מחלת הפוזריום
) (Fusariumמאיימת
על הבננות בעולם

‰

יאירישראלי/צמחנסיונות

¯˜Ú

·˙ÂÏÁÓ‰† ˙È·¯ÓÓ† ˙ÂÈ˘ÙÂÁ† Ï‡¯˘È·† ˙Â
ÌÈ¯Á‡†˙ÂÓÂ˜Ó·†˙Â·†ÌÈÙ˜Â˙‰†ÌÈ˜ÈÊÓ‰Â
·Ô‰Â†ÌÈÈÒ‡Ï˜‰†ÌÈÈÙÂ¯Ë‰†ÌÈ¯ÂÊ‡·†Ô‰†¨ÌÏÂÚ
·‡˙Â·‰†ÈÁÓˆ†ÆÂÏ†˙ÂÎ˘†˙Âˆ¯‡·†ÂÏÈÙ‡Â†ÌÈÈÙÂ¯Ë·ÂÒ†ÌÈ¯ÂÊ
·˙ÂÓÈÈ˜‰†˙ÂÈÚ·‰Â†‰¯·„‰†È¯ÓÂÁ·†ÌÈÒÒÂ¯Ó†ÌÈ‡†Ï‡¯˘È
‡ˆÆ˙ÂÈ¯ÚÊÓ† ˙Â·˘Á† ‰Ê† ÛÚ·† ÁÓÂˆ‰† ˙‚‰† ÌÂÁ˙·† ÂÏ
ÌÈ˙Â‡†¯‚Ò‰†ÈÏÏÎ†ÏÚ†‰„Ù˜‰‰†‡Â‰†ÍÎÏ†È¯˜ÈÚ‰†¯·Ò‰‰
˙Â·ÈÒ‰Ó†˜ÂÈ„·Â†Æı¯‡Ï†ÚÂ‚†ÈÁÓˆ†¯ÓÂÁ†˙‡·‰Ó†˙ÂÚÓÈ‰Â
‰ÓÓ†Ú„Â†ÌÈÓÈÈ˜‰†ÌÈÂÎÈÒ‰†˙‡†¯ÈÎ‰Ï†„ÓÏ˘†·Â˘Á†ÂÏÏ‰
˙‡¯˜‰† ‰ÏÁÓ† ∫ÂÈÙÏ˘† ‰¯˜Ó·† Æ¯‰ÊÈ‰ÏÂ† ¯Ó˘È‰Ï† ˘È
Wilt
·‡ilt ß† ˙ÈÏ‚
‰ÏÁÓ‰† Ì¯Â‚† Ì˘† ÏÚ† ¨Foc† Â‡† ¨ßFFusarium W
ÆFusarium oxysporum f.sp. cubense

מספרמחלותבננהנמצאותכיוםבתהליךשלהגדלתתפוצתן
הגיאוגרפית.מחלתהעלים) Black sigatokaסיגטוקהשחורה(,
הנקראתגם,Black Leaf Streakחדרהלאחרונהלסנטלוציהשבאיים
הקריבייםוהיאמחליפהאתמחלתה)Yellow sigatoka-הסיגטוקה
הצהובה(,הקלהממנהלהדברה.חדירהשלהסיגטוקההשחורה
מביאהלהגדלתהוצאותהייצורב 20-25%-בגיןהצורךבטיפול
כימיאינטנסיבי.באפריקהחדרלאחרונהוירוסהבנצ'יטופ),(BBTV
הואהולךומתפשט,גורםנזקרבוקייםחשששמאינגוסנתח
משמעותימהמזוןהעומדלרשותהאוכלוסיהבכמהממדינותמרכז
אפריקה.אולםאנונתענייןכאןבמחלהאחרת,המכונהגם'מחלת
פנמה',המתפשטתלאחרונהבמהירותרבהבדרוםמזרחאסיה
וכברהביאהלחיסולשלכמחציתממטעיהבננותבדרוםסין-
באיהיינןובמחוזותגואנגדונגוגואנגקסי,ומאיימתעליונןועלאזורים
נוספיםבדרוםסין.
המחלהנקראתבאנגלית,Fusarium Wiltאו,Focעלשםגורם
המחלה.Fusarium oxysporum f. sp. cubenseההיכרותעםהמחלה
חשובהמאודבמסגרת'דעאתהאויב'.המידעהנמסרכאןמתבסס

בתמונהלמעלה:יאירישראליעםאשכולאופייניבמטעמצטייןבפיליפינים.
בתמונההקטנה:קלוןמקומיבפיליפיניםבשלבמחלהסופי
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˘„ÂÁ‰†ÛÚ
ב1989-דווחלראשונהעלהתפרצותהרסניתשלפוזריוםבמטעי
בננותמסחרייםגדוליםבאינדונזיהובמלזיה,אזוריםטרופיים
מובהקים.המופעהיהקטלניבמיוחד:תוךחודשיםאחדיםחוסלו
אלפיהקטריםשלמטעיםשזהעתהניטעו!ניכרהיהשמדובר
בטיפוסגנטישונהמזהשגרםלנזקבסובטרופיים.
התבררשהתפרצותזונגרמהעלידיטיפוסגנטישלהמחלה
המכונה- TR4ומדויקיותר,Tropical Race4; VCG01213/1216:
טיפוסאליםוקטלניבמיוחד.תתהגזע)אוה('strain'-המיוחדהזה
היהידועבעברמטאיוואן,והתגלהגםבצפוןאוסטרליה,בדרום
סיןולאחרונהבפיליפינים.עדכההתחסלובפיליפיניםמספר
מטעיםמסחרייםוקייםחששרבלעתידהייצואממדינהזו-כיום
יצואניתהבננותמס'2בעולם,אחריאקוואדור,ומייצאת2.3מיליון
טוןבשנה.אולםהנזקהחמורביותרבעתהזוממשמתרחש
באינדונזיהובדרוםסין)תמונות.(4,3,2,1

עלנסיונוהאישישלהמחברועלעבודותיהםשלחוקריםרבים.
נזכיראתהבולטיםשבהםPloetz R.C.,1990, 2000, 2005; Stover:
R.H., 1962; Hwang S.C., 2000, 2004; Pegg K.P., 1996; Buddenhagen
I.W., 1990, 2008; Viljoen A., 2003; Moor N.Y., 1995; Bentley S.,
1995,1998; Dita M.A., 2010.

˙Â··†ÌÂÈ¯ÊÂÙ‰†˙ÏÁÓ†Ï˘†‰È¯ÂËÒÈ‰‰
תאורהמחלההגיעלראשונהמאוסטרליהבשנת,1876מפנמה
ב1890-ומאזוריםשוניםבמרכזאמריקהובקריבייםבתחילתהמאה
ה.20-מקורהמחלהככלהנראהבדרוםמזרחאסיה)האזורבו
נוצרוזניהבננההרגישיםלמחלה(והיוםהיאמצויהבכלהאזורים
בעולםשבהםגדלותבננות,להוציאמספרמדינותבאגןהיםהתיכון,
אייםבדרוםהפסיפיקוסומליהשבמזרחאפריקה.
הכינוי'מחלתפנמה'מקורובנזקהרבשגרמההתפרצותהמחלה
בבננותלייצואמהזן'')'Gros Michelגרוסמישל'(בארץזובתחילת
המאהה.20-עדמהרההתפשטההמחלהלמדינותנוספותופגעה
בכלמטעיה'גרוסמישל'במרכזודרוםאמריקהובאייםהקריביים.
מרגעהופעתהצמחיםהנגועיםהראשוניםבמטעועדלתמותה
כלליתוחיסולהמטעעברוחודשיםספוריםבלבד.הנזקשנגרם
למטעיהבננותלייצוא,הנטועיםבגושיםגדוליםואחידים,היהמהיר
וקטלני.התגובההראשוניתשלחברותהייצואהייתהלנטועמטעים
חדשים,תוךשימושבעיקרינצריםשנלקחומהמטעשנפגעונראו
בריאים,אולםבדרךזוהואצהלמעשההתפשטותהמחלה,ועד
אמצעשנותה50-הושמדוכ40,000-הקטרבננותמהזן'גרוסמישל'
במרכזאמריקהבלבד.
למרבההמזל,הסתברבאותהעתשבננותמקבוצתה'קוונדיש'
עמידותלמחלה,ובתחילתשנותה60-הוחלבנטיעתמטעיםבקלונים
'ולרי'ו'רובוסטה',ומאוחריותר'גרנדניין'ו'ויליאמס',כולםטיפוסי
'קוונדיש'שעמידיםלמחלה.
לאניכנסכאןלתיאורמפורטשלהקשייםבמעברמה'גרוסמישל'
ל'קוונדיש',ונזכיררקאתהרגישותהרבהשלהקלוניםמקבוצת
ה'קוונדיש'למחלותעליםובראשןהסיגטוקההשחורה.מחלהזו
אינהמחסלתאתהמטע,אךעלויותהפיקוחוההדברהגבוהות
מאודוגוזלותחלקמשמעותימההכנסות.המעברלגידולהקלונים
מקבוצתה'קוונדיש'הצילבשנותה50-אתמטעיהבננותלייצוא,
גםאםחשףאותםבוזמניתלקשייםהרביםשבהדברתמחלות
עלים.למרותזאתהתפתחמאודהסחרהעולמיבבננותוהגיע
לאחרונהל18-מיליוןטוןלשנה,יותרמכלפריטריאחר.
עםהשניםהתבררשמחלתהפוזריוםתוקפתבתנאיםמסוימים
גםבננותמקבוצתה'קוונדיש',ולראשונההתגלומקריםשלנגיעות
באזוריםסובטרופיים)האייםהקנריים,דרוםאפריקה,טאיוואן
ואוסטרליה(.אמנםהנגיעותבאזוריםהסובטרופייםהייתהבדרך
כללמוגבלתבהיקפהולרובלאגרמהלחיסולהמטעבאופןמוחלט,
אךהנזקשנגרםהיהבהחלטמשמעותי.מחקריםהראושמדובר
בגזעשונהשלהפתוגן)ראהלהלן(,ושהואתוקףאתהבננהלאחר
שנחשפהלתנאיעקה-פגיעתקרה,למשל.
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מסוג TR4עלייצורהבננותבפיליפינים,בהודוובמדינותדרום
מזרחאסיהאחרות.לאפחותחמורההיאהסכנהלהתפשטות
הפוזריוםמטיפוסTR4לאזוריםגיאוגרפייםנוספים,בהםאפריקה
ומרכזודרוםאמריקה.

תמונה:3
קטיףהצלה,סין

‚‰ÏÁÓ‰†Ì¯Â
הפוזריוםהתוקףאתהבננה,Fusarium oxysporum f.sp. cubense,או
בקיצור,Focהואפטריהשוכנתקרקעהתוקפתבעיקראתהבננות
והפלנטיין,אולםיכולהלהתקייםגםעלצמחיםעשבונייםנוספים.
הפטריהיוצרתנבגיםבריקיימא)(Chlamidosporesשיכוליםלשמור
עלחיוניותםבקרקעבמשך30שנהויותר.איןדרךמעשיתלחטא
אתהקרקעמנבגיםאלהמשוםעמידותםהרבהומשוםשהם
חודריםלשכבותעמוקותוינבטורקכאשריופיעושורשיבננה
בקרבתם.המחלהמופצתבעיקרבאמצעותחומרנטיעהנגוע,
קרקענגועהומיםהנושאיםאתנבגיהפטריה.ברמתהמטעוברמה
האזוריתשכיחהמאודהפצהבאמצעותסחף,העברהשלאדמה
נגועהבאמצעותגלגלירכבאורגליאדםוחיהכמוגםשימושבמי
השקיהנושאינבגים.
הנבגיםהנובטיםחודריםלתוךהשורש,כאשרהחדירההיאלשורשים
שניונייםאושלישוניים,אולפצעבקליפתשורשראשוני.הפטריה
מתפתחתבתוךצרורותההובלהומתקדמתמנקודתההדבקהאל
העיקר,וממנובמעלההגזעול.בהמשךהיאמתפשטתאלהרקמות
המקיפותאתצרורותההובלהויוצרתשםנבגיםמסוגיםשונים-
מיקרוומקרוקונידיותוכלמידוספורות.יצירתהנבגיםמאיצהאת
התפשטותהפטריה.בתוךהצרורותהנגועיםמתפתחג'לצמיגבצבע
חוםאדמדם,החוסםאתהצרורותוהםמפסיקיםלתפקד.
למרותהידעהרבשנצברבשניםהאחרונות,הגנטיקהשלהפוזריום
התוקףאתהבננהעדייןאינהברורהדיה.מבחיניםבארבעהגזעים
פיסיולוגייםשלהפתוגן,עלפיטווחהמיניםוהקלוניםשלהבננה
אותםהםתוקפים)ראהטבלה(.
ניתןלאפייןבאופןמפורטיותראתהטיפוסים)(strainsהשוניםשל
הפוזריוםהתוקףאתהבננהעלפייכולתםשלתבדידיםשונים
שלהפטריהליצורבתהליךאל-מיניקורמשותף,הנושאגרעינים
שמקורםמשניהתבדידיםגםיחד).(Heterokaryon
קיוםתאימות)(compatabilityמעיןזומעידעלקרבהגנטיתרבה,
אםלאממשזהות,ביןהתבדידים).(Isolatesעדכהזוהובפוזריום
התוקףאתהבננהכ20-קבוצותשלתבדידיםמאזוריםגיאוגרפיים
שוניםומגוונים,שבתוכןקיימתתאימותכנ"ל)קבוצהכזומכונה
,Vegetative Compatible Groupאו.(VCGכךלמשלהתברר,שקווי
הפטריהמהאייםהכנריים,דרוםאפריקהואוסטרליה,הגורמים
למחלתהפוזריוםמגזע4התוקפתאתה'קוונדיש'בסובטרופיים,
הםבעיקרם,VCG0120בעודאלההגורמיםלמחלההקשה,TR4
התוקפתאתה'קוונדיש'בטרופיים,הם.VCG01213/01216בשנים
האחרונותנוספוגםשיטותזיהוימולקולריותPCR ;RAPD RFLP;-
AFLPו.Nucleotide Sequencing-אלויכולותלזהותבמהירותאת
הטיפוסשלהפתוגן,מאפשרותלאמודנכונהאתגודלהסכנה
ולהביןאתהאפידמיולוגיהשלה).(Tida et al., 2010

תמונה:4
ריבוינצרים
במטעשהושמד
במחלה,סין

סיןהיאצרכניתבננותגדולהואףיצרניתגדולה,אךהייצורהמקומי
אינומספיקוהיאמייבאתמדישנהכמויותגדולותשלפרי.אזורי
הייצורהעיקרייםשלהבננהבסיןהםהפרובינציותהדרומיות:האי
)Hainanעםכ130,000-הקטרבננות(והפרובינציותGuangdong,
,Guangxiומעטב Fujian-ו.Yunnan-סה"כשטחהבננותסביב
כ280-אלףהקטר.אךלאחרונהיותרמ50%-מהשטחבHainan-
חוסלעלידימחלתהפוזריום,ובנוסףנפגעושטחיםנרחבים
בGuangdong-ו.Guangxi-
בקונגרסמיוחדשהתקייםבגואנגזושבדרוםסיןבספטמבר,2009
נדונונושאיםאלהבהרחבה,כוללהסכנההמרחפתמצדהפוזריום

טבלה:רגישותשלמיניםוקלוניםשוניםשלבננה)והליקוניה(לגזעיםשלפוזריום
)-(F. oxysporum f. sp. cubenseרשימהחלקית,עלפיPloetz,2009
גזעהפוזריום המיניםוהקלוניםהרגישים
)(Race
'')'Gros Michelגרוסמישל'()(AAA
Race1
'')'Popouluפופולו'()(AAB
'')'Silkסילק'()(AAB
')'Pomeבננהתפוח()(AAB
')'Musa textilisאבאקה'()(Abaca
')'Bluggoeבלוגו'()(AAB
Race2
מספרמיניםשל'')'Heliconiaהלקוניה'(
Race3
כלקבוצתה'קוונדיש'),(AAARace4
להוציאננסננסי)'('Extra dwarfבסובטרופיים
כלהקלוניםהרגישיםלגזעים1ו2-רגישיםגםלגזע4)Tropical Race4גזע4הטרופי(TR4.תוקףאתהנ"ל,וגםאת'')'Sucrierסוכרייר'()(AAו')'Lakatan'-לקטן'()(AAA
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˘„ÂÁ‰†ÛÚ

תמונה:5
קלוןמקומישנדבק
בפוזריום,
פיליפינים

תמונה:6
קלוןמקומיבשלב
מחלהמתקדם,
פיליפינים

תמונה:8צמחנושאפרינגוע

תמונה:7
קלוןמקומיבשלב
מחלהסופי,
פיליפינים

‰ÏÁÓ‰†ÈÂ‰ÈÊ
■ סימניהנזקהחיצוניים:סימניםהמחלההראשוניםמופיעים
בדרךכללבצמחיםבוגריםומתבטאיםבהצהבההדרגתיתשל
העליםהבוגרים)התחתונים(,שהולכתומתקדמתכלפימעלה.
בשלבמתקדםמעטיותרמתקפלהעלהבאזורהפטוטרתונשאר
תלוי,כמעין'זקן'סביבהגזעול,בעודכתרהעליםהנותרזקוףהולך
ומצהיב.בהמשךמצהיביםכלהעליםומתייבשים,והגזעולמתמוטט
)תמונות.(7,6,5בנוסףלהצהבהוההתייבשותההדרגתיתשל
העלים,הנמשכתמלמטהכלפימעלה,מבחיניםגםבשינויצורה
ועיוותשלהעליםהחדשים.יכוליםלהיותהבדליםקליםבדפוס
התקדמותהמחלהבמיניםובקלוניםשונים,אךהדגםהכללידומה.
נצריםהמתפתחיםמעיקרצמחהאםאינםמראיםסימנימחלה
בשלבהראשון,והםיכוליםלהגיעלגובהניכר,מעל 1מ',לפני
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תמונה:9מטעשהושמדתוךארבעהחודשיםמגילויהנגיעותהראשונה

שיתגלובהםסימניהמחלה,אולםבסופושלדברכלהנצריםשל
אםנגועהיהיונגועיםאףהם.
צמחשנפגעסמוךלמועדההתמיינותאולאחרההתמיינותעשוי
להוציאאשכול)תמונה,(8אולםלרובלאיגיעלהתמלאותפרי
תקינהותוךארבעה-חמישהחודשים)במטע'קוונדיש'מסחרי(
המטעלמעשהיתחסל)תמונה.(9
שתילשנשתלעלקרקעמאולחתעלוללהידבקגםבגילצעיר.
הסימניםהראשוניםבשתילכזההםעיכובבהופעתעליםחדשים,
במקביללהצהבההדרגתיתשלהעליםהתחתונים.
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סימןמוקדםוייחודילנזקהפוזריום,אולםלצורךזיהויראשונישל
המחלהבתנאישדהישלבחוןאתהנזקלרקמותהפנימיות.
■סימניהנזקהפנימיים:הסימפטומיםהפנימייםהאופיינייםביותר
למחלההםהצבעהחום-אדמדםהמתפתחבצרורותההובלהבהן
מתפשטתהפטריה,מכיווןקצותהשורשיםאלהעיקרוממנו,במעלה
נדניהעלים,לכיווןטרףהעלהובתוךהעיקרלכיווןקודקודהצמיחה.
התקדמותהפטריהבצמחהיאבעיקרהדרךהעצה,בצרורות
ההובלהעצמםוברקמותהעוטפותאותם.הצמחמגיבלפטריהעל
ידיהפרשתג'לאופיינישצבעוחום-אדמדם.זהומנגנוןהתגוננות
שעשוילעכבאואףלעצוראתהתקדמותקוריהפטריהוגופי
הרבייהשלה,וכךאכןקורהבקלוניםעמידים.חתךרוחבבגזעול
שלצמחנגועמאפשרלגלותבקלותאתצרורותההובלההנגועים,
כאשרהפיזורשלהםבחתך-בהיקףבלבדאוגםבכיווןהמרכז
מעידעלדרגתהתקדמותהמחלה.גםבצדהפנימישלנדןהעלהניתןלהבחיןבברורבצרורותהעצההנגועים)תמונות,13,12,11
.(14נדגישעםזאת,שהאבחוןבשדההוארקצעדמקדים.האבחון
הסופישלגורםהמחלהייעשהבמעבדהפיטופתולוגיתהמתמחה
בכך,תוךהסתמכותעליותרמשיטהאחת.

תמונה:10
סימןאופייני-
התפצלותנדני
עליםבבסיסם

התקדמותההצהבה,ההתייבשותותמותתהעליםמהבוגראלהצעיר
ומלמטהכלפימעלה,וכןסימניהנזקהקשיםבצמחהאםבעוד
שהנצריםהמתפתחיםמבסיסונראיםלכאורהבריאים)ראהתמונות
4ו7-בעמודהקודם(,אופיינייםלפגיעהשלמחלתהפוזריוםומבדילים
בינהוביןמחלותדומות,למשלהמוקו,שנגרםעלידיהחידקRalstonia
.solanacearumגםהתפצלותבסיסנדניהעלים)תמונה(10מהווה

‰˙Ï·‚‰†ÈÎ¯„Â†‰ÏÁÓ‰†˙ÂË˘Ù˙‰
הפוזריוםשלהבננהמועברמאזורגיאוגרפינגועלאזורשאינונגוע
באמצעותחומרריבוינגוע)נצריםאועקרים(.נטיעתמטעים
מסחרייםחדשיםמתבצעתכיוםכולהבשתיליתרביתרקמהוניתן
בקלותיחסיתלהשיגחומרנטיעהבטוח,אולםבתנאי'הכפר
הגלובלי'נפתחסיכוןחדש:העברהשלחומרריבויעלידיעובדים
זרים,מהגרים,פליטים,תייריםוכיו”ב.תושביםרביםהמגדלים
בננותבאסיהובאפריקהלצריכהעצמית,בגינתהבית,רגילים
לקלוניםהמיוחדיםלהם,וכאשרהםעובריםממקוםלמקוםלצורכי
עבודההםלוקחיםאיתםחומרריבויושותליםאותובמקוםהחדש.
בדרךזוהובאהטיפוסהאליםבמיוחדשלהפוזריוםשלהבננה,
ה,TR 4-מאינדונזיהלגינאההחדשהולבסוףגםלדרוויןשבצפון
אוסטרליה.למרותהמודעותוהנחישותשלהאוסטרליםנאחזה
המחלהבצפוןאוסטרליהוישנםגםדיווחיםעלמקריםבודדים
שנרשמובמקומותדרומייםיותר,כךשצפוןקווינסלנד,אזורייצור
הבננההעיקריבאוסטרליה,נמצאבסיכון.המסקנה:איןתחליף
להקפדהעלהכלליםועלחוקיהגנתהצומח,וכןעלמניעתהכנסה
והפצהשלחומרצמחיכלשהוללאפיקוח.
ברמההאזוריתהמוגבלתיותרוברמההמקומית,הפצתהמחלה
נעשיתבאמצעותחומרצמחינגוע,אדמהנגועהומיםשבאובמגע
עםקרקעאוצמחיםנגועים.צמצוםסכנתההפצהייעשהבאמצעות
הפעולותהבאות:
.1גילויוזיהוימוקדם;
.2השמדהמיידיתשלצמחיםנגועיםושריפתםבמקום;
.3בידודהחלקההנגועהבאמצעותגידור;
.4במקרהשלנגיעותמשמעותית-החלפתהבננהבגידולאחר;
.5מניעתסחףשלאדמהוזרימתמיגשמיםמחלקהנגועהלחלקות
שכנותולמיהניקוז;

תמונה:11
חסימתצרורות
הובלהבגזעול
בשתילנגוע

תמונה:12
חתךרוחבבגזעול
שלצמחנושא
פרינגוע
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˘„ÂÁ‰†ÛÚ
המטעיםבאותואזורחוסלוובמקומםנשתלהפפאיה.מאזחזרה
תופעהדומהעודפעמיים,במטעסמוךלעירדבאוובמטענוסף
המרוחקמשםכמהעשרותקילומטרים.גםבמקריםאלההתחסל
למעשההמטע.
האםתמשיךהמחלהלהתפשטבאזוריםאלה?איןאפשרות
להתנבאכרגע.האופטימייםסבוריםשהעובדהשהשטחשנפגע
במהלךשששניםהיהמוגבלבהיקפו,מעידהעלמצבשבוהקרקע,
כמוגםהמיקרופלורהוהפאונהשבה,מדכאיםאתהתפשטות
הפתוגן).(Suppressive soilהסבראפשריהואעשרותאלפיהשנים
שבהן התקיימו ככל הנראה ,הפונדקאי והפתוגן זה בצד זה
בפיליפינים.קיוםממושךכזהעשוילתמוךביצירתמאזןעםגורמים
המדכאיםאתהמחלה.הפסימיסטיםלעומתזאת,מסתמכיםעל
ההתפשטותההרסניתוהמהירהשלהמחלהשהתרחשהבעבר
באינדונזיהומלזיהולאחרונה,בעתהזוממש,בדרוםסין.

תמונה:13
חתךאורך
בגזעולנגוע

ÌÈ„ÈÓÚ†ÌÈÂÏ˜†∫È˙ÈÓ‡‰†ÔÂ¯˙Ù‰
הכלמסכימיםשהפתרוןהאמיתילפוזריוםבבננותהואטיפוח
קלוניםעמידיםלמחלה,וגופימחקרשוניםברחביתבלעוסקים
בכך.מרכזחשובלטיפוחבננה'קוונדיש'עמידהלפוזריוםנמצא
בטאיוואן),(TABRIבניהולושלפרופ'Hwangבעבר,וכיוםבניהול
מחליפו.למעשה,שיטתריבויהבננהבתרביתרקמהראשיתה
בשנותה70-בטאיוואן,והמניעהעיקרילפיתוחהשיטההיההצורך
בייצורחומרריבוינקיממחלתהפוזריום...פרופ'הואנגאסף
מוטנטיםשנוצרובמהלךהריבויבתרבית,בחןאותםלעמידות
לפוזריוםמטיפוסTR4ועםהשניםהואזכהלהצלחהחלקית:כיום
ישנםקלוניםהמראיםדרגהגבוההשלסבילות-פחותמ20%-
נגיעותבתוםהשנההראשונהכאשרהםנשתליםבקרקעעשירה
בפתוגן,והתכונותההורטיקולטוריותשלהם-קצבגידול,גובה
ואיכותפרי,סבירות.עםזאתהעמידותעדייןאינהמושלמתוהתכונות
ההורטיקולטוריותנופלותמאלושלזניה'קוונדיש'הטובים.הפתרון
הקייםכיוםהואעדייןחלקיבלבד.קביעהזונכונהגםלגביעבודת
הטיפוחלעמידותבמכונימחקראחרים.
כיוונימחקרופיתוחנוספיםהםהגברתדיכויהפתוגןבקרקע
) ,(Suppressive soilsהדברה ביולוגית באמצעות אורגניזמים
המדכאיםאתהפתוגן)פטריות,בקטריות,אקטינומיצטים(ושימוש
בשיטותמולקולריותליצירתקלוניםעמידיםלמחלה.

תמונה:14
חסימתצרורות
ההובלהבנדן
שלשתילצעיר

.6משטרקפדנישלחיטוילמניעתהעברהשלאדמהנגועהממקום
למקום:חיטוינעליים,גלגלירכבוציודחקלאי,כוללבריכות
חיטויבכניסהלמטע,לבתיאריזהולנמלים.
האםיכוליםאמצעיםאלהלעצוראתהתפשטותהמחלה?התשובה
אינהחד-משמעית.באזוריםנקייםמהמחלהישלהסגרולמניעה
חשיבותעליונה.באזוריםנגועיםקצבההתפשטותשונהמאוד
ממקוםלמקוםותלויבמכלולתכונותהקרקע,הפתוגןוהבננהעצמה.
במינדנאושבפיליפיניםהפוזריוםידועמזהשניםרבות,אולם
הנזקשנגרםלבננותעלידיטיפוסהפתוגןהשכיחשם,0126-
,VCG0122,0123היהמוגבלומטעיה'קוונדיש'הנרחביםלא
ניזוקו באופן משמעותי .ב 2004-התפרצה לראשונה המחלה
בצורתמגיפהבמטע'גרנדניין'באזורהררי,השמידהכלילמטע
אחדבתוךארבעהחודשיםומאוחריותרהדביקהוהשמידהגם
מטעיםשכנים.המטעיםהתחסלולמעשהבתוךכשנהמהופעת
המקרההראשון.בבדיקותשנערכובמעבדהמתמחהבדרום
אפריקהנמצאשמדוברבטיפוסהאליםבמיוחדשלהפתוגן,
).(TR4-VCG)01213/16(Tropical Race4
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ÌÂÎÈÒ
המחלההנגרמתלבננותמפטרייתהפוזריום)Fusarium oxysporum
(f.sp. cubenseמטיפוס TR4היאמחלתקרקעמסוכנתשעלולה

להשמידמטעיםגדוליםבפרקזמןקצר.הפטריהעמידהבקרקע
למשךעשרותשניםוכיוםאיןלהמרפא.קיימיםקלוניםעמידים
חלקית,אולםתכונותיהםההורטיקולטוריותאינןמגיעותלרמת
הקלוניםמקבוצתה'קוונדיש'.טיפוסיםשוניםשלמחלתהפוזריום
לאודווקאה,TR4-מצוייםכמעטבכלהאזוריםבהןגדלותבננותבעולם.בישראלהמחלהאינהמצויה.עלמגדליהבננותבישראל
לעודד,לסייעולחזקאתאנשיהגנתהצומח,כדילמנועחדירת
המחלהלארצנו.
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