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 2015-17סיכום מחקרים ופעילות בשנים 

אנו שמחים להגיש לכם את סיכום פעילות המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן 

, פירות שני זבובי ,התפוח המדומהעש  . בין הנושאים בסיכום:2015-2017לשנים 

כל אלה בהתייחסות לעידוד ו הפירות הים תיכוני הריסוסים נגד זבוב תהתייעלואקריות, 

השנה מדריך מזיקי ההדרים שיצא כמוכן כמה מילים על  .בפרדס הדברה הביולוגיתה

 .לאור

במעוצה עבד הרבה שנים ראשית, דורון טימר, ש :עבר המכון מספר שינויים לאחרונה

(, פרש לגמלאות ואנחנו מאחלים 2002)משנת  האחרונות שניםה 15 בניהל את המכון ו

לו הצלחה ועניין בכל עיסוקיו הבאים. בעקבות פרישתו, נושא הדברת הזבוב בהדרים, 

הפך לחטיבה נפרדת מהמכון, המנוהלת על ידי גלעד גפן, רכז ההדברה הצפוני, ואילו 

המכון להדברה ביולוגית. שנית, לפני מספר חודשים נפרדנו אני קיבלתי לידי את ניהול 

, ואנו מאחלים לו הצלחה , מרכז וולקנימנהל המחקר החקלאיעבר לר רועי כספי, ש"מד

. בנוסף, גב' סילבי ובטוחים שיהיו לנו הרבה שיתופי הפעולה רבה בתפקידו החדש

חרקים זוקפת לזכותה שורה ארוכה של ההמוכשרת שלנו  עוזרת המחקרדומרצקי, 

גדלה וטפחה תחת ידיה בהצלחה, פרשה לגמלאות וגם לה אנו מאחלים ש ואקריות

אבל הנושאים אותנו הרבה עניין והצלחה בעיסוקיה הבאים. רועי וסילבי אמנם עזבו 

. במקומם מחקר /תעוזרחוקר/ת וקרוב נקלוט בן קיימים ובועטים ולכן יבהם עסקו עדי

פרש לגמלאות. בשל צמצום שטחי  ,באזור המרכזהוותיק נו נטראביגדור אור,  בנוסף,

הוחלט שעם פרישתו, והניטור דברה על פי ניטור, קטן מספר מלכודות הלההדרים 

 הניטור חמישה נטרים בלבד.ימשיכו לבצע את 

צוותי  ניהיגוי עבודת המכון ממשיך להתבצע ע"י "וועדת ההיגוי של המכון" ועל ידי ש

. העבודה ים תיכוני; )ב( צוות זבוב האפרסקמשנה לוועדה: )א( צוות זבוב הפירות ה

מתבצעת בשת"פ עם מספר גופים, חוקרים ואנשי מקצוע אנו מודים לכולם על 

 תרומתם.

 לכם הנאה ועניין מקריאת החוברת. מאחל אני

 

 ,בברכה

 

 

 מנהל המכון להדברה ביולוגית, ד"ר יואב גזית
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 המכון צוות

 , אנטומולוגמנהל – ד"ר יואב גזית

 יתאנטומולוג –ד"ר מור סלומון 

 עיבוד נתונים, מזכירה -נירית ארבל 

 עוזרות מחקר –אסתר מלמד, רותי עקיבא ולוסי רויזר 

 עוזרות מחקר זמניות - איילת רזוןו נתי ויינבלום, מירב ערגי ,הילה מונט

 תחזוקה –חנה צברי ומוטי כובני 

 

 הדברת הזבוב צוות

 בצפון רכז הדברה, מנהל - גלעד גפן

 במרכז הדברה רכז –אמיר ברי 

 בדרום רכז הדברה -עופר דאלי 

 נטרים -ואלי שושן  גיל סיון, רוברט רסקיןאבי זיסו, אבשלום מדהלה, 

 

 

 להדברה ביולוגית מכוןהצוות היגוי 

אופיר אטינגר, חי בנימיני, יואב גזית, גלעד גפן, שמואל גרוס, עינת יו"ר,  -אריה שרייבר 

גרזון, יואל דריישפון, משה וייס, דורון טימר, בועז יובל, רועי כספי, אבי לב, יעקב 

מורדיש, מור סלומון, טל עמית, צביקה ענבל, מאיר פיינצק, שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, 

 וצביקה שפירר.

 

 וב הפירות הים תיכוניצוות משנה להדברת זב

חי בינימיני, שמוליק גרוס, יואל דריישפון, משה וייס, דורון טימר, יואב גזית, גלעד גפן, 

 ניצן רוטמן.ו טל עמית, מאיר פיינצק, שוקי קנוניץ

 

 צוות משנה להדברת זבוב האפרסק

יואל אופיר אטינגר, שאול בן יהודה, שמואל גרוס, עינת גרזון, גלעד גפן, יואב גזית, 

דריישפון, עמי הברמן, משה וייס, ענת זאדה, מאיר זילברמן, מרים זילברשטיין, דורון 

, מור סלומון בועז יובל, גל יעקובי, רועי כספי, קליף להב, מיקי נוי, דוד נסטל, טימר,

 ניצן רוטמן. ו שוקי קנוניץ מאיר פיינצק, נדב עזרא, טל עמית,

 



5 
 

 תוכן

 7 ................................................................................................. עש התפוח המדומה

 9 ....................................................................................העש של מעבדתית מושבה פיתוח
 11 ................................ אפריקה שבדרום זו לעומת בישראל העש האוכלוסייה של גנטי יוןאפ

 12 ................................................................. בפרדס עשים לזיהוי מולקולריים סמנים פיתוח
 16 .................................................................... הדרים זני בשני העש נגד קור טיפול ייתכנות

 18 ................................................................................... עת"מ של בזחלים הדר פרי אילוח
 20 .................................................................... עת"מ של בר באוכלוסיות ביצים טפילי סקר
 21 ........................................................................ אפריקה מדרום ביצים טפילת צרעה יבוא

 23 ....................................................................................... זבוב הפירות הים תיכוני

 24 .......................................................... בהדרים תיכוני הים הפירות זבוב הדברת התייעלות
 25 ......................................................................................... 2016-17 הריסוס עונת סיכום

 29 ............................................................................ נספח מטאורולוגיה: 2016-17עונת 
 32 ........................................................................................ הריסוס תחילת במועדי שיפור

 34 .................................................................................. חדשה ממוחשבת למערכת ברמע
 36 .............................................................. נתונים עיבוד - הדברה החלטות לקבלת עזר כלי
 37 ....................................................................................עיבוד נתונים מטאורולוגיים. 1
 38 ...................................................................................... עיבוד נתוני ניטור הזכרים. 2
 42 ........................................................................................................ בשלות הפרי. 3

 43 ....................................................................... הניטור במלכודות דיויפאן לנדיפיות מעבר
 45 .................................................................................................... סופר בסקסס שימוש

 47 ................................................................... קטיף אחר טיפולים :תיכוני הים הפירות זבוב
 48 ............................ (ליפן) תיכוני הים הפירות זבוב נגד לפומלית הקור טיפול פרוטוקול שינוי

 51 .................................................................... (ן"חוס מיזם) ולכידה פיזור סימון של ניסויים

 55 .......................................................................................................... זבוב האפרסק

 56 .................................................................................. א"ז לנוכחות הדרים מדגמי בדיקת
 58 ..................................................... השדרות פיקוס :אביב בתל האפרסק לזבוב פונדקאים

 61 .................................................... צ"להגה בשירותים - האפרסק לזבוב ייעודי הסגר מתקן
 63 ........................................................................... האפרסק לזבוב וסקסס מלתיון רעילות

 64 ..................................................................................... לספינטורם ספינוזד בין השוואה
 64 ............................................................... השוואת משך הפעילות של שני החומרים. 1
 67 ............................................................ סופר לשני הזבובים-רעילות סקסס וסקסס. 2
 70 .................................................................... התסיסה מזבוב האפרסק זבוב מושבת ניקוי

 71 ........................................................................... פירות זבובי כנגד טפיליות צרעות פיזורי
 75 ............................................................................... האפרסק לזבוב קטיף אחר טיפולים
 79 ...................................................... בנחלים יעילות ניסוי - האפרסק זבוב לנקבות פיתיונות

 81 ............................................. פרי ריח על המבוססים האפרסק זבוב לנקבות משיכה גורמי
 87 .......................................................... מלאכותי מזון מצע על הזבובים שני בין גומלין יחסי

 93 ...................................................................................................... בודדים פירות זיבזוב

 95 ....................................................................................................... אקריות בפרדס

 96 ....................... בלבד( בוגרות )אקריות מזרחית אדומה אקרית כנגד הדברה תכשירי יעילות
 105 ................................................................ בפרדס החלודה אקרית של משולבת הדברה
 111 ................................ ?מועדות ָפנֵינּו ולאן ,למדנו מה החלודה אקרית של ביולוגית הדברה
 EUSEIUS ELINAE ........................................... 116 הטורפת האקרית ע"י החלודה אקרית טריפת

 120 ......................................................................... החלודה אקרית על העץ הזנת השפעת

 125 ............................................................ הדברה ביולוגית של כנימות ממוגנות

 127 ........................................................................... הדרכה והסברה, הנחלת ידע

 128 ................................................................ "עשים :שדה מדריך" של לאור והוצאה פיתוח
 130 ........................................................... 'בישראל הטבעיים ואויביהם ההדרים מזיקי' ספר



6 
 

  



7 
 

 

 המדומה עש התפוח

 יואב גזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם: רועי כספי(ובוגר על פקעת של גולם )ציל - עש התפוח המדומה

 

 Thaumatotibia leucotretaעש התפוח המדומה, בחשיבותו עלה  שנים האחרונותב

(Meyrick), )נו מזיק הסגר המאיים על יצוא יה ת"מע .והמחקר הנחוץ להדברתו )עת"מ

וקי ולמניעת שליחה של פרי נגוע לש כל האמצעיםומחייב נקיטה של  הפירות מישראל

הוא התגלה בארץ  90-ובשנות ה )דרא"פ( מוצאו של העת"מ בדרום אפריקה היצוא.

על ההדרים, בשנים האחרונות  לאחר שבמשך למעלה מעשור "פסח"באזור המרכז. 

עד 'אור'.  גוןקליפים כבהדרים כתומים, כולל תפוזים ו יותר ויותר מוצאים אותו, בעיקר

בעיקר באזור שפלת החוף והשפלה הפנימית, בין מושבות השומרון  לאחרונה הוא נכח

נוכחותו  התקבלו דיווחים על עלייה בהיקף לאחרונה, אך עד אזור עוטף עזה הצפוני

  .בארץ

של צמחים כולל בגידולים  גדולמתפתח במגוון הפונדקאים -העש הוא מזיק רב

חקלאיים המיועדים ליצוא כמו רימון, אבוקדו, אפרסמון, הדרים ופלפל וכן בצמחי בר 

 שיטה כחלחלהכמו קיקיון. בדרא"פ הוא מתפתח גם בבלוטי אלונים ובעפצים של 

הנקבה מטילה את הביצים על גבי הפרי והזחלים שבקעו, )צמח שנפוץ מאוד גם בארץ(. 

לו כושר  מאפשרים. יש לציין שגפי הפה של הזחל מן קצר לתוך הפריחודרים תוך ז

 זחלים מסוגלים לחורר ולצאת מבעד לקופסאות פלסטיק.. רבחדירה 

הוא יוצא במהלך התפתחותו עובר הזחל חמש דרגות ולאחר שסיים את התפתחותו 

  מהפרי, מגיע לקרקע, טווה פקעת ומתגלם בתוכה.
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פיתוח שיטות להתמודדות ל גדול זםיבמן זה שנתיים , מעורב המכוהעש בשל חשיבות

פרופ' מוראד  שותפים לוו מכון וולקנימ ד"ר ענת זאדה מנוהל על ידי . המיזםת"מעם ע

, ד"ר רועי כספי )המחלקה לאנטומולוגיה, מכון גאנם )המחלקה לאנטומולוגיה, וולקני(

 ולריה ספליארסקי, ד"ר רון פורת )המחלקה לאחסון פרי, מכון וולקני(וולקני(, 

 .וד"ר יואב גזית (, משרד החקלאות)השירותים להגה"צ ולביקורת

ד"ר זאדה מתמקדת בחקר פרומון המין של העש במטרה לשפר את הפרומון הסינתטי 

הקיים ובכך לשפר גם את רגישות מערכת הניטור ואת איכות שיטת "בלבול הזכרים": 

הצפת השטח בפרומון המין באופן שמונע מהזכרים למצוא את בנות זוגם. פרופ' גאנם 

שוואה לעש הדרא"פ )בשיתוף עם ד"ר חוקר את הפרופיל הגנטי של העש הישראלי בה

בבדיקת יעילותם של מספר תכשירי הדברה  (, ועוסקספליארסקיכספי ועם ולריה 

נגדו. ד"ר כספי עוסק בהדברה ביולוגית קלאסית של העש הכוללת יבוא ואקלום צרעה 

טפילת ביצים מדרא"פ במטרה לפזר אותה בארץ וכן בהרחבת הידע על הביולוגיה של 

פורת וד"ר גזית אמונים על בדיקה ופיתוח פרוטוקול לטיפולים אחר קטיף על העש. ד"ר 

 ח שהפרי ביצוא יהיה חופשי מעש חי.מנת להבטי

 .בהן מעורב המכון הפעילויות השונות להלן
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 של העש תמעבדתי פיתוח מושבה

 אתי מלמד ויואב גזיתרותי עקיבא, , סילבי דומרצקיהילה מונט, רועי כספי, 

 

, על מצע מזון מלאכותיושל עת"מ בתנאי מעבדה גדולה ויציבה הקמת מושבה 

שלב מפתח של המחקר. מהווה מאפשרת קבלת חומר ביולוגי למחקרים השונים ולכן 

כלובי ההטלה ואת העיקרון של הבסיסיים, את  תנאי הגידולשכוללת את  ,שיטהאת ה

המכון שון מור מ: ד"ר א"פעמיתים מדרשני קיבלנו מהמתכון למצע מזון מלאכותי, 

 X-SIT ממפעלמר נוויל בורסמה מפורט אליזבת ו( בCRIהבינלאומי למחקר בהדרים )

אסף הוקמה מפרטים שרועי  במכון המושבה .בסיטרוסדייללייצור עת"מ מעוקרים 

שינויים למושבה קיקיון ומרימונים. במשך קרוב לשנתיים, הכנסנו צמחי מ בארץ

במכון. המושבה כיום היא  תנאי הגידולל החזקתה את תנאי והתאמות על מנת להתאים

תוספת יפה כמה דורות בתנאים מלאכותיים בלבד ללא  שמתפתחת ,בת קיימא, כלומר

אנחנו  "צוואר בקבוק גנטי"לצורך תגבורה וכדי להימנע מאבל מהבר.  עשיםשל 

 .(קיקיוןהבר )בעיקר מעשים מ , בעיקר בחודשי הקיץ,מידי פעם מושבהמזרימים ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עליו הנקבות מטילות את הביצים. ש בתחתית (פרפילים)נייר ה חשוכות עם הטליחידות , למעלה

ם עם עשים למטה, מכלי ;הרשת מספקות מים לעשיםגבי חלון המונחות על הרטובות הרצועות 

 . מלאכותיהמזון הבשלבי התפתחות שונים על מצע 
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)תרשים גלמים בשבוע ותפוקתה נמצאת בעליה  630 -מייצרת כבמכון  כיום המושבה

באו ארצה ייוביצים שת טפילצרעה של  אקלוםל ביצים המושבהמספקת  ,בנוסף. (1

שתתאים  גידולשיטת  על בסיסה אנו מפתחיםכמו כן בהמשך(. דווח )ראה  רא"פמד

 לניסויים של בקנה מידה גדולפרי  אלחעל מנת שניתן יהיה לשל העש  לייצור המוני

  .)אילוח של אלפי פירות( טיפולים אחר קטיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במושבת הגידול במכון. לשבוע( גלמיםסה"כ לפי קצב ייצור עש התפוח המדומה ): 1תרשים 

, 2017חודש יוני החל מאוגוסט תוגברה המושבה עם גלמים ובוגרים מקיקיון ו-יוליבחודשים 

 הביצים. תטפילה ביצים מידי שבוע, לגידול הצרע 2,000 -נגרעות מהמושבה כ

 

 משוכות:

לחות  עקבות, כנראה ב(פטרייהעובש שחור ) ( על קרקע המזון המלאכותי מתפתח1

 את התופעה.משמעותית צמצם י טובאוורור ש אנו סבוריםמוגזמת. 

. לא מהן בין מספר הביצים המוטלות למספר הגלמים שמתפתחים ניכר( יש הבדל 2

אם זה נובע מכך שחלק מהביצים אינן פוריות או מכך שהזחלים פוגעים זה בזה ברור 

  )אולי קניבליזם(.
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 בדרום אפריקהזו שלעומת בישראל העש אוכלוסייה האפיון גנטי של 

 1וגלינה לבדב 2, ולריה ספליארסקי)חוקר ראשי( 1םאמוראד גנ, רועי כספי

 

 ולביקורת, משרד החקלאות.השירותים להגנת הצומח 2; מכון וולקני 1

 

. )דרא"פ( אספנו עשים מרחבי הארץ ומשלשה אתרים בדרום אפריקהעבור מחקר זה 

 המולקולאריות הטכניקות על התבסס בישראל העש אוכלוסיות של הגנטי האפיון

 א"דנ מקטעי. המין באותו שונות אוכלוסיות לאפיון המקובלים הסטטיסטיים והמבחנים

 ולאחר PCR בעזרת הגברה ( עברוCOI) העש פרטי של טקסונומי לזיהויספציפי  גן של

העשים  של לאלו הארץ אוכלוסיות של הגנטי המגוון את השווינו, בנוסף .ריצוף מכן

  .רא"פד ארץ המקור,משהגיעו 

 של יש דמיון גנטי רא"פבד לאלהעשים בישראל בין הש מצאנותוצאות ראשוניות: 

 האוכלוסיות מלבד דומות האוכלוסיות רוב. מין אותו דבר שמעיד על כך שזה ,99%

 שהובאו באוכלוסיות נראה שגם. זאת לאשש כדי פרטים עוד לאסוף יש. ברימון

 . בכדי להבהיק זאת חזרות מספיק היו לא אבל שונות יש א"פמדר

, בארץ שייאספו האוכלוסיות ובתוך בין הגנטית השונות את להעריך תאפשר זו עבודה

 .לארץ מחוץ שיתקבלו לאלה בהשוואה
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 פיתוח סמנים מולקולריים לזיהוי עשים בפרדס

 1,2, רועי כספי1, סבטלנה קונצידלוב1מוראד גאנם

 
המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, ענף 2; המחלקה לאנטומולוגיה, מינהל המחקר החקלאי1

 ההדרים, מועצת הצמחים.

 

 מבוא

בארץ יש מספר מיני פרפרים מזיקים העלולים לגרום מעבר לעש התפוח המדומה )עת"מ(, 

(. מעבר לנזק הכמותי 1 לפחיתה בכמות ואיכות היבול ולנזק כלכלי בפרדס )טבלה

הפוטנציאלי, חלק מהעשים נחשבים כמזיקי הסגר במדינות שונות, דבר המקשה על הייצוא 

מאושרות כנקיות לאותם מדינות. לדוגמה, ייצוא פרי ההדר לסין מותר אך ורק מחלקות ה

. ניטור העש ואישור האזורים ת"ממעש החרוב, והיצוא לקוריאה מוגבל לאזורי גידול נקיים מע

 הנקיים מתבצעים ע"י השירותים להגנת הצומח.

בהרבה מקרים קיימת אי ודאות ביכולת לזיהוי עשים בפרדס. זיהוי ודאי אפשרי היום רק ע"י 

אם מוצאים  –פשר ויכול לקחת זמן רב )לדוגמא בחינת בוגרי העשים, דבר שלא תמיד מתא

הן מהירות )עד  זחל, צריך לחכות שיתגלם ויגיח כבוגר(. בניגוד לכך, בדיקות מולקולאריות

חד משמעיות, ניתנות לביצוע בכל דרגות העש  לבדיקה(,₪  20שעות(, פשוטות וזולות )כ  24

משמעית למינו של -כחה מדעית חד)ביצה, זחל, גולם, בוגר, ואפילו חלקי חרק(, ומהוות הו

 (. Hajibabaei et al., 2006העש. סמנים מולקולריים פותחו לחרקים ולעשים רבים )

 

 :1טבלה 

 לפי המשפחות השונות -מחוללי נזק בפרדס רשימת עשים 

 שם מדעי משפחה שם )כינוי( עברי

 Gracillariidae Phyllocnistis citrella עש מנהרות ההדר

 Yponomeutidae Prays citri ההדרעש פרחי 

 Pyralidae Euzopherodes (Ephestia) vapidella עש גזע ההדר

 Pyralidae Cryptoblabes gnidiella עש קליפת ההדר

 Pyralidae Ectomyelois ceratoniae עש החרוב

 Tortricidae Thaumatotibia leucotreta עש התפוח המדומה

 Noctuidae Spodoptera littoralis פרודנית השדות

 Noctuidae Heliothis peltigera תנשמית המורכבים
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לפתח סמנים מולקולריים לזיהוי עשים בפרדס על ידי הגברה של מקטעי  המחקר: מטרת

 ברקוד לזיהוי טקסונומי של פרטים(. -דנ"א ופיתוח סמן כללי לכל העשים )שיטת דנ"א

 

 שיטות המחקר

העבודה המולקולארית התבצעה במכון וולקני )במחלקה לאנטומולוגיה( במעבדתו של 

פרופסור גאנם. מקטע הדנ"א שהשתמשנו בו כברקוד לזיהוי טקסונומי של פרטים כדי לאפיין 

ששימש בעבר בעבודה  cytochrome c oxidase I (COI)את אוכלוסיית העשים הינו מהגן 

מהמינים  98%. (Hajibabaei et al., 2006)מיני עשים  521הו טקסונומית נרחבת ביותר שבה זו

האלה הראו הבדלים ברצף המקטע, ולכן ניתן להשתמש ברצפים אלה כברקודים אופייניים 

על מנת לקבל דגם  ALUIלכל מין. לאחר הגברת מקטעי הדנ"א הם נחתכו עם אנזים החיתוך 

ה. לצורך זיהוי מולקולארי ואפיון ג'ל אלקטרופורזב הפרדהחיתוך המאפיין כל עש לאחר 

מורפולוגי, מיני העשים השונים נאספו מפרדסים נגועים, וגודלו במכון להדברה ביולוגית 

בחדרי גידול ייעודיים. לפי הצורך, חלק מהעשים נשלחו להגדרה מורפולוגית רשמית אל 

 השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות. 

 

 תוצאות

בסיסים, ובאיור ניתן לראות  658הוא  , גודל מקטע הדנ"א שהגברנו1באיור כפי שניתן לראות 

 עשים מייצגים מהם המקטע הוגבר. 

 

 

, המקטעים נשלחו 1מכל מיני העשים המובאים בטבלה  PCRלאחר שהמקטע הוגבר בעזרת 

לריצוף בחברת מעבדות חי, והרצפים שהתקבלו שימשו אותנו על מנת להעביר אותם דרך 
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( המנבאת את דגם החיתוך של כל רצף על סמך הימצאות אתרי חיתוך WEBCUTTER)תוכנה 

 .2לאורך הרצף. דגם החיתוך הצפוי שהתקבל מובא באיור  ALUIשל האנזים 

 

ג'ל אלקטרופורזה. ופרדו בותוצרי החיתוך ה ALUIעברו חיתוך בעזרת האנזים  PCRתוצרי ה 

ת שהתקבל דגם חיתוך המאפיין של כל מין , וניתן לראו3מובאות באיור  הפרדהתוצאות ה

 (.2עש המתאים למה שהתקבל בדגמי החיתוך הצפויים על ידי התוכנה )איור 
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 נות קמס

המולקולארית בעזרת הברקוד המוליקולארי  הברמ ניתן לומר שיש בידינו יכולת זיהוי עשים

מהירות פשוטות, זולות, חד משמעיות, וניתנות לביצוע  בדיקותהשרוצף ודגם החיתוך שלו. 

בכל דרגות העש )ביצה, זחל, גולם, בוגר, ואפילו חלקי חרק( בזמן הנמדד במספר שעות. 

משמעית למינו של העש, ולקביעת זהותו הוודאית -כלי חשוב זה מהווה הוכחה מדעית חד

יבות מכרעת בבירור ביחס לעשים האחרים בפרדס. הוכחה זו יכולה להיות בעלת חש

  ממצאים ששמשו רשויות פיטוסניטריות בשווקי היצוא לפסילת פרי.

 אנו מודים לענף ההדרים, מועצת הצמחים על מימון המחקר.  תודות:

 

 ספרות:

Hajibabaei, M., Janzen, D.H., Burns, J.M., Hallwachs, W. & Hebert, P.D.N. 2006. DNA barcodes 

distinguish species of tropical Lepidoptera. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 103: 968-971. 
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 הדריםשני זני בנגד העש טיפול קור  ייתכנות

 1רון פורתיואב גזית ו

 , מינהל המחקר החקלאי.חקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיףלהמחלקה 1

 

 22בעולם קיים פרוטוקול אמריקאי לטיפול קור בהדרים נגד עת"מ: אחסון הפרי במשך 

נדרשת נמוכה בהרבה מזו ש '(. זו טמפT107-e)טיפול  t ≤ -0.55°Cבטמפ' של  וםי

 ,מעלות( ולכן 2.2או  1.5)טמפ' של  )זפי"ת( בטיפולים נגד זבוב הפירות הים תיכוני

במסגרת בשלב הראשון נבדקה עמידותם של פירות הדר ישראלים לפרוטוקול זה. 

 . )'סטאר רובי'( 'אור' ואשכולית אדומה קלמנטינה יצוא מייצגים:הבדיקה, בחרנו שני זני 

נערכה לשני הזנים תנאים הנ"ל בדיקה מבוקרת של השפעת אחסון ב ניסוי ראשון:

 מחלקה לאחסוןה לחדר הקירור שוב להדברה ביולוגית מכוןתא הקור של הבמקביל ב

 5 נערך על פירות שנקטפו בחמישה פרדסים שונים )על מנת לבצע. הניסוי בוולקני

לאחר הטיפול הועברו הפירות למחלקה לאחסון לצורך בדיקת איכות  .(בו זמנית חזרות

 ,שרדוההדר  לפי המדדים המקובלים. תוצאות הניסוי היו מעודדות והראו ששני מיני

 הנ"ל.  לאורך תקופת הטיפול 'טמפהאת  הפרי, איכותמדדי מבחינת 

יעמוד  המרבי 'אם רף הטמפ :שאלהמרות התוצאות המעודדות, התעוררה ל ניסוי שני:

במהלך טיפול  הנמוכה ביותר שהפרי ייחשף לה 'הטמפבפועל , מה תהיה 0.55°C- על

במהלך שנרשמה של קלמנטינת 'אור'  'הטמפ כדי לקבל מושג, בדקנו את ?מסחריקור 

העליון בטיפול זה הוא  ’טמפרף ה. ביצוא לארה"ב פי"תנגד ז שיגרתי קור טיפול

+2.22°Cבטיפול המסחרי נמוכה משמעותית הפרי  '. הבדיקה הראתה שבפועל טמפ

  (.1)תרשים  המותר רףהמ

, הטמפ' בפרי 0.55°C-לאור הנתונים הללו, ברור שבטיפול מסחרי עם רף הטמפ' של 

צפויה להיות נמוכה בהתאם ולכן הוחלט לחזור שוב על הבדיקה אבל הפעם בתנאים 

  .(2תרשים ) t ≤ -2.0°, ושל t ≤ -1.0°Cקיצוניים יותר של 

מדדי האיכות של שני הזנים לא  1.0°C-של  ’התוצאות הראו שבעקבות אחסון בטמפ

 נפגעו.

חיוור  נרשמו נזקים בשני הזנים שהתבטאו במראה 2.0°C-של  ’אבל בטמפ

 .האדומה אשכוליתב נזק של התרככות מימיתבריקבון וב'אור' וב נזקי קורוב
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ב'אור' שהתבצע במכולת קירור במהלך  מסחרי הפרי בטיפול קור 'רישום טמפ: 1תרשים 

, מצוין T107-a)טיפול  t ≤ 2.22°Cיום בטמפ' של  18 דרישות הטיפול הןר שאכ לארה"ב ההפלגה

(. USDA1,2,3נמדדה לאורך הטיפול על ידי שלושה רגשים ) בפרי ’טמפה .קו מקוקו אדום(ע"י 

 .0.44°C -לובפרי הקר ביותר  1.47°Cל  הה'חם' ביותר הגיעהטמפ' בפרי 

 

 

 

 

 

 

 והוצאשמיד אחרי  רובי-סטארפירות 'אור' ו; משמאל ’טמפמימין הפרי בתא הקור עם רגשי ה

 יום. 22משך ב 2.0°C-בטמ' של  טיפול קורמ

 

 

 

 

 

 

. הרישום מציין t ≤ -2.0°משמאל , וt ≤ -1.0°Cהפרי בניסוי. מימין טמפ'  ': רישום טמפ2תרשים 

 חמישה פירותבשננעצו  PT-100ש.ת.( של הטמפרטורות שנמדדו על ידי רגשי  ±את הממוצע )

 .מרכז הפרי(של  ')טמפ
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 של עת"מ בזחלים הדר אילוח פרי

 יואב גזית, הילה מונט ורותי עקיבא

 

אחר קטיף, אנו מחפשים דרכים יעיל נגד עת"מ בפרי במקביל לחיפוש התנאים לטיפול 

. מהניסיון ים השוניםהטיפול של םלבדוק את יעילותשנוכל לאילוח פרי בעת"מ על מנת 

ככל שהאוכלוסייה  אמינותבבדיקות יעילות של טיפולים, התוצאות בזבובי פירות, 

עדיין מדברים במונחי הישרדות ( Hallman et al. 2013יותר. בעולם ) ההמטופלת גדול

 99.9968% כלומר,) פרטים ממיליון 32הישרדות של  :(probit-9)" 9-של "פרוביט

אשרור טיפולי קור ליפן נגד ניסויים מוצלחים של . 100,000 -פרטים מ 3, או של (תמותה

רימות  10,000עם למעלה מ  שלוש חזרותבהם ב אלהכהם  ם תיכוניהפירות הי זבוב

בכדי לבצע ניסויים של טיפולי לכן  .(אפס שורדיםבכל אחת, מתקבלת תמותה מלאה )

  .עם מספר גדול של עשים, יש להיערך לאילוח כמות גדולה של פרי מבעת"קור 

הזרקת ביצים לפרי )כמו בזבוב( אינה אפשרית מאחר וביצת העש מוטלת על גבי 

קליפת הפרי ולא בתוכו. אילוח פרי בזחלנים )נאונטים, כלומר זחלים שזה עתה בקעו 

, אינו מהביצה( על ידי איסופם למבחנה והצמדתה לפרי בכדי לאלצם לנבור לתוכו

יצים עם תזמון טוב של בקיעתן וגם להיקפים גדולים כיוון שגם נדרש שפע ב מתאים

 הרבה עובדים עם מיומנות רבה באילוח.

חשיפת : "חצי טבעי" באופןלאילוח היא נוספת דרך : פרי בעששל אילוח חצי טבעי 

הביצים שהוטלו מעקב אחר אחר כך לזמן קצוב ו עשים בוגרים לפירות בכלובי אילוח

 קלמנטינת עם "חצי טבעי"ניסיונות אילוח ביצענו עד כה  התפתחות העש בפרי.ואחר 

 וולנסיה.תפוזי עם ו 'אור'

 

 ודיון תוצאות

; )ב( הוולנסיהאשר ה'אור' אולח יותר מש)א( ( מראות 1תרשים )תוצאות האילוח 

יש שרמת האילוח; )ג(  הכפילהלא  ש' 48 -ש' ל 24-מ בוולנסיה הכפלת משך האילוחש

. מהם ותפתחההפרי לכמות הגלמים שגבי פער גדול בין כמות הביצים שהוטלו על 

לפי שעה כמותם ו היא זו שמכתיבה בסופו של דבר את גודל הניסויים כמות הגלמים

  מכתיבה ניסויים עם אלפי פירות ועם אלפי עשים מאלחים.

יום ממועד ההטלה.  48יום ועד  27בנוסף, בוולנסיה, משך התפתחות הגלמים היה בין 

גם בשונות זו של זמן יום בין המהירים להתפתח לבין האיטיים.  21כלומר פער בן 

  .ניסוייםצריך יהיה להתחשב בההתפתחות 
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מספר הביצים שנספרו על גבי הפרי והגלמים שהתקבלו לאחר ההדגרה בניסוי  .1 תרשים

 .שעות 48 -ו 24 -שעות ושל וולנסיה ל 72 -לאילוח של 'אור' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפני הכנסתם לכלובים עם פרי; הכנסת  CO2 -למעלה מימין ועם כוון השעון: עשים מורדמים ב

חרת העשים לכלובים; העשים עם הפרי. למרות שרוב הזמן הם נראו חסרי תנועה ליד הפרי למ

 פרי.נספרה כמות יפה של ביצים על כל 

 

 ספרות:

Hallman GJ, Myers SW, ,El-Wakkad MF, Tadrous MD and Jessup AJ (2013) Development of 

phytosanitary cold treatments for oranges infested with Bactrocera invadens and 

Bactrocera zonata (Diptera: Tephritidae) by comparison with existing cold treatment 

schedules for Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) J. Econ. Entomol. 106: 1608-1612 
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 עת"משל  באוכלוסיות ברסקר טפילי ביצים 

 רועי כספי

 

 הצרעה הטפיליתייבאה מדרום אפריקה )דרא"פ( את  ד"ר יעל ארגוב ,90-בסוף שנות ה

Trichogrammatoidea cryptophlebiae  הביצים שנחשב בדרא"פ יעיל נגד העש( )טפיל

ופיזרה אותה ברחבי מרכז הארץ. אחת המטרות של הסקר היא לקבוע האם הצרעה 

אתרים  20-קיקיון( משל אספנו פירות )בעיקר שיובאה התבססה ונמצאת בארץ. תחילה 

פירות נבדקו לנוכחות ביצי העש, והביצים נבדקו לנוכחות הבהם מצאנו נגיעות בעת"מ. 

ביצים  7ביצים. באזור כפר ידידיה נמצאו  1283 -פירות ו 2136לים. בסה"כ נבדקו טפי

למרות שמדובר (. Trichogrammaמוטפלות על ידי שני טפילים מהסוג טריכוגרמה )

, היה חשוב לברר האם מדובר בצרעה הדרום אפריקאית. זניח אחוז הטפלהלצערנו ב

רופ' מוראד גאנם )מכון וולקני( בעזרת על ידי פ 2017הצרעות שנמצאו הוגדרו ב לכן 

 cytochrome oxidaseעם פריימרים לברקוד באזור הגן  PCRבדיקות גנטיות. נעשה 

subunit I (COI) בסיסים. הרצפים הושוו בעזרת  670 -. האזור שעבר הגברה מכיל כ

MAN-DNA  .לא נמצאה התאמה עם הרצפים של לרצפים מפורסמים בבנק הגנים

שתי  של עם הרצפים 98-99%ם אפריקאית, אבל התקבלה התאמה של הצרעה הדרו

 T. cacaeciae -ו Trichogramma danausicidaטפילות ביצים: גם הן , אחרות צרעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצת ; משמאל: )צילום: רועי כספי( שנמצאה בסקר Trichogrammaצרעה טפילית מהסוג מימין: 

 .)צילום: רועי כספי( שנמצאה בסקר Trichogrammaע"י צרעה טפילית מהסוג  עת"מ מוטפלות
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 אפריקה מדרום ביצים טפילת צרעה יבוא

 רועי כספי

 

 Trichogrammatoidea cryptophlebiaeצרעות טפילות ביצים מהמין  2,000 -ייבאנו כ

( 1(. הצרעות )תמונה www.vitalbugs.co.za' )Vital Bugs' –מהחברה הדרום אפריקאית 

והועברו לבידוד וגידול במתקן הקרנטינה של המכון להדברה  2017הגיעו בסוף יוני 

ביולוגית. בדיקות מולקולאריות הוכיחו שמין הצרעה שביקשנו הוא אכן המין המבוקש. 

דורת עד כה על גבי ביצים של עש התפוח  6 הצרעות מגודלות בהצלחה במשך

המדומה מהגידול המעבדתי שבמכון. הצרעה גדלה גם על גבי ביצים של עש התפוח 

(Cydia pomonella מהגידול שמוחזק בוולקני, בתור גיבוי. להקמת גידול זה אספנו עשי )

 להגנת השירותיםמ תפוח ממטעים במרמת הגולן והקמנו גידול מעבדתי. לקבלת אישור

להוציא את הצרעה מההסגר ולשחררה לטבע, אנו נדרשים לבדוק את טווח  הצומח

הפונדקאים שלה. בימים אלו התחלנו לבדוק האם הצרעה יכולה להתפתח גם בביצים 

(, Lobesia botranaעש האשכול ) (,Cydia pomonella)של העשים הבאים: עש התפוח 

(, Pectiniophora gossypiellaלקטית ורודה )(, הEpiblema strenuana'עש האמברוסיה' )

ודובון הקורים  (,Prays citri(, עש פרחי ההדר )Spodoptora littoralisפרודניה )

(Ocnogyna loewii).  עד כה מצאנו שבתנאי 'חוסר ברירה' במעבדה, הצרעה יכולה

 להטפיל ולהשלים התפתחות גם בביצים של עש התפוח, עש האשכול, ובמידה מועטה

  גם בביצים של 'עש האמברוסיה'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניירות ועליהם ביצי עת"מ מוטפלות )שחורות(, וצרעות שהחלו להגיח. :1תמונה 

 

http://www.vitalbugs.co.za/
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 זבוב הפירות הים תיכוני

 יואב גזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( לנקבות על ידי הפרשת פרומון מין מבלוטה שנראית כמו טיפה שנשלפת callingזכר קורא )

 בטנו )צילום: יואב גזית(מקצה 

 

 ת( הוא עדין”)זפי Ceratitis capitata (Wiedemann)ללא ספק זבוב הפירות הים תיכוני, 

שהוא מחולל הישיר מעבר לנזק ענפי הפירות האחרים בארץ. להדרים ומפתח למזיק 

מעצם נוכחותו בארץ: מספר רק ליצוא מאוד חשוב הסגר בפירות עצמם, הוא מזיק 

יבוא ההדרים  מתנות אתתחומן ולחוששות מחדירתו  הזבוב לא נמצא מדינות בהן

 יהיה חופשי מזבובים.הפרי המיובא הישראלי בטיפול שיבטיח ש

. בהדרים מתבצעת על ידי ריסוס החומר הביולוגי 'סקסס' הדברהה 2009משנת 

בארץ  אורגניתהחקלאות ב ורשתמאף ו ידידותית לסביבהנחשבת  ההדברה ב'סקסס'

מלכודות שהם  מתקני קטילהבפרדס מספר לשימוש  נכנסו לריסוס . במקבילובעולם

כבר כעשר  ,כמו כן .המבוססות על פיתיון מושך ועל אמצעי קטילה או תחנות האכלה

  .מעוקריםהזבובים מתבצעת בשיטת ה ,הזבוב בפרדסי הנגב המערבי הדברתשנים 
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 בהדרים הפירות הים תיכוני הדברת זבובהתייעלות 

 גלעד גפן

 

 

 

 

 

 

 

 

 ימין מטוס מרסס פרדס בסקסס, משמאל זבובים במעבדה על גבי זכוכית נושא אוכלים טיפותמ

 .יואב גזית( -)צילום  סקסס

 

המעבר לשימוש ב'סקסס' העלה משמעותית את עלויות הריסוס. על מנת להתמודד 

במאמצים לצמצום עם התייקרות זו התמקד מערך ההדברה, בניצוחו של דורון טימר, 

מספר הריסוסים וזאת בעיקר ע"י התאמה מדויקת יותר של מועדי תחילת הריסוס לזנים 

השונים ולאזורים שונים. דגש נוסף הושם במעקב צמוד אחרי התקדמות הקטיף על מנת 

להימנע מריסוס חלקות קטופות. מהלכים אלו הביאו להפחתה משמעותית במספר 

עשר סבבים בממוצע לעונה לפני כעשר שנים, לפחות  סבבי הריסוס בהדרים. משישה

 .הפחתה( 30%מתריסר בשתי העונות האחרונות )למעלה מ 
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 2016-17 סיכום עונת הריסוס

 ודורון טימר גלעד גפן

התאפיינה בסתיו חם ודל משקעים עד תחילת דצמבר  נההעומבחינה מטאורולוגית 

נספח ראה )שאחריו התהפכה המגמה והחודשים דצמבר עד פברואר היו קרים במיוחד 

ריסוסים בית הזבוב וידבר בא לידי ביטוי בהתפלגות אוכלוס(. ההמשךמטאורולוגיה ב

 86% :העונהשל מסך כל הריסוסים  82%-כבוצעו  תחילת דצמברעד  (.1תרשים )

 מרץ אמצע דצמבר ועד. ניתן לראות כי בהקרקעהריסוס מ 57% -ו האווירי ריסוסמה

ווה את ילשגל נוסף של ריסוס  היהממרץ ועד מאי ו כמעט ולא היו ריסוסי אוויר 2017

העונה עד סופה. מאפיין נוסף שבלט העונה היה יבול גבוה שהביא להתארכות הקטיף 

מתוך הבנה מרץ, חודש גם בריסוס נרחב ב שהתבטא שהצריך טיפול זבוב מתאים

, וגם יש צורך ליצור רצף הגנה על הפרישו עד חודש מאי יישאר יבול משמעותיש

נדרש בחלקות חלק נכבד מהריסוס המאוחר  .ריסוס עד סוף מאיהתארכות עונת 

 10%-הסיבה העיקרית לעלייה של כ ככל הנראהזו בוצע ע"י טרקטורונים. בודדות ולכן 

 בהתאמה(. ,דונם 15,400-ו 16,900) 2015-16הריסוס הקרקעי לעומת עונת  בשטח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-17עונת השבועי ב האוויריריסוס הו (FTDליום )ממוצע לכידות זבוב למלכודת  .1 תרשים

  .הדרים בארץל הבכל
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-קרקעי( על שטח של כ 14%-אווירי ו 86%ליטר סקסס ) 124,800בסה"כ רוססו 

. נתון זה מהווה ירידה במספר סבבי 1סבבי ריסוס 11.1דונם, ממוצע של  108,000

 3-מצטרף למגמת ירידה במספר סבבי הריסוס בו( 11.3הריסוס לעומת עונה קודמת )

מגמה זו ככל הנראה איננה נובעת רק בשל תנאים  (.2 תרשים) העונות האחרונות

מאמצים של מערך ההדברה מת אלא תוצאה של אורולוגים האופייניים לעונה מסוימט

הן באמצעות איחור מועדי הריסוס בזנים מסוימים, הן  –להימנע מריסוס מיותר 

באמצעות מעקב הדוק אחרי הקטיף והן ע"י למידת ההבדלים בין האזורים השונים 

והתאמת הטיפול ומועד תחילת הריסוס לאזור. בנוסף, יתכן שפיזור צרעות טפיליות 

ת באזורים לא מטופלים הגובלים בפרדסים תורם אף הוא מהמכון להדברה ביולוגי

 למגמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמ"ק לדונם. 100לעונה. נפח ריסוס  ריסוס סקסס עונתי ומספר סבבי ריסוס ממוצע .2 תרשים

 

מראה כי רמת הזבוב באזורי הצפון ( 3 תרשים) ית הזבוב באזורים השוניםיבחינת אוכלוס

במקומות ספציפיים בגליל העליון בהם נשאר פרי בחלקות תה גבוהה יותר, במיוחד יהי

 תהתה חריגה במיוחד בפרדס דישון, שם נראינשירים סמוכות לפרדסים. תופעה זו הי

חודש ( בתחילת אוקטובר, יוםזבובים למלכודת ל 120מאוד )מעל  הרמת זבוב חריג

                                                           
מספר סבבי הריסוס לעונה הוא מדד הבוחן את כמות הריסוס לעונה ביחס לגודל השטח  1

לטיפול, ולכן אינו מתחשב בירידה בכמות הריסוס הנובעת מהקטנת השטח לטיפול. מדד זה 

 מאפשר השוואה נכונה יותר של פעילות ההדברה בין עונות שונות.
  .סקסס שרוסס 10x/  ח לטיפולגודל השט אופן החישוב: מספר סבבי ריסוס ממוצע =
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הזבוב. בדיקה בשטח גילתה  לכידותמהמועד המקובל של השיא הסתווי ב מוקדם יותר

אי לכך הוחלט  (.1 )מפהכי מקור האילוח הוא סניטציה בעייתית במטע הנשירים השכן 

מיועדות להתחלת ריסוס רק בתחילת נובמבר יש  'אורה'וה 'אור'שעל אף שחלקות ה

, דבר שהביא תוך כחודש להורדת אוכלוסיית 6.10.16-להתחיל ריסוס אינטנסיבי כבר ב

מעניין לציין כי רמת הזבוב החריגה התפתחה על אף  (.4 תרשים) סבירה הזבוב לרמת

שחלקות הנשירים הסמוכות היו מרושתות במתקני קטילה מסוג סרה טראפ )נתלו 

באפריל(. עובדה זאת מעמידה בספק את הטענה כי מתקני קטילה מייתרים את הצורך 

 בסניטציה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עם וללא הלכידות בדישון. 2016-17עונת  –ממוצע לכידות זבוב באזורים השונים  .3תרשים 
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 פרדס דישון. מלכודות הניטור מסומנות בכוכבית .1ה מפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלכודות ניטור( וממוצע כל המלכודות בפרדסים  3ממוצע לכידות בפרדס דישון ) .4 תרשים

 .מעוין( מסומנת ב6.10.16תחילת ריסוס )המטופלים בסקסס . 
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 נספח מטאורולוגיה: 2016-17ת עונ

  

 1טבלה 

 באזורים שונים )מקור: השירות מטאורולוגי( 2016מיעוט המשקעים נובמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2טבלה 

 שנתי-לעומת הממוצע הרב 2016במבר בנו טמפרטורותה
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. כמות משקעים חודשית )ימין( 2016התהפכות מגמה וכניסת החורף בדצמבר  .1מפה 

 )שמאל(. 2016 שנתי לחודש דצמבר-והמשקעים כאחוז מהממוצע הרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התהפכות מגמה בדצמבר וכניסת החורף. טמפרטורות מקסימום נמוכות בדצמבר  .1 תרשים

 לעומת הממוצע הרב שנתי. 2016
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 3טבלה 

 שנתי-והשוואה לממוצע הרב 2017מינימום ומקסימום בפברואר טמפרטורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. טמפרטורות מינימום ומקסימום בפברואר 2017לילות קרים במיוחד בפברואר  -מסגרת אדומה 

 שנתי-והשוואה לממוצע הרב 2017
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 במועדי תחילת הריסוס פורשי

 גלעד גפן ודורון טימר

 

הורידה בצורה  ,מועד ההבשלה של הזנים השוניםכניסה מדורגת לריסוס הזבוב על פי 

חולקו זני  ,עלותם. על מנת לבצע כניסה מדורגתאת משמעותית את מספר הריסוסים ו

ההדרים למספר קבוצות זנים אשר הופכות רגישות לזבוב במועד דומה. כחלק 

אנו בוחנים אפשרות לדחיית תאריך תחילת  ,מהמאמץ לצמצם את היקף הריסוסים

בזנים שונים בהם נראה שיש חוסר התאמה בין תאריך תחילת הריסוס לרמת הריסוס 

 יבדקת ,הבאה ת ההדרים, החל מעונזהלצורך  הבשלות והצבע של הפרי בתאריך זה.

הם מנטרים כך שנוכל  ןהצבע של הפרי בחלקות אותשבירת רמת גם ע"י נטרי הזבוב 

 ביעת מועד הריסוס.זה לצורך ק דדמב השתמש באופן מערכתיבדוק אם ניתן לל

 

. העונה, עקב הבשלה 1.11-עונות ל 5תאריך תחילת ריסוס האור נקבע לפני  :אור

מוקדמת של הפרי הוחלט להקדים את הריסוס בשבוע. השילוב בין הבשלה מוקדמת 

הביאה למספר תצפיות של תחילת נגיעות באור בסוף נובמבר  ונובמבר קיצי במיוחד

הריסוס וכניסת החורף הביאו לכך שקטיף האור בוצע ללא אולם תגבור נקודתי של 

בעיות זבוב. ניתן לומר כי הקדמת הריסוס בשבוע, על אף העלות הגבוהה הכרוכה 

לסבב ריסוס שטחי האור(, נתנה מענה מספק לתנאים סביבתיים ₪  300,000-בכך )כ

תחילת  קיצוניים יחסית. עם זאת, נראה שאין צורך להקדים באופן קבוע את מועד

אלא לבחון זאת בכל עונה במהלך חודש אוקטובר כתלות ברמת  ,(1.11הריסוס )

 ההבשלה ותנאים סביבתיים נוספים. 

 

. מתצפיות שנערכו נראה כי 15.8תאריך תחילת הריסוס המקורי של מיכל הוא  :מיכל

במועד זה הפרי ירוק וקשה ולכן ספק אם רגיש לזבוב. כדי לבחון זאת התבצעה דחיית 

 2-דונם מיכל באזור בית הלוי ב 400-תאריך ריסוס תוך ניטור ופיקוח פרי צמוד בכ

ללא סימני נגיעות,  15.10-סוס עד הנדחה הרי 2015-16בעונת העונות האחרונות. 

ולחזור על הדחייה שנה נוספת מתוך  1.9-ולפיכך הוחלט לדחות באזור זה את הריסוס ל

התאפיינה בהקדמה  2016-17עונת  .15.9-כוונה לדחות את תחילת הריסוס ל

כבר נראתה שבירת  5.9.16-ימים( בהבשלת הפרי ושבירת צבע, כשב 7-10משמעותית )

-החלקות ואפילו מספר עקיצות. אי לכך הוחלט להתחיל ריסוס מידית, בצבע בחלק מ

בכל הארץ  1.9-. מן הניסיונות הנ"ל נראה כי ניתן לאחר את תחילת ריסוס המיכל ל6.9

 ולהמשיך לעקוב עונה נוספת תוך תשומת לב לשבירת צבע.
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כו . מתצפיות שנער15.8תאריך תחילת הריסוס המקורי של פומלית הוא  :פומלית

ותשאול מדריכים ופקחים הועלתה סברה כי פומלית ירוקה היא בעלת רגישות נמוכה 

לזבוב לכן כדאי לבחון את דחיית תחילת הריסוס. לצורך זאת התבצעה דחיית תאריך 

חלקות( באזור עמק יזרעאל ועמק בית  60דונם ) 700-ריסוס תוך ניטור ופיקוח פרי בכ

ללא כל נזק  15.9-עט אחת הריסוס נדחה עד השאן בעונה האחרונה. בכל החלקות למ

עקיצות עקרות ולכן  22.8-בפרי. בחלקה אחת, מקדימה מאוד )פרדס גניגר(, הופיעו ב

החלקה הוכנסה לריסוס )חשוב לציין כי עקיצות עקרות בפומלית נצפו בשנים עברו גם 

ללא נזק  ,20.10-חלקות בכפר חסידים נדחה הריסוס עוד יותר, עד ה 3-בסוף יולי(. ב

יתה השנה הקדמה משמעותית במועד ילאור הממצאים ולאור העובדה שה פרי.

 ההבשלה, נראה שניתן בשלב ראשון לאחר את תחילת הריסוס של הפומלית

 תערך בעונה הקרובה. 15.9-(. בדיקה נוספת של דחיית הריסוס ל1.9בשבועיים )

מתצפיות שנערכו עלתה . 15.9תאריך תחילת הריסוס המקורי של אודם הוא  :אודם

, מועד תחילת הריסוס של אור, 1.11-סברה שניתן לאחר את תחילת ריסוס האודם ל

 220פרדסים ) 3-( נבחנה דחיית הריסוס ב2015-16מורקוט ושמוטי. בעונה שעברה )

 1.11דונם( בעמק יזרעאל ואזור פרדס חנה תוך ניטור ופיקוח פרי. הריסוס נדחה עד 

עונה הנוכחית נבדקה דחיית הריסוס בשטחים נוספים בעמק ללא ממצאים בפרי. ב

דונם( עד תחילת נובמבר ללא כל נזק זבוב, וזאת על אף הקדמת  450 חפר )סה"כ

ההבשלה בכלל הזנים העונה. לאור הנ"ל, נראה כי ניתן בשלב ראשון לדחות את 

חייה סבבי ריסוס( ולהמשיך ולבחון ד 4)דחייה של  15.10-תחילת ריסוס האודם ל

 נוספת לתחילת נובמבר.
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 מעבר למערכת ממוחשבת חדשה

 גלעד גפן ודורון טימר
 

 

 10,000-דונם הדרים הפרוסים על כ 105,000-הדברה מערכתית של מזיק הסגר בכ

ימים היא אתגר משמעותי הדורש מערכת ניהול  7-10חלקות, הכוללת ריסוס כל 

גורמים: מיפוי מדויק של כל  שלושהובראשונה בייעודית. יעילות המערכת תלויה בראש 

חלקות ההדרים בישראל, ניטור אוכלוסיית הזבוב בחלקות ההדרים ומערכת מידע 

גיאוגרפי )ממ"ג( שתחבר בין המיפוי לניטור ותאפשר את הצגת הנתונים, ניתוח המידע 

 אזוריים. ההדברה ה רכזי שלושתוקבלת החלטות הדברה ע"י 

יורם רסלר, ד"ר שנה ע"י  20-בענף ההדרים הוכנס לראשונה לפני כ השימוש בממ"ג

טל עמית ואמנון נבו. המערכת הייתה בתחילה לא אינטרנטית כך שכל עדכון היה 

לכל אחד מהמשתמשים. בנוסף מערכת ניטור הזבוב הייתה מערכת  מועבר ידנית

שיצר לעיתים  עצמאית )של ספק שונה ועם ציוד שונה( שחוברה למערכת מיפוי, דבר

שנים הוכנסה לשימוש מערכת אינטרנטית שאפשרה כניסה  5בעיות תיאום. לפני 

 למערכת מכל מחשב ועדכון מידי של המידע אצל כל המשתמשים. 

השיפור בשנים האחרונות ביכולות האינטרנט בטלפונים הניידים וכניסת יישומים 

גרסה טלפונית שתנגיש  העלה את האפשרות לפיתוח מערכת שתכלול ,מבוססי מיקום

את המידע לאנשי השטח ותייתר את הצורך בקניית ציוד נוסף. לפני כשנתיים התחלנו 

בהליך אפיון מערכת חדשה ובחירת חברה מבצעת. לבניית המערכת נבחרה לבסוף 

(, חברת מיפוי ומדידות ותיקה המפתחת מערכות מידע MEDVA Groupחברת מדבא )

תחומים. מקץ תהליך פיתוח שנמשך מעל למצופה, באוגוסט גיאוגרפי ללקוחות במגוון 

 הוכנסה המערכת לשימוש שוטף תוך שלבים אחרונים של פיתוח ובדיקות.  2017

המיפוי  –היתרון המרכזי במערכת החדשה הוא בהתאמתה לסמארטפונים ולטאבלטים 

ובסיס הנתונים נגיש לאנשים בשטח והנטרים מבצעים את קריאת המלכודות דרך 

הסמארטפון, ללא צורך במערכת מסופונים נפרדת ומפות נייר מודפסות. יתרון נוסף 

של המערכת החדשה הוא היכולת להעביר מלכודות מחלקה לחלקה בקלות וכך 

צפופה יותר  -פרישת המלכודות יכולה להיות דינמית יותר בהתאם להתקדמות הקטיף 

העונה ואחר כך מרוכזת יותר בזנים מאוחרים. בנוסף, מערכת  בזנים מקדימים בתחילת

הניטור תשמש גם למעקב אחרי שינוי צבע הפרי מתוך שאיפה שנוכל להשתמש במידע 

להתאמה מדויקת יותר של תוכנית הריסוס בזנים ובאזורים שונים. המערכת מצוידת 

כים ופקחים במנגנון הרשאות כך שניתן יהיה לפתוח את המערכת לפרדסנים, מדרי

שיוכלו לצפות בחלקות ובלכידות הזבוב, לדווח על חלקות קטופות )המערכת מאפשרת 
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מעקב אחרי התקדמות הקטיף( וזאת בשאיפה ליצור ולחזק את שיתוף הפעולה עם 

 מערך הניטור וההדברה.

 

 

 מראה אופייני של מסך הסמארטפוןהמערכת הממוחשבת החדשה )מדבא(: 
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 עיבוד נתונים -הדברה קבלת החלטות כלי עזר ל

 ודורון טימר נירית ארבל ,גלעד גפן

 56 -כ לפני זבוב הפירות הים תיכוני )זפי"ת( פותחזכרים של טרימדלור לניטור הפיתיון 

את הכלי העיקרי לקבלת החלטות  היוותהמלכודת הטרימדלור שנים. באותה תקופה 

ת כדי לרסס. במשך שנים זה עבד היטב די היה בזבוב זכר אחד במלכודו ריסוס בפרדס

נוצר מצב עם השנים אולם (. 5-ומספר סבבי הריסוס היה נמוך מאוד )פחות מ

ואינן יכולות לשמש כלי בלעדי לקבלת  שנהשמלכודות הניטור לוכדות כמעט כל ה

גם  נעוצות בשינויים שחלו מעבר להתחממות הגלובלית החלטות ריסוס. הסיבות לכך

 חומר הריסוס. בוגם  אוכלוסיית הזבובבסביבה החקלאית, גם ב

ל בין ישמבשטח ההדרים בארץ )פרי חורפי ש 70-, בשנות ההסביבה החקלאיתמבחינת 

אלף דונם ואילו פירות הקיץ היו מיעוט.  350 -אביב( היה למעלה מתחילת ההסתיו ל

טח פירות הקיץ אלף דונם ואילו ש 200 -היום שטח ההדרים עומד על קצת פחות מ

 אלף הדונם ומהווה את הרוב.  350 -טרופיים( עבר את ה-)הנשירים והסוב

זבוב, נרשם גידול משמעותי באוכלוסייה במהלך השנים, יתכן אוכלוסיית המבחינת 

שהדבר נובע מזמינות עצומה של פרי בקיץ. רמת האוכלוסייה היא כזו שגם בחורף קר 

 ." בהמשך(0-דותלכיראה ") זבובים נלכדים במלכודות הניטור

ריסוס בפיתיון מבחינת חומר הריסוס, לפני כמעט עשור הופסק לחלוטין השימוש ב

'סקסס' שהוא חומר ביולוגי חומר המשולב ובמקומם עברנו לרסס ב מלתיוןמשולב ב

 ענףעלות הריסוס יותר מהכפילה עצמה וה ,וידידותי יותר לסביבה. בעקבות השינוי

על רמת  מצד שני לשמורובמדיניות של חסכנות בריסוס מצד אחד נדרש לנקוט 

 הנגיעות האפסית בפרדסים. 

 המאפשרת לרכזי הריסוס לקבל החלטות נתונים מערכתהמכון  פיתח אור המצבל

ם ( נתוני1): ללו כולליםהנתונים ה .מרכיב חשוב אך לא בלעדי בה כשהניטור מהווה

רגישות הפרי ( 4)הפרי;  בשלות( 3); זכריםניטור הנתוני ( 2) וגשם(; ’טמפ) מטאורולוגיים

איסוף ועיבוד  חלקות קטופות. (6( הזמן שעבר ממועד הריסוס האחרון; )5) לזבוב;

 עזר חשוב לרכזי ההדברה. יכלומשמש במכון הנתונים מתבצע 

 .להלן כמה דוגמאות
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 תונים מטאורולוגייםנעיבוד . 1

 נירית ארבלדורון טימר ו

תחנות ניטור מטאורולוגיות  11 -מנתונים שבועיים כרקע לקבלת ההחלטות מתקבלים 

גורן, גילת, עזריקם, רבדים, גמליאל, גימזו, מאור, זיכרון יעקב, ישובים הנמצאות ב

ושל  (1)תרשים  ’טמפהשל את המצב העדכני  יםמרא ים. הניתוחאיכסאל, עכו וקורן

 .מותעונות הקודתונים שנרשמו בבעונה, על רקע הנ( 2)תרשים  המשקעים

 

 

 

 

 

 

 

 

)קו שחור מודגש( על רקע חמש עונות  2016-17של עונת ’ נתוני טמפ, למעלה: 1תרשים 

 ;ההדרים האחרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

שמונה מודגש( על רקע  שחור) 2016-17ת עונלנתוני משקעים מצטברים , למטה: 2תרשים 

 (.ת של משרד החקלאותוהמטאורולוגי התחנות)לפי נתוני  האחרונות ההדרים עונות
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 זכריםה ניטורנתוני עיבוד  .2

 יואב גזיתו נירית ארבל, דורון טימר

בכל שטח  פרושות' טרימדלור'חומר המשיכה ב מצוידות 'שטיינר' מלכודות 1,800 -כ

 נעשיתדונם. קריאת המלכודות  100עד  50בצפיפות של מלכודת לכל בארץ ההדרים 

ימים על ידי חמשת הנטרים: רוברט רסקין וגיל סיון )בפרדסי הצפון(,  10 - 7פעם ב 

מעבר לרמת הניטור בכל . אבי זיסו ואבשלום מדהלה )במרכז( ואלי שושן )בדרום(

 . תמונה כזו מראה(1 )תרשיםסבב, ניתן להפיק מהניתור תמונה רב שנתית רחבה יותר 

לכידות יש גל  העונכל בקווי דמיון: ישנם  לעונהיש שונות רבה בין עונה למרות שש

בסביבות אמצע  לקראת סיום העונהכן, ששיאו סביב אמצע נובמבר וזכרים  של סתווי

)במאי( מאחר ומפסיק  הדריםהת עונ שנקטע בסוף קיצילכידות מרץ, מתחיל גל 

 יולי.מגיע לשיאו סביב תחילת זה  גלאנו יודעים שהניטור. מבדיקות קודמות בהדרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16-17עונת כשבכל שטח ההדרים בארץ העונתי זבוב הפירות הים תיכוני  לכידות. 1תרשים 

כל הערכים מחושבים, כמקובל, לפי  ת.קודמועל רקע חמש עונות הניטור ה בשחור מודגש

 (.Flies/ Trap/ Day = FTDלכידה למלכודת ליום )

 

לפי משתנים  הנתוניםח את נתל מאפשרתקריאה מפורטת יותר של מלכודות הניטור 

מראה שגל הלכידות הסתווי  (2)תרשים  הזנים נוספים. לדוגמה, ניתוח הלכידות לפי

 . מופיע בכולם אבל לא באותו זמן ולא באותה עוצמה
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 לאורך במרכז הארץ )הגזרה של אבשלום( זבוב הפירות הים תיכוניזכרים של לכידות . 2תרשים 

(. לכידות הזכרים מחושבות כמקובל, לפי לכידה למלכודת מיצגיםזני הדרים ) כמהב 16-17עונת 

 .(Flies/ Trap/ Day = FTDליום )

 

" כלומר, 0-דרך נוספת להסתכל על תוצאות הניטור היא לפי "לכידת ה .0-לכידות ה

לא נמצא זבוב בקריאה. בעוד שבספירת זבובים, במיוחד כלל שיעור המלכודות בהן 

 אפסספירה, " בעוזר"רוח משב שלמשל כעלולה ליפול שגיאה  ,כשמספרם גבוה

" נותנת למעשה את התמונה 0-זבובים זה נתון מובהק וברור. תמונת "לכידות ה

ההופכית של גל הלכידות: כאשר יש הרבה זבוב במלכודות, יש פחות מלכודות שלכדו 

בשיא יש לציין שיחד עם זאת חורף, ברוב המלכודות אין לכידה. ב " לעומת זאת0"

שיעור , הנטרים גיל סיוון ורוברט רסקין ה שלבגזר ,, בצפון הארץפברואר(-)ינואר החורף

 לכדו זבוביםעדין מהמלכודות )!(  20%כ כלומר ש - 80% -" הגיע לכ0-"לכידות ה

 .(3)תרשים 

 

 

 

 

 

צפון הארץ לאורך עונת  ( בפרדסי0-שיעור )%( המלכודות שלא לכדו זכרים )לכידות . 3תרשים 

16-17. 
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בניתוח נוסף של הלכידות בדקנו את ההבדל בין : מתקנים לעומת ריסוס אווירי

-מד-טראפ, נו-ים המטופלים על ידי מתקני לכידה )בעיקר סרהפרדסלכידות הזכרים ב

שאר ב הזכרים לכידותלעומת  ,ניטור מלכודות 300 -כ( בהם הוצבו פליי וביופיד

שגל  ניתוח זה מראה (.1 )תרשים של סקסס המטופלים בריסוס אווירי הפרדסים

לעומת הפרדסים שרוססו  גבוה יותר בפרדסים עם המתקניםהיה הלכידות הסתווי 

חמשת הנטרים. תוצאות אלו מצביעות על כך  אצלושהבדל זה הופיע  בסקסס

קרוב לוודאי יעיל יותר מהמתקנים בהורדת האוכלוסייה של הזכרים ו בסקסס שהריסוס

גם בהורדת אוכלוסיית הנקבות. יש לציין שלאור הניסיון הרב שהצטבר בהפעלת שיטת 

היא עדין יעילה בהורדת האוכלוסייה, המתקנים, גם אם היא פחות יעילה מהריסוס 

  מספיק כדי למנוע נזק בהדרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכידות זכרים במלכודות הניטור שנמצאות בחלקות הדרים המטופלות בריסוס .1תרשים 

'סקסס' לעומת מלכודות שנמצאות בחלקות המטופלות במתקנים להדברת הזבוב. הנתונים 

מלכודות  300 -מלכודות טרימדלור סה"כ הפרושות בחלקות מרוססות ומכ 1,550 -נאספו מכ

 פליי' ו'ביופיד'(.-'סרה טראפ', 'נו מדהפרושות בחלקות עם מתקני הדברה )בעיקר 
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 המשך מעמוד קודם - .1תרשים 
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 בשלות הפרי. 3

 איילה סאלםו נירית ארבלדורון טימר, 

זבוב הפירות הים תיכוני תוקף בעיקר פרי בשל או סמוך להבשלה. מכן חשיבותו של 

 מצב ההבשלה היא בניתוח אחת הדרכים לעמוד אתמדד דרגת ההבשלה של הפרי. 

)ראה דו"חות יצוא ההדרים השבועיים שמפיקה המועצה עבור היצואנים. דוח"ות אלה 

בשבוע  גם משווים בין מצב הקטיףכל זן, בעל התקדמות הקטיף  מלמדיםדוגמא( גם 

וגם מצביעים על זנים  שבוע המקביל בשלוש העונות האחרונותמצב שהיה בלהנוכחי 

 ף.שהסתיים בהם הקטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מצב הקטיף בזנים שונים על פי דו"ח יצוא ההדרים השבועי של המועצה
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 הניטוריות דיויפאן במלכודות נדיפמעבר ל

 גלעד גפן ודורון טימר

חקלאי כולל  מרשימת חומרי ההדברה המותרים לשימושהנוזלי עקב הוצאת הדיויפאן 

אחת ניטור. השטיינר המשמשות למלכודות רשת ב נבדקו חלופות לשימוש לניטור,

לאחר ניסיון לא אולם  מטריןאדלתהאפשרויות הראשונות שעלתה היה רעל המגע 

נדיפיות , נבחן העונה שימוש במסחריות מטריןאדלתעם לוחיות  2015-16מוצלח בעונת 

, ארה"ב(. Hercon Environmentalמתוצרת  VaporTrap™ II) דיויפאן 10%המכילות 

ומורשות לשימוש במלכודות ניטור  את הרעל באופן איטי שחררותמנדיפיות אלה 

. במסגרת הבדיקות נבדק תחילה בניסוי מבוקר האם יש הבדל בלכידות הזבוב בלבד

 . בפיתיון( לבין הנדיפית 4%)נוזלי הבדיויפאן הרגיל שימוש ין הב

יקומים קבועים באותה חלקה מב משני הסוגיםהניסוי התבצע ע"י תליית מלכודות 

מיקום המלכודת על  ניהן כדי לבטל את השפעתמיקום ביההחלפת ו למשך מספר ימים

ל שחזרה נוספת ". התיישנות"צורך להמלכודות נתלו בצל  ,. לאחר הניסוילכידהה

. תוצאות הניסוי לא הראו יתרון מובהק עם אותן מלכודות נעשתה כעבור חודש הניסוי

 מלכודות 1800כלל מתוך  500-כף בהוחל 2017ולכן בינואר רעלן של לסוג כלשהו 

שני סוגי ונערכה השוואה בכל אזור ניטור בין  נדיפיותב נוזליהניטור בארץ הרעלן ה

. בחינת התוצאות לא הראתה הבדל מובהק בין סוגי הדיויפאן כך שניתן המלכודות

 להשתמש בנדיפיות בלבד בעונה הקרובה. 

השוואה בין  מעבדתי:של הנדיפיות נעשה ניסוי  משך הרעילותעל מנת לבדוק את 

חדשות. הנדיפיות נדיפיות  לביןחודשים  9ממלכודות שעמדו בשטח שנלקחו נדיפיות 

לבדיקת קצב הקטילה ומשך הזמן שהביא  עם זבוביםקטנים  מכלי פלסטיקהוכנסו ל

 9 התיישנו בשטחל אף שהנדיפיות , ע1תרשים ב . כפי שניתן לראותמלאה לתמותה

 תוךמהזבובים  90%תמותה של ל עדין גרמוהן הקטילה שלהן איטי יותר,  וקצב חודשים

דק'. יעילות זו נראית מספקת מאחר והזבובים  40לתמותה מלאה תוך וחשיפה דק'  30

אחת ראה שנדיפית הטרימדלור וכן נ בשלזמן מה שוהים בה , נכנסים למלכודתש

 עונה.כל התספיק ל
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. הנדיפיות הישנות דיויפאן על הרעילות לזבוביםהנדיפיות  השפעת התיישנות .1 תרשים

 חודשים בשטח.  9נלקחו ממלכודות שהיו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלכודת שטיינר פתוחה. בחלק השקוף הקשיח שמשמאל מוחזק בקבוקון הפלסטיק עם 

ובחלק החלבי הרך מימין רואים את נדיפית הדיויפאן הוורודה. )צילום: רוברט  הטרימדלור

 רסקין(
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 שימוש בסקסס סופר

 גלעד גפן ודורון טימר
 
 

, אגריכם חברת תרסיס, ארה"ב( המיוצגת בארץ על ידי Dow AgroSciencesדאו ) חברת

של ולעבור לשיווק  "סקסס"מתכוונת להפסיק בהדרגה את יצור ה כי היא הודיעה

כמוצר עיקרי להדברת זבובי פירות. מדובר בתכשירים בעלי פיתיון זהה  "סקסס סופר"

( ואילו Spinosad) ספינוזדהחומר הרעיל הוא בסקסס  – רעילכשהבדל הוא בחומר ה

שייכים הללו  החומריםשני  (.Spinetoramספינטורם )סופר החומר הרעיל הוא -בסקסס

, כשהספינטורם Saccharopolyspora spinosa ם המופקים מהחיידקלמשפחת הספינוזיני

עובר מודיפיקציה כימית נוספת. החומרים בעלי תכונות דומות וסקסס סופר מותר 

לשימוש בכל שווקי היעד. ניסויים שנעשו ע"י יואב גזית הראו ששני החומרים נמצאו 

( חלש יחסית 10%קעי )(, כשהמינון הקרראה בהמשךעילותם לשני הזבובים )רדומים ב

עבודה בריכוז  אנו שוקלים. אי לכך 80% -לזבוב האפרסק עם שיעור תמותה נמוך מ

או  גר' ספינוזד בליטר( 120אולטרה )שמכיל -טרייסר :תוספת של חומר פעילבאו  20%

 ( כדי לשפר רעילות. גר' ספינטורם בליטר 60סופר )שמכילה -רטהספ

סופר יהיה התכשיר העיקרי לשימוש כנגד הזבוב -על מנת להתכונן למצב שבו סקסס

היו טובות ולא  מכלל הריסוס. התוצאות 25%-כב ושימוש ב 2016-17ביצענו בעונת 

הבדל בין החומרים השונים. בעונה הקרובה אנו מתכוונים להגדיל את היקף  נראה

 .40%-סופר ל-ריסוסי הסקסס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יואב גזית( -צילום מראה מלמעלה ) -ריסוס אווירי של סקסס 
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 טיפולים אחר קטיף: זבוב הפירות הים תיכוני

 יואב גזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרי  ת הקירור. במהלך ההפלגהבמכול ’טמפלארה"ב: מיקום רגשי הקלמנטינות 'אור' יצוא 

 )צילום: יואב גזית(. יום 18ומטה, במשך  2.2°C ’טמפב טיפול קור עובר

 

לנזק עקיף  גורם זבוב הפירות הים תיכונימעבר לנזק הישיר של פרי רקוב עם רימות, 

נוכחותו מהווה מכשול שיווקי ליצוא.  . בהיותו מזיק הסגר, עצםמשמעותי ביותראך 

מדינות בהן הזבוב לא מצוי אך קיימים בהם תנאים נוחים להתפתחותו, כמו ארה"ב, 

אוסטרליה, יפן, קוריאה וסין, הגדירו את הזפי"ת כ"מזיק הסגר" והקימו חומות הסגר 

 סובל מאוד ממעמדו שלתו. ענף ההדרים הישראלי וסניטריות כדי למנוע את חדירטפי

 הזפי"ת כמזיק הסגר.

למדינות הסגר מותנה בטיפול אחרי הקטיף שיבטיח שגם אם חמק פרי נגוע  יצואה

למשלוח, לא יהיה בו זבוב חי. על מנת לייצא פרי מישראל למדינות אלה, עובר הפרי 

טיפול קור מיוחד וממושך המסיר כל חשש מפני העברת המזיק. בטיפול זה מקורר הפרי 

זו  ’טמפהנמוכה חדרה למרכז הפרי, הוא מאוחסן ב ’טמפהרגע שהומ כמעט עד קפיאה

 תומשך טיפול. התאמ ’טמפלמשך למעלה משבועיים כשלכל זן מותאם פרוטוקול של 

 מתבצעת תוך שיתוף פעולה הדוק בין משרד החקלאות של מדינת ההסגר פרוטוקולה

ת הוא הגוף לבין משרד החקלאות ופיתוח הכפר הישראלי כשהמכון להדברה ביולוגי

 המבצע.
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שינוי פרוטוקול טיפול הקור לפומלית נגד זבוב הפירות הים תיכוני 

 (ליפן)

 יואב גזית ורועי כספי

 תהליך יצירת פרוטוקול טיפול נמשך כשלוש עונות ומלווה בתהליך בירוקרטי קפדני.

נמוכה ביותר  ’טמפמבחינת איכות הפרי לטיפול ) לטיפול הרצויה ’טמפתחילה נקבעת ה

בה ניתן לאחסן את הפרי למשך כשלושה שבועות, תוך פגיעה מזערית באיכותו(. אחר 

כך נבחרת הדרך לאלח את הפרי בזבוב, לרוב על ידי הזרקת ביצים למרכז הפרי 

ולהדגרתו עד להופעת שלוש דרגות ההתפתחות השונות. אחרי שמוצאים את דרגת 

את משך הטיפול הדרוש, ולבסוף בודקים את  ההתפתחות העמידה ביותר לקור קובעים

מסחריים. לאחר שהפרוטוקול מקבל אישור, הוא -יעילות הפרוטוקול בתנאים דמוי

 ב ואין לחרוג ממנו בשלבי היישום. מחיי

קב . ע2015, כמו שהיה בשנת לפעמים דרוש תהליך קצר יותר לאשרור פרוטוקול

בקשה מהיצואנים  ההגיע ירור,במכולות ק רגישות הפומלית לנזקי צינה במשלוח

 -ל 16 -תוך הארכת משך הטיפול מ 2.2°C -ל 1.5°C -להעלות את טמפרטורת הטיפול מ

( ויתכן שזו הסיבה T107-aטיפול זה מקובל ביצוא הדרים לארה"ב )פרוטוקול יום.  18

שלושה ניסויי קור בקנ"מ גדול שמשרד החקלאות ביפן התנה את שינוי הפרוטוקול ב

 10,000לפחות מטופלים בקנ"מ גדול ניסוי שהטיפול המתון יותר, יעיל מספיק. בשיראו 

אפס רימות חיות. שלושת הניסויים והטיפול נחשב יעיל אם הוא מסתיים עם  חרקים

 במכולת הקירור במפעלים ליצוא הדרים באשדוד 2015בסתיו התבצעו בזה אחר זה 

. הניסויים הסתיימו לאחר מכן( יםימ)המפעלים נסגרו כמה  ונמשכו למעלה מחודשיים

, דו"ח מפורט נשלח ליפן דרך השירותים להגה"צ ולביקורת (1תרשים ) בהצלחה מלאה

( על פרוטוקול הטיפול החדש Short communicationובמקביל פרסמנו מאמר קצר )

 . Journal of Economic Entomology1בעיתון 

של כל המעורבים בעניין, הרבים מאמצים ההוכחה המדעית וה, ולאחר 2017בסתיו 

, הדבר הוא בעל חשיבות רבה משרד החקלאות של יפן אישר את הפרוטוקול החדש.

 צינה בפרי.הנזקי  פחית אתיקל על יצוא הפומלית במכולות וי

 

     

1Yoav Gazit and Roy Kaspi (2017) An additional phytosanitary cold treatment 

against Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in ‘Oroblanco’ citrus fruit. J. 

Econ. Entomol. 110: 790-792.  
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צריך להיות כל הזמן מעל הסף  ’טמפבפרי במהלך הטיפול. בניסוי ה ’טמפרישום ה 1תרשים 

 חייבת להיות כל הזמן מתחת לסף זה. ’טמפ(. ואילו בטיפול המסחרי ה2.2°Cהנדרש )

 

 תודות: 

לביצוע המוצלח של הניסוי הרבה שותפים. תודה לנטרים: אביגדור אור, אבי זיסו, 

אבשלום מדהלה ואלי שושן על עזרתם הרבה בבדיקות הפרי, תודה לצוות המכון: 

באילוח לסילבי דומרצקי, רותי עקיבא, אתי מלמד, לוסי רוייזר ואיילת רזון על הסיוע 

הפרי ובבדיקת התוצאות, למוטי כובני על העזרה בהמכלת הפרי במכולת הקירור 

. תודה לאנשי השירותים יםותודה לו ולחנה צברי על הסיוע הלוגיסטי במהלך הניסוי

להגה"צ, עמית מזרחי ואלכס גורביץ' על הליווי הקפדני של שלושת הניסויים, תודה 

על הסיוע הרב ערב סגירת המפעל שם, תודה  לצוות המפעלים ליצוא הדרים באשדוד

 תנופורט על אספקת כל הפרי לניסוי בעיתו.-ליהודה בן דוד ממהדרין
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מימין , , ליד יואב מזריק ולידו עמית מזרחי )הגה"צ(עם ביצים של זבוב ומליתהזרקת הפ משמאל

 .פומלית אחרי הזרקה בהדגרה במכוןה

 חיתוך וסחיטת הפירות אחרי הטיפול לצורך חיפוש קפדני של רימות חיות )לא היו( למטה,

 .מימין: אבי זיסו, אבשלום מדהלה, אביגדור אור, מוטי כובני, רועי כספי ועמית מזרחי
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 (ן"מיזם חוס)ניסויים של סימון פיזור ולכידה 

 ויואב גזית 2, מרים זילברשטיין1טייןאיתן גולדש ,1יפית כהן ,)חוקר ראשי( 1דני שטיינברג

 
 .מועצת הצמחיםענף הפירות ב2מנהל המחקר החקלאי; 1

 

תנועת הזבוב במרחב החקלאי בין חלקות שונות עדין לא מובנת מספיק. מטרת 

. סמוכותהדר לחלקות  יש הגירה של זבובים מחלקות האגס הניסויים לבדוק האם

( ופוזרו בכמה צמדים של , שדה אליהובי-מעוקרים )מביוזכרים  בניסוי סומנו זבובים

הפיזורים נעשו בעונות שונות שמייצגות מצבים חלקות אגס הגובלות בחלקות הדרים. 

אביב )סוף אפריל(: באגסים עוד אין פרי )יש חנטה( ואילו למשל ב פנולוגיים שונים

זאת בסתיו )נובמבר(  . לעומתבהדרים הסתיים הקטיף ויש שאריות פרי על העצים

 האגסים אחרי קטיף )יש שאריות פרי על העצים( וחלקות ההדר עם פרי לפני קטיף.

צבעים פלורוסנטיים: צהוב או שני בי, אובקו ב-גלמים מעוקרים של זכרים הגיעו מביו

ורוד, צבעים שקל יחסית להבדיל ביניהם, הוכנסו לשקיות נייר )שקיות לפיזור קרקעי 

הועברו  ,ימי הדגרה במכון 5אגר עם סוכרוז )מספק מזון ומים(. כעבור  עם מגש המכיל

זוגות של שקיות עם זבובים מסומנים צהוב וורוד וושם השקיות לרמת הגולן / גליל עליון 

עומק במטר  50חלקת אגס והשנייה עומק במטר  50אתרים שונים האחת נפתחו ב

שתי שורות של  חלקהלו בכל . למחרת נת(1תרשים ) , בהתאמההסמוכה הדרהחלקת 

מטר זו מזו: שורה  25מרוחקות  לוחית דבקטרימדלור וג'קסון עם חמש מלכודות 

במרחק 'רחוקה' ת ושור שכנהוון החלקה הכלמנקודת הפיזור מטר  25 במרחק'קרובה' 

בחלקה סביב נקודת הפיזור שמנקודת הפיזור, לכוון השני. מלכודות דומות נתלו גם  25

 .השכנה

 

 

 

 

 

 

מפה כללית שי הניסוי. הכתמים בצהוב ובוורוד מציינים את מקומות הפיזור של : 1תרשים 

הזבובים בצבעים השונים והמשולשים את מיקומם היחסי של מלכודות הג'קסון שנתלו למחרת 

 למשך יומיים.
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צהוב. למטה למעלה מימין: גלמים מעוקרים מאובקים באבקה פלורוסנטית בצבע וורוד או 

גלמים בכל אחת ואגר עם סוכר )להזנת הבוגרים( משמאל שקית עם  7000שקיות נייר עם 

 בוגרים מסומנים בוורוד שנפתחה בחלקת הדרים.

 

 

 

 

 

 

 

 (וורודה בתוך סלסלת פלסטיק בחלק העליון)מלכודת ג'קסון מצוידת בנדיפית טרימדלור מימין: 

זכר עם סמן מבט עם תאורה סגולה על משמאל:  רים.עליו נלכדים הזכ ,ובלוח דביק בתחתית

על קצוות שתי גם בין העיניים והחבויה  (Ptilinum) בשלפוחית הראששנמצא גם  פלורסנטי

 .ערות דמויות המחושהש
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 תוצאות:

אבל גם הסמוכים  אגסים להדריםחלקות המגם הזבובים עברו לפי שעה אנחנו רואים ש

כיוונית הזו במצבים פנולוגיים -אנו ראינו את התנועה הדו. מהדרים לאגסיםבכוון ההפוך 

כשיש פרי או  (בקיץ) יםהדרב ילעומת העדר פרבאגס  פרי כשיש -שונים של החלקות 

(. התוצאות מצביעות על כך שכנראה יש סיבות נוספות באביב) אגסב פרי בהדרים ואין

לתנועת הזבוב מעבר למצב הפרי, למשל משטר רוחות או מקורות מזון. יש לקחת 

בחשבון שבניסוי אנו בודקים את תנועת הזכרים בעוד שתנועת הנקבות מושפעת ממצב 

 לפי שיעור זבובי הבר במלכודות ביחס לזבוביםההבשלה והזמינות של הפרי. 

 המעוקרים, אפשר להעריך את גודל האוכלוסייה המקומית שלהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ'( כשהמרחק  0ההתייחסות לפי המרחק מנקודת הפיזור של הזכרים ) אופן, למעלה :2תרשים 

על פי  לכידה של זבוביםתרשימי חמישה  ,עולה בהתייחס לנקודת הפיזור הנגדית; למטה

  .התייחסות זו
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 האפרסקזבוב 

 יואב גזית

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 יואב גזית( - צילוםנקבת זבוב האפרסק )

 

כנראה ממצרים  חדר לישראל)ז"א(,  Bactrocera zonata (Saunders)זבוב האפרסק, 

של  והתמקם בתחום העירוני של תל אביב. השירותים להגנת הצומח ולביקורת )הגה"צ(

( EPPOתיכוני להגנת הצומח )-לארגון האירופאי ים 2014בשנת  והודיעמשרד החקלאות 

פרשו רשת ניטור  הגה"צבמקביל אנשי  על הימצאות הזבוב במטרופולין של תל אביב.

(, שמושך את הזכרים MEמלכודות עם המושכן מתיל יוגנול ) 3,000 -ארצית של כ

לכידה במלכודת בלבד, במאמץ למניעת התפשטותו והגעתו לשטחים חקלאיים. כל 

מעוררת תגובה של הגה"צ הכוללת ריסוס כל האזור בסקסס והגברת לכידת הזכרים. 

הקמנו במתקן ההסגר של הגה"צ מושבה של ז"א שהתחילה בעשרות  2012בשנת 

זבובים בוגרים שהגיחו מפרי נגוע שנאסף באזור גוש דן. המושבה מאפשרת לחקור את 

נבנה בהגה"צ מתקן הסגר ייעודי לזבוב  אחרונהב. להביולוגיה והטוקסיקולוגיה של הזבו

האפרסק מצויד בתא קור גדול ובו ניתן לבדוק גם את יעילותם של טיפולי קור כנגד 

 הזבוב.
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 א"מדגמי הדרים לנוכחות זבדיקת 

 יואב גזית, רותי עקיבא ודורון טימר

ישראל שמבחינת ענף ההדרים שהוא ענף מוטה יצוא ז"א מהווה היום חמור. לאחר 

תיכוני להגנת הצומח -לארגון האירופאי ים 2014)משרד החקלאות( הודיעה בשנת 

(EPPOעל הימצאות הזבוב במטרופולין של תל אביב ) , עצרה ירדן את יבוא הפירות

את משרד  שכנעכשתי עונות יבול על מנת ל למשרד החקלאותמישראל ונדרשו 

  לחדש את היצוא. החקלאות הירדני

בין שני הזבובים. העקיצה דומה ותגובת הפרי דומה גם כן.  באופי הנזקרב דמיון  קיים

לא אחת נזק שדווח ונרשם שני המינים.  להבחין בין הרימות שלכמו כן, קשה מאוד 

פי"ת. הדרך הטובה והאמינה ביותר לאמוד נזק של , נגרם למעשה על ידי ז"אכנזק של ז

לקבלת גלמים במעבדה  תוהדגרכלומר,  ו"זיבזובו" פרי חשודז"א היא על ידי איסוף 

, אשר לפיהם ניתן לזהות בוודאות את עד להגחת הזבובים הבוגריםוהמשך הדגרתם 

החל המכון בסקר לנוכחות ז"א בפרדסים  2013לאור האיום כבר משנת  .מין הזבוב

מסחריים, בעיקר מאזור המרכז סביב תל אביב. לצורך הדגימה גויסו שלושת רכזי 

המכון וששת הנטרים שאספו בשטח מאות מדגמים של פרי הדר והביאו  ההדברה של

 אותם למכון לבדיקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מימין, ארונות מדפים עם כלובים שבכל אחד מדגם פרי, משמאל רותי מטפלת במדגמים ולידה 

 "ארון קפיצה" לטיפול במדגמי פרי גדולים יחסית.
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 תוצאות

 ( הראו1טבלה נמצאו כנגועים בזבוב. התוצאות ) 172מתוך כל המדגמים שהגיעו, 

בוגרים  זבובים 24,546מתוכם הגיחו  גלמים 34,943אלה התפתחו נגועים פירות שמ

 . פי"תזוהו כז םהבוגרי כל. )השאר, או שמתו או שהיו מוטפלים בצרעות(

 1טבלה 

 זיהוי הבוגריםבמכון ל "זובזבו"נגועים בזבוב שהדר מדגמי פרי 

 זבוב האפרסק נוכחותלבדיקת 

 ז"א זפי"ת גלמים מס פירות דגימות שנה

2011 4 163 1037 963 0 

2012 15 516 1196 1046 0 

2013 17 1204 8259 7082 0 

2014 30 1420 6562 4935 0 

2015 9 504 3160 2984 0 

2016 111 3611 8600 7419 0 

2017 5 510 6129 117 0 

 0 24,546 34,943 7,928 191 סה"כ

 *רק דגימות שנמצאו נגועות בזבוב מופיעות בטבלה

 

 זבוב האפרסק אינו מהווה בעיה בפרדסניתן לומר שלפי שעה כלומר, 

לכן כשמתגלה בפרדס נגיעות זבוב בפרי, אפשר לומר בביטחון רב  .המסחרי

שזה כתוצאה מזבוב הפירות הים תיכוני. למען הסרת הספק, אפשר להביא את 

 הפרי למכון להדגרה ולזיהוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 יואב גזית( -אשכולית עם סימני הנבירה האופייניים )"גלריות"( שיצרו רימות הזבוב )צילום 
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 פיקוס השדרות: לזבוב האפרסק בתל אביבפונדקאים 

 1, עמי הברמן1יואב גזית, נדב עזרא

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות.1

אחת השאלות המסקרנות לגבי ז"א היא מה הסיבה שהתבסס בתל אביב? כדי לנסות 

הקיימים בעיר;  של הפודקאים "ספירת מלאי"התבצעו שני דברים: )א(  לענות על כך

על סקר הפונדקאים בעיר התבצע פונדקאים נוספים. בעיר )ב( בדיקה האם נמצאים 

עצי כל  עירוני עם לכידות גבוהות ובו מופו אזור. בסקר נבחר ידי השירותים להגה"צ

בשדרות ובגנים  ,בתים בעירהחצרות ה שבהסקר העל"א. לזהמוכרים הפרי הפונדקאים 

יש לציין אבל  מנגו, גויאבה, פיטנגו, שסק והדר. פרי כמו עציהציבוריים מצויים הרבה 

שובים אחרים בהשוואה לישל תל אביב העירוני שספירה זו לא ייחדה את המרחב 

, חזרנו ובדקנו מי עוד מופיע ברשימת בתל אביבפונדקאים אחרים  חיפושל בארץ.

 . (1)טבלה  המצויים בארץ סקשל זבוב האפר הפונדקאים

 

 1טבלה 

 מוכרים ונפוצים בארץר שאהפונדקאים של זבוב האפרסק חלק 

 הפונדקאישם  שם מדעי

Annona cherimola אנונה 

Citrus fortunella japonica קומקואט 

Citrus limon לימון 

Citrus maxima פומלו 

Citrus paradisi אשכולית 

Citrus reticulata  (מנדרינות וקלמנטינות)קליפים 

Citrus sinensis תפוזים 

Cucumis sativus מלפפון 

Eugenia uniflora פיטנגו 

Feijoa sellowiana פיג'ויה 

Ficus benghalensis פיקוס בנגלי 

Ficus retusa פיקוס השדרה 

Ficus spp תאנה 

Malus pumila תפוח 

Manilkara emarginata ספודילה 

Manilkara hexandra ספוטה 

Momordica balsamina לעוסית מטפסת 

Prunus domestica שזיף 

Prunus lyonii דובדבן 

Prunus salicina x Prunus cerasifera שזיף 

Psidium cattleianum lucidum גויאבה תותית 
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נוי הו עץ . ז(Ficus retusa = Ficus microcarpa) יקוס השדרותבלט בנוכחותו פברשימה 

 ובגנים. שדרותב, לאורך הרבה רחובות בעיר, נטועמאוד  נפוץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()צילום: יואב גזית ליד מוזיאון תל אביב, פיקוס השדרות בגן דובנובעצי 

 

בן יהודה, רחובות ב הפיקוס עצישל  פגותנשר של בתל אביב  אספנו 2015בספטמבר 

במדרכות  גומות עציםכמה ב, יםו נקיהי רחובותהלמרות ש. בני דן )ליד הירקון(ו ריינס

ות רכו, ותשחורפגועות או מעוכות אבל חלקן היו שלמות, היו  פגות, רובןמעט נמצאו 

כמו  נעשה בעדינות על ידי טאטוא והוצאה ידנית של גופים זרים ף הפגותאיסו .למגע

 ןאת מספר משקלהעל פי אמדנו . לאחר הוצאת הלכלוך, בדלי סיגריותאבנים, עלים ו

 בסה"כ )תמונה(.  750 -על כ

 

  

 

 

 

 

 

 דן-בן יהודה, ריינס ובנירחובות ב בתל אביבשנאספו  (2015ספטמבר )פגות של פיקוס השדרות 

 ו"זובזבו" במכון.
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 תוצאות

 . : זכר ונקבה"אז בוגרים של הגיחו שנישאספנו פיקוס השדרות של  פגותהמ

 

 דיון

 , ליקוט פגותאיסוףת הדיוק בעונשל פגות: כלומר,  שבאיסוף מיטבילהניח סביר  .א

יהיה  בז"א שיעור הנגיעותודאגה שהן תגענה שלמות למכון,  לא רק נשרוגם מהעץ 

 יותר.גדול 

ות גפ 4,000 -כמניב  פיקוס כל עץאם יחד עם זאת, לפי שיעור ההגחה שקיבלנו,  .ב

 .זבובים 10 -כלהוות מקור ל עשוי עץ אחד(, חישוב זהירב) בעונה

 -בסה"כ כיש  , בעיראביב-של עיריית תל אגף שפ"עאגרונום , חיים גבריאלמר לפי  .ג

 .בוגרים בשנה מיליוןכרבע  פוטנציאלי שלבמדגר מדובר שמשמע  .עצים 25,000

אוכלוסיית ז"א בתל אביב כלל לא ברורה התרומה האמתית של פיקוס השדרות ל .ד

 לקחת גם פונדקאי זה בחשבון.ביחס לשאר הפונדקאים שבעיר, אבל יש 
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 צ"בשירותים להגה -מתקן הסגר ייעודי לזבוב האפרסק 

 ויואב גזית 1דורית בלקר, 1שמעון לוי, 1זר-קאסם אבו, 1תמיר אשוואל ,1משה וייס

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות.1

מהקיים בהגה"צ ז"א, היה צורך לאתר מקום גדול בהרבה נגד למחקר בטיפולי קור 

גלמים  100,000שאמור גם לאפשר אכסניה למושבה גדולה פי עשרה של הזבוב )כדי 

: אילוח כמות גדולה של פרי בזבוב, עצמם לשבוע( וגם לאפשר את ביצוע הניסויים

כמובן,  -הדגרת הפרי, מקום לתא קור גדול, ומקום לבדיקת הפרי אחרי טיפול. וכל זה 

יוננו בגידול שני זבובי הפירות, דרישות אלה הכתיבו בתנאי הסגר. על סמך ניס

שהכניסה אליהם תהיה כמקובל ביחידות ושהמתקן יכלול שני חדרים נפרדים גדולים 

 הסגר, דרך מבואה של חדר חשוך ואחריו חדר מואר וקריר יחסית.

מכיוון שהמכון להדברה ביולוגית מתאכסן בשכירות במבנים ובשטח של מנהל המחקר 

, אין אפשרות לבנות כל תוספת מחוץ למבנים הקיימים ובניית יחידת הסגר החקלאי

יחידת ההסגר  את כנ"ל במבנה לא באה בחשבון. לכן השירותים להגה"צ הציעו לבנות

  מ"ר. 50 -על שטח כולל של כ בניין שלהם בבית דגן.מרתף הב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכנית מתקן ההסגר בהתאם לדרישות המקובלות תוך התאמה לצרכים של העבודה עם 

 זר )הגה"צ( ויואב גזית. -הזבוב. תכנון: תמיר אשואל והמהנדס קאסם אבו
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עם הסימונים  השירותים להגה"צ ולביקורת בבית דגןשל  בנייןהמרתף בחלל הלמעלה, 

למטה, צילום מאותו מקום של מתקן  שצייר תמיר אשואל. הרצפהעל  מתקןהשל המשוערים 

 כלל תעלות מזוג האוויר. ,הקרנטינה החדש
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 רעילות מלתיון וסקסס לזבוב האפרסק

 יואב גזית ורותי עקיבא

בבדיקת פעילותם של מספר חומרי הדברה משולבים עם פיתיון אכיל הופתענו לגלות 

, שהוא החומר שמהווה "ברירת המחדל" לשימוש נגד הזבוב בשילוב עם שמלתיון

הקמנו מושבה חדשה של הזבוב, שוב, מפירות  2014פיתיון, אינו רעיל לזבוב. בשנת 

מנגו וגויאבה נגועים שנאספו באזור גוש דן ובדקנו את המלתיון שוב כשהפעם 

מלתיון טכני(. בדיקות אלו 'פיפנון' רחיף )שכללו גם השתמשנו בתואריות אחרות שלו, 

 גם הראומקבילות שזבוב האפרסק אינו רגיש למלתיון. לעומת זאת בדיקות שוב, ו ראה

שספינוזד )החומר הרעיל ב'סקסס', בו משתמשים בפרדסים להדברת זפי"ת( רעיל 

'סקסס' במינונים המיושמים בפרדס, רעילות לזבוב. יצוין שהבדיקות  לזבוב וגם שטיפות

בכלובים קטנים במעבדה ולא ניתן להסיק מהן על יעילות החומרים  הללו נעשו

 (.Gazit and Akiva 2017לאור ) השנהבמשיכת הזבוב בשטח. מאמר על כך יצא 

 

 

 

 

 

 

 ppm 20עם צבע מאכל כחול ווסוכרוז(  10%עם זבוב אפרסק אוכל טיפות של פיתיון ממותק )

ת זבובים שאכלו )הבטן שלהם מקבלת צבע ספינוזד )טרייסר(. צבע המאכל מאפשר גם לראו

 לפי מספר הטיפות החסרות,לאחר החשיפה לחומר, , ( וגם, כמו של הזבוב המסומן בחץכחול

 לעמוד את מספר הטיפות שנאכלו.

 

 

 

 
Gazit, Y. and Akiva, R. (2017) Toxicity of malathion and spinosad to Bactrocera 

zonata and Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), Florida Entomologist 
100:385-389. 
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 בין ספינוזד לספינטורם ההשווא

 ורותי עקיבא יואב גזית

 מבוא

בהדברה המבוססת על ריסוס פיתיון, מדובר בסדרת ריסוסים הניתנים בתדירות 

בשטח תלוי שאמורה לשמור על פעילות טובה של הפיתיון בשטח. פירוק חומר הריסוס 

, לחות, קרינה וביוטים כמו פעילות ’טמפביוטים כמו, -במספר גורמים ביניהם א

מיקרוביאלית )חיידקים ופטריות( או אכילה משמעותית על ידי חרקים. קביעת המרווח 

 בין הריסוסים מושפעת ממשך פעילות החומרים המרוססים. 

נגזרת נוספת של  -הספינטורם הכניסה לשימוש את  Dao Agriscienceלאחרונה חברת 

הרעיל  מרכיבשהוא ה -הספינוזד ופק ממנו מ, Saccharopolyspora spinosa החיידק

מבוססת על ההתוארית החדשה  ' המשמש לריסוסי ההדברה בפרדסים.סקססחומר 'ב

 יעילה כמו הסקסס זועל מנת לברר האם התוארית '. סופר-סקסס'הספינטורם נקראת 

השווינו , ניתן להמשיך עם המרווח הקיים בין הריסוסיםש בה בשימווהאם הרגיל 

 במעבדה את יעילות שני החומרים.

 

 השוואת משך הפעילות של שני החומרים. 1

 

 .2016בסתיו  הבדיקה נערכה על זפי"ת בלבד,

שני נפתחו לצורך הניסוי.  סופר-סקססו סקסס וטריים שלבקבוקים מקוריים  החומרים:

)לפי מתכון הריסוס  1:1עורבבו במים ביחס נפחי והם  סמיכיםהחומרים מאוד 

יום(;  14) 8.11.16על עלים בארבעה מועדים שונים:  שמנו טיפותאחר כך . מהאוויר(

 30 -)יום אחד(. בכל מועד טופלו כ 21.11.16 -ימים(; ו 5) 17.11.16ימים(;  8) 14.11.16

טיפות  15עם פיפטור  על כל עלה טופטפו .ענפונים( 5-6עלים של עץ קומקואט )על 

כל אחת. העלים שנבחרו לטיפול היו בעיקר בצד הדרומי של העץ )החשוף  μl 3בנפח 

 לעונה. הרגיל יתההי ’טמפהענפונים המטופלים סומנו בסרטי סימון. היחסית לשמש( 

וסוכר  ימים שהוחזקו על מים 6נקבות זבוב הפירות הים תיכוני )זפי"ת(, בנות  זבובים:

שעות לפני הניסוי )הוצאת הסוכר מהכלוב  20)מנועות ממזון חלבוני( ושהורעבו במשך 

 אחה"צ של יום לפני(.
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זבובים  10מ"ל עם  390חשיפת הנקבות לעלים התבצעה במכלי פלסטיק בנפח  הניסוי:

למיכל. לכל מיכל הוכנס עלה עם טיפות. אחרי שעתיים הוצא העלה ובמקומו הוכנס 

חזרות. עלים ללא טיפות שמשו כביקורת לא  5-. כל גיל של טיפות נבדק במעט סוכר

שעות וחושבה בהתייחסות לתמותה  24מטופלת )היקש(. התמותה נרשמה כעבור 

 (.Abbottנוסחת אבוט )( לפי 10% -בביקורת )שהייתה פחות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, מימין: עלים במכלי הפלסטיק למעלה משמאל: טיפות החומר על גבי עלים של קומקואט

 .אוכלים את טיפות החומר ,על העלהבניסוי; למטה זבובים 
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 תוצאות ודיון:

של טיפות על לתנאי השדה חשיפה של מראות שבמשך שבועיים  (1תרשים ) התוצאות

לא הייתה מהירה  סופר-גבי עלים של קומקואט, דעיכת הרעילות של טיפות הסקסס

רעילות הסקסס  ,הסקסס הרגיל ואולי אף איטית יותר. אחרי שבועייםמזו של טיפות 

 88.1סופר שעמדה על -תמותה ואילו רעילות הסקסס 4.45% ± 85.7 -ל 100% -ירדה מ

 .7.1% ± 92.9למעשה לא ירדה ועמדה על  5.3% ±

סופר ולשמור על אותם מרווחים בין -מהתוצאות נראה שניתן להשתמש בסקסס

 שום הסקסס.ריסוסים כמו ביי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דעיכת רעילות שני החומרים אחרי יישום )כמו אווירי( על עלים בשמש במכון. :1תרשים 
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 םישני הזבובל סופר-סקססו סקססרעילות . 2

 יואב גזית ורותי עקיבא

 

נעשתה  לשני הזבובים סופר )ספינטורם(-סקססורעילות סקסס )ספינוזד( בין השוואה 

 בשני אופנים:

המינון  -חומר פעיל  ppm 100=  50%) במים 1:1מינונים של יישום חקלאי: דיקת ב)א( 

ריסוס המינון של ה -חומר פעיל  ppm 20=  10%במים ) 1:10 ,(אוויריהריסוס של ה

 (ppm 40= =  20%במים ) 1:5ריכוז ביניים של  קרקעי( וגםה

 .לקבלת עקומת תמותהבפיתיון ים מהולסדרת )ב( על ידי 

 

 חומרים ושיטות:

פיתיון ה סופר נפתחו לצורך הניסוי.-בקבוקים מקוריים וטריים של סקסס וסקסס

הידרוליזט שמרים  1%-ו סוכר 10% מיסה שלתמ הוכן של עקומת התמותה הוליםמל

על מנת  צבע מאכל כחול 1%, בתוספת של )פיתיון שנמצא בעבר כמעורר אכילה(

 1:10 יכוז התחלתי שלהמינונים הוכנו באופן סדרתי מר .ניתן יהיה לעמוד את האכילהש

(20 ppm)  3.95ועד ריכוז של ppm.  יש לציין שבאופן זה נמהל גם הפיתיון המקורי של

 הסקסס או הסקסס סופר בפיתיון שהכנו. 

הבדיקה נעשתה בדומה לעבודות קודמות שלנו באמצעות חשיפת הזבובים לטיפות 

כל מינון הוכנו (. לGazit and Akiva 2017; Gazit et al, 2013חומר על גבי זכוכית נושא )

זכוכיות עם טיפות שמשו  ביקורתל. μl 3טיפות בנפח  15עם כל אחת  ,זכוכיות נושא 10

 שעות לפני הניסוי. 24 -של פיתיון בלבד. הטיפות הושארו לייבוש בחדר במשך כ

בלבד ומים ללא הגבלה )רעבים מיום הגחתם ניזונו מסוכר ר שאז"א או זפי"ת,  זבובים:

ו עם מים בלבד למזון חלבוני(. יום לפני הניסוי הוצא הסוכר מהכלובים והזבובים הושאר

 שעות. 20 -כ

מ"ל( עם מים ללא הגבלה )צמר גפן רטוב( ללא  390הניסוי נערך במכלי פלסטיק )

אחרי שעתיים חשיפה הוצאו הזכוכיות  .למיכל( זכרים ונקבות)פרטים  10מזון, 

התמותה סוכר להזנת השורדים. במקומן והוכנס כלים לספירת טיפות שלא נאכלו. ממה

ניתוח סטטיסטי, התבצע באמצעות רגרסיה שעות לאחר החשיפה.  24נספרה 



68 
 

התבצע על  99%-ו 90%המינונים שמחוללים (. חישוב SASשל  JMP IN 5.0.1)לוגיסטית 

 .Inverse Predictionידי 

 

 תוצאות

(. המינון 2תרשים ביישום החקלאי שני החומרי נמצאו דומים ביעילותם לשני הזבובים )

 . 80% -חלש יחסית לזבוב האפרסק עם שיעור תמותה נמוך מנמצא ( 10%הקרקעי )

 

 

 

 

 

 

 

 

 יישום חקלאיבהם משתמשים ברעילות שני החומרים על שני הזבובים במינונים . 2תרשים 

(. במינונים אלו ריכוז החומר הפעיל )ספינוזד או ספינטורם( 50%( ובמינון ביניים )10% -ו 50%)

 שגיאת תקן.  ±העמודות מציינות ממוצע תמותה  .ppm 20 -ל ppm 100היה בין 

 

 שיעוריהמינונים שיחוללו את לפי מודל רגרסיה חשב נו לל אפשרות התמותה ועקומ

עמיד יותר מעט נמצא שזבוב האפרסק ( 1טבלה )אלה  . לפי99%ושל  90%של  תמותה

 מה שתומך בממצאי הבדיקה הקודמת.לסקסס בהשוואה לזפי"ת. 

 

 1טבלה 

לקבלת תמותה בשיעור המחושבים ( ppmליון = יהמינונים )חמ"מ = חלקים למ

 של שני הזבובים על ידי שני החומרים 99% -ו 90%

 (ppm) סופר-סקסס (ppmסקסס ) 

 זפי"ת זבוב האפרסק זפי"ת זבוב האפרסק תמותה

90% 18.1 12.7 23.9 15.0 

99% 20.7 16.0 27.3 16.8 
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 דיון

יש לשקול תוספת של חומר פעיל )טרייסר או לפי עקומות התמותה של שני הזבובים 

כמו כן . החומר לזבוב האפרסק רעילותאת  כדי לשפרלריסוס הקרקעי ספינטורם( 

-מצדיקות את זה שבחודשים החמים )אוגוסטקצב הדעיכה בניסוי שהתקבלו התוצאות 

שבוע ספטמבר( תדירות הריסוס של הסקסס תהיה צפופה יחסית ותעמוד על פעם ב

אפשר לרווח מהעלים,  חומרבחורף, כל עוד אין אירועי גשם שישטוף את טיפות הואילו 

 .הריסוס תדירותמעט את 

החומרים רעילות ל רקמתייחסות בו הניסוי, התוצאות  יבשל אופ -הערה חשובה 

. בשטח חומריםהת משיכ על םמהלהסיק  לא ניתןו הזבובים נאכלו על ידיולמידה שהם 

יחד עם זאת, למרות שמשיכת הזבוב לא נבדקה בניסויים אלה, הקצב האיטי יחסית של 

 ת איטיתדעיכת הרעילות בסתיו, מצביע על כך שגם דעיכת המשיכה צפויה להיו

  .יחסית

 

 

 ספרות:

Gazit, Y., Gavriel, S., Akiva, R. and Timar, D. (2013) Toxicity of baited spinosad 
formulations to Ceratitis capitata: from the laboratory to the application, 
Entomologia Experimentalis et Applicata 147: 120–125. 

Gazit, Y. and Akiva, R. (2017) Toxicity of malathion and spinosad to Bactrocera 
zonata and Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), Florida Entomologist 
100:385-389. 
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 ניקוי מושבת זבוב האפרסק מזבוב התסיסה

 רותי עקיבאיואב גזית ו

דרישות ההסגר הכתיבו שמושבת הגידול וכל הניסויים שביצענו כולל ניסויים שונים 

בפרי, ויעשו באותו חדר. כשמדובר בהכנסת פרי רקוב לחדרי הגידול, במוקדם או 

במאוחר יכנסו לחדר גם זבובי תסיסה או דרוזופילה. אט אט זבובי התסיסה הללו 

ת התבטאה גם בתחרות על השתלטו על המושבה של זבוב האפרסק. ההשתלטו

המזון, גם בהטלת ביצים ביחידות ההטלה המיועדות לזבוב האפרסק, ביצים שנלוו לכל 

מקום וניסוי וגם בכך שטינפו את כל כלובי הגידול כשהגלמים שלהם דבוקים בכל 

 פינה. 

בשלב ראשון שמנו מלכודות עם פרי למיניהן. למרות שאלה לכדו מאות זבובים ונתנו 

סיפוק )והנקמה( השפעתן הייתה כטיפה בים. במקביל, אחרי שהופתענו הרגשת ה

לגלות אילו רשתות עבירות לדרוזופילה, כיסינו בבד את כל הרשתות בכלובי הגידול 

אך גם זה לא הועיל הזבובים אמנם לא נכנסו לכלובים, אך גם לא יצאו מהם. לבסוף 

ונות הדרוזופילה קטנות כדי פנתה רותי לשיטה האולטימטיבית: מיון חביונות. חבי

מחצית מאלה של זבוב האפרסק, צורתן פחוסה ויש להן שני בליטות בקצה. וכך, 

קבוצה אחר קבוצה של חביונות מהגידול מוינו באופן קפדני מתחת לבינוקולר ורק אחרי 

המיון, הוכנסו לכלובים להדגרה וליצירת כלובי הטלה חופשיים מדרוזופילה. התהליך 

 צלחה ותוך מספר חודשים שוחרר הגידול מהדרוזופילה.הסתיים בה

 

 

 

 

 

 

(, משמאל ותזבוב התסיסה מימין ביצים, באמצע רימה לפני התגלמות )עם הבליטות האופייני

 רימה מפותחת.
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 פיזורי צרעות טפיליות כנגד זבובי פירות

 אתי מלמד, לוסי רויזר ויואב גזית מור סלומון,

 

נחשבים בין המזיקים החשובים ביותר בעולם  Tephritidaeזבובי פירות ממשפחת 

(. בעקבות טבעו ההרסני, זבוב Wharton 1989; Vayssières et al. 2008מבחינה כלכלית )

הפירות הים תיכוני )להלן: זפי"ת( נחשב מזיק הסגר במדינות בהם אינו קיים ולכן 

ב. תכניות הדברה ביולוגית דרושות תכניות הדברת זבוב המבטיחות ייצוא פרי נקי מזבו

של זבובי פירות באמצעות צרעות טפיליות נפוצות במקומות רבים בעולם ומחקרים 

 Fopiusמדווחים על הצלחתן בהדברת מיני זבובים שונים. לדוגמא, הצרעה הטפילית 

arisanus  (Braconidae; Hymenoptera) מגלמי זפי"ת ו 70%-מטפילה כ- Bactrocera 

dorsalis ( בהוואי(Rousse et al., 2005 פעולות ההדברה של זפי"ת בארץ כוללות את .

וחומר הדברה, מלכודות משיכה ולכידה, הדברה  הדברתו באמצעות ריסוס פתיון

. בעקבות הדרישה לפרי נקי, הדברה SIT-ביולוגית קלאסית באמצעות צרעות טפיליות ו

לתה לווסת את ורדס מכיוון שביכביולוגית באמצעות צרעות טפיליות אינה יעילה בפ

אוכלוסיית הזבוב מתחת לרמת הנזק הכלכלי, אך לא להביא להכחדתה בפרדס. על 

כן, מטרת פרויקט ההדברה הביולוגית היא להקטין את גודל אוכלוסיית הזבוב מחוץ 

 לפרדס, ובכך לצמצם את כמות הזבובים הנכנסת לפרדס. 

 Ceratitis capitataזפי"ת 

מיני צרעות טפיליות כנגד  23ייבא המכון להדברה ביולוגית  1955-2012 בין השנים

ייבא המכון  (Argov & Gazit 2008, Argov et al., 2011) 2012 -ל 2002בין השנים . זפי"ת

חצרות לא מרוססים באזורים שונים בפוזרו בבוסתנים וש מינים של צרעות טפיליות 5

 & Argov) ת מסויימתעל התבססות העיד בארץ. איסוף מדגמי פרי מאולחים בזפי"ת

Gazit, 2008 מהגלמים באוכלוסייה מוטפלים ע"י מינים  10-12% -שלפחות כ( ועל כך

(. הקטנת אוכלוסיית הזבוב, פירושה 12009-2014סלומון הטפיליות )צרעות השונים של 

כמות נמוכה יותר של זבובים הנכנסת לפרדס וצמצום כמות הריסוסים הנדרשים 

ברתו. פיזורי הצרעות הטפיליות בשנים האחרונות מתרכזים בשני מיני צרעות להד

ומין נוסף אשר מטפיל את רימות  F. arisanus -ו F. caudatusהמטפילות את ביצי זפי"ת, 

( נמשכו פיזורי הצרעות ברחבי 2014-2017. בשנים האחרונות )Aganaspis daciהזבוב, 

 הדברה ביולוגית של זבוב האפרסק )ז"א(. ב נו( ובמקביל התמקד1הארץ )תמונה 
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 . 2014-2017מיני צרעות טפיליות בישראל בין השנים  4: נקודות פיזור של 1תמונה 

 

 Bactrocera zonataז"א 

על פי ממצאי הלכידות של הגה"צ, בשנים האחרונות התבססה אוכלוסיית ז"א באזור 

(. בעקבות כך, בדקנו את יעילות צרעות טפיליות שבמכון כנגד EPPO, 2014גוש דן )

 .F. arisanus ,Fז"א. בניסוי מעבדה בחנו את יכולת ההטפלה של הצרעות הטפיליות , 

caudatus ,F. ceratitivorus טפילות ביצים( ו(-A. daci  את ז"א. הצרעות )טפילת רימות(F. 

caudatus ו- F. ceratitivorus בהצלחה את ביצי ז"א )לא מפורסם(, לעומת , לא הטפילו

(. בנוסף, ממדגמי פרי שנאספו במקומות 22009-2014שתי הצרעות האחרות )סלומון 

שונים התקבלו גלמים מהם הגיח ז"א בלבד ושני מיני צרעות טפיליות, 

Diachasmimorpha kraussii ו- Fopius arisanus מדגמים אלו תומכים בתוצאות המחקר .

המראות הטפלה של מינים מסוימים את ז"א. בעקבות ממצאים אלו, פיזרנו במעבדה 

(  A. daci -ו F. arisanusברחבי גוש דן אלפי צרעות טפיליות משני המינים היעילים )

התבססה ומגיחה  D. kraussii(. הצרעה 2במטרה להקטין את אוכלוסיית ז"א )תמונה 

צורך  נוהארץ. מסיבה זו, לא ראימגלמי זבוב במדגמי פרי רבים הנאספים ברחבי 

לגידול במכון. בימים אלו אנו בוחנים את יעילות ההטפלה של הצרעות  התולהחזיר א

הטפיליות בנוכחות שני מיני הזבוב )ניסויי בחירה(, בכדי להבין את השפעת הצרעות על 

  דינמיקת חברת זבובי הפירות, אם בכלל.
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בגוש דן בין  Aganaspis daci-ו Fopius arisanus: נקודות פיזור של הצרעות הטפיליות 2תמונה 

 . 2014-2017השנים 

 

 תודות

תודה רבה לעוזרות המחקר אתי מלמד, רותי עקיבא ולוסי רויזר על עבודתן בגידול 

, מירב ערגי, גלעד הצרעות הטפיליות וטיפול במדגמי הפרי. בנוסף, תודה למוטי כובני

 גפן, רוברט רסקין, גיל סיוון ולרבים אחרים על העזרה בפיזורי הצרעות. 

 

 ספרות

. הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני: פיזור צרעות טפיליות כנגד 12009-2014סלומון 

זפי"ת ומעקב אחר אוכלוסיות קיימות. חוברת סיכום מחקרים ופעילות, המכון להדברה 

 10ענף ההדרים. דו"ח מס'  –לוגית ע"ש ישראל כהן, המועצה לייצור צמחים ושיווקם ביו

 (. 122-124)עמ' 

הזבוב ע"י צרעות  . הדברה ביולוגית של זבוב האפרסק: בחינת הטפלת22009-2014סלומון 

טפיליות. חוברת סיכום מחקרים ופעילות, המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, 

 (. 137-140)עמ'  15ענף ההדרים. דו"ח מס'  –המועצה לייצור צמחים ושיווקם 
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 לזבוב האפרסק טיפולים אחר קטיף

 יואב גזית ורותי עקיבא

 

מאחר וזבוב האפרסק נוכח במזרח ודרום אסיה במדינות שאינן יצואניות למדינות הסגר, 

עד לאחרונה לא היו פרוטוקולים מקובלים לטיפולים פיתוסניטריים נגדו. כדי לנסות 

בין זבוב האפרסק לבין  ניסויי השוואהערכנו בשנתיים האחרונות להתגבר על כך, 

 מטרה הייתה. האחר קטיף( י קור וחוםלים לטיפולפרוטוקו יש שורה של)שכנגדו  זפי"ת

, רגיש כמו הזפי"ת לטיפולי קור ואולי אף רגיש ממנוימצא זבוב האפרסק במידה שש

 . הקיימים לזפי"ת, גם לז"א לאמץ את הפרוטוקולים ניתן יהיה

 

 שיטות וחומרים:

יום  16למשך  ≥ 2.4°C tההשוואה בוצעה בשלושה פונדקאים שונים: אשכולית לבנה: 

-( וטבורי ניו2016יום )ספטמבר  13למשך  ≥ 1.1°C t(, תמר ברהי: 2016מרץ -)פברואר

-יום )ינואר 18למשך  ≥ 2.2°C t -יום ו 16למשך  ≥ 1.2°C tשני פרוטוקולים:  -הול 

הוזרק , הובא מבתי אריזה אחרי מערך האריזה )שטוף ומדונג(פרי ה (.2017פברואר 

 ’טמפבוהועבר להדגרה  )לא ביחד( עות או של ז"א או של זפי"תש 0-24בביצים בנות 

זרקת ה משל ז"א,מעט איטית הזפי"ת  כיוון שמצאנו שההתפתחות של .מעלות 25של 

דרגת  ז"א. עם קבלת זו של ביצילפני  דיום אח תבצעהביצים של הזפי"ת הה

 -כעברו כדרגה הדומיננטית באוכלוסייה, הו יםהזבובשני ההתפתחות השלישית של 

שאר הפרי הושאר בהדגרה עד  .מהפירות המאולחים בכל זבוב לטיפול הקור 80%

נמדדה על ידי  ’טמפ. הלחישוב כמות הזבובים בטיפול לקבלת הגלמים ושימש כביקורת

במהלך הניסוי, השעתי התבצע על ידי אוגר נתונים.  ’טמפורישום ה PT-100רגשי  5

לצורך חיתוך וספירת רימות חיות או להדגרה  ( הוצאו פירות1 טבלהבזמנים שונים )

 להמשך התפתחות של השורדים ולקבלת גלמים.

חישוב התמותה התבצע גם לפי חיתוך וסחיטה של כל פרי בנפרד ומציאה וספירת 

וגם לפי קבלת גלמים מפרי שלם שהועבר אחרי הטיפול )כמחצית מהפרי( רימות חיות 

 .)שאר הפרי( להמשך הדגרה
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 1 טבלה

 וזמני הוצאת הפרי מהטיפולטמפרטורת טיפול הקור השוואתי 

 ’טמפ פרי

(°C) 

 הוצאות פרי )ימים(

   16 12 10 6 2.4 אשכולית לבנה

   13 9 7 5 1.1 תמר ברהי

 16 13 11 9 6 4 1.2 הול-טבורי ניו

-  "- 2.2 6 9 11 13 16 18 

 

 

 תוצאות

 1.1של  ’טמפבובתמר ברהי ( 1 תרשים) מעלות 2.4 של ’טמפב בניסוי באשכולית לבנה

  טוב יותר בהשוואה לזפי"ת. נמצא שזבוב האפרסק שרד, (2 תרשיםמעלות )

 

 

 

 

 

 

 

 

כתלות זבוב האפרסק וזבוב הפירות הים תיכוני באשכולית לבנה  שרידותשיעור . 1תרשים 

מציאתן של נקבע לפי בתרשים מימין  שרידותמעלות. שיעור ה 2.4של  ’טמפבבמשך הטיפול 

פרי המשיצאו על פי הגלמים  ,ובתרשים משמאל רימות חיות בפרי שעבר חיתוך ובדיקה

 המטופל.
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של זבוב האפרסק ושל זבוב הפירות הים תיכוני בתמר ברהי כתלות  שרידותשיעור . 2תרשים 

חיות בפרי  ל רימותש לפי מציאתן שרידותשיעור ה ,מימיןמעלות.  1.1של  ’טמפבמשך הטיפול ב

 על פי הגלמים שיצאו מהפרי המטופל.שיעור השרידות שנקבע משמאל,  ;שעבר חיתוך ובדיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הול כתלות -של זבוב האפרסק ושל זבוב הפירות הים תיכוני בטבורי ניו )%( שרידות. 3תרשים 

שיעור  ,מימין. מעלות )למטה( 1.2)למעלה( ושל  מעלות 2.2של  ’טמפבמשך הטיפול ב

שיעור השרידות משמאל,  ;השרידות לפי מציאתן של רימות חיות בפרי שעבר חיתוך ובדיקה

 על פי הגלמים שיצאו מהפרי המטופל.שנקבע 
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 1.2מעלות ושל  2.2ות טיפול של טמפרטורשתי בהול ו-טבורי ניובהשוואתי דומה בניסוי 

  .יותר מז"א טוב שרד הזפי"ת -התקבלה תוצאה הפוכה (, 3 תרשים)מעלות 

 

 דיון.

זבוב האפרסק רגיש לקור יותר או באותה מידה שבוודאות  ניסויי השוואה אלה לא הראו

קור הפרוטוקולים לטיפולי יכולת לאמץ תומכות ב כלומר, התוצאות לא. הזפי"ת כמו

 עבורפרוטוקולים מיוחדים צריך יהיה לפתח  ,לפי כך .נגד הזפי"ת, גם נגד ז"אהקיימים 

 .זבוב זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרי מאולח  - הכחולסלסלה ) ’טמפעם רגשי הבתא הקור  הול-עם טבורי ניומימין, סלסלות 

 חדר הניסוי )פתקכלובים במשמאל, הדגרת פרי הביקורת ב .ז"א(ב פרי מאולח - הזפי"ת, צהובב

 .ז"א( -צהוב פתק  וורוד זפי"ת,
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 ניסוי יעילות בנחלים - זבוב האפרסק פיתיונות לנקבות

 2יפעת אלמוג 2אופיר אטינגר ,1עמי הברמן, 1נדב עזראיואב גזית, 

 וגלעד גפן רותי עקיבא

שירות ההדרכה והמקצוע, 2השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות; 1

 משרד החקלאות.

 

בניסויים הקודמים שנערכו בבוסתנים בגוש דן, מצאנו שבקבוקים עם הפיתיון סטארכה 

יותר מאחרים. מאחר וסך כל זבובי  משכו נקבות של זבוב אפרסקאגרו(, -)גדות

האפרסק שנלכדו היה מועט בהשוואה ללכידת הזכרים במלכודות ניטור בסביבה, 

התעורר קושי בהבנת התוצאה: האם הלכידה נמוכה כי הפיתיונות לא יעילים או בגלל 

כן שבניסויי משיכה שלמרות ניטור הזכרים הגבוה יחסית, אוכלוסיית הזבוב נמוכה? ית

בכלובי רשת גדולים עם כמות מדודה של זבובים ניתן יהיה לעמוד טוב יותר את 

חצרות של המושב נחלים יישום בהפיתיונות. יחד עם זה הוחלט לבדוק את יעילותם ב

הנמצא בגוש דן. המושב חולק לשני אזורים. האזור המטופל נמצא לאורך רחוב דן 

בקבוקים עם סטארכה בצפיפות דומה  100 -לו כנת לאורכושבחצרות הבתים ש

 נמצאלצפיפות חקלאית של שימוש במתקנים לזפי"ת. אזור הביקורת )ללא טיפול( 

 לאורך רחוב שניר המקביל לדן שנמצא כחצי קילומטר דרומה לו. 

הבדיקות כוללות את קריאת מלכודות הניטור של הזכרים שנמצאות בשני הרחובות 

למכון להדגרה עד  והבאתםגימת פירות נגועים משני האזורים )ארבע בכל רחוב(. ד

 לקבלת הבוגרים וכן בדיקה מדגמית של תכולת בקבוקי הסטארכה להימצאות ז"א.

זהו ניסוי ממושך שמושפע מאוד מחוסר האחידות שבשטח: בכמה עשרות חצרות 

בחינת פרטיות יש מגוון פונדקאים לא אחיד ולא ניתן לדגום בשטח מדגמים דומים מ

עד כה לא התקבלו בניסוי תוצאות חד למרות שהכמות ומבחינת מיני הפונדקאי. 

 , עלו ממנו מספר תובנות.משמעיות
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 תוצאות:

המדגמים הנגועים שנאספו, בהשוואה לזפי"ת  52מבחינת נגיעות בז"א, מתוך סה"כ 

(. בעשרה מהמדגמים נמצא ז"א ובשלושה הוא נמצא 1טבלה נוכחות ז"א הייתה נמוכה )

 לבד, ללא זפי"ת. 

מבחינת לכידות זבוב האפרסק בבקבוקים. בשלושה מועדים שונים ביצענו איסוף וסינון 

בקבוקים. הבדיקה נערכה שבועיים לאחר שהוחלף  20תכולת הסטארכה במדגם של 

יעה על רוב מוחלט של ( מצב2טבלה בבקבוקים הפיתיון. ספירת הזבובים שנלכדו )

 זפי"ת. 

 

 1טבלה 

 ממצאי דגימות פרי שנאספו בנחלים ברחוב המטופל וברחוב הביקורת

 טיפול ביקורת תאריך בדיקה

 ז"א זפי"ת נגועות 'דגימ ז"א זפי"ת נגועות 'דגימ

29.6.16 6 224 350 7 82 62 

16.8.16 0 0 0 5 166 450 

10.1.17 2 28 3 1 6 0 

23.3.17 2 12 0 3 49 0 

17.5.17 12 743 15 7 969 2 

 

 

 2טבלה 

 בקבוקי סטארכה 20ספירת זבובים )זכרים ונקבות( במדגם של 

 תאריך

 בדיקה

 ז"א

 לבקבוק

 זפי"ת

 לבקבוק

 ז"א ביחס לזפי"ת

)%( 

29.6.16 1.2 41.5 2.9% 

16.8.16 0.4 3.9 11.4% 

23.5.17 0.0 15.4 0.0% 
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 המבוססים על ריח פרי האפרסקבוב גורמי משיכה לנקבות ז

 ורותי עקיבא מור סלומון

 מבוא

זבובי פירות משתמשים בריח למציאת העץ הפונדקאי ממרחקים גדולים יחסית, של עד 

(. לאחר שנמצא העץ, הם מאתרים את הפרי Aluja & Prokopy 1992מספר מטרים )

 ;Fletcher 1987)המתאים להטלה באמצעות צבעו, צורתו, גודלו וריחו של הפרי הבשל 

Prokopy & Roitberg 1984 במספר מחקרים מתוארת משיכה משמעותית של זבובי .)

פירות לחומרי ריח ממקור צמחי. למשל, מלכודות המכילות חומרים נדיפים )סינתטיים( 

 ;Apple maggot flyשבודדו מתפוח משכו ביעילות זכרים ונקבות של זבוב התפוח )

Rhagoletis pomonella )( במטעים מסחרייםFein et al. 1982; Reissig et al. 1985 .)

מבחינת ריח, נקבות בתולות נמשכות יותר לריח של מזון חלבוני בעוד שנקבות מזווגות 

 Alyokhinלריח מזון חלבוני ) ( ופחותCornelius et al. 2000) נמשכות יותר לריח פרי בשל

et al. 2000.) ת של זבוב הפירות, מחקרים שבוצעו בנקבות מזווגוB. dorsalis  מצאו שהן

 & Prokopy(, של מנגו וגויאבה )Jang & Light 1991נמשכות לריחות של פפאיה בשלה )

Vargas 1996( ולריח של מחית תפוז ללא הקליפה )Cornelius et al. 2000 במבחני .)

י משיכה עם אפשרות בחירה לא נמצא הבדל במשיכת הנקבות בין ריח של פרי טר

 (. Jayanthi et al. 2012לריח חומרים סינתטיים )

, )להלן ז"א( הוא מזיק רב פונדקאי שבשנים האחרונות B. zonataזבוב האפרסק, 

אוכלוסייתו גדלה משמעותית בשטח העירוני של גוש דן בחצרות ובבוסתנים על פירות 

ינם נגישים כמו גויאבה, מנגו והדרים. רוב הפרטים של אוכלוסיית זבובי הפירות א

הדברת זבובי פירות מכוונת נגד ולכן להדברה )ביצים ורימות בפרי וגלמים באדמה(, 

. מכיוון שאוכלוסיית ז"א מרוכזת בשטחים (5-10%הבוגרים המהווים מיעוט באוכלוסייה )

עירוניים, קשה יותר להשתמש באמצעי ריסוס להדברת הזבובים הבוגרים ולכן 

נמשכים  Bactroceraמות יותר להדברתו. זכרים מהסוג מלכודות משיכה ולכידה מתאי

 Male Annihilationשל זכרים )המונית לניטור ולכידה  שלמתיל יוגנול והחומר משמ

Technique - MAT ,באוכלוסייה גבוה שיטת ה(. עם זאת- MAT  אינה מדבירה את ז"א

 .הדברה יעילה של הנקבותגם שדרושה מכיוון 

אם כן, הינה למצוא גורמי משיכה לנקבות ז"א המבוססים על ריח פרי מטרת המחקר 

המתאים להטלה בכדי לבודדם בעתיד לפיתוח מלכודות משיכה ולכידה של נקבות 

לשם כך בוצעו ניסויי משיכה במעבדה )שלב א'(, בבתי רשת )שלב ב'( ובבוסתנים ז"א. 

 )שלב ג'(.
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 יטותש

 ניסויי משיכה במעבדה –שלב א' 

בכלובים בוצע ביחידת ההסגר גויאבה או מנגו מחית משיכת נקבות ז"א לריח ניסוי 

יום( מגידול המעבדה  20 -נקבות ז"א מזווגות )בנות כ 20מ'(.  1X0.5במיוחד )גדולים 

הוכנסו לכל כלוב ניסוי שבו בקבוקון מים. לאחר התאקלמות של יממה בכלוב, הנחתי 

, באחד מחית בשני קצוות מנוגדים של הכלובוסטה עם משפך נירבקבוקוני זכוכית  שני

השעות.  24שעות. מס' הזבובים בכל בקבוקון נרשם בתום  24פרי ובשני מים, למשך 

בכדי לשלול משיכה לבקבוקונים על סמך צבע הפרי בבקבוקון לעומת המים, ביצעתי 

י זה נבדקה ניסוי נוסף בו נחשפו הנקבות לבקבוקונים מכוסים בנייר אלומיניום. בניסו

 המשיכה לריח מחית גויאבה לעומת מים. 

 

 

 

 

 

מלכודת דבק  ;מימין לשמאל: בקבוקון עם צנתר נירוסטה )משפך( לבדיקת משיכה במעבדה

 עם חתיכות גויאבה.דבק עם טרימידלור; מלכודת 

 

  ניסויי משיכה בבתי הרשת –שלב ב' 

בצריפין, ולכן השתמשתי  טרם החיפוי הכפול של בתי הרשת 2014באוק'  הניסוי בוצע

תכנות הלכידה. המלכודת הורכבה יבזבוב הפירות הים תיכוני )זפי"ת( לבדיקת ה

. מטרת הדבק )רימיפוט, רימי( מפלסטיקייה עם מכסה רשת שעליו מרוח דבק חסר ריח

ראשית, נבדקה משיכה והדבקות של זכרים  ללכוד את הזבובים הנמשכים לריח הפרי.

זכרים  50-מ'( הוכנסו כ 2X2במלכודת. בבית רשת בשטח המכון ) לנוכחות טרימידלור

שעות. מס' הזבובים שנדבק לרשת במלכודת  6ימים ונתלתה המלכודת למשך  6-7בני 

נקבות זפי"ת  200נספר. לאחר שנמצא שהמלכודת מושכת זבובים, פוזרו בבית הרשת 

שעות. בנוסף  6משך ימים ונתלתה מלכודת דומה שבתוכה חתיכות גויאבה ל 6-7בנות 

נקבות זפי"ת בבתי הרשת  200לשני ניסויים אלו בבתי הרשת הקטנים במכון, פוזרו 

 מ'( ונתלתה מלכודת גויאבה דומה בכל בית רשת.  10X12בחוות המחקר בצריפין )
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 ניסויי משיכה ולכידה בבוסתנים –שלב ג' 

 ונתל ,או גויאבה שבתוכם מחית מנגו( , גדות אגרו®Cera Trapסרה טראפ )בקבוקי 

 "גן חנן" בוסתןעצים נטולי פרי בשטח חוות המחקר בצריפין, בעל  למשך שבועיים

מלכודת שטיינר עם  נוהצב, במקבילבמכון וולקני ובשטח המכון להדברה ביולוגית. 

את פוטנציאל לכידת  דומאבכדי לסרה טראפ בסמוך לכל מלכודת מתיל יוגנול 

לגודל כללי מהווה אומדן  הנקבות. מתיל יוגנול מושך זכרי ז"א ממרחק ולכן

 מלכודות.כל המלכודת. בתום השבועיים נספר מס' הזבובים ב במקום האוכלוסייה

 

 ודיון תוצאות

נקבות ז"א נמשכו במידה רבה יותר לבקבוקון : ניסויי משיכה במעבדה –שלב א' 

(, ולבקבוקון n=12, F1,11=72.77, p<0.0001 ;1לעומת מים )תרשים  המכיל מחית מנגו

(, כאשר הן נמשכות n=36, F1,34=27.95, p<0.0001המכיל מחית גויאבה לעומת מים )

 (. 1תרשים במידה רבה למחית הגויאבה לעומת מחית המנגו )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : אחוז הנקבות הלכודות בכל בקבוקון בטיפולים השונים. 1תרשים 

 

 ברור מהתוצאות שכאשר הנקבות חשופות לצבע ולריח המחית, הבחירה בפרי ברורה.

כאשר מסירים את השפעת צבע המחית, ניכר שלנקבות קשה לבחור בצורה מובהקת 

(. מכאן ניתן להסיק n=24, F1,22=1.94, p=0.17 ;2בין מחית הפרי למים )תרשים 
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להטלה. על סמך הנתונים לא ניתן שהנקבות משתמשות חוש הראיה בכדי לאתר הפרי 

  האם ריח הפרי חיוני. תלומר בוודאו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: אחוז הנקבות הלכודות בבקבוקונים אטומים או שקופים המכילים מחית גויאבה 2תרשים 

 לעומת מים. 

 

בבדיקת התכנות הלכידה של זכרי זפי"ת : ניסויי משיכה בבתי הרשת –שלב ב' 

 60%שעות,  6+ דבק על מכסה רשת, נמצא שכעבור  הפלסטיקייהבאמצעות מלכודת 

מהזכרים נדבקו למכסה הרשת. מכאן, שבעזרת המלכודת ניתן לכמת את כמות 

הנקבות הנמשכות לריח הפרי. כאשר חשפתי נקבות זפי"ת לחתיכות גויאבה במלכודת, 

מ'(.  12X10 -מ' ו 2X2מהנקבות בכל בתי הרשת שנבדקו ) 10%-נמצאה לכידה של כ

בניסוי זה הנקבות נחשפו לריח ולצבע הפרי, אך המשיכה הייתה נמוכה. ייתכן שבתנאי 

בית רשת, שהמרחב גדול יותר מכלוב המעבדה, דרושה גם צורת הפרי העגולה לצורך 

  מציאת הפרי.

טראפ שבתכן ה מלכודות מסוג סר: ניסויי משיכה ולכידה בבוסתנים –שלב ג' 

 ,. מעט הנקבות שנלכדו בבקבוקז"א של נקבות משכומחית מנגו או גויאבה לא 

הראתה לכידה יפה  (שטיינרמתיל יוגנול ))לא נלכדו זכרים(. מלכודת ה השתייכו לזפ"ת

של זכרי ז"א. ידוע שזכרי ז"א נמשכים ממרחק רב למתיל יוגנול )ציטוט( בעוד נדיפי ריח 

כנראה אינם מספיקים למשיכה ממרחק רב. יש לבחון  טראפסרה הפרי מבקבוק ה

 מתאים לפיזור חומרי ריח הפרי. סרה טראפהאם בקבוק ה
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עם מחית מנגו או גויאבה, ובמלכודות  סרה טראפמס' ממוצע של זבובים בבקבוקי ה: 3תרשים 

 נלכדו נקבות ומלכודת שטיינר נלכדו זכרים.  סרה טראפשטיינר עם מתיל יוגנול. בבקבוקי ה

 

 לסיכום, מהמחקר עולה כי: 

  חוש הראיה חשוב לנקבות למציאת אתרי הטלה לעומת חוש הריח, שלבדו אינו

 מספיק למשוך את הנקבה לפרי.

   חשיפה לריח הפרי ולצבעו באמצעות פירות חתוכים, אינו מספיק למשיכה חזקה

 של נקבות. יש לבדוק את השפעת צורת הפרי על משיכת הנקבות. 

  אינו הולם למשיכת נקבות ממרחק. סרה טראפריח הפרי במלכודות 

 

 תודות

על עזרתו בתליית  להודות לד"ר יואב גזית על הייעוץ המדעי, ולמוטי כובני נוברצונ

  המלכודות בבוסתנים השונים.
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 על מצע מזון מלאכותישני הזבובים יחסי גומלין בין 

 רותי עקיבא ואתי מלמדאיילת רזון, , מור סלומון, 1רויטל רותם

 .המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות1

 

 מבוא

( מתרחשת כאשר פרטים ממין מסוים חודרים לאזור חדש, biological invasionפלישה ביולוגית )

. זבוב האפרסק (Malacrida et al. 2006) ומשפיעים בצורה שלילית על המגוון הביולוגי באזור

לז"א (. EPPO 2014ונפוץ בעיקר במטרופולין תל אביב ) 1999)ז"א( פלש לישראל בשנת 

לו להתפשט  אשר מסייעיםוטווח פונדקאים רחב,  ל רבייה גבוה, יכולת תעופה גבוההפוטנציא

על אוכלוסיית זבוב הפירות הים תיכוני  ז"א השפעת .(Bakri 2008) בקלות באזור אליו פלש

ולכן יש לבחון את יחסי הגומלין ביניהם. אלו, יכולים לבוא לידי ביטוי כ:  )זפי"ת( אינה ברורה

( אינטראקציות בין הרימות בתוך הפרי. 2)-ה בין נקבות על אתרי ההטלה, ו( אינטראקצי1)

Duyck (2006) מיני זבובי פירות שפלשו לאי  4-ערך ניסויי תחרות בין נקבות מLa Réunion 

)ב( -והראה ש )א( נקבות ז"א סילקו באגרסיביות נקבות ממינים אחרים מאתרי הטלה בפירות, ו

הפירות ירד בנוכחות נקבות ממין אחר, אך זו של הקבות ז"א  קצב ההטלה של נקבות זבובי

שבנוכחות רימות ז"א יחד עם רימות  Duyck (2006)הממשיכות נותרה ללא שינוי. עוד הראה 

מיני זבובים אחרים בפרי, גרמה לירידה בשרידות הרימות ומסת הגלמים של המין  4-מאחד מ

נו את השפעת האינטראקציה בין רימות ז"א אחר, אך לא של ז"א. בהתאם לממצאים אלו, חקר

וזפי"ת על התפתחותן, בכדי להבין האם וכיצד האינטראקציה תשפיע בעתיד על חברת 

 הזבובים בישראל.

 

 שיטות

בניסוי בחנו את השפעת צפיפות הרימות על התפתחותן כאשר כל מין נמצא בנפרד )שלב א'( 

שעות נאספו מכל אחד מגידולי  0-24וכאשר שני המינים נמצאים יחד )שלב ב'(. ביצי זבוב בנות 

הזבוב במכון להדברה ביולוגית ונזרעו בצפיפויות שונות על נייר סינון שחור בהתאם לניסוי. נייר 

ס"מ ובו מצע מזון המתאים להתפתחות שני המינים. כמות  1.5נון הונח על פקק בקוטר הסי

לצורך  י. גזית וא. הררי, לא מפורסם(גר'( חושבה מתוך נתונים קודמים ) 0.75המזון בפקק )

יצירת תחרות על משאב חסר. לאחר בקיעת הביצים, נספר מס' הביצים שלא בקעו לצורך 

בניסוי. הפקק הועבר לכלי סגור ובו מצע ורמקוליט אליו יקפצו  חישוב מס' הרימות הממשי

הרימות המוכנות להתגלמות. בשלב ב' נספרו גם מס' הרימות המתות כמדד להתפתחות 

הרימות. לאחר ההתגלמות, הגלמים נספרו ונשקלו )כקבוצה וכל גולם בנפרד( בעזרת משקל 
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, 45, 30צפיפויות שונות:  5-וי נזרעו ביצים באנליטי, ונספרו הזבובים המגיחים. בשלב א' של הניס

. בשלב ב' בחנו את התפתחות הרימות של כ"א משני המינים ביחד ולחוד בצפיפות 150, 105, 75

  .JMP13(. ניתוח סטטיסטי בוצע באמצעות תוכנת 120ביצים( וגבוהה ) 60ביצים נמוכה )

 

 תוצאות

 שלב א': כל זבוב לבדו

(: n=80, F3,79=10.41, P<0.0001הרימות מושפעת מצפיפותן )הנתונים מראים שהתגלמות 

<( יש עליה במס' הגלמים עם העליה במס' הרימות. ככל שצפיפות 60בצפיפויות נמוכות )

>(, חלה ירידה במס' הגלמים. למרות שאין הבדל בדגם התפתחות הרימות 60הרימות עולה )

ות בצפיפות נמוכה מאשר רימות ז"א (, יותר רימות זפי"ת מתגלמP=0.62בין זפי"ת לז"א )

(P=0.0002 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : מס' הגלמים ביחס לצפיפויות רימות שונות כאשר כל מין זבוב בנפרד.1תרשים 

ככל  :(n=79, F3,78=113.3, P<0.0001מסת הגולם הממוצעת מושפעת אף היא מהצפיפות )

שצפיפות הרימות עולה, כך מתקבלים גלמים קטנים יותר )עבור שני המינים(. בכל הצפיפויות 

(, כנראה מכיוון שז"א מטבעו P<0.0001שנבדקו, מסת הגולם של ז"א גדולה יותר מזו של זפי"ת )

(. בנוסף, ככל שצפיפות הרימות עולה, כך ההבדל )מדד השונות 2גדול יותר מזפי"ת )תרשים 

Coefficient of variation במסת הגלמים בין הגלמים הקלים לכבדים יותר, עולה בשני המינים )

(n=79, F3,78=12.95, P<0.0001בצורה דומה אך מדד השונות גבוה יותר עבור ז"א מאשר זפ"ית ,) 

(P=0.03 .כלומר, בצפיפות נמוכה מסת הגלמים אחידה יותר מאשר בצפיפות גבוהה .) 
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  : מסה ממוצעת של הגלמים המתקבלים ביחס לצפיפות הרימות כאשר כל מין זבוב בנפרד.2תרשים 

 

צפיפות הרימות בעת התפתחותן השפיעה לא רק על מס' וגודל הגלמים, אלא גם על אחוז 

הזבובים המגיחים מהגלמים. שני מיני הזבובים הראו אחוזי הגחה גבוהים בצפיפויות נמוכות, 

( 3(. ניתן לראות )תרשים n=79, F3,78=90.5, P<0.0001ם העליה בצפיפות )אשר יורדים ע

ששיעור הירידה באחוזי ההגחה עם העליה בצפיפות, גבוה יותר עבור זפי"ת מאשר ז"א 

(P<0.0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : אחוז הזבובים המגיחים מהגלמים ביחס לצפיפות הרימות כאשר כל מין זבוב בנפרד.3תרשים 
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 שני הזבובים יחדשלב ב': 

בשלב זה בחנו כיצד יחסי הגומלין בין מיני הזבובים בצפיפות נמוכה וגבוהה, משפיעים על 

התגלמותם והתפתחותם לזבובים. הנתונים מראים שמס' הגלמים המתקבל גבוה יותר בצפיפות 

כאשר (, 4תרשים  n=48, F5,47=26.06, p<0.0001;רימות( ) 120רימות( מאשר גבוהה ) 60נמוכה )

(. בצפיפות נמוכה לא נמצא הבדל במס' הגלמים p=0.1אין הבדל מובהק בין המינים השונים )

(. בצפיפות גבוהה לעומת זאת, מס' הגלמים p=0.41כאשר שני המינים יחד או כל מין לבדו )

שהתקבל כאשר שני המינים יחד דומה לזה המתקבל כאשר ז"א לבדו וגבוה מזה שמתקבל 

(. דגם זה מצביע על בעיה בהתפתחות הרימות בצפיפות גבוהה. p=0.026) עבור זפי"ת לבדו

( לעומת n=48, F5,47=180.5, p<0.0001אכן, נמצא אחוז גבוה של רימות מתות בצפיפות גבוהה )

 צפיפות נמוכה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

: מס' הגלמים שהתקבלו כאשר כל מין בנפרד או כאשר שני המינים יחד בצפיפות נמוכה 4תרשים 

 וגבוהה. אותיות לטיניות מציינות מובהקות סטטיסטית. 

 

 ,n=63הגחת הזבובים מהגלמים תלויה מאוד בצפיפות הרימות ונוכחות מין הזבוב השני )

F=27.59, P<0.0001 70%(, 4 )תרשים בצפיפות נמוכה רימות שהתגלמו 30-(. מתוך כ5; תרשים 

הגיחו כזבובים בכל אחד מהטיפולים, כאשר בטיפול המשולב הגיח מס' דומה של  80%עד 

. כאשר כל זבוב זבובים מכל מין. לעומת זאת, בצפיפות גבוהה מעט מאוד זבובי זפי"ת הגיחו

בובים המגיחים ז"א. כאשר שני המינים יחד, עיקר הז 53%זפי"ת לעומת  20%היה לבדו הגיחו 

 (. 6%( מאשר לזפי"ת )51%שייכים לז"א )
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: אחוז הזבובים שהגיחו מהגלמים כאשר כל מין בנפרד או כאשר שני המינים יחד בצפיפות 5תרשים 

 נמוכה וגבוהה. 

 

 מסקנותדיון ו

תוצאות הניסוי מעידות על היחסים בין רימות מאותו המין )שלב א'( ובין המינים )שלב ב'( 

, הרימות רימות 60-בצפיפות הנמוכה מבצפיפויות שונות. כאשר כל אחד מהמינים לבדו 

מתפתחות בהצלחה לגלמים ואחוז הגחת הזבובים מהגלמים גבוה. ניכר הבדל בהתפתחות 

(. 1מתפתחות טוב יותר לגלמים בצפיפות נמוכה מאשר ז"א )תרשים הרימות, שכן רימות זפי"ת 

המסה הממוצעת של הגלמים יורדת גדלה השונות במסה  >(,60שצפיפות הרימות עולה )ככל 

בין הגלמים וחלה ירידה באחוז הגחת הזבובים. תוצאות אלו מעידות על תחרות תוך מינית בין 

(. ככל שהצפיפות עולה הרימות מתחרות ביניהן על Begon 2006רימות הזבוב על משאבי המזון )

המזון, חלקן מצליחות להשיג מזון כדי להשלים את התפתחותן לזבוב בוגר, חלקן אינן משיגות 

מזון מספיק ולכן מתגלמות כגולם קטן וחלקן אינן משיגות מזון כלל ומתות. למרות שהמגמות 

יותר עם התחרות על מזון בצפיפויות גבוהות,  דומות בין שני מיני הזבוב, ניכר שז"א מתמודד טוב

(. ייתכן שמכיוון שז"א גדול יותר 3שכן אחוז גבוה מתוך הרימות שהתגלמו הגיחו כזבוב )תרשים 

מזפי"ת, ירידה במסת גולם ז"א בעקבות התחרות אינה משפיעה על התפתחותו, בעוד שבזפי"ת 

   ירידה במסה משמעה חוסר יכולת להתפתח.

לא ניכרת הפרעה אחד לשני. מס' הגלמים המתקבל  בצפיפות נמוכהמינים יחד כאשר שני ה

ואחוז הזבובים המגיחים דומה בין טיפולים בהם כל אחד ממיני הזבוב לבדו לעומת טיפול 
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מינית כאשר שני מיני הזבובים -מתרחשת תרות תוך בצפיפות גבוהה(. 4ששניהם יחד )תרשים 

יחד. כאשר כל מין לבדו, אחוז התפתחות הרימות ואחוז מינית כאשר הם -לבדם ותחרות בין

הגחה נמוכים עבור זפי"ת לעומת ז"א, מעידים על עוצמת תחרות נמוכה יותר עבור ז"א. ייתכן 

שמפאת גודל גופו הקטן יותר של זפי"ת, ירידה בכמות המשאבים הזמינים בעקבות תחרות 

כאשר  טא בגולם וזבוב קטנים יותר.גורמת לתמותה בעוד שבז"א ירידה בכמות המשאבים תתב

שני המינים יחד, ניכרת השפעה משמעותית של ז"א על התפתחות זפי"ת, שכן אחוז הזבובים 

תוצאה זו יכולה  המתקבלים קטן משמעותית מזה המתקבל כאשר זפי"ת לבדו בצפיפות גבוהה.

גרסיביות בין להעיד על דחיקה תחרותית של ז"א את זפי"ת היכולה לנבוע מאינטראקציות א

רימות המינים השונים ו/או ניצול גבוה יותר משאבי המזון ע"י מין אחד. בשלב זה לא ניתן לקבוע 

 את טיב האינטראקציות. 

 שלז"א יתרון תחרותי על זפי"ת בעיקר בצפיפויות גבוהות,לסיכום, ניתן להסיק מהמחקר 

ממצאים אלו אנו מצפים לראות  ועל כן אין לזלזל ביכולתו לדחוק תחרותית את זפי"ת. בעקבות

המשך דו קיום בין מיני הזבובים כאשר הרימות מתפתחות בפירות גדולים כדוגמת פירות קיץ 

והדרים, אך דחיקה תחרותית של זפי"ת ע"י ז"א כאשר הרימות מתפתחות בפרי קטן כדוגמת 

  פיקוסים )גוש דן( ופיטנגו.

 

 תודות

רויטל רותם בהנחייה משותפת עם פרופ' משה קול  המחקר בוצע במסגרת עבודת תואר שני של

 . יתוף ד"ר יואב גזיתובש
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 זיבזוב פירות בודדים

 יואב גזית ורותי עקיבא

 

הזבובים היא לבדוק מה קורה בטבע: שני דרך נוספת לאמוד את יחסי הגומלין בין 

 ?ים משני המיניםיכולים להיות בו זמנית נגועים בזבוב האם פירות נגועים

 

 שיטות:

מבודד, איסוף הגלמים  בכלוב כל פרי הדגרת ו'זיבזובו' כלומר, איסוף פרי נגוע בזבוב

 פירות 158 הודגרו מבודדהבמצב וזיהוי הבוגרים המגיחים. לחוד שמתקבלים מכל פרי 

מדגמים  9 ופיטנגו שהתקבלו בתאנה , שסק גויאבהמיכל, אגס, אפרסק,  מהמינים

 .שוניםממקומות 

 

 :ודיון תוצאות

פירות(  63ם )סה"כ הבלבד. בשלושה מ מדגמים, שישה היו נגועים בזפי"תה 9 ביןמ

מכל מין לפרי . מספר הזבובים זה לצד זהשני הזבובים ( 27%) פירות 17 -ב נמצאו

 .( מראה עדיפות קלה לזפי"ת1)טבלה 

מהתוצאות לא נראה שקיימת דחייה ברורה בין הזבובים או שמין אחד מונע ממין אחר 

הבדיקות תמשכנה גם בעתיד על מנת לראות אם קיימת  לתקוף ולהתפתח באותו פרי.

 מגמה בתוצאות.

  

 1טבלה 

 פירות בודדים 17-משני המינים שהגיחו מ זבוביםמספר ה

 זפי"ת ז"א מס' פירות פרי

 3.9 ± 10.8 1.4 ± 3.9 8 אפרסק

 1.7 ± 5.1 1.0 ± 3.0 9 מיכל
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 בפרדס אקריות

 מור סלומון

 

  

 

 

 

 

אקרית החלודה )צילום: אריק ; משמאל אדומה מזרחית )צילום: רועי כספי(אקרית  ,מימין

 פלבסקי 

 

שנחשבות בשתיים מזיקות. המחקר במכון מתמקד  בפרדס קיימים מספר מיני אקריות

אקרית ו Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) אקרית החלודה של ההדר :מזיקות ביותרכ

בחומרי  מתמקדעליהן עיקר המחקר  .Eutetranychus orientalis (Klein)מזרחית,  אדומה

( השפעת שארתיות 2( בדיקת יעילות תכשירי הדברה קיימים בריסוס ישיר, 1הדברה: 

( 4 -( בחינת תכשירים חדשים בעלי פוטנציאל הדברה גבוהה, ו3התכשיר על האקריות, 

ובניסויי פרדס.  בדיקת יעילות תכשירים רכים. המחקרים מבוצעים במעבדה, בבוסתן

מרועננים מספר ים של שתי האקריות הגידול לצורך הניסויים, אנו מחזיקים במכון

 מהפרדס.  אקריותעם פעמים בעונה 

)לצד בדיקת  של האקריות התמקדנו יותר בהדברה משולבת בשנים האחרונות

. כך, לדוגמא, בחנו את השפעת תכשירי ופחות בהדברה ביולוגית שלהן התכשירים(

רה נבחרים על אקריות טורפות החשובות להדברת אקרית החלודה, במטרה להבין הדב

 אקריות ים שלמיני 4ביולוגית. במכון קיימים ההדברה לצד הטוב יותר  םכיצד לשלב

 וגם גידול המעבדתימאקריות מהמכון גם ניזונות בש יעילות בהדברת אקרית החלודה

 מאבקת סוף. 

ניסוי האקריות אמונה הטכנאית על )המזיקות והטורפות( והאקריות במכון  על כל גידול

 הגב' אתי מלמד, העושה עבודתה בקפדנות ובחריצות. תודה, אתי.
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 כנגד אקרית אדומה מזרחית יעילות תכשירי הדברה

 (בלבד אקריות בוגרות)

 אתי מלמדו ויינבלום נתי, מור סלומון

 

 

 

 

 

 

 כספי(רועי  -אקרית אדומה מזרחית )צילום 

 מבוא

, )להלן אא"מ( Eutetranychus orientalis( Tetranychidaeהאקרית האדומה המזרחית, )

פונדקאים שמתוכם עץ ההדר הוא  200בהדרים. האקרית תוקפת מעל  חשובהינה מזיק 

 .C, מנדרינה Citrus limonהפונדקאי העיקרי, כאשר הזנים הנתקפים הם זני לימון 

reticulata  ותפוזC. sinensis (Eppo database; Gerson & applebaum 2015 פונדקאים .)

. (2002)סבירסקי וחוב'  נוספים כוללים אבוקדו, אפרסמון, אגס, אפרסק, שקד ועוד

~ ביצים ליום לאורך 6האקריות מצויות בעיקר בצידו העליון של העלה. נקבות מטילות 

והאקריות הצעירות עוברות  ימים 5-6העורק הראשי של העלה. הביצים בוקעות לאחר 

ימים כ"א(, כך שמשך מחזור החיים )מבוגר לבוגר(  1-2דרגות התפתחות עד בגרות ) 3

)סבירסקי וחוב'  ביצים 18-35יום ומטילה במהלך חייה  8-12יום. הנקבה חיה  10-12הינו 

(, ולכן 0.7בדומה לאקריות קורים אחרות, יחס הזוויגים מוטה לטובת נקבות )(. 2002

. לדוגמא, בעמק הירדן, (Gerson & applebaum 2015) קצב גידול האוכלוסייה מהיר

 דורות בשנה.  22האקרית מעמידה 

האקרית אופיינית לאזורים יבשים ומצויה בעיקר בעמקים הפנימיים, בנגב ובערבה. ניתן 

למצוא אותה בפרדס בכל ימות השנה, אך אוכלוסייתה עולה משמעותית בעיקר 

יץ והסתיו )בעמקים(. האקרית ניזונה ממוהל התאים של רקמת המזופיל בחודשי הק
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. 1צהובים על העלים או לחיוורון עלים-וגורמת לקריסתם ולהופעת כתמים אפורים

. נגיעות קשה יכולה (Fasulo & Denmark 2009) תאים בדקה 18-22האקרית הורסת 

 (2000)דריישפון  התייבשות ענפיםלגרום לנזק ממשי לעץ בעקבות נשירת עלים ופירות, 

 (. 2002)סבירסקי וחוב'  ופגיעה בפריחה

ריסוסים לעונה )ניצן רוטמן, תקשורת אישית( בתכשירים  2-4כנגד האקרית מיושמים  

שחלקם מתאימים גם כנגד אקרית החלודה. התכשירים המותרים לשימוש בהדרים 

)כדוגמת  Spirodiclofen'אקרימייט'(,  )כדוגמת Fenbutatin oxideלייצוא כוללים תכשירי 

לאב, -'( )יתרוJMS'-)'ספיידר'( ושמנים מינרלים )'אולטראפז' ו Etoxazole'אנוידור'(, 

(. לא מעט מגדלים הביעו את חששם שהתכשירים המיושמים אינם יעילים 2016דצמבר 

ה לא כנגד הביצים והדרגות הצעירות וייתכן שאף לא כנגד האקריות הבוגרות. הדבר

יעילה של אא"מ בסתיו יכולה להביא להתפרצות האוכלוסייה באביב ולנזק ממשי 

לעלווה, לעץ וליבול. חוסר יעילות התכשירים יחד עם הוצאת תכשירים משימוש העלו 

( יכולת 2)-( יעילות תכשירי ההדברה המצויים בשימוש, ו1את הצורך לבחון את: )

 רבות חומרי הדברה רכים )כמו שמנים(.הקטילה של האא"מ ע"י תכשירים חדשים, ל

 

 שיטות

נבדקה על אקריות בוגרות, כאשר בדיקה נפרדת  יעילות תכשירי ההדברה כנגד אא"מ

בחנה את השפעתם על בקיעת הביצים ואינה מדווחת בדו"ח זה. תכשירי ההדברה 

שנבדקו כללו תכשירים בעלי רישוי כנגד מיני אקריות קורים שונות )מצויה, מזרחית 

חברות  וארגמנית( בגידולים שונים ותכשירים שדווחו כמוצלחים בניסויים ראשוניים ע"י

(. בניסוי נבחנו רק תכשירים אשר ייתכן ויותרו לשימוש בהדרים 1ההדברה )טבלה 

לאב. התכשירים נבדקו בריכוזים עפ"י הוראות היצרן על -לייצוא עפ"י תיאום עם יתרו

התוית, או בתיאום עם נציג חברות ההדברה. לא נבדקו ריכוזים שונים של תכשירים או 

במידת הצורך. מפאת כמות התכשירים הגדולה,  שילובים, מלבד שימוש במשטח

חזרות של  6~ תכשירים לבלוק(, כאשר בכל בלוק 6הניסוי חולק למספר בלוקים )

תכשירים  8תכשירי הדברה )מתוכם  26התכשיר ושל מים כביקורת. סה"כ נבדקו 

( כאשר C26ºחזרות כל אחד. הניסוי בוצע בחדר גידול מבוקר טמפרטורה ) 14-רכים( ב

 שום התכשיר בוצע במנדף כימי.יי

ס"מ משתילי וולקה )מגידול מעבדתי( הונחו על ג'ל  3דיסקיות עלה בקוטר 

פוליאקרילאמיד במיכל פלסטיק סגור במכסה רשת. הג'ל מקנה לחות לעלה ומשאיר 

שעות  24אקריות בוגרות,  30-אותו חיוני למשך שבועיים. כל דיסקית עלה אולחה ב

הראו שאין הבדל בתמותת מזיקים ביישום  Liu &Stansly (1995)לפני תחילת הניסוי. 
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תכשירי הדברה בטבילה או במגדל ריסוס ולכן השתמשתי בטבילה בניסוי זה. ביום 

מ"ל תכשיר הדברה בהתאם  100 -הניסוי, כל דיסקית עלה נושאת אקריות נטבלה ב

ר הטבילה, שניות, כך ששני צידי העלה שקועים בתכשיר. לאח 15לטיפול, למשך 

הדיסקית הונחה חזרה על הג'ל והושארה בכלי פתוח במנדף למשך שעתיים לצורך 

לגרום לטביעה. מס'  ותנידוף שאריות התכשיר ולמניעת שלוליות בשקעי העלה העלול

שעות לאחרה. במהלך  72-ו 48, 24, 2האקריות החיות והמתות נספר לפני הטבילה, 

ית. לכן, אחוז התמותה המחושב הוא מס' דיסקההטבילה, חלק מהאקריות נפלו מ

האקריות המתות מתוך סה"כ האקריות על העלה )חיות ומתות( שעתיים לאחר 

-וכלל מבחן שונות א JMP13 (2016) הטבילה. ניתוח הנתונים בוצע באמצעות תוכנת

 Dunn( בין זוגות תכשירים )post-hoc( ומבחנים אפוסטריוריים )Kruskal-Wallisפרמטרי )

all pairs.)  

 תוצאות

שעתיים לאחר הטבילה, כבר ניתן להבחין בהבדלים מובהקים בתמותת האקריות בין 

(. תמותה במהלך השעתיים n=359, x2=284.4, p<0.0001התכשירים השונים )

תמותה  100%הראשונות מעידה על קטילה מיידית של האקריות ע"י התכשיר. 

פנדר', 'מסאי', 'מילבנוק', 'נקסטר' ו'שמן התקבלה לאחר טבילה בתכשירים הכימיים 'ד

JMS( 'כללו את ' 70-85%(. תכשירים שהראו קטילה בינונית )1 תרשים )5מהאקריותSC ,'

'L77' אומייט', 'אקסמייט' והתכשירים הרכים' ,'EOS ו'אולטראפז'. טבילה בתכשירים '

'אנטרקול' לא נמצאה 'אנוידור' ו'ספיידר' )מותרים לשימוש בהדרים לייצוא(, 'פלומייט' ו

 (. p>0.05שונה בהשוואה לביקורת )

 

 

 

 

 

 

 

 

. שמות בירוק מציינים שעתיים לאחר טבילהשל אא"מ  בוגרות: תמותת אקריות 1 תרשים

 תכשירים רכים. 
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השעות הראשונות לאחר  3-24עבור תכשירים רבים הקטילה התרחשה בעיקר במהלך 

טק', -ו'פלורהמייט' ותכשירים רכים כגון 'תמר' 250הטבילה, כדוגמת 'תיוביט', 'נירון 

, עמודות בורדו בלבד(. בחישוב מצטבר )כחול+בורדו(, 2 תרשים)'כתית' ו'שמן לבנולה' 

 ,n=359שעות נראה הבדל מובהק בתמותת האקריות בין התכשירים השונים ) 24לאחר 

x2=320.76, p<0.0001( תכשירים יעילים .)שעות( כללו את  24 תמותה לאחר 90-100%

-', 'תיוביט' ו'אקסמייט' )תכשירים כימיים(, ו250', 'נירון 5SC', 'אומייט', 'L77התכשירים: '

', 'עדן שילד' 'אולטראפז' ו'שמן לבנולה' )תכשירים רכים(. תכשירים K' ,'EOS'מטריקס 

ן, ( כללו: 'אקרימייט' ו'פלורהמייט' )כימיים( וכ70-85%נוספים הראו קטילה בינונית )

טק', 'כתית' )רכים(. מבין התכשירים המותרים בהדרים לייצוא, 'אולטראפז' נמצא -'תמר

שעות, והתכשירים 'אנוידור' ו'ספיידר' עדיין לא הראו  24תמותה( כעבור  100%יעיל )

 (.p>0.05פעילות שגרמה לתמותה גבוהה יותר בהשוואה לביקורת )

 

 

 

 

 

 

 

שעות )בורדו(  3-24-של אא"מ שעתיים ראשונות )כחול( ו בוגרות: תמותת אקריות 2 תרשים

שעות מהטבילה. שמות בירוק  24לאחר טבילה. גובה העמודה מציין תמותה מצטברת לאחר 

 מציינים תכשירים רכים. 

שעות לאחר הטבילה( לא עלתה  24-48התמותה הרבה ביותר ביממה השנייה לניסוי )

טק' ו'כתית' )רכים( -פולו' )כימי(, 'תמר~ והתרחשה בדיסקיות שנטבלו ב'א20% על

 48-72, עמודה ירוקה(. תמותה דומה נמצאה גם ביממה השלישית לניסוי )32)גרף 

, 3 תרשיםשעות( עבור 'מובנטו', 'פלומייט', 'אנטרקול', 'אנוידור' ו'ספיידר' )כימיים( )

 עמודה כתומה(.

רה השונים נמצא הבדל ימים לאחר יישום תכשירי ההדב 3לסיכום, בחישוב מצטבר, 

 50%-מהאקריות, לתכשירים שלא הראו יותר מ 80%מובהק בין תכשירים שקטלו מעל 

 ,n=359, X2=315.62'מובנטו', 'פלומייט', 'אנטרקול', 'אנוידור' ו'ספיידר' ) קטילה, כדוגמת

p<0.0001; post-hoc: p>0.05 for all.) 
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שעות )ירוק(  48שעות )אדום(,  24של אא"מ שעתיים )כחול(,  בוגרות: תמותת אקריות 3תרשים 

גובה העמודה מציין תמותה ימים: כתום( לאחר טבילה בתכשיר ההדברה.  35שעות ) 72-ו

 ימים. שמות תכשירים בירוק מציינים תכשירים רכים. 3לאחר  מצטברת

 

 דיון

יות בוגרות של בניסוי בחנו את יכולת הקטילה של תכשירי הדברה שונים כנגד אקר

ימים, אך עבור יעילות מירבית  3קטילה כעבור  80%הראו מעל  אא"מ. תכשירים רבים

שעות )ניצן רוטמן, תקשורת  24לאחר  90%בפרדס נדרשים תכשירים הקוטלים מעל 

 מהאקריות -100%90אישית(. חמישה מהתכשירים שנבדקו הביאו לתמותה מיידית של 

נוספים כעבור  11-'( וJMS'שמן -כעבור שעתיים )'דפנדר', 'מילבנוק', 'מסאי', 'נקסטר' ו

', 'אקסמייט', 'שמן L77' ,'5SC', 'תיוביט', 'משטח 250שעות )'אומייט', 'נירון  24

 '(.K', 'שמן לבנולה', 'עדן שילד' ו'מטריקס EOSאולטראפז', 'שמן 

מר פעיל הפועל על אתר מטרה מסויים כל תכשיר הדברה שנבדק בניסוי מייצג חו

בחרק. ניתן לחלק את תכשירי ההדברה לקבוצות )על פי החומרים הפעילים( בהתבסס 

  וכך להסיק כיצד הם פועלים בגוף החרק. (IRAC 2010ם )על דרכי הפעולה שלה

( שייך לקבוצת חומרים פעילים milbemectinהחומר הפעיל בתכשיר 'מילבנוק' )

Avermectin ו-Milbemycins  אשר פועלים באמצעות חסימת תעלות כלוריד המוליכות

לקבוצה זו  (.IRAC 2010; Bloomquist 2003) שדרים עצביים בין תאי העצב והשריר

משתייכים גם תכשירי אבמקטין כדוגמת 'ורטימק'. מכיוון ש'מילבנוק' הביא לקטילה 

כת העצבים גורמת מיידית של כל האקריות לאחר הטבילה, ייתכן שחסימת מער

 לקטילה מיידית של החרק. 
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' שייכים לקבוצת 5SC'-התכשירים 'אקרימייט', 'אומייט', 'אקסמייט', 'מסאי', 'נקסטר' ו

-. 'אקרימייט' ו(IRAC 2010) ( בתאATPחומרים הפוגעים בייצור אנרגיה מטבולית )

(. החומרים ATP synthase) במיטוכונדריה ATPהמייצר  'אומייט' פועלים ע"י עיכוב האנזים

METI (Mitochondrial Electron Transport Inhibitor )הנותרים שייכים לקבוצה הנקראת 

החוסמים את שרשרת מעבר האלקטרונים במיטוכונדריה, האחראית על ייצור האנרגיה 

, וכך מעכבים את הפעילות המטבולית בתא. כל התכשירים (Marčić 2012) בתאים

מלבד  ;שעות 24תמותה לאחר  90-100%ילים בקטילת האקריות )בקבוצה זו נמצאו יע

(. לאור התוצאות, ניתן לומר שפגיעה באנרגיה מטבולית גם אם אינה 86%אקרימייט 

  מביאה לתמותה מיידית, הינה יעילה בקטילת אקריות.

אורגניים המפריעים לתפקוד התקין -תכשירי גופרית, כדוגמת 'תיוביט', הם חומרים א

. דרך הפעולה אינה (Sparks 1996ה )החרק תוך השפעה על יכולתו לייצר אנרגי של גוף

ספציפיים -מובנת לחלוטין, אך ידוע שהגופרית מעכבת את פעילות התאים באתרים לא

  שונים.

( שמנים 1שמנים המשמשים להדברת מזיקים ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים: )

( שמנים 2)-'שמן לבנולה'(, ו-', 'אולטראפז' וJMS', 'שמן EOSמינרליים )כדוגמת 'שמן 

-)כדוגמת 'עדן שילד פורטה', 'מטריקס', 'כתית' ו Essential oilsצמחיים הנקראים גם 

'תמר טק'(. השמנים המינרליים הם תוצרי לוואי של זיקוק נפט הנחשבים רעלי מגע 

חרק. בנוסף, הגורמים לחנק ע"י חסימת פתחי הנשימה, ולכן דורשים כיסוי מלא של ה

השמן חודר את הקוטיקולה ופוגע במטבוליזם התקין של החרק )פועל כרעל ברקמת 

. כל ארבעת השמנים המינרליים שנבדקו (Marčić 2012) השומן( ובפעילות תאי העצב

שעות. יעילות גבוהה זו כנראה נובעת  24לאחר  94%הראו תמותת אקריות מעל 

  ימה של החרק.מפעילות השמן על מערכת העצבים והנש

השמנים הצמחיים מכילים תערובות מורכבות של טרפנואידים ותרכובות ארומטיות 

. תרכובות (Marčić 2012) שמקורם ממטאבוליטים משניים המופקים מתמציות צמחים

 AChEאלו פוגעות במערכת העצבים )פגיעה בקולטני אוקטופמין ועיכוב פעילות אנזים 

-לתמותת החרק. תוצאות הניסוי מראות ש'עדן שילד' ו המייצר מוליך עצבי( וגורמות

שעות, בהתאמה  24מהאקריות לאחר  99-100%'מטריקס' הראו תמותה גבוהה של 

לתמותה הצפויה מתכשיר שפועל על מערכת העצבים. לעומת זאת, התכשירים 'כתית' 

 שעות. על אף שדיכוי מערכת העצבים 24לאחר  74%-'תמר טק' הראו תמותה של כ-ו

אמור לגרום לתמותה גבוהה של האקריות כפי שנמצא במחקר זה, נראה שקיימים 

הבדלים בפעולת שמנים צמחיים שונים על מערכת העצבים ולכן לא ניתן להסיק לגבי 

 יעילותם באופן גורף. 



102 
 

 24לאחר  20%-חמישה מהתכשירים נמצאו כלא יעילים כנגד אא"מ )תמותה נמוכה מ

'פלומייט' שייכים לקבוצת חומרים -(. 'אפולו', 'ספיידר' וימים 3לאחר  45%-שעות ומ

הפועלים כמעכבי גדילה ומפריעים לביוסנטזה של  Clofentezine, Etoxazoleהנקראת 

כיטיו )המרכיב העיקרי בקוטיקולה(. לאחר חשיפה לחומר נוצר מחסור בכיטין ולכן 

ה תוך כדי בעת ההתנשלות, הנימפה לא מצליחה ליצור שלד חיצוני חדש ומת

. בעקבות כך, חומרים מעכבי גדילה והתנשלות יעילים יותר (Sparks 1996) תההתנשלו

כנגד דרגות צעירות המתפתחות )ומתנשלות( במהירות בניגוד לפרטים בוגרים שאינם 

. לכן, סביר להסיק שחוסר היעילות של התכשירים (Copping & Hewitt 1998) מתנשלים

  בוגרות.נובע מיישומם על אקריות 

הפועלת  Tetronic & Tetramic acid'מובנטו' שייכים לקבוצת חומרים שנקראת -'אנוידור' ו

( וכך מעכב Acetyl coA carboxylaseע"י חסימת אנזים חשוב בסינטזת חומצות שומן )

, יעיל בעיקר נגד ביצים, דרגות צעירות  spirodiclofen . החומר הפעיל,7גדילה והתנשלות

 .Marčić et al) הטלת הביצים של נקבות בוגרות, המביא לבסוף לתמותתןוביכולת 

. כפי שצוין מעלה, ייתכן מאוד שבדיקת התכשיר על אקריות בוגרות בלבד אינה (2011

 מעידה על פוטנציאל ההדברה של התכשירים. 

רוב התכשירים שנבדקו פועלים כרעלי מגע )חלקם דורשים כיסוי מלא וחלקם לא(, 

'מובנטו' המוגדרים כרעלי קיבה ופועלים רק לאחר -' ו5SC'מילבנוק', 'מסאי', 'מלבד 

שנאכלו ע"י החרק. על פי תוצאות הניסוי, לא ניתן לומר שרעלי הקיבה פועלים 

תמותה מיידית  100%'מסאי' הראו -באיטיות רבה יותר מרעלי המגע, שכן 'מילבנוק' ו

  של אקריות.

שתכשירים הפוגעים במערכת העצבים והנשימה )ע"י לסיכום, תוצאות המחקר מראות 

 90-100%חנק או פגיעה בייצור אנרגיה מטבולית בנשימה התאית( נמצאו יעילים )

שעות( בהדברת אא"מ. לעומתם, תכשירים מעכבי גדילה והתנשלות  24תמותה לאחר 

 אינם יעילים כנגד אקריות בוגרות. השפעת התכשירים על בקיעת ביצי אא"מ נבדקת

  בימים אלו.

(, 2016לאב, דצמבר -מבין התכשירים המותרים לשימוש בהדרים לייצוא )יתרו

שעות( ואחריהם  24תמותה לאחר  100%' נמצאו יעילים כנגד אא"מ )JMS'-'אולטראפז' ו

לאב, נאסר לשימוש -שעות( אשר על פי יתרו 24תמותה לאחר  86%'אקרימייט' )

 24'ספיידר', הראו אחוזי תמותה נמוכים לאחר -ו . 'אנוידור'15.8.16באירופה החל מ 

, בהתאמה(. תוצאות הניסוי 23%-ו 25.6%ימים מהטבילה ) 3( ולאחר 3%-ו 8.6%שעות )

מצביעות על מספר תכשירים נוספים שנמצאו יעילים כנגד אא"מ, חלקם מורשים 

'( 5SCבנולה' ו'', 'שמן לEOS' ,'L77בהדרים, אך לא לאא"מ )'מסאי', 'נירון', 'תיוביט', '

-וחלקם אינם מורשים בהדרים כלל )'דפנדר', 'מילבנוק' 'נקסטר', 'אקסמייט', 'אומייט', ו
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'עדן שילד'(. חלק מתכשירים אלו יצאו משימוש )'דפנדר'( או אינם מורשים לייצוא 

'אומייט'( ולכן לא מומלץ להמשיך לבחון -למדינות מסויימות )'מסאי', 'נירון', 'מילבנוק', ו

ותם להדברת אא"מ בפרדס. יש לפעול לבחינת התכשירים שנמצאו יעילים בניסוי א

כנגד אא"מ בפרדס, את מהירות התאוששות אוכלוסיית האקרית לאחר הריסוס ואת 

הפיטוטוקסיות לצמח, ובמידה והנתונים חיוביים, לפעול לרישוי התכשיר להדרים כנגד 

  אא"מ.

 

 תודות

העבודה המשותפת בניסויי המעבדה ובאחזקת  על מעבדהב עוזרות המחקרל תודה

שסיפק לנו )גילת( גידול האקרית האדומה המזרחית. תודה לדני הרוש מבית הגרעין 

 וניצן רוטמן( מדריך הדרים, בית אריזה בוסתן שאן)את זרעי הוולקה. תודה לדוד גפן 

על מידע והכוונה לגבי פעילות האקרית בפרדס באזור העמקים ותודה לבועז  )שה"מ(

  באיסוף האקריות מהפרדס.)שה"מ( ודניאל קלוסקי  )פקח מזיקים(, עינת גרזון הרפז
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 הדברה משולבת של אקרית החלודה בפרדס

 2014סיכום ניסוי פרדסיה 

, אמיר 3, יואל דריישפון2יונתן אברהמס ,1, אריק פלבסקי1מור סלומון, שרון וורבוג

  4ושמעון שטיינברג 4גרוסמן

 החקלאות משרד ,הקרקע שימור אגף2; מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, נווה יער1

 בע"מ, שדה אליהו בי-ביו4; אור פרי מהדרין חברת3; הכפר ופיתוח

 

 מבוא

 Euseiusפוטנציאל ההדברה של אקרית החלודה על ידי מיני אקריות טורפות מהסוגים 

בסדרה של ניסויים על שתילים במעבדה,  .(2013 – 2009הודגם לאחרונה ) Iphiseius-ו

 (, נמצאה הדברה מלאה של אקרית החלודה.Maoz et al. 2014בבית רשת ובפרדס )

ביישום בפרדס, עוצמת ההדברה של האויבים הטבעיים חלקית בשל שימוש בתכשירי 

בררניים הפוגעים בהם. מהמחקרים עולה הצורך לשמר את -הדברה כימיים לא

האקריות הטורפות בפרדס לאחר הפיזור ע"י אספקת אבקת פרחים כתוספת מזון, 

במחקר רב שנתי  כאשר הדרך היעילה ביותר הינה באמצעות אספקת צמחי כיסוי.

במטעי אבוקדו לא מרוססים בתוספת עשב רודס, נמצאה עלייה באוכלוסיות האקריות 

(. אולם שיטה זו נכשלה כאשר יושמה בפרדס, Maoz et al., 2011הטורפות במטע )

דאי בשל רחף חומרי הדברה מחלקות סמוכות שפגע קשות באוכלוסיות ווקרוב ל

אלו הצענו לבחון את יעילות ההדברה הביולוגית האקריות הטורפות. בעקבות ממצאים 

באמצעות אקריות טורפות וצמחי כיסוי בחלקות מבודדות מרחף חומרי הדברה, תוך 

 כתחליף לתכשירי ההדברה הכימיים, במידת הצורך.  EOSשימוש בשמן מינרלי 

 

 שיטות

 אור-דונם בפרדס חב' מהדרין פרי 5של לצורך המחקר נבחרה חלקת שמוטי בשטח 

בפרדסיה. החלקה מבודדת מחלקות הדרים אחרות )גובלת בחלקות אבוקדו בשתי 

פאות( העלולות להשפיע על הניסוי באמצעות רחף חומרי הדברה. שלושה מיני 

בכל  פוזרו Iphiseius degenerans -ו Euseius scutalis ,E. stipulatusאקריות טורפות 

בכדי לאפשר זמן להתבססותן. בנוסף,  2014החלקה בחודשים מרץ, אפריל ומאי 

מקטעי עשב רודס כצמח כיסוי פוטנציאלי הועברו מפרדס זיתא )חדרה( ונשתלו 

( בנוכחות עשב רודס 1בחלקה ליצירת שני טיפולי הדברה באמצעות אקריות טורפות: )

לטיפול(. בכדי ללמוד את פיזור  חזרות 2עשב רודס ) ( בהעדר2) -, ו(ספק אבקה)

)צלחת פטרי גרגרי האבקה במרחב, אחת לחודש הוצבו בחלקה מלכודות אבקה 
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במרחקים שונים מעשב הרודס למשך יממה. גודל אוכלוסיית דביקה בגובה מטר( 

האקריות הטורפות ואקרית החלודה נבדק בחלקה פעם בחודש באמצעות הכאת 

, בהתאמה. בשל כמות הפרי חזרות( 10) ת מגדלתספירת פרטים בשדה זכוכיוענפים 

הנמוכה מאוד בחלקה, הוחלט ע"י חב' מהדרין לא לרסס כלל כנגד אקרית החלודה. 

ולכן נבחנה רק השפעת האקריות הטורפות  EOSלא בוצע ריסוס בשמןעקב זאת, 

. מועד קטיף הפרי נקבע בנוכחות או העדר צמחי כיסוי על אוכלוסיית אקרית החלודה

. הפרי נקטף לפי טיפולי הניסוי כך שמכל טיפול 20.01.15י חברת מהדרין לתאריך ע"

פירות. כל פרי נבחן לנוכחות אקרית חלודה ורמת הנזק בפרי  100נלקח מדגם של עד 

 -מתאים לשוק מקומי, ו -( נזק קל 2סטנדרט יצוא, ) –( ללא נזק 1רמות: ) 3דורגה לפי 

 הפרי לא נשלח אחר קטיף לבית אריזה. ה. יתעשילעודו יי –( נזק כבד 3)

 

 תוצאות ודיון

 אקרית החלודה ואקריות טורפות

אוכלוסיית אקרית החלודה עלתה בצורה חדה בדגימת אוגוסט הן בשורות הסמוכות 

א,ב(. אך בניגוד למאות אקריות החלודה 1 תרשימיםוהן ברחוקות מעשב רודס )

, בעצים הסמוכים לעשב הרודס נספרו רק שנספרו בעצים הרחוקים מעשב הרודס

 פחות(.  10עשרות בודדות )פי 

לערך  4מספר האקריות הטורפות )מכלל המינים( שנדגמו בעלי העצים היה גבוה פי 

בעצים הסמוכים לעשב הרודס לעומת עצים רחוקים ממנו. מספר אקריות החלודה 

חוקים מהעשב מזה בעצים הר 10בעצים הסמוכים לעשב הרודס היה נמוך פי 

. אי לכך, ניתן להסיק שבעצים הסמוכים לעשב הרודס, המספר (ב1-ו א1 תרשימים)

 הנמוך של אקריות החלודה נבע ממספרם הגבוה של האקריות הטורפות בעצים אלו. 
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מין אחר  כל צבע מצייןואקריות טורפות )ה לופה )כתום( דלש: ממוצע אקריות חלודה 1 תרשים

( לדגימה לאורך חודשי הניסוי בעצים סמוכים לעשב רודס )א( ובעצים של אקרית טורפת

 רחוקים מעשב רודס )ב(. 

 

יה במספר האקריות הטורפות לדגימה בחודש ספטמבר כנראה נבעה מהעליה יהעל

נטרף בין שתי האקריות. -במספר אקריות החלודה באוגוסט ומצביעה על יחסי טורף

 .Eהאקריות הטורפות בסמוך לעשב הרודס כלל בעיקר את האקרית  הרכב מיני

stipulatus )אדום( ואחריה האקרית האומניבורית )טורף כל( A. swirskii  .)סגול(

הראשונה הינה אקרית הניזונה מהעלה שנמצאה בעבר יעילה נגד אקרית החלודה 



108 
 

(Maoz et al. 2014.ולכן פוזרה בפרדס והתבססה בצורה יפה )  מעט פרטים נמצאו

וייתכן והאקרית נדחקה תחרותית והעדיפה את עצי  E. scutalisמאקרית נוספת שפיזרנו 

)כחול(  I. degeneransהאבוקדו הסמוכים לחלקת השמוטי. האקרית השלישית שפיזרנו 

, אך ניכר שהיא E. stipulatusנמצאה במהלך הניסוי במספרים נמוכים יותר מאלו של 

נמצאת באופן טבעי  A. swirskii(. האקרית א1 תרשיםית חלודה )מדבירה את אקר

 .I -ו E. stipulatusבפרדס, אך יעילותה כנגד אקרית החלודה פחותה מזו של האקריות 

.degenerans (Palevsky et al. 2003; Maoz et al. 2014 for E. scutalis בניגוד לדינמיקת .)

וכלוסיית הטורף לאחר עליה באוכלוסיית נטרף בה אנו מצפים לראות עליה בא-טורף

הנטרף, כאן לא נצפית מגמה זו. חברת )כמות הפרטים ממספר מינים( האקריות 

עולה משמעותית לאחר העליה באוכלוסיית אקרית החלודה בחודש  אינההטורפות 

יה במספר האקריות יאוגוסט בשני הטיפולים. הנתונים מצביעים על כך שהעל

נות אבקת הרודס ואינה מתרחשת בנוכחות אקרית החלודה הטורפות נובעת מזמי

( של האקריות הטורפות טוב fitnessבלבד. בנוסף, נראה שההתבססות והכשירות )

יותר בתזונה המורכבת מאקרית החלודה ואבקת הרודס בניגוד לתזונה המורכבת 

)מ.  A. swirskiiמאקרית החלודה בלבד. ממצאים אלו תואמים לנמצא במחקר על 

  קול, לא פורסם(. סלומון ומ.

 מלכודות אבקה

עשב הרודס פורח מחודש יולי ועד דצמבר ומספק אבקת פרחים הנישאת ברוח 

לאקריות הטורפות בעצי הפרדס. מספירת גרגרי האבקה במלכודות עולה שעצים 

( mean±SE: 9.2±4.8יותר אבקה בחודש יולי ) 5הסמוכים לעשב הרודס מקבלים פי 

(. עם 3±1.5 -ו 6.7±2.3בספטמבר ) 2.25( ופי 1.75±0.8רחוקים מהעשב )מאשר עצים 

זאת, חשוב לציין שהערכים שהתקבלו נמוכים מהצפוי וייתכן שהצבת המלכודות בין 

  העצים פגעה בכושר איסוף האבקה.

 הנזק לפרי בקטיף

מהפרי  98%למרות נוכחות אקרית החלודה בחלקה, לא ניכר נזק משמעותי בפרי. 

ם הסמוכים לעשב הרודס דורגו ללא נזק ויועדו לייצוא. בעצים הרחוקים מעשב בעצי

דורג כבעל נזק קל  3%ה, ימהפרי דורג כבעל נזק כבד ומיועד לתעשי 11%-הרודס, כ

   (.1; תמונה 2תרשים נמצא ללא נזק ) 86%ומרבית הפרי, 
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: אחוז הנזק לפרי מתוך הפרי שנדגם בחלוקה לשלוש רמות נזק על פי מרחק מעשב 2 תרשים

 רודס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמות נזק שונות מנוכחות אקרית החלודה בעת הקטיף :1מונה ת

  

 נזק קל ללא נזק נזק כבד
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 מסקנות

וגבוהה בעצים  רמת אקרית החלודה הייתה נמוכה בעצים הסמוכים לעשב רודס

 .הרחוקים ממנו

  רמת האקריות הטורפות הייתה גבוהה יותר בעצים הסמוכים לעשב רודס מאשר

 .באלו הרחוקים ממנו

  האקריות הטורפות שהדבירו את אקרית החלודה הןE. stipulatus ו-I. degenerans . 

  גודל חברת האקריות הטורפות עולה משמעותית עם הופעת פריחת עשב הרודס

 .נו תלוי באוכלוסיית אקרית החלודהואי

  עיקר הנזק לפרי נגרם בעצים הרחוקים מעשב הרודס בהם נדגמו אוכלוסיות

 .נמוכות של אקריות טורפות

 

 תודות

אור -לחברת מהדרין פרילשותפיי למחקר )ראי/ה מעלה(. תודה להודות  יברצונ

ני על ב, אתי מלמד ומוטי כו)נווה יער( ולאנשיה על ביצוע המחקר בשטחה, לשירה גל

העזרה בזיהוי האקריות, ספירת מלכודות ומיון הפרי בקטיף. תודה לענף ההדרים, 

 . 2014מועצת הצמחים על מימון המחקר בשנת 
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 ?ולאן ָפנֵינּו מועדות, הדברה ביולוגית של אקרית החלודה מה למדנו

 2ואברהם גמליאל 1מור סלומון, ניצן רוטמן

המכון 2; החקלאותההדרכה והמקצוע, משרד  תחום הדרים אגף הפירות, שירות1

 חקלאית, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני בית דגן  להנדסה

 (19-22: 115(, 2016)המאמר פורסם ב'עת הדר' )

 

 

 

 

 

 

 כספי( רועי - אקרית חלודה )צילום

, כמזיק קשה בהדרים, אין צורך Phyllocoptruta oleivoraעל חשיבות אקרית החלודה, 

להכביר במילים. יחד עם זאת, אחרי שנים של מחקר בהדברה ביולוגית של אקרית זו, 

ריסוסים בעונה במקרים קשים בכדי לשמור את אוכלוסייתה  4-5עדיין יש צורך לבצע 

מה בוצע בנושא הדברה ביולוגית עד  (.2015)ניצן רוטמן, מתחת לסף הנזק הכלכלי 

מאמר על  להמשך? על כל אלו, במאמר שלפניכם. ומה תכניות המחקרהיום? 

 ע"י ד"ר רועי כספי 2011-של אקרית החלודה פורסם ב הביולוגיה

(http://www.plants.org.il/uploadimages/hadbaram-akarit.pdf). 

תצפיות ראשוניות של מגדלים ודגימות מפרדסי תפוז ופומלית באזור השרון בשנים 

אוכלוסיית אקרית  שנים קודם לכן, העידו על 10בחלקות שלא רוססו  2000-2002

(. בחלקות נמצאה 2011)ארגוב וחוב'  חלודה נמוכה ביותר ללא נזק אופייני לפרי

של בחורף ובאביב ו Iphiseius degenerans האקרית הטורפתאוכלוסייה גבוהה של 

אקרית  שלטורפות ן , שתיהבחודשי הקיץ Amblyseius swirskiiהאקרית הטורפת 

חלקות תפוז ואשכולית לבנה  2. באותן שנים נדגמו (Palevsky et al. 2003) החלודה

בעלות היסטוריית ריסוס במגוון תכשירים, שלא רוססו בתקופת הדגימה. בחלקות אלו 

האקריות הטורפות  .נזק בפרי 50%-נמצאה אוכלוסייה גבוהה של אקרית החלודה וכ

. התאוששות באוכלוסיית האקריות הטורפות בחלקות המרוססות לא נצפווכמעט 

שנים, ולכן הסיקו  3וירידה ברמת אקרית חלודה נצפתה בחלקה שלא רוססה במשך 

שנים בריסוס תכשירי הדברה על מנת לאפשר  3החוקרים שדרושה הפסקה של 
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הימנעות . (Palevsky et al. 2003) התבססות מחדש של אקריות טורפות בפרדס

ָפנֵינּו להדברה המשלבת  ולכן מתכשירי הדברה אינה רלוונטית בפרדס מסחרי,

תכשירי הדברה יעילים כנגד אקרית החלודה וידידותיים לאויבים טבעיים 

גישה זו תעזור בשמירת המאזן האקולוגי בפרדס גם בכלל ולאקריות טורפות בפרט. 

 כנגד מזיקים אחרים, כגון כנימה אדומה.

 .Iבוצעו פיזורי זריעה של האקרית  2006-ו 2003בשנים : סף מזוןאבקת פרחים כתו

degenerans האקרית של בפרדס אשכולית לבנה בשיבולים וA. swirskii שמוטי  פרדסב

ואשכולית לבנה ביסודות, על מנת לבחון את השפעתן על אקרית החלודה. בשני 

המקרים נצפתה עליה באוכלוסיות האקריות הטורפות, אך ללא השפעה על אקרית 

החלודה. החוקרים הסיקו שהסיבה לכך נעוצה בהעדר מזון אופטימלי כדוגמת אבקת 

. (Maoz et al. 2014) האקריות פרחים המאפשר התפתחות והתבססות טובה יותר של

הועמדו שתילי  ( בו2008/9בית העמק )פרדס בובניסוי ב אכן, בניסויי שתילים במעבדה

בסמוך או  Euseius scutalisוולקה מאולחים באקרית החלודה והאקרית הטורפת 

נמצא שאבקת הפרחים שנישאה ברוח גרמה לעליה משמעותית במרחק מעשב רודס, 

 ית הטורפת ולהדברת אקרית החלודה לכדי מספרים אפסיים.באוכלוסיית האקר

בשתילים רחוקים מעשב הרודס לא נמצאו אקריות טורפות ואוכלוסיית אקרית החלודה 

שלא ניתן לבצע מניסויים אלו עולה (. Palevsky et al. 2011הייתה גבוהה מאוד )

מזון הדברה ביולוגית באמצעות אקריות טורפות ללא שילוב אבקת פרחים כ

 חילופי. 

לא  (Gan-Mor et al. 2010) באמצעות רובה אלקטרוסטטיעל העצים  הרבצת אבקה

 תגברה את אוכלוסיית האקריות הטורפות שפוזרו ולא הביאה לירידה באקרית החלודה

ארבעה ניסויים בפרדסים שונים בארץ )לדוגמא, בית . לעומת זאת, (2011)ארגוב וחוב' 

 ת טורפות התבססו רק בחלקות סמוכות לעשב רודסשאקריו( הראו 2010שערים 

 . בחלקת פומלו בעכו(Maoz et al. 2014לעומת ביקורת הרחוקה מעשב הרודס )

ואוכלוסיית אקרית החלודה נמוכה פי  4אוכלוסיית האקריות הטורפות הייתה גדולה פי 

. ממחקרים אלו עולה ממנו עצים רחוקיםבעצים סמוכים לעשב הרודס לעומת  5

שאבקה טרייה הנפוצה באופן יומיומי בזרמי הרוח, נותנת כיסוי טוב יותר 

מאשר הרבצת  ואיכות אבקה טובה יותר להתבססות האקריות הטורפות

 אבקה.מלאכותית של 

נישאת ברוח טרייה ה עשב הרודס פורח מחודש יולי ועד דצמבר ומספק אבקת פרחים

 .Maoz et al) הטורפות קריותהא בהתבססות ותומכת שורות בפרדס 5-למרחק של כ

באמצעות  לצורך התבססות יעילה של אקריות טורפות בפרדס. על כן, (2011

ניסוי שנערך בפרדס שמוטי ב. שורות 5עשב כל את היש לשתול עשב רודוס, 
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 Euseius -ו I. degeneransנמצא שאוכלוסיית האקריות הטורפות,  2014בפרדסיה 

stipulatus  בסמיכות לעשב רודס ומס' אקריות החלודה היה נמוך פי  4הייתה גבוהה פי

מהפרי  98%בהשוואה לעצים רחוקים מעשב הרודס )(. בשורות הסמוכות לעשב,  10

(. סיכום הניסוי 1בחלקות רחוקות מעשב הרודס )תמונה  80%דורג לייצוא, לעומת 

רית החלודה בפרדס' תחת הכותרת 'הדברה משולבת של אק מפורסם בחוברת זו

 (.2014)פרדסיה 

במהלך המחקר על האקריות הטורפות : נים היעילים בהדברת אקרית החלודההמי

נערכו ניסויים רבים להבנת יכולתן של האקריות הטורפות לשמש כאויבים טבעיים של 

שהמינים המתמחים באכילת אבקת אקרית החלודה. ניסויים לאורך השנים הראו 

, הם הטורפים הטובים ביותר כנגד E. stipulatus -ו I. degeneransפרחים, 

 Maoz et) קיימא בפרדס-להדברה ביולוגית בת אקרית החלודה ולכן מתאימים

al. 2015)  (. מינים אלו גם ניזונים מהצמח, ולכן הזן והכנה של העץ עלולים 1)טבלה

 להשפיע על התבססות אקריות טורפות בפרדס.

בצע כעת בשתילים ממספר וזנים וכנות. עדיין מוקדם להסיק מחקר בנושא זה מת

 .שחשובה מאוד ההתאמה בין האקרית הטורפת לזן ההדרמסקנות, אך מסתמן 

יולי, ולכן התקופה -בנוסף, אוכלוסיית אקרית החלודה מגיעה לשיאה בחודשים יוני

 .Iהקריטית להדברה היא באביב כאשר אוכלוסיותיה נמוכות. אוכלוסיית האקרית 

degenerans ו- E. stipulatus בפרדס גדולה יותר בחודשי החורף והאביב (Palevsky et al. 

כולות להקטין את אוכלוסיית אקרית החלודה עוד לפני יאקריות אלו ייתכן ו, ולכן (2003

 . התפרצותה בתחילת הקיץ

 1טבלה 

 מינים עיקריים של אקריות טורפות בפרדס הניזונות מאקרית החלודה

 מין האקרית
 הטורפת

 צורת אכילה תפוצה
התאמה להדברה 
 ביולוגית בפרדס

Iphiseius degenerans 
שכיח במישור 

 החוף

 √ מתמחה*

Amblyseius swirskii **טורף כל - 

Euseius scutalis 
שכיחות נמוכה 

 בכל הארץ
 מתמחה

- 

Euseius stipulatus √ 

Typhlodromus athiasae 
שכיח בעמקים 

 הפנימיים
 - טורף כל

 

 באכילת אבקת פרחים, ניזונה מרקמות הצמח -( specialist*מתמחה )

 ממגוון מיני חרקים בפרדס ואבקת פרחיםניזון  –( generalist**טורף כל )
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מידת ההשפעה של תכשירי ההדברה על האקריות הטורפות : אקריות ותכשירי הדברה

בפרדס חשובה להצלחת ההדברה המשולבת. מחקרים שבוצעו באשכולית אדומה 

שרחף תכשירי הדברה מריסוס חלקות (, הראו 2010בבית שערים וברמת יוחנן )

. עם זאת, באוכלוסיית האקריות טורפות בחלקות הדיגוםסמוכות גרם לירידה 

על עצים שנחשפו לרחף של אבמקטין וגופרית, אך נמצאו בסמיכות לעשב רודס נמצאו 

ארגוב ) יותר אקריות טורפות לעומת עצים שגם נחשפו לרחף אך רחוקים מעשב הרודס

של שהימצאות אבקת פרחים מאפשרת התאוששות ייתכן מאוד  (.2011וחוב' 

 . אוכלוסיית האקריות הטורפות לאחר ריסוס

ריסוסי שמן אולטראפז במקום  2-כ 2015/16בחלקות פרדס בקיבוץ דן, רוססו בעונת 

 70-80%תכשירי הדברה קונבנציונליים. בעקבות ריסוסים אלו דיווח המגדל על אריזת 

בשנים פרי ארוז  50-60%מהפרי ללא נזק של אקרית חלודה או כנימה אדומה לעומת 

הניסוי ממחיש שיש לבחון תכשירי הדברה רכים כתחליף אפשרי קודמות. 

 . לתכשירים קונבנציונליים, בשילוב או בהעדר אקריות טורפות

יישום תכשירי הדברה מבוסס על פיזור כמות קטנה של : יישום תכשירי הדברה בפרדס

הדברה הוא שילוב חומר פעיל באופן אחיד על פני שטח גדול. יישום נכון של תכשירי 

של בחירת שיטת הריסוס והמרסס היעילים והתאמתם ליישום תוך התחשבות בגורמים 

בריסוס עצים נבלם זרם האויר מהמרסס  האובייקטיבים )פגע, צמח, תנאי הסביבה(.

 צירי מייצרים מפוח על המבוססים מפוח ע"י העלווה ומתפצל לכיוונים רבים. מרססי

 יציאת מקור .המפוח בהיקף האוויר נמוכה, ומזרימים את תבמהירו גדולים אויר נפחי

 בלתי תרסיס מרבץ מתקבל נמוך יחסית, ולכן ובגובה המרסס צידי משני ממוקם האוויר

ס )פרנקל מצאים במרחקים שונים ממקור התרסיעל העלווה, הפרי והענפים הנ אחיד

 .(1977; פרנקל וחוב'  1986

מתאימים לריסוס בתנאי הפעלה לא נכונים, אילוץ מרסס ומרכיבים אחרים שאינם 

יגרום לריסוס לא יעיל העלול לגרום נזק סביבתי, שאריות רעל במקום שבו לא היה 

צורך בהימצאות התכשיר, ופגיעה באויבים טבעיים. מחקרים שנעשים במכון להנדסה 

חקלאית בשיתוף מדריכי גידול והגנת הצומח, מפתחים כלי ריסוס ושיטות ריסוס 

ות, אשר מתמקדים בהתאמת מבנה המרסס לפרדס. על כלי ריסוס אלו לכסות חדש

שטח צמח גדול )עץ( במרחק משתנה ממוקד הריסוס. בנוסף, טכנולוגיית הריסוס 

 קרקע פני הפרדס בעל ששטח במתאר לנוע שיכול צריכה להיות משולבת על כלי

 בפרדס בבטיחות ועלנ כדי נמוך כובד מרכז בעל להיות חייב כן, המרסס ועל משתנה

טכנולוגיית הריסוס במרססים אלה .קרובות ורחוקות  ,המטרות כל את לכסות וכן

מכוונת להגעה יעילה של התכשירים לפגעים אותם אנו רוצים להדביר בכמות תכשיר 

 ובנפח תרסיס מוקטנים.



115 
 

 כיצד ממשיכים מכאן?

בכדי לשנות את ממשק ההדברה של אקרית החלודה יש צורך בתוצאות נוספות 

 מראות את הקשר בין טיפולי הניסוי לנזק המתקבל בפרי. בפרדס ה

לאור האמור לעיל, כיווני המחקר יתמקדו בהדברה כימית וביולוגית והשילוב של 

 . שניהם

 תודות

 ופרויקטיםלה בניסוי בפרדסייה על שיתוף הפעו שרון ורבורגו תודה לד"ר אריק פלבסקי

יואב גזית, רועי ותודה ל ,נוספים. תודה לאתי מלמד על עבודתה בכל הקשור לאקריות

 כספי ודורון טימר על הערותיהם המקצועיות על המאמר. 

 

 ספרות

. הדברה ביולוגית של אקרית 2011מור, ש. אברהמס, י. שטיינברג, ש. ופלבסקי, א. -ארגוב, י., גן

-864-0045בהדרים באמצעות שימור ותגבור אקריות טורפות. דו"ח לתוכנית מחקר החלודה 

 , משרד החקלאות, המדען הראשי. 10

. יישום חומרי הדברה. מתוך מכונות חקלאיות" עקרונות ושימושים )י. אלפר, 1986פרנקל, ה. 

 עמודים.  336עורך( הוצאת מסדה 

. פיתוח מרסס היקפי לנפח קטן במטע הנשיר. 1977פרנקל, ה., גרוס, י., ריבן, י., מאיר, ד. 

 .270-277השדה, נ"ח 
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rust mite Phyllocoptruta oleivora (Acari: Eriophidae): augmentation and conservation 

biological control in Israeli citrus orchards. Exp. Appl. Acarol. 63: 295-312.  

Maoz, Y., Gal, S., Argov, Y., Domeratzky, S., Coll, M. and Palevsky, E. 2015. Intraguild 

interactions among specialised pollen feeders and generalist phytoseiids and their effect 

on citrus rust mite suppression. Pest Management Science doi: 10.1002/ps.4073. 

Palevsky, E., Argov, Y., Ben-David, T. & Gerson, U. 2003. Identification and evaluation of 

potential predators of the citrus rust mite, Phyllocoptruta oleivora, in Israel. Systematic & 

Applied Acarology 8: 39-48.   

Palevsky, E. Gal, S., Maoz, Y. et al. 2011. Windborne pollen provisioning cover crops (WPPCC) 

for enhancing the population levels of Euseius scutalis and improving citrus rust mite 

control. IOBC/wrps Bulletin 62: 93-97.  
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  Euseius elinae האקרית הטורפת ע"יאקרית החלודה ת טריפ

 , סילבי דומרצקי, נתי ווינבלום ואתי מלמדמור סלומון

 מבוא

מהווה מזיק מפתח  Phyllocoptruta oleivora (Eriophyidae)אקרית החלודה של ההדר 

בגידולי הדרים שנים רבות. בעקבות צמצום חומרי ההדברה המורשים לייצוא בהדרים, 

( והסלידה הציבורית בזמנו משימוש בחומרי הדברה, 1999ירידה ביעילותם )דריישפון 

פנה 'המכון להדברה ביולוגית' לשימוש באויבים טבעיים )הדברה ביולוגית( כנגד 

מיני  3ייבאה ד"ר יעל ארגוב  1990-92(. בשנת Argov et al. 2002אקרית החלודה )

 Euseius elinae Schichaאקריות טורפות מאוסטרליה אשר אחת מהן היא האקרית 

(Phytoseiidae) באוסטרליה, האקרית נחשבת כאויבת טבעית טובה כנגד אקרית .

האקרית האדומה  ,Aceria sheldoni, אקרית פקעי ההדר, P. oleivoraהחלודה של ההדר, 

 Brownוהאקרית  Panonychus citri, האקרית הארגמנית, Tetranychus urticaeהמצויה, 

citrus rust mite ,Tegolophus australis (Smith et al. 1997 .)932,000  פרטים של

פרדסים לא מרוססים בארץ )מהנגב ועד עמק החולה( בין השנים  15-האקרית פוזרו ב

1992-1998 (Argov et al. 2002 דיגומים שביצעה יעל בפרדסים בין השנים .)1992-1999 ,

 (. Argov et al. 2002הראו שהאקרית לא התבססה בפרדס )

ברמת גרעין רבייה.  E. elinaeבמשך יותר מעשור, המשיך המכון לגדל את האקרית 

לות בכדי לגבש החלטה האם להמשיך בגידול האקרית, ביצעתי ניסוי לבדיקת יעי

את אקרית החלודה בנוכחות ובהעדר אבקת פרחים בתנאי  E. elinaeהטריפה של 

 מעבדה.

 

 שיטות

דיסקיות עלה וולקה הונחו על ג'ל פוליאקרילאמיד ושימשו כמצע לניסוי. כל דיסקית 

. דיסקיות בטיפול E. elinaeאקריות חלודה ונקבה בוגרת של האקרית  20-אולחה ב

שעות מהכנסת  24שבוע. כל  –אבקת סוף. משך הניסוי הכולל אבקת פרחים קיבלו 

האקרית הטורפת, ספרנו את מס' אקריות החלודה המתות, השלמנו אקריות חלודה 

במידת הצורך. בנוסף, ספרנו את  האקריות לעלה והוספנו אבקה טריי 20מתות לכדי 

  .JMP13מס' הביצים שהטיל האקרית הטורפת. ניתוח הנתונים בוצע באמצעות תוכנת 

מכיוון שהאקרית הטורפת בגידול מעבדה זמן רב, העברתי מדגם לאיתן רכט, היחידה 

לאנטומולוגיה, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות לצורך הגדרה טקסונומית 

  לרמת המין.
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 תוצאות

. E. elinaeהגדרת האקרית ע"י איתן רכט אישרה שהאקרית בגידול המעבדה היא אכן 

מניתוח הנתונים עולה כי אין הבדל במס' אקריות החלודה שנאכלו ליום בין ימי הניסוי 

(, ולכן הנתונים חוברו יחד p=0.2ללא אבקה:  p=0.57;בכל אחד מהטיפולים )אבקה: 

 E. elinaeונבדק ההבדל בין הטיפולים. מס' אקריות החלודה שנאכלו ביום ע"י האקרית 

 תרשיםקה לעומת הטיפול בו סופקה אבקה לאקריות )היה גבוה יותר בטיפול ללא אב

1 :n=36, t=-4.9, p<0.0001 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שגיאת תקן( שנאכלו ע"י אקרית טורפת ביום, בטיפול עם  ±: מס' אקריות )ממוצע 1 תרשים

 אבקרה וללא אבקה. 

 

החלודה, שרדו עד תום הניסוי  אקריות הטורפות שקיבלו אבקת פרחים בנוסף לאקריות

 ,n=56) ימים(. לעומתם, אקריות שלא קיבלו אבקה מתו כבר ביום הרביעי של הניסוי 7)

X2=15.47, p<0.0001 זאת למרות שאקריות אלו טרפו מס' רב יותר של אקריות חלודה .)

 מאשר אקריות שקיבלו אבקת הפרחים. 

 

פוטנציאל הרבייה שלה. אקריות המזון שקיבלה האקרית השפיע בצורה ניכרת על 

שקיבלו אבקת פרחים הטילו יותר ביצים ליום לעומת אקריות שלא קיבלו אבקת פרחים 

 (. n=43, z=-5.2, p<0.0001 ;2 תרשים)
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שגיאת תקן( שהוטלו ע"י אקרית טורפת ליום, בטיפול עם  ±: מס' ביצים )ממוצע 2 תרשים

 אבקרה וללא אבקה. 

 

 דיון

טרפה מס' גבוה יותר של אקריות חודה  E. elinaeמהתוצאות עולה שלמרות שהאקרית 

(, העדר אבקת הפרחים בתזונתה פגע בכושר 1 תרשיםליום בטיפול ללא אבקה )

( אשר לא נצפו בטיפול בו האקריות ניזונו 2 תרשיםהשרידות שלה ובפוטנציאל הרבייה )

 מאקרית החלודה ואבקת פרחים.

 IV (McMurtry & Croftנחשבת טורפת ג'נרליסטית )כוללנית( מסוג  E. elinaeהאקרית  

(, אך פוטנציאל הרבייה הגבוה polyphagous( הניזונה מטווח מסויים של מיני טרף )1997

(. אקריות McMurtry & Rodriquez 1987ביותר מתקבל כאשר ניזונה על אבקת פרחים )

)כדוגמת אקרית החלודה( לעומת  eriophyidsמעדיפות לטרוף מיני  Euseiusמהסוג 

tetranychids ( אך אקריות אלו אינן מהוות מזון הולם עבורן ,)אקריות קורים(Abou-setta 

& Childers 1989 אבקת הפרחים חשובה מאוד כמרכיב קבוע בתזונה של האקרית .)

נמצאה  Queensland -( ואכן, בפרדס אשכוליות בSmith et al. 1997) E. elinaeהטורפת 

צפיפות גבוהה של האקרית הטורפת על העצים בעקבות אספקה קבועה במשך כל 

 .(Smith et al. 1997השנה של אבקת פרחים מעשב רודס בפרדס )

E. elinae  מצויה ברצועת החוף המזרחית של אוסטרליה הכוללת אתQueensland  בעלת

(. Walter 1999נת באקלים ממוזג )המאופיי New South Walesהאקלים היבש ולח ואת 

למרות האקלים האוסטרלי הדומה לזה שלנו, והימצאות מיני טרף רבים מהם היא 

 (. Argov et al. 2002לא התבססה בפרדסי ארצנו ) E. elinaeניזונה, האקרית 
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לאור ממצאי הניסוי ונתונים אלו, סביר לשער שהמחסור באבקת פרחים בפרדס, 

חות והרבייה של האקרית, מהווה אחת הסיבות העיקריות לאי החיונית מאוד להתפת

קיימים מיני אקריות טורפות נוספים, , E. elinae התבססותה בפרדסים בישראל. כדוגמת

, המסוגלים לבצע הדברה ביולוגית יעילה Okiseius subtropicusכגון האקרית הסינית 

ח המספק אבקת פרחים של אקריות מזיקות בפרדסים בארץ, אם רק נשכיל לשלב צמ

 בממשק הדברה החיונית ביותר לקיומן בפרדס. 

 

 תודות

על גידול האקרית שנים ו על העבודה המשותפת בניסוי לטכנאיות המעבדה תודה

 ספקת זרעי הוולקה. אעל  , גילת,רבות. תודה לדני הרוש מבית הגרעין

 

 ספרות

 .284-285: 53. הדברת מזיקים בהדרים. עלון הנוטע 1999דריישפון, י. 
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Entomol. 18:665–69. 

Argov, Y., Amitai, S., Beattie, G.A.C. & Gerson, U. 2002. Rearing, release and establishment 

of imported predatory mites to control citrus rust mite in Israel. BioControl 47: 399-409. 
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Ecology of Insects, Mites and Spiders, ed. Slansky, F. & Rodriquez, J. New York: Wiley & 

Sons. Pp 1016. 
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Integrated pest management in Australia. DPI Queensland.  

Walter, D.E. 1999. Review of Australian Asperoseius Chant, Euseius Wainstein, Okiseius Ehara 
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Australian Amblyseiinae and descriptions of two new species. Australian Journal of 
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 השפעת הזנת העץ על אקרית החלודה

 1מור סלומון וערן רווה

 מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, גילת1

 מבוא

הקרקע החקלאית חשוב לשמירה על פוריות הקרקע ולקבלת צמחים ותוצרת  דישון

(, Nחקלאית אופטימלית. שלושת הנוטריינטים המרכזיים בהזנת הצמח הם חנקן )

חשוב להרכבת  N-( וריכוזם בצמח הינו בין הגבוהים ביותר. הP( וזרחן )Kאשלגן )

הפוטוסינתזה, במיוחד בתקופת חלבונים, חומצות גרעין וכלורופיל, ולכן חיוני לתהליך 

אחראי ליצירת הפוטנציאל האוסמוטי בתא ולחץ הטורגור, ומשפיע על  K-הלבלוב. ה

מהווה  P-(. הMarschner 1995בקרה על הפיוניות בעלה ) תמאזן המים בצמח באמצעו

בתאי הצמח ולכן חיוני בתהליכים רבים כמו  ATP)מרכיב מרכזי במולקולת האנרגיה )

חיוני לרבייה )פרחים  P-ה, הובלת נוטריינטים בצמח ועוד. בעקבות כך, ההפוטוסינתז

 (.Armstrong 1999וזרעים( וגדילה )עלים, גבעולים, שורשים( אופטימליים )

עלייה ברמת הנוטריינטים בצמח גורמת לעלייה בגדילת הצמח ויבולו עד לנקודה בה 

(. Raveh 2013פעמון( ) תוספת נוטריינטים גורמת לירידה ביבול המתקבל )עקומת

צמחוניים בעקבות ריכוזי  ומזיקים לפתוגניםרגישות הצמחים  מחקרים רבים מצביעים על

בתנאים (. Shaltiel-Harpaz et al. 2010; Veresoglou et al. 2013חנקן גבוהים בעלווה )

 Carvalho etלירידה בחוזק המכני של הרקמה )יורד וגורם התא  בדופןתאית ה רמתאלו, 

al. 2010ביצור תרכובות הגנה )כגון בנוסף, חלה ירידה  מזיקים.רת ( והתנגדותה לחדי

 Dordasליגנין( ועליה בתרכובות חנקן וסוכרים המהוות מזון למזיקים ופתוגנים )ופנולים 

בעקבות כך, יש לבחון מה רמת הדישון הרצויה בפרדס כך שגדילת העץ ויבולו  (.2008

לי להגדיל את נגיעות המזיקים והפתוגנים בעקבות עודף יהיו אופטימליים, מב

בנוטריינטים. לשם כך, ערכתי ניסוי ראשוני לבדיקת השפעת רמות דישון שונות על 

 נגיעות אקרית החלודה כמזיק מודל.

 

 תשיטו

תחת תאורת  25ºס"מ( הוחזקו בחדר גידול בטמפ'  90שתילי וולקה קטנים )גובה 

Eurolux 250W  ,המתאימה לגידול צמחים. בכדי לקבל שתילים ברמות נוטריינטים שונות

שתילים  8הרעבנו את השתילים במשך חודשיים. לאחר מכן, חולקו השתילים )

 3( במשך Fe( וסקווסטרן )N,P,Kרמות דישון שונות ודושנו בדשן שפר ) 4-בקבוצה( ל

(, 0.001%) –(, ג( דישון חלקי 0.01%(, ב( דישון חלקי + )0.1%חודשים: א( דישון מלא )



121 
 

ד( ללא דישון. אילוח השתילים באקרית חלודה החל כאשר נראה הבדל ברור לעין -ו

 100-בצבע העלים בין הטיפולים. השתילים אולחו ע"י הצמדת עלה וולקה מאולח בכ

אקריות לשתיל, במידת הצורך.  100-אקריות חלודה והוספה ידנית של אקריות לכ

 29ºו השתילים לחדר גידול המתאים להתפתחות אקרית החלודה ובו בשלב זה הועבר

לחות יחסית והדישון לפי הטיפול נמשך. לאחר כחודש, נקטמו השתילים על  74%-וכ

על מנת לאסוף את האקריות מכל  70%אדמת העציץ, החומר הצמחי נשטף בכוהל 

קרית( ובסוף עלים נדגמו מכל שתיל בתחילת הניסוי )לפני האילוח בא 4-5שתיל. 

( במעבדת השירות בגילת. השתמשנו בצלחת N, P, Kהניסוי לטובת אנליזת נוטריינטים )

פטרי גדולה ומרושתת על מנת לכמת את מס' האקריות בכל שטיפת שתיל בכוהל 

ריבועים והכפלנו את ממוצע האקריות לריבוע במס'  6-)ספרנו את מס' האקריות ב

 .JMP13בוצע באמצעות הריבועים ברשת(. ניתוח הנתונים 

 

 תוצאות

אנליזת הנוטריינטים בעלים בסוף הניסוי הראתה הבדל מובהק בין הטיפולים השונים 

P (n=24, F3,23=83.8, p<0.0001 .)-( ובאחוז הn=24, F3,23=3.7, p=0.028) N-באחוז ה

 ,n=24רמות הדישון בניסוי השפיעו בצורה משמעותית על מס' האקריות לשתיל )

F3,23=35.9, p<0.0001,)  יותר אקריות  3.6כאשר שתילים שקיבלו דישון מלא הראו פי

(. ראוי לציין ששתילים בטיפול ללא דישון 1חלודה מאשר הטיפולים החלקיים )תרשים 

חודשים ולמרות רמת הנוטריינטים הנמוכה בעלים, נמצאה  6הושקו במים בלבד במשך 

 ל. אקריות חלודה לשתי 5000-אוכלוסייה של כ

 P-( ואחוז הn=24, R2=0.44, p=0.0006) N-בנוסף, נמצאה קורלציה חיובית בין אחוז ה

(n=24, R2=0.67, p<0.0001בעלים למס' האקריות לשתיל: ככל שאחוז ה )-N או ה-P 

בלבד(. העלייה  Nעבור  בעלים עולה, כך עולה מס' אקריות החלודה לשתיל )תרשים

-ו Nי מהיר יותר באוכלוסיית האקריות בשתילים רוויי במס' האקריות יכולה לנבוע מריבו

P  או מהגירה של אקריות משתילים סמוכים. ההסבר האחרון פחות סביר שכן שתילים

   בטיפולים שונים היו פזורים בחדר בגידול באקראי ולא נגעו אחד בשני.
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: ממוצע מס' אקריות חלודה לשתיל בכל אחד מטיפולי הדישון וממוצע אחוזי 1תרשים 

הנוטריינטים חנקן וזרחן )% מחומר יבש( בעלים בסוף הניסוי בכל אחד מהטיפולים. אותיות 

 לטיניות מתייחסות להבדלים סטטיסטיים בין מס' אקריות החלודה לשתיל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: מס' אקריות חלודה לשתיל ביחס לאחוז החנקן )% מחומר יבש( בעלים בסוף 2תרשים 

 הניסוי. 
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 דיון

תוצאות הניסוי מעידות על קשר ישיר בין הרכב הנוטריינטים בעלים לגודל אוכלוסיית 

בעלים עולה, כך עולה מס' האקריות בשתיל  P-או ה N-אקרית החלודה: ככל שהרכב ה

 Tetranychus urticaeגם עבור אקרית הקורים המצויה, (. מתאם זהה נמצא 2)תרשים 

(Tetranychidae) (Chen et al. 2007 עבורה ידוע שקצב הרבייה תלוי בריכוז החנקן ,)

(. כלומר, רמת דישון גבוהה הגורמת לעליית ריכוז הנוטריינטים Wilson 1994בצמח )

 Huber & Haneklaus) בעלים ולהגברת הצימוח והופעת עלים צעירים הרגישים למזיקים

(, גורמים לעלייה בקצב הרבייה של אקרית החלודה, לקצב מהיר יותר של גדילה 2007

והתפתחות עבור הדרגות הצעירות, ובסופו של דבר לעלייה מהירה באוכלוסיית אקרית 

 החלודה. 

בטיפול הדישון המלא נמצאה אוכלוסיית אקרית חלודה גבוהה משמעותית מאשר 

האחרים. בטיפול זה נמצאו גם ערכי חנקן וזרחן גבוהים יותר מאשר בשאר בטיפולים 

, בעוד 2.53%הממוצע בעלים בסוף הניסוי בטיפול זה עמד על  N-הטיפולים. אחוז ה

( הספיק 0.23%) N-. הבדל קטן זה באחוז ה2.36%שבדישון החלקי+ הערכים עמדו על 

 (. 3.6ית בין הטיפולים )פי בכדי לגרום להבדל משמעותי בגודל אוכלוסיית האקר

 Nהמלצות הדישון בפרדס נקבעות על פי בדיקות עלים ומסתמכות על טווח ריכוז 

(. כך לדוגמא, עבור קליפים 2013; איזנשטדט וחוב' Raveh 2013לחומר יבש בעלים )

בו יתקבל יבול אופטימלי. מכיוון שמדובר  2.05-2.25%נורמלי בעלים הוא  Nריכוז 

בין הערך הנמוך לגבוה בטווח, בהסתמך על תוצאות הניסוי ייתכנו  0.2%בהבדל של 

הבדלים משמעותיים באוכלוסיית אקרית החלודה ומזיקים אחרים בין הערך הנמוך 

 .N-לגבוה בתוך הטווח הנורמלי של ערכי ה

אנליזות עלים בפרדס מבוצעות בסתיו, כאשר דוגמים את העלים הסמוכים לפרי 

(. הניסוי המתואר נערך באביב, על 2014פרי ובעלי צימוח )רוטמן  מעצים בוגרים נושאי

דומים לאלו המתקבלים  P -ו Nשתילי וולקה שאינם נושאי פרי ולמרות שהתקבלו ערכי 

בפרדס, לא ניתן להשוות אחד לאחד בין ערכי הנוטריינטים בעלים בפרדס לאלו 

יש לבחון בפרדס. יתכן  שהתקבלו בניסוי. עם זאת, הניסוי הצביע על תופעה שבהחלט

מאוד שכדאי לשאוף להורדת רמות הדישון בפרדס )לערך הנמוך בטווח הנורמלי( כך 

    שיתאפשר יבול אופטימלי מצד אחד ונגיעות נמוכה יותר של מזיקים מצד שני.
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 תודות

על דיונים בשאלת המחקר. לטכנאיות )מו"פ צפון( הרפז –לד"ר ליאורה שאלתיאל תודה

אתי מלמד ונתי ויינבלום על השקעתן בניסוי. תודה לדני הרוש מבית הגרעין בגילת 

 )ענף ההדרים, מועצת הצמחים( על זרעי הוולקה. 
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 של כנימות ממוגנות הדברה ביולוגית

 רועי כספי

 

בהדרים.  ותכנימות ממוגנות כמו הכנימה האדומה, כנימת המוץ וכנימת הפסיק הן מזיק

תכשירי ב עזרהיפעמים רבות צריך לו שלהןבארץ קיימת הדברה ביולוגית חלקית 

 בשל פחתה םתכשיריהבשנים האחרונות יעילות  אולםלהימנע מנזק.  הדברה כדי

תרומה משמעותית להוות  עשויה לכן הצלחה בביסוס אויבים טבעיים נוספיםו עמידות

 .הדברה הביולוגית הקיימתל

( Coccinellidaeהמושיתיים ) משפחתמ חיפושיתהיא  Rhyzobius lophanthae מושית ה

 הדברהלצורך ש במקורה אוסטרלית מושית זוהי ממוגנות. כנימות של בטריפה ומתמחה

ה, ברמודה, ארגנטינב, "ארהכמו בעולם  מדינות של למספר רב יובאהביולוגית 

 מרוקו, טוניסיה, האלג'ירי, גרמניה, צרפתה, סרדיני, טוגלרפוד, ספרה, איטליה, גאורגי

ולכן החלטנו  מוץ בפרדסים כנימות של יעיל לטורף נחשבתזו  מושיתן ביוו טורקיה.ו

, השירותים להגה"צ נתנו במכון . לאחר שנבדקה בתנאי ההסגרלייבאה משם ארצה

ולפזר אותה באתרים במכון  התוהמשכנו לגדל אאישור לפזר אותה ברחבי ארץ. לפיכך 

כנימות ממוגנות )בוסתנים, הדרים בחצרות,  בהם נמצאה אוכלוסייה שללא מרוססים 

אתרים  40-חיפושיות בכ 15,000 -פוזרו עד כה מעל לשיחי צבר(. בסה"כ ו צמחי נוי

בשנה הקרובה במקביל להמשך פיזורי חיפושיות, (. 1במפה להלן וטבלה שונים )ראה 

 אנו מתכוונים לנסות ולאתר אתרים בהם החיפושית פוזרה והתבססה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפתחות דרגות  ,משמאל; בארץ Rhyzobius lophanthaeמפת הפיזורים של המושית , מימין

 .)צילום: רועי כספי( ע"ג כנימות ממוגנות מושיתה שונות של
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 1טבלה 

 Rhyzobius lophanthae נתוני פיזור חיפושיות טורפות מהמין 

 

  

פונדקאי מספר תאריך מפזר מקום

400 בסברסים עם כנימות ליד בית הארחה 7.12.15 רועי כספי עמיעד

בבוסתן הדרים לא מטופל ונגוע קשה בכנימות )ליד הרפת(. 100 7.12.15 רועי כספי כפר בלום 

בסברסים עם כנימות 200 19.11.16 רועי כספי נחלים 

בסברסים עם כנימות 150 1.05.16 רועי כספי נחלים 

הדר בחצרות 200 25.11.15 רועי כספי נופך

סברסים ובהדרים עם כנימות. 400 15.11.15 רועי כספי כפר חבד 

בוסתן עצי הדר, שיחי הרדוף עם כנימות. 600 רועי כספי 7.3.16 + 1.3.2016 + 26.11.15 רחובות   

בוסתן עצי הדר, שיחי הרדוף עם כנימות 500 7.3.16 רועי כספי ירקונה 

הדרים נטושים 200 6.1.16 רועי כספי ניר דויד 

200 6.1.16 רועי כספי בית שאן

עצי הדר עם כנימה. 100 רועי כספי 4.2.16  קיבוץ יד מרדכי

ב3 אתרים במשק של עפרוני, על הדרים נגועים קשה בכנימות. 250 רועי כספי 3.12.15 בית שערים   

500 פיזורים ע''י דורון, בחצר שלו ובמושב סוף 2015 – תחילת 2016 דורון טימר קידרון 

100   בחצר של בועז ע''ג הדרים . בועז יובל 26.11.15 קידרון 

200 הדרים מאולחים 12.4.2016 איילת רזון ראשון לציון )שכונת נווה ים( 

בחצרות ע''ג הדרים עם כנימות 700 סוף 2015 – תחילת 2016, 5 פיזורים  רותי עקיבא גדרה 

סברסים ובהדרים עם כנימות. 250 12.4.2016 דורון טימר בית אלעזרי

עצי הדר עם כנימות 400 12.4.2016 רועי כספי  מושב אביחיל )ב 4 אתרים שונים( 

על עצי הדר עם כנימות, 200 רועי כספי 19.4.2016 במושב ידידיה )ב 2 אתרים שונים(.

300 על עצי הדר עם כנימות 21.4.2016 רועי כספי  בית יצחק, )ב 2 אתרים שונים(

על עץ הדר עם כנימות 300 3.2016 רועי כספי   נופך  

פרדס נטוש 200 22.3.16 רועי כספי      בהוד השרון 

על עצי הדר עם כנימות 300 4.4.2016 רועי כספי  במכון– בית דגן 

ע''ג סברסים בנוי 200  22.3.16 איילת רזון חוות צריפין

200 ליד פרדס נטוש. רועי כספי 17.5.16 נס ציונה )בכניסה לעיר( 

פרדס נטוש 200 23.5.16 רועי כספי      בהוד השרון 

בבוסתן בקמפוס. 200  23.5.16 רועי כספי רחובות )בפקולטה( 

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות 150  23.5.16 רותי עקיבא גדרה

בבוסתן גדול עם הדרים, שסק, תאנים, גויאבה ורימון. 150  23.5.16 גלעד גפן גבעת חיים מאוחד 

בבוסתן עם תפוזים, שסק, תאנים, אפרסק, רימון, מנגו, אפרסמון. 100 1.6.16 גלעד גפן חוגלה 

בחצר עם כנימות 150 10.6.16 אתי מלמד נס ציונה  

ע''ג הדר נגוע בכנימות 150  2.8.16 רותי עקיבא גדרה 

בחצר ע''ג הדרים . 100 קידרון דורון טימר   8.8.16

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות 50  7.8.16 רותי עקיבא גדרה

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות 50 9.8.16 רותי עקיבא גדרה

סברסים בכניסה לבית האריזה ליד פרדס, ועצי הרדוף.  150 רותי עקיבא 11.8.16  נגבה

100 בחצר ע''ג הדרים . קידרון   דורון טימר  17.8.16 

200  בחצר עם כנימות 17.8.16 יואב גזית נחלים  

150  בחצר עם כנימות 17.8.16 אתי מלמד נס ציונה 

בסברסים בעלי כנימת הקקטוס  200  17.8.16 רועי כספי גני עם 

בסברסים בעלי כנימת הקקטוס  300  28.8.16 רועי כספי קיבוץ רביד 

ע''ג הדרים מאולחים 200 איילת רזון 21.9.16  ראשון לציון

ע''ג הדרים מאולחים 200 סילבי דומרצקי 21.9.16  ראשון לציון

200  בחצר עם כנימות 17.10.16 אתי מלמד נס ציונה  

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות 150  27.9.16 רותי עקיבא גדרה 

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות 250 20.10.16 רותי עקיבא גדרה 

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות 200 25.10.16 רותי עקיבא גדרה 

200 בהדרי נוי.  רועי כספי 27.10.16  גני עם

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות, 200  27.10.16 רותי עקיבא גדרה 

100  בחצר עם כנימות 17.10.26 אתי מלמד נס ציונה

250  בחצר עם כנימות אתי מלמד 17.10.27 יוקנעם  

100 ב'אור'.   27.10.16 מריים זילברשטיין זכרון יעקב  

בלימון נגוע 50 25.10.16 סילבי דומרצקי צומת בית דגן )במכון(.

באשכולית וקומקווט, ובשמוטי וקליף. 400 24.10.16 גלעד גפן כפר ותקין

ב'עלי דפנה נוי' עם כנימות אדומות 100 5.12.16 רועי כספי מכון וולקני

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות, 150 8.11.16 רותי עקיבא גדרה

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות, 150 13.11.16 רותי עקיבא גדרה

בחצר ע''ג הדר נגוע בכנימות, 50 16.11.16 רותי עקיבא גדרה

50 23.11.16 איילת רזון ראשון לציון

70 23.11.16 איילת רזון בת ים

ב'עלי דפנה נוי' עם כנימות אדומות 50 30.12.16 רועי כספי מכון וולקני

על מספר עצי הדר בשתי גינות פרטיות 150 4.1.2017 גלעד גפן כפר ויתקין

על מספר עצי הדר בשתי גינות פרטיות 150 9.1.2017 גלעד גפן כפר ויתקין

בחצרות ע''ג הדרים עם כנימות 150 3.1.2017 אתי מלמד נס ציונה

בחצרות ע''ג הדרים עם כנימות 100 3.1.2017 רותי עקיבא גדרה

עצי הדר עם כנימות 400 13.1.17 רועי כספי רשפון

בחצרות ע''ג הדרים עם כנימות 150 15.1.17 אתי מלמד יוקנעם  

ב'עלי דפנה נוי' עם כנימות אדומות 50 18.1.19 רועי כספי מכון וולקני

עצי הדר בגינה פרטית 150 18.1.19 גלעד גפן גבעת שפירא

עץ לימון עם כנימות )בנוי( 50 30.1.17 רועי כספי חוות המטעים גליל עליון )צומת גומא(

על מספר עצי הדר בגינה פרטית 150 28.2.17 גלעד גפן כפר ויתקין

על מספר עצי הדר בגינה פרטית 150 5.3.17 סילבי דומרצקי  כפר סבא

על מספר עצי הדר בגינה פרטית 150 20.3.17 רותי עקיבא גדרה

על מספר עצי הדר במכון 150 20.3.17 סילבי דומרצקי בית דגן )במכון(

ב'עלי דפנה נוי' עם כנימות אדומות 100 21.3.17 רועי כספי וולקני

על מספר עצי הדר בשתי גינות פרטיות 400 27.3.17 גלעד גפן חופית

הדרים בחווה 100 4.4.17 רועי כספי וולקני

15220   4.4.17  -  7.12.15 סה"כ
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 הנחלת ידע, הדרכה והסברה

 יואב גזית

 

להעביר את ואז  ולהתנסות לנסות ,מטרת החוקרים במכון היא ללמוד ולחקור, לבדוק

חלק לא מבוטל מפעילות , היווסדו. לכן מאז יםהחקלא ציבורתגבש הלאה לשההידע 

לציבור המגדלים, הפקחים  תהדרכלו , לעדכון בממצאיםהנחלת ידעהמכון מוקדש ל

פרסום ב ,לחקלאים בהרצאות מוזמנות בימי עיון או הדרכהזה בא לידי ביטוי . היצואניםו

יציאה לסיורים בו "עת הדר" ו"עלון הנוטע" :איםכתבות ומאמרים בעיתוני החקל

. בשנים האחרונות הוציא המכון מדריך שדה ואנשי ההדרכהממוקדים עם מפקחים 

, יחד עם שירות ההדרכה והמקצוע לזיהוי עשים )פרי עריכה וצילום של רועי כספי( וכן

 הספר "מזיקי ההדרים ואויביהם )שה"מ( של משרד החקלאות, הוציא המכון את

הטבעיים בישראל" )בעריכת רועי כספי )עורך ראשי( יואל דריישפון, שמואל גרוס וניצן 

בספר מידע רב ועדכני על המזיקים השונים ואויביהם והוא מלווה במאות  רוטמן(.

 צילומים חדים וברורים שלהם.
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 "עשים :מדריך שדה"פיתוח והוצאה לאור של 

 רועי כספי

 

עשים'. במדריך הופיעו שלושה עשים:  –לאור 'מדריך שדה פיתחנו והוצאנו  2013בשנת 

(, Ectomyelois ceratoniae(, 'עש החרוב' )Cryptoblabes gnidiella'עש קליפת ההדר' )

(. במדריך תיארנו את דרגות הזחל, Thaumatotibia leucotretaו'עש התפוח המדומה' )

לאחר  .עותקים 1000 ממנו והודפסתחילה . אולם לא הופיעו בו הביצים והבוגר הגולם

 ,מגדלים, חברות, מדריכים, נטרים ופקחי מזיקים –שכולם חולקו לאנשי ענף ההדרים 

בשלב זה התעורר הצורך להכיר גם את הביצים של  .נוספיםפנקסים  1000 דפסוה

, עשיםאת האיתרנו פרדסים נגועים בעשים שונים, אספנו העשים השונים. לצורך זה 

 להטיל ביצים על פירות הדר לשם צילומן. נקבותאפשרנו לו במעבדה החזקנו אותם

( גרסה מעודכנת 2017לאחר שהיו בידנו צילומים של כל הביצים, עדכנו והוצאנו לאור )

  .הביציםשל המדריך הכולל את תמונות 

 פירוטשפיתחנו ) מולקולריים לזיהוי עשים בפרדסהסמנים היחד עם , זהמדריך 

  .זיהוייםלו בדיקות אוכלוסיות העשים בפרדסלכלי חשוב  מהוויםבתחילת החוברת( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2017מראה השער ושני העמודים הראשונים של הגרסה המעודכנת ) -"מדריך שדה: עשים" 

 עם תיאור הביצים. 
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 של המכון להדברה ביולוגית. האינטרנט להורדה באתר כמצגת זמין  המדריך "ביצי עשים"

http://www.plants.org.il/uploadimages/moth%20eggs.pdf 

 

 

  

http://www.plants.org.il/uploadimages/moth%20eggs.pdf
http://www.plants.org.il/uploadimages/moth%20eggs.pdf
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 'מזיקי ההדרים ואויביהם הטבעיים בישראל'ספר 

 2, ניצן רוטמן2, שמואל גרוס1רועי כספי )עורך ראשי(, יואל דריישפון

 

 שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות2; מהדרין תנופורט בע"מ1

 

יצא לאור ספר 'המלצות להדברת מזיקי הדרים' בהוצאת שה"מ )משרד  2000בשנת 

החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע( ובעריכת מר יואל דריישפון. 

לאחרונה עלתה דרישה להוציא לאור ספר מעודכן והמשימה הוטלה על המכון 

שת החרקים המופיעה להדברה ביולוגית בשיתוף עם שה"מ. מעבר לעדכון ולהרחבת ק

בספר, הוחלט שהמלצות ההדברה שליוו את קודמו, יפורסמו כחוברת נפרדת שתעודכן 

לפי הצורך וכך תוקף הספר יישאר עדכני תקופה ארוכה. בנוסף הוחלט להרחיב את 

 הפירוט לגבי האויבים הטבעיים של מזיקי ההדרים. 

 

שבלולים(,  4 -ו אקריות 7חרקים,  71מזיקי פרדס ) 72בספר מתוארים בליווי צילומים כ 

ומצולמים דרגות ההתפתחות השונות של המזיקים ואויביהם  ,אויבים טבעיים 66 -ו

תמונות, שרובן חדשות שצולמו  492הטבעיים וכן סימני הנזק להדרים. סה"כ בספר 

 במהלך הכנת הספר. בהכנת הספר השתתפו מספר יועצים מקצועיים שכל אחד היה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כריכת הספר
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אחראי לבדיקת האינפורמציה שבתחום מומחיותו. היועצים הם: ד"ר יעל ארגוב, ד"ר 

יואב גזית, וד"ר מור סלומון מהמכון להדברה ביולוגית; פרופ' דן גרלינג )ז"ל(, פרופ' 

ד"ר אריק פלבסקי, ופרופ'  אביב;-אברהם חפץ וד"ר אמנון פרידברג מאוניברסיטת תל

דוד, ד"ר -ד"ר ליאורה שאלתיאל ממו"פ צפון; ד"ר צלילה בן ממכון וולקני;צבי מנדל 

 ליאת גדרון, ד"ר יואב מוטרו, וגב' סבטלנה וייסמן מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת. 

. הגהה לשונית ותיקונים נעשו ע"י גב' עדי 2017עריכת הספר הסתיימה בתחילת 

בה קמינצקי )שה"מ(. הספר צפוי לצאת לאור סלוניקו )שה"מ(, ועריכה גרפית ע"י גב' לו

  .2017עד מאי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטפילית  בוגרת של הצרעה למעלה: נקבה :(כספי רועי: צילום) צילומים מהספר

Comperiella bifasciataמושית הנקודתיים בוגרים של  ,; למטהChilocorus bipustulatus. 

 


