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 : עיקרייםתחומי מחקר

o המחקר כולל.  קלאסית של זבוב הפירות הים תיכוניהדברה ביולוגית : 

 . איקלום ופיזור צרעות טפיליות כנגד הזבוב, ייבוא .1

 .  באמצעות דיגום פירותמעקב אחר התבססות הצרעות ברחבי הארץ  .2

 .ל הטפלת הזבובור פיזורן וייעופישלחקר הביולוגיה והאקולוגיה של הצרעות  .3

 .י הצרעות הטפיליות"ניסויים לבחינת מידת הטפלת פירות הדר ע .4
 

o המחקר כולל). בשיתוף עם אריק פלבסקי ( ביולוגית ומשולבת של אקרית החלודההדברה : 

 .  מיני אקריות טורפות הקיימות בפרדסים4ל ניסויים להבנת יעילות ההדברה ש .1

 . בחינת התחרות בין מיני אקריות שונים על הדברת אקרית החלודה .2

 . הדברה משולבת של אקרית החלודהשילוב חומרי הדברה ותוספי מזון לאקריות טורפות ל .3
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