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מחלות צמחים ביוטיות מסבות נזקים חמורים לגידולים חקלאיים ,יערות ובכל מקום בו גדלים צמחים .מחלות
אלו נגרמות על ידי אואומיצטים ,פטריות עילאיות (] )Dikaryaפטריות שק ( )Ascomycotaופטריות בסיסה
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( )Virusesונגיפונים ( .)Viroidesבמחלקה לפתולוגיה של צמחים חוקרים אספקטים שונים של מחלות צמחים
בהם משולבים גורמי מחלה (פתוגנים) ,צמחים רגישים ותנאי סביבה מתאימים .המחקרים נעשים ברמת התא
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הצמח החולה ברמות הפיסיולוגית והמולקולרית הן מבחינת הגן הבודד ומכלול הגנים בצמח ובפתוגן ,תנאי
הסביבה מעודדי המחלה והתנאים המשפיעים על הישרדות גורם המחלה .תהליכי פתוגנזה והידע על
האינטראקציה בין גורם מחלה לצמח נלמדים ומתוארים במערכות צמח-פתוגן שונות .הן כוללות שרשראות של
תהליכים בתאי הפתוגן והצמח ותגובה הדדית ביניהם .בספר הנוכחי נסקרים התנאים המשפיעים על
התפתחות מחלות והדרכים להתמודדות עמן על ידי שינויים של תנאים ברמות שונות .תנאי סביבה עשויים
להשפיע על הפתוגן בצורה שונה בשלבים שונים של מחזור חייו וכך גם על רגישות הצמח .בקרת מחלות
מנצלת את הגורמים המגבילים את ההדבקה והתפתחות המחלה ,נסמכת על עמידות גנטית ומושרית ומנצלת
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במאה שעברה ועסקו במחלות פטרייתיות (אואומיצטים נכללו) ,חיידקים ונגיפים .בספר מודגש בעיקר הידע
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