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 מילים)  150(תקציר   . 3

זיהוי   :השנייהשנה המטרות .  לענף האבוקדוהנזק הנגרם ע"י פגע האמברוזיה מציב אתגר   הצגת הבעיה:

והעמקת ההבנה של דפוס רגישות זני אבוקדו ניתוח , E. fornicatusמולקולארי של המינים בקומפלקס 

הנחת הבסיס לניטור אוכלוסיית החיפושית, בחינת הישרדות , ברור מהות החמת העצה .התקיפה והאיכלוס

בין מיני להבחנה  כלים מולקולרייםבשימוש : מהלך ושיטות העבודה העיקריות . הפטריות לאורך זמן בעצה

קומפלקס החיפושיות. בחינת התפתחות כיבים וגלריות הרבייה. השוואה כימית ומבנית של עצה בריאה 

המין בישראל הוא אחד מבין   תוצאות עיקריות: .ומוכתמת, בידוד פטריות מהזרקה מלאכותית ומאילוח טבעי

זן האבוקדו ויכולות הרבייה של בקורלציה לרגישות נמצאת מינים בקומפלקס. המשיכה להתקפה  3-5

החיפושית. ההחמה נובעת מפלבנואידים הצובעים את העצה, החיפושית נמשכת לפיתיון  המסחרי, הלכידה 

אינה מייצגת את בריאות החלקה, הפוזריום הסימביוטי שורד לאורך זמן,  הפטריות הסימביוטיות האחרות 

ור הנגע, הפוזריום היא הגורם הפתוגני, ההחמה מתפשטת זוהה מק   דיון ומסקנות:דועכות לאחר  כחודשים. 

הרחק ממקום האכלוס, לפיתיון פוטנציאל לשמש לניטור, הגרפיום והאקרמוניום אינן שורדות ברקמה החיה 

 .לאורך זמן
  

 . חשיבות המחקר4

במטעי מידע ואמצעים על מנת להתמודד עם פגע האמברוזיה בעיקר תשתית חשיבות המחקר הוא ביצירת 
 . האבוקדו

 

  2016לשנת מטרות המחקר   . 5

 E. fornicatusזיהוי מולקולארי של המינים המזיקים בקומפלקס חיפושיות האמברוזיה תחת השם .  א

 ניתוח רגישות זני אבוקדו שונים להתקפת החיפושיות, תוך דגש על ההבדלים בין האס לאנטיגר.. ב

 תוך דגש על מיקום האכלוס לאורך הענף.מיקום התקפת החיפושיות על פני העץ ג. 

  .ברור מהות ההחמה של העצה . ד

 להניח את הבסיס לניטור אוכלוסיית החיפושית  באמצעות מלכודות  . ה

להשלים את נושא ההשפעה וההישרדות של כל אחת מהפטריות באבוקדו ובעצים פונדקאים אחרים. לבחון ו. 

באותם מקרים בהם החיפושית תוקפת, העץ מגיב ע"י יצירת כיבים,  .את החדרת הפטריות ע"י החיפושיות

לבחון את הישרדות   .אך אין המשך התפתחות, כפי שקורה בתקיפה של גזעים וענפים עבים בעץ האבוקדו

 הפטריות בעצה לאחר הגיחה של החיפושיות. 
  בהצעת המחקר,  2במסגרת מטרה  ההתבצע ו' בהצעת המחקר, מטרות  1במסגרת מטרה  והתבצע ה -א.ות מטר
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 ומסקנות תוצאות עיקריות כולל  ,פרקי הדוח. 6

 Euwallacea fornicatusהבחנה בין מינים חבויים בקומפלקס המינים של חיפושית האמברוזיה  6.1

 מבוא 

 :Eichoff    Euwallacea fornicatus  )Coleoptera: Curculionidae -חיפושית האמברוזיה שזוהתה מורפולוגית כ

Scolytinae: Xyleborini כוללת למעשה מספר מינים חבויים שהראו שונות רבה בריצוף של גנים גרעיניים  (

ומיטוכונדריאליים.  הנזק שמינים אלה גורמים דווח מאזורים אחדים בעיקר בדרום מזרח אסיה, כמו בעץ השמן 

Schleichera oleosa ) באינדונזיהKalshoven, 1958b(,  ) מיני שיטה בווייטנאםNuhamara, 1993(,  מטעי תה

ורניה. יש לציין שבדרום מזרח אסיה נזק דווח ממיני עצים ) ואבוקדו בישראל ובקליפWalgama, 2012בסרילנקה (

אקזוטיים ולא מקומיים.  עדות נוספת לכך שמדובר במיני חיפושיות נפרדים נתמכה בכך ששלושה מהטיפוסים שנחקרו 

 נושאים פטריות סימביוטיות שונות.  

 חשיבות המחקר

שמינים אלו  העובדהחשיבות ההבחנה נעוצה בעליה הדרמטית בחשיבות קבוצה זו של חיפושיות אמברוזיה ובשל 

החיפושית הפוגעת במטעי תה בסרילנקה, אינה תוקפת עצי  ,שונים בטווח הפונדקאים הרגישים שלהם. כך לדוגמא

 ולקליפורניה. ישראל לאבוקדו בריאים בשונה מהמינים שפלשו 

 E. fornicatusהוי מולקולארי של המינים המזיקים בקומפלקס חיפושיות האמברוזיה תחת השם : זיהמטרה

 שיטות 

נאספו באופן ישיר מעצים נגועים ובאמצעות מלכודות עם פיתיון  E. fornicatusמינים המייצגים את הקומפלקס 

quercivorol גינאה החדשה, אוקינאווה, סין, טאיוון,  פלורידה, -מהאזורים הבאים: אוסטרליה, ישראל, יפן, פפואה

בוצעה השוואה  E. fornicatusקליפורניה ותאילנד. לאחר זיהוי מורפולוגי של הפרטים שנאספו כשייכים לקומפלקס 

 . 28S -ו Elongation Factor 1 alpha  ושני הגנים הגרעיניים COIפילוגנטית תוך שימוש בגן המיטוכונדריאלי 

 תוצאות 

הוגדרו שלושה מינים ברורים, ויתכן  E. fornicatusשנאספו ונמצאו שייכים באופן ברור לקומפלקס פרטים המבין כל 

 . בנספח) 15(עמ'  1עוד שני מינים שהסטטוס שלהם כמין אינו ברור. התוצאות מפורטות באיור 

 דיון ומסקנות

טי הגדול ביותר בקבוצה שנבדקה נמצא בטאיוון, וייטנאם ותאילנד, מכאן שזה אזור התפוצה הטבעי של הגנ ןוהמגו

להבחנה בין המינים המדוברים. הבחנה  קבוצת חיפושיות זו. ברור שהבדלים מורפולוגיים לבדם אינם יעילים דיים

להוציא מכלל אפשרות שגם חיפוש אויבים מדויקת בין המינים תוכל לסייע בהערכת הסיכונים שבכל אחד מהם. אין 

 טבעיים יתבצע באופן מדויק יותר  כאשר קיים מידע מוצק לגבי אזור התפוצה הטבעי של המין הנדון.  
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 .  אופן הפגיעה והאכלוס של חיפושית האמברוזיה של האבוקדו בעצי אבוקדו6.2

 מבוא

היא התפשטה למעשה בכל שטחי האבוקדו  2016ועד  2009 -חיפושית האמברוזיה של האבוקדו התגלתה בישראל ב

  בישראל. התסמין הבולט ביותר של התקפת החיפושית על עצי אבוקדו הוא הפרשה של סוכרים לבנים, בעיקר 

mannoheptulose and perseitol   )Liu et al. 1999יפושית. לא כל חדירה מסתימת ) בנקודת החדירה של הח

עבים והגזע, בדרך כלל ניכרת בכיב גדול, המעיד על הענפים ההתקפה על  ,בפעילות רבייתית מוצלחת, ובאבוקדו

, ועל כך שההתקפה למעשה נכשלה. במחקר קודם הראנו שהחיפושיות נוטות המותקפת רקמהההתגובה החזקה של 

איום על תעשיית האבוקדו. להבנת  מהווהלחזור ולתקוף את חלקי הענף שהותקפו לא מכבר. הנזק הנגרם למטע 

סי דפוס האכלוס ולרגישות הזנים חשיבות רבה למימשק ההדברה והמניעה. בשל כך יש חשיבות רבה בהבנת יח

הגומלין בין החיפושית לעץ האבוקדו. חשוב לציין שהחיפושית תוקפת מיני עצים שונים והתנהגותה בכל הקשור למגמת 

 האכלוס ותגובת העצים, היא שונה בתקיפת מיני עצים שונים. 

 חשיבות המחקר

 נטציה יצירת מידע בכל הקשור למיקום אוכלוסיית החיפושיות על עץ האבוקדו כבסיס לטיפול ולפיטוס

 המטרות 

 ניתוח לגבי רגישות זני אבוקדו שונים להתקפת החיפושיות, תוך דגש על ההבדלים בין האס לאנטיגר. )1

 מיקום התקפת החיפושיות על פני העץ תוך דגש על מיקום האכלוס לאורך הענף.  )2

 שיטות

השוואת רגישות זנים התבצעה במספר מטעי אבוקדו בהם נטועים עשרה זנים. נבחרו חמישה מטעים בני גילים שונים. 

תקיפת החיפושיות נבדקה בארבע חלקות אבוקדו מצפיפות הכיבים נקבעה כממוצע לעץ.  נבילת ענפים כתוצאה 

את דפוסי ההתקפה והאכלוס התבצעה בעצי אחרות. כל ענף נבחן בנפרד על מנת לקבוע את סיבת ההתייבשות. השוו

מושב רמות השבים, קיבוץ  :להבות חביבה, ובעצי אדר מילני שנכרתו בשלושה מקומותקיבוץ אבוקדו האס שנכרתו ב

 10-20,  6-10, 2-6שדה נחמיה ובגן הבוטני בירושלים. קטעי הענפים והגזע שנבדקו חלקו בין ארבע קבוצות קוטר (

סמ"ר, ובמקביל נבדקה צפיפות הגלריות  1000 -בענפים אלו נספרו הכיבים ונקבעה צפיפותם לס"מ).   20ו יותר מ 

 -גלריות ל 10יותר מ  -4 -גלריות ו 6-10= 3גלריות,  3-5= 2גלריות,  1-2= 1= ללא גלריות, 0על פי המדד הבא: 

 סמ"ר.   1000לנפח עצה על שטח של 

 תוצאות  

שבארבעה  ,בעקבות התקפה של חיפושית האמברוזיה במטעי אבוקדו נמצאהשוואה של צפיפות כיבים שנוצרו ב

אטינגר נרשם כזן  ,נאבל נמצא מותקף יותר. כלליתהזן מהמטעים הזן האס היה המותקף ביותר, וככל הנראה רק 

  . בנספח) 16(עמ'  2הפחות מותקף. התוצאות מסוכמות באיור 
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ענפים בארבע חלקות אבוקדו, מראה בבירור שהאס הוא הזן  השוואה ממוקדת יותר של הנזק המתבטא בהתייבשות

   .בנספח) 16(עמ'  )3אטינגר כמעט ולא נרשמה התייבשות של ענפים בשל התקפת החיפושית (איור זן הרגיש בעוד שב

מגמת ההתקפה כי נראה  .בנספח) 17(עמ'   4 ההבדל בדפוס האכלוס בין אדר מילני לאבוקדו האס מוצגת באיור 

עיקרית, ובעיקר הבשני מיני העצים. בעוד שבאבוקדו ההתקפה  כההפו היאבצפיפות הגלריות  ווס כפי שהתבטאוהאכל

דקים, באדר מילני החלקים המאוכלסים בכבדות הם דווקא הגזע והענפים העבים. ההצלחת הרבייה, היא בענפים 

ו שבאבוקדו. מקום נקודת האכלוס לאורך שצפיפות האכלוס של האדר היא גדולה הרבה יותר מאשר ז ,כללית יש לציין

נמצא שברוב הגדול של הענפים  .בנספח) 17(עמ'  5הענף כפי שנמצא בדגימת הענפים במטעים שונים מוצג באיור 

ס"מ מנקודת ההתפצלות של הענף המותקף. האכלוס לאורך הקטע  30שנבדקו שטחי האכלוס נמצאים בקטע של 

ומר נקודת הפיצול בין הענף לגזע או לענף שכן בד"כ עבה יותר. גיחת  המותקף מתקדם כלפי בסיס הענף, כל

החיפושיות מסמלת את התייבשות הענף בחלקו העליון, כלומר מהשטח בו נרשמה הגיחה  כלפי קצה הענף. עם זאת 

 ת. בחינה של גיחבדורות חופפים אחדים של החיפושית מאוכלסהענף הנגוע קטע היות והגיחה נמשכת זמן רב 

 18(עמ'  )6יפושיות מקטעי ענפים שנכרתו במסגרת ביצוע סניטציה ורוסקו במרסקת פטישים נמשכה כחודש (איור ח

 . בנספח)

 דיון ומסקנות

נראה שיש קשר ברור בין מגמת התקפה של חיפושית האמברוזיה בזני אבוקדו השונים לבין הצלחת האכלוס. כך 

לדוגמא הזן האס שהוא המותקף ביותר וניכר בצפיפות הכיבים הגדולה ביות הוא גם זה שבו הצלחת הרבייה של 

מוכה מאד, והדבר ניכר גם בתדירות החיפושית היא הגבוהה ביותר, בהשוואה לאטינגר צפיפות הכיבים בו היא נ

 .בענפים העבים ובגזע של עצי האס היוהתייבשות הענפים שהיא מועטה ביותר בזן זה. יש לציין שרוב הכיבים שנצפו 

כיבים אינם מעידים על הצלחת אכלוס אלא על תגובה חזקה של הרקמה לתקיפת החיפושיות. תמונת אכלוס שונה 

גם באחסנה טיפוסית של  ,ככל הנראה ,ובענפים הראשיים במין זה נעוצהגזע בכלוס נצפתה באדר מילני. הצלחת הא

חומרי תשמורת בעצה של מיני עצים נשירים. באבוקדו, אכלוס הענפים מוצלח נרשם כמעט תמיד בבסיס הענף, הדבר 

יכויי ההתייבשות סשגורר התייבשות של הענף כולו. כלומר החיפושיות אינן מאכלסות את הענף מעל האיזור הנתקף 

ספקת מים מהענף או אהנהנים מ םבכיוון אותם חלקי הואהם גבוהים. זאת ככל הנראה הסיבה שהמשך אכלוס הענף 

הגזע הסמוכים. לפיכך הסרת ענפים פגועים במהלך הגיזום צריכה להתבצע בנקודת הפיצול של הענף המותקף. מ

 ת להגיח גם חודש לפחות לאחר כריתת הענף והתייבשותו. הגיחה אינה אחידה והדבר ניכר גם ביכולת של החיפושי

 

 . תופעת החמת העצה כתוצאה מנגע האמברוזיה6.3

 מבוא 

(עמ'  7תופעת ההחמה של עצה מאוכלסת ע"י חיפושית האמברוזיה נצפתה בכל הפונדקאים הרגישים לנגע. באיור 

 מוצגת ההחמה בשלושה מהפונדקאים הרגישים, אבוקדו האס, אלון ארך עוקצים וקיקיון. בנספח)  18
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משמעות ההחמה אינה ברורה, לבד מהעובדה שההחמה מתפשטת מעבר למיקום הגלריות, עם זאת יש לציין שמעבר 

ימצאות פיזית ס"מ ממקום הגלריות לא בודדו הפטריות הסימביוטיות,  בעצה המוכתמת אינה עדות לה 5למרחק של 

 של הפטריות הסימביוטיות. 

 ברור מהות ההחמה של העצה   חשיבות והמטרה

 שיטות

קטעי עצה שעברה  ההחמה וקטעי עצים בריאים (שצבעם לבן צהבהב) שכנים לקטעי העצה המוכתמים נלקחו מענפים 

שעות נבדקו  24וכלורופורם. לאחר שונים של אבוקדו האס. קטעי העצה משתי הקבוצות הושרו בנפרד במים, אתנול 

 19(עמ'  )8התמיסות. המסה של החומרים הצובעים את העצה נצפתה במים ואתנול, אך לא בכלורופורם (איור 

תמיסת האתנול נבדקה .  קטעי עצה אחרים משתי הקבוצות שימוש גם להכנת חתכים מקרוסקופיים. בנספח)

במעבדה של ד"ר אפרים לוינסון בנווה יער. הכנת החתכים בעצה התבצעה במעבדה של ד"ר  GCMSבאמצעות 

 רקפת דוד שוורץ.  

 תוצאות

נמצא שחומרים הצובעים את העצה הם בעיקר שישה פלבנואידים, שארבעה מתוכם זוהו באופן ראשוני והם: 

epicatechin ,naringenin  ,quercetin ו- taxifolinרים בהופעת ששת הפלבנואידים בעצה . ההבדלים הניכ

השינויים באנטומיה של העצה בשל ההכתמה,  .בנספח) 19(עמ'  9  המוכתמת לעומת זו  הבריאה מוצגים באיור

 בנספח).  20(עמ'  10הנכרים משיבוש מסוים של הטרכאידים מוצגים באיור 

 דיון ומסקנות

ידים. הפלבנואידים אבעיקר פלבנולריות, ככל הנראה נראה שהחמת העצה היא תוצאה של שטיפת חומרים מאזור הג

שזוהו מוכרים היטב ובודדו משורה ארוכה של עצים מקבוצות שונות. אנו מעריכים שתפקידם הוא לזה שנקבע 

 .Guetsky et alידים בפרי האבוקדו (אבמעורבותם בפתוגניות של פירות אבוקדו כמו במקרה של פעילות הפלבנו

נראה ע"י רקמת הצמח עצמה כחלק מהפעילות האנזימטית של העץ כחלק מההתגוננות כנגד ) נוצרים ככל ה2005

פעילות הפוזריום הסימביוטי המוחדר ע"י החיפושית. נראה שהפלבנואידים המשמשים ככל הנראה כנוגדי חימצון 

. אנו משערים שההחמה עצמה )et al. 2013 Vinha( להבטחת פעולה אנזימטית תקינה של מערכת ההגנה של הצמח

היא שטיפה של חומרים אלו הנספחים לדופן של תאי העצה הבריאים. זאת גם ככל הנראה הסיבה לכך שבמרחק 

מסוים של העצה המוכתמת מהגלריות של החיפושית הפטריות הסימביוטיות לא מצויות. עם זאת, ההבדל בחתכים 

הבריאה ניתן להניח שקיימת פגיעה של ממש, ולא רק שינוי  שנלקחו מהעצה המוכתמת לעומת אלו שנלקחו מהעצה

 צבע לבדו, ביכולת העברת המים של העצה המוכתמת. 

 

 לכידה חיפושיות במלכודות והשראת התקפה כביטוי של צפיפות כיבים  6.4

 מבוא 
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אין שימוש לא עושים שימוש בפרומוני מין הפועלים ממרחק. לפיכך  Scolytinaeמיני חיפושיות מתת המשפחה 

בפרומוני מין בממשק הדברתם, זאת בשונה ממזיקים מקבוצות אחרות, כמו עשים או כנימות מגן. חיפושיות קליפה 

), עושות שימוש Platypodinae׳אמיתיות', אלו המתפתחות בסות (וגם מיני חיפושיות אמברוזיה מתת המשפחה  

יש שימוש בפרומוני התקהלות סינתטיים כפיתיונות בפרומוני התקהלות וההתקפה על העץ היא קבוצתית. ואכן, 

המשמשים בממשק ההדברה של מזיקים מקבוצות אלו. המקרה של חיפושיות האמברוזיה מתת המשפחה 

Scolytinae  שונה לחלוטין. מערכת הרבייה שלהן היא ארנוטוקית, המכונהHaplo-diploidy כלומר נקבות שאינן ,

ה הן נקבות. הזכרים חסרי כושר תעופה והנקבות יו זכרים בלבד. רוב האוכלוסימופרות מטילות ביצים מהן יתפתח

מופרות כשהן מזדווגות עם אחיהן במערכת הגלריות עוד לפני שהן מגיחות מהעץ בו הן התפתחו. הן עוזבות את העץ 

ולכן אין צורך בפרומון מין לתקשורת ארוכת טווח בין הזוויגים. לאחר שהגיחו, בוחרות הנקבות את העצים לתקיפה 

על פי מגוון נדיפים של העץ המצביעים לכאורה על התאמתו להתפתחות הפטריות שהן נושאות. גם האינטראקציה 

פים המושכים את החיפושית. מעניין לציין שבבתי הגידול בין הפטריה הסימביוטית לעץ הפונדקאי גורמת לשחרור נדי

החדשים חיפושיות האמברוזיה נמשכות, לעתים במידה רבה, לנדיפים של מיני עצים שכלל לא יתאימו להתפתחותן. 

 כך לדוגמה, חיפושית האמברוזיה של האבוקדו נמשכת לעצי אפרסמון אך לא תצליח להתרבות בהם.  

ין או התקהלות אינם רלוונטיים במשיכה של חיפושיות האמברוזיה מתת משפחת בשל העובדה שפרומוני מ

Scolytinae נבחנו במסגרת המחקר פיתיונות אחרים שעשויים למשוך את החיפושיות. מינים רבים של חיפושיות ,

עשה כישלון. אמברוזיה נמשכים לאתנול. פיתיונות אתנול שנבחנו כבר עם גילוי אוכלוסיית החיפושית בישראל היו למ

 Leptospermum scoparium, המופק משיח  Manuka oilלאחר מכן נעשה שימוש בפיתיון המבוסס על שמן מנוקה (

הגדל בניוזילנד), כדי למשוך את בוגרי חיפושית האמברוזיה של האבוקדו.  הנימוק לבחינת שמן מנוקה התבסס על 

, שהתפשט במזרח Xyleborus glabratusאמברוזיה קרוב, לכידה (אם כי בדיעבד לא די יעילה) של מין חיפושית 

. נמצא ששמן מנוקה הוא Perseaארה"ב במהלך העשור האחרון  והיה אחראי להשמדת מינים של עצי יער מהסוג 

פיתיון חלש לחיפושית האמברוזיה של האבוקדו, ובהתחשב באוכלוסיית החיפושית הגדולה בשטחים בהם הופעלו 

 זה אינו מתאים. פיתיון  ,המלכודות

, Platypus quercivorus(אחד המרכיבים בפרומון ההתקהלות של חיפושית האמברוזיה   Quercivorol-נמצא ש

הפוגעת ביפן בעצי אלון במצב של עקה), מושך את שני מיני חיפושיות האמברוזיה  Platypodinaeמתת המשפחה 

 ChemTicaהמיוצרים בחב׳ ׳ Quercivorolשל פיתיונות הנ"ל. על בסיס מידע זה נבחנה בישראל לאחרונה המשיכה 

Internacional  .׳ מקוסטה ריקה. נמצא שהמשיכה לפיתיון זה של חיפושית האבוקדו המצויה בישראל הינה חזקה 

 : להניח את הבסיס לניטור אוכלוסיית החיפושית  באמצעות מלכודות  מטרה חשיבות

 שיטות 

. המלכודות נטענו בנספח) 20(עמ'  )11מלכודת, רב משפך ומלכודת דבק (איור נערכה השוואה בין שני טיפוסי 

מכתשים). המלכדות הוצבו בשלושה מטעי אבוקדו  -בנדיפית הפיתיון כמוזכר במבוא (הנדיפיות סופקו ע"י חברת אדמה

עשרות חלקות . הזיקה שבין עוצמת הלכידה לבין מצב הנגיעות כפי שנקבע ב2016ונבדקו במהלך חודשיים באביב 

שפעת  הפיתיון על משיכת החיפושיות אל עצי האבוקדו ה אחת. אבוקדו שבכל אחת מהן הוצבה מלכודת רב משפך
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עצי האס, ועצים יחידים של האס ואטינגר. הניסוי התבצע  שלושהנבדקה באמצעות  השראת ההתקפה על קבוצות של 

 במטע אבוקדו בנחשולים.  

 תוצאות 

עותיים בלכידת החיפושיות בין מלכודות רב משפך למלכודות דבק. לכידה אקראית כפי לא נרשמו הבדלים משמ

 . בנספח) 21(עמ'  )12שהתקבלה במלכודות דבק ללא פיתיון היתה אפסית (איור 

. נראה שבחלקות ללא בנספח) 21(עמ'  13בחינת הקשר שבין רמת הנגיעות  החלקה לבין הלכידה מוצגת באיור 

חיפושיות לחודש,  100אופיינות בנגיעות נמוכה גם לכידת החיפושיות היתה נמוכה ולא עלתה על נגיעות או אלה המ

חודש. לעומת זאת בחלקות הנגועות הלכידה לא היתה לחיפושיות  20 עלתה על כשהלכידה לרוב המלכודות לא 

 אחידה ולא שקפה את מצב החלקה. 

את מספר הכיבים שנוספו לעצים  50% -וקדו העלתה בהוצמדה לשני עצי אבשהשראת ההתקפה באמצעות נדיפית 

 221לשני העצים הצמודים אליהם (משני צידי  העץ שאליו הוצמדה הנדיפית).  סה"כ נוספו לעצים בטיפול  המרכזיים 

 . בנספח) 22(עמ'  )14הביקורת (איור בעצי  144לעומת 

נדיפיות לעץ) לבין עצי ביקורת (ללא טיפול בנדיפיות). בניסוי בניסוי שני נערכה השוואה בין עצים שטופלו בפיתיון (שתי 

ת כיבים רבה ספמצביעות על תו בנספח) 23, עמ' 15לבו גם עצי אטינגר באותו המבנה.  תוצאות הניסוי (איור וזה ש

בעצי האס לעומת כמות אפסית בעצי האטינגר. עם זאת לא נרשם הבדל משמעותי בשני הזנים בין עצי נרשמה ש

 יפול לעצי הביקורת. הט

 דיון ומסקנות 

נראה שהפיתיון בו נעשה שימוש אינו עוצמתי דיו על מנת להתחרות בעצי האבוקדו כמקור משיכה. אין הבדל של ממש 

שני טיפוסי המלכודות יוכלו לשמש בלכידה למטרת ניטור. הניסיון שבין מלכודות דבק למלכודות משפך ונראה על כן 

מצביע על כך שהזיקה  ,שר בין מצב נגיעות בחלקת האבוקדו לבין כמות הלכידה במלכודותהראשוני לבחון את הק

על מנת שגובה  ,אינה מובנת מאליה ונדרש מחקר נוסף על מנת לגבש פריסה מתאימה במספר מינימאלי של מלכודות

אל עצים נגועים, קא דוואת מצב אוכלוסיית החיפושיות בחלקה הנדגמת.  משיכה חזקה של חיפושיות שקף יהלכידה 

השפעה של השראת התקפה מלאכותית של הנבחנה  . בתוכנית הקודמתכבר נרשמה בתוכנית המחקר הקודמת

התוצאות שהושגו השנה מאששות בדרך  .בהשוואה לענפים שלא הותקפו ,הענפים על איכלוסם בשלב מאוחר יותר

לעצה גם  ?בשל פעילות הפטריות המוכתרותהעדפה של החיפושיות לענפים מותקפים, ככל הנראה האחרת את 

 אופן מלאכותי, ראו להלן). בבאותם מקרים שההתקפה נכשלת (או במקרים שהפטריות מוזרקות 

מציג את הזיקה בין צפיפות הכיבים שהיתה לפני השראת ההתקפה באמצעות הפיתיון לבין בנספח)  23(עמ'  16איור 

השראת ההתקפה. איור זה מדגים באופן ברור תוספת הכיבים בכל  מספר הכיבים שהתווספו במהלך השבועיים של

 בר נמצאו על העץ. כהכיבים ש תלויה בצפיפות היאאחד מהעצים בניסוי (עם או ללא הפיתיון) 
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פר  הכיבים שהתווספו על סצאת את ביטויה גם בהבדל הגדול שבין מוההשפעה המועטה של הפיתיון במקרה זה מ

עוצמת הפיתיון והעובדה שכל העצים בניסוי מצויים באותה תת  הכפלתוזאת למרות  ,האס עצי האטינגר לעומת עצי

) 2חלקה. הדבר מעיד גם על משיכה מועטה של חיפושית לעצי האטינגר כפי שהתקבל בניסויים אחרים (ראו נושא 

 בחנו את ההבדל בין שני הזנים בהיבטים אחרים. בהם ש

 

 סימביוטיות במהלך ההתפתחות של חיפושית האמברוזיה ובעצים הפונדקאים. הופעה ושכיחות של הפטריות ה6.5

 מבוא 

 Fusariumבתוכנית מחקר קודמת מצאנו  שהחיפושית נושאת שלושה מיני פטריות סימביוטיות,  הפוזריום 

euwallaceae ,Graphium euwallaceae (המכונה כאן גרפיום) ו-Paracemonium pembeum  המכונה כאן)

מצאנו שזחלי החיפושית משלימים את התפתחותם על המצע המלאכותי   .אקרמוניום), שגם הם מינים חדשים למדע

עליו גדלים הפוזריום או הגרפיום, אך לא על אקרמוניום. כל שלושת מיני הפטריות בודדו מענפי אבוקדו, קיקיון, אדר 

שכל השלושה מופיעים בגלריות של עצים פונדקאים בהם החיפושית ארך עוקצים. אנו מניחים לפיכך מילני ואלון 

הפוזריום, פטריית מתפתחת בהצלחה.  במערכת מעבדתית החיפושיות נוטות להתחיל בהטלה בסביבה בה מצויה 

צעירות נמצאו כל שלושת מיני הפטריות ההבוגרות החיפושיות ופחות בסביבה בה מצויה הגרפיום מלכתחילה. בראשי 

וטיות בכמות נמוכה יחסית. ראשי בוגרות בגיל ביניים הכילו אף הן את כל שלושת מיני הפטריות. הבוגרות הסימבי

הבשלות לגיחה הכילו בעיקר פוזריום, מעט גרפיום וככל הנראה אקרמוניום בכמות קטנה מאד. כמות הפוזריום 

ת. תבנית זו חזרה על עצמה בכל מזו שבבוגרות הצעירו 100עד  10בחיפושיות הבשלות הייתה גדולה בין פי 

החיפושיות שנלקחו מאבוקדו, קיקיון ואלון ארך עוקצים. בחינה של נוכחות הפטריות בבטנן של חיפושיות בוגרות 

העלתה תמונה שונה, נמצא בעיקר גרפיום, והימצאות שני מיני הפטריות האחרים הייתה מועטה וקשה לאומדן. בחינה 

יפושיות הראתה שכמות הנבגים מכל מין של פטריה נבדל באופן קיצוני בין העצים של נוכחות הפטריות בזחלי הח

הפונדקאים והאתרים, אך ברוב המקרים הפטריה הדומיננטית הייתה הגרפיום. זו היוותה את רוב תוכן הפטריות 

 שנמצא במעי. ברובם הגדול של הגלמים לא נמצאו כלל פטריות. 

בין החיפושית לעץ המאכסן הוא כדלקמן: לקראת תעופה ואכלוס פונדקאי מחזור ההעברה המשוער של הפטריות 

חדש החיפושית הבוגרת טוענת את עצמה בעיקר בפטריית הפוזריום. שתי הפטריות האחרות כמעט שאינן ניכרות 

בשלב זה. פטריית הפוזריום נדרשת בתהליך ההתבססות בעץ פונדקאי חדש, או בחדירה לאתר חדש, בפונדקאי בו 

פתחה החיפושית. הפוזריום משמשת גם מזון לבוגרים בשלבי ההתבססות הראשונים בפונדקאי ויתכן אף לזחלים הת

לאחר הבקיעה. הגרפיום נדרשת כמזון עיקרי להתפתחות הזחלים ולהבשלת הבוגרים הצעירים. התפקיד של פטריית 

פטריות זרות, או מיקרואורגניזמים אחרים  האקרמוניום אינו ברור; יתכן שהיא מהווה תוסף מזון, כאנטגוניסט כנגד

שעלולים להשתלט על פני הגלריות ולשבש את התפתחות גני הפטריות הסימביוטיות (תיאורטית קיימות אפשרויות 

 נוספות). הזחלים הם ככל הנראה המעודדים את התפתחותן של הגרפיום והאקרמוניום. 

 מטרת המחקר
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 להשלים את נושא ההשפעה וההישרדות של כל אחת מהפטריות באבוקדו ובעצים פונדקאים אחרים.  )1

לבחון את החדרת הפטריות ע"י החיפושיות באותם מקרים בהם החיפושית תוקפת, העץ מגיב ע"י יצירת כיבים,  )2

 אך אין המשך התפתחות, כפי שקורה בתקיפה של גזעים וענפים עבים בעץ האבוקדו. 

 את הישרדות הפטריות בעצה לאחר הגיחה של החיפושיות.  לבחון )3

 חשיבות המחקר

להישרדות הפטריות בעצת האבוקדו ובכלל יש חשיבות רבה. האינטראקציה של הפטריות עם העצה יוצרת נדיפים 

המשפיעים על פעילות החיפושית ומשיכתה לתקיפה. יש עניין רב לדעת כמה זמה פעילות הפטריות ללא נוכחות 

יפושית, בענפים חיים בהם נכשלה ההתקפה. הישרדות הפטריות בענפים יכולים להסביר את יכולת ההישרדות הח

 הארוכה של החיפושיות גם בענפים שנכרתו. 

 שיטות

גם עצי  הוזרקוההזרקות בוצעו בשלוש חלקות אבוקדו בקיבוצים נחשולים, אייל,  וכברי. בשני הקיבוצים הראשונים 

וזרקו גם עצי אלון ארך עוקצים בקיבוץ כברי ובמושב שאר ישוב, וצמחי קיקיון בשני מועדים במרכז אטינגר. במקביל ה

וולקני.  בכל חלקה, טיפוס העץ והחלקה נבחרו ענפים חיוניים, וללא סימנים ברורים של התבססות או ניסיון התבססות 

קוטר גבולי להתבססות החיפושית. על כל  ס"מ, טווח המהווה 4-7של חיפושית האמברוזיה. הענפים היו בקוטר של 

מ"מ  10 -ס"מ בין כל נקודה. בכל נקודה בוצע קידוח לעומק של כ  6נקודות על קו רציף במרחק של  10ענף סומנו 

מ"מ. בכל עשרת הקידוחים בענף מסוים התבצע טיפול אחד מבין חמשת   2לתוך העצה  באמצעות במקדח בקוטר 

). התבצעו גם ACR-1), ואקרמוניום (תבדיד G-1), גרפיום  (תבדיד 3-2זריום (תבדיד הטיפולים הבאים, הזרקת פו

את מחלת  ),  המחולל Fus-34(תבדיד  Fusarium mangiferaeשני טיפולי ביקורת, הזרקה של מין פוזריום נוסף 

מיקרוליטר תרחיף נבגים של הפטרייה  5 של  הזרקהעיוות התפרחות במנגו, והזרקת מים. כל טיפול בכל קידוח כלל  

 הנבדקת, או כמות זהה של מים בטיפול הרלוונטי באמצעות פיפטור.  

 6(זריעה בפיזור על כל הצלחת). לאחר  PDAהפטריות גודלו  ע"ג מספר צלחות הכנת התרחיף התבצע כדלקמן. 

שכבות גאזה סטרילית וסורכז  4סונן דרך מ"ל מים סטריליים לצלחת והנבגים הורחפו. תרחיף הנבגים  4ימים הוספו 

. הנבגים נשטפו פעמיים נוספות בדרך דומה, הורחפו בנפח קטן של מים 8,000rpmדקות במהירות של  15במשך 

 נבגים למיקרוליטר.  10×55מ"ל) ונספרו בהמיציטומטר. תרחיף הנבגים נמהל לריכוז סופי של  10-5(

.   בכל דגימה נלקחו שני ענפים מכל טיפול )ם (כפי שמצוין בסעיף התוצאותהתבססות הפטריות נבדקה במועדים שוני 

ס"מ מכל חור. סה"כ  3מכל ענף נבחרו באקראי שלושה חורי קידוח ושלוש נקודות בין שני חורי קידוח, במרחק של 

. מיני הפטריות PDACדקות באקונומיקה ונזרעו על מצע  2 למשך  קטעי עצה מכל ענף: קטעי העצה  חוטאו  6נלקחו 

 זוהו ע"י המופע המורפולוגי האופייני להם.   

מועדים בקיבוץ איל (ראו פירוט בפרק התוצאות.  שלושה בותגובת הענפים להזרקה נבחנה בשני מועדים בנחשולים 

 כיבים של כל ענף, וחושב הקוטר הממוצעהנמדד הקוטר הממוצע  של הפרשת הסוכרים האופיינית בכל  הניסויבמהלך 

הפטריות בהתקפה ואילוח טבעיים. ות אהמצבחנו גם את אחרת, של התגובה שאפיין את הענף. במערכת ניסויים 
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שונים לאחר ניסיון ההתקפה של החיפושיות. מתוך הכיבים מועדים בבחנו את המצאות שלושת הפטריות הסימביוטיות 

שונים אפשרו לנו לקבוע את הזמן שעבר מאז שנוצרו בעקבות התקיפה. סימון כל הכיבים שנוצרו על העץ במועדים 

נוצר הכיב, ובכך להעריך את הזמן שעבר מאז החדרת הפטריות. במערכת דגימה נוספת השווינו בין נוכחות  הפטריות 

בענפים בהם נמצאו זחלים וגלמים חיים, לבין קטעי ענף שהתייבשו לא מכבר לאחר גיחת החיפושיות מתוכם. ענפים 

 ת אבוקדו בקיבוצים נחשולים ומשמרות. וחות נלקחו מחלקמשני שלבי ההתפת

 תוצאות 

מציג את השינויים בגודל הכיבים שנצרו בעקבות  בנספח)  24(עמ'  17איור       א. תגובת העצים ל הזרקת הפטריות

לאחר  איל.  בחודשים הראשוניםבחלקות  הניסוי בנחשולים ובהזרקת הפטריות לעצי אבוקדו מהזנים האס ואטינגר  

הזרקה לא ניכרים הבדלים גדולים בתגובת הפרשת הסוכר בכיבים שנוצרו בעקבות הזרקות שלושת מיני הפטריות ה

הזרקת הפוזריום המחולל את מחלת עיוות התפרחות במנגו והזרקת מים. בחלוף הזמן,  .הסימביוטיות ושתי הביקורות

פרשת הסוכר יותר מאשר הניכרת ב ניכר שהכיבים שנוצרו בעקבות הזרקת הפוזריום הסימביוטי נמשכת פעילות 

 הכיבים האחרים. מצב זה זהה בשני זני האבוקדו שנבחנו.  

שרדות הפטריות בעצים מוזרקים בהתאמה לזמן שעבר מההזרקה. ניכר ששני מסכם את היבנספח)  24(עמ'  18איור 

כמעט בכל הדגימות לאורך כל תקופת התצפיות  והם בודדושורדים ברקמה החיה ללא קושי, שהוזרקו מיני הפוזריום 

רפיום ). שני מיני הפטריות הסימביוטיות, הג2017ימים (התצפית טרם הסתיימה ותמשך גם בשנת  300 -שנמשכה כ

ם לאחר ההזרקה, אם כי האקרמוניום נותר בחלק קטן מהדגימות תקופות ארוכות.  יוהאקרמוניום כמעט נעלמים חודשי

שרדו היטב ברקמה פי רוב תמונה דומה התקבלה גם בהזרקה של אלון ארך עוקצים וקיקיון. שני מיני הפוזריום על 

אם כי  ,תקופה ארוכהרה זה נראה שהאקרמוניום שרד ם שרד כחודשיים בלבד. גם במקוהמוזרקת, ואילו  הגרפי

 במידה פחותה מאשר מיני הפוזריום. 

ההדברה של שני המינים. כך נמצא שבנקודות   ההישרדות הטובה של שני מיני הפוזריום מצאה את ביטויה גם בכושר

,  )ם שהוזרקו במיםבין שתי נקודות הזרקה, ובענפימעומק העצה שישמו כביקורת (דגימות שנלקחו שהדגימה ש

 25(עמ'  )19אך לא של שתי הפטריות הסימביוטיות האחרות (איור  ,נרשמה הופעה ספונטנית של שני מיני פוזריום

 . בנספח)

. האיור מציג בנספח) 26(עמ'  20 התוצאות מסוכמות באיור       .ב. בידוד הפטריות בעקבות התקפה ואילוח טבעיים

זיהוי חיובי של  ה שלקבל) ותדירות colony forming unitsצפיפות  יחידות הפטריה (את שכיחות הפטריות על פי 

שנכשלה בהתאמה לזמן שעבר מאז ההתקפה, בגלריות בהן נמצאו  ת חיפושיות הפטריה בשלושה מצבים, בהתקפ

 באיזור הגלריות בענף היבש לאחר גיחת  הבוגרים. בדגימות שנלקחו זחלים וגלמים, ו

ומתבסס בשבועיים הראשונים. לאחר מכן מופיע גם  הפוזריום מוחדר  התוצאות מצביעות על כך שבהתקפה שנכשלה 

 4-7. עם זאת לאחר לאחר התבססות הפוזריוםככל הנראה כתוצאה מהמשך הפעילות של החיפושית,  ,םוהגרפי

ונעלמת הגרפיום ונותרת הפוזריום. האקרמוניום מופיעה במידה מעטה, הן בכמות והן  ההתקפה הולכתמשבועות 

בתדירות בשבועיים הראשונים, ולאחר מכן הולכת ונעלמת. לעומת זאת בהתקפה מוצלחת  המתבטאת בהתפתחות 
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הגלריות    איזורבגם  האקרמוניום.  מסוימתזחלים וגלמים, ניכרת היטב נוכחות הגרפיום יחד עם הפוזריום ובמידה 

הנטושות בענף היבש, כלומר לאחר  הגיחה, הפטריות  הדומיננטיות מבחינה כמותית הן בעיקר הגרפיום והאקרמוניום, 

 אם כי כל שלושת הפטריות בודדו במצב זה. 

 דיון ומסקנות 

פוי  הפטריה גם במהלך התקפה שנכשלת מחדירה החיפושית את כל שלושת הפטריות הסימביוטיות שהיא נושאת. כצ

מהווה כמעט את כל תכולת המיקגייה (כיסים מנדיבולריים  המשמשים לנשיאת ההראשונה שמתבטאת היא  הפוזריום 

הפטריות ע"י  הנקבות של החיפושית). בשלב מסויים, ככל הנראה כתוצאה מהתפתחות גלריות ראשוניות והחלשות 

 הרקמה מופיעה גם הפוזריום. עם זאת כישלון ההתקפה המתבטא בכך שלא מתקיימת רביה מוצאת את בטויה גם

רקמה הבריאה  (כפי שנמצא בניסויי ההזרקה). הפוזריום, המהווה בבהעלמות הגרפיום והאקרמוניום, שאינן שורדות 

גם כאשר את הפתוגן במערכת שתפקידו 'להתעמת' עם הרקמה הבריאה מצליחה לשרוד (גם תופעה זו ניכרת 

ם, מתקיימת כאשר הגרפיום משגשגת . כצפוי הצלחת הרבייה והתפתחות הזחליבאופן מלאכותי הפטריות מוזרקות

היא המזון העיקרי של הזחלים והבוגרים הצעירים.  לאחר הגיחה  ,בגלריות. הגרפיום, כפי שהראנו במחקר קודם

מיני לעומת אה אינה שורדת היטב ברקמה המתה, רהפוזריום שככל הנשל  העיכדבשות הענף, נרשמת כצפוי יוהתי

הגיחה.  רעל רקמה שהוחלשה גם לאחלשרוד היטב יחות ככל הנראה הפטריות הסימביוטיות האחרות המצל

להישרדות זו יש ככל הנראה השלכה גם על תופעה אחרת חשובה והיא מעבר של חיפושיות האמברוזיה על מוצרי 

הפטריות הסימביוטיות לשרוד ברקמה מעץ בין מדינות והפצתן באזורים חדשים כמינים פולשים. יתכן שיכולתן של חלק 

מתה היא זו שמאפשרת לחיפושיות לשרוד מסע של מישלוחי עצים מהמזרח הרחוק אל נמלי המערב, מסע שאורך ה

 שבועות רבים.  

 .  הבעת תודה7

וחד לרוני יזרעאלי, עופרי יונגמן, מיבו אנו מודים לכל הנוטעים הרבים שבחלקותיהם אנו מבצעים את ניסויי השדה
  , ולשתלנים על אספקת השתילים. )בוקסירוני בוקסבאום (

 

 . סיכום עם שאלות מנחות                                                 9

  מטרות המחקר לתקופת הדו"ח תוך התייחסות לתוכנית העבודה. 
 E. fornicatusזיהוי מולקולארי של המינים המזיקים בקומפלקס חיפושיות האמברוזיה תחת השם לבצע (א) 

רגישות זני אבוקדו שונים להתקפת וזאת על מנת לאפיין את המין המצוי בישראל. (ב) לקבוע ולנתח את הבדלי ה
החיפושיות על  ה שלהתקפ (ג) לאפיין את תבנית  גר.טינהאס לאתקיפת החיפושיות, תוך דגש על ההבדלים בין 

 מבחינה כימית ומבנית מה של העצה ברור מהות ההח(ד)  פני העץ תוך דגש על מיקום האכלוס לאורך הענף.
להשלים את נושא טעונות הפיתיון, (ו) להניח את הבסיס לניטור אוכלוסיית החיפושית באמצעות מלכודות   )ה(

ההשפעה וההישרדות של כל אחת מהפטריות באבוקדו ובעצים פונדקאים אחרים. לבחון את החדרת הפטריות 
ת תוקפת, העץ מגיב ע"י יצירת כיבים, אך אין המשך התפתחות, ע"י החיפושיות באותם מקרים בהם החיפושי

הן בהחדרה לבחון את הישרדות הפטריות בעצה ו , כפי שקורה בתקיפה של גזעים וענפים עבים בעץ האבוקדו
 לאחר הגיחה של החיפושיות. מלאכותית של כל פטרייה ונפרד והן בתרחיב של אילוח טבעי ע"י החיפושית, וגם 

 

  .והתוצאות הניסויים עיקרי

נעשה שימוש בכלים מולקולאריים להבחנה בין מיני קומפלקס המינים החבויים : מהלך ושיטות העבודה העיקריות

. ביצוע מערך דגימות לבחינת שכיחות והיווצרות כיבים במקביל להתפתחות וגלריות   E. fornicatusתחת השם 
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ובחינה של האנטומיה של העצה  GCMSמוכתמת, באמצעות הרבייה. השוואה כימית ומבנית של עצה בריאה ו
בשני המצבים באמצעות חתכים מיקרוסקופיים. התבצע בידוד פטריות שמקורן מהזרקה מלאכותית ומאילוח 

 טבעי בלוחות זמנים שונים. 

 

 האם הושגו מטרות המחקר בתקופת   הדו"ח.  המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו.

למין זה ייחודיות משלו בטוול הפונדקאים ובפטריות מינים בקומפלקס.   3-5המין בישראל הוא אחד מבין 
לעצים מאולחים בכיבים חזקה הקרה המשיכה הסימביוטיות שהוא נושא. אמנם החיפושיות נמשכות לפיתיון, אך 

זיקה ברורה בין המשיכה והתקפה יותר. גם הקורלציה בין גובה הלכידה למצב נגיעות המטע היא חלקית. נמצאה 
שהם תוצאה פלבנואידים שישה ההחמה נובעת משל זן אבוקדו לבין התאמתו לרביית החיפושית ולנזק הנגרם. 

. עצה חתכים צובעים את העצהשל תגובת הצמח לפטריית הפוזריום הסימביוטית, והם מיומסים במים ו
הפוזריום  מוכתמת אינהביעיה שהשוואה לעצה בריאה. רוסקופים מצביעים על האפשרות שמעבר המים בעצה יקמ

 בתוך  בעצה הבריאה בניגוד לשני מיני הסימביוטים הפטריתיים האחרים. שדועכים הסימביוטי שורד לאורך זמן
הסמינים המולקולאריים אפשרו לקבוע את איזור המוצע של החיפושית, הפוזריום הוא הגורם לאחר  כחודשים. 

ראה שנתי הפטריות הסימביוטיות האחרות שורדות, בניגוד לפוזריום, גם בעצה היבשה לאחר הפתוגני במערכת. נ
 גיחת החיפושיות. 

    

הבעיות שנותרו לפתרון ו/או השינויים שחלו במהלך העבודה (טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים); התייחסות המשך המחקר 
  תוכנית המחקר. ן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצועלגביה

. השנייההן חלק משאלות שלא ניתן לענות עליהן במהלך השנה  הבעיות הנותרות לפתרון במסגרת המחקר 
הניסויים עם הפטריות האנטומופתוגניות לא בוצעו השנה היות שלא נמצאו אוכלוסיות חיפושיות המלוות 
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 נספח איורים לדוח.  11
  איורים  נספח

 Euwallacea fornicatus בדוח. הבחנה בין מינים חבויים בקומפלקס המינים של חיפושית האמברוזיה  6.1סעיף  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שהתבצע במהלך  Euwallacea fornicatus (senso lato). אפיון מולקולרי של מינים חבויים בקומפלקס של 1איור 
הוא המקורי הנתון את השם שהתגלה כבר לפני למעלה ממאה  1מין מס' . 2016השלוש השנים אחרונות והסתיים במהלך 

החדשה,  הגינא -, המופיע באופן טבעי בהודו וסרילנקה, פפואה TSHB – Tea Shot Hole Borerשנה בסרילנקה והנקרא 

מס'  TSHB -בהוואי, פלורידה וככל הנראה גם באוסטרליה. הסטטוס של גנוטיפ קרוב, ל ובתאילנד. מין זה פלש והתבסס

1a  .נקרא  2מין מס' שנמצא במלזיה וסינגפור אינו ברור,KSHB - Kuroshio shot hole borer הוא נמצא באופן טבעי באי  ,

 - PSHBהוא זה המצוי בישראל והנחקר במסגרת המדווחת ונקרא  3ובטאיוון, ופלש לדרום קליפורניה. מין מספר  אוקינאווה
Polyphagous Shot Hole Borer   ,טאיוון ווייטנאם, ופלש לישראל, קליפורניה ודרום אוקינאווה, הוא מופיע באופן טבעי בסין ,

ו שהתגלה אף הוא בטייוון, אינו ברור. אילן היוחסין הגנטי בין חמשת הטיפוסים הקרוב אלי 3aאפריקה.  הסטטוס של גנוטיפ מס' 

 ).  (גרעיניים EF1α -ו 28S -(מיטוכנדריאלי)  ו16S באמצעות שלושת הגנים המקובלים 

 

 

 

 

 



16 
 

  בדוח.   אופן הפגיעה והאכלוס של חיפושית האמברוזיה של האבוקדו בעצי אבוקדו 6.2סעיף  

 

 

 

 

 

 

השוואה של צפיפות כיבים שנוצרו בעקבות התקפה של חיפושית האמברוזיה במטעי אבוקדו. בכל מטע  . 2איור 

 Tukey-Kramer HSDנמצאו לפחות שני זנים. הממוצע משקף את מספר הכיבים שנצפה בזמן הדגימה בכל עץ   (
α=0.05  .( 

 

 

השוואה של שכיחות ענפים שהתייבשו בעקבות התקפה של חיפושית האמברוזיה בין עצי האס לעצי אטינגר  . 3איור 
 בארבעה מטעי אבוקדו. המספר מעל העמודה מציין את מספר העצים שנבחנו. 
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פושית השוואה של צפיפות כיבים (שמאל) וצפיפות הגלריות  (ימין) שנוצרו בעקבות התקפה של חי . 4איור 
האמברוזיה בעצי אבוקדו נ הזן האס לבין עצי אדר מילני.  הצפיפות משקפת את הממוצע של כל אחד מהמשתנים 

 ) .Tukey-Kramer HSD α=0.05סמ"ר ( 1000שנבדקו 

 

  

 

בחינת מיקום איזור התקיפה לאורך הענף של עצי  אבוקדו מהזן האס. האיור מרכז נתונים שנאספו בתשעה  . 5איור 

  Miהאס, –איל  Eyריד, –רשפון  Riהאס, –להבות חביבה  LHהאס,  -נורדיה  Noהאס,   -מעברות MAמטעי אבוקדו  (

ס) . העמודות מסודרות על פי מספר נחשולים הא Naהאס,  -האס, מעגן מיכאל-כפר מסריק KMהאס,  -מישמרות
 סה"כ הענפים שנדגמו בכל חלקה מהנמוך לגבוה. 
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More than 30 cm  from the branching point
Up to 30 cm  from the branching point
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מהלך הגיחה של בוגרות חיפושית האמברוזיה מזגם שנותר על קרקע במטע אבוקדו האס בקיבוץ גבעת חיים  . 6איור 

לאחר ריסוק חלקי במרסקת פטישים. הגדם נאסף כשבוע לאחר  הכריתה והריסוק. הממוצע מתאר את מספר 

 .  SEהפרטים שהתקבלו ליחידת דגימה + 

 

  צאה מנגע האמברוזיהבדוח.   תופעת ההחמת העצה כתו 6.3סעיף  

 

 

. ההחמה טיפוסית של עצה מאוכלסת בחיפושית האמברוזיה בשלושה עצים פונדקאים רגישים של חיפושית 7איור 
 האמברוזיה. 

 

0

5

10

15

20

25

3 6 13 20 25 31 36

M
ea

n 
(+

SE
) n

um
be

r o
f b

ee
tle

s 

days 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיצוי חומרים הצובעים את העצה על מנת לקבוע את אלו  מעורבים בחמה (בצילום נעשה כשעתיים לאחר . 8איור 
 התחלת המיצוי, בשלות הכלים בצד שמאל מכילים עצה מוכתמת ושלושת הימניים קטעי עצה בריאה). 

 

 

 

 

 

בריאה (בשחור). . כרומטוגרמה של מיצוי באתנול של עצה שעברה ההחמה  (אדום) בהשוואה לעצה 9איור   
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 ).   Aniline blue -ו Iacmoid. דוגמאות של עצה מוכתמת ועצה בריאה שנצבעו שני צבעים (10איור 

 

    בדוח.  לכידה חיפושיות במלכודות והשראת התקפה כביטוי של צפיפות כיבים 6.4עיף  ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמו ללכידת החיפושיות. דבק שימשפך (משמאל) ומלכודת -. מלכודת רב11איור 
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.  השוואת לכידה של חיפושית האמברוזיה של האבוקדו באמצעות שני טיפוסי מלכודת, מלכודות ללא 12איור 
   . הלכידה התבצעה בשלושה אתרים, ובארבעה מחזורי לכיד כפי שמצוין בגוף האיור. פיתיון היו מלכודות דבק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין סוף ספטמבר  , חודש אחדבשתי תקופות של לכידת חיפושית האמברוזיה במלכודות רב משפך עגול, .  13איור 
 , נעשה על פי ארבע קבוצות של כמות הלכידה נתוני הלכידהריכוז  , ובין סוף אוקטובר לסוף נובמבר. לסוף אוקטובר

 הוצבה מלכודת אחת.   . בכל חלקה ת תצפיתהנזק שנרשם עבור כל חלק ובהתאמה להיקף

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ChemTica Internacional)   בחינת המשיכה של חיפושית האמברוזיה של האבוקדו במטע אל הפיתיון  .  14איור 
Costa Rica)     המתבטאת בהתפתחות כיבים שנוצרו בעקבות תקיפת החיפושיות.   נבחנו שתי קבוצות טיפול. כל

עץ מרכזי בתוך  קבוצה כללה שתי שלישיות של עצי אבוקדו האס בתוך שורה (מוצג בגוף האיור. כל שלישיה כללה 
הכיבים  אחת. נדיפית  עץ המרכזיל הוצמדה שתים מהשלישיות השורה ושני עצים, אחד לפניו והשני אחריו. ב

 .   בכל אחד מהעצים בנפרד נספרו בכל אחד בארבעה מחזורי בדיקה שהתווספו
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 ,ChemTica Internacional)   בחינת המשיכה של חיפושית האמברוזיה של האבוקדו במטע אל הפיתיון  .  15איור 
Costa Rica)    תקיפת החיפושיות.   נבחנו ארבע קבוצות טיפול. כל  המתבטאת בהתפתחות כיבים שנוצרו בעקבות

קבוצה כללה שלושה עצי אבוקדו, שתי קבוצות  האס ושתי קבוצות אטינגר. בכל זן לשלושה מה עצים הוצמדו לכל 
הכיבים עץ שתי נדיפיות, ואילו שלושת העצים אחרים מכל זן שימושו כביקורת (הסכמה מוצגת בתוך האיור). 

 מייצגות התוצאות לאחר הפעלת הנדיפיות.  ד מהעצים בנפרד נספרו במהלך השבועיים הראשונים בכל אח שהתווספו
 .שבועיים לאחר שהתווספו ואלו הניסוי ביצוע לפני שהיו הכיבים את

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. הזיקה בין מספר הכיבים שהיו העץ לפני השראת ההתקפה באמצעות נדיפית הפיתיון לאלו שהתווספו 16איור 
 לאחר שבועיים. 
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בדוח. הופעה ושכיחות של הפטריות הסימביוטיות במהלך ההתפתחות של חיפושית האמברוזיה ובעצים  6.5סעיף  
 הפונדקאים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר שעבר לזמן בהתאמה הכיב גודל בחינת – החיפושית של כושלת לחדירה כחיקוי פטריות הזרקת. 17איור 
הטיפולים כללו את שלושת  – החיפושית של כושלת לחדירה כחיקוי פטריות הזרקת. ביצוע חמישה טיפולי ההזרקה

 שעבר לזמן אמהבהת הכיב גודל הפטריות הסימביוטיות, ושני טיפולי ביקורת, מן נוסף של פוזריום, ומים.   נבחן
. ההזרקה התבצעה שתי חלקות אבוקדו, באיל ונחשולים, בכל אחת מהחלקות ההזרקה התבצעה ההזרקה לאחר

 בזנים האס ואטינגר במקביל.

 

 

 

 

 

 

 

לעצי אבוקדו (משמאל) ועצי אלון ארך   הזרקה לאחר שונות זמן בנוקדות לאחר הפטריות הישרדות. 18איור 
עוקצים וקיקיון (מימין). הטיפולים כללו את שלושת הפטריות הסימביוטיות, ושני טיפולי ביקורת, מן נוסף של 

בהן בודדה כל אחת מהפטריות  . הנתונים מייצגים את % הדגימות בנפרד הוזרקה פטריה כלפוזריום, ומים.  
 שבניסוי. 
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לקטעי גזע ללא טיפול, א)  דגימות שבין  ) 22 -ו 21. מעבר הפטריות שהוזרקו בניסוי (בהתאמה לאיורים 19איור 
נקודות ההזרקה וענפים שכנים שהוזרקו במים בלבד (במקרה בסוגרים מצוין סה"כ מספר  החזרות). הנתונים 

 נקודות בין, ההזרקה נקודת: לטיפול ההתאמבהן בודדה כל אחת מהפטריות שבניסוי ב מייצגים את % הדגימות 
.הביקורת וטיפול  ההזרקה  
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. באיור  העליון השכיחות החיפושית של טבעי אכלוס מצבי בשלושה הסימביוטיות הפטריות שכיחות. 20איור 
מוצגת בצפיפות יחידות הריבוי של הפטריות ואילו באיור התחתון ה השוואה  היא שעור מהמקרים של בידוד 

 חיובי של כל אחת משלושת הפטריות במצבים  השונים שנבדקו. 
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