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תקציר
עציברושמצויוכןברושייםאחריםבארץנפגעיםמשתימחלות
פטרייה קשות :סאירידיום ,שמחוללה הוא Seiridium
,cardinaleודיפלודיה,שמחוללההואאDiplodia pinea
..a f. sp. Cupressiבבדיקתרגישותםשלמיניברושיים
ומחטנייםאחריםלאילוחבתנאיםמבוקרים,מצאנוכיברוב
המקריםגורםמחלתהדיפלודיההיהאליםיותרבהשוואה
לסאירידיום.אילוחבסאירידיוםובדיפלודיהשלברושבנטמי,
ברושחלק)גלברה(,ברושמצוי,תויהמזרחית,קליטריסמיובל,
טטרקליניסמפריקובן-ברושלילנדגרםלתמותהשלכל
השתיליםאומקצתם.במיניברושייםומחטנייםאחרים:
קריפטומריה,טכסודיון,ארזהלבנוןוארזהימלאי,נראתה
התפתחותמצומצמתשלהמחלהוהיאנעצרהכעבורזמןקצר.
חלקניכרממיניהברושייםשנמצאורגישיםבתנאיהדבקה
מבוקריםלאנפגעוכללבאופןטבעי,למרותשגדלובסמיכות
לעציברוששהיופגועיםקשות.
מילותמפתח)נוספותעלמילותהכותרת(:ברושחלק,ברוש
מצוי,חסינות,עמידות,רגישות

מבוא
לפניכעשריםשנהנתגלובארץשתימחלותפטרייהחדשות,
סאירידיום ודיפלודיה ,שפגעו בחומרה בעצי ברוש מצוי
),(Cupressussempervirensמאזנמצאוגםעלמיני
ברושייםאחרים.התסמיניםהראשונייםשלשתיהמחלות
דומים,ומתאפייניםבזיבתשרףמהגזעומהענפים.עםהזמן
מופיעההחמהשלהקליפהבאזורהנגועומתפתחכיב).(Canker
בנגיעותחזקהנגרמתתמותתענפיםוהגזע,המובילהלהתייבשות
העץ.ניתןלהבחיןבוודאותביןשתיהמחלותבאמצעותגופי
הפריהשונים)Pycnidia:נבגיםחדאודו-תאיים(בדיפלודיה
ו) Acervulli-נבגיםבנישישהתאים(בסאירידיום.בתצפית
שדה,היסדקותהקליפהלאורךהענפיםוהגזעמאפיינתאת
הדיפלודיה,כיבים)(cankersזבישרףרבולעיתיםגםעיוותים

אופינייםבענפיםובגזעמאפייניםאתהסאירידיום.מחלת
הסאירידיום,שמחוללההואהפתוגןSeiridium cardinale
)בעברהוגדרכ,(Coryneum cardinale-תוארהלראשונה
בקליפורניה),(Wagener, 1939והתפשטהברחביתבל.
בארץנתגלתההמחלהב(Solel et al., 1983)1983-וגרמה
מאזלתמותהשלאלפיעציברושמצויומיניברושאחרים
)מדרוחוב'.(1988,על-פיהספרותהמקצועית,הסאירידיום
תוקפתסוגיםרביםממשפחתהברושיים,אךהסוגברושרגיש
יותרמאחרים).(Grasso et al., 1979; Wagener, 1948
מחלתהסאירידיוםנפוצהכמעטבכלאזוריהארץ,מקריית
שמונהורמתהגולןבצפוןועדלקיבוץגבולותבדרום,למעט,
כנראה,בעמקהירדן.
הדיפלודיהנגרמתעל-ידיהפתוגןDiplodia pinea f. sp.
.(Solel et al., 1987)Cupressiאףהיאמוכרתבארצות
שונות,אךבישראלהיאאלימהבמיוחד.המחלהמצויהבעיקר
לאורךרצועתהחוףולאחרונהנתגלתהגםבמקומותנוספים.
המחלהפוגעתבעיקרבעציברושמצויעלשניזניו,אופקי
וצריפי,השכיחיםביערובנוי,אךגםבמיניברושייםאחרים
)סוללוחוב';1985,מדרוחוב' .(1988,המחלהשכיחהיותר
בעציברושהגדליםבקרקעותרדודות.במקומותאלה,בשנת
בצורת,נוצרתעקתיובשמתמשכת,המאיצהאתהתפתחות
המחלהבהשוואהלגןהנויולאתריגידולאחרים,שםממשק
המיםתקין).(Madaret al., 1989
הברושהמצויעלשניזניו,ומיניברושייםאחרים,משמשים
בארץלנטיעותהןביערוהןבנוי,בגללנופםהמיוחדוכןבשל
התאמתםלמגווןרחבשלבתיגידול,עקבהסתפקותםהצנועה
במיםובחומריהזנה)זהרי.(1980,אולם,ישוהםנפגעיםקשות
על-ידיהסאירידיוםוהדיפלודיה.עלמנתלסייעליערניםולאנשי
הנויבבחירתמיניהעציםהעמידיםיותרלמחלותאלה ,התעורר
הצורךלבחוןאתרגישותםשלהפונדקאיםהשונים,הןבמעבדה
והןבשטח.התוצאותהראשוניותביחסלרגישותמיניערער
למחלותהסאירידיוםוהדיפלודיהפורסמוזהמכברבירחון
"גןונוף")מדרוחוב'.(1988,מטרתהמחקרהנוכחיהייתה
לבחוןאתהפתוגניותשלמחולליהמחלותסאירידיוםודיפלודיה
לעציםממשפחתהברושייםומחטנייםאחרים.זאת,תוךאילוח
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צמחיםבתנאיםמבוקריםבחדרגידולותצפיותשדה,שבהן
נבדקההנגיעותהטבעיתשלהעציםהמצוייםבשכנותלעצים
הפגועיםבמחלותהללו.

לילנדהראורגישותבינוניתלשתיהמחלות.במיניברושיים
ומחטנייםאחרים,המשתייכיםלסוגיםקריפטומריה,טכסודיון
וארז,נראתההתפתחותמצומצמתשלכיבים)קאנקרים(באורך
של25-6מ"מ,אשרהגלידוכעבורשבועייםעדשלושהמיום
ההדבקה;המחלהנעצרהולאגרמהנזקלצמחים.

שיטות וחומרים

מתוצאותסקרשכיחותהמחלותבברושייםבארץ)טבלה(2
ניתןלראות,כיבנוסףלברושמצוי,מיניהברוששנפגעובאופן
טבעימסאירידיוםהיו:ברושגדול-פרות)מקרוקרפה(,ברושגוון
וברושננסי,אךלאברושאטלנטיוברושחלק.לעומתזאת,מיני
הברוששנפגעומדיפלודיה,בנוסףלברושמצוי,היו:ברושחלק,
ברושאטלנטי,קליטריסמיובלוערער)מיןשלאהוגדר(.
בסקרשנערךברחביהארץבשנת2005בחנואתהופעתשתי
המחלותבעציםשגדלובסמיכותלעציברושמצוינגועים
בסאירידיוםאובדיפלודיה)טבלה.(2נמצא,כימיניברוששונים
וכןברושייםאחרים:תויה,טטרקליניסומיניערעראחדיםלא
נפגעובאףאחתממחלותהברוש בתנאישדהבאופןטבעי.

בידודגורםהמחלהמרקמהנגועה
בידודD. pinea f. sp. CupressiוS. cardinale-נעשה
תוךהשרייתחלקיקליפהנגועיםבתמיסתנתרןתת-כלורי2%
למשךדקהאחת;לאחרמכןנשטפההרקמהפעמייםבמים
מעוקרים,יובשהבניירמעוקרוהושמהבצלחותעםמצעמזון
אגר-תפו"א)(PDAשהכילכלורמפניקול.הצלחותהודגרו
באינקובטורלמשךארבעהעדחמישהימיםב.250C-
בחינתהרגישותשלשתיליעציםלמחלותבאמצעותאילוח
אילוחמיניברושייםומחטנייםאחריםנעשהבשתיליםבני
שנתיים,חיונייםובריאים,שגובהםהממוצעהיה53ס"מ.
מקורהשתיליםבמשתלותגולני)קק"ל(,צמדוגבעתברנר.
ההדבקהנעשתהבאמצעהגבעולבאמצעותפצעבקליפה
)בגודל3X5מ"מ(,שנוצרבסכין.הפצעאולחבדיסקיתתפטיר
שלהפתוגןשקוטרה3מ"מ,כוסהבצמרגפןרטובונעטףבסרט
פלסטיק,שהוסרכעבורחמישהימים.לאחרמכןהושמו
השתיליםבתאבחממהבטמפרטורהקבועהשל.250Cתמותת
השתיליםנרשמהבפרקיזמןשוניםלאחרההדבקה.

תוצאות
במרביתהמינים,שתגובתםלמחלותנבחנהבתנאיםמלאכותיים,
התפתחהמחלהסמוךלנקודתהאילוח,וגרמהלהחמתהקליפה
ולעתים גם לזיבת שרף .בחלק מהצמחים המחלה חדלה
להתפתחולאנגרםנזקמשמעותילשתיל.מאידך,היוצמחים
שבתוךשבועותאחדיםהראוהתפתחותשלכיבגדול,שבמשך
הזמןגרםלהפרעהחמורהלמערכותההובלהולבסוף—
לחסימהמוחלטתשלהובלתהמיםולתמותתהשתיל.באילוח
המעבדתיבגורמיהמחלותנמצא)טבלה,(1כישתיליברוש
מצויהיורגישיםיותרלדיפלודיהמאשרלסאירידיום,עם
שיעוריתמותתשתיליםשל83%ו,33%-בהתאמה,שלושה
חודשיםלאחרההדבקה.אולם,כעבור24חודשיםמההדבקה
עלהאחוזהתמותהמסאירידיוםבאופןניכר).(83%גםהברוש
החלק )גלברה ,הדומה לברוש אריזוני( נמצא רגיש יותר
לדיפלודיהבהשוואהלסאירידיום;שנתייםלאחרההדבקה
מתוכלהשתיליםהנגועיםבדיפלודיה,בהשוואהלשיעור
תמותהנמוך)(33%בשתיליםהנגועיםבסאירידיום.קליטריס
מיובלהראהרגישותרבהביותרלדיפלודיהוכעבורשלושה
חודשיםבלבדנקטלוכלהשתילים.טטרקליניסמפריקובן-ברוש
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דיון
מהתוצאותשהובאוכאןאפשרלראות,שאילוחמיניברוש
וברושייםאחריםבגורמיהמחלותסאירידיוםודיפלודיהבתנאי
מעבדה גרם להדבקה ולתמותה של רבים מהם ,להוציא
קריפטומריהוברושהביצותמהברושיים,וארזלבנוןוארזהימלאי
מהמחטניים.במיניםהעמידים,התפתחותהכיביםהייתהמועטת
ונעצרהכעבורזמןקצר,תוךיצירתרקמתהגלדהמסוגשעם
הפצע).(wound peridermעובדהזאתמצביעהעלעמידות
גבוהה,אךלאעלחסינות),(immunityכפישמצאוגםחוקרים
אחרים).(Grasso et al., 1979הפתוגניותהגבוההשלD.
pinea f. sp. cupressiבהשוואהלS. cardinale-התבטאה
בקטילהמהירהיותרובשכיחותניכרתעלרובמיניהברושיים
השונים,וגםבתחוםפונדקאיםרחביותר.האלימותשלמחלת
הדיפלודיהכלפיברושמצויעלשניזניונצפתהגםביערות,שם
היאגרמהלתמותתעציםבחלקותהמשתרעותעלאלפידונמים
שלברושמצוי,לעומתמאותדונמיםשנפגעומסאירידיום)מדר
וחוב'.(1988,נתוניחומרתהפגיעהבצמחיםממיניםשונים
באמצעותאילוחמבוקרבמעבדהמבטאיםאתרגישותםהגנטית
למחולליהמחלות,אךאינםמייצגיםאתעמידותהשדה,כפי
שהיאמתבטאתבסקרייער.
שתיסיבותחשובותאפשריותלעמידותהשדה:לעציםבוגרים
ישקליפהמשועמתשמגינהבפניפציעהובכךמונעתהידבקות
במחלה; דרוש זמן ממושך של שנים כדי שיחול הצירוף
האופטימלישלתנאיאקלים,כמותמידבקוגורמיפציעה,
המאפשרהדבקהטבעיתמשמעותית.
במחקרהנוכחיהתברר,כירביםממיניהברושייםהשונים,
שנמצאובמבחןמעבדתירגישיםלסאירידיום)ברושחלק,תויה
מזרחית,טטרקליניסמפריקוקליטריסמיובל(ולדיפלודיה
)תויהמזרחיתוטטרקליניסמפריק(,לאנפגעוכללבתנאים

יער,גיליוןמס',7דצמבר,2005כסלותשס"ו
טבלה:1שיעורהתמותה)(%שלמיניברושייםומחטנייםאחריםעל–ידיסאירידיוםודיפלודיהבפרקיזמןשוניםלאחרהאילוחבגורמיהמחלות
)בסוגריים—מספרהשתילים(
Table 1: Mortality rate (%) of different Cupressaceae and other conifer species by Seiridium and Diplodia
)cankers at various time intervals after inoculation (plants number

דיפלודיה

שםהפונדקאי

סאירידיום

חודשיםלאחרהאילוח
ברושבנטמי

3

Cupressus benthami

ברושחלק

12

)67(9

C. glabra

ברושמצוי

89

)38(8

C. sempervirens

תויהמזרחית

75

)84(6

Thuja orientalis

קליטריסמיובל

100

)100(4

Callitris verrucosa

טטרקליניסמפריק

—

)100(5

Tetraclinis articulata

בן-ברושלילנד

—

)0(5

Cupressocyparis leylandii

קריפטומריה

40

)25(4

Cryptomeria japonica

טקסודיוןדו-טורי

25

)0(3

Taxodium distichum

ארזהלבנון

0

)0(3

Cedrus libani

ארזהימלאי

0
0

)0(3

Cedrus deodara

חודשיםלאחרהאילוח
24

3

12

24

ֿ100

)29(7

71

ֿ100

100

)17(6

33

33

—

)33(6

50

84

—

)0(4

25

75

—

)0(3

0

33

60

)40(5

40

40

—

)0(4

50

—

—

)0(3

0

—

—

)0(3

0

—

—

)0(3

0

—

—לאנבדקבמועדזה.
טבלה:2תוצאותסקרהנגיעותבסאירידיוםובדיפלודיהשלמיניהברושייםב–2005בתנאיםטבעיים

Table 2: List of Cupressaceae trees surveyed in 2005 and found to be infected or uninfected by Seiridium
cardinale or Diplodia pinea f. sp. cupressi under natural conditions

ביתגידול
יער+נוי
יער+נוי
נוי
יער
יער+נוי
יער
יער
יער+נוי
נוי
יער+נוי
יער
יער
יער
יער

דיפלודיה

סאירידיום

+
+
+
++
-

+++
+++
++
++
+++
-

מיןעץ
ברושאטלנטי)(C. atlantica
ברושאריזוני)(C. arizonica
ברושבכות)(C. funebris
ברושבנטמי)(C. benthamii
ברושגדול-פרות)(C. macrocarpa
ברושגואדלפי)(C. guadalupensis
ברושגוון)(C. goveniana
ברושחלק)(C. glabra
ברושלימוני)(C. macrocarpa
ברושמצוי)(C. sempervirens
ברושמשונץ)(C. torulosa
ברושנבדה)(C. nevadensis
ברושננסי)(C. pygmaea
ברושקשמירי)(C. cashmeriana

25

שימושבגזםמרוסקשלעציםכחיפויקרקעלמניעתנגרוסחף

ביתגידול
נוי
נוי
יער+נוי
יער+נוי
יער+נוי
נוי
נוי
נוי
נוי

דיפלודיה

סאירידיום

מיןעץ

+
+

-

טקסודיוןדו-טורי)(Taxodium distichum
תויהמזרחית)(Thuja orientalis
טטרקליניסמפריק)(Tetraclinis articulate
קלוצדרוסמפושק)(Calocedrus decurrens
קליטריסמיובל)(Callitris verrucosa
ערעראדום)(Juniperus phoenicea
ערערארזי)(J. oxycedrus
ערערסיני)(J. chinensis
ערערלאמוגדר)(Juniperus sp

מקרא = + :רגישות קלה;  ++רגישות בינונית ;  +++רגישות רבה ; – לא נפגע

טבעיים,למרותשגדלובמשךשניםרבותבסמיכותלעציברוש
מצויואחרים,שהיונגועיםבמחלותאלה.רקבמקריםמעטים
נצפתההתאמהביןרגישותםלדיפלודיהשלמיניברושיים,
ברושקרחוקליטריסמיובל,שאולחובאופןמבוקר,לבין
רגישותםהטבעיתבתנאישדה.יוצאאפוא,כיאילוחמבוקר
שלהשתיליםמעודדאתהתפתחותהמחלותומצביעעלרגישותם
הגנטיתהמרביתשלהעצים,שלאתמידבאהלידיביטויבתנאי
שדה.לכן,לדעתנו,איןמניעהלהשתמשבמיניברושייםשהראו
עמידותשדהלגיווןהנטיעותביער,בליווימעקבעלבריאות
היער;לעומתם,כדאילהימנעמנטיעתמיניברוששהתגלו
כרגישיםהןבאילוחיםמבוקריםוהןבאופןטבעי,כגון:ברוש
גדול-פרות,ברושגווןאוברושננסי.באשרלברושמצוי,למרות
רגישותולסאירידיוםולדיפלודיהלאניתןלוותרעלהמשך
נטיעתו,כיהואעץיערנימובהק,המתאיםלתנאיםהאקלימיים
והקרקעייםבישראל,ומהווהכברשניםרבותחלקמהנוף
הטבעיביערובגן)זהרי.(1980,
בבחירתמיניעציםלנטיעותיערניותולגןהנויישעדיפות
לשימושבמיניםהמקומיים,בגללחשיפתןהממושכתוהסתגלותן
שלהאוכלוסיותלתנאיהסביבהולגורמימחלותולמזיקים
מקומייםאחרים.ואמנם,אנומיישמיםזאתבקק"ל,תוךשימוש
בזרעיברושמצוימקומיים)ביתשערים(שמקורםבעצים
ששרדובחלקהשהיתהפגועהקשהבמחלתהסאירידיום)לא
פורסם(,והםעמידיםיותרלמחלהזו.
בספרותהמקצועיתקיימיםחילוקידעותביחסלעמידותםשל
מיניהברושוברושייםאחריםלמחלתהסאירידיום.סבירלהניח,
כיההבדליםביןממצאיהחוקריםהשוניםביחסלעמידותם
ולרגישותםשלאותםמיניברושיםנובעתמשיטותאילוחשונות,
ממקור גנטי שונה של הצמחים ומהשונות בפתוגניות של
התבדידיםהשונים.למרותחילוקיהדעות,ישנההסכמהשל
רוב החוקרים ,כי מינים מסוימים של ברוש הם עמידים
לסאירידיום,כגון:ברושמשונץ),(C. torulosaברושבכות
),(C. funebrisברושקרח),(C. glabraברושבקרי)C.
(bakeriוברושדופרזיאנה).(C. duprezianaמיניםאחרים
רגישיםיותרלמחלה,כגון:ברושגדול-פרות),(C. macrocarpa
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ברושגוון)(C. govenianaוברושננסי)(C. pygmaea
)& Wagener, 1948; Grasso et al., 1979; (Raddi
 .Panconesi, 1981התוצאות שהתקבלו אצלנו ביחס
לסאירידיוםדומותלממצאיםהנזכרים(1952) Grasso .
ו(1977)Benetti & Motta-דיווחו,כיהברושהאריזוני)C.
(arizonicaרגישמאודלסאירידיוםולעומתם,(1939)Wolf
(1948)Wagenerו(1973)Faddoul-מציינים,כימין
זה הראה עמידות או נכון יותר סבילות לגורם מחלת
הסאירידיום.התצפיותשלנומראותכיהברושהאריזונינמצא
בקטגוריהשלהמיניםהעמידיםיותרלמחלתהסאירידיום.
הברושהאריזונידומהמאודלברושחלקוקרובאליומבחינה
טכסונומית,אךשיעורומכללהעציםהנטועיםבישראלמגיע
לאחוזים מעטים ביחס לברוש החלק שעמיד אף הוא
לסאירידיום.גםביחסלברוש C. macnabianaשאינוגדל
בישראלישדיווחיםסותריםבאשרלעמידותולסאירידיום,
החלמעמידותגבוהה)(Smith, 1938ועדלרגישותרבה
).(Ponchet & Andreoli, 1979
מבחינתחלוקתמיניהברושיםביחסלמוצאםהגיאוגרפיאפשר
לומר,כימיניהברושהאסייתיים)ברושמשונץ,ברושבכות,
ברוש קשמירי( והצפון-אפריקניים )ברוש אטלנטי ,ברוש
דופרזיאנה(הראועמידותשדהגבוההלסאירידיום,הןבישראל
והןבמקומותאחריםבעולם),(Ponchet & Andreoli, 1979
אךהברושהמצוי,הדומהוקרובמאודמבחינהטכסונומית
לברושדופרזיאנה)לב-ידון(1986,נפגעמשתיהמחלות.לעומת
זאת,במיניהברושהמשתייכיםלקבוצההאמריקאיתדווחעל
מספרניכרשלמיניברוששהתגלוכרגישיםלמחלתהסאירידיום,
כגון:ברושגדול-פרות,ברושגוון,ברושננסי,ברושאברמסיאנה
וברושסרג'נטי)& Ponchet & Andreoli, 1979; Raddi
.(Panconesi, 1977
לסיכום,הממצאיםשלעבודהזאתמצביעיםעלאלימותןהרבה
שלמחלותהברושסאירידיוםודיפלודיהלברושמצויולמיני
ברושייםאחרים,וכןעלהסיכוילצמצוםניכרשלשכיחותןתוך
שילובםשלהמיניםהעמידיםלמחלותאלובתנאיםטבעיים,
כפישאכןנעשהביערותהקק"לבשניםהאחרונות.

כסלותשס"ו,2005דצמבר,7'גיליוןמס,יער
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