
  ענף ההדרים  ענף ההדרים--המועצה לייצור צמחים ושיווקם  המועצה לייצור צמחים ושיווקם  

הדברה ביול וגיתהדברה ביול וגית
של זבוב  הפ ירו ת הים  תיכונ י בישראלשל זבוב  הפ ירו ת הים  תיכונ י בישראל

 ויואב  גזית ויואב  גזיתקו סליצקיקו סליצקי  ו ו לףו ו לף, , יעל ארגוביעל ארגוב

ש יש ראל כהן ש יש ראל כהן ""המכון ל הדברה ביולוגית ע המכון ל הדברה ביולוגית ע 

נקבה על תפוז, זבוב הפירות הים תיכוניפיזור צרעות טפילי ות בעצ ים בבו סתן 

Diachasmimorpha kraussii -נקבה על אגס מטפילה רימות של זבוב 

Psyttalia concolor -נקבה מטפילה רימות של זבוב 

Fopius arisanus -נקבה מטפילה ביצים של זבוב Diachasmimorpha kraussii- נקבה עומדת על פיטנגו נגוע

 ישראל צורכת להדברת זבוב הפירות הים תיכוני  :רקע

Ceratitis capitata )Wiedemann (כ חומרי "כרבע מסה

בעיית מפתח בהדברתו היא . ההדברה שבשימוש חקלאי

ריבויי מקורות אילוח שלא ניתן לבצע בהם הדברה כמו 

מטעים מוזנחים ועצי פרי המצויים , בוסתנים, חצרות

הדברת הזבוב בשיטות ביולוגיות עשויה . בשטחי הבור

להפחית את  השימוש בחומרי ההדברה ולהוות פיתרון גם 

. למקורות אילוח אלו

 א ק לום וביסוס של צרעות וטפיליות מיובאו ת  :המטר ה

.כנגד הזבוב

.  ייבאנו ארצה ארבעה מינים של צרעות2002 משנ ת :שיטו ת

. שניים תוקפים את  שלב הביצה ושניים את שלב הרימה

במהלך התקופה נאספו . הצרעות פוזרו באתרים רבים

,  הגלמים של הזבוב  נאספו. מדג מי פרי שהודגרו במעבדה

נספרו והושארו בהדגרה עד הגחת הצרעות שנספרו והוגדרו 

.לרמת המין

Psyttalia הת בססות ברורה של :תוצאות concolor, 

Fopius ceratitivorusו - Diachasmimorpha kraussii 

שהתבטאה בנוכחות הצרעות במדג מי פרי שנאספו למעלה 

היא , D. kraussii 2008מאז . משנה ממועד פיזורן האחרון

שתוקפות  ) המיובאות והמקומיות(הנפוצה מבין הצרעות 

 מופיעה לעיתים Fopius arisanusהצרעה . את הזבוב

קרובות במדגמים אולם בעיקר במקומות בהן פוזרה לא 

נרשמה , כמו כן. מכבר ולכן מוקדם לקבוע שמין זה התבסס

 - ב7.7 % -עליה מתונה בשיעור הטפילות האקטיבית מ

. 2009 - ב12 % - ל2007

התפלגו ת הצרעות  ה טפיליו ת 

שהג יחו מגלמים ש נאספו בשנים    

2007-9 .

הגוונים הכחולים מציינים את 

שהיו עוד לפני (הצרעות המקומיות 

והגוונים האדומים ) תחילת הפרויקט

מציינים את הצרעות שיובאו לארץ 

כשלפחות שלושה , בפרויקט הנוכחי

) בעיגול אדום(, מיניים מביניהן

נקלטו והתבססו

2008

P. vindemmiae, 1.8 

F. arisanus, 7.9

. 
H. schlechtendali, 3.5

F. ceratitivorus, 7.0 

D. kraussii, 55.1

P. concolor, 1.5
A. daci, 23.1

2007

A. daci, 60.5

P. concolor,  3.2

D. kraussii, 31.0 

F. ceratitivorus, 4.4 

H. schlechtendali, 0.4 

F. arisanus, 0.1 

Eurytoma sp., 0.4

Fopius ceratitivorus - עומדת על קומקוואט ומטפילה ביצים של זבובנקבה 

P. vindemmiae, 0.2

F. arisanus , 4.8

H. schlechtendali, 1.7

F. Ceratitivorus, 5.1

D. kraussii , 48.2

P. concolor, 12.3
A. daci, 27.7

2009


