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חתימת החוקר
תקציר
בעיית השינטוע הנה בעיה מרכזית בענף התפוח בישראל .במחקר זה יושמה טכנולוגיה רגישה
) (DGGEבמטרה לזהות מיקרואורגניזמים אשר עשויים להיות מעורבים בתופעת השינטוע .גישה זו
מבוססת על השוואת תוצרי  PCRמקרקע משונטעת לעומת קרקע שאינה משונטעת )בתולה(.
במסגרת המחקר נבחנו  3פלטפורמות ניסוי .1 :חלקות זעירות בנוה יער ) 5עצים כל אחת( עם זן
 Smootheeהמורכב על כנה  .2 .M.H. 13-4חלקות בחוות מתתיהו הכוללות  6סוגי כנות שהורכבו
בזן  .3 .(M.H.13-4, M.H.15-6 ,M.H.16-7, MALUS, M.H.18-9 , M.H.17-8) Smootheeשני
ניסויי עציצים ,האחד בשטח המטע והשני בבית רשת ,שכללו קרקע בתולה או משונטעת עם או ללא
הוספת שורשי עץ תפוח עקור .מדדי הצמיחה של העצים בחלקה המשונטעת בנוה יער נמוכים יותר
מבחלקה הבתולה בכל שלוש וחצי השנים ממועד הנטיעה .בניסוי הכנות בחוות מתתיהו לא נמצאו
הבדלים מובהקים במדדי הצמיחה בין הכנות אך בממוצע ובחלק מהכנות היו מדדי צמיחה ויבולים
נמוכים יותר בחלקה המשונטעת .באנליזות  PCR-DGGEשל  DNAשהופק מהחלקות בנוה יער
מקרקע שהייתה באסוציאציה עם פני השורשים )ריזוספירה( נמצאו הבדלים במינים שונים של
אוכלוסיות חיידקים ופטריות בין החלקה הבתולה למשונטעת ,בשתי שנות הדיגום .המינים
הדיפרנציאליים רוצפו וחלקם שימש לתכנון פריימרים ספציפיים לסריקה של דוגמאות .דוגמאות
נבחרות מהחלקות בנוה יער וחוות מתתיהו נסרקו עבור מיני החיידקים

Flavobacterium

Kribbella , Micrococcus luteus ,Enterobacter cloacae , Pseudomonas stutzeri , flevense
 .Streptomyces ,sancallistaeדוגמאות מניסוי העציצים שהועמד בשטח המטע נסרקו עבור מיני
הפטריות

,Clonostachys rosea ,Fusarium sambucinum ,Alternaria sp.

Penicillium

 .pinophilumהמינים הדיפרנציאליים של הפיטריות שנמצאו בחלקות שבנוה יער יכולים להצביע על
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כך שבקרקע משונטעת משגשגות פטריות פתוגניות לעץ התפוח ,וחסרות פטריות אשר מדכאות
התפתחות פתוגנים אלו .אולם ,מתוך הסריקות שבוצעו בעזרת הפריימרים הספציפיים לא ניתן היה
לקבל תמונה ברורה על מעורבותם של מינים אלו בתופעת השינטוע ,בשל בעיית הדירות התוצאות
כתלות במועד הדיגום.
 .1מבוא ותיאור הבעיה
אחת הבעיות המרכזיות בענף התפוח היא תופעת עייפות הקרקע בחלקות שינטוע )נטיעה מחדש
בחלקה שגדל בה לפני כן מטע מאותו המין( .התופעה קיימת במטעים וגם בצמחים חד שנתיים.
הסימפטומים העיקריים למחלת השינטוע הם צימוח מעוכב ועצים לא מפותחים ,שורשים פגועים,
עלים כלורוטיים ,רגישות מוגברת למחלות שונות ,ויבולים נמוכים .ענף התפוח בישראל ובעולם כולו
סובל מתופעת השינטוע .למרות הנזק הצפוי עדיין משנטעים מחוסר ברירה כיוון שברוב הקרקעות
הפנויות לנטיעות חדשות כבר גדלו עצי תפוח בעבר .בשל חשיבותה ,נחקרת תופעת השינטוע במטעי
פרי מזה שנים .בהקשר לתפוח ,נעשו עבודות מרכזיות בתחום בקבוצות מחקר במדינת ניו-יורק
ובמדינת וושינגטון בארה"ב .אולם ,ריבוי הגורמים האפשריים ,כולל ביוטיים ואביוטיים ,המשתנים
גם ממקום למקום ,לא הוביל עד כה למסקנות חד משמעיות הן בקשר לגורמים המשמעותיים ביותר
והן בקשר לדרכי הטיפול .יעילותם הטובה יחסית של טיפולי עיקור וחיטוי של הקרקע מחזקים את
הסברה כי הגורמים הביוטיים אחראיים במידה רבה לתופעה זו.
מבין הגורמים הביוטיים ,ייתכן תפקיד לאוכלוסיות חיידקים ,פטריות ,נמטודות ושילוב
שלהם .מבין הגורמים האביוטיים ייתכנו מחסורים במינרלים וחומרי הזנה או נוכחות של חומרים
מעכבים .ה"גורם הביוטי" עצמו יכול להשפיע ישירות על הפתוגן או להשפיע על הצמח על ידי
הפרשת חומרים רעילים/מעכבים .הממצאים העיקריים המעידים על חשיבות הגורם הביוטי הם.1 :
הפחתה בעוצמת המחלה לאחר טיפולי עיקור שונים .למשל (2001) Merwin et al. ,הראו קצב גדילה
גבוה יותר של תפוח מזן ) Galaכנה  (M-9בקרקע משונטעת שעברה עיקור בחום לעומת קרקע
משונטעת שלא עברה עיקור .2 .חדירת אקטינומיצטים )חיידקים סימביונטים החיים באסוציאציה
עם שורשי תפוח( לשורשונים ופגיעה בתפקודם ) .3 . (Mazzola et al., 2000הבדלים באוכלוסיות
מיקרואורגניזמים בין קרקע משונטעת לקרקע בתולה .במספר עבודות נמצאו הבדלים אולם לא
תמיד עקביים ואין הבנה של המנגנונים האחראיים )למשל .4 .(Rumberger et al., 2007 ,הפרשות
מוגברות של חומצה הידרוציאנידית .הוצע כי מיני בצילוס תורמים להפרשות אלה (Gur and
 .(Cohen, 1989, Benizri et al., 2005בעבודה של  (1998) Mazzola et alהוצע שקומפלקס של
פיטריות )ריזוקטוניה ,צילינדרוקרפון ,פיטיום ,פיטופטורה( אחראי למחלת השינטוע ,אולם המנגנון
אינו מובן במלואו .בעבודות אלו נשללה המעורבות של חיידקי הקרקע מאחר ששימוש
באנטיביוטיקות שהיו יעילות בקטילת מיני חיידקים לא הועילו לבעית השינטוע .לעומת זאת טיפול
בחום שלא פגע בחיידקים הפחית את חומרת התופעה .קוטלי נמטודות גם כן לא הועילו להפחתת
מחלת השינטוע .לעומת זאת ,קוטלי פטריות הועילו בכל המקרים.
עם הרחבת השימוש בכלים מולקולאריים בתחום האקולוגיה המיקרוביאלית ,התווספו
יכולות חדשות לאפיון טוב יותר של התופעה ,ובעיקר הכנסת השימוש בטכנולוגית PCR-DGGE
) (Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresisהמאפשרת הפרדה
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ברזולוציה גבוהה מאוד של מולקולות  DNAקטנות ) ,(300-400 bpהשונות ביניהן במספר בסיסים
בודדים וכמובן ,כמו בשיטות מולקולריות אחרות ,היכולת לזהות גם מיקרואורגניזמים שאינם ברי
גידול במעבדה .עדיין שיטה זו בעלת רגישות מוגבלת ומאפשרת זיהוי של מיקואורגניזמים הנמצאים
בריכוז גבוה יחסית )מקובל להניח כ  1%לפחות( .השימוש בטכנולוגיה זו בהקשר למחלת השינטוע
החל רק בשנים האחרונות אך טרם נעשה שימוש בכלים אלו לאיפיון התופעה בישראל .מבין
העבודות האחרונות בהן נעשה שימוש בכלים מולקולריים ,בעבודה של (2004) Rumberger et al.,
הוצע כי סוג הכנה ומיקום שורות הנטיעה השפיע על התפתחות עצי תפוח ואוכלוסיות הריזוספירה
בחלקה משונטעת )ולא פיומיגציה של הקרקע או הוספת קומפוסט( .בעבודה אחרתYao et al. ,
) (2006הראו כי פיומיגציה של הקרקע והוספת קומפוסט שינו את אוכלוסיות הקרקע אולם לא
שיפרו את הצמיחה ואת היבולים של עצי תפוח בחלקה משונטעת (2008) Laurent et al .הראו כי
ממשק המשלב גידול כיסוי השפיע על מבנה אוכלוסיות הקרקע ואף הפחית את חומרת תופעת
השינטוע בתפוח .בכל העבודות הללו ,גם אם נצפו שינויים בהרכב אוכלוסיות הקרקע והריזוספירה
בקרקע משונטעת ,לא הובן המנגנון ולא הוכחה מעורבותם של מינים מסוימים בתופעה.
הנחת העבודה של המחקר הנוכחי היא ששינוי החל באוכלוסיות המיקרואורגניזמים
בקרקע נטועה כתוצאה מפעילות ממושכת של השורשים הוא הגורם לבעיה .מתוך כך נגזרת מטרת
הביניים של השוואת קרקעות נטועות ולא נטועות מבחינת המיקרופלורה הנמצאת בהן .נוכחותם
או העדרם של מינים מסוימים בקרקע משונטעת לעומת קרקע בתולה עשויה ללמד על מעורבותם
בתופעת השינטוע .כלומר ,מינים המופיעים בקרקע משונטעת אך נעדרים מקרקע בתולה יכולים
לשמש אינדיקציה לכך שהם מינים פוגעים או שמעודדים אוכלוסיות פוגעות בשתילים הצעירים.
לעומת זאת ,העדרם של מינים מסויימים מקרקעות משונטעות לעומת בתולות יכולה להעיד על
העדרם של מינים מועילים ישירות לצמח או שהעדרם משפיע על הדינמיקה של אוכלוסיות
והתבססות מינים מזיקים או היעלמם/היחלשותם של מינים מועילים אחרים .במידה
ומיקרואורגניזמים המעורבים במחלת השינטוע מתפתחים במטע הבוגר ,סמוך או זמן קצר לאחר
עקירתו )עוד לפני הנטיעה החדשה( ,מינים אלו עשויים להוות אינדיקטורים לקרקעות אשר עתידות
לפתח בעיות שינטוע.
 .2שיטות עבודה
 .2.1חלקות שדה
במסגרת הפרויקט הוכשרה חלקת ניסוי בנוה יער בה התבצעה עיקר העבודה המולקולרית .בנוסף
בוצע ניסוי עמידות כנות בחוות מתתיהו )גליל עליון( .חשוב לציין כי ייתכן ומחלת השינטוע באה
לידי ביטוי באופן שונה בקרקעות שונות ובתנאי אקלים שונים.
א .נוה יער :חלקות הניסוי בנוה יער הוכשרו בשנת  .2006חלקת ביקורת :מטע ותיק של תפוח )זן
זהוב  ,972כנה  .M.H. 13המטע ניטע בפב'  .1998חלקת שינטוע :ב 29 -במרס  2006נעקרו  5עצי
תפוח מהמטע הוותיק )מזן  Topredשהורכב על כנת מכלוא של חשבי עם  .(Mortonב 4 -באפריל
 2006ניטעו במקומם שתילים חדשים )זן  ,Smootheeכנה  .(M.H. 13-4הנטיעה ללא גדודיות.
חלקה בתולה עם היסטוריה של שזיף ואפרסק 5 :שתילי תפוח )זן  ,Smootheeכנה (M.H. 13-4
ניטעו בחלקה הבתולה )לא גודל בה תפוח בעבר( .האפרסק נעקר מחלקה זו בפב'  ,2005ובשנה
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שלאחר מכן גודלה בה חיטה אשר נקצרה כשבוע לפני הנטיעה .הנטיעה ללא גדודיות .בדוח השנה
הראשונה פירטנו את מערך הדיגום שבוצע בעזרת קופסאות דיגום לסביבת השורשים ).(Rhizobox
אולם ,בשל מיעוט חדירת שורשים לתוך קופסאות הדיגום במהלך שתי עונות הוחלט להפסיק את
השימוש ב  .Rhizoboxעם זאת ,דוגמאות השורשים שנאספו בשנים  2006-7בעזרת ה Rhizobox
שימשו עבור הבדיקות המולקולריות.
ב .חוות מתתיהו :הוגדרו  4חלקות בתיאום עם חוות מתתיהו .למעט הקומפוסט אשר פוזר באחת
מהחלקות הבתולות )ראה להלן( לא היו טיפולים מיוחדים בשאר החלקות .כל החלקות מטופלות
בקוטל עשבים מסוג ראונדאפ )גליפוסט( במינון  .1%חלקת ביקורת :חלקת תפוח )זן זהוב ,כנה
 (M.H. 13-4של מטע ותיק שנעקר באוקט'  .2004החלקה כוללת  3שורות שלא נעקרו .חלקת
שינטוע :מטע עקור של עצי תפוח )המשך חלקת הביקורת .חלקה זו ניטעה בפברואר  2007חלקה
בתולה עם היסטוריה של קיווי :הקיווי נעקר בנוב'  .2004בחלקה זו פוזר קומפוסט לאחר העקירה
)בנוב'  (2004בשיעור של  10מטר קוב לדונם .שתי שורות מחלקה זו ניטעו בפברואר  .2007הניסוי
כלל שתילי תפוח מהזן  Smootheeמורכב על  6סוגי כנות שונותM.H.13-4, M.H.15-6 M.H.16- :
.7, MALUS, M.H.18-9, M.H.17-8
 2.2ניסויי עציצים:
א .ניסוי עציצים בשטח המטע )נוב -2008אפריל  :(2009הניסוי תוכנן במטרה לבחון את השינויים
הדינמיים שחלים באוכלוסיות המיקרואורגניזמים בקרקע המשונטעת והבתולה וכן את האפשרות
ששינויים חשובים בהקשר לשינטוע מתחוללים בקרקע בהשפעת שאריות שורשים מנותקים לאחר
עקירת העץ .לשם כך נעקרו שני עצים בוגרים המורכבים על כנת חשבי  M.H. 13-4מהמטע הוותיק
בנוה יער ,שורשיהם נחתכו למקטעים קצרים )כ  2ס"מ( ועורבבו לקבלת תערובת הומוגנית של
שורשים .מערך הניסוי הורכב מעציצים בנפח של כ 10-ליטר כאשר לכל עציץ הועברו  5ליטרים של
קרקע ,מעליה הונחו כ  50גרם שורשים ,כמות המדמה ויזואלית את צפיפות השורשים שנותרים
בקרקע לאחר העקירה .על גבי שכבה זו פוזרו עוד כ 2 -ליטר קרקע .הטיפולים כללו .1 :קרקע
בתולה עם שורשים .2 .קרקע בתולה ללא שורשים .3 .קרקע משונטעת )שהיא למעשה קרקע
מהחלקה הבוגרת במקום בו נעקר העץ( עם שורשים .4 .קרקע משונטעת ללא שורשים .כל הדליים
הוצבו בשורה אחת ) 5חזרות לכל טיפול ,כל חזרה בוצעה בשני דליים כאשר הדוגמאות שנלקחו
משני הדליים אוחדו ,סה"כ  40דליים ,איור  .(1העציצים הוצבו בתוך תעלה כדי לדמות את תנאי
סביבת השורשים בקרקע של המטע )טמפ' ,לחות ,תאורה( .שתילי התפוח הגיעו מהמשתלה עם מצע
בנפח של כ 1 -ליטר .השתילים נותקו בעדינות מהמצע ונשטפו בעדינות בתוך דלי עם מי ברז כדי
להפחית את השפעת המיקרופלורה של המצע .בדיעבד היה חשש כי תמותת חלק מהשתילים )פרק
תוצאות( קשורה לפרוצדורה זו .הניסוי לווה במדידות חודשיות של צמיחה ובאפיון הדינמיקה של
אוכלוסיות הפטריות בקרקע בסביבת שאריות השורשים.
ב .ניסוי עציצים בבית רשת )ספטמבר ) – 2009הניסוי טרם הסתיים( :ניסוי העציצים השני תוכנן
בעקבות הניסוי הראשון בו נצפתה תמותה גבוהה של שתילי תפוח בעציצים בהם היו שאריות
שורשים )פרק התוצאות( .הקרקעות ששימשו לניסוי הם קרקע מהחלקה המשונטעת והחלקה
הבתולה בנוה יער .בדומה לניסוי הראשון ,גם עבור ניסוי זה נעקר עץ תפוח בוגר מהמטע שבנוה יער,
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שורשים עד קוטר  1ס"מ נאספו ונחתכו לחתיכות של כ 3 -ס"מ .כמות השורשים שהוכנסה לכל
עציץ מהטיפולים הרלוונטיים היתה  160ג' )משקל רטוב( כאשר השורשים עורבבו עם כל נפח
הקרקע שבעציץ .הקרקעות עם הטיפולים השונים הוכנסו לדליים של  10ליטר ב 10-חזרות לכל אחד
מהטיפולים המפורטים בניסוי הקודם ) 4טיפולים( .שתילי התפוח הגיעו מהמשתלה עם מצע בנפח
של כ 1-ליטר .החצי העליון של נפח המצע נחתך בעזרת סכין יחד עם השורשים והועבר אל הדלי.
הניסוי לווה במדידות חודשיות של צמיחה )גובה והיקף הגזע( .מדידות אלה בוצעו גם במועד
השתילה )זמן אפס( כך שהשתילים חולקו באופן שלא הייתה מובהקות סטטיסטית בין הטיפולים
השונים .בנוסף למדדי הצמיחה בוצע מעקב חודשי למספר חיידקי פסוידומונאס והפטריות על ידי
זריעה על מצעים סלקטיביים.
ניסוי בבית רשת

ניסוי בשטח המטע

איור  .1מערך ניסויי העציצים בשטח המטע של נוה יער ובבית רשת.
 .2.3שיטות מעבדה
א .אפיון אוכלוסיות חיידקים ופטריות בשיטות מולקולריות :העבודה המולקולרית כללה את
השלבים הבאים .1 :הפקת  DNAמהריזוספירה )מפני השורשים ושאריות הקרקע שעל פני
השורשים( .2 .הגברת מקטעי  DNAעם פריימרים כלליים או ספציפיים .3 .איתור בנדים
דיפרנציאליים בין דוגמאות מחלקה משונטעת לחלקה בתולה .4 .הפרדה ,שיבוט וריצוף בנדים
דיפרנציאליים .5 .הכנת פריימרים ספציפיים למקטעים הדיפרנציאליים .6 .שימוש בפריימרים
הספציפיים לאימות נוכחות מיקרואורגניזמים דיפרנציאליים בקרקע משונטעת ובתולה .פירוט מלא
לשיטות המחקר והפריימרים ששימשו אותנו מפורטים בדוחות השנתיים )בעיקר בנספח לדו"ח
.(2008
ב .ספירת מושבות ברות גידול :אנליזות אלה כללו זריעה על גבי מצעי גידול שונים) R2A :חיידקים
כלליים() Martin Rosebengal ,פטריות( ו ) Pseudomonas isolation agarפסוידומונאס(.
האינוקולום הופק מ 4-גר' שורשים אשר טולטלו ב 150 rpm -למשך  30דקות עם בופר פוספאט
, pH 7.2, 0.2 Mלאחר מכן נעשתה סדרה של מיהולים עשרוניים וזריעות על המצעים הסלקטיביים.
ג .ריכוז ציאנידים :בדיקות אלה בוצעו עבור ניסוי העציצים הראשון .בכל המקרים ריכוזי הציאניד
היו נמוכים מ 0.03 mg CN-/l -שהוא סף הרגישות של ערכת הבדיקה )פירוט מלא של אופן הבדיקה
מופיע בדו"ח  .(2009לפיכך לא קיבלנו תמיכה להשערה כי הפרשות ציאנידים מהוות את אחד
הגורמים למחלת השינטוע )פרק מבוא(.
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ד .נוכחות רעלנים בקרקע משונטעת כנגד חיידקי  .E. Coliכיוון שזוהתה פטריית פניציליום באחד
הבנדים הדיפרנציאליים שהופיעו בחלקה הבתולה ולא במשונטעת ,נבדקה האפשרות שבחלקה
הבתולה ישנן הפרשות אנטיביוטיות שמונעות את התפתחותם של מיני פתוגניים מסוימים ,בעוד
שבקרקע המשונטעת ,מיעוט או העדר הפרשות אלה מאפשר את שגשוגם של מינים פתוגנים .בכדי
לבדוק אפשרות שכזאת נבדקה נוכחות חומרים אנטיבקטריאליים לחיידקי ) .E. Coliפירוט מלא
מופיע בדו"ח  .(2009התוצאות שהתקבלו הראו שתמיסת הקרקע לא הכילה חומרים
אנטיבקטריאליים יחסית לתמיסת הביקורת.
 .3תוצאות
 3.1מעקב אחר גידול עצי תפוח בחלקה משונטעת ובחלקה בתולה
א .נוה יער :החלקות בנוה יער ניטעו בחודש אפריל ) 2006היקפי הגזע של העצים בשתי החלקות היו
דומים בזמן הנטיעה( .כחמישה חודשים לאחר הנטיעה )אוגוסט  ,(2006נראו עצים גדולים יותר עם
הסתעפויות רבות יותר בחלקה הבתולה לעומת החלקה המשונטעת )איור  .(2היקפי הגזע בחלקה
הבתולה היו גדולים יותר באופן מובהק ) (α=0.05בשנים ) 2007-9איור  .(3בנוסף ,תצפית ויזואלית
של שורשים שנדגמו בעזרת ה  Rhizoboxהראתה פגיעה בחלק מהשורשים שבחלקה המשונטעת
)איור  .(4לא בוצעה הערכה כמותית של היקף הפגיעה בשורשים.
קרקע בתולה

קרקע משונטעת

איור  .2שתילי התפוח בחלקות בנוה יער 5 ,חודשים ממועד הנטיעה )אוגוסט .(2006

איור  .3הקיפי הגזע של עצי תפוח בחלקה משונטעת ובחלקה בתולה בנוה יער בשנים .2006-9
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איור  .4פני שורשים שנדגמו בחלקה המשונטעת ובחלקה הבתולה .השורש המתפורר מהחלקה
המשונטעת הוא דוגמה קיצונית לתופעה שנצפתה .לא בוצעה הערכה כמותית להיקף התופעה.
ב .חוות מתתיהו :הקף הגזע וגדילתו )איורים  :(5-6במועד הנטיעה לא היה הבדל מובהק בתוך
הטיפולים וביניהם .בשנת  2009לא נמצא הבדל מובהק בין הכנות בשני הטיפולים .הקף הגזע
וגדילתו בביקורת היו גדולים יותר בביקורת לעומת חלקת השינטוע כאשר ההבדלים היו מובהקים
בחלק מהכנות ובממוצע של כל הכנות .גובה העץ )איור  :(7בנטיעה לא היה הבדל מובהק בתוך
הטיפולים וביניהם .ב 2008-לא היה הבדל מובהק בין הכנות בשני הטיפולים .גובה העץ בביקורת
היה גדול יותר מאשר בחלקת השינטוע .ההבדלים היו מובהקים בכנה  M.H.15-6ובממוצע של כל
הכנות.

איור  .5שתילי התפוח בחלקות בחוות מתתיהו ,כשנה וחצי ממועד הנטיעה )נובמבר (2007
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איור  .6הקיפי גזע של זן  Smoothyעל כנות שונות ,עד כשנתיים ממועד הנטיעה ,בחלקה משונטעת
ובחלקה בתולה בחוות מתתיהו) .שנים  2008ו.(2009-

איור  .7השוואת גובה העץ וצמיחתו בזן  Smoothyעל כנות שונות בחלקת השינטוע ובחלקת
הביקורת )"בתולה"( בחוות מתתיהו בשנת .2008
נתוני היבול הראשון לחוות מתתיהו בשנת  2009מופיעים בטבלה  .1לא נמצא הבדל מובהק בין
הכנות בשני הטיפולים .היבול היה גבוה יותר בחלקת הביקורת לעומת חלקת השינטוע והפרי
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בביקורת היה קטן יותר בהשוואה לחלקת השינטוע .בחלק מהכנות ובממוצע הכנות היה הבדל
מובהק.
טבלה  .1נתוני יבול בחוות מתתיהו בשנת .2009

 3.2סריקת דוגמאות
א .כלל החיידקים ואקטינומציטים :באיור  8מוצגת השוואה בין תוצאות ה  DGGEשהתקבלו
בעזרת פריימרים כלליים של חיידקים ושל אקטינומציטים ,עבור  DNAשהופק מפני השורשים
מהחלקות בנוה יער ב .2006-הבנדים הדיפרנציאליים הופרדו מהג'ל ,נוקו ,שובטו ונשלחו לריצוף.
זוהו  6בנדים דיפרנציאליים – Flavobacterium flevense .G-1 :זוהה בחלקה המשונטעת אך לא
בבתולה - Pseudomonas stutzeri .G-2 ,זוהה בחלקה הבתולה אך לא במשונטעת.G-4 ,
 - Enterobacter cloacaeזוהה בחלקה הבתולה אך לא במשונטעת- Micrococcus luteus .G-5 ,
זוהה בחלקה הבתולה אך לא במשונטעת  - Kribbella sancallistae .Ac-7-1זוהה בחלקה הבתולה
אך לא במשונטעת - Streptomyces Ac-7-2 .זוהה בחלקה הבתולה אך לא במשונטעת .על בסיס
תוצאות הריצוף ,נבחרו מקטעים דיפרנציאליים ותוכננו פריימרים ספציפיים לסריקה של דוגמאות
נבחרות .באיורים  9-11מוצגת סריקה של דוגמאות מול שלושה מהפריימרים הספציפיים .בבדיקת
נוכחות של ) Flavobacterium flevenseאיור  ,(9לא חזרה על עצמה נוכחות דיפרנציאלית
בדוגמאות שורשים מ .2006-לעומת זאת ,נראתה נוכחות דיפרנציאלית בדוגמאות של הקרקע מ-
 .2006בבדיקת נוכחות של ) Enterobacter cloacaeאיור  (10ניתן לראות נוכחות דיפרנציאלית
בדוגמאות שורשים מ) 2006-מאשר את התוצאות שהתקבלו בפעם הראשונה( .בנד זה לא הופיע
בדוגמאות שורשים מ 2007-וגם לא בדוגמאות קרקע מ  .2006בבדיקת נוכחות של Pseudomonas
 stutzeriבדוגמאות מחוות מתיתייהו )איור  (11ניתן לראות שבנד זה הופיע בבירור ברוב החלקות
הבתולות ולא במשונטעות .עוצמת ההבדלים הייתה שונה ומעניין לציין כי הנוכחות בקרקע הבתולה
נראתה נמוכה יחסית בכנות בהן לא נמדדו הבדלים משמעותיים או מובהקים בגדילה בין החלקה
הבתולה לבין המשונטעת ).(16-7, 17-8
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איור  .8ג'ל  DGGEשל אוכלוסיות חיידקים כללים ואקטינומצטים משורשים של עצי תפוח שנדגמו
מחלקה משונטעת וחלקה בתולה ) 3חזרות לכל חלקה((Replant-root) Rr .
– שורשים מחלקה משונטעת – (Virgin-root) Vr ,שורשים מחלקה בתולה .הבנדים המסומנים
הופרדו מהג'ל לצורך שיבוט וריצוף.

איור  .9בדיקת נוכחות  Flavobacterium flevenseבדוגמאות  DNAשהופקו משורשים ב  2006ו
 2007ודוגמאות קרקע מ 2006-מהחלקה המשונטעת והבתולה בנוה יער.

איור  .10בדיקת נוכחות  Enterobacter cloacaeבדוגמאות  DNAשהופקו משורשים ב  2006ו 2007
ודוגמאות קרקע מ 2006-מהחלקה המשונטעת והבתולה בנוה יער.

10

איור  .11בדיקת נוכחות  Pseudomonas stutzeriבדוגמאות  DNAשהופקו משורשים ב 2007
מהחלקה המשונטעת והבתולה בחוות מתתיהו )כנות שונות(.
א .פטריות :בסריקת דוגמאות השורשים ) DNAשהופק מפני השורש( מ 2006-ו 2007-אותרו בנדים
דיפרנציאליים )מס' ) (1-12איור  .(12נמצאו הבדלים בין קרקע משונטעת לקרקע בתולה וכן הבדלים
בין שתי שנות דיגום .הבנדים נחתכו ,שובטו ורוצפו ) 3מושבות מכל אחד(.

איור  .12ג'ל  DGGEשל אוכלוסיות פטריות משורשים של עצי תפוח מעונות  2006ו–  2007מחלקה
משונטעת ) (Rוחלקה בתולה ) (Vבנוה יער .הבנדים הדיפרנציאליים מסומנים באדום )הופיעו
בחלקה המשונטעת אך לא בבתולה( או ירוק )הופיעו בחלקה הבתולה אך לא במשונטעת(.
כשהתקבלו תוצאות הריצוף ,נבחנו הבנדים להמשך עבודה לפי הקריטריונים הבאים .1 :הדירות
בקבלת הרצף ) 3מושבות( .2 .דימיון של  97%לפחות למיקרואורגניזם המופיע במאגר מידע .3 .ncbi
הופעה שחוזרת על עצמה )בעונות ובשנים שונות( .שישה מתוך הבנדים עמדו בקריטריון הראשון
)הדירות( .לאחר שנבדקו ב  ncbiנמצאה זהות של  100%עבור שניים מהבנדים )מס'  8ו  .(10שני
בנדים נוספים קיבלו זהות של ) 97%מס'  7שהופיע בבתולה ולא במשונטעת ,אך הופיע רק ב ,2007
ובנד מס' ) 11שהופיע בבתולה ב 2006 -ולאחר שנה גם במשונטעת( .שני בנדים קיבלו זהות מתחת ל-
) 97%מס'  4ו  .(9הבנדים ששימשו אותנו להמשך העבודה והמאפיינים של מינים אלו מסוכמים
בטבלה  .2מעניין מאוד לציין כי המינים שהופיעו בחלקה המשונטעת אך לא בבתולה )סוג של
 Alternariaושל  Fusariumידועים כמינים פתוגניים לצמחים .לעומת זאת ,מינים שהופיעו בחלקה
הבתולה אך לא במשונטעת ידועים כבעלי תכונות מעכבות של פטריות מזיקות ) Clonostachys
11

 roseaו .(Penicillium pinophilum -הפריימרים שתוכננו למינים אלה שימשו לסריקת דוגמאות
קרקע מניסוי העציצים הראשון שמטרתו הייתה לבחון את השפעת שורשי עץ תפוח לאחר עקירתו
על הדינאמיקה של אוכלוסיית הפטריות בקרקע.
טבלה  .2מיני פטריות דיפרנציאליים שאותרו בחלקות בנוה יער ושימשו בהמשך לסריקת דוגמאות
מניסוי עציצים.

מס' אותר ב -
בנד
8

קרקע
משונטעת
2006

9

קרקע
משונטעת
2006
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קרקע בתולה
2006

7,
11

קרקע בתולה
2006-7

7,
11

קרקע בתולה
2006-7

תוצאת  ncbiואחוז
זהות
Alternaria sp.
)(100%

מאפיינים
פתוגן למינים רבים של צמחים,
משתייכת לסוג Ascomycete

 Fusariumידועה כפתוגן צמחי ,גורמת לריקבון.

)Sambucinum (83%
 Clonostachysטפילה לפטריות אחרות ונמטודות.
מייצרת נדיפים רעילים לפטריות,
)rosea (100%
חיידקים וחרקים.
מעכבת התפתחות של הפטרייה
Penicillium
המזיקה Rhizoctonia solani
 pinophilum 97%ופטריות פתוגניות נוספות ע"י
הפרשת מטבוליטים רעילים
לפטריות.

Penicillium sp.
97%

מינים אלו מפיקים מטבוליטים משניים
אשר פוגעים ומעכבים מגוון גדול של
פטריות וחיידקים ,מזיקים ומועילים.

א .ניסוי עציצים בשטח המטע
העציצים הוצבו ב 12-לנובמבר  2008ונדגמו בזמן  0ולאחר מכן מידי חודש .הדוגמאות כללו כ50-
גרם קרקע )כ 25-גרם מכל עציץ ,שני עציצים אשר אוחדו כחזרה אחת( .בטיפולים עם שורשים
נלקחה הקרקע אשר נמצאת במגע עם השורש וסביבתו )השורשים נוערו מעל המבחנה שלתוכה
נאספה הדוגמה( .בטיפולים ללא שורשים נלקחה הקרקע מאותו עומק .הדוגמאות שימשו כאמור
לבדיקת ציאנידים )נמצא מתחת לסף הגילוי של השיטה( וכן לבדיקת רעילות לחיידק רגיש
לאנטיביטוטיקה )לא נמצא רעיל( .בוצעה סריקה של כלל הדוגמאות מול הפריימרים הספציפיים
שהוכנו.
בשלב ראשון בוצעו ספירות של מושבות פטריות ברות גידול .רק במועד דיגום אחד )כ4-
חודשים ממועד הצבת הניסוי( נצפתה עליה במספר הפטריות בקרקע המשונטעת עם השורשים )אך
לא בקרקע הבתולה עם השורשים( )איור  .(13בנוסף בוצעה ספירה של חיידקי פסואודומונס )בדו"ח
 2008דווחנו על הבדלים בולטים בצבע ובמורפולוגיה של מושבות פסואודומונס שהתקבלו
מאינוקולום שהופק מפני השורשים מהחלקה הבתולה והמשונטעת( .נמצאה נוכחות משמעותית
יותר של מיני פסאודומונס בשני הטיפולים עם השורשים )איור .(14
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פטריות ל 1gr-קרקע יבשה )(22.3

B

בתולה
Vללא שורשים

משונטעת
Rללא שורשים

בתולה
V+
עם שורשים

סוג טיפול

CFU/gr soil

B

B

A

1.60E+05
1.40E+05
1.20E+05
1.00E+05
8.00E+04
6.00E+04
4.00E+04
2.00E+04
0.00E+00

משונטעת
R+
עם שורשים

איור  .13ספירת מושבות של פטריות בניסוי העציצים הראשון ,כ  4חודשים לאחר הצבתו.
פסאודומונאס ל 1gr-קרקע יבשה )(22.3
8.00E+04

4.00E+04

B

A

B

A

2.00E+04
0.00E+00

בתולה
Vללא שורשים

משונטעת
Rללא שורשים

בתולה
V+
עם שורשים

C FU /gr soil

6.00E+04

משונטעת
R+
עם שורשים

סוג טיפול

איור  .14ספירת מושבות של פסאודומונס.
בסריקה של כלל הדוגמאות עבור הפריימרים שתוכננו לא נמצאו מגמות ברורות .באיור  15מוצגת
סריקה של דוגמאות עבור בנד מס' ) 8זוהה כ  Alternaria spוהופיע ב  2006בקרקע המשונטעת אך
לא בבתולה( .הדגימות באיור  15הן מהטיפול שכלל קרקע בתולה בתוספת שאריות שורשי תפוח
עקור .עוצמת הבנד התחזקה במהלך הניסוי ,עניין שמרמז אולי על השפעת שורשי התפוח על
התחזקות מיני  Alternariaשנמצאו בחלקה המשונטעת בנוה יער אך לא בבתולה .אולם ,מתוצאות
המתקבלות בשיטת ה DGGE-קשה לקשור באופן כמותי בין עוצמת הבנד לבין מספרי החיידקים או
הפטריות ועל כן יש להסתייג מהסקת מסקנות על בסיס זה .בנוסף ,המגמות לא היו ברורות בשאר
הטיפולים ,לא לגבי בנד מס'  8ולא לגבי שאר הבנדים שנבדקו.

איור  .15סריקת דוגמאות קרקע מניסוי עציצים )קרקע בתולה עם שורשי תפוח עקור( לאיתור
המינים הדיפרנציאליים שנמצאו בחלקות המטע )בנד מס' (8
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במהלך ניסוי העציצים הראשון נצפו אחוזי תמותה גבוהים של השתילים )איור  .(16מעניין לציין כי
אחוזי התמותה היו גבוהים יותר בשני הטיפולים )קרקע משונטעת וקרקע בתולה( בהם הוספו
שאריות שורשים של עץ תפוח עקור.
שרידות שתילים לאחר  3חודשים

בתולה
V+
עם שורשים

בתולה
Vללא שורשים

טיפול

משונטעת
R+
עם שורשים

משונטעת
Rללא שורשים

אחוז שתילים חיים

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

איור  .16אחוז השתילים ששרדו לאחר  3חודשים בניסוי העציצים הראשון.
בשל אחוזי התמותה הגבוהים בניסוי העציצים הראשון הועמד ניסוי עציצים נוסף בבית רשת בתנאי
השקיה מבוקרים יותר .בניסוי זה לא נמצאו הבדלים מובהקים בתוצאות הגדילה של  4הטיפולים
)איור  (17ועל כן עדיין לא ברור לנו האם שורשי העצים העקורים אכן משפיעים על התפתחות
המחלה.
V

היקף הגזע של הצמחים
3.5

V

הגובה של הצמחים

VR

100

VR

R

90

R

RR

80

3
היקף הגזע של הצמח )ס"מ(

גובה הצמח )ס"מ(

2.5
2
1.5
1

RR

70
60
50
40
30
20

0.5

10

0
1.9.09

7.10.09

4.11.09

0
1.9.09

תאריך

משונטעת עם שורשים
משונטעת ללא שורשים

7.10.09

4.11.09

תאריך

בתולה עם שורשים
בתולה ללא שורשים

איור  .17נתוני גובה והיקף גזע של השתילים בניסוי עציצים שהועמד בבית רשת.

 .4דיון ומסקנות
ההנחה שהגורם לתופעת השינטוע הוא אכן ביוטי ,מעלה מספר שאלות מחקר חשובות ,כגון :האם
שינטוע היא "מחלה" או שם כולל למכלול של גורמי עיכוב? אלו מיקרואורגניזמים מעורבים
בתופעה? מדוע אותם גורמים אינם מפריעים לעצים הבוגרים? היכן חיים המיקרואורגניזמים
המעורבים במחלה וכיצד הם שורדים בין מחזורי הנטיעה? ומהו מנגנון הפעולה שלהם? גם אם לא
ניתן מענה מלא לשאלות אלו ,עדיין ניתן להציע כמה פתרונות אשר נגזרים מההנחה שהגורם הוא
ביוטי ,כגון :עיקור הקרקע )עיקור כימי עלול להיות בעייתי מבחינה סביבתית ומנוגד לגישות של
חקלאות בת קיימא( .2 ,פיתוח כנות עמידות כנגד הגורם הביוטי .3 ,מניפולציה של המיקרופלורה
להחלשת הגורם הביוטי )למשל – הוספת קומפוסט או גידול צמחי כיסוי(.
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המחקר הנוכחי מתבסס על שימוש בטכנולוגית  DGGEלזיהוי מיקרואורגניזמים אשר
עשויים להיות מעורבים בתופעת השינטוע .הגישה שעמדה בבסיס העבודה היא השוואת תוצרי PCR
מקרקע משונטעת לעומת קרקע שאינה משונטעת .בנוסף ,נחקרה השאלה האם שורשי העצים
העקורים מהווים גורם להתפתחות מינים המעורבים בתופעת השינטוע .אם אכן הם מהווים גורם,
זה עשוי להסביר את השאלה מדוע מינים המעורבים במחלת השינטוע אינם פוגעים בעצים הבוגרים
שבמטע הוותיק .במהלך תקופת המחקר הועמדו חלקות ניסוי בנוה יער ובחוות מתתיהו שם גם
התבצע ניסוי לבחינת עמידות כנות .נמצאו הבדלים מובהקים בקצב הגדילה של העצים בחלקה
המשונטעת והחלקה הבתולה בנוה יער וגם בחוות מתתיהו .בשלב זה ,לא נמצאו הבדלים מובהקים
בין הכנות השונות .המטע עדין צעיר ולא נכנס להנבה מלאה ,שעשויה להשפיע על התנהגות העצים
ותגובתם לתנאי השינטוע.
העבודה המולקולרית כללה השוואות בין אוכלוסיות מיקרואורגניזמים שהוגברו בעזרת
פריימרים לחיידקים כלליים ,אקטינומצטים ,בצילוסים ,פסודומונאסים ופטריות .נמצאו מיני
חיידקים ),Enterobacter cloacae , Pseudomonas stutzeri , Flavobacterium flevense
 (Streptomyces ,Kribbella sancallistae ,Micrococcus luteusוכן מיני פטריות ) Alternaria
 (Penicillium pinophilum ,Clonostachys rosea ,Fusarium Sambucinum ,sp.שנחשדים
כמעורבים בתופעת השינטוע ,על בסיס הופעתם הדיפרנציאלית בין קרקע משונטעת לבתולה.
המינים הדיפרנציאליים של הפיטריות שנמצאו בחלקות שבנוה יער יכולים להצביע על כך שבקרקע
משונטעת משגשגות פטריות פתוגניות לעץ התפוח ,וחסרות פטריות אשר מדכאות התפתחות
פתוגנים אלו .אולם ,מתוך הסריקות שבוצעו בעזרת הפריימרים הספציפיים לא ניתן היה לקבל
תמונה ברורה על מעורבותם של מינים אלו בתופעת השינטוע ,בשל בעיית הדירות התוצאות כתלות
במועד הדיגום .בעקבות אחוזי תמותה גבוהים של שתילי תפוח בטיפולים שכללו שורשי תפוח עקור
)ניסוי עציצים ראשון( עולה ההשערה כי שורשי העצים העקורים מהווים גורם להתפתחות מינים
המעורבים בתופעת השינטוע.
אחת הבעיות המרכזיות של גישת המחקר בה נקטנו היא העובדה שהתמונה המתקבלת היא
אלומה צרה מאוד של מגוון המיקרואורגניזמים החיים בקרקע .ניסינו להתמודד עם החסרון
המובנה בגישת המחקר הזו על ידי שימוש בפריימרים כלליים לפטריות ןחיידקים ולאחר הזיהוי
הראשוני להתמקד באלה המראים שונות בין קרקע משונטעת לקרקע בתולה .אנו מודעים לכך שגם
השימוש בטכניקות הנ"ל עדין מאיר רק חלק קטן ממגוון המיקרוארגניזמים בקרקע אשר
בפוטנציאל עשויים להיות מעורבים בתופעה .זו אחת הסיבות לכך שלמרות שזוהו אורגניזמים
מסוימים כנוכחים בקרקע משונטעת או נעדרים ממנה ,עדין איננו יכולים לומר בוודאות שהם אכן
קשורים לתופעה .הכנסת טכניקות של ריצוף מהיר אשר בשנים האחרונות הוכחו כיעילות מאוד
והוזלו בצורה דרמטית ,תאפשר כעת לקבל תמונה כוללת הרבה יותר של המתרחש במהלך השינטוע.
הממצאים של עבודת מחקר זו בהחלט יהיו חלק חשוב מאותה תמונה כוללת .העבודה הנוכחית
הביאה אותנו להכרה בדינמיות הרבה שיש בקרקע ולהשתנות המתמדת באוכלוסיות
המיקרואורגניזמים כתלות בזמן ובעונות השנה .הדינמיות הזו היא אחד הלקחים החשובים מעבודת
המחקר שבוצעה ומצביעה על השלכות רבות אשר נגזרות מכך הן מבחינת מבנה הניסויים העתידיים
והן באינטרפרטציה של התוצאות .מבחינת מבנה הניסויים העתידיים ברור לחלוטין שיש צורך
לתכנן ניסויים אשר בודקים בצורה מבוקרת את הדינמיקה של התופעה ויתכן אף שלהשתנות
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המתמדת של אוכלוסיות המיקרואורגניזמים יש משמעות פתולוגית בפני עצמה .אנו יודעים
שלדינמיקה יש חשיבות רבה כיון שלאחר כחמש שנים ממדי תופעת השינטוע כמעט נעלמים.
בהתאם לכך ובמהלך פרויקט המחקר נבנו ניסויים מבוקרים בעציצים אשר נועדו לבחון מה קורה
במשכי זמן קבועים בחלקה המדמה שינטוע ,החל משלב העקירה עצמו .הבנו במהלך המחקר שיתכן
שיש חשיבות עצומה לתופעה כבר מיום העקירה ועוד לפני שלב הנטיעה .שלב זה הוא כנראה קריטי
להתפתחות התופעה ומצדיק התמקדות מיוחדת .הממצאים עד כה מראים שאין מדובר בהשתנות
של מיקרואוגניזמים מסוג מסוים אלא במכלול רחב של מיקרואורגניזמים .לא ברור לנו עדין האם
לכל חלקה במיקום גיאוגרפי שונה יש מאפיינים דומים או זהים מבחינת הרכב אוכלוסיות
המיקרואורגניזמים והאם הגורמים הפתולוגיים זהים .מתוך ההבנה שאוכלוסיות
המיקרואורגניזמים אינן זהות בכל מקום ,מתקבלת ההנחה שגם גורמי התופעה אינם זהים.

 .5פרוט הפרסומים המדעיים
תוצאות המחקר הוצגו בימי עיון ומפגשים:
•

יום פתוח בחוות מתתיהו ) 8יולי  :(2008זיהוי ואיפיון מיקרואורגניזמים בקרקעות שינטוע
תפוח )פוסטר(

•

כנס סטודנטים בתחום קרקע ,מים וסביבה – כנס שנתי של המכון למדעי הקרקע ,המים
והסביבה ,מרכז וולקני ) 10יוני  :(2009זיהוי ואיפיון מיקרואורגניזמים בקרקעות שינטוע
תפוח )הרצאה שניתנה ע"י הסטודנטית אפרת בר( .תקציר בעמוד .11

•

קורס מטעים ) 8פברואר  :(2010זיהוי ואיפיון מיקרואורגניזמים בקרקעות שינטוע תפוח
)הרצאה שניתנה ע"י יעל לאור(.

•

קורס מטעים 8) :פברואר  :(2010שינטוע תפוחים בדגש על כנות )הרצאה שניתנה ע"י דורון
הולנד(.
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סיכום עם שאלות מנחות
מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.
הנחת העבודה של המחקר הנוכחי היא ששינוי החל באוכלוסיות המיקרואורגניזמים בקרקע נטועה כתוצאה
מפעילות ממושכת של השורשים הוא הגורם לבעיה .מתוך כך נגזרה מטרת הביניים של השוואת קרקעות נטועות
ולא נטועות מבחינת המיקרופלורה הנמצאת בהן.
עיקרי הניסויים והתוצאות.
נבחנו  3פלטפורמות ניסוי .1 :חלקות זעירות בנוה יער ) 5עצים כל אחת( .2 ,חלקות בחוות מתתיהו הכוללות  6סוגי
כנות .3 ,שני ניסויי עציצים ,האחד בשטח המטע והשני בבית רשת ,שכללו קרקע בתולה או משונטעת עם או ללא
הוספת שורשי עץ תפוח עקור.
מדדי הצמיחה של העצים בחלקה המשונטעת בנוה יער נמוכים יותר מבחלקה הבתולה בכל שלוש וחצי השנים
ממועד הנטיעה .בניסוי הכנות בחוות מתתיהו לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי הצמיחה בין הכנות אך בממוצע
ובחלק מהכנות היו מדדי צמיחה ויבולים נמוכים יותר בחלקה המשונטעת.
באנליזות  PCR-DGGEשל  DNAשהופק מהריזוספירה בחלקות מנוה יער נמצאו הבדלים במינים שונים של
אוכלוסיות חיידקים ופטריות בין החלקה הבתולה למשונטעת ,בשתי שנות הדיגום .המינים הדיפרנציאליים רוצפו
וחלקם שימש לתכנון פריימרים ספציפיים לסריקה של דוגמאות .דוגמאות נבחרות מהחלקות בנוה יער וחוות
מתתיהו נסרקו עבור מיני החיידקים Enterobacter , Pseudomonas stutzeri , Flavobacterium flevense
 .Streptomyces ,Kribbella sancallistae , Micrococcus luteus ,cloacaeדוגמאות מניסוי העציצים שהועמד
בשטח המטע נסרקו עבור מיני הפטריות ,Clonostachys rosea ,Fusarium Sambucinum ,Alternaria sp.
.Penicillium pinophilum
במהלך ניסוי העציצים הראשון נצפו אחוזי תמותה גבוהים של השתילים .אחוזי התמותה היו גבוהים יותר בשני
הטיפולים )קרקע משונטעת וקרקע בתולה( בהם הוספו שאריות שורשים של עץ תפוח עקור.
מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו .האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח?
המינים הדיפרנציאליים של הפיטריות שנמצאו בחלקות שבנוה יער יכולים להצביע על כך שבקרקע משונטעת
משגשגות פטריות פתוגניות לעץ התפוח ,וחסרות פטריות אשר מדכאות התפתחות פתוגנים אלו .אולם ,מתוך
הסריקות שבוצעו בעזרת הפריימרים הספציפיים לא ניתן היה לקבל תמונה ברורה על מעורבותם של מינם אלו
בתופעת השינטוע ,בשל בעיית הדירות התוצאות כתלות במועד הדיגום.
אחת הבעיות המרכזיות של השימוש ב  PCR-DGGEהיא העובדה שהתמונה המתקבלת היא אלומה צרה מאוד
של מגוון המיקרואורגניזמים החיים בקרקע .למרות שהתמקדנו באיתור מינים שנמצאו דיפרנציאליים בסריקה
ראשונית )ע"י שימוש בפריימרים ספציפיים( ,עדין ייתכן וקיבלנו אינפורמציה לגבי חלק קטן ממגוון
המיקרוארגניזמים בקרקע אשר בפוטנציאל עשויים להיות מעורבים בתופעת השינטוע.
לדינמיקה של המיקרואורגניזמים בקרקע יש חשיבות רבה כיון שלאחר כחמש שנים ממדי תופעת השינטוע
כמעט נעלמים .יתכן שיש חשיבות עצומה לדינמיקה של אוכלוסיות השוכנות בהריזוספירה כבר מיום העקירה
ועוד לפני שלב הנטיעה .הממצאים עד כה מראים שאין מדובר בהשתנות של מיקרואוגניזמים מסוג מסוים אלא
במכלול רחב של מיקרואורגניזמים .לא ברור לנו עדין האם לכל חלקה במיקום גאוגרפי שונה יש מאפיינים דומים
או זהים מבחינת הרכב אוכלוסיות המיקרואורגניזמים והאם הגורמים הפתולוגיים זהים .מתוך ההבנה
שאוכלוסיות המיקרואורגניזמים אינן זהות בכל מקום ,מתקבלת ההנחה שגם גורמי התופעה אינם זהים.
לכן ,מטרת המחקר הושגה )השוואה בין קרקעות משונטעות לשאינן משונטעות( ,אולם המסקנות לגבי
מעורבותם של המינים הדיפרנציאליים שאותרו במחלת השינטוע אינן חד משמעיות.
בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים ,שיווקיים ואחרים( שנדרשים עקב העבודה.
הכנסת טכניקות של ריצוף מהיר אשר בשנים האחרונות הוכחו כיעילות מאוד והוזלו בצורה דרמטית ,תאפשר
לקבל תמונה כוללת הרבה יותר של המתרחש במהלך השינטוע .הממצאים של עבודת מחקר זו יהיו חלק חשוב
מאותה תמונה כוללת .הדינמיות של אוכלוסיות המיקרואורגניזמים בקרקע היא אחד הלקחים החשובים
מעבודת המחקר שבוצעה ומצביעה על השלכות רבות אשר נגזרות מכך הן מבחינת מבנה הניסויים העתידיים והן
באינטרפרטציה של התוצאות .מבחינת מבנה הניסויים העתידיים ברור לחלוטין שיש צורך לתכנן ניסויים אשר
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בודקים בצורה מבוקרת את הדינמיקה של התופעה ויתכן אף שלהשתנות המתמדת של אוכלוסיות
המיקרואורגניזמים יש משמעות פתולוגית בפני עצמה.
הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח :פרסומים בכתב  -ציטוט ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי;
פטנטים  -יש לציין שם ומס' פטנט; הרצאות וימי עיון  -יש לפרט מקום ,תאריך ,ציטוט ביבליוגרפי של התקציר
כמקובל בפרסום מאמר מדעי.
ראה סעיף  5בדוח
פרסום הדוח :אני ממליץ לפרסם את הדוח) :סמן אחת מהאופציות(
½ רק בספריות
½ ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט(
½ חסוי – לא לפרסם.
האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? *
*יש לענות על שאלה זו רק בדוח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים ,או בדוח שנה שנייה במחקר שאושר לשלוש
שנים
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