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בעיית הדברת המזיקים בפרדס הולכת ומחריפה .על מנת להדביר את שני מזיקי הפרדס
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הביולוגית.
בחוברת ,דיווחים על התקדמות המחקרים בהדברה ביולוגית של שני מזיקי המפתח בפרדס ,וכן
על עבודות נוספות  -ביניהם שלשה פרויקטים להדברת זבוב ע"י פיזור זבובים מעוקרים ואשרור
טיפול הקור כטיפול קרנטינה מאושר לזנים ושווקים נוספים.
בראשון לדצמבר  8772הופסק ביום אחד השימוש במלתיון להדברת הזבוב בפרדסים ועברנו
לשימוש בסקסס .המכון מלווה את הנושא ובודק דרכים לשיפור והוזלת הטיפול.
בשנת  8772מונו למכון שני צוותי היגוי מקצועי וכלכלי המכוונים את עבודת המכון ומפקחים על
תקציבו.
יו"ר צוות ההיגוי אריה שרייבר.
חברי הצוות המקצועי  -יצחק בר זכאי ,נחום דרור ,יואל דריישפון ,משה וייס ,דורון טימר ,פרופ'
בועז יובל ,אבי לב ,צבי ענבל ,ד"ר אריק פלבסקי ,ניצן רוטמן וד"ר יורם רסלר
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שיתוף פעולה פורה.
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דורון טימר
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עובדי המכון
דורון טימר – מנהל
ד"ר יעל ארגוב וד"ר יואב גזית – אנטומולוגים
נירית ארבל  -מזכירה
סילבי דומרצקי ,אסתר מלמד ,רותי עקיבא ולוסי רויזר – לבורנטיות
דב ניר ,אמיר ברי ועופר דלי – רכזי הדברה
נתי הררי ,רוברט רסקין ,אבי זיסו ,אביגדור אור ,אבשלום מדהלה ואלי שושן  -נטרים
חנה ערגי ומוטי כובני – תחזוקה
ליאת ברקוביץ' ,עינב (קמה) בן דוד ,ד"ר וולף קוסליצקי ושגיא גבריאל – עוזרי מחקר (זמניים).
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הדברה ביולוגית נגד
מזיקים בפרדס

ללא ספק ,לטווח הארוך הדברה הביולוגית מוצלחת מהווה את הפיתרון הזול  ,היעיל והידידותי
ביותר לסביבה .פעילות ההדברה הביולוגית קשורה עם מגוון של תחומים ביניהם ביולוגיה,
סיסטמתיקה ,פיזיולוגיה ,גנטיקה ואקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות .אולם עיקר העבודה
המעשית בהדברה הביולוגית הוא יבוא אויבים טבעיים מארץ מוצאו של המזיק והחדרתם לארץ
היעד על מנת שיווסתו את אוכלוסיית המזיק ויביאו אותה למצב של איזון ביולוגי.
הדברה ביולוגית מורכבת משלוש גישות המשתלבות זו בזו .א .הגישה של הדברה ביולוגית
הקלאסית  -יבוא אויבים טבעיים מארצות המוצא של המזיק וביסוסם בארץ היעד ,במטרה
שיתאקלמו ויווסתו את אוכלוסיית המזיק – רצוי עד לרמה בה הוא כבר לא יסב נזק כלכלי .ב.
הגישה של תגבור – במקרה של אויב טבעי ,בד"כ מין מקומי ,שבאופן טבעי אינו מעמיד
אוכלוסייה שמסוגלת להתמודד עם המזיק ,מגדלים אותו בתנאים מלאכותיים ומפזרים אותו
בפיזורי "הצפה" או "זריעה" חוזרים ונשנים (הדברה ביולוגית מסחרית) .ג .הגישה של השימור
והעידוד – מיחד ,הימנעות מריסוסים שעלולים לפגוע באויבים הטבעיים ,ומאידך ,אספקת תנאים
חיוניים לקיומם כמו מזון חלופי ומקומות מסתור מאידך.
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המכון להדברה ביולוגית עוסק מיום הקמתו ( )5511בהדברה ביולוגית במובן הקלאסי של מזיקים
בפרדס .מבחינה זו עיקר ייעודו הוא לשמש מרכז מיוחד לקבלת אויבים טבעיים מחו"ל .ייעוד זה
מחייב את המכון בראש וראשונה להיות ערוך לכך טכנית :המכון מחולק לשלושה אגפים
ייעודיים( :א) חדר הסגר (קרנטינה) המאפשר את קבלתם הבטוחה של האויבים הטבעיים מחו"ל;
(ב) חדרי גידול המותאמים לחרקים הפונדקאיים ולאויבים הטבעיים; (ג) חדרי מדגמים לקבלת
חומר מהשטח ולימוד מצב ההתאקלמות וההתבססות של האויבים הטבעיים והשפעתם על
המזיק.
אולם ישנו היבט נוסף וחיוני למילויי ייעודו של המכון  -שיתופי פעולה הדוקים  -הן עם מכוני
מחקר אנטומולוגיים בארץ ,כמו המחלקות האנטומולוגית באוניברסיטות ,במנהל המחקר
החקלאי ,בשירותים להגנת הצומח ,שירותי ההדרכה והמרכזים למחקר ופיתוח חקלאיים
(מו"פים) והן עם מכונים ומעבדות להדברה ביולוגית בחו"ל כמו מחלקות אנטומולוגיה
אוניברסיטאיות או מעבדות אנטומולוגיות במשרדי החקלאות (ארה"ב ,דרום אפריקה ,ניו זילנד,
אוסטרליה ,צרפת ,איטליה ,הולנד ,ספרד ,ופורטוגל) אלה מהווים מקורות אפשריים הן לחלופי
ידע רב והן לאספקה של אויבים טבעיים.
לאורך השנים נזקפו למכון הצלחות מרשימות בהדברת מספר מזיקי מפתח בפרדס שהדברה
הכימית לא הצליחה להתגבר עליהם .אולם אל אף שורת ההצלחות ,ישנם בפרדס מספר מזיקים
להם עוד לא נמצא פיתרון ביולוגי יעיל ,והדרך היחידה להתגבר עליהם היא על ידי ריסוס של
חומרי הדברה.
אולם לאור האמור לעיל ,בהיעדר פיתרון ביולוגי ,השאיפה היא להנהיג בפרדס ממשק של הדברה
משולבת .כלומר ,שימוש מושכל בחומרי הדברה יעילים ובררניים באופן שיפחית את השלכותיהם
הסביבתיות השליליות ,ימזער את פגיעתם באויבים הטבעיים ולא יפריע להם להדביר ביולוגית
את המזיקים האחרים.
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הדברה ביולוגית של אקרית החלודה
יעל ארגוב

אקרית החלודה של ההדר בזן וולנסיה

אקרית החלודה של ההדר  Phyllocoptruta oleivoraהינה מזיק מפתח בענף ההדרים .מקורה
מדרום מזרח אסיה והיא כיום מהווה מזיק בעייתי כמעט בכל אזורי גידול ההדרים בעולם.
האקרית ניזונה מתאי האפידרמיס  -של ענפים צעירים ,עלים ופרי .במישור החוף מקיימת
האקרית כ 03 -דורות בשנה כאשר משך הדור נמשך בין  57ימים (בקיץ) לחודשיים (בחורף),
האקרית תוקפת את הפרי במהלך כל העונה וגורמת לכתמים בצבע מתכתי (כסף ,חלודה או
ברונזה) בקליפתו .הנזק שנוצר הוא בלתי הפיך .הפגיעה הראשונית בפרי הינה קוסמטית אך ברמה
גבוהה קיימת פגיעה בגודל הפרי והוא עלול לנשור .טמפרטורה גבוהה בחורף עשויה לגרום לעלייה
גדולה באוכלוסיית המזיק ולנזקים קשים בפרי .בשנת  5591דווח דר' צבי קליין לראשונה בישראל
על נזקי האקרית שנרשמו ב 5599 -בפרדסי עמק חפר ,חדרה ובית חנון .נגיעות שהגיעה לכדי 07%
עד 577%
ללא פעילות הדברה ,נזקי אקרית החלודה עלולים להגיע ל  .577%הדברת האקרית בעולם ובארץ
מבוססת בעיקר על הדברה כימית .הסיבות כוללות את פוטנציאל הריבוי שלה ,את אופי הנזק
(פסילת פרי ליצוא בכל רמת נזק) ואת הקושי בניטור (מימדיה הזעירים מחייבים לבצע את הניטור
באמצעות זכוכית מגדלת באיכות טובה) .במרבית הפרדסים מתבצע נגדה טיפול אחד בראשית
העונה ,כשיש נגיעות נמוכה ולעיתים נדרשים טפולים נוספים .בישראל ניתנים בממוצע שלושה
ריסוסים לעונה בעלות שנתית של כ 11 -מליון  .₪שלושה ריסוסים אלה וריסוסים נוספים
שניתנים בפרדס נגד מזיקים ומחלות אחרים ,פוגעים באויבים הטבעיים של האקריות ומפרים את
המאזן הביולוגי שלהן בפרדס.
בעשור השנים האחרונות עלות קוטלי האקריות עולה ,ובמקביל פוחתת יעילותם ,מאחר והאקרית
מפתחת נגדם עמידות .בנוסף ,יותר ויותר שווקים בינלאומיים חשובים ,מוציאים חומרים אלו
מקשת החומרים המותרים לשימוש בפרדס .לכן יש כיום דחיפות במציאת פתרונות ביולוגיים
ארוכי טווח להדברת האקרית ,המשתלבים בממשק ההדברה המשולבת בפרדס.

7

אקרית חלודה :שימור ותגבור אויבים טבעיים
יעל ארגוב ,סילבי דומרצקי ,אתי מלמד ושגיא גבריאל
בשיתוף עם
שמואל גנמור ,1בני רונן ,1שמעון שטיינברג ,0ארנון אלוש ,0שמואל גרוס ,3שלום שמואלי,3
4
יונתן מעוז ,4אריק פלבסקי
3
5המכון להנדסה חקלאית ,מנהל המחקר החקלאי8 .ביו בי ,שדה אליהו בע"מ ,שה"מ ,משרד
החקלאות9 .מנהל המחקר החקלאי ,נווה יער.
בישראל מצויים היום מספר מינים של אקריות טורפות שתוקפות את אקרית החלודה .בעבודה זו
התמקדנו בשנים מהם :האקרית ( Amblyseius swirskiiע"ש פרופ' אליהו סבירסקי ז"ל) ,הנפוצה
בפרדס והאקרית  ,Euseius scutalisשהיא הדומיננטית במטעי אבוקדו .שני המינים לא מסוגלים
לפתח אוכלוסייה משמעותית בפרדס (הן במספר והן לאורך זמן) ולווסת את הרמה של אקרית
החלודה .המחקר הנוכחי בחן את האפשרות לשפר את ביצועי האקריות הטורפות בגישת התגבור
ובגישת השימור ואת האפשרות לשלב ביניהן .התגבור – נעשה באמצעות פיזורי זריעה של
האקריות הטורפות והשימור – נעשה על ידי עידוד הריבוי שלהן באמצעות הרבצת אבקת פרחי
תירס (מזון חלופי) על עלוות העצים ובאמצעות גידול צמחי כיסוי עשירים באבקה בין השורות.

שיטות:
ניסוי מעבדה :האקרית  Amblyseius swirskiiהתקבלה מביו בי ,שדה אליהו,Euseius scutalis ,
ואקרית החלודה של ההדר התקבלו ממושבות המוחזקות במכון להדברה ביולוגית .אבקת פרחי
התירס נאספת בעונת הפריחה (מאי-יולי) ונשמרה בהקפאה ובתנאי יובש עד לשימוש .הניסויים
נערכו בשתילי וולקה מאולחים באקרית חלודה .הרבצת האבקה ופיזור האקריות הטורפות ,נעשו
יומיים לאחר האילוח באקרית החלודה .בהמשך ,הרבצת האבקה נערכה כל שבועיים באמצעות
מרסס אלקטרוסטטי לטעינה והרבצה אחידה של אבקות פרחים שפותח ע"י המכון להנדסה
חקלאית ,מנהל המחקר החקלאי.

מימין  -שתילי וולקה בניסויי האקריות הטורפות ,משמאל  -ביצים של האקרית הטורפת מוטלות על גבי צמר גפן
סינתטי שהוצמד לשתיל הוולקה ושימש כמצע להטלה.
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לכל אחת מהאקריות הטורפות ( )E. scutalis , A. swirskiiנערכה השוואה בין שלושה טיפולים:
 )5ביקורת  -שתילים ללא אקריות טורפות;  )8שתילים עם אקרית טורפת;  )3שתילים עם אקריות
טורפות בתוספת אבקת תירס מורבצת .הערכת אוכלוסיות האקרית החלודה והאקריות הטורפות
התבצעה פעם בשבועיים .בסוף הניסוי (לאחר חודשיים) נשטף כל הצמח באתנול  07%ונספרו כל
האקריות החלודה והטורפות שנשתפו.
ניסוי שדה ראשון  -תגבור האקרית הטורפת  A. swirskiiושימורה באמצעות אבקת תירס.
הניסוי נערך בפרדס אורגאני של אשכולית לבנה במושב יסודות .בניסויי נבדקו הטיפולים הבאים:
 )5פיזור האקרית הטורפת;  )8הרבצת אבקת תירס על עלוות העצים;  )3פיזור האקרית הטורפת
יחד עם הרבצת אבקה;  )9ביקורת ללא אקרית טורפת וללא הרבצת אבקה .הטיפולים נערכו
בבלוקים מבודדים זה מזה (שלושה עצים כל אחד) שמוקמו בפרדס באקראי .דגימת החלקה
החלה במאי לפני העמדת הטיפולים (דגימת אפס) ,מאמצע יוני ,פעם בשבועיים ,החלה הרבצת
אבקת תירס על העצים .האקרית הטורפת פוזרה פעמיים :ביוני עם תחילת הרבצת האבקה וביולי
עם הופעת הפרטים הראשונים של אקרית החלודה .פיזור האקריות נעשה משקיות שנתלו על העץ.

סילבי אוספת את האקריות הטורפות ממגש הכאות

שגיא מרסס מים על העלים לפני הרבצת אבקת התירס

ארנון מרביץ את אבקת התירס על העלים באמצעות מרסס
אלקטרוסטטי שפותח במכון להנדסה חקלאית במנהל המחקר
החקלאי לטעינה והרבצה אחידה של אבקות פרחים
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דגימת הטורפות נעשתה אחת לשבועיים .שיטת האיסוף  -הכאת ענפים  -שלוש מכות לענף ,שני
ענפים לעץ (אחד מכל צד) ,שלושה עצים לאתר .כל האקריות הטורפות שנפלו נאספו במשאף
והועברו לכוהל  .07% -כל האקריות הוכנו להגדרה מקרוסקופית והוגדרו עד רמת המין .ספירת
אקרית החלודה נעשתה באופן מדגמי בכל אתר באמצעות זכוכית מגדלת.
ניסוי שדה שני  -שימור האקרית הטורפת  E. scutalisבאמצעות עשב רודוס.
קבוצות של  1-0שתילי וולקה ,מאולחים באקרית חלודה ,נשתלו בחלקת אבוקדו לבחינת השפעת
פריחת עִ ְׂשבַּ ת הַּ ִמ ְׂרעֶ ה( Chloris gayana ,עשב רודוס) ,ממשפחת הדגניים על תגבור האקרית
הטורפת  .E. scutalisבניסוי נבדקה השפעת נוכחות של עשב רודוס בין שורות עצי האבוקדו על
פעילות האקריות הטורפות .קבוצות השתילים מוקמו במטע באקראי .אחת לחודש ,מסוף אוגוסט
(ספירת 'אפס') ועד דצמבר ,נערכה ספירה מדגמית של האקריות.

שתילי וולקה נטועים במטע אבוקדו ליד עצים הצמודים לכרי עשב רודוס (מימין) וליד עצי הביקורת (משמאל)

עִ ְׂשבַּ ת הַּ ִמ ְׂרעֶ ה (עשב רודוס)  Chloris gayanaממשפחת הדגניים
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תוצאות:
ניסויי מעבדה
בניסוי עם האקרית הטורפת  A. swirskiiהטורפת לא התבססה על השתילים ואוכלוסיות גבהות

של אקרית החלודה התפתחו בדומה לביקורת .לעומת זאת בניסוי עם האקרית ,E. scutalis
הטורפת התבססה על הצמחים וטרפה את רוב אקריות החלודה (נשארו פרטים מעטים) ומתה.
בתוספת אבקת תירס ,האקרית המשיכה להתקיים גם לאחר שטרפה את כל אקריות החלודה.
השפעת הטורפת על אקרית החלודה הייתה מובהקת (( )P < 7.7598איור  )1השפעת תוספת אבקת
התירס על אוכלוסיית הטורפות הייתה גם כן מובהקת (( )P < 7.7775איור .)0
טורפת  +אבקה

ביקורת

טורפת

1000

1

(ממוצע לעלה )SE ±

P > 0.0142
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זמן (ימים)
איור  :1מספר האקריות החלודה לעלה שנמצאו לאורך ניסוי המעבדה בנוכחות האקרית הטורפת
 E. scutalisעם וללא תוספת של אבקת תירס.

100,000.0

אקרית טורפת

10,000.0
1,000.0
100.0
10.0

אקריות לעלה (ממוצע )SE ±

אקרית חלודה

1.0
א .טורפת +
אבקה

ביקורת

א .טורפת

איור  :0מספר אקריות החלודה והאקריות הטורפות  E. scutalisלשתיל בניסוי מעבדה עם וללא תוספת של אבקת
תירס
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ניסויי השדה הראשון :בניסוי זה הרמה הגבוהה ביותר של האקרית הטורפות הייתה בטיפול שבו
פוזרו אבקה וטורף ,אך טיפול זה לא היה שונה מפיזור אבקה בלבד (איור  .)3לא היה הבדל בין
שני הטיפולים בהם פוזרה רק אבקה או רק טורף ,בביקורת הייתה הרמה הנמוכה ביותר של
האקרית הטורפת .למרות הופעת אקרית החלודה ביולי וחשש להתפרצותה בכל הטיפולים ,בסופו
של דבר אוכלוסיות אקרית החלודה נבלמו והתמוטטו ולא היה נזק בחלקה .לא היה הבדל בין
הטיפולים ברמת האקרית החלודה.
50
אבקה swirskii +

swirskii

אבקה
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תארי
איור  :3ניסויי תגבור האקרית הטורפת  A. swirskiiושימורה באמצעות הרבצת אבקת תירס .הניסויי נערך בפרדס
אשכולית אורגני ביסודות בשנת  . 8770הרבצת אבקת התירס החלה מחודש יוני ,בתדירות של פעם בשבועיים,
פיזור האקרית הטורפת נערך פעם אחת בתחילת הניסוי ופעם נוספת עם הופעת אקרית החלודה (ראה החיצים).

ניסוי השדה השני :בניסוי התקבל הבדל מובהק ( )P = 0.007ברמת האקרית החלודה בין
השתילים שניטעו היכן שהיה עשב רו דוס בהם הייתה ירידה לרמה נמוכה מאוד ,לבין אלה שניטעו
בסביבה נקייה מעשב ,בם הייתה התפרצות של אקרית החלודה (איור  .)4היכן שהיה עשב רודוס
היו באופן מובהק ( )P= 0.035יותר טורפות מאשר באתרים בהם לא היה עשב רודוס (איור .)5

דיון
בשנים  8773-8770ניסינו ע"י תגבור של האקריות הטורפות  A. swirskiiו-

Iphiseius

 degeneransלעלות את רמתן ולהוריד בכך את רמת אקרית החלודה .בניסויים אלה לא הורדנו
את אוכלוסיית אקרית החלודה וגם לא הצלחנו לעלות את רמת הטורפות .הנחנו שחלק
מהגורמים לכך זה העדר מזון אלטרנטיבי .לכן התחלנו לבחון את האפשרות להוסיף אבקת
פרחים כמזון .בניסוי המעבדה לא הצלחנו לאקלם על השתילים את האקרית הטורפת A.
 .swirskiiבניסוי הקדמי בתגבור והרבצת אבקת תירס בעזרת מרסס אלקטרוסטאטי בחלקת
אשכוליות ביסודות הייתה עליה מובהקת של הטורפת ,אם כי לא עליה דרמתית .לעומת זאת
האקרית הטורפת  E. scutalisגם בניסוי המעבדה וגם בניסוי עם השתילים בשדה התבססה על
השתילים והדבירה את אקרית החלודה .הקושי הוא בכך שאף שאקרית זו נפוצה בארץ (לדוגמא
12

במטעי אבוקדו) היא אינה נפוצה בהדרים .ולכן בשלב הבא נבחן מה הסיבות לכך שאינה נפוצה
בהדרים וכיצד ניתן לתגבר את רמתה בפרדס.
100
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איור  :4מספר אקריות החלודה שנדגמו
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29.9

איור  :5מספר האקריות הטורפות שנדגמו.

19.9

תארי

ר  E. scutalisלדגימה

2

זבוב הפירות הים
תיכוני
יואב גזית ודורון טימר
ישראל צורכת להדברת מזיקים כ –  033טון חומר הדברה פעיל לשנה .כרבע מכמות זו משמש
להדברת זבוב הפירות הים תיכוני (זפי”ת) ) .Ceratitis capitata (Wiedemannזפי"ת הוא רב
פונדקאים שתוקף למעלה מ 817 -מינים של פירות וירקות .בישראל ישנם למעלה מ 17-מינים
בהם הוא מסוגל להתפתח .לכן הזבוב נחשב מזיק מפתח לרוב ענפי המטעים ,להדרים ואף לירקות
(פלפלים ועגבניות) .יתרה מזו ,הוא נחשב מזיק הסגר במדינות יעד חשובות ליצוא ישראלי כמו
ארה"ב ,יפן ,קוראה ואוסטרליה ,שעושות הכל על מנת למנוע את הגעתו ואת התבססותו בשטחן.
בהדרים הדברתו מתבצעת במרוכז על ידי המכון להדברה ביולוגית .הבעיה העיקרית שמיחדות
את הזבוב ממזיקים רבים אחרים ,היא שכל דרגות ההתפתחות שלו חבויות וחומקות מהדברה.
פגיעה בביצים ,המוטלות מתחת לקליפת הפרי או ברימות ,שנוברות לעומק הציפה ,לא באה
בחשבון מפני שהיא דורשת החדרת חומרים רעילים לפרי .הדברת הגלמים ,החבויים באדמה,
מצריכה טיפולי קרקע יקרים בחומרים לא בררניים ומפרי מאזן ביולוגי .כך למעשה עיקר
ההדברה הכימית של הזבוב מכוונת נגד הבוגר ,שמהווה בסך הכל  1%מכלל האוכלוסייה של
הזפי"ת .לכן ,על מנת לטפל בכל אוכלוסיית הזבוב על ידי הדברת הבוגרים ,יעילה ככל שתהיה ,יש
לבצע טיפול ממושך (לפחות דור אחד או שניים של זבוב) שכרוך במספר ריסוסים.
עד סוף שנת  8332היה המלתיון (זרחן אורגני) משולב בפיתיון חלבוני (בומינל) הריסוס השגרתי
והיעיל נגד הזבוב .אולם השוק הבינלאומי החליט לאסור את השימוש במלתיון החל משנת 8332
והמכון ,שזה כמה שנים מחפש חלופות יעילות להדברת הזבוב בפרדס ,אימץ את ה'סקסס' -
החלופה העיקרית המשמשת כיום להדברת הזבוב בהדרים (כמו גם במטעים אחרים) .המעבר
לשימוש נרחב בסקסס מצריך למצוא את התנאים המיטביים לשימוש בו בחקלאות הישראלית
ובתנאי הארץ.
מעבר לשימוש בחומרי הדברה ,המכון עוסק גם בחלופות הדברה ידידותיות לסביבה כמו הדברה
ביולוגית ובשימוש בזבובים מעוקרים.
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קרן מדען :תכנית מחקר מס' 32-300-208

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני
בישראל :יבוא וביסוס של אויבים טבעיים
יעל ארגוב ,רותי עקיבא ,לוסי רויזר ,סילבי דומרצקי ,אתי מלמד ,עינב קמה ,ליאת ברקוביץ'
ויואב גזית

א) לימוד הביולוגיה של הצרעות הטפיליות
הצלחה בגידול אויב טבעי במעבדה מחיבת את ידיעת הביולוגיה שלו .מצד אחד ,יש ללמוד את
העדפותיו  -כמו איזו דרגת התפתחות של הזבוב מתאימה לו ביותר להטפלה ,מה היא
הטמפרטורה ומשך היום המתאימים ,וכן ,פרטים נוספים החשובים לגידול .מצד שני ,יש ללמדו
להסתגל לתנאים מלאכותיים – לחיות בצפיפות בכלוב ולהטפיל את הזבוב ביחידות הטלה
מלאכותיות ולא בפרי .הכרת הביולוגיה של הצרעות מאפשרת לספק להן את התנאים המיטביים
להתאקלמות ולהתבססות וגם עשויה לאפשר לנו להעריך את יכולתם להתאקלם בארץ ולהוות
גורם משפיע על רמת האוכלוסייה של הזבוב.
גידול אויבים טבעיים:
הקושי העיקרי בגידול הצרעות על זבוב הגדל על מצע מלאכותי הוא נכונותן להימשך ולהטיל
בביצים או ברימות שאינם מצויים בפרי .היות ושיטות אחרות המבוססות על פרי מאולח בזבוב
הן מסורבלות ומגבילות מאוד (תלויות באיכות הפרי ובעונות השנה) נאלצנו לפתח שיטות לגידול
הצרעות המבוססות על השיטות הקימות במעבדות מהן הצרעות יובאו ,תוך התאמתן לתנאים
בארץ .ארבעת הצרעות גודלו על זפי"ת מהמושבה המוחזקת במכון (.)Argov and Gazit, 2008
כיוון ששניים מהמינים הם טפילי ביצה-גולם ושניים הם טפילי זחל-גולם ,התאמנו את גידול
הזבוב כך שניתן יהיה לספק לכל מין של צרעה את הדרגה המועדפת לה להטלה .באופן שגרתי
בדקנו את שיעור הנקבות בגידולי הצרעות – המצביע על מידת ההזדווגויות ובמקרים בהם היה
ספק (כמו עם ה ,)Fopius arisanus -בדקנו בניתוח מדגמי של נקבות את שיעור המופרות על פי
מציאת תנועה של זרע בכיסי הזרע (ספרמתקה) שלהן .במקביל פיתחנו שיטה לגידול הצרעות על
"יחידות הטלה" מלאכותיות .יחידות ההטלה ל F. arisanus -מבוססות על ביצים של זפי"ת
מפוזרות על גבי נייר עדשות המונח על אגר בצלחת פטרי (תמונה  -5למעלה) .לצרעה Fopius
 ceratitivorusהצלחנו רק בחודשים האחרונים לפתח יחידת הטלה מלאכותית  -עד כה שימשו
להן להטלה אגסים מאולחים בביצים שהוטלו ע"י הזבוב באופן טבעי .יחידות ההטלה ל-
 Diachasmimorpha kraussiiול Psyttalia concolor -מבוססות על זחלים של זפי"ת במעט
קרקע מזון המוחזקים ככריך בין שני בדי משי לחוצים זה לזה בטבעות פלסטיק (תמונה -5
למטה).
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טפילי ביצה-גולם
העדפת גיל הפונדקאי:
לכל צרעה הוגשו באופן שונה ביצים של זפי"ת בגילים שונים לפני בקיעה :ל F. arisanus-הן
הוגשו ב"יחידות הטלה" מונחות על גבי אגר בצלחות פטרי (כל גיל בנפרד) .לF. ceratitivorus -
ניתנו אגסים שזבובים אילחו באופן טבעי ,בכל פעם במשך שעה שלאחריה הם הועברו להדגרה
בכלוב עד לקבלת גיל הביצים הרצוי .הניסויים נערכו בכלובי גידול כשבכל כלוב נחשפו הצרעות
לביצים מארבעה גילים .לצרעות ניתנה אפשרות לבחור את גיל הביצה המועדף .במקביל הודגרו
ביצים כנ"ל שלא נחשפו לצרעות (היקש) .לאחר  1שעות חשיפה לצרעות ,הועברו הביצים (על גבי
האגר ,או באגסים כשהם חתוכים לרבעים) לקרקע מזון של זחלים להמשך הדגרה ולמעקב אחר
ההתפתחות .לאחר הגחת הבוגרים (צרעות וזבובים) בקבוצה המטופלת ובהיקש ,חושב מספר
הביצים שנפגעו (ביצים שלא התפתחו) ,מספר הגלמים שנפגעו (שלא הגיחו מהם צרעות או זבובים)
מספר הצרעות שהגיחו ושיעור הפגיעה ( %הזבובים שנפגעו ביחס להיקש).
משך חיים והטלה יומית :גם ניסוי זה התבצע על שני המינים של טפילי הביצה-גולם .ידוע לנו
ששני המינים מגיעים לבשלות מינית מאוחר יחסית (ב F. arisanus -הזכרים מתבגרים מינית 5-8
ימים לאחר ההגחה) ולשניהם נחוץ אור יום להזדווגות .לכן בדקנו פרטים בני  6ימים שנחשפו
לאור יום .היות וגידול ה F. ceratitivorus -נעשה על פרי מאולח החלטנו לבצע את הניסוי בשתי
הצרעות באגסים מאולחים .הניסויים נערכו ב  58 - 55חזרות .בכל חזרה ,נקבה אחת ושני זכרים
נחשפו בכלוב לאגס בו הטילו זבובים ביצים בעודף במשך שמונה שעות והן ניתנו בגיל הביצים
המועדף לצרעה .כל  82שעות הוחלף האגס בטרי והועבר להמשך הדגרה והתפתחות (חתוך
לרבעים בקרקע מזון) עד התגלמות הרימות וגיחת הצרעות .החשיפה לאגסים התבצעה במשך כל
חיי הצרעות והצאצאים שהגיחו נאספו ,נספרו ,ומוינו לפי הזוויג.

מימן ,יעל ארגוב מתבוננת בהגחה של צרעות מגלמים של זבוב ,משמאל ,לוסי רוייזר ליד כלוב
גידול של צרעות.
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טפיל זחל-גולם
העדפת גיל הפונדקאי:
זחלים בגיל  8ימים (מיד אחרי הבקיעה) ,0 ,0 ,5 ,ו 2 -ימים (סמוך להתגלמות) ,ניתנו לצרעות D.
 kraussiiביחידות ההטלה (יחידות בהן זחלים עם מעט קרקע מזון מוחזקים ככריך בין שני בדי

משי הלחוצים זה לזה בטבעות פלסטיק) .בכל כלוב ניתנו לצרעות יחידות הטלה מכל הגילים.
היחידות נחשפו לצרעות להטלה (כ 8333 -צרעות בכלוב) למשך שש שעות .לאחר החשיפה פורקו
יחידות ההטלה והזחלים מכל יחידה בנפרד הונחו על קרקע מזון להמשך התפתחות .לאחר הגחת
הבוגרים (צרעות וזבובים) בקבוצה המטופלת ובהיקש ,חושב מספר הזחלים שנפגעו (זחלים שלא
התפתחו) ,מספר הגלמים שנפגעו (שלא הגיחו מהם צרעות או זבובים) מספר הצרעות שהגיחו
ושיעור הפגיעה ( %הזבובים שנפגעו ביחס להיקש).
משך חיים והטלה יומית :צרעה בודדת הוכנסה מיד לאחר הגיחה לכלוב יחד עם  8זכרים .כעבור
 88שעות ניתנו לצרעה כ 033 -זחלים ביחידת הטלה הבנויה מכוסית פלסטיק שהמכסה שלה
חתוך במרכזו כך שנוצרת טבעת המחוברת לכוס .כל יום הוחלפו יחידות ההטלה בטריות ,במשך
כל חיי הצרעות .מכל יחידה ,נאספו ונספרו הגלמים ,הזבובים והצרעות שהגיחו ,הצרעות מוינו
לפי הזוויג.

תמונה  :1יחידות הטלה מלאכותיות לצרעות למעלה – יחידת הטלה לF. -
 ,arisanusהמבוססת על צלחת פטרי עם אגר עטוף בניר עדשות שעליו הביצים.
הצלחת מכוסה ברשת והצרעות עומדות עליה ומטילות מבעדה .למטה – יחידת
הטלה לטפילות הזחל-גולם  D. kraussiiו ,Psyttalia concolor. -מבוססות על
טבעת שסוגרת שתי פיסות בד משי ביניהן מזון זחלים וזחלים .הצרעות נעמדות
על הבד ומטפילות דרכו את הזחלים.
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תוצאות ודיון:
טפילי ביצה-גולם
העדפת גיל הפונדקאי:
 :F. arisanusהתוצאות (טבלא  )0מראות שהצרעה מעדיפה ביצים צעירות (בנות  82 -3שעות) על
פני מבוגרות (בנות  08שעות) ושגיל הביצים המועדף הוא  82שעות.
טבלא :1
גיל הפונדקאי (ביצים) המועדף על טפיל הביצה-גולם ( Fopius arisanusממוצע )SE ±
גיל הביצה
(שעות)

ביצים שמתו

גלמים שמתו

צרעות שהגיחו

שיעור הפגיעה*
()%

1

897.17 ± 98.98

148.25 ± 22.90

141.13 ± 19.94

69.19 ± 5.52

24

1283.07 ± 64.03

135.14 ± 19.36

130.50 ± 18.52

86.76 ± 3.37

48

794.84 ± 66.94

592.00 ± 87.58

590.00 ± 87.94

83.70 ± 4.17

13.65 ± 6.76
0.13 ± 0.13
0.50 ± 0.38
137.19 ± 62.94
72
*שיעור הפגיעה מחושב לפי סכום הביצים והגלמים שמתו ומספר הצרעות שהגיחו ביחס למספר הזבובים בקבוצת
ההיקש.

 :F. ceratitivorusהתוצאות (טבלא  )8מראות שהצרעה פוגעת קשה בביצים צעירות מאוד בנות
שעה אולם בביצים אלו נרשמה תמותה בלבד ( )18%ללא התפתחות של הטפיל .הצרעה כמעט לא
פוגעת בביצים בנות  88שעות – תמותה נמוכה ( )2%וללא התפתחות הטפיל .והיא מעדיפה
להתפתחות ביצים בנות  82שעות .הביצים המבוגרות ( 08שעות) כמעט לא נפגעו ( 5%בלבד).
טבלא :2
גיל הפונדקאי (ביצים) המועדף על טפיל הביצה-גולם ( Fopius ceratitivorusממוצע )SE ±
גיל
הביצה
(שעות)

גלמים בביקורת
(ממוצע )SE ±

שיעור הפגיעה
בביצים ()%

גלמים
בטיפול
(ממוצע )SE ±

מ ' הצרעות
שהגיחו
(ממוצע )SE ±

שיעור
טפילות
()%

4

215.75 ± 85.30

81.50 ± 18.40

62.22

0.00

0.00

41

146.75 ± 31.31

134.75 ± 47.47

8.18

0.00

0.00

14

202.50 ± 52.49

204.50 ± 26.58

0.00

78.25 ± 16.68

38.26

64

239.00 ± 24.26

261.00 ± 58.01

0.00

2.50 ± 0.29

0.96
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משך חיים והטלה יומית:
לשני מיני הצרעות יש תקופה משמעותית של קדם הטלה והם חיים שבועיים עד שלושה מעבר
לתקופת ההטלה (טבלא  ;3איור  8ו-איור  .)3קצב ההטלה היומית היה  ,5.2 ± 6.78ו3.2 ± 2.58 -
ביצים ליום ב F. arisanus -ו ,F. ceratitivorus -בהתאמה.

טבלא :3
משך חיים והטלה יומית של שני טפילי ביצה-גולם בזבוב הפירות הים תיכוני (ממוצע )SE ±
מין הצרעה

F. arisanus

F. ceratitivorus

מספר צרעות

11

12

משך החיים (ימים)

36.91 ± 2.01

42.1 ± 2.0

קדם הטלה (ימים)

10.73 ± 0.69

5.8 ± 0.5

משך הטלה (ימים)

17.64 ± 0.78

17.8 ± 0.9

אחר הטלה (ימים)

8.73 ± 1.83

18.4 ± 2.0

צאצאים נקבות*

73.09 ± 9.89

50.82 ± 13.36

צאצאים זכרים*

30.82 ± 3.98

54.76 ± 13.63

שעור נקבות ()%

70.3%

48.13%

*סך כל הצאצאים מתוקן למצב שכל הנקבות חיו והטילו במשך אותו מספר ימים

טפיל זחל-גולם D. kraussii -
העדפת גיל הפונדקאי:
עד גיל שבעה ימים ,ההטפלה אינה משפיעה על התגלמות הרימות (איור  .)9לעומת זאת רימות
סמוך להתגלמות (בגיל  2ימים) ,נפגעות באופן משמעותי כתוצאה מההטפלה ולא מסוגלות
להתגלם .הרימות בגיל  2ימים כבר אינן מתאימות להטפלה (איור  )1ולמעשה הצרעה מעדיפה
להטפיל רימות בנות  5עד  0ימים ,כשהגיל בו מתפתחים מרב הצאצאים הוא  0ימים .בגיל  0ו0-
ימים אחוז הנקבות המגיח הוא  82.88%ו ,08.00% -בהתאמה (איור  ,)1ולכן גילאים אלו נבחרו
כמתאימים ביותר לגידול הצרעה.
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צרעות ליום (ממוצע  ±ש.ת).
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גיל הרימות מיום ההטלה (ימים)
איור  :4מספר הגלמים הממוצע שהתקבלו מיחידות ההטלה שלא נחשפו לצרעות ( D. kraussiiהיקש)
לעומת היחידות שנחשפו להטפלה כתלות בגיל הרימות (שנספר מיום ההטלה) * .ו *** -מציינים מובהקות
סטטיסטית ברמה של  P<0.05ו P< 0.001 -בהתאמה (.)Tukey-Kramer HSD
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איור  :5מספר הזבובים הבוגרים שהתקבלו מיחידות ההטלה שלא נחשפו לצרעות (ביקורת) לעומת מספרם
ומספר הצרעות ( )D. kraussiiשהתקבלו מיחידות שנחשפו להטפלה כתלות בגיל הרימות (שנספר מיום
ההטלה).
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)Recovery (mean ± SE

Adult flies
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איור  :6מספר הצרעות (( )D. kraussiiזכרים ונקבות) שהגיחוו מיחידות ההטלה כתלות בגיל הרימות (שנספר
מיום ההטלה).

משך החיים והטלה יומית
הצרעה חיה בממוצע מעט פחות משלושה שבועות (טבלא  )9במשך חייה מטילה הצרעה בממוצע
קרוב ל 377-ביצים ,כאשר חלק מטילות אף למעלה מ ,177-ובקצב של  51ביצים ליום .אולם
מכיוון שהצרעות מטילות ביצים בעיקר בשבועיים הראשונים לחייהן (איור  ,)0טווח ההטלה
היומי שלהן גבוה בהרבה .שיא ההטלה היומית הממוצעת עמד על  13ביצים ,כשצרעה אחת אף
הטילה  25ביצים ביום אחד .שיעור הנקבות הממוצע עומד על .52%
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טבלא :4
משך החיים ,מספר הצאצאים כללי ,הטלה יומית ממוצעת והטלה מרבית ליום
של הצרעה D. kraussii
Offspring

)Longevity (d
13
15
8
29
21
22
12
22
23
23
11
13
25
24
18

Wasp

Max/
Day
57
28.33
24
51
77
61
35
45
65
67
69
89
42
49
45

Daily
Average
20.2
6.8
12.6
14.7
24.0
17.7
6.3
7.3
26.0
19.9
15.7
30.6
9.8
4.9
12.8

Females
)(%
50.00
55.88
59.41
49.18
48.32
66.07
56.58
64.60
59.13
54.27
70.52
63.82
67.76
55.93
62.77

262
102
101
425
505
389
76
161
597
457
173
398
245
118
231

89.00

30.62

70.52

597

29

53.62

15.29

58.95

282.67

18.6

Mean

18.10

7.76

6.90

166.97

6.19
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1
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5
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איור  :7מספר הצאצאים היומי הממוצע (זכרים ונקבות) של הצרעה .D. kraussii
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0

צרעות ליום (ממוצע  ±ש.ת).

Males

ב) יבוא וביסוס של אויבים טבעיים
בעיית מפתח בהדברת הזפי"ת היא ריבויי מקורות אילוח כמו חצרות בתים ,בוסתנים ומטעים
מוזנחים – בהם לא ניתן לטפל בחומרי הדברה .ההדברה הביולוגית מהווה למעשה את אחד
הפתרונות למקורות אילוח אלו והדברה ביולוגית יעילה תאפשר להפחית את אוכלוסיית הזבוב
במיוחד במקורות הדגירה שלו ולצמצם את מידת האילוח מהם לאזורים חקלאיים סמוכים.
ההדברה הביולוגית משתלבת הן עם משטר הריסוסים הקיים והן עם שיטת ה .SIT-מטרת
הפרויקט :יבוא ,אקלום ופיזור צרעות טפיליות לזבוב הפירות הים תיכוני על מנת שיתבססו
ויגרמו להורדת אוכלוסיות הזבוב .עד כה ייבאנו ארבעה מינים של צרעות טפיליות,P. concolor :
 F. arisanus ,D. kraussiiו .F. ceratitivorus -שני מינים תוקפים את שלב הזחל ושניים את
שלב הביצה.

תוצאות
עד כה ייבאנו מהוואי ,צרפת וגואטמלה ארבעה מינים של צרעות טפיליות .שניים מהם תוקפים
את הזבוב בדרגת הביצה ושנים את דרגת הזחל .תחילה לכל מין הותאמה שיטת גידול המבוססת
על המושבה של זבוב הפירות הים תיכוני המוחזקת במכון .לאחר ביסוס מושבה יציבה של
הצרעות במכון ,וקבלת אישורים מהגה"צ ,התחלנו לפזר את הצרעות ברחבי הארץ .עד סוף ,8332
פיזרנו בין עשרות אלפי למאות אלפי צרעות מארבעת המינים בעשרות אתרים בכל רחבי הארץ.
בנוסף אספנו מדגמים של פירות מאתרים שונים ברחבי הארץ על מנת לזהות התאקלמות
והתבססות של הצרעות .במקביל ,חקרנו היבטים שונים בביולוגיה של הצרעות – מציאת דרגת
הזבוב המועדפת להטפלה ,משך חיים ,הטלה יומית פוריות ואת שיעור הנקבות בין הצאצאים.
נתונים אלה אפשרו לנו לשפר את תנאי הגידול של הצרעות ואת הגיל המתאים ביותר לפיזור.
התאקלמות וההתבססות של האויבים הטבעיים המיובאים.
לאורך השנה המשכנו לאסוף מדגמי פירות מעשרות אתרים ,כולל הבוסתנים בהם דגמנו בקביעות
ובצורה מסודרת מגוון רחב של פירות נגועים בזבוב (טבלא  )1מהמדגמים התקבלו אלפי גלמים של
זפי"ת כשהפירות בהם מספר הגלמים לפרי היה גדול במיוחד היו :גויאבה ,פיטנגו ,ופיג'ויה .שיעור
הטפילות (מספר הצרעות ביחס למספר הזבובים הבוגרים שהגיחו מהגלמים) בשנת  8772היה
 ,55.8%גבוה מזה שנמצא בשנת ( 8770טבלא  .)1ככל הנראה ,הוספת המינים האקזוטיים
לקומפלקס הצרעות הטפיליות לזבוב ,היא זו שגרמה לעליה בשיעור הטפילות.
טבלא :5
סך כל מדגמי הפירות ,מספר האתרים והפונדקאים וכמות הפירות שנאספו בשנים 0227-8
Fruits

Hosts

Sites

Samples

Year

10,404

48

23

218

2007

8,354

37

22

154

2008
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טבלא :6
סך כל הגלמים ,הזבובים הבוגרים והצרעות שהגיחו מכל המדגמים שנאספו בשנים 0227-8
ושיעור הטפילות הכולל
Parasitism
)(%

No. of
Wasps

No. of
Flies

No. of
Pupae

Year

8.89

1702

19,152

33,682

2007

11.12

1382

12,427

21,855

2008

התבססות הצרעות :עד כה ראינו התבססות ברורה של שלוש צרעות P. concolor :וD. -
( kraussiiשתוקפות זחלים) ו( F. ceratitivorus -שתוקפת ביצים) .ההתבססות התבטאה
בהימצאות הצרעות באתר מסוים כעבור למעלה משנה ממועד הפיזור האחרון .בנוסף ניכר
שהצרעה  ,D. kraussiiנהייתה בשנת  8772הנפוצה ביותר מבין סך כל הצרעות (המיובאות
והמקומיות) שתוקפות את הזבוב (ראה איור בעמוד הבא) ,לעומת שנת  8770בה המין הנפוץ היה
הצרעה המקומית  .A. daciכמו כן  D. kraussiiהגיחה מגלמים של זבוב הזית במדגמי זיתים
שנאספו באתרים בהם כלל לא פוזרה (כמו כרם הזיתים של קיבוץ מגל).

את התוצאות פרסמנו לאחרונה בכתב העת הבינלאומי :Biological Control
Argov, Y. and Gazit, Y. (2008) Biological control of the Mediterranean fruit fly in
Israel: Introduction and establishment of natural Enemies, Biological Control 46
pp. 502-507.
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Eurytoma sp.
0.4%

P. vindemmiae
1.0%

P. concolor
5.2%

Syrphophagus sp.
0.3%

D. kraussii
30.1%
A. daci
58.4%

F. arisanus
0.1%

A

F. ceratitivorus
4.5%

Pachicreptoideus
vindemmiae
1.4%

Eurytoma sp.
0.4%

Psyttalia concolor
2.3%

Heterococcidoxenus
schlechtendali
2.9%
Aganaspis daci
19.0%

F.
ceratitivorus
6.8%
F. arisanus
6.7%

Diachasmimorpha
kraussii
60.9%

B
8330  התפלגות אוכלוסיית הטפילים שהגיחו במדגמים של זבוב הפירות הים תיכוני שנאספו בשנת:8 איור
. בגווני אדום – טפילים אקזוטיים, בגווני כחול – טפילים מקומיים,)B( 8332 ( ובמדגמים שנאספו בשנתA(
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תמונה  :0למעלה מימין :נקבה של  Fopius ceratitivorusמטפילה ביצים של זבוב שהוטלו בקומקוואט;
למעלה משמאל Diachasmimorpha kraussii:מטפילה רימות של זבוב מבעד לרשת.
למטה :מימין נקבה של  ,P concolorמשמאל נקבות של  P.humilisמטפילות רימות מבעד לנייר פרפילים.
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ועדת הדברה – דוח שנתי 4224
הדברת זבוב הפירות הים תיכוני בהדרים
דורון טימר
 .1היקף השטחים
תוכנית ההדברה בוצעה בכל שטחי הפרדסים בארץ  -סה"כ כ  052,333 -דונם פרדס בוגר.
בכ 1,777 -דונם מבוצעים שלשה פרויקטים ניסיוניים להדברת זבוב ע"י פיזור זבובים עקרים.
ההדברה בוצעה לפי הוראות תוכנית ההדברה והמגבלות אותם הציבה.
אקלים
השנתיים האחרונות היו שנות בצורת .בעונת  877002כמות הגשם הייתה כ 08% -מהממוצע הרב
שנתי ומספר ימי הגשם היו כ 13%-מהמצטבר הרב שנתי ,בעונת  877205כמות הגשם הייתה כ-
 02%מהממוצע הרב שנתי ומספר ימי הגשם היו כ  27%מהמצטבר הרב שנתי .בחודשים נובמבר
דצמבר היו לילות קרים במיוחד אשר קדמו מאוד את הבשלת הפרי ואת רגישותו לזבוב.
מאחר ושני החורפים האחרונים היו שחונים וחמים יחסית ,בחודשים נובמבר ודצמבר היה צורך
בריסוס כמעט מלא ונדרשה פעילות הדברה חלקית גם בחודש ינואר.
 .2שימוש בחומרים
לעומת השנים הקודמות חלה ב 8772-עליה בשימוש בחומרי הדברה החורגת מהעלייה בשטח
המטופל (טבלא  .)5דבר הנובע מהעלייה הגדולה באוכלוסיית הזבוב ומהצורך ביותר ריסוסים.
גם בעונת הפריחה האחרונה ,בשיתוף פעולה בין מועצת הצמחים למועצת הדבש ,הופסק בתקופת
הפריחה השימוש במלתיון בריסוס מהאוויר .מ –  81.3.72עד  85.9.72כל הריסוס האווירי היה רק
בסקסס .הריסוס מהקרקע ע"י טרקטורונים היה במלתיון.
כדי לעמוד בדרישת השוק המשותף לרמת שאריות מלתיון מתחת ל –  7.71ח"מ הופסק ב -
 3.58.72לחלוטין השימוש במלתיון ועברנו לריסוס בסקסס בלבד בריסוס האווירי והקרקעי.
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טבלא :1
שימוש במלתיון ובסקסס
שה

מלתיון
(מ"ק)

ק
(מ"ק)

שווה ער
ק
מלתיון* (מ"ק)

ה"כ שווה ער
מלתיון (מ"ק)

שטח
(אל י דו ם)

ליטר מלתיון
לדו ם לש ה

2002

5.76

171

07.6

5.776

1.2

07..1

200.

557.

.71

27.6

57756

1.1

07..6

2001

5.71

1276

.712

.2722

1.5

07110

2006

6.72

2001

671

527.

1..

07.62

2005

5171

2.72

677

5.7.

170

07.77

200.

5171

2.76

.7.

.171

171

07.77

2007

627.

5676

1571

7177

171

07116

*שווה ערך מלתיון חושב לפי  9ליטר סקסס =  5ליטר מלתיון
 .3ניטור
בסה"כ מוצבות בפרדסי ישראל  8,391מלכודות לניטור זבוב (איור  .)5מפת אזורי ניטור וסיכום
לכידות השוואתי ראה נספח .עובדה בולטת מהנתונים המצורפים היא העלייה הגדולה
באוכלוסיית הזבוב שחלה בשנתיים האחרונות .נתוני הלכידה בנשירים מראים מגמה דומה.

איור  :1מלכודת שטיינר 0נאדל לניטור זבוב .המלכודת
מצויידת בבקבוקון פלסטיק ובו טרימדלור (חומר משיכה
לזכרים) ו 9% -רעל נדיף דיויפאן ( )DDVPשגורם להם
למות במלכודת.

 .4שעות טיסה ושימוש במסוקים
כדי לעמוד במגבלות הריסוס שנקבעו ע"י הוועדה חלק מהריסוסים ,בעיקר באזור המרכז ,מבוצע
ע"י מסוק ולא מטוס (טבלא .)8
טבלא :0
שעות טיסה מטוסים קבועי כנף ומסוקים
3002

3002

3002

3002

3002

3002

סה"כ ש' טיסה

1006.

10150

100.2

10.10

10166

10151

סה"כ ש' מסוק

156

26.

201

2.1

.11

106

אחוז ש' מסוק

51.7%

85.8%

58.7%

57.3%

85.5%

87.5%

בשנים האחרונות יש עליה בשימוש במסוקים מהסיבות הבאות:
א) תלונות תושבים ודרישות המשרד לאיכות הסביבה
ב) עליה בשטחי גידולים רגישים
ג) מגבלות שהוטלו ע"י רשות שדות התעופה לגבי שדה התעופה בהרצלייה וטיסה ליד
נתב"ג.
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 .5ריסוסים מהקרקע
בחמש העונות האחרונות אנו מפעילים  9טרקטורונים לריסוס חלקות אסורות/בעיתיות מבחינת
ריסוסי אוויר .עלות הריסוס לדונם ע"י טרקטורון יקרה פי  3מהריסוס האווירי ויעילותו קטנה
יותר .בגלל תקלות ומגבלות מזג אוויר מפעילי הטרקטורונים מתקשים לעמוד בסבב הריסוסים
הנדרש.
היקף השטח המטופל ע"י הטרקטורונים היה גם השנה כ 2,777-דונם .סה"כ רוססו במהלך 8772
כ –  511,277דונם מהקרקע.
השנה רכשנו עבור הטרקטורונים מינוי למערכת איכון וניהול ציי רכב של חב' גלולי ()Galooli
המופצים ע"י חב' דיימקס .המערכת מנוהלת על שרתי חב' דיימקס הקולטת נתונים המשודרים
כל  1שניות ממכשירי  GPSהמותקנים על כלי הרכב ומציגה אותם בזמן אמיתי דרך אתר
אינטרנט .הנתונים נשמרים בשרתי החברה וניתן להפיק מהם דוחות פעילות ומפות בחתכים
שונים .הדוחות כוללים את נתיב הנסיעה ,מהירות הנסיעה ,ושעות פעילות .כרקע להצגת נתיבי
הנסיעה משמשת מפת ההדרים שאנו מנהלים ומעדכנים (איור .)8

איור  :0נתיב נסיעת הטרקטורון המרסס באזור עשרת כפי שמופיע על מפת ההדרים
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 .6תלונות על נזק זבוב וריסוס
רב התלונות (טבלא  )3היו על נזקים בזנים המוקדמים.
טבלא 3
מספר תלונות על נזק זבוב לעונה
עונה

מספר תלנות

02/01

26

0./02

1.

01/0.

16

06/01

10

05/06

5

0./05

5

07/0.

11

0./07

( 7עד ).0712

 .7תלונות תושבים על ריסוס אווירי
גם השנה מרבית התלונות התקבלו מישובים בהם נוספה אוכלוסיה גדולה של "לא חקלאים"
שבתיהם נבנו בסמוך לפרדסים קיימים .התלונות טופלו ע"י בתיה פלד מרשות הטבע והגנים
ובשיתוף עם רכז ההדברה האזורי ובכל המקרים נמצאו פתרונות לשביעות רצון התושבים.
המעבר לסקסס ,שאינו זרחן אורגני ,הרגיע את רב המתלוננים ,דף אינפורמציה בנושא סקסס
מופץ לכל המתלוננים המעוניינים.
 – SIT .8הדברת זבוב ע"י פיזור זבובים מעוקרים (זמ"ר).
בשנת  8772נמשכו שלשת הפרויקטים של הזמ"ר :נגב מערבי ,מזרח הכנרת ובית שאן.
מצוקת תקציב אילצה את ענף ההדרים לסגור את הפרויקט בנגב המערבי בסוף שנת  .8772המעבר
מהדברה בריסוס להדברה בשיטת הזמ"ר הוא תהליך רב שנתי ממושך והשיטה אינה מהווה
בטווח הקרוב פתרון להדברת הזבוב בקנה מידה ארצי.
הניסיון שנרכש בפרויקטים אלו מלמד ,כי באוכלוסיות זבוב גבוהות כפי שקימות היום בפרדסים
ובמטעים ,הפתרון לבעיית הזבוב טמון בשילוב אמצעי מניעה והדברה ואינו יכול להתבסס על
ריסוס בלבד.
 .9תוצאות ניטור
בגרפים המצורפים (איור  )3מוצגים נתוני הלכידה בדרום במרכז ובצפון בחמש השנים האחרונות.
ממוצע הזבובים לסבב בשנה האחרונה הוא הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות ואנו מניחים כי
הוא הגבוה ביותר מאז שהוחל בניטור .כמות הזבובים הגבוהה ביותר לסבב נוטרה באזור הצפון,
אזור קר יותר שבו בד"כ אוכלוסיית הזבוב נמוכה בהשוואה לשאר האזורים .מכיוון שהערכים
הגבוהים ביותר היו באזור קריית שמונה אנו מניחים כי הדבר נובע מסניטציה גרועה במיוחד
במטעי הנשירים.
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אוכלוסיית הזבוב הגבוהה ,למרות הריסוסים האינטנסיביים ,היא אות אזהרה .הדברת הזבוב
אינה יכולה להסתמך על ריסוסים בלבד יש להפעיל סניטציה טובה כדי למנוע התפתחות
אוכלוסיות מגה גדולות כמו שנמצאו בשנה האחרונה.
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איור  :3נ תוני הלכידה של הזכרים שנרשמו בחמש עונות ההדרים האחרונות בדרום ,במרכז ובצפון הארץ.
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 .11נתוני ריסוס עונת 0228/9
המעבר ממלתיון לסקסס ב–  5.58.72מיקד את תשומת הלב לשימוש בחומרים ושעות טיסה
להדברת הזבוב .הטבלאות המצורפות (בטבלא  )9מפרטות את השימוש בחומרים ושעות טיסה
לפי חודשים ומציגות את מספר הדונמים שרוסס כל חודש.
טבלא 4

89
182
226
232
116
75
35
40
23
9
1,029

44
64
76
110
64
45
17
20
30
6
476

158
249
302
360
200
144
73
72
64
15
1,636

24
4
17
20
23
21
12
10
130

5,567
10,690
16,050
14,777
306

262
296
273
268

10,313
18,094
25,458
21,687
364

47,390

1,099

75,916

1,950
3,995
5,290
14,182
30,330
23,638
11,725
9,318
7,128
1,309
108,864

172,921
378,870
525,275
551,808
296,468
235,618
116,515
87,761
59,978
9,267
2,434,481

20,773
23,791
22,067
22,491
20,267
15,278
9,949
12,038
11,551
893
159,098

193,694
402,661
547,342
574,299
316,735
250,896
126,464
99,799
71,529
10,160
2,593,579

ULV
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר
פברואר
מר
אפריל
מאי
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הערכת תקיפות מערכת תומכת החלטה מרחבית לריסוס
הדרים – "המצילה"
דורון טימר
בשיתוף עם
יפית כהן( 1חוקרת ראשית) ואביהוא כהן
5המכון להנדסה חקלאית ,מנהל המחקר החקלאי8 ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,
הטכניון
0,1

ההדברה בזבוב הפירות בהדרים מתבצעת באורח מאורגן ומרכזי .מועדי ההדברה והחלקות
לריסוס נקבעים ע"י שלשה רכזי הדברה אזוריים הנעזרים במערך מיפוי פרדסים ממוחשב וברשת
ארצית של כ –  8,177מלכודות .במהלך שלוש השנים האחרונות פותחה מערכת תומכת החלטה
מרחבית (מתה"מ) – Medfly Control in Israel (MedCila) :או בעברית' :מצילה' ,אשר מטרתה
העיקרית הינה לסייע לרכז לקבל החלטות מבוססות יותר לגבי ריסוס הזבוב בהדרים .במסגרת
פיתוח המערכת פותחו מודלים המכמתים את השפעתם של המשתנים השונים על ההחלטה
לריסוס :מספר זבובים ו'עין-כחולה' במלכודת הקרובה בארבעת הסבבים האחרונים ,רגישות הזן
בהתאם לתקופה ,ימי מעלה מצטברים ,מגמת עליה/ירידה באוכלוסיית הזבוב ולכידות בסביבה
הקרובה .בסופה של כל הרצה המערכת מפיקה שכבת חלקות שממוינות לארבע המלצות
עיקריות :יש לרסס ,מומלץ לרסס ,מומלץ לא לרסס ,אין לרסס .בנוסף המערכת מציינת חלקות
קטופות ,צעירות ,עקורות וכאלה שעליהן קיימות מגבלות ריסוס (כמו קרבה לגידולים אורגניים).
עם סיום שלב פיתוח המערכת בוצעה בחינת תקפות המערכת באמצעות השוואה בין המלצות
המערכת ובין החלטות רכזים על בסיס נתונים אמיתיים .לשם כך ,הוכן בסיס נתונים לכ117-
חלקות ( 5,377דונם 37 ,זנים) באזור הצפון אשר כלל :שכבת חלקות עם זנים 55 ,מלכודות עם
נתוני לכידות של  9סבבים אחרונים 3 ,תחנות מטאורולוגיות עם נתוני הצטברות ימי מעלה (איור
 .)5כל הנתונים עודכנו לתאריך  .1.58.8770ה"מצילה" הורצה על בסיס הנתונים והפיקה המלצות
לריסוס.

איור  :1גבולות אזור המחקר
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חמישה רכזים בהווה ובעבר הוזמנו לקבל החלטות לריסוס אזור הבדיקה ,פעם ראשונה ללא
שראו את המלצות המערכת ופעם כאשר לפניהם מוצגות המלצות המערכת (איור .)8

איור  )a( :2המערכת הרגילה בה משתמשים המומחים ו )b(-המלצות ה"מצילה"

בסוף התהליך הושוו החלטות הרכזים לפני ואחרי עם המלצות המערכת .איור  3מציג את
ההשוואה בין החלטת רוב הרכזים ובין המלצות המערכת.
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הרכזים ובין המלצות המערכת .באפור בהיר
איור  :3מידת ההסכמה בין החלטות
snoitadnemmoceR yarpS
snoitadnemmoceR
yarpS
ובאפור כהה לאחר שנחשפו אליהן
להמלצות המערכת
לפני שהרכזים נחשפו

המערכת ,גם ללא היחשפות
הרכזים עם
מההשוואה ניתן לראות כי מידת ההסכמה של
0
0
0
0
0
0
שהרכזים 0נחשפו להמלצות המערכת
להמלצותיה ,עומדת על שיעור יחסית גבוה של  .03%לאחר
4040 40
40 0 0
# 0 4040 40
40 0 0
#
** 0
0
דוגמא הממחישה כי החלטות
מראה
מידת ההסכמה שלהם עם המערכת גדלה ב .51%-איור9#* 00
#
#
**
#
*
41
40
0
0
4041
100 100
לרסס" והן להיפך.
הרכזים לאחר חשיפה למערכת השתנו הן
מהחלטה " 0
לרסס" להחלטה" 0לא0 -
100 100
100
0
100
100
100
100
#
100
100
קבלת ההחלטות של הרכזים .יתר על-כן ,כלל
את
בהחלטה מייעלים
100אלו
אנו מניחים כי שינויים
#
** 100
41
100
100
100
41 100
100
100
100
41
#
לירידה ב 51% -במספר החלקות לריסוסMeters .
100
הביא41
הרכזים
השינויים בהחלטות
100
#
**
42 100 100
0 100Meters
200 300 400
100
100
42 100#
100#
**

100 200 300 400

0

erusopxe EROFEB noisiced s'trepxE
erusopxe EROFEB noisiced s'trepxE
snoitadnemmocer metsys ot
snoitadnemmocer metsys ot
Legend
Legend
Decisions without recommendations
Decisions without recommendations
Not sprayed
Not sprayed
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Sprayed

#
*
*#

#
*
*#

#
*
*#

#
*
*#
#
*
*#

#
*
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erusopxe RETFA noisiced s'trepxE
erusopxe RETFA noisiced s'trepxE
snoitadnemmocer metsys ot
snoitadnemmocer metsys ot
Legend
Legend
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#
*
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#
*
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#
#
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#
*
*#
#
*
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איור  :4השוואה בין החלטות רכז לפני (למעלה) ואחרי (למטה) היחשפות למערכת.
בכחול ההחלטה היא "לא-לרסס" ובאדום ההחלטה היא "לרסס" .באפור מסומנות
החלקות בהן ההחלטה לפני ואחרי היחשפות למערכת הייתה זהה.
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איור  5מציג שכיחות של המלצות המערכת לפי ארבע הקטגוריות .שתיים מן הקטגוריות הן חד-
משמעיות :לרסס או לא-לרסס ושתיים הינן בגדר המלצות בלבד .בצורה זו ,השימוש במערכת
מאפשר לרכז להתמקד בחלקות בהם ההמלצה איננה חד-משמעית ואשר בהן מומחיותו וניסיונו
נחוצים ביותר.

איור  :5אחוז החלקות לפי סוג המלצות המערכת.
מומלץ לרסס
=Recomm
לא מומלץ לרסס
=Not recomm
דרוש ריסוס
=Required
לא דרוש ריסוס
=Not required

לסיכום ,השימוש ב"מצילה" יביא לדעתנו לשיפור בתחומים הבאים:
 .5ירידה בשטח המרוסס בכל סבב – משמעות כלכלית וסביבתית;
 .8שיפור בהליך קבלת החלטות הרכזים – ביסוס ההחלטות על יותר אינפורמציה;
 .3המערכת מאפשרת תיעוד של החלטות הרכזים והמפות שהופקו;
 .9המערכת מרחיבה את יכולות הבקרה על מערך הריסוס.
השלב הבא הוא הפיכת המערכת לכלי יישומי לשימוש הרכזים .הטמעת המערכת תתבצע בצורה
הדרגתית תוך מעקב זהיר אחר תקיפות ההחלטות המתקבלות באמצעותה.
רשימת פרסומים
Cohen, Y., Cohen, A., Hetzroni, A., Alchanatis, A., Broday, D., Gazit, Y., and Timar
D. 2008. Spatial decision support system for Medfly control in citrus.
Computers and Electronics in Agriculture, 62(2): 107-117.
Cohen, A., Cohen, Y., Broday, D., and Timar D. 2008. Performance and acceptance
evaluation of a knowledge-based SDSS for Medfly area-wide control.
Journal of Applied Entomology 132: 734–745.
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עמידות הזבוב למלתיון
יואב גזית ,רותי עקיבא ושגיא גבריאל
בשנים האחרונות אנו עדים לכך שהזפי"ת פיתח עמידות מסוימת למלתיון .אחת לשנה – שנתיים
ביצענו מבחני טוקסיקולוגיה בהם בדקנו את תמותת הזבובים כתלות במינון המלתיון לו נחשפו.
ביצענו את המבחן תוך השוואה בין זבובי בר שנאספו מפירות נגועים ובין זבובים ממושבה
שמוחזקת במעבדה משנות ה 17-ללא כל חשיפה לחומרי הדברה .המבחנים נערכו בכלובים קטנים
כשבכל אחד מונח פרי שהוטבל בתחליב מלתיון במינון מסוים או במים (היקש) ,יחד עם מים
ומזון .לכל כלוב הוכנסו זבובים והתמותה שלהם נרשמה כעבור  89שעות.
התוצאות מצביעות על כך שמשנת  8771נרשמת מגמה של עמידות בזבובי הבר ,כאשר בשנת 8770
נדרש מינון גבוה בסדר גודל (פי עשרה) לעומת שנת  ,5552על מנת לגרום לאותה רמת תמותה של
זבובים .עמידות למלתיון דווחה במקביל (ב )8770 -גם על ידי קבוצת מחקר מספרד ,אולם
לטענתם אין מדובר בהתפתחות של זנים עמידים למלתיון אלא בעמידות נרכשת כתוצאה
מחשיפה נמרצת .כלומר ,כאשר החשיפה למלתיון תופסק ,תוך מספר דורות הזבוב יאבד עמידות
זו.
LC50

R2 = 0.7551

1,000

R2 = 0.9846

() ppm

100

מי ון המלתיון

LC95

10,000

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

שה
שינויי ב LC50 -וב LC95 -של המלתיון – כלומר בריכוזים ( )ppmהדרושים כדי לגרום ל 17%-ול51% -
תמותה בזבובי בר  ,במבחני הטוקסיקולוגיה שנערכו במכון בעשר השנים האחרונות .הערכים (51% 
פידושל) חושבו לפי מודל של רגרסיה ליניארית והחיצים מציינים את מגמת העלייה של השנים
האחרונות.
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ניהול ופיקוח שלושה מיזמי זבובים מעוקרים (זמ"ר)
יואב גזית ודורון טימר
מבוא :המעבר מהדברת זבוב באמצעות חומרי הדברה להדברתו בשיטת החרקים המעוקרים –
 (Sterile Insect Technique) SITהוא מעבר משיטת הדברה פשוטה לביצוע ומוכחת ביעילותה,
לשיטת הדברה באמצעיים ביולוגים המושפעת מגורמים רבים ,דורשת שינויים בפרוטוקול הגידול
וידע מקצועי מעמיק .מעבר כזה כרוך בתהליך ארוך של לימוד ,הפקת לקחים ושינוי הרגלי עבודה.
אין נושא אחד בכל תהליך ה ,SIT -או כפי שכינינו אותו בעברית זמ"ר (זבובים מעוקרים) ,שלא
הותאם ושופר במהלך התקופה – מתהליך ייצור הזבובים ,הלוגיסטיקה ,הפיזור ,הניטור ,בדיקות
הפרי ,הקפדה על סניטציה וכן ניהול הפרויקט ,שיתוף פעולה ותהליך קבלת ההחלטות.
המטרה :יישום שיטת הזמ"ר בקנה מידה קטן ובאזור מוגבל כאמצעי להפחתת אוכלוסיית זבוב
הפירות הים תיכוני בתנאי הארץ.
שלושה מיזמים של זמ"ר יצאו לדרך בשנים  .8771-0בשלושתם פיזור הזבובים המעוקרים מתבצע
מהקרקע (משקיות נייר) ,פעמיים בשבוע ,את הפרויקטים מלווה ניטור קפדני ,הקפדה על
סניטציה מחמירה שעיקרה – קטיף מלא של העצים והשארת החלקות הקטופות נקיות לחלוטין
מפרי וכן ,טיפול במוקדים של זבוב (שנקבעים על פי ממצאים בשטח ומלכודות ניטור).
חלקו של המכון להדברה ביולוגית היה בניהול ,בביצוע כל הריסוסים , ,בכתיבת והתאמת
פרוטוקולים מפורטים להפעלה ,בעיבוד נתוני הניטור הגולמיים ,הפקת דו"חות שבועיים .על פיהם
גובשו ביחד עם הצוותות המקצועיים דרכי פעולה.
כמו כן ,תמך המכון בפרויקטים בבקרת איכות שוטפת של הזמ"ר ובהמלצות לשיפור ,כמו הנחייה
לשלב טיפול ארומאטי בג'ינג'ר לשיפור פעילות הזבובים.
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זמ"ר נגב מערבי
דורון טימר ויואב גזית
בשיתוף עם
מרים זילברשטיין ,1שמואל גרנר ,1שי פרס ,1שמעון זנדני ,1ליאת גהאנמא ,0משה וויס 0יואל
3
דרישפון
5ביו-פליי ,שדה אליהו בע"מ8 ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות,
9מהדרין פרי-אור
פרויקט זמ"ר נגב מערבי ,התנהל בשבעה גושי הפרדסים בנגב המערבי (כ 5,377 -דונם) ובשני
הקיבוצים שבקרבתם – גבולות וצאלים (איור  .)5בסה"כ הפרויקט השתרע על פני כ 57,777 -דונם.
הפרויקט החל בסוף החורף של שנת  8771פוזרו בו  877זבובים מעוקרים לדונם לשבוע והוא נמשך
שלוש עונות רצופות – עד סוף  .8772בשל אילוצי תקציב ,נסגר חלקו הגדול של הפרויקט וכעת
הוא מתנהל במתכונת מצומצמת ושונה בגושי הפרדסים הסמוכים לאופקים – גד"ש חברון
ומבואות ירושלים (ראה איור .)5
במשך התקופה ,במקביל לפיזור הזבובים המעוקרים ,ניתנו בשטח הפרויקט גם ריסוסי תגבור
במקרים שאוכלוסיית הזבוב התרוממה .כעקרון ,מדיניות הריסוסים בפרויקט לא חרגה
מהמדיניות הננקטת בכלל הפרדסים – כלומר ריסוסי פיתיון (מלתיון או סקסס) בנפח זעיר
ובפסים והימנעות מריסוס בחלקות קטופות או בחודשי הקיץ (מאי – יולי) על מנת למזער את
הפגיעה במאזן הביולוגי בפרדס.
שלוש עונות ההדרים בפרויקט הסתיימו ללא כל נזק בפרי .אולם מדיניות הריסוסים שנדרשה
במקביל לפיזור הזמ"ר הייתה נמרצת וממושכת מהצפוי .בכל שנה רמת זבובי הבר התאפיינה
בשני גלים (איור  .)8האחד בקיץ (שיאו בתחילת יולי) והשני בסתיו (שיאו באמצע נובמבר) .בכל גל
של לכידות ,לכידת הזכרים הקדימה בשבועיים לערך את לכידת הנקבות .בהשוואה לחלקות
הביקורת בקרבת הפרויקט – תלמי יוסף ושדה ניצן ,שנמצאו תחת מדיניות הריסוס האווירי ,רמת
הזכרים בפרויקט לא הייתה שונה (איור  )3רמת הנקבות הייתה נמוכה יחסית לזו שבשדה ניצן.
לסיכום ,לאורך שלוש עונות הפרויקט המגמה המעורבת של לכידות הזבוב ומצב הזבוב בביקורות,
אינם מצביעים על השפעה מובהקת של הזמ"ר על אוכלוסיית הזבוב .לא ברור מדוע לא נרשמה
הצלחה .אולם לכל הנוגעים בדבר נראה שיש עוד מה לשפר ביישום השיטה .ראשית – מדיניות
הריסוסים בפרויקט .אמנם מדיניות זו טובה לממשק הדברה רגיל בפרדס ,הייתה ככל הנראה
"עדינה" מכדי להוריד באופן מוחלט את אוכלוסיית הבר – הורדה שחיונית כל כך על מנת ששיטת
הזמ"ר תפעל .שנית – הסניטציה – ביצוע הסניטציה בשטח הפרויקט (בעיקר בעונה הראשונה) לא
היה מספק לפרויקט זמ"ר ואפשר לאוכלוסייה מקומית משמעותית להתקיים גם מעבר לעונה.
במהלך שלוש עונות הפרויקט ,הודות לשיתוף פעולה משתפר של הפרדסנים נרשם שיפור גדול
בנושא הסניטציה ומספר החלקות בהם נאלצנו לבצע "תיקוני סניטציה" לאחר סיום הקטיף
המסחרי הלך וירד .הלקח העיקרי בנושא הסניטציה הוא כי הקטיף המסחרי צריך להסתיים
בחלקה נקייה מפרי .כל פעולת סניטציה לאחר סיום הקטיף יקרה וגורמת להוצאות מיותרות.
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איור  :1מיפויי גיאוגרפי של שטח פרויקט זמ"ר נגב מערבי
גושי הפרדסים מסומנים באדום .מימין מסומן בצהוב שטח פרויקט אופקים

לכידות בר בזמ"ר גב מערבי
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תארי

איור  :0רמת הזבובים העקרים וזבובי הבר בפרויקט זמ"ר נגב מערבי  -על פי מלכודות הניטור.
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זבובים למלכודת ליום

זכרים בג'קסון
נקבות בטפרי
עקרים

40

זמ"ר
ב  -שדה ניצן
ב  -תלמי יוסף

30
זבובים

20
10
0

40

זמ"ר
ב  -שדה ניצן
ב  -תלמי יוסף

30

10
0
28.2.09

29.12.08

29.10.08

29.8.08

30.6.08

30.4.08

29.2.08

30.12.07

30.10.07

30.8.07

1.7.07

תארי
איור  :3רמת זבובי הבר בפרויקט זמ"ר נגב מערבי לעומת רמתם בפרדסי הביקורת
למעלה – זכרים למלכודת ליום ,למטה – נקבות למלכודת ליום.
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זבובות

20

זמ"ר צפוני
דורון טימר ויואב גזית
בשיתוף עם
מרים זילברשטיין ,1ליאת גהאנמא ,0ריקי מורחין,0משה וויס ,0מיקי נוי ,3ניצן רוטמן ,3קליף
4
להב ,3שוש פלס ,4יואב בן ישי ,4איל בשן 4ויוסף הלפרין
3
5ביו-פליי ,שדה אליהו בע"מ8 ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות ,שה"מ,
משרד החקלאות9 ,מיג"ל ,מו"פ צפון ,משרד החקלאות.

בשנת  8770הורחב פרויקט זמ"ר
בתרה הוותיק ,שהתנהל משנת
 8771בגוש המטעים שליד מעלה
גמלה (כ 5877 -דונם) לכוון צפון
מזרח הכינרת .הפרויקט המורחב
כולל את מטעי הפרי שלמורדות
הגולן לאורך החוף הצפון מזרחי של
הכינרת מגשר אריק בצפון עד
ללשון הכורסי בדרום (איור  5ו.)8-
וכן את שני המושבים רמות ומעלה
בסמיכות
שממוקמים
גמלא
למטעים (ראה מפה) הרכב המינים
במטעי הפרויקט הוא מנגו ()01%
והדרים ( )87%שהם שני הגידולים
העיקריים וכן רימון ,משמש ,ליצ'י,
גויאבה וענבים .בפרויקט מפוזרים
 317זבובים מעוקרים לדונם לשבוע
והוא נמשך כבר שתי עונות רצופות.

איור  :1מיפויי גיאוגרפי של שטח פרויקט זמ"ר צפוני – ההדרים
מצוינים בצהוב והמנגו בסגול.

שתי העונות האחרונות הסתיימו ללא נזקי זבוב חריגים לעומת שנים קודמות ,תוצאות הניטור
מצביעות על מגמה של ירידה הדרגתית ברמת הזבוב הקיצית והסתווית (איור  )3ורוב התקופה על
רמה נמוכה יותר מהרמה בביקורת (איור  .)9במקביל נרשמה מגמה של הפחתת הריסוס בשטח
הפרויקט לעומת אשתקד .מוקדם מידי ליחס מגמות אלה לשיטת הזמ"ר ,אולם הן בהחלט
מעודדות .השילוב של פרדסי הדרים ומטעי מנגו מתבטא גם באוכלוסיית הזבוב .אנו בהחלט
רואים מעבר של זבוב מההדרים למנגו וחוזר חלילה .מצבים בהם ירידת הלכידות במנגו מלווה
בעלייתן בהדרים ולהפך (איור  . )1כמו כן ,נראה הבדל בין ניטור הזכרים לניטור הנקבות.
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איור  :0דורון במורדות הגולן ,מעל מושב רמות הצופה אל עבר אזור פרויקט הזמ"ר הצפוני

60
זכרים בג'קסון
נקבות בטפרי

40

20

0
7.5.09

8.3.09

6.1.09

6.11.08

6.9.08

7.7.08

7.5.08

8.3.08

7.1.08

7.11.07

7.9.07

8.7.07

8.5.07

איור  :3רמת הזבובים  -העקרים והבר בפרויקט הזמ"ר הצפוני.
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9.3.07

תארי

זבובים למלכודת ליום

עקרים בג'קסון

30

זכרים בזמ"ר
נקבות בזמ"ר

20

10

זבובים למלכודת ליום

זכרים בביקורת
נקבות בביקורת

0

7.4.09

6.2.09

8.12.08

9.10.08

10.8.08

11.6.08

12.4.08

12.2.08

תארי
איור  :4רמת הזבובים בפרויקט לעומת רמתם בחלקות הביקורת.

15
הדרים

10

5

0
30.4.09

1.3.09

30.12.08

30.10.08

30.8.08

30.6.08

30.4.08

1.3.08

31.12.07

31.10.07

31.8.07

1.7.07

1.5.07

2.3.07

תארי
איור  :5לכידות הזכרים בפרויקט זמ"ר צפוני במטעי המנגו ובפרדסי ההדרים.
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זכרים למלכודת ליום

מנגו

זמ"ר בית שאן
דורון טימר ,דב ניר ויואב גזית
בשיתוף עם
מרים זילברשטיין ,1שי פרס ,1יובל כהן ,1לאה סלע ,1משה וויס ,0ריקי מורחין ,0שמואל גרוס,3
5
דוד גפן ,3שי מיטל ,4עומר גזית
3
5ביו-פליי ,שדה אליהו בע"מ8 ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות ,שה"מ,
משרד החקלאות4 ,אגרונומיה מתקדמת (אג"מ)1 ,פרדס אזורי – בית שאן.

פרויקט בית שאן ,יצא לדרך בסוף שנת  8770בגוש הפרדס האזורי בית שאן שליד הקיבוצים שדה
אליהו וטירת צבי .הפרויקט מתבצע על שטח כולל של כ 8177 -דונם (איורים  5ו .)8-לפרויקט
מערכת מקצועית-ארגונית שקבלה אחריות על הפעלת כל הרכיבים הקשורים לזמ"ר ,מערכת
שפעלה בכפיפות לועדת היגוי ארצית .בפרויקט הושם דגש על ניטור הזבוב (אופי המלכודות –
לזכרים או לנקבות ,דפוס וצפיפות הפיזור שלהן בפרדס ובין הזנים השונים וציפוף מלכודות
לאיתור מוקדים ) .כמו כן הושם דגש על סניטציה קפדנית מאוד בשטח גם תוך כדי וגם לאחר
הקטיף .ניטור אוכלוסיית הזבוב בפרויקט (איור  )3החל במרץ  – 8770כמה חודשים לפני התחלת
הפיזורים (ינואר  .)8772בפרויקט מפוזרים  317זבובים מעוקרים לדונם לשבוע והוא נמשך כבר
שתי עונות רצופות.

שדה אליהו

טירת צבי

איור :1מיפויי גיאוגרפי של שטח פרויקט זמ"ר בית שאן
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איור  :0פרדס אזורי בית שאן.
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04.07

איור  :3לכידות זבובים מעוקרים וזבובי בר פרויקט זמ"ר בית שאן.

01.07

תארי

זבובים למלכודת ליום

30

סניטציה
דורון טימר ויואב גזית
נושא הסניטציה הוא אבן הנגף החשובה ביותר לפרויקט זמ"ר ולהדברת הזבוב בכלל .כאשר
אוזכרה הסניטציה בפורומים של חקלאים או מגדלים ,היא כמעט סתמה את הגולל על
הפרויקטים בטוענה שאינה ברת ביצוע .במהלך הפרויקט אחת המטרות הייתה ללמוד ולעמוד את
היקף בעיית הסניטציה .נקבע פרוטוקול לבדיקת רמת הסניטציה בחלקה ומפקח מטעם הפרויקט
בדק וסקר כל חלקה בה הסתיים הקטיף .נתוני הסקר הדגישו את העובדה כי חלק ניכר מהחלקות
מהווה לאחר הקטיף מוקד אילוח והפצה של הזבוב .
הסיבות להזנחת פרי בחלקות מגוונות (איור  .)5בראש וראשונה ישנם אילוצים הכלכליים כמו
זנים בעלי ערך נמוך יחסית .בנוסף ,במקרים בהם מתבצעת מכירת הפרי בעודו על העצים
("מכירת דמאן") ,מבוצע הקטיף על ידי גורמים זרים כאשר לפרדסן יש פחות שליטה עליהם.
עצים חריגים עם פרי לא מסחרי (עלעלת) גם כן לא נקטפים .מעבר לסיבות אלה ישנן גם סיבות
בוטאניות כמו התאחרות ההבשלה בשל פריחה מאוחרת או קטיף בשלב שהפרי עדין ירוק ונעלם
מהעין.

איור  :1בעיית הסניטציה בפרויקט הזמ"ר
למעלה משמאל תופעת ה"דרדלעך" במנגו,
התפתחות מוקדמת של פרי מנוון אך זמין
כפונדקאי לזבוב .למעלה מימין – חלקת נובה
(סנטינה) בנגב המערבי לאחר הורדת כל הפרי
שנשאר על העצים לאחר (!!) הקטיף .למטה
משמאל – אשכולית לבנה שנשרה בגלל הזבוב
בפרדס שלא נקטף .כל אשכולית יכולה
לאחסן ו"לייצר" עשרות זבובים

48

במסגרת פרויקט זמ"ר בבשור נאלצנו במספר פרדסים לבצע "קטיף נקיון" לאחר סיום הקטיף
המסחרי.בטבלה  5שלהלן ,מרוכזים מס' ימי העבודה לדונם והעלות שהיה צורך להשקיע כדי
לנקות את העצים מהפרי שנשאר עליהם .כמויות הפרי הגדולות שנקטפו מהעצים הפתיעו מאוד
אותנו ואת הפרדסנים .אף אחד לא היה מודע לכמויות הפרי הגדולות הנשארות על העצים.
במיוחד בלט הדבר בזני קליפים הנקטפים סלקטיבית ובזן נובה שעציו גדולים וסבוכים .אנו
מציגים כאן את הנתונים כדי להדגיש את העלות הגבוהה ,עד  301שח' לדונם ,של קטיף ניקיון
לאחר סיום הקטיף המסחרי .המסקנה החד משמעית היא כי יש לבצע את ניקוי החלקה מפרי
במהלך אחד יחד עם הקטיף המסחרי .סריקת עצים וקטיף פירות שנשארו ע"י פועלי הקטיף
חוסכת הפעלת קבוצת פועלים מיוחדת ,שינוע מיכלים וכו' ,יתרונה הנוסף הפרי נקטף למיכלים
מסולק מהחלקה ומ תקבלת עבורו תמורה המכסה בחלקה או יותר את פעולת הניקיון המשולבת
בקטיף המסחרי.
טבלא 1
קטיף ניקיון בפרויקט זמ"ר בבשור ,ימי עבודה ועלות לדונם
מחיר יום עבודה:

₪ 250.00
'

80198
80218
51116
80199
80237
51118
80194
479
80272
51122
51117
80195
80193
9104
80219
474
80201
51157
80176
459
5537
497
9102
80197

ניוהול
נובה
נובה
מיכל
נובה
נובה
ניוהול
נובה
נובה
מינאולה
נובה
מינאולה
וינולה
אורה
אשכולית ל
נובה
ראשון
מינאולה
נובה
נובה
מינאולה
ראשון
ראשון
ניוהול

3
43
89
10
36
72
3
146
22
22
48
3
9
16
14
53
4
8
7
72
11
4
13
4

2
31
70
8
31
70
3
205
32
33
72
5
17
34
31
118
9
19
17
189
29
11
37
12
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1.50
1.39
1.27
1.25
1.16
1.03
1.00
0.71
0.69
0.67
0.67
0.60
0.53
0.47
0.45
0.45
0.44
0.42
0.41
0.38
0.38
0.36
0.35
0.33

375
347
318
313
290
257
250
178
172
167
167
150
132
118
113
112
111
105
103
95
95
91
88
83

בחודשים נוב' דצמ' נעשה ניקוי החלקות ע"י תלישת הפרי לקרקע ולא איסופו למיכלי קטיף .זאת
מתוך הנחה כי במהלך החודשים ינואר פברואר ,שבהם אין פעילות זבוב בפרדס ,הפירות ירקבו
ולא יהוו יותר פונדקאי לזבוב .באיור  8מוצגות תוצאות בדיקת פירות נובה (סנטינה) שנקטפו
בקטיף הסניטציה והושארו בפרדס על הארץ (בתקופת ינואר-מרץ  .)8770הפירות נקטפו מהעץ
(זמן  )7או נאספו מהארץ לאחר זמנים שונים ממועד הקטיף (עד  18יום) ,הובאו למכון ונחשפו
בכלובים לזבובים להטלה .מספר הגלמים הממוצע לפרי ושיעור הפירות שהזבובים אלחו כתלות
במשך הזמן שהפרי היה על הקרקע מופיע באיור  8שלהלן.

ירות גועים ( )
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50
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4

25
R2 = 0.9915
R2 = 0.9849
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זמן על האר (ימים)
איור  :0היכולת של פירות נובה (סנטינה) להוות פונדקאי לאחר שנקטפו והושארו בפרדס על הארץ

50

גלמים ל רי

100

16

הפוטנציאל "הזבובי" של האשכולית הלבנה
יואב גזית
דרך נוספת ללמוד את בעיית הסניטציה היא על
ידי בדיקת הפוטנציאל ה"זבובי" שיש לפירות
פונדקאי שונים .למשל – האשכולית הלבנה.
מבחינת הזבוב ,נחשבת האשכולית הלבנה לאחד
הפונדקאים המועדפים בפרדס .על מנת להמחיש
את היקף בעיית הסניטציה מבחינת הזבוב ,להלן
חישוב הפוטנציאל ה"זבובי" של פרי שנשאר
בפרדס .במאי  8772הובאו למכון אשכוליות נגועות
מכמה פרדסים בארץ .בממוצע התפתחו בכל פרי
בין  52גלמים (בפרי מפרדס 'גן ירקון') ללא פחות מ
 557גלמים (בפרי מפרדס 'בשור א') .מכאן
שאשכולית אחת בחודש מאי 'מייצרת' בממוצע 97
גלמים .אם בפרדס נשאר אחר הקטיף פרי בודד על
כל עץ ,מדובר בכ 17 -פירות לדונם ,שמסוגלים
'לייצר'  8777זבובים בכל דונם.
הוכחה למציאותיות התחשיב הנ"ל קבלנו ביוני
 ,8770לאחר סיום עונת הקטיף ,בניסויי של סימון,
פיזור ולכידה של זבובים מעוקרים בפרדס
אשכולית במושב יסודות .במרכז חלקת אשכולית
בת כ 17 -דונם פוזרו  17,777זבובים מעוקרים
(מסומנים) .למעלה מפי ארבעה יותר זבובים
מעוקרים בהשוואה לפיזור בפרויקט רגיל .כעבור
יומיים ,הוצבו בשטח מלכודות ניטור על מנת
לבדוק את פיזורם ושרידותם של המעוקרים
בפרדס .אוכלוסיית זבובי הבר בפרדס הייתה כל
כך גבוהה שבכל המלכודות שיעור המעוקרים היה
נמוך באופן משמעותי בהשוואה לזבובי הבר.
אשכולית לבנה נגועה בזבוב .סביב העקיצה נוצרת הילה כתומה
אופיינית ,חיתוך הפרי חושף את התעלות שנברו הרימות בדרכן
אל ציפת הפרי ,חיתוך עמוק יותר מגלה את הרימות עצמן.
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תמיכת המכון בזמ"ר
קורס השתלמות בשיטת הזמ"ר
דורון טימר ,שגיא גבריאל ,רותי עקיבא ויואב גזית
בשיתוף עם
מרים זילברשטיין ,1דעאל לוי 1ענבר שוסטר דגן 1עמי הברמן 0וליאת גהאנמא
5ביו-פליי ,שדה אליהו בע"מ8 ,השרותים להגה"צ משרד החקלאות.

0

שיטת הזמ"ר מורכבת מאוד בהפעלתה .בניגוד להדברה כימית (זבנג וגמרנו) ,זו שיטה ביולוגית
של "בקרת ילודה" לזבובים שפועלת באיטיות על יכולתם להתרבות .הזמ"ר משלב מספר
אמצעים נוספים כמו סניטציה ,ניטור קפדני וריסוס לפי הצורך .בשל אופייה הביולוגי ,השיטה
מושפעת מאוד מגורמי הסביבה יש להפעילה בכל האזור על מנת שלא ייווצרו מוקדי אילוח לא
מטופלים (מטעים קרובים או בוסתנים ועצי פרי בחצרות הבתים) ויש להפעילה לאורך כל השנה
על מנת שאוכלוסיית הזבוב לא תוכל להתאושש .לכן ,בשונה מהדברה כימית בה מעורבים בעיקר
אנשי ריסוס ופקחים ,בזמ"ר חייבים להיות מעורבים גם( :א) יצרן הזבובים המעוקרים – שמחויב
לשמור על איכות ם ודורש שאופן יישומם בפרויקט יהיה מיטבי; (ב) צוותי הפיזור – שמיישמים
את השיטה; (ג) צוותי ניטור – שאחראים על קבלת תמונה מעודכנת של מצב הזבובים בשטח (בר
ומעוקרים); (ד) פקחים – שמאתרים סימנים של נגיעות ומפקחים על ביצוע סניטציה; (ה) רכזי
הדברה – להפעלת ריסוס כימי כשצריך ,מדריכים – לזיהוי בעיות משניות שעלולות להתפרץ,
וכמובן גם הציבור הרחב .לצורך זה יש להכשיר את כל הגורמים הללו לנושא הזמ"ר ,לדאוג לרענן
את הנהלים ולשפר את המיומנות בהפעלה ובד בבד לקבל משוב עדכני מהצוותים הוותיקים וללבן
ולפתור בעיות.
בשנת  8771ו 8770 -נערכו קורסים לצוות התפעול המקצועי לפרויקטי הזמ"ר .הקורס הראשון
( )8771התקיים במכון להדברה ביולוגית והשני ( )8770בשדה אליהו ,בחסות מפעל ביו-פליי .כל
קורס נמשך יומיים רצופים ואחר כך עוד שני מפגשים בשטח .בקורסים אלו קבלו המשתתפים
הרצאות בנושאים שונים הקשורים לזמ"ר כמו הזפי"ת ,הביולוגיה ומחזור החיים שלו ,התנהגותו
במרחב והשפעתה על פיזורו בשטח ,לימוד טכניקות של פיזור הזבובים (קרקעי לעומת אווירי),
לימוד הפעלת מערכת הניטור (הכנת מלכודות ,הצבתן ובדיקתן ,לימוד עקרונות הריסוס בפיתיון
ודרכי התמודדות נגד מוקדי אילוח ,לימוד כיצד יש לבדוק פרי מאולח ,איתור נזקי זבוב במטע
ובפרדס כולל דגשים על סניטציה בפועל ,היכרות עם הפרוטוקולים של הזמ"ר וכן ,ביקור במפעל
ביופליי וסקירה על פעילותו .חלק מהקורס כלל הכשרה מעשית במעבדה – בדיקות פרי ,הכרת
דרגות ההתפתחות השונות באמצעות בינוקולר או מיקרוסקופ – ובשטח – פיזור זבובים ,התקנה
ובדיקת מלכודות וזיהוי פרי נגוע.
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תמונות מהקורס שהתקיים בשנת  8770בבית התרבות של שדה אליהו .למעלה ,ד"ר מרים זילברשטיין מרצה ,באמצע
התנסות הקהל בבדיקות פרי מאולח בזבוב ובזיהויי הזבוב באמצעות בינוקולר .למטה – הסמלילים של הגופים נותני
החסות.

המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן
The Israel Cohen Institute for Biological Control

שני הקורסים הסתיימו בהצלחה והמשתתפים גילו התעניינות רבה .המסקנה מהם היא שרצוי
לחזור עליהם באופן שיגרתי אחת לשנה – שנתיים ,גם כדי לרענן את החומר לעוסקים בדבר
ו'ליישר קו' בין צוותי ההפעלה שעוברים מידי פעם תחלופה ושינויים בכוח אדם .אולם הקורסים
חשובים מאוד גם על מנת לקבל משוב מהצוות הוותיק ולנצל את המפגשים הללו לליבון בעיות
שונות ולסיעור מוחות.
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תמצית שורש הזנגביל לשיפור תחרותיות הזבובים המעוקרים
יואב גזית ,רותי עקיבא ושגיא גבריאל
בשיתוף עם
ענבר שוסטר דגן
ביו-פליי ,שדה אליהו בע"מ
שיטת הזבובים המעוקרים (זמ"ר) תלויה ביכולתם של הזבובים המעוקרים למשוך ,לחזר
ולהזדווג עם כמה שיותר נקבות בר .לא די בכך שמקור הזכרים המעוקרים הוא בזן מתורבת
ומוחלש של הזבוב שמותאם לתהליך הייצור ההמוני והמתועש ,ההקרנה שנועדה לעקר אותם,
פוגעת במערכות אחרות בגופם ומחלישה אותם אף יותר .על פי רוב נופלים הזמ"ר בכושרם המיני
מזבובי הבר .כלומר ,נקבות הבר מעדיפות להזדווג עם זבובי בר על פני המעוקרים .כאשר ההבדל
קטן ,ניתן לפצות אותו על כך על ידי פיזור כמות גדולה יותר של זמ"ר .כאשר ההבדל גדול יש
להחליף את הזן של הזמ"ר .לפני מספר שנים מצא החוקר  Todd Shellyמהוואי שחשיפת זמ"ר
לארומה של שמן שורש הזנגביל ( ,)Ginger root oil = GROמשפרת את יכולתם לחזר ולמצוא
בנות זוג .בעקבות ממצא זה למספר פרויקטים בעולם הוכנס טיפול ארומטי בשמן הזנגביל לשגרת
תהליך ייצור הזבובים המעוקרים.
בקיץ  8772ערכנו ניסויי לבחינת השפעת הטיפול בזנגביל על זבובים מעוקרים כחול-לבן .הניסויי
נערך בכלובי שדה שהוקמו על עצי הדר קטנים (איור  .)5לכל כלוב הוכנסו  37זכרים מהבר37 ,
זכרים מעוקרים שנחשפו או לא לטיפול זנגביל ו 37-נקבות מהבר .בכל כלוב היה גם צופה שאסף
את הזוגות המזדווגים שהועברו למעבדה לזיהויי הזכר המזדווג (לפי הסמן הפלורוסנטי שעל
גופו) .שיעור הזכרים המעוקרים בקרב הזכרים המזדווגים היווה את המדד לתחרותיות שלהם
לעומת זכרי הבר.

איור  :1אחד מששת כלובי השדה בהם נערך ניסויי התחרות
בהזדווגויות .כל כלוב בגודל  8 x 8 x 8מטר מכסה עץ הדר קטן.
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בסך הכל הרבה זבובים הזדווגו בניסויי כשרוב המזווגים נמצאו על העץ עצמו – בעיקר תחתית
העלה (למעלה מ )17%-ומעט על גבי העלה (כ )57% -שאר הזוגות נמצאו על הדופן או על גבי
מסגרת הכלוב – מה שמצביע על כך שתנאי הניסויי היו טובים .משך ההזדווגות הממוצע של
הזוגות היה שעתיים ללא הבדל בין המעוקרים לזבובי הבר .המעוקרים (בין אם נחשפו לזנגביל
ובין אם לא) החלו להזדווג בין חצי שעה לשעה מוקדם מזבובי הבר – תכונה שמהווה יתרון
בתחרות על מציאת בנות זוג.
התוצאות (איור  )8הצביע על כך שבהשוואה לתוצאות המבחן שנערך בשנת  ,8771בו נקבות הבר
העדיפו מעט יותר את הזכרים מהבר על פני המעוקרים ,במבחן שהיה ב 8772 -הן העדיפו מעט
יותר את הזבובים המעוקרים כאשר החשיפה לארומה של הג'ינג'ר שיפרה מאוד את העדפתן .יש
לציין שבתוצאות שהתקבלו ,שכביכול הצביעו על עליונות של המעוקרים על פני הזכרים מהבר,
היה ,ככל הנראה ,גורם מלאכותי שהשפיע על הזכרים מהבר ולא על מצב של "סופר-זבובים".

2005 = 0.41 ± 0.04
2008 = 0.65 ± 0.06
2008 = paper-bag 0.50 ± 0.06

RSI

2008 = paper-bag & GRO 0.85 ± 0.04

1
All mating
males are
sterile

0.75

0.25

0.50
Equal
competitiveness
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0
All mating
males are
wild
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איור  :0תוצאות מבחן התחרותיות האחרון ,לעומת המבחן שנערך ב .8771 -התוצאות מצוינות בערכים
של  )Relative Sexual Index( RSIשיכולים לנוע בטווח שבין  7ל .5-ככל שה RSI -נמוך וקרוב ל,7-
הזבובים פחות תחרותיים .ערך נמוך מ 7.8 -מחייב החלפה של זן הזבובים .ערך של  RSI = 0.5מצביע על
שוויון כלומר הנקבות לא מבדילות בין זכרים מהבר לזכרים המעוקרים ואילו ערך גבוה יותר שמתקרב
ל 5 -מצביע על כך שהנקבות מעדיפות יותר את המעוקרים מאשר את זבובי הבר.

לאור הממצאים מפעל ביו-פליי ,שדה אליהו ,שמייצר את הזבובים ,הכניס את הטיפול הארומטי
בשמן שורש הזנגביל לשגרת תהליך ייצור הזבובים המעוקרים .יממה לפני הפיזור בשדה הזבובים
נחשפים לאווירה של השמן .בכך ביצועיהם בפרויקטים משופרים.
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גורמים המשפיעים על תחרותיות בזבוב הפירות
הים תיכוני :שיפור שיטת הזכרים העקרים
שגיא גבריאל ויואב גזית
בשיתוף עם
בועז יובל
הפקולטה לחקלאות ברחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
הזכרים העקרים המיוצרים באופן מתועש במפעלים ועוברים הקרנה ,נופלים באיכותם מזכרי
הבר .איכותם הפחותה מתבטאת גם בכושרם המיני – כלומר ביכולתם להזדווג עם הנקבות
ולגרום להן להטיל ביצים מעוקרות ,וגם ביכולתם לשרוד בשטח – כלומר ,ביכולתם למצוא מים
מזון ומחסה בסביבת המטע ,לאחר יציאתם משקית הפיזור בה הודגרו מספר ימים.
מטרת המחקר – למצוא תנאים שישפרו את איכותם של הזבובים ולהגדיל בכך את סיכויי
הצלחת שיטת הזמ"ר.
איכות הזבובים המעוקרים במפעלים נבדקת בעיקר במהלך הייצור ורוב מבדקי האיכות מכוונים
לדרגות ההתפתחות השונות של הזבוב .יש מעט מאוד מבחנים מקובלים לבדיקת איכות הבוגרים
ולכן המחקר התבסס על מבחני איכות ממוקדים שפיתחנו או התאמנו כמו מבחן ההזדווגות
החוזרת ,אותו פיתחנו לקביעת האיכות המינית של הזבוב בנוסף למבחן התחרותיות המקובל
שלו ,וכן מבחני עקה ( )stressומבחנים של סימון ,פיזור ולכידה שהתאמנו על מנת לקבוע את
השרידות של הזבובים בשטח.
הפרויקט החל בחסות פרויקט  CleanFruitשהיה במסגרת התוכנית השישית של האיחוד
האירופי ( ,)8779-1הפך לפרויקט בפני עצמו במימון המדען הראשי ומועצת הצמחים ומהווה כיום
את עבודת הדוקטורט של שגיא גבריאל ,בהנחיית פרופ' בועז יובל מהפקולטה לחקלאות ברחובות
וד"ר יואב גזית מהמכון.

שגיא גבריאל מלקט זבובים בבית הרשת
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א) שיפור האיכות המינית של הזכרים העקרים
שגיא גבריאל ,יואב גזית ורותי עקיבא
בשיתוף עם
בועז יובל
הפקולטה לחקלאות ברחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
גולת הכותרת השנה הייתה פיתוח מבחן לבדיקת איכות הזכר על לפי התנהגות הנקבה – מבחן
ההזדווגות החוזרת בנקבות .במבחן זה נותנים תחילה לזכרים הנבחנים להזדווג עם נקבות
בתולות ולאחר מכן נותנים לנקבות שהזדווגו הזדמנות להזדווג שוב עם זכרים רגילים .מידת
נכונות הנקבה להזדווג שוב עומדת ביחס הפוך לאיכות ההזדווגות הראשונה (ואיכות הזכר
הנבחן) .כלומר ,נקבה שתזדווג עם זכר עקר "איכותי" לא "תרצה" להזדווג שוב ותטיל ביצים לא
פוריות .באמצעות מבחן זה נבחנה השפעת תוספת חלבונית למזון הבוגרים על איכותם.
השפעת הזמן על האיכות המינית – השוואה בין זכרי בר לזכרים עקרים
בניסוי זה זווגנו זכרים עקרים או זכרי בר עם נקבות צעירות והתבצע מעקב לאורך ארבעה
שבועות אחר מידת הרצפטיביות שלהן להזדווגות חוזרת עם זכרי מעבדה (מזן "שדה").
על פי המבחן ,נמצא שאיכות הזכרים העקרים נפלה מזו של זבובי הבר ,במיוחד ביום של
ההזדווגות הראשונה (איור  .)5הנקבות שהזדווגו עם הזכרים העקרים היו לאורך כל התקופה
רצפטיביות יותר להזדווגות חוזרת בהשוואה לאלו שהזדווגו עם זבובי הבר.
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איור  :1נכונות נקבות להזדווגות חוזרת לאורך הזמן (ימים) שעבר מההזדווגות הראשונה שלהן עם זבובים
מעוקרים או עם זבובי בר

השפעת תוספת חלבון למזון וגיל הזכר על הכושר המיני
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באמצעות המבחן מצאנו שתוספת חלבון (הידרוליזט שמרים) למזון הבוגרים שמבוסס על סוכר
בלבד משפרת את כושרם המיני – ביכולתם להפחית את הרצפטיביות להזדווגויות חוזרות (איור
 .)8השיפור ניכר גם בנקבות בר וגם בנקבות מעבדה .בדיקת השפעת גיל הזכר על הכושר המיני
הראתה שהיו יותר הזדווגויות חוזרות לאחר הזדווגות עם זכר הצעיר (בגיל  9ימים) או עם זכר
מבוגר יחסית (גיל  52יום) לעומת הזדווגות עם זכר בן  55יום (איור .)3
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איור  :0נכונות נקבות להזדווגות חוזרת לאחר שהזדווגו עם זבובים מעוקרים שקבלו או שלא קבלו תוספת חלבונית
במזונם.
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איור  :3נכונות נקבות להזדווגות חוזרת כתלות בגיל הזבובים המעוקרים איתם הזדווגו לראשונה.

Sagi Gavriel, Yoav Gazit and Boaz Yuval, (2009) Remating by female Mediterranean
fruit flies (Ceratitis capitata, Diptera: Tephritidae): Temporal patterns and
modulation by male condition, J. Insect Physiology 55, 637–642.
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ב) שיפור הפיזור המרחבי וכושר השרידות של הזבובים
המעוקרים בפרדס
שגיא גבריאל ,רותי עקיבא ויואב גזית
בשיתוף עם
ענבר שוסטר דגן
ביו-פליי ,שדה אליהו בע"מ
הדרישה הראשונה שלנו מהזכרים המעוקרים היא שישרדו בשטח כמה שיותר זמן .שרידות
בפרדס עבור זכר מזן מעבדתי מוחלש שהוקרן והודגר עד הפיזור בתנאי גידול לא טבעיים (צפיפות
רבה ,מזון מלאכותי וטמפרטורה קבועה) ,אינה מובנת מאליה .הזכרים המשוחררים בפרדס
צריכים להתפזר בשטח ,למצוא מים ומזון ,לחמוק מטורפים (מציפורים ועד עכבישים ונמלים),
להגיע אל נקבות הבר ולהזדווג עימן.
השוואת כושר ההישרדות בזכרים מעוקרים לעומת זבובי הבר
כושר ההישרדות במעבדה נקבע בתנאי הרעבה .מיד לאחר הגיחה ובמשך ארבעה ימים קבלו
הזבובים מים וסוכר .לאחר מיכן הם הועברו לכלובים ללא מזון (עם גישה למים בלבד) .ההשוואה
הצביעה על הבדל עצום בהישרדות בין זבובי הבר לזבובים המעוקרים (איור  .)5בעוד שכ50% -
מזבובי הבר שרדו  0ימים ,רוב הזבובים המעוקרים מתו תוך שלושה ימים בלבד.
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איור  :1שרידות זבובים מעוקרים וזבובי בר בתנאי רעב (ללא הגבלת מים) .לפני ההרעבה כל הזבובים ניזונו מסוכר
ומים במשך  9ימים.
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השפעת התזונה על כושר ההישרדות
מתוצאות ניסויים קודמים ,שלנו ושל חוקרים נוספים ,עולה כי תוספת חלבון להזנת הזבובים
משפרת את כושרם המיני .ואולם ,עלה החשש כי תוספת כזו עלולה לפגוע בכושרם לשרוד בשטח.
כדי לבדוק זאת נבחנה השפעתה של תוספת החלבון (הידרוליזט שמרים) על השרידות הזבובים
בתנאי הרעבה במעבדה ,בבתי רשת ובפרדס.
השפעת תוספת חלבון על הישרדות בתנאי הרעבה במעבדה
מיד לאחר הגיחה ובמשך ארבעה ימים ניזונו זכרים מעוקרים על אגר מתוק (סוכר ומים) עם או
בלי תוספת חלבון .לאחר מיכן הם הועברו לתנאי הרעבה כנ"ל .התוצאות מראות שיכולתם לשרוד
ללא מזון הייתה נמוכה כשאחרי שלושה ימים שרדו פחות מ 87%-מהם (איור  .)8תוספת החלבון
הקטינה את הישרדותם באופן מובהק.
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איור  :0השפעת תוספת חלבונית (הידרוליזט שמרים) למזון (אגר מתוק) לזבובים מעוקרים על יכולתם לשרוד
תנאי רעב (ללא הגבלת מים).

השפעת תוספת החלבון על הישרדות בבית רשת
לאור תוצאות אלו ,נבדקה הישרדות הזבובים גם בתנאים טבעיים יותר – בבית רשת .זכרים
מעוקרים שקבלו או לא תוספת חלבון למזונם הרגיל (אגר מתוק) במשך  9ימים ,פוזרו בבית רשת
גדול ( 083מ"ר) ובו  00עצי פרי 177 ,זכרים מכל טיפול .הזכרים סומנו עוד בשלב הגולם באבקה
פלורוסנטית צהובה או וורודה על מנת שניתן יהיה להבחין בין פרטים משני הטיפולים .כעבור ,8
 1ו 0-ימים נתלו בבית הרשת ארבע מלכודות זכרים (מלכודת ג'קסון עם נדיפית טרימדלור) למשך
שעה אחת בלבד .מתוצאות הלכידה עולה שאין הבדלים בשרידות הזבובים בין אם קבלו תוספת
חלבון למזון ובין אם לא (איור  .)3לעומת זאת בלטה הישרדותם הכללית הנמוכה ,שהתבטאה
בכך ששבוע בלבד לאחר שפוזרו נלכדו מעט מאוד זבובים במלכודות.
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איור  :3שרידות זבובים מעוקרים שקבלו ,או לא תוספת חלבון למזונם .הזבובים פוזרו בבית רשת והשרידות
מתבטאת לפי שיעור הזבובים (מתוך סך כל הזבובים שפוזרו) שנלכדו בארבע מלכודות טרימדלור שנתלו למשך שעה
בבית הרשת בזמנים שונים.

השפעת תוספת החלבון על הישרדות בפרדס
אישור סופי לכך שהתוספת החלבונית לא פוגעת ביכולתם של הזכרים העקרים לשרוד בשטח,
קיבלנו בניסוי של סימון ,פיזור ולכידה בפרדס .בניסוי זה פוזרו  85,333זבובים מכל טיפול הזנה
(עם או בלי תוספת חלבון) ,במרכזו של פרדס אורגני .כעבור  8ו 0-ימים ,נתלו ברדיוס של  577מ'
מסביב לנקודת הפיזור 03 ,מלכודות ג'קסון למשך  89שעות .בשתי נקודות הזמן שנבחנו ,לא
נמצאו הבדלים מובהקים בין שני טיפולי ההזנה (איור  .)9מעניין היה לראות שמרבית הזבובים
המעוקרים נלכדו באותן מלכודות בהן נלכדו מרבית זבובי הבר (איור  )1וכי נראה שהמעוקרים
ידעו למצוא בפרדס את המקומות המועדפים על זבובי הבר.
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זבובים למלכודת (ממוצע  ±ש.ת).
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איור  :4לכידת זבובים מעוקרים אשר קבלו או שלא קבלו תוספת חלבון למזונם 9 ,ו 0-ימים לאחר
שפוזרו ,לעומת זבובי הבר שהיו באותו זמן בפרדס.
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איור  :5איור מעגלי המתאר את לכידת זבובים (מעוקרים שקבלו או שלא קבלו תוספת חלבון למזונם
וזבובי בר) בכל אחת מעשר המלכודות אשר נתלו במרחקים שווים ברדיוס של  577מ' סביב נקודת הפיזור.
כל אחד מהקווים הרדיאליים מציין את ציר הלכידות של כל מלכודת .מלכודות  5ו 1-נתלו מצפון ומדרום
לנקודת הפיזור ,בהתאמה.
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חלופות למלתיון
והמעבר לסקסס
דורון טימר ויואב גזית
ענף ההדרים אולץ לאחרונה להחליף את המלתיון ,חומר ההדברה העיקרי נגד זבוב הפירות הים
תיכוני ,בסקסס – תוארית של ספינוזד ופיתיון .כפי שמתברר היום ,הפרוטוקולים הקיימים
לשימוש בחומר ,אינם מתאימים לחקלאות הישראלית ויש למצוא את התנאים המיטביים
לשימוש בו בארץ .בנוסף ,עלותו הגבוהה של הסקסס ,מחייבת לנסות להפחית עד כמה שניתן את
השימוש בו .יעילות הסקסס נקבעת בראש וראשונה ביחסי הגומלין שלו עם המזיק .החומר עובד
בעיקר (אך לא רק) כרעל אכילה ,מצבו הפיסיולוגי של הזבוב (פעיל בכלל ורעב בפרט) ויכולתו
למצוא את החומר ולאכול מנה מספקת (משיכה לפיתיון) משפיעים על מידת החשיפה שלו .נתון
נוסף וחשוב ביותר לקביעת אופן השימוש ומרווחי הריסוס בחומר הוא מהירות הדעיכה שלו
בשטח .דעיכת החומר מושפעת מהמצע עליו נמצא (פני הצמח) ,מגורמים חיצוניים (טמפרטורה,
לחות ,קרינה) ,או פיסיקליים כמו שטיפת הטיפות (גשם או טל כבד) או כיסוין באבק .פרוטוקול
הריסוס האמריקאי בסקסס מותאם למטוסי ריסוס גדולים שמרססים מגבה רב יחסית שטחים
נרחבים עם טיפות גדולות יחסית ,בגודל  9-1מ"מ .בארץ לעומת זאת הדרישות של הריסוס
האווירי בפרדסים שונות – חלקות קטנות יחסית ,מטוסי ריסוס קטנים ,רום טיסה נמוך  -ולכן יש
להתאים את הפרוטוקול לדרישות המקומיות.

מימין :מטוס טורבו תרש (כימניר) מרסס סקסס בטיסה בגובה  57מ' מעל צמרות העצים בפרדס באזור בית חנן.
משמאל (להבדיל) :מטוס טורבולט ( )L-410דו מנועי מרסס מגובה  537מ' בפרויקט האמריקאי בגואטמלה
(באדיבות  )Terry McGovern, USDA, APHIS -ניתן להבחין בשובלי התרסיס הנמשכים מהמטוסים.
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טוקסיקולוגיה :האכלת הזבוב בסקסס
יואב גזית ורותי עקיבא
המבחון הטוקסיקולוגי המקובל לחומרי הדברה הוא בדיקת רעילות כתלות בריכוז .בדיקה כזו
עם הסקסס מורכבת – ראשית הסקסס הינו תוארית המורכבת מחומר הדברה (ספינוזד)
ומפיתיון .שנית ,החומר פעיל בעיקר באכילה ופחות במגע .לכן על מנת לבצע את הבדיקה יש
לדאוג לפיתיון טוב (מושך וטעים לזבוב) שניתן למהול בו את הסקסס ,וכן יש לדאוג לכך
שהזבובים יהיו רעבים .גם תנאי זה לא פשוט – אמנם זבובי המעבדה נהיים רעבים אחרי כמה
שעות צום ,מצאנו שזבובי הבר מסוגלים לצום כמה ימים .לכן לפני המבחן הם היו בצום יומיים.
התוצאות מהמבחן שנערך ב 8770 -מראות
פעילות טובה של הסקסס על זבובי הבר –
פעילות דומה לזו שבזבובי המעבדה (זן
"וינה" שלא נחשף לחומרי הדברה) .במינון
גבוהה יותר חלה ירידה בתמותה של זבובי
הבר ,כנראה בשל מרכיב דחייה שיש
בריכוז גבוה מידי של הסקסס .אנו נחזור
אחת לשנה שנתיים על המבחן הזה על מנת
לוודא שלא מתפתחת עמידות.
זבובה ניזונה מטיפה בנפח  3מיקרוליטר של סקסס מהול בפיתיון.
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דעיכת הרעילות של הסקסס
שגיא גבריאל ,יואב גזית ודורון טימר
על מנת להוציא גורם הצמח מהמערכת ערכנו את הבדיקות על משטח זכוכית  -לקבלת תנאים
מבוקרים יותר לפעילות החומרים .טיפות בנפח  3 µlשל תרחיף לריסוס מהקרקע של סקסס
במים (ביחס נפחי של  )03 :0או של תחליב לריסוס מהקרקע של מלתיון :בומינאל :מים (ביחס
נפחי של  )22.05 :03 :0.85הוזלפו על גבי זכוכיות הנושא שהונחו בחוץ מקום מוצל ומוגן מגשם.
בזמנים שונים לאחר ההכנה ,הועברו הזכוכיות לבדיקת השפעת הטיפות על הזבובים.
התוצאות מראות שלעומת המתליון ,שפועל תוך שעתיים ,הסקסס פועל לאט יותר ורוב התמותה
מתרחשת אחרי שעתים .כשהחומר טרי ופעיל ,רוב הזבובים מתים תוך  5שעות .שהוא חלש
מתארך משך פעילותו גם מעבר לכך .פעילות טיפות הסקסס ירדה במהירות כפולה מזו של
המלתיון .ירידה של  87%בפעילות הסקסס וערובת המלתיון  +בומינל ,נרשמה לאחר  2ו55 -
ימים ,בהתאמה.
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ימים מהכ ת הטי ות
תמותת הזבובים לאחר חשיפתם לטיפות סקסס ולטיפות של תוארית מלתיון  +פיתיון בנות גילים שונים כפי שנרשמה
 89שעות לאחר החשיפה לחומרים .משמאל ,יואב גזית בודק את המבחן הטוקסיקולוגי.

יש להניח שאם בתנאים שלנו (על גבי זכוכית ,במקום מוצל ומוגן מגשם) ,מאבד הסקסס 87%
מפעילותו תוך  2ימים ,בשטח (על גבי עלים בשמש וחשוף לטל ולאבק) קצב דעיכתו יהיה גבוה
יותר .מעניין לדעת מה מסוגלים הזבובים שנחשפו לרעל לעשות עד שהחומר גורם למותם (לעוף
ולהתרחק ,להגיע למלכודות ניטור ,להזדווג או אף להטיל ביצים).
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אשרור טיפולי קור
נגד זבוב הפירות הים תיכוני
יואב גזית
בשנתיים האחרונות ,קידם המכון באופן משמעותי אפשרות של יצוא פרי מהארץ למדינות בהן
הזבוב נחשב מזיק הסגר .מדינות אלו עושות הכל על מנת למנוע אפשרות שזבוב פורה יחדור
ויתבסס בתחומן .על מנת להבטיח זאת ,הן אוסרות יבוא של פרי ממדינות בהן הזבוב נמצא ,אלא
אם טופל באופן כזה שיבטיח שאין בו זבובים חיים.
טיפול הקור ,בו מוחזק הפרי במשך שבועיים-שלושה בטמפרטורה נמוכה מאוד (על סף קפיאה)
נחשב היום לטיפול ידידותי מאוד (בניגוד לאיוד הפרי בחומרי הדברה) והוא מאומץ כטיפול
שיגרתי על ידי מדינות רבות .אולם ,אין בנמצא טיפול כוללני שיתאים לכל פרי ולכל מצב .לכן,
בכל פעם שרוצים לייצא פרי ,יש למצוא ולוודא את טיפול הקור המיטבי לו .לאחרונה קיבל המכון
פנייה לסלול את הדרך ליצוא פרי ישראלי למדינות הסגר חשובות :תמרים טריים (ברהי)
וקומקוואט לארה"ב והקלמנטינה מהזן 'אור' ליפן .התהליך מתבצע בפיקוח השירותים להגה"צ
ולביקורת של משרד החקלאות.

כפי שמפורט להלן ,כל מדינת הסגר והמדיניות והחוקים שלה.
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טיפולי קור לארה"ב – תמר ברהי וקומקואט

משרד החקלאות בארה"ב עובד לפי טבלאות של טיפולי קור ,בהן לכל טמפרטורה משך הזמן
הדרוש .אולם ,הטבלאות הללו שמכסות מספר מינים חשובים של פירות ,אינן כוללות את התמר
ואת הקומקוואט .על מנת לאמץ את הטבלאות לפירות הללו נדרש המכון להוכיח שכשהזבוב
מתפתח בתוכם ,הוא רגיש לטיפול הקור לפחות ,אם לא יותר ,מאשר כשהוא נמצא באחד
מהפירות המופיעים ברשימת הפרי שהטבלא הותאמה להם .לשם כך יש תחילה למצוא בפרי
המיועד את דרגת ההתפתחות של הזבוב שעמידה ביותר לקור ואחר כך להשוות את עמידותה לזו
של זבוב שנמצא באחד מהפירות המופיעים בטבלא .הניסויים לארה"ב מתבצעים במספר חזרות,
כשלכל חזרה הפרי מגיע ממקום שונה ,אבל הם בקנה מידה קטן יחסית וניתן היה לבצע את כולם
במכון.
תמר ברהי (טרי) לארה"ב
התמר אינו פונדקאי טוב לזבוב ובאופן טבעי ,גם בכלובים קטנים עם הרבה זבובים ,כמעט שאינו
נתקף .יש המכנים אותו "פונדקאי ספרותי" כלומר שרק בספרות מצוין שגורם לנזק .בשנים 5551
ו 5551 -בעיקר בצפון ים המלח ,הופיעו סימני עקיצה בתמר שהסבו נזק רב .אולם לא נקבע שאכן
הנזק היה של הזבוב .לאמריקאים דיווח על נזק בספרות או חשד לנזק מספיקים כדי לחשוש
מלייבא תמר טרי מישראל .לכן שולחן התמר פנה למכון על מנת שיעמיד לרשותו את ניסיונו
הרבה בטיפול קור ויפתח גם לתמר טיפול קור שיהיה מקובל על האמריקאים.
לאחר שמצאנו שיטה טובה לאילוח מלאכותי של תמר בזבוב (איור  .)5מצאנו שדרגת הזחל
השלישית היא העמידה ביותר לקור והשוונו את עמידותה בתמר לעמידותה במנדרינה (סצומה).
התוצאות הצביעו על כך שהזבוב ,אם
נמצא בתמר ,רגיש יותר לקור מאשר אם
נמצא במנדרינה .ושטיפול שמתאים
למנדרינה ,קל וחומר שיתאים לתמר.
לאור הצלחת הניסויי אנו מקווים שמשרד
החקלאות בארה"ב יאשר את יצוא התמר
לפי תנאי היצוא שמקובלים ע"י
האמריקאים במנדרינות :כלומר ,טיפול ב-
 1.11Cלמשך  51יום.
איור  :1אילוח בתמר ברהי בזבוב על ידי קידוח חור בקוטר 3
מ"מ לאורכו של התמר והזרקת ביצים לחלל שנוצר.
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קומקוואט לארה"ב
את הקומקוואט לא ניתן לאלח באופן מלאכותי אלא רק על ידי חשיפתו לזבובים בכלובים למשך
 89שעות (איור  .)8מכיוון שהפרי מיועד למאכל על קליפתו ,הוא אינו עובר טיפול בקוטלי פטריות
נגד ריקבון .לכן הקומקוואט רגיש מאוד לאילוח ורוב הפרי נרקב עוד לפני שהזבובים הספיקו
להתפתח בו .לאחר שהתגברנו על הריקבון כשביצענו במכון טבילה של הפרי בתרחיף חמים של
אימזליל נגד פיטריות ,הניסויים התקדמו יפה ודרגת הזבוב שנמצאה עמידה ביותר לקור הייתה
דווקא דרגת הביצה .לכן השוונו את עמידותה של זו לקור לעמידותו של זחל בדרגה שלישית
שמתפתח באשכולית – הדרגה שנמצאה בעבר העמידה ביותר לקור באשכולית .התוצאות הצביעו
על כך שהזבוב ,אם נמצא כשלב ביצה בקומקואט ,רגיש יותר לקור מאשר אם נמצא (בדרגה
השלישית) באשכולית .ושטיפול שמתאים לאשכולית ,קל וחומר שיתאים לקומקוואט.
לאור הצלחת הניסויי אנו מקווים שמשרד החקלאות בארה"ב יאשר את יצוא הקומקוואט לפי
תנאי היצוא שמקובלים ע"י האמריקאים לאשכולית – כלומר ,טיפול ב 2.22C -למשך  02יום.

איור  :0אילוח טבעי של הקומקוואט בכלובי פלסטיק בנפח 50
ליטר.
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טיפולי קור ליפן  -אור

למשרד החקלאות של יפן פרוטוקול מפורט לאשרור טיפולי קור  -שונה מזה האמריקאי.
הפרוטוקול היפני מבוסס על מספר שלבים כשלאחר כל אחד יש להגיש דו"ח מפורט לאישור
היפנים לפני שעוברים לשלב הבא .כל שלב נמשך כמה חודשים (עונה שלמה של הפרי) ולכן
השלמת התהליך נמשכת בין  0ל 8 -שנים.
אפרסמון
לאחר שתי עונות של פעילות קדחתנית של טיפולי קור באפרסמון ,אישר השנה ( )8772משרד
החקלאות של יפן עליה בטמפרטורה של טיפולי הקור מטמפרטורה של  0.0Cלמשך  58יום,
לטמפרטורה של  1.1Cלמשך  09יום.
מנדרינה  -אור
סידרת הניסויים באור ,החלה לפני שנה (עונת  .)2-8330אילוח האור התבצע באמצעות הזרקת
הפרי בביצים של זבוב עם מזרק אוטומטי .סידרת הניסויים הראשונה הראתה שדרגת
ההתפתחות העמידה לקור באור היא הדרגה השלישית (איור  .)3כמו כן ,הראו הניסויים שאילוח
האור אינו פשוט ,חלק גדול מהפרי נרקב בעקבות ההזרקה ובכל פרי יכולים להתפתח מעט מאוד
זבובים .נתונים אלו חייבו הגדלה של היקף הניסויים (מעל  9,877פירות לניסויי) על מנת לעמוד
בדרישה של יפן.
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איור  :3עקומות התמותה כתלות במשך טיפול הקור ( )t ≥ 2.2Cשל זבוב הפירות הים תיכוני במנדרינה 'אור'.
הערכים בעקומות ( גבולות פידושל  ) 51%מחושבים באמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית לפי שיעורי התמותה
בניסויי של הביצים ,ושל הזחלים בדרגות הצעירות ( 5ו )8-ובדרגה השלישית – שנמצאה באופן מובהק העמידה ביותר.
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במשך עונת  2-8332ביצע המכון את הניסויי בקנה המידה הגדול (והמסכם) בשלוש חזרות
עוקבות .לשם כך הוסבה ,במיוחד לניסויים אלו ,מכולת קירור קטנה שנמצאת במפעלים ליצוא
הדרים באשדוד (איור  .)9במהלך ההסבה שונה כיוון סחרור האוויר במכולה  -במקום סחרור
מלמטה כלפי מעלה (כמו במכולות המסחריות) האוויר במכולה זו זורם אופקית מימין לשמאל על
מנת שניתן יהיה לקרר בה מהר ובאופן אחיד ארבעה משטחי פרי המצויים בטמפרטורת ההדגרה
(.)24C

איור  :4מכולת הקירור שבמפעלים ליצוא הדרים באשדוד .משמאל הכנסת משטח פרי למכולה באמצעות
מלגזה

שלוש החזרות (איורים  1ו ,)1-הסתיימו בהצלחה בסוף חודש מרץ .התוצאות נשלחו ליפן ואנו
מקווים שיפן תאפשר לנו כבר בעונה הבאה לבצע את ניסויי האשרור לטיפול ב 2.22C -למשך 02
יום ,שיתבצע בנוכחות מפקח יפני ,שיגיע במיוחד לניסויי זה.

איור  :5אילוח מנדרינות אור לקראת ניסוי בקנה מידה גדול .בתמונה מימין שגיא גבריאל (מימין) וולף
קוסליצקי (משמאל) מזריקים את הפרי כשמוטי כובני (מאחור) סותם את חורי ההזרקה עם דבק פלסטי
(למנוע זיהום) .משמאל הזרקת הפרי.
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איור  :6ניסויי האור – המכון מגוייס .בתמונות למעלה סחיטת
הפרי והוצאת תוכנו לצלחות .באמצע מימין ,אתי מלמד
(קרובה) ועינב קמה ומשמאל רותי עקיבא מחפשות אחר זחלים
חיים מתחת לבינוקולר ,למטה הפרי המאולח (תיבות שחורות)
מסודר עם פרי מילויי (תיבות כחולות) לפני הכנסתם למכולת
הקירור .משמאל חנה ערגי חותכת את הפרי לפני הסחיטה.
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מושבת הזבוב המוחזקת במכון
יואב גזית ורותי עקיבא
לפני למעלה מ 37 -שנה על יד ד"ר יורם רסלר (לשעבר מנהל המכון) ייסד במכון את המושבה של
זבוב הפירות הים תיכוני .המושבה ,שנקראת "זן שדה" עוברת רענון תקופתי (אחת לשנתיים) עם
זבובי בר מהשדה על מנת לשמור ששונות הגנטית בה תהיה קרובה לזו של זבובי הבר .יחסית
למפעלים לייצור זבובים מעוקרים שעובדים בתפוקה מסחרית (התפוקה בביו-פליי ,שדה אליהו
לדוגמא ,למעלה מ 87-מיליון זבובים לשבוע) ,המושבה במכון "צנועה" ושומרת על תפוקה שנעה
בין  577,777ל 177,777 -גלמים לשבוע  -בהתאם לצורך ולניסויים שמבוצעים בנוסף למושבה
מחזיק המכון מספר מושבות גרעין קטנות (של כמה מאות עד אלפי גלמים לשבוע) :זן "ווינה"
שהוא זן מעבדתי של הזבוב וכן קווי מוטציה שבודד ד"ר רסלר ("גולם שחור"" ,גולם לבן"" ,עין
צהובה"" ,עין לבנה"" ,בלונד" ו"סמלים").

רותי עקיבא עם מושבת הזבוב (זן שדה) במכון להדברה ביולוגית .כלובי רשת (טולים)
שבכל אחד כ 37,777 -זבובים תלויים מהתקרה ומתחתם קערות מים לאיסוף הביצים.
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צמצומים במשק – צמצומים בזבוב:
הפחתת מרכיב השמרים בהזנת הזבוב
רותי עקיבא ויואב גזית
שמרים (שמרי בירה) מהווים מרכיב מפתח במצע המזון המלאכותי של הזבוב .בין אם כאבקה
יבשה במזון ה זחלים ובין אם כהידרוליזט (אנזימטי) של שמרים במזון הבוגרים .השמרים לא רק
יקרים (המרכיב היקר ביותר במזון) אלא הם עשירים מאוד בחלבון ויש המכנים אותם ה"ג'אנק-
פוד" של הזבובים .לאחרונה החלטנו להתייחס לנקודה זו ולבחון אם ניתן להפחית את השימוש
בשמרים במזון הזחלים ובמזון הבוגרים.
הפחתת אבקת שמרי בירה במזון הזחלים:
השמרים מהווים כ 57%-ממזון הזחלים .מאחר וכ 17%-מהשמרים הם חלבון תרומתם למזון היא
של כ 1% -חלבון .אם לוקחים בחשבון שבכל הפירות (הפונדקאים) של הזבוב שיעור החלבון זעום
ומגיע עד ( 5%בתאנה) ,נראה שמרכיב השמרים במזון מוגזם .וריכוז גבוה שלהם במזון הזחלים
פוגע בכושר השרידות של הבוגרים .בניסויים שערכנו ראינו שניתן להפחית את כמות השמרים
בחצי מבלי שהדבר ישפיע בשום אופן על הזבוב.
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השפעת כמות אבקת שמרי הבירה במזון הזחלים על עמידות הבוגרים שהתפתחו ליומיים של הרעבה
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עמוק באדמה :יכולת ההגחה של בוגרי הזבוב
רותי עקיבא ,שגיא גבריאל ויואב גזית
לאחר סיום התפתחותה יוצאת הרימה של הזבוב מהפרי ,מתחפרת מספר סנטימטרים באדמה
ומתגלמת כחביונה .שכבת הקרקע מספקת לגולם הגנה מפני תנאי הסביבה ומפני טריפה .עם
הגחת הבוגר מהחביונה ,פעילותו הראשונית מיועדת ליציאה מהקרקע .שלפוחית (פתיליניום)
שנשלפת מראשו מתנפחת ומתכווצת חליפות ,יחד עם דחיפות רגליים מאפשרים לבוגר לטפס
ולהגיח מהאדמה.
בעבודה זו בדקנו אם פעילות ההגחה מהאדמה יכולה לשמש מדד לאיכות הזבובים המעוקרים.
פיתחנו מבחן בו גלמים של זבוב הונחו מתחת לשכבת וורמקוליט ,חול או אדמת פרדס בעומקים
שונים ובדקנו את יכולתם של הבוגרים להגיח .המבחן הראה שלמרות שנמצא שהזבוב מתגלם
לרוב בעומק רדוד בקרקע ,יש ביכולתו להגיח בקלות מאדמת פרדס בעומק  05ס"מ ומעלה.
יתכן שלזבוב יש את היכולת הזו למצבים בהם הוא מתגלם בעומק רב יותר (למשל בתוך סדקים
בקרקע) .אולם מה שברור הוא שמבחינה מעשית ,שיטת הסניטציה המקובלת של קבירת פרי נגוע
וכיסויו בשכבת אדמה ,משרתת יותר את הזבוב מאשר את ההתמודדות בו .עבודה זו פורסמה
בכנס של מטה האנטומולוגי הישראלי (.)8772
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עומק כי וי החול ( "מ)
מבחן ההגחה מהאדמה – מימין ,גליל שבתחתיתו הונחו  577גלמים לקראת ההגחה מלא אדמה (עומק  31ס"מ) בפלסטיקיה
שלשוליו העליונים ניתן להבחין בבוגרים שהגיחו .משמאל שיעור הגחת הבוגרים כתלות בעומק החול (חול ים) שמכסה אותם.
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הכרזה שהמכון הציג בנושא הגחת הזבובים מהאדמה בכנס ה 80-של החברה האנטומולוגית הישראלית שהיה ב 80-באוקטובר 8772
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זבוב הזית
יעל ארגוב
זבוב הזית )( ,Bactrocera oleae (Rossiאיור  )5הינו מזיק
חשוב מאוד של מטעי זיתים במדינות אגן הים-התיכון
ובקליפורניה .כמו זבוב הפירות הים תיכוני ,גם זבוב הזית
שייך למשפחת זבובי הפירות ובאופן עקרוני הביולוגיה של
שניהם דומה .אולם בניגוד לזבוב הפירות הים תיכוני שהוא
מין רב פונדקאים ,זבוב הזית מסוגל להתפתח על זיתים
בלבד .זו כנראה הסיבה מדוע קשה מאוד לגדל את הזבוב
בתנאים מלאכותיים ועל מצע מזון מלאכותי – הדרישה
הבסיסית ביותר לשיטת הזבובים המעוקרים שמבוססת
בראש וראשונה על היכולת לייצר את הזבוב באופן המוני.
זבוב הזית

כיום ,מתבססת הדברת זבוב הזית בישראל על ריסוס
איור  :1זבוב הזית
תכשירי הדברה .לאחרונה נבחנו אמצעים נוספים כגון
מתקנים ללכידה המונית וריסוסים בתכשירים בררניים ,אך יעילותם וכדאיות השימוש בהם טרם
הוכחה .בשנים האחרונות מנסים לפתח נגד הזבוב גם את שיטת הזבובים המעוקרים.
הקרבה המשפחתית בין זבוב הזית לזבוב הפירות הים תיכוני ,מרמזת גם על אפשרות שיהיו להם
אויבים טבעיים משותפים .מאחר ולמכון להדברה ביולוגית רקע ארוך שנים בגידול מינים שונים
של חרקים ומאחר שזה כמה שנים הוא עוסק בהדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני ,הוא
נאות ליצור שיתוף פעולה בשני פרויקטים של זבוב הזית .בשניהם מתמקד המכון בשני תחומים:
(א) פיתוח מושבה של זבובים מקומיים וגידולה בתנאים מלאכותיים; (ב) הדברה ביולוגית
קלאסית.

התרומה של פרויקט זבוב הזית
שני הפרויקטים  -פרויקט זבוב הזית מצד אחד ופרויקט זבוב הפירות הים תיכוני מצד שני,
קשורים ומועילים זה לזה .לפחות אחת משתי הצרעות שיובאו נגד זבוב הזית (ה)P. humilis -
תוקפת גם את זבוב הפירות הים תיכוני ,ואילו המינים  F. arisanus ,F. ceratitivorusובמיוחד
 ,D. kraussiiנמצאו לאחרונה בדגימות זיתים כשהם תוקפים את זבוב הזית (איור .)8
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איור  :0כרזה שהוצגה בסימפוזיון הבינלאומי השלישי להדברה ביולוגית של פרוקי רגלים בניו זילנד.
בניו זילנד .
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קרן מדען  -ניסוי להפחתת נזקי זבוב הזית באמצעות פיזור
זבובים מעוקרים
יעל ארגוב ,סילבי דומרצקי ,אתי מלמד ,וולף קוסליצקי וליאת ברקוביץ
בשיתוף עם
דוד נסטל (חוקר ראשי) ,אלי הררי ,אסתר לביא ודבורה גורדון
המחלקה לאנטומולוגיה ,מנהל המחקר החקלאי
הדרישה הבסיסית ביותר לשיטת הזבובים המעוקרים שמבוססת בראש וראשונה על ייצור המוני
של הזבוב ,היא היכולת לגדל אותו בתנאים מלאכותיים ועל מצע מזון מלאכותי .את זבוב הזית,
כנראה בשל כך שהוא מתפתח רק על זית ,קשה מאוד לגדל במעבדה .בכרתים ישנה מושבה
שמוחזקת כבר  37שנה בתנאי מעבדה ושיכולה לשמש גרעין למושבה מקומית .במהלך שנת 8770
התקבלו בהסגר של המכון גלמים של פרטים מהמושבה הזו ובמשך שנה ביצענו במכון הכלאות
של נקבות המעבדה מכריתים עם זכרי שדה מקומיים .במשך  9דורות נעשו הכלאות שבסופם
קיבלנו זבוב מעבדה שהנו  59%ישראלי .בשלב זה קיבלנו מהשרותים להגה"צ אישור להוציא את
הזבוב בין כלאיים מההסגר ולהמשיך להחזיקו באחד מחדרי הגידול במכון .בין הכלאיים שימש
לניסויי השדה בפיזור הזבובים העקרים .כמו כן הועבר גרעין רביה שלו (כ 3,777 -גלמים) למפעל
ביו-פליי ,שדה אליהו על מנת שיפתחו גידול המוני שלו.
במקביל נעשה מאמץ לבנות מושבה מזבוב מקומי בלבד .לצורך זה נאספו עשרות אלפי זיתים
ממקומות רבים בארץ ,מהם הגיחו עשרות אלפי זבובים .הזבובים הוכנסו לכלובי עץ מאווררים
שבתוכם ניתנו להם כיפות שעווה חלולות להטלה (איור  5משמאל) .ממעט הביצים שהוטלו
בכיפות פיתחנו את הדור ראשון של המושבה שגודל על קרקע מזון מלאכותי .עד לדור השלישי
צוואר הבקבוק (בשל מיעוט ההטלה) הלך ונעשה צר ומספר הפרטים במושבה הלך וקטן .אולם
בדור הרבעי המגמה התהפכה והתחלנו לקבל מאות זבובים .החל מדור השישי ,התחלנו לעבור
מהטלה בכיפות להטלה בקונוסים (תמונה  5מימין) .בשלב זה מתפתח הדור העשירי של הזבוב
הישראלי.

איור  :1משמאל – כיפות השעווה וזבובים שעומדים ומטילים .מימין – כלוב עם שרוול
רשת קוני מצופה שעווה .הזבובים שבכלוב מטילים את הביצים מבעד לדופן השרוול.
איסוף הביצים מתבצע על ידי שטיפת הדפנות הפנימיים של השרוול במים שמתנקזים
לפתח בתחתית הכלוב.
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אסטרטגיה אזורית להדברה של זבוב הזית:
הדברה ביולוגית של זבוב הזית
)Middle East Regional Cooperation Program (MERC
פרויקט מס' TA-MOU-05-M24-031
יעל ארגוב ,סילבי דומרצקי ,אתי מלמד ,וולף קוסליצקי ,עינב קמה וליאת ברקוביץ
בשיתוף עם
עינת צחורי פין וארנון טביק  -מנהל המחקר החקלאי ,נווה יער.
ועם המרכז הלאומי של המחקר וההדרכה החקלאיים של ירדן ,משרד החקלאות של הרשות
הפלשתינית ומשרד החקלאות האמריקאי
הפרויקט מתחלק לשלושה נושאים :א) פיתוח ושיפור מלכודות ללכידה המונית של זבוב הזית .ב)
הדברה ביולוגית של זבוב הזית .ג) הפצת הידע .חלקו של המכון בפרויקט הוא הדברה ביולוגית של
זבוב הזית.
סקר של האויבים :במקביל לפיתוח המושבה המעבדתית של הזבוב ,ביצע המכון סקר של
האויבים הטבעיים המקומיים של הזבוב .לצורך זה נאספו דגימות מאתרים רבים בארץ ,בכל
אחת מאות זיתים מהם התקבלו גלמים שהגיחו מהם זבובים וצרעות שהוגדרו לרמת המין.
תוצאות הסקר (ראה איור) הראו שהטפיל הדומיננטי של הזבוב הייתה הצרעה ,P. concolor
אחריו הייתה הצרעה  D. kraussiiשיובאה ארצה בשנת  ,8779פוזרה כנגד זבוב הפירות הים
תיכוני והתבססה בארץ גם על זבוב הזית .כמו כן נמצאו שני המינים ה F. ceratitivorus -וF. -
 arisanusשגם הם פוזרו כנגד זבוב הפירות הים תיכוני ונמצאו תוקפים את זבוב הזית אולם עדין
לא ברור אם הם התבססו עליו.
Fopius
ceratitivorus, 0.4

Aganaspis daci, 0.2

Eurytoma sp., 3.2
Pnigalio
mediterraneus, 4.2

Psyttalia concolor,
38.1

Fopius
arisanus, 5.8

Cyrtoptyx
latipes,
Eupelmus
urozonus, 12.7

Diachasmimorpha
kraussii, 25.4

איור :1התפלגות אוכלוסיית הטפילים שהגיחו במדגמים של זבוב הזית שנאספו בשנים 8770-2
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יבוא צרעות טפיליות :בספטמבר  8772ייבאנו מהמעבדות של משרד החקלאות האמריקאי
במונפליה ,צרפת ,שני מינים של צרעות טפיליות לזבוב הזית Psyttalia humilis :שמקורה
בנמיביה ו Psyttalia lounsburyi -שמקורה בקניה .בשל הקושי בגידול המושבה של זבוב הזית,
את שני המינים שקבלנו גידלנו על זבוב הפירות הים תיכוני ,מהמושבה של המכון .לאחר שגודלו
לפחות שני דורות של הצרעות בהסגר קיבלנו אישור להוציאן לחדרי הגידול של המכון ופיתחנו
עבורן שיטות יעילות לגידול.
לשם כך התאמנו לשתי הצרעות יחידות הטלה מלאכותיות .לצרעה  ,P. humilisיחידת ההטלה
מבוססת על מיכל פלסטיק קטן שבדופנותיו יצרנו חלונות .מכסה המיכל ,שאת רובו חתכנו ורק
את שוליו השארנו ,יחד עם שפת המיכל ,סוגרים כטבעת שתי שכבות פאראפילים מתוח שבתוכו
זחלים של זבוב .הצרעות נעמדות על הטבעת ומטפילות מבעד לפרפילים את הזחלים (תמונה 8
מימין) .לצרעה  ,P. lounsburyiהשתמשנו ביחידת הטלה פרי פיתוח של המעבדות במונטפלייה,
המבוססת על כדור פלסטיק קל (פינגפונג) מרופד במזון זחלים ועליו מונחים זחלים של הזבוב
הכדור עם הזחלים נעטף על ידי נייר פאראפילים מתוח ונתלה בכלוב הצרעות שנעמדות עליו
ומטילות מבעד לפרפילים (תמונה  8משמאל).
לאחר החשיפה לצרעות נאספים הזחלים מיחידות ההטלה ומועברים לקרקע מזון רגיל להמשך
התפתחות .הצרעות של שני המינים מגיחות מגולם הזבוב.
פיזור ומעקב אחר התבססות המינים המיובאים :בסוף  8772התחלנו לפזר את הצרעה P.

 humilisובקיץ זה  8775נתחיל לפזר גם את הצרעה .P. lounsburyi

איור  :0יחידות הטלה לצרעות .מימין יחידות המבוססות על מיכל פלסטק עם שתי שכבות פרפילים שביניהן
מזון עם רימות .משמאל ,יחידה המבוססת על כדור פינגפונג מרופד מזון זחלים עם רימות מעל פרפילים
שעוטף אותן .הצרעות נעמדות על הפרפילים ומטפילות דרכו את הרימות שתחתיו.
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