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 תקציר

 פגיעה בגודל הפרי ולהפחתה ,אקרית האבוקדו גורמת לנזק לעלווה -הצגת הבעיה  . 1

 .במספר הפירות

,  בעזרת צמח הכיסוי עשב רודוסE. scutalis תגבור האקרית הטורפת -מטרות  . 2

 . מזיקים פרוקי רגלים לשיפור הדברת ,המשחרר אבקה הנישאת ברוח

, ניטור אוכלוסיות של האקרית הטורפות. )ב. ביסוס העשב רודוס)  א-שיטות העבודה . 3

 .בחינת השפעות חיוביות ושליליות על יבול האבוקדו) ג ואקרית האבוקדו

  רמות האוכלוסייה של הטורפות.עשב הרודוס התבסס בשתי חלקות הניסוי –תוצאות  . 4

רמות משמעותית בהשוואה ל היו גבוהות יותר על עצי האבוקדו ליד העשב רודוס

 באחת החלקות בטיפולי הרודוס נראתה מגמה לפיה .האוכלוסייה בשורות הביקורת

רמת האוכלוסייה של אקרית האבוקדו הייתה נמוכה יותר בהשוואה לשורות 

 .ולי הרודוס לביקורת בבחינת ההשפעה על היבול לא נמצא הבדל בין טיפ.הביקורת

זריעת עשב רודוס הוכחה כיעילה ביותר לתגבור אוכלוסיות האקרית  - מסקנות והמלצות. 5

 בעונה האחרונה נראתה בפעם הראשונה מגמה המצביעה של הפחתה באוכלוסיות .הטורפת

כמו כן כיוון שלא נמצא הבדל ביבול בין הטיפולים . המזיק כתוצאה מנוכחות עשב הרודוס

 . לעצי האבוקדוהנוטריאנטיםשעשב הרודוס לא פוגע בזמינות המים ונראה 

 

 מבוא

אקרית .  בעזרת צמח הכיסוי עשב רודוסscutalis.  Eתגבור אוכלוסיית האקרית הטורפת 

היא גורמת לנזק לעלווה וכתוצאה מכך . האבוקדו נפוצה כיום ברוב אזורי גידול האבוקדו בארץ

ברמות אוכלוסיה גבוהות של האקרית עלול להיגרם . במספר הפירות הפרי ולהפחתה בגודל לפגיעה

לאקרית האבוקדו קיימים אויבים טבעיים ). Palevsky et al., 2007a( בממוצע היבול 20%נזק של 

 Phytoseiidae  -ממשפחת ה Euseius scutalis השכיח ביותר הוא האקרית הטורפת. במטעים

)Palevsy et al., 2007(ביצי פרפרים שונים,  נצפתה ניזונה באקריות צימחוניות האקרית זו ,

 ניסויי מעבדה הראו שהאקרית הטורפת ). 1997ויסוקי וחובריו (כנימת עש ואבקות פרחים 

הסוג אקריות מ). Maoz et al., 2007(הפחיתה באופן מובהק את אוכלוסיית אקרית האבוקדו 

Euseius ידועות כאוכלות אבקת פרחים )McMurtry and Croft, 1997( , ולמין הצמח שממנו

 ).Argov et al. 2006(אוספים את האבקה יש השפעה על משך התפתחות ופוריות של אקריות 

מאפשרת לאקרית הטורפת לשרוד , נוכחות אבקה במטעים מפריחת האבוקדו ומפריחת העשבים

 McMurtry and Johnson, 1965 ; Villanueva and (זמין על הצמח טרף אין כאשר במטע גם

Childers, 2004(. ובמטעי האבוקדו, בעציצים, בניסויים שנערכו במעבדה על דיסקיות עלים ,

נמצא  . O. perseae והדברה של E. scutalisנבחנה השפעת אספקת אבקה על תגבור אוכלוסיות  
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 באופן מובהק של יותר יעיל ריסון אפשר תירס אבקת אספקת י"ע  E. scutalisשתגבור של 

בניסוי שנערך במטע נראתה מגמה של הפחתה . בשתילי אבוקדו O. Perseae אוכלוסיות 

באוכלוסיות המזיק ועליה באוכלוסיות האקרית הטורפת בעקבות ישום אבקת תירס על העצים 

תוצאות  ).Palevsky et al., 2007; Gan-mor et al., 2003(בעזרת שימוש במרסס אלקטרוסטטי 

. 'אוכלות כל'ניסוים אלו מדגישות את החשיבות של אבקת פרחים לביסוס אוכלוסיות טורפות 

שידועה כמזון מתאים למינים שונים של אקריות , שיטה חלופית להספקת אבקת פרחים של דגנים

 שנתיים-רב  מחקרים.היא עידוד צמיחה של עשבי בר בתוך המטעים, Euseiusטורפות מהסוג 

 רמות לבין ברוח הנישאת בר דגני אבקת הימצאות בין ברור קשר הראו באיטליה בכרמים

 ידי-על הושג האוכלוסיות עידוד. )(Duso et al., 2004שונות  טורפות אקריות של האוכלוסייה

 שיאים שני ובהתאמה פריחה גלי שני שהתקבלו כך, פריחתם לאחר עד הבר עשבי כיסוח דחיית

 רמת בין קשר ראינו, אבוקדו במטע, בארץ .הטורפות האקריות של האוכלוסייה ברמות

 שאכלס צובא ארם דורת הבר דגן של הפריחה לבין האבוקדו עלי על E. scutalis של האוכלוסייה

 בהדרים E. victoriensis של האוכלוסיות את לעודד שניתן הראו  באוסטרליה.השורה מרכז את

 עשב רודוס מפזר אבקה הנישאת .)Smith and Papacek, 1991(רודוס  עשב הכיסוי גידול בעזרת

גרגירי האבקה נוחתים על העלווה של הפרדס והאקריות  הטורפות ניזונות ומתרבות בפרדס , ברוח

 נמצא שנוכחות עשב רודוס בין 2008בניסויים שנערכו במטע אבוקדו במהלך . לפני שהמזיק מופיע

הייתה  2009-מטרתנו ב. של אוכלוסיית האקרית הטורפתשורות המטע גורמת לתגבור משמעותי 

לבחון כיצד מושפעת אוכלוסיית אקרית האבוקדו והיבול כתוצאה מתגבור אוכלוסיות האקרית 

  )Maoz et al., 2009(הטורפת בעקבות זריעת עשב הרודוס  

 

 minei Paraleyrodes, הדברה ביולוגית של  כנימת העש המקננת

התגלתה לראשונה , Nesting whitefly ,Paraleyrodes minei Iaccariuo, כנימת העש המקננת

התגלתה לראשונה במטעי האבוקדו  2002בשנת  .בפרדס געתון בגליל המערבי, 1993בספטמבר 

האוכלוסיות של כנימת העש  נמצאת המקננת לרוב בתוך, באבוקדו. בגליל המערבי בקיבוץ כברי

עד כדי היווצרות פייחת , נימה המקננת לכל איזור הקורןהתפשטה הכ 2004בשנת . אדומת הפסים

 אוכלוסיות גבוהות יגרמו להפרעה בנשימה ,דורות בשנה 5-6 -כנימה זו מעמידה כ. על הפרי

כל אלה . כמו כן המציצה של כל דרגות הכנימה יכולה לגרום לנשירת עלים, והטמעה של עלי העץ

אשר ) צרעות טפיליות(לא ידועים אויבים טבעיים . עוקבתיכולים להביא לפגיעה ביבול של השנה ה

אויב טבעי פוטנציאלי שיתכן וניתן לנצלו לטובת הדברת כנימת העש . מדבירם אותה בארץ

אקרית זו ידועה כטורפת מוצלחת של כנימות עש . E. scutalisהמקננת הוא האקרית הטורפת 

וכנימת עש ההדר , )(Bemisia tabaci Gerling et al., 2001 ; Nomikou et al, 2002הטבק 

Acaudaleyrodes citri )Donia et al., 1995 .( ניסויים הקדמיים שנערכו על ידנו הראו שאקרית

  .זו מסוגלת לטרוף דרגות צעירות של כנימת העש המקננת
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 אויבים טבעיים

 ).2006 קנים קרועים בסוף עונת 84%(פתוחים  קינים של התופעה מאוד בלטה בשדה במעקבים

 Maoz (הכאות מגש בעזרת אספנו הרשתות לפתיחת האחראיים הרגליים פרוקי את לזהות בניסיון

et al., 2007( מטיפוס  מעבדה בניסויי. כללים טורפים של מיניםNo choice tests ,דיסקיות על 

 של שונות דרגות של וטריפה רשתות פתיחת נצפתה, האבוקדו אקרית של טריים קינים עם עלים

וארינמל ממשפחת ) Chrysoperla carnea(ירוק  ארי נמל של זחלים ידי-על האבוקדו אקרית

ל משלימים את "נראה שהטורפים הנ. טורף ותריפס  ירוקרכנף, )Coniopterygidae(הכנפקמחיים 

 אקריות טורפת אך לקינים להיכנס יכולה שאינה, E. scutalis הטורפת ההדברה של האקרית

  .שנשארו אבוקדו אקריות של צעירות דרגות לטרוף הפתוחים לקינים ונכנסת העלה פני על הנעות

-במעקבים דו? שאלה שעדיין לא פתורה היא מי הם טורפי המפתח שאחראיים לקריעת הרשתות

לא מצאנו מתאם או קשר כל שהוא בין מספר הרשתות הקרועות  חודשיים בעזרת מגש הכאות

 נפוץ יצמח כיסו, גם דגימות עוקבות של אספסת גלבוע. לבין מספר הפרטים של הטורפים הכללים

.  לא נתן שום רמז כמותי לגבי טורפים כללים אפשרייםBerlese ובמשפכי sweep nets-ב, באבוקדו

, מאיפה הם באים, ל" כגון מה הפנולוגיה של הטורפים הנהפתרון לשאלה זו יפתח שאלות נוספות

 . ל לבין האקרית הטורפת המקומית"מה טיב האינטראקציה בין הטורפים הנ

 מטרות המחקר

 בעזרת צמח הכיסוי עשב E. scutalis  אקרית הטורפת המקומית אוכלוסיית התגבור .1

והאקרית אקרית הטורפת המשחרר אבקה הנישאת ברוח וניטור אוכלוסיות ה, רודוס

ובדיקת היבול בעצים סמוכים לשורות עשב הרודוס ובשורות  O. perseae המזיקה

 .ביקורת ללא עשב הרודוס

 :היפותזות עבודה

 יותר גרגירי אבקה של עשב תקבלהעלווה של העצים הצמודים לצמחי עשב רודוס   .א

רמות האוכלוסייה לפיכך , רודוס בהשוואה לעצי הביקורת המרוחקים מצמחי הכיסוי

 לעומת עצי ,על העצים הקרובים לצמחי הכיסוי תהיה גבוהה יותר E. scutalisשל 

 .הביקורת המרוחקים מהעשב רודוס

 לצמחי הכיסוי בהשוואה הקרוביםרמת האקרית המזיקה תהיה נמוכה יותר על העצים   .ב

    .לעצי הביקורת המרוחקים מהעשב רודוס

רמת היבול תהיה גבוהה יותר בעצים הקרובים לעשב , כתוצאה מהירידה בכמות המזיק .ג

 .הרודוס

אף על פי שעשב הרודוס צומח בסמוך לעצים אין הוא מתחרה על המים עם עצי האבוקדו  .ד

 .כך שהעצים לא סובלים מעקת מים
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טורפים כלליים במטע האבוקדו המסיעים בהדברה של זיהוי וכימות תרומתם של  .2

 .O. perseae אקרית האבוקדו ה

 שטווה אקרית במטע קיימים טורפים כלליים שיכולים לקרוע את הקינים  :היפותזת עבודה

שימוש בפרומונים המושכים טורפים . ולטרוף ביצים ודרגות צעירות ובוגרות, האבוקדו

יאפשרו הבנה טובה יותר של , י רשת מפני אויבים טבעיים"כללים או חסימת סביבת העץ ע

ניטור אוכלוסיית אקרית . תרומת האויבים הטבעיים ותפקידם בהדברת אקרית האבוקדו

יאפשרו כימות של השפעת האויבים הטבעיים במטע על אקרית , אבוקדו והאויבים טבעיים

 .האבוקדו

כנימת העש בטריפת  E. scutalisהנפוצה בדיקת יעילות האקרית הטורפת המקומית  .3

 .צי אבוקדומקננת על עה

ניווכח אם .  לכנימה המקננת לא ידועים  אויבים טבעיים במטע האבוקדו:היפותזת עבודה

ניתן יהיה , יכולה לטרוף פרטים של כנימת העש המקננת E. scutalis הטורפת אקריתשה

 . לתגבר את נוכחותה במטעים נגועים בעזרת עשב רודוס ולהפחית את הנזק הנגרם לעלווה

 

 שיטות

 E. scutalisבחינת השפעת עשב הרודוס על אקרית האבוקדו האקרית הטורפת  .1

 . והיבול

בית קיבוץ  מזן האס ב עשב רודוס בוסס בשתי חלקות אבוקדו2008הניסוי החל בשנת  

.  חרקים או פטריות, החלקות היו נקיות מעשבייה ולא היו מרוססות בקוטלי אקריות. העמק

כאשר בכל בלוק היה קטע שורה ,  חזרות בבלוקים באקראי4הייתה חלקות במתכונת הניסוי 

  וקטע ,משני צידי השורה)  מטר אורך45- מטר רוחב ו2( עם כרי עשב רודוס עצים 15באורך 

על מנת שהאבקה הנישאת ברוח לא תגיע עד לעצי (שש שורות כ המרוחק עצים 15ביקורת של 

 פריחת העשב על רמות האוכלוסייה של מעקב אחר השפעתבמהלך השנה בוצע ). הביקורת

  .האקרית הטורפת והאקרית המזיקה בחלקות אלו

המעקבים אחר רמות האוכלוסייה של האקרית הטורפת והאקרית בשנתיים האחרונות 

, מידי שבוע בכל חזרה נדגמו עצים קבועים. רודוסה משבוע לפני פריחת העשב והמזיקה החל

 .Eהאקרית הטורפת .  וחמישה משורת הביקורתחמישה מהשורה הצמודה לעשב רודוס

scutalis שני ענפים לעץ  ,שלוש מכות לענף, נוטרה בעזרת מגש הכאות)Argov et al., 2002 .(

 כלל נספרו עלה בכל, עלים לעץ 10 נוטרה על ידי דגימת O. perseaeהאקרית המזיקה 

 העלה של משמאל השני העורק של העליון לצידו צמוד שנמצאו של האקרית הדרגות

)Machlitt 1998(. 

בה לא הייתה נוכחות של האקרית המזיקה במטעים , )2008(בניגוד לשנת המעקב הראשונה 

הייתה נוכחות ) 2009(השנה ,  )כתוצאה מאירועי קרה בחורף שחיסלו את האוכלוסיות שלה(

 . תיהןוהמעקב נערך בו זמנית אחרי ש, במטעים הן של האקרית הטורפת והן של המזיקה
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. מעצי הניסוי והביקורת) 2009פרי שהתפתח לאורך ( נערך קטיף הפרי 2010בחודש אפריל 

,  ) חזרות בחלקה4כ "סה( עצים מכל שורה שמשני עבריה צמח עשב רודוס 10-הפרי נקטף מ

התוצאות ).  חזרות בחלקה4כ "סה( עצים משורות הביקורת המרוחקות מעשב הרודוס 10-ומ

מכיוון שחלקת המעקב השנייה נקטפה , חסות לחלקה אחת מתוך שתייםהמובאות כאן מתיי

כאשר בכל . הפרי נארז ונספר בבית האריזה מילופרי שבאזור תעשיה אכזיב. ללא ידיעתנו

 . מספר פירות ומשקל פרי ממוצא, אחת מהחזרות נרשמו הפרמטרים של גודל פרי

 ניטור אויבים טבעיים במטע .2

 )2007 -ניטע ב(צעיר  להדברת אקרית האבוקדו נבדקה במטע תרומתם של האויבים הטבעיים

ל בלוק עץ בכ,  חזרות7-באקראי ב בלוקים מתכונת הניסוי בחלקה הייתה.  בקיבוץ געתון

 20במרחק של ( ועץ ביקורת ללא כיסוי בהמשך של אותה שורה  מש50ניסוי מכוסה ברשת 

ומיקום , דרום-כוון החלקה הוא צפון.   שורות4בין בלוק לבלוק היה מרחק של ).  לערךעצים

סביב כל .  עצים מהקצה הדרומי או מהקצה הצפוני3עצי הביקורת ועצי הניסוי היה לסירוגין 

בין כל זוג מוטות נגדי נמתח צינור גומי . ' מ1.5 מוטות ברזל באורך 4עץ ניסוי ננעצו בקרקע 

שתי הקשתות . מרת העץכך שנוצרה קשת יציבה מעל צ, חלול בקוטר שהושחל למוט הברזל

 מבנה זהמעל . ך לגזעושננעץ סמ'  מ2נקשרו מעל צמרת העץ זו לזו ולמוט ברזל נוסף בגובה 

חוזקו על ידי גולגלו על הקרקע וושוליה , )'מ8x8( ר" מ64שגודלה הכולל  מש 50נמתחה רשת 

טה  מדי שבועיים נערכו ניטורים שאל אוכלוסיות האקרית הטורפת ואויבים בשי.אבנים

 ). 1שתוארה בסעיף 

 עצים 10נתלו על , בגעתון" האס"נוסף שנערך במקביל בשלוש חלקות נוספות של בניסוי 

המושך אויבים  שידוע כפרומון )MeSA dispensers(שקיקים המכילים חומר נדיף במטע 

 50חקים זה מזה ברדיוס של עצי הניסוי והביקורת היו מרו. )James et al., 2009(טבעיים 

מדי שבועיים נערכו ניטורים של אוכלוסיות האקרית הטורפת והאויבים בשיטה . מטר

 .1שתוארה בסעיף 

   כנגד כנימת העש המקננתE. scutalisבדיקת יעילות האקרית הטורפת  .3

יחידת הניסוי . מקננת נאספה מעצי אבוקדו מזן האס במטע  של קיבוץ כבריהעש כנימה 

ומכסה עשוי רשת , עם אגר עד מחציתו, מ" ס3מ וגובה " ס4ה כלי פלסטיק בקוטר יתיה

לתוך כל . עליה קן של כנימת העש המקננת עם ביצים, מעל האגר הונחה דיסקית עלה. צפופה

במשך מספר ימים נערך מעקב אחר  וE. scutalis, קופסה כזו הוכנסה אקרית טורפת

 . של האקרית הטורפת ויכולת הטריפה של את כנימת העשהתנהגותה

 

 למדגמים tמבחן ב  JMP 5.0.1aבתוכנת ניתוח סטטיסטי של הנתונים בכל  הניסויים בוצע

 .םבלתי תלויי
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 תוצאות

 של האקרית הטורפותהשפעת פריחת העשב רודוס על אוכלוסיות 

בשתי החלקות בבית העמק רמות האוכלוסייה של האקריות הטורפות היו גבוהות יותר 

בהתאמה , )1 איור(  לעומת רמות האוכלוסייה בשורות הביקורת, בשורות שליד עשב הרודוס

בשתי החלקות נמצא הבדל מובהק בחישוב ימי אקריות . לזמן הפריחה של העשב בשטח

 ותמצטברים בין טיפולי הרודוס לביקור

 

 

 

 

 

 

 

 בעצים אשר מצידם נזרע Euseius scutalisיה של האקרית הטורפת רמת האוכלוסי: 1איור 

 ).A,B(בשתי חלקות בבית העמק ) קו אדום(אל מול עצי הביקורת )  קו כחול(עשב הרודוס 
 

גם , מת עליה בשתי החלקות מתחילת העונה עד סופהנוכחות האקרית המזיקה במטע הייתה במג

בשתי החלקות לא נמצאו הבדלים מובהקים בחישוב ימי אקריות . בעצי הניסוי וגם בביקורת

בין ספטמבר לנובמבר יש מגמה עקבית של עליה בכמות אקרית , Bבחלקה , עם זאת. מצטברים

 . האבוקדו בחלקות הביקורת לעומת עשב הרודוס

 

 

 בעצים אשר מצידם Oligonychus perseaeרמת האוכלוסייה של אקרית האבוקדו : 2איור 

בשתי חלקות בבית העמק ) קו אדום(אל מול עצי הביקורת ) קו כחול(נזרע עשב הרודוס 

)A,B.( 

B A 

B A
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, לא נמצא הבדל מובהק בין היבול .נשקל ונמדד,  נאסף היבול מעצי הניסוי והביקורתAבחלקה 

אולם המגמה היא של עליה , )1טבלה (מספר פירות ומשקל פרי לעץ בעצי הניסוי לעומת הביקורת 

 .  הפרי בחלקות עשב הרודוס לעומת עצי הביקורתבמשקל 

 

אשר " האס"בעצי ) 'גר(מספר פירות לעץ ומשקל פרי ממוצע , )עץ/ג "ק(ממוצע יבול : 1טבלה 

 ).DF = 6( בבית העמק Aמצידם נזרע עשב הרודוס אל מול עצי הביקורת בחלקה 
 

 Treatment (mean±SE)   

 Rhodes control T P 

yield 34±5 32±8 -0.338 0.746 

Fruit Number 157±16 161±41 0.154 0.882 

Fruit weight 218±0.019 197±0.008 -1.003 0.354 

 

 

 ניטור אויבים טבעיים במטע

נים לבין עצי ותלו פרומדל מובהק בין עצי הטיפול עליהם נבניסוי הפרומונים לא נמצא הב 

נים אוכלוסיית אקרית ום זאת קיימת מגמה על פיה בעצים עם הפרומע. )2טבלה  (הביקורת

 . למרות המגמה של ההפחתה  באקריות טורפות האבוקדו נמוכה יותר מאשר עצי הביקורת

 

ושל האקרית  Oligonychus perseaeימי אקריות מצטברים של אקרית האבוקדו : 2טבלה 

עליהם נתלו פרומונים אל מול עצי הביקורת בחלקה " האס" בעצי Euseius scutalisפת הטור

 ).DF = 9(אורגנית בגעתון 

 
 Treatment (mean±SE)   

 Hippo's control T P 

O. perseae 1494±303 1799±253 -0.636 0.54 

E. scutalis 389±65 473±44 0.959 0.362 

 

 

בהשוואת ימי אקריות מצטברים של עצי אבוקדו שכוסו ברשת אל מול עצי הביקורת לא נמצא 

של אקרית (גם בהשוואת מספר הרשתות  הקרועות והשלמות ). 3טבלה (הבדל מובהק 

אם זאת ).  4טבלה (לא נמצא הבדל מובהק בין טיפולי הרשת לביקורות , לעלה) האבוקדו

 בכדי לחסום כניסה של אויבים טבעיים עומס האקריות נראתה מגמה על פיה בעצים שכוסו

 ). 3טבלה (  מזה בעצי הביקורת30%המזיקות גבוה ב 
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" האס" בעצי Oligonychus perseaeימי אקריות מצטברים של אקרית האבוקדו : 3טבלה 

 ).DF =12(שכוסו ברשת אל מול עצי הביקורת בחלקה ללא טיפולים בגעתון 
 

 Treatment (mean±SE)   

 Net cover control t P 

O. perseae CMD's 2744±704 1999±489 -1.078 0.322 

 

 

 Oligonychus perseaeעות ושלמות לעלה של אקרית האבוקדו רוממוצע רשתות ק: 4טבלה 

 ).DF = 12(שכוסו ברשת אל מול עצי הביקורת בחלקה ללא טיפולים בגעתון " האס"בעצי 
 

 Treatment (mean±SE)   

 Net cover control t p 

Intact nests 5±1.3 5±0.7 -0.34 0.74 

Torn nests 7±0.62 7±0.78 0.086 0.933 

 

 

   כנגד כנימת העש המקננתE. scutalisבדיקת יעילות האקרית הטורפת 

כו על דיסקיות העלים עם קינים וביצים של כנימת עש עליהן הונחו אקריות בתצפיות שנער

ת אינן מסוגלות להגיע לביצי כנימת העש כתוצאה וטורפות מצאנו שהאקריות הטורפ

כנימת העש מפרישה גדילים דקיקים של שעווה .  מנוכחות גדילי שעווה המשמשים מחסום

מצאות הביצים עמוס בגדילים אשר מתפקדים כך שכל האזור בו נ, לפני ואחרי הטלת הביצים

על מנת לנסות .   ונדבקים לאקריות הטורפות כך שאלו לא מסוגלות לנוע,בדומה לקורים

תרכיז  ( Zoharnat זוהרנאטולהקל על האקריות הטורפות טבלנו את דיסקיות העלים בסבון 

יטוח הגדילים וכך הסבון המיס וגרם לש. )קוטל מזיקים בגידולים אורגנים המשמש כנוזלי

 .למעבר קל יותר של האקריות הטורפות לכיוון הביצים

 

 דיון

ובשורות שליד העשב , זריעת עשב רודוס הוכחה כיעילה לתגבור אוכלוסיות האקרית הטורפת

, בעצים אלה יש מגמה של עליה במשקל הפרי. קיימת מגמה של ירידה בכמות אקרית האבוקדו

 . וס אינה פוגעת בממשק המים של חלקות אבוקדו אלהוהמסקנה היא שזריעת עשב הרוד

 של 30% -סבלו מנוכחות גבוהה בכ, עצים שכוסו ברשתות במטע כדי למנוע נוכחות אויבים טבעיים

כמות אקרית : יתכן מספר סיבות להבדלים לא מובהקים. לעומת עצי ביקורת, אקרית אבוקדו

,  להשפיע על ההבדל בין הקבוצות שנבדקומה שיכול, האבוקדו במטע הייתה נמוכה באופן כללי

בשעה שחלק מהאויבים הטבעיים כבר עזבו את המטע , כמו כן כיסוי העצים ברשת נעשה בסוף מאי

בניסוי לבדיקת ). לדוגמא ארינמלאים(או לחלופין התפתחו לדרגות הבוגרות אשר אינן טורפות 
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 עצי הניסוי אוכלוסיה נמוכה יותר מצאנו על, משיכת האויבים הטבעיים באמצעות חומרים נדיפים

כיוון שגם אוכלוסיית האקריות הטורפות על עצים .  של אקריות אבוקדו מאשר על עצי הביקורת

הייתה נמוכה יותר לעומת הביקורת אנו מניחים שהירידה בכמות אקריות ) עצי הטיפול(אלו 

והם אלו שגרמו להפחתה , האבוקדו נובעת מכך שהאויבים הטבעיים נמשכו אל החומרים הנדיפים

 ).ויתכן אף שגם להפחתה באוכלוסיות האקריות הטורפות(באוכלוסיית אקרית האבוקדו 

הגדיל את הסיכוי להדברתה , שימוש בסבון זוהרנאט על אבוקדו עם נוכחות כנימת העש המקננת

יש אפשרות שחומר זה ישפיע גם על החלשת הקורים של אקרית . על ידי האקרית הטורפת

לשם כך יש להמשיך ולבדוק את יעילות החומר על . ויעלה את החשיפה שלה לטריפה, האבוקדו

 .ישים שעווה או קורים על עלי האבוקדוהמזיקים השונים המפר

 

 

 

 תודות

וירון מגעתון ולצוותי האבוקדו במשקים אלו על שיתוף לרוברטו מבית העמק ברצוננו להודות 

להדר . פ גליל מערבי על העזרה בניהול המחקר"לדני ריינהרט ומו. הפעולה והעזרה בניסויי השדה

 .  יזהר על הייעוץ והידע המקצועיותודה ליונתן. כהן על העזרה בקשר עם החקלאיים
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 סיכום עם שאלות מנחות  . 3

   )שורות לכל שאלה 4עד  3-ב, בקצרה ולעניין  השאלותכלל נא  להתייחס(

 

 :מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

,  בעזרת צמח הכיסוי עשב רודוסE. scutalisתגבור האקרית הטורפת  :מטרת המחקר לשנה הנוכחית

טורפים זיהוי וכימות תרומתם של  . לשיפור הדברת מזיקים פרוקי רגלים,המשחרר אבקה הנישאת ברוח

בדיקת יעילות האקרית . O. perseae במטע האבוקדו המסיעים בהדברה של אקרית האבוקדו כלליים 

 . בטריפת כנימת העש המקננת על עצי אבוקדוE. scutalisהטורפת המקומית הנפוצה 

 :עיקרי הניסויים והתוצאות

משמעותית והות יותר  על עצי האבוקדו ליד העשב רודוס היו גברמות האוכלוסייה של הטורפות

 נראתה מגמה לפיה רמת האוכלוסייה של אקרית .רמות האוכלוסייה בשורות הביקורתבהשוואה ל

 בבחינת ההשפעה על היבול לא נמצא .האבוקדו הייתה נמוכה יותר בהשוואה לשורות הביקורת

 .הבדל בין טיפולי הרודוס לביקורת

 ?ושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח האם ה.מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו

 נראתה 2009 בעונה .זריעת עשב רודוס הוכחה כיעילה ביותר לתגבור אוכלוסיות האקרית הטורפת

כמו . בפעם הראשונה מגמה המצביעה של הפחתה באוכלוסיות המזיק כתוצאה מנוכחות עשב הרודוס

 לא פוגע בזמינות המים כן כיוון שלא נמצא הבדל ביבול בין הטיפולים נראה שעשב הרודוס

 .כן הושגו מרבית המטרות.  לעצי האבוקדוהנוטריאנטיםו

התייחסות ; שחלו במהלך העבודה) שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים(או שינויים /בעיות שנותרו לפתרון ו 
 ?האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר, המשך המחקר לגביהן

בנוסף .  נמשיך לבחון את השפעת תגבור אקרית הטורפת על הדברת האקרית האבוקדובשנה השלישית

זוהרנאט במטרה להמיס את גדילי השעווה והקורים של סבון נערוך ניסוי שדה ראשוניים עם התכשיר 

על מנת ליעל את ההדברה של אקרית , בהתאמה, כנימת עש המקננת ואקרית הקורים של האבוקדו

 .E. scutalisהטורפת 

 ;בפרסום מאמר מדעי ביבליוגרפי כמקובל ציטט - פרסומים בכתב: ח"הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו
ציטוט ביבליוגרפי של התקציר ,  תאריך,יש לפרט מקום - הרצאות וימי עיון; פטנט' יש לציין שם ומס - פטנטים
 .בפרסום מאמר מדעי כמקובל

 .2009נתי של ישראל באוניברסיטת תל אביב באוקטובר אנטמולוגי שח הוצגו בכנס "קטעים ממצאי הדו

סילבי ,   יעל ארגוב,משה קול, בני רונן, שלום שמואלי, שמוליק גרוס ,יונתן אברהמס ,שירה גל  ,שמואל גן מור, יונתן מעוז 

ובפרדס לשיפור ההדברה של אקרית  שימור ותגבור אקריות טורפות במטע אבוקדו .אריק פלבסקיו אתי מלמד, דומרצקי

 .הקורים של האבוקדו ואקרית החלודה של ההדר

  )סמן אחת מהאופציות: (אני ממליץ לפרסם את הדוח: פרסום הדוח
 )בספריות ובאינטרנט(ללא הגבלה  �

 


