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 גרהפרופסור עבד 

 

 

מרכז  , המחקר החקלאי מינהל

 בית דגן, וולקני



 מונחים מקובלים בווירולוגיה

 וירוס(virus) ,שגודלו , מיקרוסקופי-גופיף תת
,  המכיל חומצת גרעין מסוג אחד, נמדד בננומטרים

המסוגל להתרבות בתא וגורם לעתים למחלות  
 (פתוגן)

  פתוגן(pathogen) , חיידק, וירוס)גורם מחלה  ,
 ....(וכו, פטריה

 פונדקאי(host) ,  צמח או בעל חיים שמאפשר
 .  לפתוגן להתרבות בתאיו



מונחים מקובלים  

(המשך)  

 ויריון(virion) ,הווירוס המבוגר 

 קופסית(capsid) , המעטפת החלבונית של

 .הווירוס המגנה על חומצת הגרעין

 קפסומר(capsomer )  צבר של יחידת משנה

 .חלבונית

 הדבקה(inoculation) ,  התהליך בו חודר

 .הווירוס לרקמות הפונדקאי ומתרבה בתאים





Scheme showing the expression 

strategy of tobamoviruses 



A Mosaic Pattern 

                           

 

 



     

Flower break 

  

 

                                        



CMV and LiMV in Lily 



Ring Patterns 

                                                         

 



   Leaf  chlorosis or yellowing 

                                                      

 



Vein Clearing 

                                                   

 



 תכונות המשמשות במיון נגיפים

 חומצת גרעין מסוגDNA  אוRNA   חד או דו

 גדילית

ארוך וקשיח  , חוטי, (איזומטרי)עגול : מבנה חלקיק

 רב צורתי או בצמדים  , דמוי קליע, (אנאיזומטרי)

החלקיקים עטופים במעטפה, במקרים בודדים 

  קרבה סרולוגית היא התגובה בה מגיב נגיף אחד

 לנוגדן שהוכן כנגד נגיף אחר



Nomenclature and Classification of 

Plant Viruses 

 Cucumber Mosaic Virus  Cucomovirus 

(CMV). 

 

 Tobaco Ringspot Virus Nepovirus (TobRSV) 

. 

 

 Cymbidium Mosaic Virus potexvirus 

(CyMV)  



Plant Viruses 



 העברת וירוסים ודרכי הפצתם

 העברה מכאנית   -

 :העברה באמצעות הרכבה וחלקי צמח -

 הרכבה

 אבקה, זרעים

 חומר ריבוי וגטאטיבי

 העברה באמצעות וקטור -

 פטריות ונמטודות

 חרקים



 העברה מכאנית
י מריחת  "התהליך בו מנגעים צמחים ע -הדבקה המכאנית 

 .מוהל צמח נגוע על עלים שאובקו בקרבורונדום

 

כ לא ניתן להדביק נגיפים המנגעים שיפה בלבד בהדבקה  "בד
 .מכאנית

 

אפשר  , פתוגנים שאותם לא ניתן להדביק באופן מכאני
כשות , להרבותם ולהפיצם בצמחים באמצעות הרכבה

 ובאמצעות ווקטור



 העברה של וירוסים מצמח נגוע לצמח בריא

 הדבקה. 2 הזנה. 1



Sap transmission of plant viruses to test plants 





Virus symptoms appear on test plants few 

days after inoculations 



Systemic movement 



TEM system: 
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Electron Micrograph of a  Rod, 

Isometric and Flexuous Viruses 

                                                  

 





M        BYMV          Tospo           CyMV             OMV    

Detection of four viruses infecting Orchid by 

Multi-RT-PCR 



 ?מהו ווקטור
אורגניזם אשר יכול להעביר פתוגן מאורגניזם   -ווקטור 

 נגוע לאורגניזם בריא

י ווקטורים היא חיונית לפתוגן מאחר "ההעברה ע, בצמחים
 והפונדקאי נעדר כושר תנועה עצמאי

 :י ווקטורים מתקיימת בשני מצבים"ההעברה ע

 דרך טבעית יחידה להפצת הפתוגן 

 דרך חלופית להפצה בצד דרכי הפצה טבעיות אחרות 

 קיימים פתוגנים של צמחים שלא נמצא להם מעביר טבעי

 (.TMVלדוגמא )



 מיני חרקים המשמשים ווקטורים

 :חרקים דוקרים ומוצצים

כנימות עלה 

ציקדות 

כנימות עש 

תריפסים 

כנימות קמחיות 
 







Viruses infecting Orchids 

 Some 30 different viruses have been reported infecting orchids 

in various regions of the world. Of those, Odontoglossum 

ringspot virus (ORSV) and Cymbidium mosaic virus (CyMV) 

are considered the most important ones due to their 

prevalence, worldwide occurrence and the severe symptoms 

lowering flower quality and leading to economic losses. Mixed 

infections are quite common, because these viruses have 

similar biological and epidemiological characteristics and are 

frequently transmitted together. 

 Other viruses that affect orchids, such as orchid fleck virus 

(OFV), cucumber mosaic virus (CMV) and several poty- and 

tospoviruses,  



ORSV 



CyMV 



ORSV+CyMV 



TSWV 



100 nm 

CsCl gradient purification 

AnFBV from CsCl gradient 

Immunodecoration of purified AnFBV  

50 nm 



 מניעת ההפצה שלORSV ו- CyMV    המועברים במגע

ושמירה  , תעשה על ידי שימוש בחומר ריבוי נקי מווירוס

יש לרחוץ  . על היגיינה קפדנית בעת הטיפול בצמחים

לחטא כלי עבודה ולבער צמחים  , ידיים לפני הטיפול בהם

 .יש לבצע חיטוי קרקע בין גידול לגידול. נגועים

 מניעת ההפצה שלTSWV הווירוס מועבר על  . בעייתית

שימוש ברשתות  . בהעברה מתמדת קליפורני תריפסידי 

יש לשלב  . תריפסיםיכול להוות אמצעי פיזי להגנה מפני 

 .הדברה כימית עם אמצעי מניעה אחרים

 מניעה ובקרה



הכנת חומר ריבוי חופשי מווירוס מצמחים  

 שריבויים וגטטיבי

 גידול ממריסטמות •

 טרמותרפיה •

 כימותרפיה •

 כימו/ שילוב טרמו  •

 קריותרפיה •

טיפולים לעיל לצמחונים הגדלים על מצע גידול   •

   in vitro virus elimination"( = תרבית רקמה)"



 

IN VITRO THERMOTHERAPY  

SHOOT CULTURES GROWN ON A NUTRIENT 

MEDIUM IN CONTAINED VESSELS 

 


