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תמונה 1: אקרית חלודה בוגרת על אשכולית אדומה
)צילום: פרופ' אריק פלבסקי וגיל רדניצקי(

תצפיות ראשוניות של מגדלים ודגימות מפרדסי תפוז 
ופומלית באזור השרון בשנים 2000-2002 בחלקות 
שלא רוססו 10 שנים קודם לכן, העידו על  אוכלוסיית 
אקרית חלודה נמוכה ביותר ללא נזק אופייני לפרי 
)2(. בחלקות נמצאה אוכלוסייה גבוהה של האקרית 
הטורפת Iphiseius degenerans בחורף ובאביב והאקרית 
הטורפת Amblyseius swirskii בחודשי הקיץ. בניסויי 
מעבדה הוכח שאקריות אלו טורפות את אקרית החלודה 
2 חלקות תפוז ואשכולית  )2(. באותן שנים נדגמו 
ריסוס במגוון תכשירים,  לבנה בעלות היסטוריית 
שלא רוססו בתקופת הדגימה. בחלקות אלו נמצאה 
אוכלוסייה גבוהה של אקרית החלודה וכ-50% נזק 
בפרי. האקריות הטורפות כמעט ולא נצפו בחלקות 
המרוססות. התאוששות באוכלוסיית האקריות הטורפות 

וירידה ברמת אקרית חלודה נצפתה בחלקה שלא רוססה במשך 
3 שנים  3 שנים, ולכן הסיקו החוקרים שדרושה הפסקה של 
בריסוס תכשירי הדברה על מנת לאפשר התבססות מחדש של 
)2(. המנעות מתכשירי הדברה אינה  אקריות טורפות בפרדס 
רלוונטית בפרדס מסחרי, ולכן ָפֵנינּו להדברה המשלבת תכשירי 
הדברה יעילים כנגד אקרית החלודה וידידותיים לאויבים טבעיים 
בכלל ולאקריות טורפות בפרט. גישה זו תעזור בשמירת המאזן 
האקולוגי בפרדס גם כנגד מזיקים אחרים, כגון כנימה אדומה.

אבקת פרחים כתוסף מזון
 I. זריעה של האקרית  ו-2006 בוצעו פיזורי   2003 בשנים 
 A. והאקרית  degenerans בפרדס אשכולית לבנה בשיבולים 
swirskii פוזרה בחלקות שמוטי ואשכולית לבנה ביסודות, על 
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הדברה ביולוגית של אקרית החלודה – מה למדנו 
עד כה, ולאן ָפֵנינּו מועדות?
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תמונה 3: פירות מזן 'שמוטי' בחלקות הניסוי בפרדס מהדרין פרי-אור בפרדסיה
א. פרי ללא נזק בטיפול הכולל אקריות ועשב רודס

ב. פרי עם נזק כבד בטיפול הכולל אקריות טורפות ללא אבקת 
עשב רודס. החלקה לא רוססה בקוטלי מזיקים במהלך הניסוי

גרף 1: ממוצע אקריות חלודה )10 שדות זכוכית מגדלת( ואקריות טורפות 
)הכאת ענפים מ-3 עצים( לדגימה לאורך חודשי הניסוי בעצים סמוכים )א( 

ורחוקים מעשב רודס )ב( בפרדס שמוטי בפרדסיה. יש לשים לב להבדל 
בסדרי הגודל במס' אקריות חלודה בין הטיפולים*

גרף 2: ממוצע אקריות החלודה )א( ואקריות טורפות )ב( לדגימה לאורך 
חודשי הניסוי בעצים או שניהם. ועצים המכוסים בניילון ואינם מרוססים, 
EOS מרוססים באקריצידים )אבמקטין, שמן בפרדס שמוטי בפרדסיה(

תמונה 2: נימפות של אקרית חלודה )דרגה שנייה( על אשכולית אדומה
)צילום: פרופ' אריק פלבסקי וגיל רדניצקי(

מנת לבחון את השפעתן על אקרית החלודה. בשני המקרים 
נצפתה עליה באוכלוסיות האקריות הטורפות, אך ללא השפעה 
על אקרית החלודה. החוקרים הסיקו שהסיבה לכך נעוצה בהעדר 
פרחים המאפשר התפתחות  כדוגמת אבקת  אופטימלי  מזון 
והתבססות טובה יותר של האקריות )3(. אכן, בניסויי שתילים 
במעבדה ובניסוי בבית העמק )2008/9( בו הועמדו שתילי וולקה 
 Euseius scutalis מאולחים באקרית חלודה והאקרית הטורפת 
בסמוך או במרחק מעשב רודס, נמצא שאבקת הפרחים שנישאה 

ברוח גרמה לעליה משמעותית באוכלוסיית האקרית הטורפת 
ולהדברת אקרית החלודה לכדי מספרים אפסיים. בשתילים 
רחוקים מעשב הרודס לא נמצאו אקריות טורפות ואוכלוסיית 
אקרית החלודה הייתה גבוהה מאוד* )4(. מניסויים אלו עולה 
שלא ניתן לבצע הדברה ביולוגית באמצעות אקריות טורפות 

ללא שילוב אבקת פרחים כמזון חילופי. 
)5( בשתילים  הרבצת אבקה באמצעות רובה אלקטרוסטטי 
במעבדה ובחלקת שמוטי בגן שמואל )2009( לא תגברה את 
אוכלוסיית האקריות הטורפות שפוזרו ולא הביאה לירידה באקרית 

* בחלק מהמחקרים, לא ניתן לאמוד את השפעת הטיפול על רמת 
הנזק לפרי )במיוחד בניסויי שתילים(. במקרים אלו אנו מסתמכים על 
הקשר הברור בין גודל אוכלוסיית אקרית החלודה לרמת הנזק הצפויה. 
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החלודה )1(. לעומת זאת, ארבעה ניסויים בפרדסים שונים בארץ 
)לדוגמא, בית שערים 2010( הראו שאקריות טורפות התבססו 
רק בחלקות סמוכות לעשב רודס לעומת ביקורת הרחוקה מעשב 
רודס )3(. בחלקת פומלו בעכו, אוכלוסיית האקריות הטורפות 
הייתה גדולה פי 4 ואוכלוסיית אקרית החלודה נמוכה פי 5 בסמוך 
לעשב רודס לעומת עצים רחוקים מעשב הרודס. ממחקרים אלו 
עולה שאבקה טרייה הנפוצה באופן יומיומי בזרמי הרוח, נותנת 
כיסוי טוב יותר ואיכות אבקה טובה יותר להתבססות האקריות 
הטורפות מאשר הרבצת אבקה מלאכותית. עשב הרודס פורח 
מחודש יולי ועד דצמבר ומספק אבקת פרחים טרייה לאקריות 
הטורפות. אבקה הנישאת ברוח למרחק של כ-5 שורות בפרדס 
)6(. על כן, לצורך  תומכת בהתבססות האקריות הטורפות 
התבססות יעילה של אקריות טורפות בפרדס, יש לשתול עשב 
רודס כל 5 שורות. ניסוי שנערך בפרדס שמוטי בפרדסיה 2014 
 Euseius-ו I. degenerans ,נמצא שאוכלוסיית האקריות הטורפות
stipulatus הייתה גבוהה פי 4 בסמיכות לעשב רודס ומס' אקריות 
החלודה היה נמוך פי 10 בהשוואה לעצים רחוקים מעשב הרודס 
)גרף 1(. בשורות הסמוכות לעשב, 98% מהפרי דורג לייצוא, 
לעומת 80% בחלקות רחוקות מעשב הרודס )תמונה 1(. לקריאת 
www.( סיכום הניסוי יש להכנס לאתר המכון להדברה ביולוגית
.)plants.org.il/uploadimages/Pardesia%20summary%20Final.pdf

המינים היעילים בהדברת אקרית החלודה 
במהלך המחקר על האקריות הטורפות נערכו ניסויים רבים 
להבנת יכולתן של האקריות הטורפות לשמש כאויבים טבעיים של 
אקרית החלודה. ניסויים לאורך השנים הראו שהמינים המתמחים 
באכילת אבקת פרחים, I. degenerans ו- E. stipulatus, הם 
הטורפים הטובים ביותר כנגד אקרית החלודה ולכן מתאימים 

להדברה ביולוגית בת-קיימא בפרדס )7, טבלה 1(. 

טבלה 1: מינים עיקריים של אקריות טורפות בפרדס הניזונות מאקרית החלודה

*מתמחה )specialist( באכילת אבקת פרחים, ניזונה מרקמות הצמח
**טורף כל )generalist( – ניזון ממגוון מיני חרקים בפרדס ואבקת פרחים

מינים אלו גם ניזונים מהצמח, ולכן הזן והכנה של העץ עלולים 
להשפיע על התבססות אקריות טורפות בפרדס. מחקר בנושא זה 
מתבצע כעת בשתילים ממספר זנים וכנות. עדיין מוקדם להסיק 
מסקנות, אך מסתמן שחשובה מאוד ההתאמה בין האקרית הטורפת 

לזן ההדר. בנוסף, אוכלוסיית אקרית החלודה מגיעה לשיאה 
בחודשים יוני-יולי, ולכן התקופה הקריטית להדברה היא באביב 
 I. degenerans כאשר אוכלוסיותיה נמוכות. אוכלוסיית האקרית
ו- E. stipulatus בפרדס גדולה יותר בחודשי החורף והאביב )2(, 

ולכן אקריות אלו חשובות מאוד בהדברת אקרית החלודה. 

אקריות ותכשירי הדברה
מידת ההשפעה של תכשירי ההדברה על האקריות הטורפות 
בפרדס חשובה להצלחת ההדברה המשולבת. מחקרים שבוצעו 
באשכולית אדומה בבית שערים וברמת יוחנן )2010(, הראו שרחף 
תכשירי הדברה מריסוס חלקות סמוכות גרם לירידה באוכלוסיית 
האקריות טורפות בחלקות הדיגום. עם זאת, על עצים שנחשפו 
לרחף של אבמקטין וגופרית, אך נמצאו בסמיכות לעשב רודס 
נמצאו יותר אקריות טורפות לעומת עצים שגם נחשפו לרחף 
אך רחוקים מעשב הרודס. ייתכן מאוד שהימצאות אבקת פרחים 
מאפשרת התאוששות של אוכלוסיית האקריות הטורפות לאחר 
EOS בפרדס פומלו בעכו לא  ריסוסי שמן  זאת,  ריסוס. עם 
2(. המחקר  )גרף  השפיעו על אוכלוסיית האקריות הטורפות 
הראה שכאשר מצמצמים את ריסוסי אבמקטין ומטפלים בשמן 
יורדת לאפס לעומת עצים שלא  EOS, רמת אקרית החלודה 
רוססו בשמן EOS. כלומר, ניתן לפעול במשטר ריסוסים יעיל 
בהדברה אקרית החלודה שפחות משפיע על האקריות הטורפות. 
בחלקות פרדס בקיבוץ דן, רוססו בעונת 2015/16 כ-2 ריסוסי 
שמן אולטראפז במקום תכשירי הדברה קונבנציונליים. בעקבות 
ריסוסים אלו דיווח המגדל על אריזת 70-80% מהפרי ללא נזק 
של אקרית חלודה או כנימה אדומה לעומת 50-60% פרי ארוז 
בשנים קודמות. הניסוי ממחיש שיש לבחון תכשירי הדברה 
רכים כתחליף אפשרי לתכשירים קונבנציונליים, בשילוב או 

בהעדר אקריות טורפות.  

יישום תכשירי הדברה בפרדס
יישום תכשירי הדברה מבוסס על פיזור כמות קטנה של חומר 
פעיל באופן אחיד על פני שטח גדול. יישום נכון של תכשירי 
הדברה הוא שילוב של בחירת שיטת הריסוס והמרסס היעילים 
והתאמתם ליישום תוך התחשבות בגורמים האובייקטיבים )פגע, 
צמח, תנאי הסביבה(. בריסוס עצים נבלם זרם האויר מהמרסס 
ע"י העלווה ומתפצל לכיוונים רבים. מרססי מפוח המבוססים על 
מפוח צירי מייצרים נפחי אויר גדולים במהירות נמוכה, ומזרימים 
את האוויר בהיקף המפוח. מקור יציאת האוויר ממוקם משני 
צידי המרסס ובגובה נמוך יחסית, ולכן מתקבל מרבץ תרסיס 
בלתי אחיד על העלווה, הפרי והענפים הנמצאים במרחקים 

שונים ממקור התרסיס )8,9(.
אילוץ מרסס ומרכיבים אחרים שאינם מתאימים לריסוס בתנאי 
הפעלה לא נכונים, יגרום לריסוס לא יעיל העלול לגרום נזק 
סביבתי, שאריות רעל במקום שבו לא היה צורך בהימצאות 
התכשיר, ופגיעה באויבים טבעיים. מחקרים שנעשים במכון 
להנדסה חקלאית בשיתוף מדריכי גידול והגנת הצומח, מפתחים 
כלי ריסוס ושיטות ריסוס חדשות, אשר מתמקדים בהתאמת מבנה 

צורת אכילהתפוצהמין האקרית הטורפת
התאמה להדברה 
ביולוגית בפרדס

 Iphiseius
degenerans שכיח

במישור 
החוף

√מתמחה*
 Amblyseius

swirskii**טורף כל-
Euseius scutalis שכיחות

נמוכה בכל 
מתמחההארץ

-
 Euseius

stipulatus√

 Typhlodromus
athiasae

שכיח 
בעמקים 
-טורף כלהפנימיים
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המרסס לפרדס. על כלי ריסוס אלו לכסות שטח צמח גדול )עץ( 
במרחק משתנה ממוקד הריסוס. בנוסף, טכנולוגיית הריסוס צריכה 
להיות משולבת על כלי שיכול לנוע במתאר הפרדס בעל ששטח 
פני קרקע משתנה ועל כן, המרסס חייב להיות בעל מרכז כובד 
נמוך כדי לנוע בבטיחות בפרדס וכן לכסות את כל המטרות, 
קרובות ורחוקות .טכנולוגיית הריסוס במרססים אלה מכוונת 
להגעה יעילה של התכשירים לפגעים אותם אנו רוצים להדביר 

בכמות תכשיר ובנפח תרסיס מוקטנים.

כיצד ממשיכים מכאן?
בכדי לשנות את ממשק ההדברה של אקרית החלודה יש צורך 
בתוצאות נוספות בפרדס המראות את הקשר בין טיפולי הניסוי 

לנזק המתקבל בפרי. 
לאור האמור לעיל, כיווני המחקר יתמקדו בהדברה כימית 

וביולוגית והשילוב של שניהם:
 

הדברה כימית -  בחינת יעילות תכשירי הדברה רכים וכימיים   .1
כנגד אקרית החלודה. 

א. תכשירי הדברה כימיים – תבדק יעילותם כנגד ביצים   
ודרגות צעירות של אקרית החלודה.

ב. תכשירי הדברה רכים )שמנים( – ייבדקו כתחליף אפשרי   
לתכשירי ההדברה הכימיים 

הדברה ביולוגית –   .2
א. התאמת מיני אקריות טורפות לזני הדרים.  

ב. שילוב פיקוח על אוכלוסיית אקרית החלודה וספי פעולה   
לריסוס.

ג. כמות האקריות הדרושה בפיזורי זריעה והתזמון האופטימלי   
לפיזור.

ד. צמחי כיסוי אפשריים לתגבור אקריות טורפות.  
הדברה משולבת – שילוב אקריות טורפות בממשק ההדברה   .3

בפרדס.
א. השפעת תכשירי הדברה שונים על אוכלוסיות האקריות   

טורפות. 
ב. השפעת אבקת פרחים על התאוששות אוכלוסיית האקריות   

הטורפות מחשיפה לתכשירי הדברה.

תוכנית מחקר רחבה )מיזם( בנושא אקרית החלודה בראשות 
נדחתה.  )2015( למדען הראשי, אך  רועי כספי הוגשה  ד"ר 
התוכנית כללה את כיווני המחקר בהדברה כימית ומשולבת 
הרשומים מעלה. למרות דחיית המיזם, המחקר בעתיד יתמקד 
בסעיפים 1א', 1ב' ו-3א', ככל שניתן תחת מגבלות התקציב. 
שיטות העבודה יכללו סינון ראשוני של יעילות התכשירים על 
דיסקיות עלים )בכדי לבחון את קטילת הביצים( ועל שתילים 

במקביל לעבודה בפרדס. 

הדברה  או  משולבת  הדברה  לבחון  המעוניינים  מגדלים 
בתכשירים רכים תוך פיקוח מזיקים מוזמנים לפנות אלי: ד"ר 
,mor@plants.org.il , מור סלומון, המכון להדברה ביולוגית

נייד: 054-6818118

תודות
אנו מודים לניצן רוטמן, שה"מ על תובנותיו לגבי ממשק 
ההדברה של אקרית החלודה. תודה ליואל דריישפון, מהדרין פרי-
אור על הקצאת חלקת השמוטי בפרדסיה לצורך עריכת הניסוי. 
תודה לד"ר אריק פלבסקי, שרון ורבורג, ד"ר יואב גזית, ד"ר 
רועי כספי ודורון טימר על הערותיהם המקצועיות על המאמר. 
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