף שלד -שנתיים דקים בהיקף של העץ, ואז -בחלק הפנימי של העץ; בהמשך  מתים ענפים רב
נמשכת שבועות ספורים בלבד. עצים בריאים, שבעונה הקודמת  –התייבשות ותמותה  –מתייבש ומת. התופעה השנייה 

 -התפתחו באופן תקין ונשאו יבול, פורחים ומלבלבים באביב כשאר העצים במטע. גם צימוח העלים שלהם, ומילוי הפירות  
כל סיבה הנראית לעיין, העצים מתייבשים ומתים בתוך זמן קצר. לעיתים לא קיים דגם פיזור  תקינים. ואז, לפתע, ללא

מרחבי ברור במטעים, והעצים המתים מפוזרים באופן אקראי במטעים, ולעיתים נראה שקיים דגם פיזור ברור מפני שהעצים 
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שדה נחום ובגבעת עוז בהם ניתן לראות מופיעות תמונות של מטעי שקד ב 3מתים במוקדים לאורך שורות. באיור מספר 
אזורים גדולים בהם מתו עצים בשנים קודמות ונעקרו. באיור גם מצורף צילום אוויר של מטע נחשון בו ניתן לראות בבירור 

 , אך חלק מהעצים שמתו היומפוזרים באופן אקראי במטעהם היו בודדים והיו את העצים שמתו. חלק מהעצים שמתו 
מתופעות בהן עצי שקד נחשפו במהלך החורף, כשהיו  שונותרך שורות. חשוב לציין שהתופעות האמורות לאו –במוקדים 

בתרדמה, לתנאי חוסר אוורור בקרקע. תנאי חוסר אוורור מתרחשים לעיתים באזורים בהם העצים גדלים בקרקעות כבדות 
ע וישנם מקרים בהם העצים לא מתעוררים כלל ויורדת כמות גשם גדולה. עצי שקד רגישים מאד לתנאי חוסר אוורור בקרק

מאד מהעצים שמתים מהתמוטטות  השוננראים מהתרדמה. עצים אלה לא פורחים ולא מלבלבים ומבחינה ויזואלית הם 
פתאומית בקיץ. להמחשה, מצורפות תמונות של עץ שמת מעודף מים בחורף ושל עץ שהתמוטט באופן פתאומי ומת בקיץ 

עת ההתנוונות, ההתייבשות והתמותה המהירים של עצי שקד דווחה ממקומות אחרים בעולם. דוגמא (. תופ4)איור מספר 
(. כפי שצויין Gramaje et al., 2012בו מוצגות תמונות של מטעי שקד מהאי מיורקה בספרד ) 5לכך מופיעה באיור מספר 

 למעלה אין קשר בין תופעות אלה לנוכחות של קסיללה.

 

צילום קרקעי של שני מטעי שקד בוגרים בהם מתו ונעקרו עצים בעונות קודמות וצילום אוויר של מטע נחשון בו  :3איור מספר 
עצים שמתו   -עצים בודדים המפוזרים באופן אקראי וחלקם  –ניתן לראות את דגם הפיזור המרחבי של העצים המתים. חלקם 

 במוקד לאורך שורה.  

 

 

. א. עץ שמת בחורף מעודף מים. הוא לא פרח ולא לבלב כלל באביב; 2019אוגוסט  -ד מתים צילום של עצי שק :4איור מספר 
 ב. עץ שפרח ולבלב באביב, התפתחו עליו עלים והוא נשא פרי. במהל הקיץ התמוטט באופן פתאומי ומת.
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]מתוך:  .עונות קודמותצילום קרקעי של מטעי שקד בוגרים באי מיורקה )בספרד( בהם מתו ונעקרו עצים ב. 5איור מספר 

Gramaje et al., 2012] 

 

תופעת ההתנוונות, התייבשות ותמותה המהירים של עצי שקד בוגרים אינה חדשה בארץ והיא ידועה לאנשי הענף בישראל 
מזה שנים. היא נפוצה בכל רחבי הארץ ובמהלך השנים נעשו מספר ניסיונות להבין מדוע התופעה מתרחשת וכיצד ניתן 

עמה. למיטב הבנתנו, למרות המאמצים שהושקעו לא ידוע מה הגורמים לתופעה ואין מידע כיצד ניתן לצמצם, או  להתמודד
 אף למנוע, את התמותה של העצים הבוגרים.

מהממוצע הרב שנתי.  22% –היה גשום במיוחד. בממוצע ארצי כמות המשקעים בחורף זה הייתה גבוהה ב  2018-2019חורף 
משקעים יחסית לממוצע הרב שנתי. בדרום הארץ כמות המשקעים הייתה דומה לממוצע  127% –ו  144ו בצפון ובמרכז ירד

במאי היה אירוע שרב קיצוני ובאזורים שונים  22-24היה אחד מהקיצים החמים ביותר. בתאריכים  2019הרב שנתי. קיץ 
( הטמפרטורות היו גבוהות עוד יותר 16-17י )מעלות צלזיוס. באמצע יול 42 –בארץ הטמפרטורות המרביות היו גבוהות מ 

אוגוסט החלה התמוטטות ותמותה מהירים של -ובמספר מקומות נשבר שיא הטמפרטורה לחודש יולי. במהלך החודשים יולי
עצי שקד בכל רחבי הארץ. ההתמוטטות והתמותה המהירים של העצים הבוגרים חלה במטעים רבים, באזורים שונים בארץ. 

 .6ים מתו עצים בודדים ובאחרים עשרות ואף מאות רבות של עצים. תמונות מייצגות מופיעות באיור מספר בחלק מהמטע
שגדלו של עצים בריאים  םבחלק מהתמונות ניתן לראות שחסרים עצים, שמתו ונעקרו בעונות קודמות. חיתוך של ענפי

א,ב( לעיצה  7בדלים בין עיצה בריאה )איור מספר מלמד על ההשהתמוטט ומת באופן פתאומי ץ גזע של עבמטעים האלה, ושל 
 ג(. 7פגועה )איור 

 

 גורמים אפשריים לתופעת ההתנוונות, ההתייבשות והתמותה של עצי שקד בוגרים .4

ובכלל זה מהמטעים בהם זוהו תסמינים של חומר צמחי נגוע )ענפים רב שנתיים, ענפי שלד וגזעים( נלקח מהמטעים השונים 
לאזור הבריא ומהם בודדנו פטריות.  )גבול שבין האזור הפגוע )הנקרוטיעיצה, מהוהובא למעבדה. דגימות נלקחו מה קסיללה

הפטריות זוהו בשיטות מולקולריות ומצאנו שרקמות העיצה של העצים הפגועים, המתנוונים והמתים היו מאוכלסות 
 -)מקבוצת הבוטריוספריה(, ו Diplodia seriata  -ו   Dothiorella, Neoschytalidium dimidiatumבפטריות שונות. בניהן 

Paecilomyces formosus   ו– Chaetomium (Ezra et al., 2017 גם במחקרים אחרים, במקומות אחרים בעולם, דווח על .)
 ;Gramaje et al., 2012בידוד של פטריות שונות מגזעים של עצי שקד שהראו סימני התנוונות, התייבשות ותמותה )

Moralejoa et al., 2019;  Olmo et al., 2016; Sisterson et al.,  2008 .) 

בהסתמך על מחקרים ותצפיות שעשינו בעבר העלינו את ההיפותזה  שהגזעים של חלק מעצי השקד בארץ מאוכלסים בפטריות 
ם פורחים, מלבלבים ומניבים ונראים עצי(. הפטריות לא גורמות לפגיעה בעצים; הfungal trunk pathogensפתוגניות )

)לכאורה( בריאים. אבל, כשמתרחשים אירועי עקה שונים )כמו חורף גשום במיוחד, טמפרטורות גבוהות באופן קיצוני או 
דיספוזיציה. הפטריות המאכלסות את הגזעים של העצים הופכות להיות -(, מתרחשת תופעה הנקראת פרהנגיעות בקסיללה

ת בעצים וגורמות להתנוונות שלהם או להתמוטטות המהירה. התוצאה בשני המקרים היא מות העצים. אגרסיביות, פוגעו
 אם היפותזת עבודה זו נכונה, המוות של העצים בחלקות הנגועות בקסיללה נגרם על ידי הפטריות, לא על ידי החיידקים. 
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. בחלק מהתמונות 2019בהם התמוטטו ומתו עצים בקיץ צילומים של מטעי שקד בוגרים מאזורי הארץ השונים . 6איור מספר 
 ניתן לראות שעצים מתו ונעקרו גם בעונות קודמות.

 

 

ענף שלד שבאזור המרכזי שלו )הליבה(  ב.ענף צעיר בריא; א. שקד.  בגזע של עציו צילומים של חתכים בענפים. 7איור מספר 
עץ זה לא היה . 2019שהתמוטט ומת בקיץ גזע של עץ ג. העץ.  שנתיות של-הושקעו פנולים בצורה החופפת את הטבעות הרב

 .שנתיות-ניתן לראות את האזורים הפגועים )הנקרוטים( במרכז העיצה שאינם חופפים את הטבעות הרבנגוע בקסיללה. 
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, הערכנו את הנגיעות של כל אחד מהעצים הגדלים בחלקת המעקב בהקשר של קסיללהכדי לבחון את תקפות ההיפותזה 
( באמצעות שני סולמות. הסולם הראשון שימש לאומדן של מידת הנגיעות של העלים בסימני הצריבה 3בשדה נחמיה )פרק 

עץ היו עם מהעלים על ה 25%עד  –. נגיעות נמוכה 2: עצים בריאים; 1רמות כלהלן:  4האופיניים לקסיללה. סולם זה כלל 
. נגיעות 4מהעלים על העץ היו עם תסמיני צריבה של קסיללה;  25-50%. נגיעות בינונית: 3תסמיני צריבה של קסיללה; 

מהעלים על העץ היו עם תסמיני צריבה של קסיללה. הסולם השני שימש להערכה של מידת ההתייבשות  50% –גבוהה: יותר מ 
רמות, כלהלן: א. על העץ היו מעט ענפים קטנים מתים, מרביתם בממרכז העץ;  4 והתמותה של ענפי העץ. גם סולם זה כלל

ב. על העץ היו הרבה ענפים קטנים מתים, במרכז העץ אבל גם בהיקפו; ג. תמותה של עד חצי מענפי השלד של העץ; ד. תמותה 
 של יוצר מחצי מענפי השלד של העץ.  

מני הצריבה האופייניים לקסיללה היו במלוא חומרתם. הממצאים מוצגים במועד בו סי 2019ההערכה בוצעה בחודש אוגוסט 
 83% -העצים שהיו בהם מעט ענפים קטנים מתים )דרגה א' של התייבשות ותמותה של הענפים(, ב 647. מתוך 8באיור מספר 

בנגיעות בינונית. באף  היו תסמינים 2%היו תסמינים בנגיעות נמוכה ובעוד  15% –לא התפתחו כלל תסמינים של קסיללה; ב 
העצים שמרבית ענפי השלד שלהם  40אחד מהעצים האלה לא התפתחו תסמיני קסיללה בנגיעות גבוהה. לעומת זאת, מתוך 

-היו נגועים בקסיללה בנגיעות בינונית, ו  25%העלים היו נגועים בקסיללה בנגיעות גבוהה;  64% –היו יבשים או מתים, ב 
בנגיעות נמוכה או שלא היו עליהם תסמיני קסיללה כלל. ניתוח כולל של הממצאים המוצגים באיור  היו נגועים בקסיללה 12%

מרמז על קיום השפעת גומלין בין חומרת ההתייבשות והתמותה של ענפים )האופייניים להתפתחות פטריות גזע(  8מספר 
ה הוכחה לתקפות ההיפותזה, אבל ממצא זה מחזק לנגיעות של העלים בתסמיני צריבה )האופייניים לקסיללה(. כמובן שזו אינ

Moralejo et al.  (2019 )את נכונותה. חיזוק נוסף לקשר בין קסיללה להתנוונות ולתמותה של עצי שקד מתואר במאמרם של 
 בו הם ציינו שהתמותה של עצי שקד נגועים בקסיללה נגרמת )לדעתם( מהתפתחות של פטריות גזע ותנאי עקת יובש.  

 

 
 

התפתחות תסמיני קסיללה על העלים במטע השפעת הגומלין בין התייבשות ותמותה של ענפי עצי שקד לבין . 8איור מספר 
הגרפים השונים מתארים את ארבע  .שדה נחמיה. כל אחד מהעצים הוערך באמצעות שני הסולמות הרשומים בצד ימין

( הם מספר העצים שהוערכו בכל קבוצה.  Nם למעלה )הקבוצות של ההתייבשות והתמותה של הענפים. המספרים הרשומי
 בכל גרף, העמודות מתארות את שכיחות העצים הנגועים בכל אחת מהדרגות של נגיעות העלים בקסיללה. 

 

 משמעות התובנות החדשות בנוגע לאטיולוגיה של המחלה הנגרמת על ידי קסיללה .5

ולתמותה של עצי שקד בוגרים הנגועים בקסיללה. למיטב הבנתנו בפרק זה תוארו תובנות חדשות לגבי הגורמים להתנוונות 
)וחשוב לציין שהאמור הוא הנחה ולא עובדה מוכחת( ההתנוונות והתמותה של העצים הבוגרים לא נבעו מעצם הינגעותם 

של גזעים עיצה של ענפי השלד והבקסיללה. ההתנוונות והתמותה של העצים הבוגרים נגרמו מפטריות המאכלסות את ה
שימשה כגורם שהמריץ את האגרסיביות של הפטריות, וזו הייתה הסיבה למוות של העצים. כפי העצים. ההינגעות בקסיללה 

שצויין למעלה גם גורמי עקה אחרים כמו טמפרטורות גבוהות או תנאי חוסר איוורור בקרקע עלולים להוות טריגר להמרצת 
להתנוונות ולתמותה של  גורמתלא  עצמהכשלהאגרסיביות של הפטריות. במידה והנחה זו נכונה, הרי שהינגעות בקסיללה 

 אך הם לא ימותו מהמחלה.  ,הם יפגעלשהיבול ולא ישגשגו בקסיללה גועים נעצים  שקד.עצי 

ההשלכה הראשונה נוגעת לסינדרום ההתנוונות והתמותה של עצי השקד. אם העצים לא לאמור למעלה יש שתי השלכות. 
יות גזע המשופעלות על ידי גורמי עקה, פיתוח גישות להתמודדות עם מתים מקסיללה אלא מסינדרום בו מעורבים פטר
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פטריות הגזע או למניעת אירועי העקה יאפשר להפחית )ואולי אף למנוע( את ההתנוונות והתמותה של עצי השקד. סביר להניח 
בוהות( אך ניתן אולי ביוטיים מסויימים )כמו טמפרטורות ג-שלא ניתן לפתח גישות למניעת ההתרחשות של אירועי עקות א

לפתח גישות למניעה/התמודדות עם אירועי עקות אחרים )כמו חוסר איוורור בקרקע(. ייתכן שאפשר גם לפתח גישות 
נוגעת לעצם ההינגעות בחיידקי קסיללה. השלכה השנייה הלהתמודדות עם פטריות הגזע והשלד. לא נרחיב בנושא זה כאן. 

 באופן מיידי. נגועיםהשקד העצי את , אין סיבה לעקור ים נגועים בקסיללה אינו חשובבמקומות בהם נושא הקרנטינה של עצ
אפשר להמשיך ולהחזיק אותם כל עוד היבול שהם מניבים מספק מבחינה כלכלית. כדאי לעקרם רק כאשר המשך הגידול 

בשקדים  ALSת המחלה במחקר שבחן את השפעזו המסקנה אליה הגיעו בקליפורניה חשוב לציין ששלהם אינו כלכלי. 
(Sisterson et al., 2008 .) 
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 ודיוןסיכום . 8פרק מספר 

 

 אופיר בהר ודני שטיינברג 

 מנהל המחקר החקלאי

 
 סיכום ממצאי שנת המחקר הראשונה

תסמיני מעידים כי מגדלי ומדריכי שקד  במטעי שקד בצפון הארץ. 2016 מחלת הקסיללה זוהתה בישראל לראשונה בשנת
ידע שנרכש לאורך השנים בנושא קסיללה, ההערכה היא . זאת יחד עם שנים ויותר לפני זיהוי המחלה 5 המחלה נראו כבר

 ונית()ההדבקה הראש כך שככל הנראה מדובר בארוע ,שההדבקה התרחשה שנים רבות לפני מועד הופעת התסמינים
 שהתרחש לפני כעשור ואולי אף יותר מכך.

 .Xylella fastidiosa subspשל תת המין  (ST1)מראה שבישראל נמצא טיפוס גנטי אחד  אנליזה גנטית של גורם המחלה
Fastidiosa,  נמצאו מספר טיפוסים גנטיים של החיידק  ואירופה שם יבשת אמריקהבשונה ממקומות אחרים בעולם כמו זאת

נפוץ בעיקר בחוף המערבי של ארה״ב, והוא תוקף גפן ושקד. בחינת טווח הפונדקאים שביצענו  ST1ואף מספר מינים. הטיפוס 
או נשירים אחרים שנבדקו, אך הוא בהחלט תוקף  מחזקת את הנתונים הללו ומראה שהחיידק הקיים בארץ לא תוקף זיתים

דר לישראל וחמקור אחד החיידק אשר קיים בישראל הגיע משככל הנראה  להשערה,. ידע זה מוביל ושקד יין ומאכלגפנים ל
יהיה עלינו לרצף את הגנום השלם של מספר  זו שערהלתמוך בה כדי. מאותו מקור עוקבים ארוע אחד, או מספר ארועיםב

אפיון גנטי זה יסייע . MLST -תבדידים בישראל ולבחון את מידת השונות ביניהם, מעבר לרמת השונות הנבדקת בשיטת ה
בקביעת מקור החיידק )תוך השוואה למאגרי מידע קיימים( ובנוסף יכול להעיד על מספר ארועי החדירה שהיו ועל משך הזמן 

 ק קיים בישראל. שהחייד

 בעלים ה שגם בתקופות בהן לא נראים תסמיני מחלהתפיזור החיידק ברקמות השונות של העץ לאורך השנה הראבחינת 
)אביב ותחילת הקיץ(, ניתן לזהות את גורם המחלה ברמת ביטחון גבוהה על ידי שימוש ברקמות מעוצות של העץ להפקת 

ה דיאגנוסטית, בכך שהיא למעשה מסירה את המגבלה של בדיקות עצים דנ״א. לתוצאה זו משמעות חשובה הן מבחינ
ב השנה, כפי שנבדק עד כה. בנוסף על כך, אנו ותסמינים ומאפשרת בדיקות אמינות למעשה לאורך ר נראיםבתקופות בהן 

דיאגנוסטית יחד עם התאמה של שיטה למדים מכך על תנועת החיידק בצמח ועל הרקמות בהן הוא משתמר מעונה לעונה. 
מהירה ויעילה לבדיקות בשדה, נוכל גם לאבחן את העצים לאורך השנה כולה, וגם לספק תשובות מהירות יותר ובעלות נמוכה 

  בהרבה מהמקובל.

לא נוספו כלל( עצים כי יתכן ואף חקר האפידמיולוגיה של המחלה מראה כי בשלוש השנים האחרונות כמעט ולא נוספו )
בהינתן שבחלק מהחלקות קיימים יחד עם ההערכה שארוע ההדבקה הראשוני התרחש לפני זמן רב,  סימפטומטיים חדשים.

. אולם לא כך הדבר. הסקר הזמןעשרות עצים נגועים, ניתן היה לצפות לראות עלייה במספר העצים הסימפטומטיים לאורך 
-מספק הסבר מסוים לאיהחלה, דבר האנטומולוגי שבוצע בשנה הראשונה, לא הצליח לאתר אף ווקטור פוטנציאלי למ

נפוץ, היה ווקטור וה במידה, התקדמות המחלה. גם אם ניטור הווקטורים לא נעשה באופן המתאים ביותר לאיתור הווקטור
שאם קיים ווקטור בישראל, שכיחותו במטע  מכאן אנו מניחיםבסקר.  יזוהולפחות מספר פרטים ניתן היה לצפות כי 

מופיע לעיתים יחד עם זאת, פיזור העצים הסימפטומטיים בחלק מהמטעים הנגועים איננו אקראי וסביבתו אינה גבוהה. בו
זה מתאים יותר להפצה על ידי גורם ביולוגי מאשר הפצה על ידי חומר ריבוי. נוסף על כך, שכיחות העצים בקבוצות. פיזור 

נו מתיישב עם הפצה . גם ממצא זה איוחתתהסימפטומטיים במטעים בצפון עמק החולה ודרומה לעמק יזרעאל הולכת ופ
 באמצעות חומר ריבוי.

פגע על ידי  וגעפעצים נההעלתה את החשד ש ם הנגועים בקסיללה לפני שנראו עליהם תסמיני המחלהעציבחינה קפדנית של ה
בענפים שנותרו העלווה שלבלבה שבעוד  התייבשו ומתו צים הנגועים בקסיללהנוסף. חשד זה עלה היות וחלק ניכר מענפי הע

גזע. פטריות גזע חיוניים נראתה ירוקה ובריאה. חתכים בענפים של אותם עצים הראו כי הם מאוכלסים על ידי פטריות 
בסופו של דבר העצים הפגועים מתים. ם. ענפי להתייבשות ולתמותה שלגורמות וה, פוגעות בהם הובלהצינורות מאכלסות את 

ומכאן לנסות ולהציע אטיולוגיה מעט שונה מזו שהוצעה בהיפותזת המחקר  קודמותניתן להצליב אבחנה זו עם תובנות 
גורמת  לאהמקורית. מגדלי השקד בצפון אמריקה, המתמודדים זה שנים רבות עם החיידק קסיללה מציינים כי קסיללה 

המחלה כי עצי השקד מראים את  יוניות העץ. בספרד מדווחים חוקרי, אלא לדעיכה איטית בחשל העצים הנגועים לתמותה
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עולה שניתן היה רק דועכים עם הזמן. מכאן  אלאתסמיני צריבות העלים מדי קיץ כבר עשרות שנים, אך העצים אינם מתים, 
לכן ההיפותזה העדכנית לגבי האטיולוגיה של גם בישראל.  עצי שקדענפים ותגרום לתמותת לא  לצפות שקסיללה לבדה

, שככל הנראה מאכלסת את מרבית מעורבות של שני גורמי מחלה: פטריות גזעת למעשה וכוללהתופעות הנראות בשקד 
הפוגעת בעלים. התפתחות שני פגעים אלה גורמות לנזק נראה לעין, וקסיללה, הן לא העצים במטע, אך בהעדר עקה נוספת 

 שללתמותה ל ענפי העץ ולאחר מכן צריבת עלים חריפה בליווי התייבשות ותמותה שללאפקט משולב המוביל ביחד גורמת 
 כולו.  העץ

התקבלה החלטה בשירותים להגנת הצומח להורות על עקירתם של כלל עצי השקד בישראל אשר נמצאו נגועים  2019בסוף 
הופעה של עצים סימפטומטיים חדשים. אחר  ונעקובבקסיללה. המעקב אותו אנו מבצעים בחלקות השקד ימשיך להתבצע 

הסקר למציאת ווקטורים אפשריים למחלה, בהתאם לתובנות משנת המחקר הראשונה, ותובנות ממחקרים  במקביל, יורחב
אם קיימת התפשטות של המחלה באירופים לגבי מחזור החיים של הווקטורים האפשריים. שני מאמצים אלו יסייעו לקבוע 

אמצעים להתמודדות עם המחלה הכוללים בישראל ואם כן, מה הוא הגורם האחראי לכך. במקביל ימשכו המאמצים לפתח 
למחלה, פיתוח והתאמה של שיטות דיאגנוסיטקה מהירות ויעילות, והמשך לימוד טווח  ותחיפוש אחר מקורות עמיד

 הפונדקאים של התבדיד המקומי.

 מקור המחלה בישראל תרחישים אפשריים ל

המחלה התגלתה בישראל  2020נכון לינואר במטעי שקד בצפון הארץ.  2016מחלת הקסיללה זוהתה בישראל לראשונה בשנת 
)פרק ST-1 והטיפוס שזוהה הוא   Xyllela fastidiosa subsp. fastidiosaרק בעצי שקד. מין החיידק שזוהה בישראל הוא 

ים הנגועים מרוכזים בחלקות הצפוני של עמק החולה; בכל אחד . מרבית העצנים(, התוקף שקדים, גפן ודובדב2מספר 
מהמטעים הללו יש כמה מאות עצים נגועים. בחלק המרכזי ובחלק הדרומי של עמק החולה ישנם מטעים נגועים נוספים 

ובעמק  עד כמה עשרות עצים נגועים. עצים נגועים נוספים זוהו במטעי שקד בדרום רמת הגולן-שבכל אחד מהם עצים בודדים
(. למיטב ידיעתינו העצים 1יזרעאל. בכל אחד מהמטעים האלה יש עץ נגוע אחד או כמה עצים נגועים בודדים )איור מספר 

 הנגועים כבר נעקרו או שהם אמורים להיעקר בקרוב. 

 

ים עטממפה של צפון הארץ בה מסומנים )בעיגולים אדומים( מטעי השקד בהם זוהו עצים נגועים בקסיללה.  .1איור מספר 
שליליות מסומנים בעיגולים בצבע ירוק. למיטב ידיעתינו העצים הנגועים כבר נעקרו או שהם נמצאו מהם נלקחו דגימות ש

 אמורים להיעקר בקרוב.
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ומתי התרחשה ההדבקה. במקומות אחרים בעולם )כמו לישראל י חדר הפתוגן מתמה מקור המידבק,  אין מידע בשלב זה
בחלק שנים ויותר לפני מועד הזיהוי הראשון שלו.  10איטליה, ספרד וקורסיקה( ההנחה היא שהפתוגן חדר לראשונה 

טליה הוא ליה באישל עצי הזית בחבל פו חלה ממקומות אלה גם יש רמזים למקור המידבק. התברר, למשל, שמקור המ
אמריקה ושמקור המחלה של עצי השקד בחבל אליקנטה בספרד הוא מחומר צמחי נגוע  מרכזמצמחי נוי של קפה שיובאו 

בעת זיהוי המחלה במטעי השקד בישראל התסמינים כבר היו מבוססים. מדריכי הגידול והנוטעים העידו  שהגיע מקליפורניה.
שהם ראו את התסמינים על העצים הנגועים כבר כמה שנים קודם לכן. עדויות אלה מצביעות על האפשרות שהפתוגן חדר 

אודות המקור ממנו הגיעה המחלה בישראל.  לארץ כמה שנים לפני שזוהה, כנראה בתחילת העשור. כפי שצויין אין מידע
(, לא ידוע איך המחלה הופצה בישראל ממקום 4מאחר והווקטור המפיץ את המחלה עדיין לא זוהה בארץ )פרק מספר 

ולגבי דרכי הפצתה במרחב.  לגבי מקור המחלהבשורות הבאות נציג שני תרחישים אפשריים החדירה הראשוני למרחב. 
ם בהם ניתן לבחון מי מהתרחישים הוא בעל סבירות גבוהה יותר ומה המשמעויות של כל אחד מהם בנוסף, נתייחס לדרכי

חשוב לציין שאין לנו כל סימוכין לכך שהתרחישים המוצגים נכונים. הם  מבחינת האפשרות שתתרחש חדירה נוספת.
 מוצגים כאן לצרכי דיון בלבד.

 

 חדירה באמצעות חומר צמחי נגוע – התרחיש הראשון

החדירה הייתה , גורם המחלה חדר לישראל בחומר צמחי נגוע, כנראה מוברח )שלא עבר קרנטינה(. התרחיש הראשוןעל פי 
( אנו מניחים א2בגלל שקיים מוקד של המחלה באזור צפון עמק החולה )איור מספר שנים.  5-10חד פעמית והתרחשה לפני 

בגלל שכל זני השקד הגדלים בישראל, ובכלל זה הכנות, הם ור זה. שהחומר הצמחי הוברח על ידי מגדלים או שתלנים מאז
 Xyllelaניתן להניח שהפתוגן חדר לארץ בחומר צמחי של מין אחר, לא של  שקד. על פי הידוע הפונדקאים שלמקומיים, 

fastidiosa subsp. fastidiosa ST-1  ( הם גפן ודובדבניםPrunus avium בעמק החולה לא מגדלים גפן ואין שם משתלות .)
של גפן ולכן ניתן אולי להניח שהחומר הצמחי המוברח היה זן של דובדבן. על פי תרחיש זה המחלה התבססה תחילה בחלקת 

ריבוי או הת בסמוך לחלקהמחלה נפוצה למטעי השקד הנמצאים הריבוי או במשתלה הראשונית ולאחר מכן נפוצה במרחב. 
)בצפון עמק החולה( באמצעות ווקטור חרקי ולמטעי השקד הנמצאים באזורים המרוחקים יותר בארץ  הראשונית ההמשתל

)מרכז ודרום עמק החולה, דרום רמת הגולן ועמק יזרעאל( באמצעות ציקדות שהועברו על ידי כלי רכב של מגדלים, מדריכים 
תעופה עצמאית כלי רכב ולא העברת הווקטור בבאמצעות ואחרים. אנחנו מניחים שההפצה לאזורים המרוחקים התבצעה 

חרקי מפני שמרחק ההפצה השכיח של ציקדות, הווקטור החרקי הנפוץ של קסיללה, הוא כמה מאות מטרים הווקטור של ה
ק"מ בשנה. לא סביר שבתוך שנים ספורות תתרחש הפצה למרחק של  2מרחק ההפצה המירבי שתועד היה בודדים בשנה. 

 המרחק ממקום ההתבססות הראשוני בצפון עמק החולה לדרום רמת הגולן או לעמק יזרעאל.  -ת קילומטרים כמה עשרו

על ידי הקפדה יתרה של יישום תקנות  . זאת,אם תרחיש זה נכון הרי שניתן למנוע חדירות נוספות של גורם המחלה לישראל
 ם תרחיש זה נכון הוא מחייב את הדברים הבאים:אכל החומר הצמחי המוכנס לישראל. ובדיקה קפדנית של קרנטינה ה

 הימצאות של חלקה )או חלקות( דובדבן נגועות בקסיללה במקומות שונים בארץ. 

 .הימצאות של ווקטור חרקי 
  הימצאות של עצים נגועים בשולי החלקות )בסמוך לשבילים( ולא במרכזן –באזורים המרוחקים. 

 

 חדירה ממדינה סמוכה –השני התרחיש 

השני, גורם המחלה חדר לצפון עמק החולה על ידי ווקטור חרקי )ציקדות( שהגיע מדרום לבנון. החדירה הייתה התרחיש על פי 
. על פי תרחיש זה קיים מדרג של המחלה שנים. ייתכן שהיו מספר אירועי חדירה עוקבים 5-10והתרחשה לפני  חד פעמית

מצפון לדרום: חלקות השקד הנגועות ביותר נמצאות בצפון עמק החולה )בכל חלקה כמה מאות עצים נגועים(; חומרת המחלה 
במטעי השקד יורדת ככל שמדרימים ובדרום עמק החולה בחלקות הנגועות יש עצים בודדים עד כמה עשרות עצים נגועים 

ב(. על פי תרחיש זה הווקטור החרקי לא קיים 2ם הדרומיים יותר יש רק עצים בודדים נגועים )איור מספר באזוריבלבד. 
בארץ בכלל, ואם הוא קיים, הוא אינו נפוץ במיוחד. הנחה זו יכולה להסביר את הקצב האיטי של הפצת המחלה בחלקות 

(. גם על 5נמצא עדיין ווקטור חרקי בארץ )פרק מספר ( ואת העובדה שלמרות המאמצים שהושקעו, לא 3הנגועות )פרק מספר 
עמק יזרעאל באמצעות בדרום רמת הגולן ובמרכז ודרום עמק החולה, בלמטעי השקד הנמצאים פי תרחיש זה  המחלה נפוצה 

מאחר ולא נצפתה הפצה משנית באזורים אלה, אנחנו  ציקדות שהועברו על ידי כלי רכב של מגדלים, מדריכים ואחרים.
 יחים שהווקטור החרקי לא התבסס באזורים אלה.מנ

אם תרחיש זה נכון הוא . לישראל מדרום לבנוןלמנוע חדירות נוספות של גורם המחלה ניתן  שלאאם תרחיש זה נכון הרי 
 מחייב את הדברים הבאים:

  צבע הגליל.של פונדקאים )שקדים, גפן או דובדבנים( נגועים בדרום לבנון באזור הסמוך לגבול של אהימצאות 
 הימצאות של ווקטור חרקי בדרום לבנון. 

  תרבות ובר(, גפנים ו/או דובדבנים. יםשקדכמו מציאת פונדקאים נגועים   -בסמוך לגבול באזור אצבע הגליל( 



 דו"ח לסיכום השנה הראשונה: מיזם קסיללה

 

 

 
46 

 

  הימצאות של עצים נגועים בשולי החלקות )בסמוך לשבילים( ולא במרכזן –באזורים המרוחקים. 

בהקשר זה ברצוננו לציין שבכנס הקסיללה שהתקיים לאחרונה בקורסיקה הוצג פוסטר של חוקרים מלבנון בו דיווחו 
המציגים שהם ביצעו סקר לזיהוי קסיללה במדינה ולא זיהו את גורם המחלה. אבל, הם דיווחו שהם זיהו שלושה ווקטורים 

 Mesoptyelus –ו  Mesoptyelus impictifrons (Horvath) ,Philaenus spumarius (L.)פוטנציאליים באזור צפון לבנון: 
sp. חשוב לציין שבשיחות שקיימנו עם משתתפי הכנס דווח לנו באופן לא רשמי שמחלת הקסיללה זוהתה בדרום לבנון .

 באזורים הסמוכים לישראל. כמובן שלא ינתן לדעת באם דיווחים אלה נכונים או לא. 

 

מים( מטעי השקד בהם זוהו עצים נגועים קטנים אדובה מסומנים )בעיגולים  עמק החולהשל צפון מפה  .2איור מספר 
התרחיש הראשון. מוקד המחלה  א.שליליות מסומנים בעיגולים בצבע ירוק.  נמצאוים מהם נלקחו דגימות שעטמבקסיללה. 

מדרג בחומרת המחלה  שני קווים כשקיימםהאזור בו נפוצה המחלה מסומן בהתרחיש השני. ב. מסומן בעיגול בצבע כחול; 
 מכיוון צפון לכיוון דרום.

 

 

 

 

 

 

 


