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סיכום מחקרים ופעילות בשנים 4//9-02
אנו שמחים להגיש לכם את סיכום פעילות המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן
לשנים .9002-9002
בחמש שנים אילו השתנה צוות חוקרי המכון וצוות העוסקים בהדברת הזבוב – במכון
נפרדנו מדר' יעל ארגוב שיצאה לגמלאות ונקלטו שני חוקרים חדשים ,דר' רועי כספי
ודר' מור סלומון -בוטנר ,ובצוות ההדברה נפרדנו מדב ניר ,מרכז הדברת הזבוב בצפון,
וקלטנו במקומו את גלעד גפן .מטבע הדברים שינויים אילו גרמו גם לשינוי מסוים
בתחומי העבודה של המכון שמכוונים היום ,יותר מבעבר ,לשיפור כולל של ההדברה
המשולבת בפרדס.
ישנם מספר נושאים חדשים שהמכון עוסק בהם כיום באופן אינטנסיבי והיקפם אינו
מתבטא עדיין בחוברת הסיכומים :זבוב האפרסק ,עשי הפרדס השונים ,בעיקר עש
התפוח המדומה ( ,)FCMיבוא אקלום ופיזור של אויב טבעי חדש  -חיפושית טורפת
לכנימות ממוגנות והפקת מדריך חדש הכולל צילומים של כל מזיקי ההדרים.
הדברת זבוב הפירות הים תיכוני ,שהתבססה במשך  00שנה על ריסוסי הפיתיון
והמלתיון ,עברה גם היא שינוי מהותי – ואנו משתמשים ומשפרים שלש שיטות הדברה
שונות  -ריסוס בסקסס ,מתקני קטילה ושיטת הזבובים המעוקרים (.)SIT
היגוי עבודת המכון והדברת זבוב הפירות הים תיכוני מתבצע ע"י "וועדת ההיגוי של
המכון" ועל ידי שלשה צוותי משנה לוועדה( :א) צוות זבוב הפירות הים תיכוני; (ב) צוות
זבוב האפרסק; (ג) צוות אקריות ומזיקים אחרים( .ראה רשימת החברים בעמוד הבא)
תקצר היריעה למנות את כל שותפנו לעבודה ,אנו מודים לכולם על תרומתם ומקווים
להמשך שיתוף פעולה פורה.
בברכה,

דורון טימר
מנהל המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן

3

עובדי המכון
דורון טימר – מנהל
ד"ר יואב גזית ,ד"ר רועי כספי וד"ר מור סלומון-בוטנר – אנטומולוגים
נירית ארבל  -מזכירה
סילבי דומרצקי ,אסתר מלמד ,רותי עקיבא ולוסי רויזר – טכנאיות מעבדה
גלעד גפן ,אמיר ברי ועופר דלי – רכזי הדברה
גיל סיון ,רוברט רסקין ,אבי זיסו ,אביגדור אור ,אבשלום מדהלה ואלי שושן  -נטרים
חנה צברי ומוטי כובני – תחזוקה

חברי צוות ההיגוי וצוותי המשנה
צוות היגוי מכון
אריה שרייבר  -יו"ר ,חי בינימיני ,שמוליק גרוס ,נחום דרור ,יואל דריישפון ,משה וייס,
דורון טימר ,בועז יובל ,אבי לב ,טל עמית ,צביקה ענבל ,מאיר פיינצק ,אריק פלבסקי,
שוקי קנוניץ ,ניצן רוטמן ויורם רסלר.
צוות משנה להדברת זבוב הפירות הים תיכוני
חי בינימיני ,יואב גזית ,גלעד גפן ,שמוליק גרוס ,יואל דריישפון ,משה וייס ,דורון טימר,
טל עמית ,מאיר פיינצק ,שוקי קנוניץ ,ניצן רוטמן ויורם רסלר.
צוות משנה להדברת זבוב האפרסק
דוד אופטובסקי ,אופיר אטינגר ,יואב גזית ,גלעד גפן ,שמוליק גרוס ,יואל דריישפון ,עמי
הברמן ,משה וייס ,ענת זאדה ,מרים זילברשטיין ,דורון טימר ,בועז יובל ,גל יעקובי ,רועי
כספי ,דוד נסטל ,מור סלומון בוטנר ,נדב עזרא ,מאיר פיינצק ,שוקי קנוניץ ,ניצן רוטמן,
יורם רסלר ויונתן שאולסקי.
צוות משנה להדברת אקרית חלודה ומזיקי פרדס אחרים
יואל דריישפון ,דורון טימר ,רועי כספי ,אבי לב ,מור סלומון בוטנר ,מאיר פיינצק ,אריק
פלבסקי וניצן רוטמן.

4

תוכן
זבוב הפירות הים תיכוני 7 ..............................................................................................................
 .0הדברת זבוב הפירות הים תיכוני – עונת 00 .............................................................................. 13/14
 .9מערכת לניטור אוטומטי של זבוב הפירות הים תיכוני:
חקר הדינאמיקה היומית והעונתית של הזבוב 01 .............................................................................
 .3רגישות פומלו לבן לזבוב הפירות הים תיכוני 90 ..................................................................................
 .2מתקני קטילה לזבוב הפירות הים תיכוני 91 .......................................................................................
 .0פיתוח נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזפי"ת 72 .........................................................................
נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזבוב הפירות הים תיכוני 72 ..............................................................
 .9בדיקת מתקנים להדברת הזבוב בהדרים13 .................................................................. 9000-9003 :
 .3השוואה מבוקרת בין הפיתיונות שבמתקנים13 ............................................................................... :
א .משיכה בכלובים במעבדה 13 ........................................................................................................
ב .משיכה בכלובי רשת בחוץ 04 .........................................................................................................
ג .לכידה במנהרות רשת עם עצי הדר 07 .............................................................................................
 .2השוואת מתקני מלכודת בפרדס 04 ................................................................................................
רעילות הסקסס 02 ...........................................................................................................................
 .0סקסס בהשוואה לפיתיון עם ספינטורם 64 ......................................................................................
 .9השוואה בין סקסס מכמה מקורות לפיתיון עם ספינטורם 62 .............................................................
 .3משך הרעילות בשטח :סקסס לעומת פיתיון עם ספינטורם63 ...........................................................
 .2משך רעילות הסקסס בשטח בחורף 44 ..........................................................................................
 .0השפעת רשתות ברד על פעילות הסקסס 41 ...................................................................................
מציאת חלופה לדיויפאן במלכודות הניטור 50 .......................................................................................
 .0בדיקת חומרי הדברה כרעל נדיף במלכודת 44 ................................................................................
 .9בדיקת רעל מגע 44 .....................................................................................................................
 .3משיכה למלכודת עם דלטמתרין 42 ...............................................................................................
 .2השוואה בפרדס בין מלכודת רגילה למלכודת עם לוחית 42 ..............................................................
זבוב האפרסק96............................................................................................................................
א .מצב המושבה 24 ..........................................................................................................................
ב .פיתיונות מאכל 23 ........................................................................................................................
ג .רעילות חומרי הדברה23 ................................................................................................................
ד .רעילות סקסס 21 .........................................................................................................................
ה .ניטור ז"א במטעים ובפרדסים 26 ....................................................................................................
ו .הכרת הזבוב 24 .............................................................................................................................
ז .אילוח מלאכותי של פרי הדר 22 ......................................................................................................
הדברה ביולוגית בפרדס96............................................................................................................
 .0סקר רמת הטפלה של כנימות ממוגנות 29 ................................................................................. 9000
 .9השפעת תכשירי ההדברה על הצרעה הטפילית 25 ...................................................... APHYTIS MELINUS
 .3השפעת תכשירי ההדברה (במגע ישיר) על האקרית הטורפת 20 ........................... IPHISEIUS DEGENERANS
 .2פיתוח והוצאה לאור של 'מדריך שדה  -עשים' 29 ................................................................................
 .0הוצאת גרסה מעודכנת של ספר' מזיקי הפרדס ואויביהם הטבעיים' 25 ..................................................
 .5יכולת ההישרדות וההתפתחות של חגבי ארבה המדבר הניזונים מעלי הזן 'אור' 000 ................................
 .1הדברה ביולוגית של כנימות ממוגנות בעזרת החיפושית הטורפת 002 ................... RHYZOBIUS LOPHANTHAE
 .2הדברה משולבת של אקרית החלודה:
יעילות ריסוסי שמן  EOSבשילוב אקריות טורפות כנגד אקרית החלודה 330 ......................................
 .2הדברה ביולוגית של אקרית החלודה:
תחרות בין אקריות טורפות ויכולתן להדביר את אקרית החלודה 333 ...............................................
 .00הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
פיזור צרעות טפיליות כנגד זפי"ת ומעקב אחר אוכלוסיות קיימות 099 ...............................................
 .33הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :הטפלת פירות הדר לעומת פירות קיץ
ע"י  3מיני צרעות טפיליות
 .09הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :הצרעה הטפילית 092 ......................... Fopius arisanus
 .03הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :הצרעה הטפילית 030 ........................ Fopius caudatus
 .02הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :שיפור גידולי הצרעות  Fopius arisanusוFopius -
310 ............................................................................................................................ caudatus
 .00הדברה ביולוגית של זבוב האפרסק :בחינת הטפלת הזבוב ע"י צרעות טפיליות 031 ............................

5

6

זבוב הפירות הים תיכוני

יואב גזית
בישראל ,כרבע מכמות חומרי ההדברה שישראל צורכת ,משמש להדברת זבוב הפירות
הים תיכוני( Ceratitis capitata (Wiedemann) ,זפי”ת) .זפי"ת הוא רב פונדקאים שנחשב
מזיק מפתח בארץ ומזיק הסגר במדינות יעד חשובות ליצוא ישראלי .הבעיה העיקרית
שמיוחדות אותו ממזיקים רבים אחרים ,היא שכל דרגות ההתפתחות שלו חבויות
וחומקות מהדברה ולמעשה ההדברה יכולה להתבצע רק נגד הזבוב הבוגר שמהווה
בסה"כ  0%מכלל האוכלוסיה של הזפי"ת .הדברה כזו ממושכת וכרוכה במספר
ריסוסים.
משנת  9002עיקר הדברת הזבוב בהדרים מתבצעת על ידי ריסוס 'סקסס' ,שנחשב
לשיטת הדברה ידידותית לסביבה .במקביל נכנסות לשימוש שיטות הדברה נוספות כמו
מתקני קטילה (מלכודות או תחנות האכלה) ,זבובים מעוקרים והדברה ביולוגית .חלקה
הראשון של החוברת מתייחס לפעילות המכון בנושא הזפי"ת.
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דורון טימר
סיכום פעילויות ומחקר
 .0הדברת זבוב הפירות הים תיכוני – עונת 03/02
 .9מערכת לניטור אוטומטי של זבוב הפירות הים תיכוני :חקר הדינאמיקה היומית
והעונתית של הזבוב
 .3רגישות פומלו לבן לזפי"ת
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 .0הדברת זבוב הפירות הים תיכוני – עונת 01002
דורון טימר
במשך עשרות שנים הדברת זבוב הים התיכון בכל ענף ההדרים בוצעה רק ע"י ריסוסי
מלתיון .בשנים האחרונות השתנתה התמונה ,חל איסור על השימוש במלתיון ,ובענף
החלו להשתמש בשתי שיטות הדברה נוספות (תרשים  0וטבלה .)0

מתקני
קטילה
%81

זבובים
מעוקרים
%8

ריסוס
סקסס
%47

תרשים  :0התפלגות אמצעי הדברת זבוב בעונת 9003/02

טבלה 0
התפלגות שטח הפרדסים בעונות האחרונות לפי סוג הדברה
קטגוריה

עונה
/70/0

/00/9

/900/

0/000

00004

04001

01002

שטח כללי

020,500

022,320

011,920

012,000

023,000

023,000

029,000

שטח צעיר

05,310

30,200

09,010

90,000

01,000

00,000

95,000

לימון בוגר

05,030

00,210

00,000

02,500

01,000

01,000

02,000

שטח אורגני

3,000

3,000

9,000

9,000

3,000

3,000

9,000

000

9,000

9,000

2,000

03,000

95,000

91,000

זבובים מעוקרים

00,000

00,000

0,000

09,000

09,000

09,000

09,000

נטו לריסוס

029,550

090,000

032,510

000,200

090,000

090,000

000,000

סה"כ להדברה

002,550

030,000

021,510

030,200

025,000

002,000

022,000

מתקני קטילה
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אקלים :עונת  9003/02הייתה עונה אקלימית חריגה (תרשימים  4ו :)1-נובמבר – חם
מהממוצע וכמעט ללא גשם .דצמבר – באמצע החודש מערכת קרה מאוד ,שלג בהרים
ובירושלים ומשקעים רבים בכל הארץ .בחודשי החורף המרכזיים ,כמויות ומספר ימי
הגשם נמוכים באופן קיצוני .מרץ אפריל חמים מהממוצע .תנאי אקלים אלו ,מלבד
כמובן חודש דצמבר ,עודדו את אוכלוסיות הזבוב ודרשו משטר ריסוסים צפוף במהלך
רוב העונה.
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תרשים  :4כמות משקעים מצטברת לעונה באזור גידול ההדרים.
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תרשים  :1טמפרטורה ממוצעת שבועית באזור גידול ההדרים
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11/12
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אוכלוסיית הזבוב :אוכלוסיית הזבוב בעונת  9003/02הייתה גבוהה מהממוצע בתחילת
העונה ,עלתה בהדרגתיות ,המשיכה לעלות במשך כל נובמבר והיגיעה לשיאה ,מאוחר
יחסית ,בתחילת דצמבר (תרשים  .)2הימים הקרים (שלג בירושלים ובהרי הגליל) של
אמצע דצמבר הורידו את האוכלוסייה לרמה נמוכה מאוד אך כבר בתחילת פברואר
אוכלוסיית הזבוב התחילה לעלות והתפרצה חזק בתחילת חודש מרץ .בסוף העונה,
שנמשכה השנה עד סוף מאי/תחילת יוני ,הייתה רמת הזבוב גבוהה מאוד ונדרשו
ריסוסים בהפרש ימים קטן.
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תרשים  :2ממוצע לכידות ארצי ל  00ימים לפי עונות.

ריסוסי אוויר ושימוש בסקסס :השימוש בסקסס ובשעות טיסה בשלוש העונות
האחרונות הוקטן משמעותית כתוצאה מכניסה מדורגת יותר לריסוס בתחילת העונה
שהושגה ע"י חלוקת הזנים ליותר קבוצות ריסוס והתאמת מועד תחילת הריסוס לכל
קבוצה .השינוי המשמעותי ביותר היה דחיית התחלת הריסוס של קבוצת הזנים הכוללת
את השמוטי והאור ,סה"כ כ –  20,000דונם ,עד תחילת חודש נובמבר .כתוצאה ממהלך
זה ירד מספר סבבי הריסוס לדונם לעונה מ –  ,02-05ל –  00-09בשלוש העונות
האחרונות (טבלאות  4ו .)1 -בעונת  9003-02מספר סבבי הריסוס גבוה יחסית
כתוצאה מחורף שחון וחם שאילץ אותנו לרסס עד אמצע חודש ינואר ,לשוב ולרסס
כבר בסוף פברואר וכתוצאה מהתארכות העונה להמשיך ולרסס עד סוף חודש מאי.
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גורמים נוספים לחסכון בריסוסים היו( :א) ניטור אוכלוסיית הזבוב; (ב) הימנעות
מריסוס בפרדסים עם אוכלוסיית זבוב נמוכה; (ג) מאמץ גדול ,שהושקע ע"י צוות
ההדברה ,באיתור ועידכון חלקות קטופות ; (ד) ביצוע מדויק של הריסוסים ע"י חברות
הריסוס.
כתוצאה מהתייעלות הביצוע והירידה בשטח המטופל ע"י ריסוסים ,קטנה צריכת
הסקסס בשנים האחרונות ב –  ,90%מ –  020,000ליטר בעונת  9002/00ל 025,000 -
ליטר בעונת .9003/02
טבלה 4
שימוש בסקסס לריסוסי אוויר להדברת זבוב עונות 4//9-02
שטח
סבבים
דונם
סקסס
סה"כ ד'
כללי
עונה
לעונה
לליטר
(ליטר)
ריסוס
לריסוס
03.2
2.2
020,002
0,239,021
032,510
02/00
05.3
2.1
022,902
0,225,911
000,200
00/00
2.1
2.1
033,521
0,055,502
090,000
00/09
00.05
2.9
022,502
0,352,220
090,000
09/03
000,000

03/02

*025,035

0,350,000

09.0

2.3

* מידי שנה משתמשים לריסוסי קרקע בעוד כ –  00,000ליטר סקסס

טבלה 1
שעות ריסוס מטוסים0מסוקים ב 5-העונות האחרונות
עונה
שעות
מטוס
שעות
מסוק
סה"כ

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

971

819

783

1,078

1,157

380

267

370

559

457

1,351

1,086

1,153

1,637

1,614

בהתאמה לגודל השטח המרוסס קיימת מגמת ירידה בכמות שעות הטיסה לעונה
(טבלה  .)1היחס בין שימוש במטוס ומסוק מושפע מאוד מזמינות המסוקים ופחות
מהצורך .בשנתיים האחרונות עמד לרשותנו רק מסוק אחד ,ורק לאחרונה שוב עומדים
לרשותנו שני מסוקים.
שטח לא קטוף לעומת שטח מרוסס :אנו משתמשים ביחס בין השטח הלא קטוף
(נגזר מדו"ח כמויות היצוא) לשטח המרוסס מידי שבוע כמדד להצלחתנו לעדכן את
השטחים הקטופים .גרף הנתונים (תרשים  )5מראה בתחילת העונה את הכניסה
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ההדרגתית לריסוס לפי מועדי ההבשלה של הזנים השונים ,ואת ההתאמה הטובה מאוד
בין ירידת השטח שנשאר לקטיף למספר הדונמים שרוסס מידי שבוע.
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2.7

2.6

3.5

2.4

3.3

31.1

1.1

1.12

1.11

2.10

1.9

2.8

תרשים  :5שטח פרדס לא קטוף לעומת שטח מרוסס  -השוואה שבועית

זבובים עקרים :הדברה באמצעות זבובים עקרים ( )SITמתבצעת מזה  5שנים בפרדסי
חבל הבשור ובפרדס האזורי בבית שאן על שטח כולל של כ 09 -אלף דונם .ההדברה
מבוצעת ע"י חברת "ביו-בי" (לשעבר ביו-פליי) ובתמיכת משרד החקלאות .פיזור
הזבובים כיום הוא אווירי ומתבצע פעמיים בשבוע .כמות הזבובים המפוזרת משתנה בין
 000-0000זבובים עקרים לדונם\לשבוע ,בהתאם לניטור המזיק ולאקלים.
פיזור הזבובים העקרים מלווה בפעילות ניטור ,פיקוח וסניטציה קפדניים ,לאורך השנה
כולה .במידת הצורך נתמך היישום בריסוסי סקסס .בעונת  03-02בוצעו  3סבבי ריסוס
בבית שאן וסבב אחד באזור הבשור (מספר סבבי הריסוס מתקבל מהיחס בין סך כל
שטח החלקות שרוססו לשטח הפרדס) .ראוי לציין כי מרבית החלקות לא רוססו וכי
באותן חלקות שרוססו ,הריסוס התבצע או בשל איתור מוקד של זפי"ת או מטעמי
אבטחת שיווק.
בעונת  09-03הזנים הבולטים בתמיכת ריסוס היו אשכוליות (בעיקר בשל עיכובי קטיף
ארוכים מהרגיל שהגיעו ,בחבל הבשור ,עד חודש יוני  )9003וקליפי ייצוא כדוגמת הזן
"אור" ,בהם סף הרגישות לזבוב נמוך .ההבדל העיקרי בממשק ההדברה בין בית שאן
לבשור הוא החשיפה להגירה של זבוב מחוץ לפרדס .בעוד שפרדס בית שאן מרוחק
מאות מטרים בלבד ממוקדי אילוח (מטעי מנגו ושטחי יישוב לא מטופלים) ,מרבית
פרדסי הבשור מבודדים ממקורות אילוח.
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במשך  5שנות הפעלת השיטה הגיעה חברת "ביו-בי" להישגים יוצאי דופן הן בייצור
הזבובים העקרים והן ביישום השיטה בפרדס .הנתונים החוזרים על עצמם בעונות
האחרונות מעידים כי בפריסה הקיימת ובהיקף הנוכחי אנו נמצאים קרוב מאוד למיצוי
יעילות השיטה וחסכון בעלויות .לאחרונה ,במבצע צוק איתן ,נאסר ביטחונית פיזור
הזבובים מהאוויר ,ופיזור הזבובים התבצע בצורה ממוכנת מהקרקע ,תוך שימוש במכונה
לפיזור קרקעי (תמונה  )0שפותחה בחב' "ביו-בי" כהפקת לקחים ממבצע "עמוד ענן"
במיוחד לעתות שכאלו .לשמחתנו ,למרות הקשיים הביטחוניים ,שגרת ההדברה
באמצעות זבובים עקרים נשמרת גם בימים אלו.

תמונה  :0מכונה לפיזור קרקעי שפותחה בחב' "ביו-בי" ,שדה אליהו.

מתקני קטילה :קיימים היום בשוק  2סוגי מתקנים שעברו רישוי .אמנם בניסויים
שנערכו ע"י המכון (ראה בהמשך) נמצאו ביניהם הבדלים בעוצמת המשיכה לזבובים,
ביישום המסחרי מקובל לראות בהם שווי ערך מבחינת יעילות .בעונה האחרונה
השתמשו בשיטה בהצלחה ב –  91,000דונם .בכמה מקומות בהם היו תלונות חריפות
מצד תושבים על ריסוסי אוויר המעבר להדברה במתקני קטילה פתר את הבעיה.
השימוש במתקני קטילה מחייב פיקוח מקצועי שבועי של נזקי זבוב בפרי ובהתאם
לממצאים מבוצעים ריסוסי תגבור .ככל שהזן רגיש יותר לזבוב דרושים יותר ריסוסי
תגבור .בזן סנרייז ,הרגיש פחות לזבוב ונקטף מוקדם ,כמעט ולא נדרשו ריסוסי תגבור.
בזן אור ,הרגיש יותר ,רוססו בחודש דצמבר  50%מחלקות המתקנים .גם בחודשי השיא
של אוכלוסיית הזבוב נדרשו יותר ריסוסי תגבור  -בחודשים ספטמבר אוקטובר לא היה
צורך בריסוס ,ואילו בנובמבר ודצמבר ניתנו ריסוסי תגבור ב  30%-מחלקות המתקנים.
בזנים רגישים בוצעו עד  0ריסוסי תגבור .יוצא דופן הזן הרגיש 'קרה קרה' ,בו בוצעו 2
ריסוסי תגבור.
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סיכום
בשנים האחרונות אוכלוסיית הזבוב גדלה והדברתה המלאה קשה יותר .בכל שיטות
ההדברה הנהוגות היום משטר ההדברה הרגיל אינו מבטיח הדברה מלאה כאשר
אוכלוסיית הזבוב גבוהה והפרי בשיא בשלותו.

אנו מתריעים כבר מספר שנים כי

הפרדסנים חייבים למלא תפקיד פעיל בהדברת הזבוב ,לנקוט בפעולות מניעה -
סניטציה וקטיף במועד ,ולאחר שבירת צבע הפרי לבדוק באופן מסודר מידי שבוע
נגיעות פרי בזבוב ובמידת הצורך לתגבר את ההדברה ע"י ריסוסים נוספים.
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 .4מערכת לניטור אוטומטי של זבוב הפירות הים תיכוני:
חקר הדינאמיקה היומית והעונתית של הזבוב
דורון טימר ויואב גזית
בשיתוף עם:
יפית כהן ,איתן גולדשטיין ,יוסף גרינשפון ,לביא רוזנפלד ,אמוץ חצרוני ,אהרון
הופמן ,עמוס מזרח וויקטור אלחנתי
המכון להנדסה חקלאית ,מנהל המחקר החקלאי.
מבוא
ההדברה בהדרים מאורגנת ע"י  3רכזי הדברה אזוריים הנעזרים בקבלת ההחלטות
לריסוס בשני אמצעים( :א) במערכת מידע גיאוגרפית (ממ"ג) ובה מיפוי ממוחשב של
כל חלקות הפרדס; (ב) במערך ניטור ארצי של כ– 9,500מלכודות ,הפרושות בכל
הפרדסים בארץ ונבדקות בתדירות של  00ימים על ידי  5נטרים .הממ"ג מאפשרת
לרכז ההדברה לקשר את נתוני הקריאות העדכניות מכל מלכודת לשכבת המלכודות
במפה ולהציג אותן באופן המסייע לו להחליט היכן צריך לרסס .המגבלות של הניטור
הנוכחי של פעם ב 00 -ימים הן גם שלא ניתן לדעת במדויק מתי הגיעו הזבובים
למלכודת וגם שהמערכת תלויה בנטרים ובעיקר בנגישותם לשטח (בוץ ,גשם ,עבירות
וכד').
ניטור רציף ואוטומטי של הזבוב ישקף בזמן אמיתי את התנודות באוכלוסיית הזבוב
כתוצאה מריסוסי ההדברה וגורמים אחרים ויאפשר שיפור של מערך ההדברה על ידי
אופטימיזציה של מרווח הריסוסים ועל ידי יצירת בסיס אחיד ובלתי תלוי לניטור יאפשר
השוואה בין השנים השונות ,בין תנאי סביבה משתנים ובין זנים ומינים שונים.
מבחינה מחקרית ,המעבר מניטור תקופתי לניטור רציף יספק נתונים שישפרו את
הבנתנו בנושאים הבאים( :א) הדינאמיקה היומית והעונתית של פעילות הזבוב ;ב)
הקשר בין פעילות הזבוב לתנאי סביבה משתנים; ג) איתור מקור הזפי"ת בתחילת
העונה ואיתור מקורות אילוח במהלך העונה; ד) לימוד השפעתם של שיטות הדברה
שונות וכו' .בגלל יכולת ניטור מוגבלת מבחינת היקפים ותדירות בדיקות הנתונים
שנאספו עד כה במחקרי השדה בנושאים אילו לא איפשרו בידוד הגורמים השונים
ולא ספקו הסברים מספקים על התנודות באוכלוסיית הזבוב .ידע מסוג זה

יתרום

לשיפור מערך ההדברה המשולבת ברמה האזורית ולחסכון בעלויות.
 למרות שהנושא לא לגמרי ברור ,ההנחה היא שיש קשר בין לכידות הזכרים במלכודת
טרימדלור לבין פעילות הזבובים (זכרים ונקבות) בשטח הכוללת :שחור למזון ,חיזור ,הזדווגות,
שחור לפונדקאים ,מנוחה וכד'.
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במסגרת המחקר במימון קרן המדען הראשי של משרד החקלאות פותח במכון
להנדסה חקלאית של מנהל המחקר החקלאי בשיתוף עם המכון להדברה ביולוגית
ע"ש ישראל כהן אב-טיפוס של מערכת לניטור אוטומטי של זפי"ת .המערכת מבוססת
על ארבע מלכודות אוטומטיות (תמונה  )0המחוברות בכבלי תקשורת לאוגר נתונים.
הניסויים במעבדה ובמרחב הפתוח הראו כי למערכת רגישות סבירה מבחינת אחוז
הזבובים הנלכדים בה ליחידת זמן וכי היא בעלת דיוק ואמינות גבוהים מאוד (.)21%

תמונה  :0מלכודת לניטור אוטומטי ,עם כבלי התקשורת עם אוגר הנתונים.

בהמשך הועברה המערכת לשני פרדסים :פרדס מסחרי ליד כפר חב"ד ,והפרדס
בחוות המטעים בצריפין .בכל אתר נפרשה המערכת לאורך שורה אחת של עצים
כשהמלכודות נמצאות במרחק של עד  00מ' זו מזו.
לאחר תקופה לא קצרה של איתור פתרונות להתגברות על רישומי סרק של לכידות
בשטח בשל טיפות מים ,חדירת עכבישים ,כניסה של נמלים וכד' ,החלה המערכת
לספק נתוני ניטור מהימנים ואפשרה לימוד ראשוני של הדינאמיקה של הזבוב .לימוד
הדינאמיקה נעשה בעיקר ביחס לשעות היממה ולתנאים מטאורולוגיים המתבססים על
תחנות מדידה קרובות.
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תוצאות
לימוד ראשוני של הדינאמיקה היומית והעונתית של הלכידות .הנתונים (תרשים
 )0מראים שבחורף לכידת הזבוב חלה בחלון צר יחסית ובעיקר בשעות הצהריים עד
אחה"צ ,ואילו באביב הלכידה נפרשת לאורך רוב שעות האור כולל לכידה בשעות
הדמדומים (.)02:00

תרשים  :1שיעור לכידות זבובים ( )%לפי שעה ביום .עמודות כהות מציינות את הלכידות בסתיו
 חורף ועמודות בהירות את הלכידות באביב .מימין :הלכידות בפרדס ליד כפר חב"ד (נובמבר 7433עד יוני  ,)7437משמאל :הלכידות בפרדס בחוות צריפין (נובמבר  7437עד יוני .)7431

כמו כן נמצא שההתפלגויות הלכידות איננה מושפעת באופן חד-משמעי לא מרמת
הקרינה (תרשים  .)2מבחינת השפעת הטמפרטורה (תרשים  ,)3בתחום נמוך מ20C -
וגבוה מ 32C -אין כמעט לכידה.

תרשים  :2שיעור לכידות זבובים ( )%מול רמת הקרינה בשעת הלכידה .מימין :הפרדס ליד
כפר חב"ד ,נובמבר  7433עד יוני  7437ומשמאל :הפרדס בחוות צריפין ,נובמבר  7437עד יוני
.7431
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תרשים  :3שיעור לכידות זבובים ( )%מול הטמפרטורה .מימין :פרדס ליד כפר חב"ד ,נובמבר
 7433עד יוני  7437ומשמאל :פרדס בחוות צריפין ,נובמבר  7437עד יוני .7431

את המשמעויות של הממצאים הללו יש עוד ללמוד ,אך כבר עתה מתברר שניטור
אוטומטי ורציף של הזפי"ת הינו כלי מחקר ראשון במעלה ללימוד התנהגות הזבוב תחת
השפעה של תנאים שונים.
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 .1רגישות פומלו לבן לזבוב הפירות הים תיכוני
גלעד גפן ודורון טימר

מבוא
בישראל כ 0100-דונם פומלו מניב ועוד כ 0050-צעיר .כיום מתחילה הדברת הזבוב
בפומלו (ריסוס סקסס כל  1-00ימים או מתקני קטילה) ב 00.2-ונמשכת עד הקטיף.
רגישותם של זני הפומלו הלבן לזפי"ת ונחיצות ההדברה בחלקות פומלו מוטלים תדירות
בספק .אולם לא נעשה ניסוי מסודר לבדוק את נחיצות הריסוס.
מטרת הניסוי היתה לקבוע האם יש צורך בהדברת זפי"ת בחלקות פומלו ומה הוא
המועד המתאים להתחלת ההדברה.
שיטות וחומרים
אתרי הניסוי
 )0חלקת פומלו בת  93דונם בפרדס שדמות מחולה (מס'  .)90230בחלקה כ 00-עצי
טבורי ניוהול והיא מרוחקת  290מ' בקו אווירי מפרדס בית שאן המטופל ב SIT-כנגד
זפי"ת.
 )9שתי חלקת פומלו צמודות בנות  01דונם בפרדס של שריד (מס'  3003ו)2292 -
בחלקה יש עץ קליף מזן לא ידוע.
 )3שלוש חלקות פומלו בנות  91דונם ברמת יוחנן (מס' )90391,90392,90330
כל החלקות ממוקמות בקצוות של פרדסי הדרים שטופלו בריסוס סקסס .החלקות
בשדמות מחולה ובשריד לא רוססו במשך כל עונת הניסוי והחלקות ברמת יוחנן רוססו
עד  2שבועות לפני תחילת הניסוי.
אופן הבדיקה
נוכחות זפי"ת נוטרה באמצעות מלכודות שטיינר-קפילור (טרימדלור) ללכידת זכרים
(המכון להדברה ביולוגית) שניתלו בפינת כל חלקה .נזק זפי"ת נבדק באמצעות סריקה
של כ 00-דק' ע"י פקח מיומן בכל חלקה לאיתור פרי נגוע .החלקות נבדקו אחת לשבוע
והנתונים נרשמו.
תוצאות
שדמות מחולה – החלקה נבדקה  00שבועות ברציפות מ 05.2.03-עד 05.09.03
(קטיף) .בכל התקופה לא נמצא פרי נגוע .בבדיקות שנעשו בין  0.00.03ועד ה91.00.03-
בעצי הניוהול שבחלקה ,נמצא פרי נגוע מה שמצביע על נוכחות זבובים פעילים.
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בחלקה נצפתה עלייה חדה בניטור החל מאמצע אוקטובר (תרשים  ,)0שיא לכידות
בחודש נובמבר וירידה בדצמבר .נוכחות גבוהה של זבוב

בחלקה הנמצאת בפרדס

מרוסס ,העלתה את החשד כי חלק מהזבובים הם זבובים עקרים שמקורם בפרויקט ה-
 SITהשכן .החשד אושש בבדיקת הזבובים שנלכדו ב 90.00.03 -וב 30.00.03 -בתאורה
סגולה .בבדיקה נמצא הסמן הפלורוסנטי של הזבובים העקרים על כ 20%-מהזבובים.
15

9
6
3

זבובים למלכודת ליום

12

0
22.12.13

12.12.13

2.12.13

22.11.13

12.11.13

2.11.13

23.10.13

13.10.13

3.10.13

23.9.13

13.9.13

תאריך
תרשים  :0לכידת זכרים במלכודת טרימדלור בחלקת הפומלית בפרדס שדמות מחולה.

שריד  -החלקה נבדקה  90שבועות ברציפות מ 02.2.03-עד ( 9.03 .91קטיף) .בכל
התקופה לא נמצא פרי נגוע .גם כאן ב 9-בדיקות שנעשו בעץ הקליף שבחלקה (מ-
 90.00ועד  )2.09נמצא פרי עקוץ שמצביע על נוכחות זבוב .נוכחות הזבוב (תרשים )4
ב 9-החלקות היתה נמוכה יחסית ולא עלתה על  0.5זבובים ליום.

0.3
0.2
0.1

זבובים למלכודת ליום

0.4

0.0
27.2.14

7.2.14

18.1.14

29.12.13

9.12.13

19.11.13

30.10.13

10.10.13

20.9.13

תאריך
תרשים  :4לכידת זכרים בשתי מלכודות טרימדלור בחלקות הפומלית בפרדס של שריד
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רמת יוחנן – החלקות נבדקו מה 2.3.02-ועד ה( 2.2.02-קטיף) .בכל התקופה לא נמצא
פרי נגוע בחלקה .נוכחות הזבוב (תרשים  )1בתחילת מרץ היתה אפסית ועלתה
בעקביות לרמה בינונית של מעל  9זבובים למלכודת ליום (רמה המצריכה הדברה
בד"כ).
3.0

1.0

זבובים למלכודת ליום

2.0

0.0
11.4.14

6.4.14

1.4.14

27.3.14

22.3.14

17.3.14

תאריך
תרשים  :1לכידת זכרים במלכודות טרימדלור בחלקות הפומלית בפרדס של רמת יוחנן

דיון
במהלך הניסוי לא נמצאה נגיעות פרי בפומלו בשום שלב של העונה וזאת למרות
נוכחות המזיק בשטח והימצאות פרי נגוע בחלקות הניסוי במספר עצים מזנים רגישים
(ניוהול וקליף כלשהו) .ניתן להסיק מכך שרגישות הפומלו לזפי"ת נמוכה מאוד ויש
לשקול ,בכפוף לניסויים נוספים ,את הפסקת פעילות ההדברה בחלקות הפומלו הלבן.
לאור ממצאי הניסוי החליטה ועדת ההיגוי בנושא זפי"ת של המכון להדברה
לדחות את תחילת פעילות ההדברה בפומלו ל 0.00 -ולחזור על הניסוי
בשטחים נוספים.
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ד"ר יואב גזית ורותי עקיבא
סיכום פעילויות ומחקר
מחקרים:
 .0זבוב הפירות הים תיכוני:
א .מתקני קטילה לזבוב הפירות הים תיכוני
 .0פיתוח נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזפי"ת
 .9בדיקת מתקנים להדברת הזבוב בהדרים9000-9003 :
 .3השוואה מבוקרת בין הפיתיונות שבמתקנים:
א .משיכה בכלובים במעבדה
ב .משיכה בכלובי רשת בחוץ
ג .לכידה במנהרות רשת עם עצי הדר
 .2השוואת מתקני מלכודת בפרדס
ב .רעילות הסקסס
 .0סקסס בהשוואה לפיתיון עם ספינטורם
 .9השוואה בין סקסס מכמה מקורות לפיתיון עם ספינטורם
 .3משך הרעילות בשטח :סקסס לעומת פיתיון עם ספינטורם
 .2משך רעילות הסקסס בשטח בחורף
 .0השפעת רשתות ברד על פעילות הסקסס
ג .מציאת חלופה לדיויפאן במלכודות הניטור
 .0בדיקת חומרי הדברה כרעל נדיף במלכודת
 .9בדיקת רעל מגע
 .3משיכה למלכודת עם דלטמתרין
 .2השוואה בפרדס בין מלכודת רגילה למלכודת לוחית
 .4זבוב האפרסק:
א .מצב המושבה
ב .פיתיונות מאכל
ג .רעילות חומרי הדברה
ד .רעילות סקסס
ה .ניטור ז"א במטעים ובפרדסים
ו .הכרת הזבוב
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ז .אילוח מלאכותי של פרי הדר
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מתקני קטילה לזבוב הפירות הים תיכוני
מתקני קטילה ('תחנות האכלה'' /משוך וקטול'' /מלכודות לכידה') מהווים את אחת
החלופות להדברה ידידותית של הזבוב .גם פעולת המתקנים מבוססת על כך שזבוב
רעב נמשך לפיתיון שבמתקן ונקטל .אולם יש לפחות שני הבדלים עקרוניים בין ריסוס
הסקסס למתקנים( :א) הבדל כמותי :בריסוס מדובר בעשרות אלפי טיפות לדונם של
פיתיון רעיל לזבוב ובשיטת המתקנים מדובר ב 90 - 0 -יחידות לדונם בלבד (תלוי
במתקן); (ב) הבדל איכותי :הריסוס דועך ויש צורך לחדשו אחת לשבוע עד  00ימים
ופעילותו נפסקת כליל כמה ימים לאחר שמפסיקים לרסס (לאחר הקטיף) .המתקנים,
לעומת זאת ,פועלים ברציפות כל עוד יש בהם פיתיון ,כשבפועל מדובר לאורך כל
העונה ואף מעבר לכך( ,כולל פעילות מסוימת בחודשי הקיץ).
מעבר לנ"ל ,ישנם הבדלים לוגיסטיים( :א) באופן היישום (ריסוס ממטוס מול הובלה
לשטח ותליה ידנית חד פעמית); (ב) בניטור ההדברה (מלכודות ניטור מול פיקוח פרי);
ו( -ג) בכלים לקבלת החלטות (ניטור זכרים מול פרי נגוע).
בשנים האחרונות קיימת מגמה לאמץ את המתקנים לשימוש בפרדס ,בין אם כתחליף
לריסוס ,ובין אם לשימוש במקומות בהם הריסוס מוגבל או בלתי אפשרי .נכון להיום,
למעלה מ 09%-משטח ההדרים בארץ ממותקן .המכון נכנס לעובי הקורה של הנושא
ובודק זו העונה הרביעית היבטים שונים של שיטת המתקנים .להלן מקבץ של מספר
בדיקות שערכנו לאחרונה.

 .0פיתוח נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזפי"ת
על מנת למנוע עד כמה שניתן התפתחות של נזק בעת השימוש במתקנים ,בין עונת

 00-09לעונת  09-03הפקנו פרוטוקול בשם "נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזבוב
הפירות הים תיכוני"(להלן) .כתיבת הנוהל התבצעה בשת"פ של מספר אנשי מקצוע
בעלי מיומנות רבה באיתור נגיעות זבוב בפרדס :ביניהם יואל דרישפון ,לאה סלע,
ריקרדו ברעם ,ניצן רוטמן ,שוש פלס ,אבי בידרמן ,עפרה עבודי ושרה קוריאט (להלן).
ניטור פרי לנזק זבוב התבצע לפי פרוטוקול זה ,ע"י פקח מזיקים מקצועי שידווח למועצה
את ממצאיו השבועיים מהווה כיום נוהל מחייב בהדברת הזבוב באמצעות מתקנים.
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נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזבוב הפירות הים תיכוני
תאריך עדכון9.1.03 :
אבי בידרמן ,ריקרדו ברעם ,יואל דרישפון ,לאה סלע ,עפרה עבודי ,שוש פלס ,שרה
קוריאט וניצן רוטמן
ריכז  -יואב גזית
 )0תדירות הבדיקה:
כל חלקה תיבדק בתקופת הרגישות (על פי טבלת רגישות הזנים שלהלן) ובתדירות
של אחת לשבוע.
 )4ציוד נדרש:
סכין חיתוך חדה (רצוי יפנית) ,זכוכית מגדלת  ,00 Xמפות השטחים טפסים לדווח
(ראה מצ"ב) ,מונה ידני (.)Hand tally counter
 )1חלקות שכנות:
יש להכיר את סביבת החלקות ולשים לב לשכנים 'בעייתיים מבחינת זבוב' כמו :עצי
שסק ,תאנה ,מנגו ,משמש ,קומקוואט ,סברס וכמו כן לול או רפת .שכנים אלה
עלולים להוות מקור אילוח של זבובים.
 )2דגימת החלקה:
יש לנוע בחלקה במסלול שייצג אותה ככל האפשר :להיכנס בשורה אחת ולחזור
בשורה אחרת לא סמוכה .במידה וקיימת אפשרות ,מומלץ לנוע באלכסונים (לחצות
שורות) .יש לדגום לאורך כל מסלול התנועה ,תוך הקפדה על עצים בשורות
קיצוניות ,סמוכות לשוברי רוח (ברושים או קזוארינות) או שורות מאובקות.
בתחילת העונה :יש להתבסס על צבע הפרי ולאתר פרי ש' -שבר' צבע טרם זמנו,
ונראה בשל ביחס לרוב הפרי בחלקה ' -פנסים' כתומים או צהובים על העצים.
בהמשך העונה :כשהפרי בשל וקבל צבע מלא ,יש לחפש סימנים אופייניים
לנגיעות ,גוון מעט שונה מהאחרים .דרושה לכן עין מנוסה (אשכולית לבנה נגועה
מקבלת גוון כתום סביב העקיצה) .כשאין מאפיינים בולטים לנגיעות :יש לבדוק
פירות באקראי.
 )5אופן הבדיקה:
במהלך התנועה בחלקה קטנה (עד  0דונם) ,בינונית ( – 0עד  00דונם) או גדולה
(מעל  00דונם) ,יש לבדוק לפחות  000או  900או  300פירות ,בהתאמה :כלומר,
להתמקד ב  30 ,90או ב  20עצים ,בהתאמה ולבדוק בכל עץ  0פירות.
יש להתמקד בפירות בכל טווח הגובה הנגיש (לפקח) ולא רק מהמעטפת של העץ.
פרי נבדק יש להחזיקו ביד ולסובבו לכל צדדיו .אם חשוד יש לקוטפו ולחפש בו
עקיצות וסימני נגיעות באמצעות זכוכית מגדלת ועל ידי חיתוך.
פרי שרק נראה בזוית העין ולא ממש נבדק ,לא ייספר וייכלל בין הפירות הנבדקים.
בדו"ח אין לציין את מספר הפירות החשודים אלא רק את מספר הפירות הנגועים.
 )6משך הבדיקה בחלקה:
בתחילת העונה משך הבדיקה יהיה ארוך יחסית (להכרת החלקה) ,בהמשך
הבדיקה אמורה להיערך במשך כ 00 ,00 -ו 90-דקות בחלקה קטנה ,בינונית וגדולה,
בהתאמה.
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 )7חיתוך הפרי:
א .חיתוך אופקי ,מילימטר מתחת לסימן החשוד ,יאפשר לראות המשכיות של
החדירה ,סימני נבירה של רימות וכן ביצים או קליפות ביצים ממש בנקב.
ב .חיתוכים אופקיים נוספים ,פרוסות דקות ( 0-9מילימטר) מתחת במטרה למצוא
רימות זבוב

בכדי להימנע מטעות בזיהוי יש להכיר ביצים ורימות של זבובי תסיסה ושל
חיפושיות תסיסה שעשויות להימצא בפרי.

 )0מאפייני נגיעות:
א .נוכחות רימות :לפי מישוש ואיתור כתמים רכים למגע בעלי צבע שונה מצבע
הקליפה וכן אולי גם נקבי יציאה ברורים בקוטר  0מ"מ מהן הגיחו הרימות
להתגלמות.
ב .עקיצה :נקב (לרוב דמויי סהר) באורך  0מ"מ שיוצרת הזבובה (דרושה זכוכית
מגדלת) ,הילה או כתם מעט שקוע ללא ברק ,כתם שחום ,זיבת שרף מהעקיצה
(באשכוליות ,פומלית ופומלו) .העקיצות יכולות להימצא בכל מקום בהיקף
הפרי .לא כל נקב הוא עקיצה לכן כשמוצאים ביצים בעקיצה (שאינן של חרקים
אחרים) ,זה בוודאות פרי נגוע.
ג .עקיצות "עקרות" ללא התפתחות רימות :מופיעות ע"פ רוב במקבצים .הפרי
קשה למגע .סביב העקיצה נשאר כתם ירוק ונקב העקיצה מתקשה (כמו נקודת
שעם) .עקיצה עקרה מצביעה על נוכחות של זבוב פעיל.
ד .נוכחות של זבובים בשטח בין אם על הפרי או על העלים .זה אמנם לא סימן
לנגיעות אבל משמש התראה.

 )9מציאת פרי נגוע:
היה ונמצא פרי נגוע אחד:
א .מאפיינים אם הוא אופייני או חריג לחלקה :נגיעות משנית בפרי שלא בעיתו –
בין אם נפגע מכאנית והבשיל תרם זמנו ובין אם תוצאה של פריחה מאוחרת.
ב .מרחיבים את הבדיקה לעוד  90עצים (עוד  000פירות) ומחפשים פרי נגוע נוסף.
ג .רושמים את הממצא בדו"ח.
היה ונמצא עוד פרי נגוע:
מיידעים בהקדם את הפרדסן ואת רכז הפרויקט.
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טבלת רגישות זנים עיקריים בהדרים
חודש

זנים מועדים

אוגוסט

ראשון ,סצומה ,טבורי (מוקדם)

ספטמבר

הנ"ל  +פומלית ,מיכל

אוקטובר

הנ"ל  +מינאולה ,מירב ,אשכולית לבנה ,כל
הטבוריים (קרה קרה ,סמי וושינגטון וכד')

נובמבר

הנ"ל  +נובה ,שמוטי ,אשכולית אדומה ,אור,
אורה ,מור ,מורקוט ,הדס ,טופז ,אודם

דצמבר –
פברואר

הנ"ל

מרץ

הנ"ל  +ולנסיה ואשכולית

אפריל  -מאי

הנ"ל (בעיקר ולנסיה ואשכולית)

מאי

הנ"ל (בעיקר ולנסיה ואשכולית)
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 .4בדיקת מתקנים להדברת הזבוב בהדרים4/00-4/01 :
שתי עובדות מטרידות עולות במרבית מהתצפיות:
 )0יחסית לניטור ,מעט מדי זבובים מגיעים אל המתקנים .רמה שאינה מצדיקה את
תיאור השיטה כ" -קטילה המונית".
 )9ניטור הזכרים (שטיינר-טרימדלור) בפרדסים עם המתקנים דומה מאוד לזה
שבפרדסים עם הדברה הרגיל .לכן אם ישמש אמצעי לקבלת החלטות ריסוס כמו
בהדברה רגילה ,הניטור יגרור סבבי ריסוס רבים.
לפיכך הוחלט לבצע בעונות האחרונות מספר בדיקות בשאיפה להגיע לתוצאות
מוצקות ובמקביל להתנסות בנושא פיקוח הפרי.
מטרת הניסויים :להשוות בין הטיפול באמצעות המתקנים לבין הטיפול המשקי הרגיל
(ריסוס סקסס מהאוויר) וכן להשוות בין שני מתקני ההדברה המורשים :סרה-טראפ
וביופיד (תמונה) .הניסויים התבצעו במהלך שתי עונות במספר אתרים בארץ בעונות
 9000-09ו ,9009-03-על שטח כולל של  0591דונם ו 0052 -דונם ,בהתאמה (טבלה .)0
שיטות:
הפרדסים :התצפיות בעונת  9000-09ובעונת  9009-03נערכו בשישה ובארבעה גושי
פרדסים בהתאמה בשטח כולל של  0500דונם בכל עונה (טבלה  .)0הפרדסים טופלו
במתקני קטילה מסוג "ביופיד" (תוצרת חברת ביופיד בע"מ ,ישראל) או מסוג "סרה-
טראפ" (תוצרת ביו-איבריקה ,ספרד ,שווק בארץ  -גדות אגרו) (תמונה  .)0המתקנים
נתלו בחלקות כחודשיים לפני הקטיף ובהנחיית אנשי החברות .ביופיד נתלו בצפיפות
משתנה של  00-02מתקנים לדונם ,ובמקרים מסוימים אף  90מתקנים לדונם ,כשבכמה
מקרים מספר זה השתנה במהלך העונה .הסרה-טראפ נתלו בתחילת העונה בצפיפות
קבועה למדי של  00מתקנים לדונם ,צפיפות שנשארה קבועה עד סוף העונה .נפח
הפיתיון במתקנים (גודל הבקבוקון בביופיד או כמות הנוזל בסרה טראפ) חושב לפי
משך העונה הצפויה של הזן" .ביקורת סקסס" :בשל חוסר אפשרות להעמיד ביקורת
אמיתית (לא מטופלת) ,נערכה השוואה לפרדסים דומים וסמוכים (פחות מ 0-ק"מ)
המטופלים בטיפול השגרתי של ריסוס סקסס מהאוויר כל  1-2ימים ,בהתאם ללכידת
הזכרים במלכודות הניטור ,למזג האוויר ולפי ניסיונו של רכז ההדברה .פירוט גושי
הפרדסים וחלקות הביקורת מופיע בטבלה  .0למעט גוש פרדסים אחד (גימזו 9000-
 )09בתצפיות השוונו בין פרדסים עם מתקנים לבין פרדסים דומים המטופלים באופן
שגרתי (ריסוס סקסס מהאוויר).
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הפרמטרים שנבדקו:
(א) בכל הגושים התבצע ניטור זכרים ובעונת  9000-09על חלקם התבצע גם ניטור
נקבות .בכל גוש הוצבו לפחות  0מלכודות ניטור שקריאתם מידי שבוע –  00ימים
התבצעה על ידי צוות הנטרים של המועצה .ניטור הזכרים התבצע עם מלכודות שטיינר
מצוידות בטרימדלור ו 2% -דיויפאן כשהספירה מתבצעת בשטח .ניטור הנקבות
התבצע עם מלכודות טפרי מצוידות בביולור ,נדיפית דיויפאן וכ  300מ"ל מים ופרופילן
גליקול ( 00%בתחתית המלכודת ,כתוספת לחות) כשתכולת המלכודות נשלחה
למעבדה לספירה ומיון הזכרים והנקבות.
(ב) ספירת פירות נגועים בזבוב :על העץ (במשך הביקור בחלקה) ואחרי הקטיף
(בשכבת הפרי העליונה במיכלי הקטיף) .במקומות בהם הושארו עצים לקטיף מאוחר
(סוף העונה של הזן) ,נבדק הפרי במיכלי הקטיף.
(ג) הגדלת מספר המתקנים או ריסוסי תגבור שנדרשו.

סרה טראפ

ביופיד

תמונה  :0מתקני הקטילה בהם השתמשנו בתצפית.
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טבלה 0
סה"כ השטח שטופל בכל מתקן וסה"כ מספר החלקות
עונה אתר

טיפול בביופיד
שטח (ד')

11-12

12-13

תרום
גמזו
יד מרדכי
בית שערים
פרי אור אשדוד
גליל-ים
סה"כ
יד מרדכי
תרום
פרי אור אשדוד
ישעי
סה"כ

160.5
153.5
314.0

77.3
323.2
400.5

מס'
חלקות

16
15
31

8
22
30

טיפול בסרה-טראפ
שטח (ד')

מס'
חלקות
32
18
22
14
24

1312.8
309.3
371.9
166.5
319.7
1167.3

110
22
32
16
19
89

364.1
139.7
309.3
303.6
196.1

קשיים
השונות הקיימת בשטח מקשה מאוד על ההשוואה .זו מתבטאת בעיקר בשלושה
גורמים( :א) הצמח  -הרכב הזנים ,גיל העצים ,סוגי הכנות ,מועדי הבשלה ,וכן הפרי
עצמו  -כמות ,גודל וצבע; (ב) הסביבה – סוגי הקרקע ,התכסית והטופוגרפיה; (ג)
החקלאי – טיפולים נגד מזיקים אחרים או מחלות ,טיפולים הורמונאליים לדילול ,חיזוק
העוקצים ,או עידוד פריחה ,כיסוי החלקה ברשת נגד ברד ,קביעת מועד הקטיף וכמובן
דישון והשקיה .כדי לצמצם את השפעת השונות ,הגדלנו את הכמות :ביצענו את
הבדיקה בשתי העונות  00-09ו ,09-03-כשבכל עונה חזרנו על הבדיקות בשישה
ובארבעה אתרים שונים ,בהתאמה ,ובמספר רב של חלקות (ראה טבלה  .)4כדי
לצמצם את השונות ממגוון הזנים ,מיקדנו את ההשוואה בחלקות של אותו זן המופיעות
במקביל בטיפולים השונים (למשל אור ושמוטי בפרי אור אשדוד) .היכן שהתאפשר,
השווינו את הטיפול במתקנים לריסוס סקסס מהאוויר ,כלומר (א) כל עוד הרכב הזנים
בחלקות המרוססות היה דומה לזה שבחלקות עם המתקנים ו(-ב) כל עוד חלקות אלה
היו בסמיכות לחלקות עם המתקנים (רדיוס קטן מ 0 -ק"מ) .ההשוואה נעשתה על ידי
בדיקה מדגמית של כמה חלקות מרוססות (עד  000דונם) שנערכה אחת לחודש
במקביל לבדיקת חלקות המדגמים.
קושי נוסף ,במהלך הבדיקות ,נדרשנו להבטיח רמת נגיעות מזערית .וכך ,למרות
ההיקפים הגדולים של שטח הבדיקות (~  0,500דונם בכל עונה) ,במצב של " "0נגיעות

33

כמעט בכל החלקות ,ונגיעות נמוכה (מציאת פרי נגוע אחד בבדיקה מאומצת של 0
דקות) שהופיעה במקרים בודדים ,לא ניתן היה להשוות בין הטיפולים השונים.

תוצאות במהלך שתי העונות (:)4/00-01
א) יעילות ההדברה בהשוואה לריסוס סקסס מהאוויר :אחרי שתי עונות נראה
שהטיפול במתקנים בפרדס יעיל נגד זבוב .רמת הנגיעות הייתה לרוב אפסית או
נמוכה מאוד ולא שונה מזו שנדגמה בטיפול הריסוס בסקסס (טבלה .)4
ב) נזק :יצוין שלא דווח על נזק מסחרי של זבוב .ברוב המקרים כשהתגלתה מעט
נגיעות בחלקה (למשל באור בעונת  00-09ו ,09-03-ובשמוטי בעונה  )09-03היא
התמעטה ואף נעלמה עד הקטיף.
ג) מלכודות ניטור ככלי לקבלת החלטות בטיפול מתקנים :רמת הזבוב בניטור
(טרימדלור וביולור) בטיפול במתקנים ,אינה שונה ולרוב אפילו גבוהה מזו שבטיפול
הריסוס (תרשימים  0ו .)4-בעוד שבטיפול הרגיל ,לכידת זבוב כזו מחייבת ריסוס
כל שבוע ,בטיפול המתקנים בו לא מרססים ,לכידת זבוב במלכודות לא יכולה
לשמש כלי בלעדי לקבלת החלטות ויש לבצע גם ניטור לנגיעות זבוב בפרי.
ד) ניטור נקבות :בארבעה אתרים בהם הוספנו בצמידות למלכודת השטיינר
(טרימדלור) מלכודות טפרי (ביולור) במרחק  90מ' ,לא התקבל מהן מידע משמעותי
נוסף מעבר לזה שקבלנו בניטור הזכרים בשטיינר (תרשים  .)2הלכידות בטפרי עלו
יחסית רק במקרה אחד :ביד מרדכי ,בגוש שמרוסס בסקסס ,בחודשי החורף
הקרים ,כשרמת הזבוב ממילא הייתה נמוכה מאוד (תרשימים  0ו.)4-
ה) השוואה בין ביופיד לסרה-טראפ :הנתונים (בדיקות הפרי וניטור הזבוב) אינם
מצביעים על הבדל בין המתקנים .בשני האתרים בהם היה שימוש בשני המתקנים
(באשדוד ב 9000-09 -ובאשדוד וישעי ב )9009-03 -וניתן היה להשוות ביניהם
התוצאות לא חד משמעיות:
ו) מבחינת ניטור הזבוב ,בישעי היו לכידות גבוהות יותר בגוש סרה-טראפ ,ובאשדוד
היו לכידות גבוהות יותר בגוש הביופיד (תרשימים  4ו.)1-
ז) מבחינת נגיעות :באשדוד בעונה הקודמת לא הייתה נגיעות .בעונה הנוכחית
הייתה מעט יותר נגיעות בטיפול הביופיד (בשלוש חלקות שמוטי) .בישעי ,לעומת
זאת ,הייתה מעט יותר נגיעות בטיפול הסרה-טראפ (בשלוש חלקות אור).
ח) התנהלות ויעילות פיקוח הפרי :הפיקוח התנהל היטב ובאופן סדיר .ביצוע
הפרוטוקול על ידי כל הפקחים היה טוב :לא התגלתה נגיעות שחמקה מהפיקוח
(גם לא במיכלי הקטיף בשטח) .הקשר בין הפקחים למנהל הפרדס היה טוב והביא
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לתגובה מהירה על כל חשד של נגיעות .קיימת בעיית עבירות בשטח ,בעיקר אחרי
גשמים :בעיה זו פחות חמורה בחורף גשום ,כאשר ממילא הזבוב פחות פעיל.
ט) הצורך בתגבור ההדברה :בכ 00%-מהחלקות נמצאה לפחות פעם אחת נגיעות
שדרשה תגובה (מעל  9פירות נגועים לבדיקה – שמחייבים ריסוס או/ו תגבור מתקני
ביופיד) (טבלה  .)4לרוב ,התגובה הסתכמה בתוספת מקומית של ריסוס מהקרקע
( 0-3פעמים).
י) נזק :הנגיעות שהייתה ,התרחשה ברוב המקרים הרבה לפני עונת הקטיף .למשל,
מעט הנגיעות שנראתה בסוף נובמבר בזן אור ,נעלמה עד עונת הקטיף שהתחילה
בינואר .בכל מקרה נגיעות זו לא באה לידי ביטוי כנזק בקטיף.

גימזו  -סרה טראפ

בית שערים  -סרה טראפ

5

זכרים בשטיינר

0.6

זכרים בשטיינר

נקבות בטפרי

נקבות בטפרי

4

FTD ± SE

2

0.4
0.3

FTD ± SE

3

0.5

0.2

1

0.1

0

0.0

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

26.7.11

6.6.11

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

יד מרדכי  -סרה טראפ
נקבות בטפרי

26.7.11

תאריך

תאריך

יד מרדכי  -ריסוס סקסס
2.0

נקבות בטפרי

זכרים בשטיינר

2.0

זכרים בשטיינר
1.5

1.5

FTD ± SE

0.5

0.5

0.0

0.0

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

26.7.11

6.6.11

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

26.7.11

6.6.11

תאריך

תאריך

תרשים  :0ארבע עקומות של לכידות זכרים במלכודות טרימדלור (שטיינר) ונקבות וזכרים
במלכודות טפרי (ביולור  00% +פרופילן גליקול) ,בארבעה אתרים בהם נערכה הבדיקה עם
סרה-טראפ בעונת ההדרים ( .)9000-09כל המלכודות נבדקו אחת ל 00-ימים על ידי חמישה
נטרים של המ כון .הערכים מציינים את ממוצע הלכידות למלכודת ליום (  )FTDשגיאת התקן
(.)SE
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FTD ± SE

1.0

1.0

אשדוד

גליל ים

6.0

ביופיד

2.0

ביו-פיד
ריסוס רגיל

סרה טראפ
ניצנים

1.5

4.0

FTD ± SE

0.5
0.0
10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

תאריך

26.7.11

26.7.11

0.0

תאריך

תרשים  :4לכידות זכרים במלכודות טרימדלור (שטיינר) בעונת ההדרים ( )9000-09באשדוד
(ביופיד וסרה-טראפ לעומת סקסס בניצנים) ובגליל ים (ביופיד לעומת סקסס) .המלכודות
נבדקו אחת ל 00-ימים על ידי שני נטרים של המכון .הערכים מציינים את ממוצע הלכידות
למלכודת ליום (  )FTDשגיאת התקן (.)SE
ניצנים ואשדוד

ישעי
15

ביופיד
סרה-טראפ

10
ביופיד
סרה-טראפ
ריסוס רגיל

12

FTD ± SE

6

6
4

7.3.13

15.2.13

26.1.13

6.1.13

17.12.12

27.11.12

7.11.12

18.10.12

28.9.12

8.9.12

7.3.13

15.2.13

26.1.13

6.1.13

17.12.12

27.11.12

7.11.12

18.10.12

28.9.12

0

0
8.9.12

3

2

FTD ± SE

9

8

תאריך

תאריך

תרום ורמת רחל

יד מרדכי

12

25
סרה-טראפ

סרה-טראפ תרום

ריסוס רגיל

ריסוס  -רמת רחל

20

FTD ± SE

10

8
6
4

5

FTD ± SE

15

10

2

0
7.3.13

15.2.13

26.1.13

6.1.13

17.12.12

27.11.12

7.11.12

18.10.12

7.3.13

15.2.13

26.1.13

6.1.13

17.12.12

27.11.12

7.11.12

18.10.12

28.9.12

תאריך

8.9.12

28.9.12

0

תאריך

תרשים  :1לכידות זכרים במלכודות טרימדלור (שטיינר) בארבעה אתרים בהם נערכה הבדיקה
בעונת ההדרים ( .)2012-13המלכודות נבדקו אחת ל 00-ימים על ידי שני נטרים של המכון.
הערכים מציינים את ממוצע הלכידות למלכודת ליום (  )FTDשגיאת התקן (.)SE
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FTD ± SE

2.0

1.0

טבלה 4
סיכום ממצאי הפיקוח בפרדסים
עונה

טיפול

2011-12

סה"כ
מספר
החלקות
ביופיד

29

הנגיעות המרבית שנמצאה לאורך כל סבבי הפיקוח*
פרי אחד
שני פירות ומעלה
ללא נגיעות
נגוע
2
3
24

סרה-טראפ

77

63

9

5

ריסוס סקסס**

59

55

2

1

ביופיד

27

17

6

4

סרה-טראפ

52

41

5

6

ריסוס סקסס**

18

13

0

4

2012-13

*המספרים מציינים את סיכום סבבי הפיקוח בחלקה .לאחר כל סבב פיקוח בן 00
דקות ,נשקל לגבי כל חלקה אם יש צורך לתגבר את הדברת הזבוב ,כלומר ,לרסס
(סקסס) או ,בחלקות הביופיד ,להוסיף מתקנים ו/או לרסס .הוחלט שאין צורך בתגבור
אם נמצא רק פרי נגוע אחד ושיש לתגבר אם נמצאו למעלה משני פירות נגועים.
**הפיקוח בחלקות המרוססות התבצע באופן מדגמי ואחת לחודש.

גימזו  -סרה טראפ

בית שערים  -סרה טראפ

5.0

זכרים בשטיינר

0.6

זכרים בשטיינר

נקבות בטפרי

4.0

0.5

נקבות בטפרי

FTD ± SE

3.0
2.0

0.3
0.2

1.0

FTD ± SE

0.4

0.1

0.0
10.7.12

21.5.12

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

26.7.11

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

תאריך

26.7.11

6.6.11

0.0

תאריך
יד מרדכי  -סקסס

יד מרדכי  -סרה טראפ

2.0

2.0

זכרים בשטיינר

זכרים בשטיינר

נקבות בטפרי

נקבות בטפרי

1.5

1.5

FTD ± SE

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

26.7.11

6.6.11

10.7.12

21.5.12

1.4.12

11.2.12

23.12.11

3.11.11

14.9.11

26.7.11

0.0

0.0
6.6.11

0.5

0.5

תאריך

תאריך

תרשים  :2ניטור זכרים ונקבות  - 9000-09לכידת הזכרים במלכודת השטיינר לעומת לכידת
הנקבות במלכודת הטפרי.
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FTD ± SE

1.0

1.0

מסקנות
לאור הנ"ל המסקנות מהשוואת המתקנים במשך שתי עונות הן:
 )0הטיפול בשני המתקנים (שבדקנו) ,שומר את הפרדס ברמת נגיעות זבוב נמוכה
מאוד ,משביעת רצון ודומה לזו המתקבלת בריסוס.
 )4בניסויים אילו תוצאות ניטור הזבוב לא שמשו כלי לקבלת החלטות על תגבור
ההדברה .נראה כי בחלקות עם מתקני קטילה ניתן לצמצם את היקף הניטור
רק לצורך קבלת מידע על מגמות כלליות של האוכלוסייה בשטח .יש לציין כי
בשטחים המרוססים מתגלות בעזרת הניטור חלקות עם אוכלוסיות זבוב חריגות
ובהתאמה מתוגברת בהן ההדברה.
 )1ניטור הנקבות לרוב אף היה נמוך בהשוואה לניטור הזכרים ולא נתן מידע שונה
מזה של ניטור הזכרים .לכן נראה שהוא מיותר.
 )2מהתוצאות שבידינו לא ניתן להבחין בהבדלים ביעילות בין שני המתקנים
המורשים :סרה-טראפ וביופיד .יש לציין שגם ביישום המתקנים בגליל העליון
(ניצן רוטמן) ,לא ניכרו הבדלים ביעילות ביניהם.

תודות:
זה סיכום הפעילות שנערכה במשך שנתיים .הרבה מאוד אנשים תרמו לה :רותי
עקיבא  -סיוע טכני במעבדות עם הגידול והטיפוח של שני הזבובים ובהעמדת
הניסויים; גלעד גפן – שת"פ בתכנון ובהעמדת ההשוואה בין המלכודות; בדיקת
מתקני הקטילה נערכה בסיוע אנשי חברת מהדרין תנופורט יצוא :מאיר פינצק ,יואל
דריישפון ,בועז גלעדי ,משה סרפרז ,שמעון שמש ,גיא הרצל ,אלי אליאש
וישראל שריקי ,פקחיות המזיקים של החברה :איה רפאל כהן ,אופל צרור ויתיר
אבישר וכן בסיוע הפרדסנים נגה ומנחם עפרוני (בית שערים) ,אריה מלך (גליל
ים) ,שמעון אנטמן (גימזו) ויעקב מורדיש (יד מרדכי) .פיקוח פרי לאורך הניסויים
נערך על ידי :שרה קוריאט ,עפרה עבודי ,אבי בידרמן וריקרדו ברעם .עוד סייעו
אנשי חברות המתקנים גבי קופלמן ושי יעקובוביץ' (ביופיד) ואריק בהט (גדות אגרו)
והנטרים של המכון ,אבשלום מדהלה ,אלי שושן ,אביגדור אור ונתי הררי.
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 .1השוואה מבוקרת בין הפיתיונות שבמתקנים:
א .משיכה בכלובים במעבדה

בדיקת המשיכה של הפיתיונות השונים נערכה ללא קשר למתקן בו הפתיונות נמצאים.
הבדיקה נערכה בחדר מבוקר ( ,)24  1Cבשמונה כלובי פרספקס (תמונה  .)0כל
כלוב בגודל  00 X 00 X 000ס"מ ,מאוורר בשני דופנותיו הגדולות על ידי  0חלונות רשת
בשטח כולל של  30 X 000ס"מ ,ומואר מלמעלה על ידי  3נורות פלורוסנט.

תמונה  :0ארבעה משמונה הכלובים לבדיקת משיכה לפיתיונות.

השוואה בין פיתיונות שונים :בכל יום נבדקו יחד בשמונה הכלובים שמונה פיתיונות
כשבכל יום מיקום הפיתיונות הוחלף.

תוצאות
שמונה החומרים שנבדקו נבדלו במידת המשיכה לנקבות (תרשים  .)0ניתוח סטטיסטי
( )ANOVAמצביע על שונות גבוהה ( )F7,56 = 19.7ועל שלושה ,NMF :סרה-טראפ,
ובומינאל ( ,)000%שמשכו באופן מובהק יותר מהשאר ( .)Tukey-Kramer HSDבניסוי
אחר נמצא שהביופיד משך טוב כמו שלושתם .באופן מפתיע ,המשיכה של הסקסס
בשני המינונים ,הייתה חלשה יחסית.
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שלושת המושכים לעומת ביופיד
משיכה בכלובים במעבדה ()n=12

משיכה בכלובים במעבדה ()n=16

100

80

80
משיכה ( ± %ש.ת).

AB
B

B

40

C

40

20

20

C
C

0

0
מים

סקסס 1:1

סקסס %01

אמוניום אצטט %01

בומינל %01

בומינל %001

סרה-טראפ

NMF

סרה
טראפ

ביופיד

בומינל
%001

NMF

תרשים  :0שיעור המשיכה ( )%של החומרים השונים ביחס למספר הזבובים ששוחררו בכל
כלוב .מימין – השוואה בין שמונה חומרים .אותיות שונות מצביעות על הבדל מובהק (על פי
 ,Tukey-Kramer HSDאחרי טרנספורמציית  .)ArcSinמשמאל השוואה בין שלושת הפיתיונות
המושכים לפיתיון הביופיד (שאינו נבדל מהם).

ב .משיכה בכלובי רשת בחוץ
המשיכה של שני מתקני בקבוק (סרה-טראפ ו )NMF -ושל מתקן הביופיד ,נבדקו מחוץ
למעבדה ,בשני כלובי רשת ,כל אחד בגודל  9 X 9 X 9מ' עם מתלה מסתובב (בקצב
של רבע סיבוב כל  00דקות) עליו נתלו שני מתקנים במרחק  0מ' זה מזה .בכל כלוב
שוחררו  00זבובים 90 :נקבות ו 90-זכרים ,שניזונו ממים וסוכר בלבד (רעבים לחלבון)
בני  0ימים.
בדיקת הבקבוקים באמצעות בחירה :בכל כלוב נתלו במרחק  0מ' זה מזה שני מתקני
הבקבוק והזבובים יכלו לבחור ביניהם .לאחר  5שעות סוננו הפיתיונות והזבובים מויינו
לזוויגים ונספרו .סה"כ נערכו  02חזרות .בדיקת הביופיד נעשתה לפי זבובים מתים :לפני

40

( ± %ש.ת).

60

שיעור משיכה

A
AB

60

שחרור הזבובים ,נפרש על ריצפת הכלוב סדין לבן שאפשר איסוף וספירה של הזבובים
המתים .ספירת הזבובים המתים נעשתה במהלך ,בסוף יום הניסוי ולמחרת בבוקר,
לפני הניסוי הבא .סה"כ נערכו  5חזרות.
תוצאות:
משיכת הנקבות (המשתנה החשוב) ,אל הסרה-טראפ וה NMF -הייתה דומה (תרשים
 .)0משיכת הזכרים הייתה גבוהה יותר לסרה-טראפ לעומת ה .)F1,26 = 5.89( NMF
בניסוי עם הביופיד משיכת הנקבות (על פי זבובים מתים) ,הייתה גבוהה יותר ממשיכת
הזכרים (לא במובהק ,יתכן שדרושות חזרות נוספות) .בניסוי זה נספרו יחסית מעט
זבובים מתים (בהשוואה ללכידה בבקבוקים) והבחנו בסוף כל יום בהרבה זבובים חיים
על דפנות הכלוב .תוצאות אלו מעידות שהזבובים פחות נמשכו לביופיד.

השוואה בין בקבוקים בכלובי רשת בחוץ
נקבות

15

זכרים

a
a

B

9

6

3

מספר זבובים בבקבוק ( ±ש.ת).

12

נקבות

זכרים

12

9

6

3

0
סרה-טראפ

NMF

15
מספר זבובים מתים ( ±ש.ת).

A

משיכה למתקן ביופיד

0
ביופיד

תרשים  :0מימין :ממוצע הנקבות והזכרים ( ש.ת ).שנלכדו בבקבוקי הסרה-טראפ והNMF-
(מתוך  90זכרים ו 90-נקבות) .ניתוח סטטיסטי של לכידת הזכרים ( )ANOVAמצביע על שונות בין
המתקנים ( .)F1,26 = 5.9לעומת זאת בלכידת הנקבות השונות קטנה ( .)F1,26 = 1.13ערכים עם
אותיות שונות נבדלים באופן מובהק זה מזה .)n = 14( ,LSMeans Differences Student t test
משמאל :מספר הזבובים המתים שנמצאו על ריצפת הכלוב עם מתקן הביופיד (.)n = 6
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ג .לכידה במנהרות רשת עם עצי הדר
על מנת לקבל תמונה שתדמה טוב יותר את המצב בפרדס ,הוחלט לערוך ניסויים
בקנה מידה גדול יותר באופן מבוקר עם כמה חזרות זהות ועם כמות ידועה של זבובים
(מהגידול במכון) .לשם כך הוקמו ארבע מנהרות רשת עבירות בחוות המטעים של
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,שבצריפין (תמונה  .)0כל מנהרה בגודל  00 X 09מ'
ובגובה  2מ' ,מכוסה רשת  00מש .בתחילת יוני ( )9003ניטעו בכל מנהרה  09שתילים
של עצי הדר בני שנתיים שהובאו מחוות הגרעין של ענף ההדרים בגילת 3 :אשכולית
אדומה 3 ,מינאולה 3 ,שמוטי ו 3-טבורי סמי .המנהרות חוברו למערכת ההשקיה
והדישון של החווה.

תמונה  :0ארבע מנהרות הרשת בחוות המטעים בצריפין .למטה – צילום העצים בתוך המנהרה
(חורף .)9002
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 .0בדיקת הישרדות הזבובים
מניסיוננו ,זבובים מהגידול של המכון שורדים ללא מזון במשך יומיים-שלושה לכל
היותר .בטבע זבובי בר שורדים שבועות ואף חודשים הודות למזון שהם מוצאים.
הניסויים הראשונים נועדו "לכייל" את המערכת ולהימנע ממצב שהזבובים בבדיקות
ימותו בשל מחסור .בניסוי הראשון שחררנו בארבע מנהרות הרשת  200 ,200 ,900ו-
 0,500זבובים (מהגידול של המכון) עם שני תפוזים חצויים (מזון) במרכז .שבוע לאחר
השחרור ,תלינו בכל מנהרה למשך  92שעות שתי מלכודות ג'קסון עם טרימדלור
(לזכרים) ומלכודת אחת טופ-טראפ ( ,SedQרימי) לנקבות וזכרים.
תוצאות :הזבובים לא שרדו במנהרות .למעט זכר בודד שנלכד בג'קסון במנהרה
בה שוחררו  900זבובים ,לא נלכד אף זבוב בשאר המנהרות.
תוספת מזון
על מנת לבדוק האם הסיבה להישרדות הנמוכה היא מזון ,הוחלט להוסיף תחנות
האכלה (תמונה  ,)4אחת לכל עץ .במנהרה ראשונה שמנו  09תחנות עם דבש ,בשנייה
סוכר ,בשלישית דבש  +סוכר ,וברביעית לא שמנו תחנות.

תמונה  :4תחנת האכלה מפלסטיקיה ובה סוכר (בצלחת פטרי) ופיסת "נייר דבש" מודבק
לתקרה.

תוצאות:
שבוע אחרי הפיזור ,שרדו זבובים במנהרות בהן היה דבש (דבש לבד או דבש וסוכר).
במנהרה עם הסוכר ובמנהרה ללא המזון ,לא שרדו זבובים.

43

 .4השוואה "תחרותית" בין שלושה מתקנים לוכדים
בסדרת ניסויים זו בקשנו להשוות בין שלושה מתקנים מטיפוס מלכודת (בהם ניתן
לספור את הזבובים שהגיעו למתקן) המוצבים יחד .בשיטה זו ניתן להשוות איזו מלכודת
מושכת חזק יותר את הזבובים כאשר ניתנת בחירה בעת חשיפה לכל המלכודות בו
זמנית .חיסרון השיטה הוא ההשפעה ההדדית של המלכודות אחת על השניה.
שיטות :בניסוי הושוו שלושה מתקני לכידה :סרה-טראפ ,נו-מד-פליי ( )NMFוטופ-
טראפ .לפי הנחיות היצרן (שחם-גבעת עדה) מלכודות ה" NMF-ייושנו" במשך שבועיים
לפני הניסויים (כלומר נתלו בבית רשת במכון) על מנת לאפשר תסיסה של הפיתיון על
מנת שיגיע ליעילות מרבית .בכל מנהרה תלינו על כל עץ תחנת האכלה עם דבש ועל
שלושה עצים פינתיים תלינו שלושה מתקנים לוכדים ,אחד מכל סוג .אחר כך ,שחררנו
במרכז כל מנהרה  900זבובים (ביחס שווה של זכרים ונקבות) שהוחזקו במכון חמישה
ימים על מים וסוכר (בוגרים מינית אך בעלי מחסור בחלבון) .הניסוי נערך שבוע
ולאחריו נבדקו המתקנים במכון .הזבובים שנלכדו סוננו ,מוינו לזוויג ונספרו ,והפיתיון
המסונן הוחזר למלכודת .כזכור ,הפיתיונות הללו מיועדים למשוך את הזבוב ביעילות
במשך כמה חודשים .המלכודות הוחזרו למנהרות הרשת תוך החלפת מיקומם (הזזה
לפינה הבאה במנהרה ,עם כוון השעון) ,שוחררנו שוב  900זבובים וחוזר חלילה .בסה"כ
נערכו  90חזרות ב 0 -סבבי לכידה.
תוצאות:
התוצאות לאחר חמישה סבבי לכידה (תרשים  )0מצביעות על כך שהמלכודות לכדו
את רוב הזבובים ששוחררו במנהרות הרשת ( 52.0  3.0%נקבות ו10.2  0.2% -
זכרים) .מה שמצביע על כך שבתנאי הניסו הזבובים לא היו במצוקה ונלכדו במלכודות.
מלכודת הטופ-טראפ לכדה באופן מובהק יותר נקבות בהשוואה לשתי המלכודות
האחרות ויותר זכרים בהשוואה ל .NMF-שיעור לכידת הנקבות במלכודות  ,NMFטופ-
טראפ וסרה-טראפ,נמצא דומה לשיעור לכידת הזכרים ועמד על  9.9% ,20.2  9.2%
 03.2ו ,20.2  0.2% -בהתאמה .כלומר ,לפחות בניסוי זה ,לא הייתה למלכודות לכידה
בולטת של נקבות.
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a

30

ab
b

20

10

זכרים למתקן (ממוצע  ±ש.ת).

40

a

40

30

b
b

20

10

0

0
סרה-טראפ טופ-טראפ

סרה-טראפ טופ-טראפ

NMF

NMF

מלכודת

מלכודת

תרשים  :0לכידת הנקבות (משמאל) והזכרים (מימין) על ידי שלושת המלכודות במנהרות
הרשת (ממוצע  ש.ת ).אותיות שונות מצביעות אל הבדל מובהק בין הממוצעים (על פי Tukey-
.)Kramer HSD
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נקבות למתקן (ממוצע  ±ש.ת).

50

50

 .2השוואת מתקני מלכודת בפרדס
בשיתוף עם גלעד גפן
בניסוי זה השוונו את הלכידה של שלושה מתקנים בפרדס .יש לציין שהתוצאות הן של
משיכת המתקנים בלבד .לכן אין להסיק מהן מסקנה על יעילות המתקנים ,כלומר על
יכולתן לשמור את הפרדס נקי מנזקי זבוב.

שני מחזורי לכידה :מלכודות "טריות" ומלכודות "מיושנות"
שיטות וחומרים:
אתר הניסוי :בפרדס גבעת חיים מאוחד ,חלקה מבוגרת של אשכולית לבנה מס'
 ,35152בגודל  99דונם מוקפת בפרדס (אשכולית לבנה ,אשכולית אדומה ולימון).
מתקנים :כל המתקנים פעילים בשטח במשך כמה חודשים .אבל הפיתיון של חלקם,
צריך "להתיישן" מעט כדי להגיע למלוא יעילותו .לכן 5 ,ימים לפני התחלת הניסוי,
מתקני הבקבוק ( NMFוסרה-טראפ) הוטענו בפיתיון והוצבו בבתי רשת בחוץ ,ברחבה
של המכון להדברה ביולוגית .הטופ-טראפ והשטיינר הוכנו בשטח ,ביום העמדת הניסוי.
סרה-טראפ ( ,Bio-Ibericaברצלונה ,ספרד) סופקה ע"י חברת מרחב-אגרו בע"מ,
מולאה ב 000-מ"ל פיתיון (כדי  9ס"מ מעל לקו המדבקה).
נו-מד-פליי ( )NMF = No Medflyתוצרת שחם-גבעת עדה בע"מ ,אבקת הפיתיון שבה
הורחפה ב 0.9 -ליטר מים (ע"פ הוראות היצרן ,כשלפי גובה הנוזל נראה שזה פחות
מידי) (תמונה .)0
טופ-טראפ ( ,SEDQברצלונה ,ספרד) סופקה על ידי חברת רימי ,לכל מתקן הוכנסה
מעטפה אחת של פיתיון סינתטי (תמונה .)0
שטיינר-קפילור (טרימדלור) ללכידת זכרים (המכון להדברה ביולוגית).
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תמונה  :0מימין מלכודת ( NMFשחם גבעת עדה) ומשמאל מלכודת טופ-טראפ (סד"ק /רימי).

אופן ההשוואה :חמישה מתקנים מכל סוג ,הוצבו מרוחקים זה מזה על מנת למזער
השפעות הדדיות .המתקנים נתלו לאורך חמש שורות עצים המרוחקות לפחות  90מ' זו
מזו ,כשעל כל שורה נתלו שלושה מתקנים ,אחד מכל סוג ,גם כן במרחק של לפחות
 90מ' זה מזה .בשורה האמצעית שבין שורות המתקנים ,באמצע כל שורה ,נתלתה
מלכודת שטיינר אחת ללכידת זכרים .במטרה להשתמש ברמת הזכרים בשטיינר כדי
להשוות את הנתונים בין ימי הלכידות השונים ובין מחזורי הלכידה.
בכל מחזור לכידה התבצעו שלושה סבבי קריאה במרווח של שלושה ימים :בכל סבב
מתקני הבקבוק הוסרו מהעצים והוחלפו במתקנים נקיים ,תכולת מלכודות הטופ-טראפ
ומלכודת השטיינר רוקנה למיכלי פלסטיק .מיקומם של המתקנים הוחלף ביניהם כך
שכעבור שלושה סבבים ,בכל מקום ,הוצבו שלושת המתקנים .לאחר הורדתם מהעץ,
הפתחים של מתקני הבקבוק נאטמו בפקקים והם הועברו למכון יחד עם מיכלי
הפלסטיק עם הזבובים מהטופ-טראפ ומהשטיינר ,למיון וספירה.
במכון סונן הפיתיון מכל בקבוק והחרקים שנמצאו בו מוינו ונספרו .לאחר הסינון הוחזר
הפיתיון לבקבוק והבקבוק נתלה על עץ הדר במכון ,על מנת להמשיך את תהליך
"התיישנותו" בתנאים דומים לפרדס.
תוצאות סבב הלכידות הראשון  -קיץ 5.6.01 – 47.5.01
א .בין שלושת המתקנים נמצאו הבדלים ברורים ומובהקים בלכידה (תרשים )0
ב .לכידת הנקבות והזכרים בשלושת מתקני הקטילה דומה ,כשבמלכודת הטופ-טראפ
והסרה טראפ ,לכידת הנקבות הייתה גבוהה מלכידת הזכרים באופן מובהק (ראה
כוכביות בתרשים).
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ג .לאורך  2ימי המחזור נרשמה עליה מסויימת בלכידה (תרשים  )4שניכרה בעיקר
במלכודת השטיינר-טרימדלור.
ד .לכידת הנקבות בטופ-טראפ ,בסרה-טראפ וב NMF-היוו כדי  ;35% ;020%ו2% -
בהשוואה ללכידת הזכרים במלכודת השטיינר באותם סבבים (תרשים .)1
ה .רוב הפרטים שנלכדו היו של זבוב הפירות הים תיכוני ,כשנמצאו מעט מאוד זבובים
או חרקים "אחרים" במלכודות (אחדים) .לכן לא התייחסנו לממצאים אלה.

מסקנות מהסבב הראשון
 )0מלכודת ה NMF-לכדה פחות בהשוואה לשתיים האחרות .מלכודת הטופ-טראפ
לכדה פי חמישה עשר יותר נקבות מה NMF -ומלכודת הסרה-טראפ לכדה למעלה
מפי שלושה יותר נקבות מה .NMF-מסקנה :המלכודת הטובה ביותר לנקבות היא
הטופ-טראפ ,אחריה הסרה טראפ ואחרונה .NMF
 )9במהלך מחזור הלכידה חלה עלייה בפרדס של כ 20%-בלכידת הזכרים (בשטיינר).
עליה מסויימת נרשמה גם בטופ-טראפ .מעניין שלא נרשמה עליה כזו בסרה-טראפ
או ב .NMF-סביר להניח שמלכודות אלה לוכדות פחות מהטופ-טראפ.

48

לכידות זפי"ת בגבעת חיים
פרדס אשכולית לבנה 31.6.5 - 31.5.72

140

MaTD
FemTD

A
104.0

120

’A

100

**
*

’A

60

B
25.8

(ממוצע  ±ש.ת).

70.9

80

זבובים למלכודת ליום

84.6

40

’B
21.2

C

*

6.8

’C
6.0

20
D
1.1

0
טופ-טראפ

סרה-טראפ

NMF

טרימדלור

מלכודת
תרשים  :0לכידת הזבובים בשלושת המתקנים ובמלכודת השטיינר ,לאורך  2ימי הניסוי (00
חזרות מכל אחד) .הניתוח הסטטיסטי התבצע לחוד ללכידת הזכרים וללכידת הנקבות .אותיות
שונות מצביעות על הבדלים מובהקים בין התוצאות ()Tukey Kramer HSD
כוכביות מציינות הבדל מובהק בין לכידת הנקבות ללכידת הזכרים באותה מלכודת (;* P<0.05
.)t-Test: Paired Two Sample for Means( )*** P<0.001
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לכידת נקבות

לכידת זכרים

140

80
60
40
20

נקבות למלכודת ליום

100

30.5.13
2.6.13
5.6.13

טופ-טראפ

סרה-טראפ

60
40
20
0

טרימדלור

טופ-טראפ

סרה-טראפ

NMF

טרימדלור

תרשים  :4הלכידה של כל מלכודת (זכרים – משמאל ,נקבות – מימין) בשלושת הסבבים
(ממוצע  ש.ת .של  0מלכודות בכל סבב).

לכידות זפי"ת בגבעת חיים
פרדס אשכולית לבנה 31.6.5 - 31.5.72

200

150

35.8

50
9.3

( ± %ש.ת).

ממ ו צ ע ל כ יד ות ז כר ים בטר ימד ל ור

100

שיעור נקבות לעומת זכרים בטרימדלור

145.4

0
טופ-טראפ

100
80

0
NMF

120

NMF

סרה-טראפ

מלכודת
תרשים  :1ממוצע שיעור לכידת הנקבות בשלושת המתקנים ( 00חזרות מכל אחד) בהתייחסות
ללכידת הזכרים במלכודת השטיינר-טרימדלור בכל סבב (.)000%
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זכרים למלכודת ליום

30.5.13
2.6.13
5.6.13

120

140

סבב לכידה שני – סתיו מתקנים מיושנים

( 11יום מתחילתו של הסבב הקודם 23 ,יום מהכנת המתקנים)
שיטות וחומרים:
אתר הניסוי :האתר בו התקיים המחזור הראשון.
מתקנים :שלושת המתקנים אמורים לפעול בשטח במשך כמה חודשים .לכן לפני
מחזור הלכידה השני הם עברו במכון תהליך של "יישון" :לאחר מחזור הלכידה הראשון,
הובאו כל המתקנים למכון ונתלו על עצי הדר קטנים צמודים לאורך בניין (כלומר ,לרוב
לא חשופים לשמש ישירה) .המתקנים הושארו כך כחודשיים ,על מנת "ליישן" את
הפיתיון בתנאים דומים לפרדס .כאשר לא נמנעה חדירה של חרקים .יומיים לפני מחזור
הלכידה השני ,רוקנו מתקני הטופ-טראפ מזבובים ובמקביל סוננו הפיתיונות של מתקני
הבקבוק .הפיתיון של כל מתקני ה NMF-אוחד ,עורבב וחולק חזרה לבקבוקים .כך גם
הפיתיון של בקבוקי הסרה-טראפ.
ב ,NMF-הוחזרו לכל בקבוק בממוצע  105.9מ"ל ,מתוך נפח התחלתי של  0,900מ"ל,
כלומר ,במשך כל התקופה התאדו כ 222 -מ"ל (=  )31%או  0.5מ"ל ליום.
בסרה טראפ הוחזרו לכל בקבוק בממוצע  920.2מ"ל ,מתוך נפח התחלתי של כ000 -
מ"ל (איבוד של כ 950 -מ"ל =  ,)21%או  3.3מ"ל ליום.
חשוב לצין שבשלב סינון ואיחוד הפיתיונות ,בפיתיון הסרה-טראפ הייתה מסה גדולה
יותר של חרקים לעומת פיתיון ה( NMF-כפול לפחות).
אופן ההשוואה :הסבב התחיל ב .09.2.03 -מתכונת ההשוואה הייתה דומה לזו
שהייתה במחזור הראשון למעט מרווחים בני  1ימים בין שלושת סבבי הלכידה (לעומת
 3במחזור הראשון) .מלכודות השטיינר לניטור הזכרים ,צוידו בפיתיון טרי.
תוצאות
הלכידות במלכודות השטיינר היו נמוכות יחסית בסבב זה ובמגמת ירידה ( 92 ,00ו5 -
זכרים בשלושת הסבבים בהתאמה).
בהתאם ,מחזור הלכידות הצטיין ברמת לכידה כללית נמוכה (של זפי"ת) בשני סדרי
גודל בהשוואה למחזור הראשון .בסה"כ נלכדו  032פרטים (זכרים ונקבות) לעומת
 02,202במחזור הראשון (תרשימים  2ו .)0 -מבחינת פירוט הלכידות (תרשים ,)5
מלכודות ה NMF-לא לכדו נקבות למעט זכר זפי"ת בודד ,מלכודות הסרה-טראפ לכדו 2
נקבות ו 1 -זכרים ומלכודות הטופ-טראפ לכדו  00נקבות ו 02 -זכרים .יחסית ללכידה
הנמוכה של זפי"ת ,חלה במתקני הבקבוק עליה בלכידה של החרקים האחרים (בעיקר
זבובים ונמלים) :בעוד שבטופ-טראפ נמצאו בממוצע  0.3  0.9חרקים ,בסרה-טראפ
נמצאו  5.0  0.0וב NMF -נמצאו  30.1  09.3חרקים ,בהתאמה.
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מלכודות מיושנות
1.5

0.5

(ממוצע  ±ש.ת).

1.0

זבובים למלכודת ליום

זכרים
נקבות

0.0
NMF

סרה-טראפ

טופ-טראפ

טרימדלור

מלכודת
תרשים  :2סה"כ לכידת הזבובים בשלושת המתקנים (ממוצע ושגיאת תקן של  00חזרות).

שיעור זבובים (זכרים ונקבות)
ביחס לזכרים בטרימדלור
במלכודות מיושנות

200

50

בטרימדלור ( ± %ש.ת).

100

שיעור זבובים לעומת זכרים

150

0
סרה-טראפ

טופ-טראפ

NMF

מלכודת
תרשים  :5ממוצע שיעור לכידת הזפי"ת בשלושת המתקנים ( 00חזרות מכל אחד) בהתייחסות
ללכידת הזכרים במלכודת השטיינר-טרימדלור בכל סבב (.)000%
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מלכודות מיושנות  -זכרים

מלכודות מיושנות  -נקבות

2.5

0.5
19.8.13

19.8.13

(ממוצע  ±ש.ת).

0.1

זבובים למלכודת ליום

0.2

1.5
1.0
0.5

0
סרה-טראפ

טרימדלור

טופ-טראפ

NMF

0.0
סרה-טראפ

מלכודת

טרימדלור

טופ-טראפ

NMF

מלכודת

תרשים  :6הלכידה של כל מלכודת (זכרים – משמאל ,נקבות – מימין) בשלושת הסבבים
(ממוצע  ש.ת.).

מסקנות:
א .מבחינת לכידת זבובים ,מבין שלוש המלכודות ,ה NMF-הייתה הנחותה בשני
הסבבים ,כאשר בשני היא לא לכדה כלל נקבות.
ב .אחרי כשלושה חודשים המלכודות עדין מושכות חרקים אבל יחסית ,פחות זפי"ת.
ג .מכאן ,למרות הירידה בשני סדרי גודל בלכידות ,נראה שמשך חיי המלכודות
בפרדס (שאמורות לפעול עונה שלמה ,או כל עוד יש בהן פיתיון) קצר משלושה
חודשים.
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(ממוצע  ±ש.ת).

2.9.13
0.3

2.9.13

זבובים למלכודת ליום

26.8.13

0.4

26.8.13

2.0

רעילות הסקסס
מבוא
הדברת זבוב הפירות הים תיכוני מכוונת לבוגרי הזבוב .אלה מהווים רק חלק קטן מכלל
האוכלוסייה שלו שנמצאת ברובה בשלבי ההתפתחות השונים (ביצים רימות וגלמים).
על כן ההדברה מתבצעת באופן ממושך (כמה דורות של זבוב) על ידי סדרה של
ריסוסים הניתנת בתדירות שאמורה לשמור על פעילות טובה של הפיתיון בשטח .פירוק
הסקסס בשטח תלוי במספר גורמים ביניהם א-ביוטים כמו ,טמפרטורה ,לחות וקרינה,
וגורמים ביוטים כמו פעילות מיקרוביאלית (חיידקים ופטריות) או אכילה משמעותית של
חרקים .כל הגורמים הללו בקיץ ,משפיעים יותר מאשר בחורף .מעבר לעליות
הכלכליות של הסקסס והריסוס ,גורם חשוב המשפיע על קביעת המרווח בין הריסוסים
הוא רעילות החומר לזבוב .את הרעילות ניתן לבדוק במעבדה ,על ידי האכלת זבובים
בטיפות חומר ובדיקת התמותה שלהם.
בדיקת רעילות הסקסס אינה פשוטה .הרעילות תלויה בפעילות חומר הדברה (ספינוזד)


ובפעילות הפיתיון .מאחר והספינוזד רעיל בעיקר באכילה ופחות במגע ( Gazit et al.,

 ,)2013יש לדאוג לכך שהזבובים יאכלו מהחומר כמות משמעותית במהלך הניסוי
(תמונה .)0

תמונה  :0נקבה אוכלת טיפת סקסס על גבי זכוכית נושא.



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
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שיטות וחומרים:
זבובים :בכל הניסויים להלן ,כדי להבטיח שהזבובים יהיו רעבים ,השתמשנו בנקבות
בוגרות בנות  2-5ימים ממושבת הגידול של המכון ,שניזונו מרגע הגחתן ממים וסוכר
בלבד (כלומר ,בעלי חוסר בחלבון) ובנוסף ,הורעבו גם מסוכר כ 90-שעות לפני הניסוי.
הבדיקה :חשיפת הזבובים לחומרים התבצעה במיכלי פלסטיק קטנים בנפח  320מ"ל
(כלומר תנאים שמראש לא מתאימים לבדיקה של משיכה מרחוק) .למעט אם צוין
אחרת ,החומרים ייושמו על גבי זכוכיות נושא של מיקרוסקופ ,במתכונת בה המכון
משתמש זה כמה שנים .מכל מינון הוכנו חמש זכוכיות שעל כל אחת שמנו  00טיפות
בנפח  3 μlכל אחת .הזכוכיות הושארו לייבוש בחדר במשך כ 92 -שעות ולאחר מכן
הוכנסו לתוך מכלי הפלסטיק בצורה שמנעה בריחת זבובים .כעבור שעתיים הוצאו
הזכוכיות ובמקומן הוכנס לכל מיכל מעט סוכר להאכלת הזבובים השורדים .בדיקת
התמותה נערכה כעבור  92שעות .שיעור התמותה תוקן ביחס לתמותה בביקורת ע"פ
נוסחת .Abbott
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 .0סקסס בהשוואה לפיתיון עם ספינטורם
בבדיקה זו השוונו בין הסקסס (פיתיון עם ספינוזד) לבין פיתיון עם ספינטורם ,נגזרת
רעילה אחרת של החומר הביולוגי ממנו מיוצר הסקסס.
מטרת הניסוי :השוואה בין שני החומרים בשלושה ריכוזים 0:0( 00% :במים ,ריכוז
הריסוס האווירי) 0:00( 00% ,במים ,ריכוז הריסוס הקרקעי) ו 0:0 ( 90% -במים ,ריכוז
ביניים).
שיטות וחומרים :כנ"ל.
תוצאות:
נמצאו הבדלים בתמותה בין הניסוי שבוצע ביוני לזה שבוצע באוגוסט (תרשים .)0
בניסוי ביוני  9003רעילות הסקסס בשלושת הריכוזים הייתה למעלה מ  20%והייתה
גבוה מזו של הספרטה ,ואילו באוגוסט רעילות הסקסס לא הגיע ל ,20% -גם בריכוז
הגבוה ואילו רעילות הספרטה הייתה גבוה יותר .הירידה בפעילות הסקסס העלתה
חשד שיש שונות ברעילות בין אצוות סקסס שונות .חשש זה הופרח בניסוי הבא
שערכנו.

תמותת זפי"ת  -יוני 3102

תמותת זפי"ת  -אוגוסט 3102

100

שיעור תמותה ( ± %ש.ת)
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תרשים  :0עקומת הרעילות של סקסס וספרטה במינונים שונים שהתקבלו ביוני ובאוגוסט
.9003
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0

שיעור תמותה ( ± %ש.ת)

80

100

 .4השוואה בין סקסס מכמה מקורות לפיתיון עם
ספינטורם
בשל השונות בשני הניסויים הנ"ל ,חזרנו על ההשוואה כשהפעם השתמשנו בכמה
דוגמאות סקסס
שיטות וחומרים:
הבדיקה נערכה בשיטה מתוארת מעלה .הפיתיון המשולב עם הספינטורם (ספרטה)
הגיע מחברת תרסיס ,הסקסס התקבל ממספר מקורות כמפורט בטבלה  .0כל חומר
נבדק בשני מינונים 00% :ו.90% -
טבלה 0
רשימת החומרים בניסוי השוואה הרעילות

מקור

תאריך

מספר אצווה

מספר החומר
1

סקסס

מנחת קדמה

06.12

if29272058

2

סקסס

בית דגן (טרקטורון)

06.12

if12272052

3

סקסס

תרסיס

2122.2

Ihi9272065

4

סקסס

תרסיס

3122.6

ללא מספר אצווה

5

סקסס

מנחת מגידו

2122.6

.22222.1GZ

3

ספרטה

תרסיס

ih19272069

תוצאות:
במינון  ,90%לא נמצאו הבדלים מובהקים בתמותת הזבובים בין מקורות הסקסס
השונים (תרשים  .)4במינון  ,00%דוגמה  2של הסקסס (דוגמה ממנה צבע הטיפות
שהוכנו היה כמעט שקוף) ,הייתה פחות רעילה יחסית לשאר הדוגמאות ,אך לא באופן
מובהק .במינון זה ,הספרטה עם הפיתיון נמצא פחות רעיל באופן מובהק מדוגמה  ,9אך
לא משאר הדוגמאות.
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סקסס ממקורות שונים וספרטה

4

3

80
60
40
20
0
6

5

2

תמותה ( ± %( )Abbottש.ת).

20%

10%
100

1

החומר
תרשים  :4תמותת נקבות לאחר חשיפה לטיפות סקסס מחמישה מקורות שונים ומדוגמה אחת
של ספרטה (( )5#אחרי תיקון התמותה בביקורת ,שעמדה על .)03%

סיכום :ברוב הניסויים ,הספרטה לא עלתה ברעילותה על הסקסס מהמקורות השונים.
היתרון שהיה בניסוי הראשון נבע ,ככל הנראה ,מבעיה בסקסס בו השתמשנו באותו
ניסוי.
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 .1משך הרעילות בשטח:
סקסס לעומת פיתיון עם ספינטורם
שיטות וחומרים:
הזבובים כמו בניסוי הקודם ,הפיתיון המשולב עם הספינטורם הגיע מחברת תרסיס.
הניסוי :הניסוי נערך באוגוסט  9003עם שינוי מהותי מהמתכונת הרגילה :במקום שימוש
בזכוכית נושא ,החומר ייושם על עלים של עצי הדר במפנה הדרומי של העץ (עלים
חשופים יחסית לשמש) (תמונה  .)4בתאריכים שונים הונחו על קבוצה של עלים טיפות
בנות  3 μlכל אחת 00 ,טיפות על עלה .בצורה כזו קיבלנו ביום הניסוי טיפות בנות,02 :
 2 ,1 ,00ו 0-ימים .משני החומרים.
סטטיסטיקה :מנתוני התמותה חישבנו במודל של רגרסיה ליניארית את היחס שבין זמן
החשיפה בחוץ לירידה ברעילות החומרים.

תמונה  :4מימין עץ הדר במכון שעליו טופלו בטיפות סקסס (הסרטים השונים מציינים תאריכים
שונים של טיפות) .משמאל עלים עם טיפות שחלקן נעלמו כנראה כתוצאה מאכילה.

R2 = 0.9993
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80

תמותה ()%

60

R2 = 0.9897
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ספרטה
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20

0
0

0
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5

0

גיל טיפות על העלה (ימים  ±פידושיל )%59

גיל טיפות על העלה (ימים)

תרשים  :1עקומת הרעילות של טיפות על גבי עלים של עצי הדר כתלות בגיל הטיפות .מימין,
ערכי התמותה בניסוי ,משמאל עקומות התמותה המחושבות ע"פ מודל של רגרסיה לינארית.
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תמותה מחושבת ()%

100

100

תוצאות:
על פי מודל הרגרסיה הליניארית (תרשים  ,)1רעילות הסקסס דעכה לכדי 20% ,20%
ו 00% -תמותה כעבור  03.0 ,00.2ו 05.2 -ימים ,באופן מובהק לאט יותר מרעילות
הספרטה שדעכה לערכים אלה כעבור ו 2.2 ,1.0 -ו 02.1 -ימים ,בהתאמה .לא נרשמה
כלל חפיפה בין עקומות הדעיכה הלינאריות של שני החומרים.
מסקנה :דעיכת רעילות הסקסס על עלים החשופים לשמש הקיץ בפרדס נמוכה יותר
מאשר דעיכת רעילות הספרטה עם הפיתיון.
הסתייגות :שלושה מהניסויים נערכו על דוגמה אחת בת כ 00 -מ"ל של ספרטה
שהובאה למכון באוגוסט  03ויתכן שאינה מייצגת.

 .2משך רעילות הסקסס בשטח בחורף
מטרת הניסוי :לבדוק את רעילות הסקסס כתלות בזמן בו טיפות הריסוס היו חשופות
בשטח לכל הגורמים הנ"ל .הבדיקה נערכה שלוש פעמים :פעמיים בקיץ (ביולי 9000
ובאוגוסט  )9003ופעם אחת בחורף (ינואר-פברואר .)9002
שיטות וחומרים:
הסקסס( GF-120 :מנחת מגידו ב )ZG - 10272019( 2.9003 -עורבב במים ביחס נפחי
של ( 0:0לפי מתכון הריסוס מהאוויר) ואחר כך ייושם על עלים בחמישה מועדים שונים.
בכל מועד טופלו כ 30 -עלים (על  0-5ענפונים) של עץ הדר (בקיץ) או של שתילי
קומקוואט קטנים (בחורף) ,על כל עלה טופטפו  00טיפות בנפח  3 μlכל אחת .הטיפות
הונחו בעיקר על העלים שבמפנה הדרומי של העץ (החשוף יחסית לשמש) .בחורף,
שתילי הקומקוואט שהוצבו בחוץ בשמש ,הוכנסו לסככה מקורה לפני אירוע גשם (ינואר
 9002היה שחון ,העציצים הוכנסו למחסה פעמיים בלבד).
הזבובים :נקבות זבוב הפירות הים תיכוני (זפי"ת) ,בנות  5ימים שהוחזקו על מים וסוכר
(בעלות מחסור בחלבון) והורעבו במשך  90שעות לפני הניסוי.
הניסוי :חשיפת הנקבות לסקסס התבצעה במיכלי פלסטיק בנפח  320מ"ל עם 00
נקבות למיכל .לכל מיכל הוכנס עלה עם טיפות .אחרי שעתיים הוצא העלה ובמקומו
הוכנס מעט סוכר .כל גיל של טיפות נבדק ב 0-חזרות .עלים ללא טיפות שמשו
כביקורת לא מטופלת (היקש) .התמותה נרשמה כעבור  92שעות וחושבה בהתייחסות
לתמותה בביקורת (שהייתה פחות מ )00% -לפי נוסחת אבוט (.)Abbott
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תוצאות:
בקיץ דעיכת רעילות הסקסס ברורה .החומר ב 9000-איבד  00%מהרעילות תוך
שבועיים (תרשים  )0וב 9003-תוך שלושה שבועות (תרשים  .)4לעומת זאת בחורף,
לא נרשמה ירידה ברעילות גם כעבור  90יום (תרשים  .)4אחרי  39יום ,רוב הטיפות
נעלמו מהעלים (כתוצאה מטל או שנאכלו) ונשארו שש טיפות בלבד על שני עלים
כששאר העלים שטופלו נראו נקיים מחומר .תמותת הזבובים כתוצאה מחשיפה לעלים
האלה (לא מופיעה בתרשים) הייתה בהתאם ועמדה על  90.0  2.2%בלבד.
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תרשים  :0רעילות הסקסס (טיפות על עלים) בקיץ ( 9000ממוצע  ש.ת).
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תרשים  :4רעילות הסקסס (טיפות על עלים) בקיץ  9003ובחורף ( 9002ממוצע  ש.ת).
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דיון:
א .בשל אופי הניסוי ,התוצאות הנ"ל מתייחסות לרעילות הסקסס בלבד ואין להסיק
מהן ישירות על מידת המשיכה של הסקסס בשטח.
ב .יחד עם זאת ,למרות שמשיכת הזבוב לא נבדקה בניסויים אלה ,הקצב האיטי יחסית
של דעיכת הרעילות בחורף ,מצביע על כך שגם משיכת הזבוב צפויה לדעוך
באיטיות ביחס לקיץ.
ג .התוצאות הניסוי תומכות בתדירות ריסוסי סקסס גבוהה של פעם ב  1-00ימים
בחודשים החמים של אוגוסט-ספטמבר.
ד .כמו כן ,התוצאות תומכות בירידה בתדירות הריסוסים בחורף ,בהנחה שאין אירוע
גשם שישטוף את טיפות הסקסס מהעלים.
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 .5השפעת רשתות ברד על פעילות הסקסס
בשיתוף עם עופר דלי ורועי כספי
מבוא
בשנים האחרונות מתפשט והולך השימוש ברשתות נגד ברד בהדרים .מדובר ברשתות
ניילון ,ארוגות בצפיפות של כ 00 -מש ( 00חוטים לאינצ') שנפרשות בין סוף אוקטובר
לתחילת נובמבר מעל צמרת העצים ובאביב הן נאספות לשימוש חוזר .לשימוש הנרחב
ברשתות שתי סיבות עיקריות( :א) עלייה ביבול בחלק מהזנים החורפיים ,כשהמוביל
בניהם הוא ה'אור' ,ובעקבות כך ירידה בהפסדים כואבים למגדלים הנובעים ממכות
ברד( .ב) שיפור איכות הרשתות וירידה יחסית של עלותן .מעבר לביטחון שהרשת
מקנה מפני מכות ברד ורוחות ,התעוררה שאלה לגבי משמעות הרשת מבחינת זבוב
הפירות הים תיכוני .מספר בדיקות שערכנו במכון העלו( :א) שהרשתות עבירות
לזבובים ,שהעוברים בקלות יחסית מבעד לחורים; (ב) שטיפות על גבי הרשת ,נאכלות
בקלות על ידי הזבוב ולכן שיעילות ההדברה לא נפגעת מרשתות הברד .בשנת 9009
בדקנו כמה מריסוס הסקסס (מהאוויר) חודר את רשת הברד.
שיטות
הניסוי התבצע במנחת קדמה עם מטוס ריסוס .סמוך לקצה המסלול ובניצב לו ,מיקמנו
שתי שורות מקבילות של לוחות זכוכית באורך  00מ' ובמרחק  00מ' זו מזו .בכל שורה
 00לוחות ,כל אחד בגודל  32 X 38ס"מ .מעל שורה אחת ,בגובה של  00ס"מ' לערך,
פרשנו רשת ברד בגודל  00 X 2מ"ר .מטוס הריסוס ביצע שני יעפי ריסוס מעל שתי
השורות ברום של  00מ' ,כדי שתהיינה יותר טיפות (תמונה  .)0הבדיקה הכמותית של
החומר על גבי הלוחות התבצעה באופן הבא .מכל לוח גורדו טיפות הריסוס באמצעות
סכין חדה (להב של סכין יפנית) שנשקל לפני כן במאזניים אנליטיות .משקל הטיפות
נקבע לאחר הפחתת משקל הסכין .משקל הטיפות על כל לוח מתחת לרשת הברד
הושווה לזה שעל הלוח הגלוי המקביל לו  -שהיה באותו קו ביחס לכוון הריסוס.
תוצאות
מצאנו שלמרות שהרשת הורידה מעט (אם כי מובהק) את כמות הטיפות ,עדין רוב
הריסוס עבר מבעד לרשת והגיע אל הזכוכית (תרשים  .)0מכיוון שבצורת הפרישה של
הרשת על גבי הנוף ,הרשת נוגעת או קרובה מאוד לעלווה ,סביר שאותן טיפות שנשארו
על גבי הרשת ,נמצאות עדין בסמיכות לנוף ולכן מושכות את הזבוב ויעילות בהדברתו.
לאור הממצאים הוחלט להמשיך לרסס כרגיל מעל רשתות הברד ולתת תשומת לב
לנזקי זבוב.
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תמונה  :0מטוס מרסס מעל לוחות הזכוכית המכוסות ברשת ברד וגלויות שמוקמו בקצה המסלול במנחת
קדמה.

20

a

10

5

(ממוצע ש.ת).

b

משקל הטיפות (מ"ג)

15

0
גלוי

מתחת לרשת

מיקום הלוח
תרשים  :0משקל טיפות הסקסס שנמצאו על גבי לוחות הזכוכית המכוסות לעומת הגלויות .אותיות שונות
מציינות הבדל מובהק (.)t-Test: Paired Two Sample for Means, P = 0.006

תודות
תודה לעופר דאלי וד"ר לרועי כספי ,על העזרה הטכנית בהקמת המערך ,לעופר תודה
גם על התיאום המוצלח עם טייסי הריסוס .תודה לד"ר דוד נסטל ממנהל המחקר
החקלאי ,על העצות והעזרה בשקילה ובניתוח .תודה לצוות הקרקע ולטייסי הריסוס
במנחת קדמה על שיתוף הפעולה הפורה.
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מציאת חלופה לדיויפאן במלכודות הניטור
הדיויפאן ( )DDVP( )dichlorvosהינו חומר הדברה מקבוצת ה'זרחנים האורגניים' הפועל
על החרקים כרעל נשימה .הוא יעיל מאוד בהיותו נדיף ולכן מתפשט ומגיע לכל
הסביבה .משתמשים בו לריסוס חיפוי (בגפן למשל) ולאיוד (בחממות) .נדיפותו מהווה
יתרון בכך שחומר נעלם מהשטח מהר מאוד וללא שאריות .בהדרים החומר משמש אך
ורק ,ובכמות זעומה ביותר ,כאמצעי הקטילה במלכודות הניטור לזפי"ת מטיפוס שטיינר
(תמונה  .)0זבוב שנמשך ונכנס למלכודת ,מת בתוכה כעבור כמה דקות ,דבר שמקל
מאוד על הניטור .מעשית כל מלכודות מצוידת בכמות של כ 0 -מ"ל טרימדלור עם 2 %
דיויפאן ( 0.9מ"ל דיויפאן) .כלומר ,בכל רשת הניטור הפרושה בפרדסים בארץ ומונה
בסה"כ כ 9,000 -מלכודות ,יש כחצי ליטר (!) דיויפאן בלבד .אולם בשל החיסרון
העיקרי של הדיויפאן ,שהוא זרחן אורגני רעיל גם לאדם ,השימוש בו נאסר לחקלאות,
כולל השימוש המזערי למטרות הניטור.
בעולם נעשה שימוש נרחב במלכודת ניטור מסוג "ג'קסון" (תמונה  )0העשויה מקרטון
ובה הלכידה מתבצעת באמצעות לוחית דבק בתחתית .מלכודת הג'קסון משמשת
במיוחד בפרויקטים של זבובים עקרים ,כולל בפרויקטים בארץ .יתרונה ביעילות
המשיכה (פי שניים עד פי ארבעה יותר ממלכודת השטיינר) ובלוחית הדבק המאפשרת
סריקה נוחה בבינוקולר לזיהוי הזבובים העקרים .אולם למלכודת חיסרון משמעותי והוא
הצורך להחליף את לוחית הדבק כמעט בכל ביקור ואת נדיפית הפיתיון כל שישה
שבועות .חיסרון זה הופך את המלכודת

למסורבלת מאוד להפעלה ברשת ארצית.

המצב חייב את המכון למצוא חלופה יעילה לדיויפאן שתאפשר את המשך הפעלתה
של רשת הניטור לזפי"ת בהדרים .הפעילות התמקדה בשני כוונים( :א) חיפוש רעל
נשימה נדיף שיחליף את הדיויפאן( .ב) הכנסת לוחית ספוגה ברעל מגע לקטילת
הזבובים.

תמונה  :0מימין מלכודת שטיינר עם בקבוקון המכיל טרימדלור עם  2%דיויפאן ,משמאל
מלכודת ג'קסון מקרטון עם לוחית דבק בתחתית ונדיפית טרימדלור (בסלסילה מלמעלה).
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 .0בדיקת חומרי הדברה כרעל נדיף במלכודת
שיטות וחומרים:
חומרים :טרימדלור נזלי (( )Capilureמכתשים) אליו הוכנסו חומרי ההדברה הבאים:
כלורפיריפוס (דורסן 220 ,גר' בליטר ,תרסיס בע"מ); ביפנטרין (סטארטר 00%
בליטר ,תרסיס בע"מ) ודיויפאן ( 0//לאיוד 000 ,גר' בליטר ,מכתשים בע"מ) .חומרי
ההדברה שולבו בטרימדלור הנוזלי בשיעור של ( 2%בדומה לתערובת שמכינים עם
הדיויפאן) .מכל תערובת הוכנס נפח של כ 2 -מ"ל לתוך הבקבוקונים של מלכודת
השטיינר.
הניסוי :חשיפת הזבובים נעשתה במיכלי פלסטיק ( 320מ"ל) סגורים .תחילה הוכנסו
לכל מיכל  00זבובים זכרים בני  2-0ימים ואחר כך הוכנס בזהירות בקבוקון עם פיתיון.
מרגע זה נערך מעקב אחר תמותת הזבובים.
תוצאות:
רק עם הדיויפאן (כצפוי) נרשמה תמותה מלאה תוך  30דקות .עם שני חומרי ההדברה
האחרים לא נרשמה תמותה ,גם לא בבדיקה למחרת.
מסקנות :שני החומרים ,דורסן וביפנטרין אינם יעילים כרעלי נשימה במלכודות הניטור.

 .4בדיקת רעל מגע
השוואה של יעילות הקטילה בין דלטמתרין (פירתרואיד) לדיויפאן
שיטות וחומרים:
דלטמתרין – לוחית נושאת רעל ,התקבלה ממקטע בגודל  0 X 1ס"מ של מתקן "מגנט-
מד" המשמש לקטילת זפי"ת (מכתשים) .דיויפאן – נדיפית מוספגת בחומר (שחם גבעת
עדה).
הניסוי :התבצע במלכודות שטיינר ללא טרימדלור עם  00זבובים זכרים בני  2-5ימים
בכל אחת .לשתיים הכנסו נדיפית דיויפאן (מחצית נדיפית) ולשתיים ,לוחית עם
דלטמתרין .בנוסף לתמותה ,נבדקה יכולת הזבובים לצאת מהמלכודות.
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תוצאות:
כעבור  3דקות נרשמה תמותה מלאה בפלסטיקיות עם הדיויפאן .כעבור  00דקות
נרשמה תמותה חלקית בפלסטיקיות עם מקטעי המגנט-מד וכעבור  30דקות נרשמה גם
בהן תמותה מלאה .מבחינת יציאת הזבובים מהמלכודת עם המקטע ,רוב הזבובים
נשארו במלכודות ומתו.
מסקנות:
התמותה בעקבות הדיויפאן הייתה מהירה ,אף יותר מזו שנרשמת במלכודות הניטור
הרגילות .יתכן שהנדיפית הטרייה ,שחררה כמות דיויפאן גדולה יחסית לזו המשתחררת
במלכודת רגילה .יחד עם זאת ,נראה שקצב התמותה בעקבות החשיפה לדלטמתרין
מספיק לצורך ניטור ומעט הבריחה אינה משמעותית ונראה שלא תפגע בניטור.

 .1משיכה למלכודת עם דלטמתרין
חומרים ושיטות:
בכלוב רשת בגודל  9מ'  9 xמ'  9 xמ' (במכון) שוחררו  00זכרים .כעבור  00דקות ,תלינו
בכלוב ארבע מלכודות שטיינר .בכל אחת נדיפית טרימדלור ( ChemTica International,
 .)Costa Ricaבשתי מלכודות ½ נדיפית דיויפאן (שחם גבעת עדה) ובשתיים מקטע של
מגנט-מד (מכתשים) .כל סבב לכידה נמשך בין כמה שעות (בוקר עד צהריים) ליממה.
סה"כ נערכו שמונה סבבים.
תוצאות:
בחמשת סבבי הלכידה הראשונים של הניסוי ,נלכדו יותר זבובים במלכודות עם מקטע
הדלטמתרין לעומת המלכודות עם הדיויפאן .נראה שכמות הדיויפאן המשתחררת מחצי
נדיפית טרייה עדין גדולה מדי ודוחה את הזבובים .בשלושת הסבבים האחרונים כבר
לא היו ההבדלים בלכידות.
מסקנות:
במלכודות עם הדיויפאן נלכדו  02זכרים ובמלכודות עם הדלטמתרין  32זכרים.
בהשוואה לדיויפאן ,נראה שהלוחית עם הדלטמתרין אינה דוחה את הזבובים מלהיכנס
למלכודת.
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 .2השוואה בפרדס בין מלכודת רגילה למלכודת עם
לוחית
בשיתוף עם אביגדור אור ,אבשלום מדהלה ,אבי זיסו ונתי הררי
חומרים ושיטות:
טרימדלור נוזלי – קפילור ( ,International Pheromone Systems Ltd.מכתשים) .דיויפאן
 000לאיוד (מכתשים) ,לוחיות דלטמתרין  -מכסים של מתקן טופ-טראפ ( SEDQ,
 ,Barcelona, Spainרימי בע"מ) אשר נגזרו ,קופלו גב אל גב והודקו במהדק לקבלת
לוחית דו-צדדית עם דלטמתרין בצורת חצי עיגול שמתאימה למלכודת שטיינר.
הוכנו  20זוגות של מלכודות :אחת עם לוחית דלטמתרין וטרימדלור נקי ושנייה רגילה -
עם טרימדלור ו 2%-דיויפאן .שתי המלכודות נתלו במרחק  90מ' זו מזו בשמונה אתרים
שונים בפרדסים בהם נרשמה רמת לכידה ממוצעת של הזבוב .המלכודות נבדקו אחת
ל 00 -ימים.
תוצאות:
לאורך תקופה בת שבעה חודשים (מתחילת נובמבר עד סוף מאי  ,)9092לא נמצא
הבדל בלכידות בין המלכודות עם הדיויפאן לאלה עם לוחית הדלטמתרין (תרשים .)0

רגילה

12

לוחית

10
8
6
4
2
0
2.7.14

1.6.14

2.5.14

2.4.14

2.3.14

31.1.14

31.12.13

1.12.13

1.11.13

זכרים למלכודת ליום (ממוצע  ±ש.ת).

14

תאריך
תרשים  :0לכידות המלכודות שטיינר עם טרימדלור (ממוצע  ש.ת .).השוואה בין מלכודות עם
דיויפאן (רגילה) למלכודות עם לוחית דלטמתרין.

מסקנה:
דלטמתרין בהחלט יכול לשמש חלופה לדיויפאן .לפי שעה נמשיך בבדיקת דרכים
שונות ופשוטות יותר לשילוב דלטמתרין במלכודות הניטור.
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זבוב האפרסק

תמונה  :0נקבה של זבוב האפרסק ,סימן ההיכר של הזבוב הוא הפס הצהוב שלאורך שני צידי
החזה.

זבוב האפרסק( Bactrocera zonata ,ז"א) (תמונה  ,)0חדר לא מכבר לאזורנו (מצוי
במצרים) .לאחרונה הוא התפרץ גם בארץ .בשלב זה הוא נחשב בחזקת מזיק שהתפרץ
באזור העירוני של גוש דן .הוא עדין אינו מוגדר "מצוי" בארץ ונעשים מאמצים מרובים
שזה יהיה המצב .מהיום בו התגלה ז"א בארץ (זה כעשור ,בעיקר לאורך הגבול עם
מצרים) עושים השירותים להגנת הצומח ולביקורת (הגה"צ) מאמצים רבים לבלימת
פלישתו .עיקר הפעילות היא בהפעלה של "מט"  -שיטה מקובל בעולם להשמדת
זכרים ( .)MAT = Males Annihilation Techniqueבשיטה זו מפזרים באופן מאסיבי תחנות
האכלה המבוססות על החומר מתיל יוגנול ( ,)MEשהוא חומר ארומאטי שמושך את
הזכר של זבוב זה ,משולב ברעלן (מלתיון).
במהלך הפעילות נגד ז"א התעוררו מספר שאלות הן לגבי רגישות הזבוב למלתיון
ולחומרי הדברה שונים ,והן לגבי טיפולי ההסגר שיידרשו מישראל על ידי מדינות הסגר
מהרגע שהזבוב יחשב בארץ כ"מצוי" .על מנת לענות על אלה ולאור הניסיון הרב
שנצבר במכון עם זבוב הפירות הים תיכוני ,התבקשנו להקים מושבה של ז"א במתקן
ההסגר של השירותים להגה"צ מעשרות זבובים בוגרים שהגיחו ממנגו באוגוסט .9009
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א .מצב המושבה
המושבה כיום נמצאת במתקן ההסגר של הגה"צ בחדר בגודל  00מ"ר המנוצל במלואו
(תמונה  .)4גודל המושבה עומד על כ 00,000 -גלמים לשבוע והזבובים מתפתחים
ברציפות – כלומר ,בכל רגע נתון ניתן לקבל זבובים המצויים בכל אחר משלבי
ההתפתחות .המושבה אפשרה לנו לבצע שורה של ניסויים בתחומים שונים ובחצי
השנה האחרונה היא משמשת גם כבסיס למחקרים נוספים על הזבוב.

תמונה  :4מימין חלק מכלובי הגידול בחדר הגידול של ז"א בשירותים להצג"ה משמאל יחידת
הטלה.

במהלך השנה למדנו איך לשפר ולייצב את הגידול בה:
התאמת המזון :מצאנו שז"א לא מתפתח במזון הזפי"ת .לאחר שהחלפנו בו את החומר
המשמר ניפגין במתיל בנזואט ,התקבל מזון טוב לז"א.
בגרות מינית :בגלל שהפעילות המינית של ז"א מתרחשת בשעות הדמדומים ואילו
אנחנו מטפלים במושבה בשעות הבוקר המאוחרות -צהריים ,עוד לא ראינו בוגרים
מזדווגים .מבחינת התחלת הטלה ,בעוד שבמושבת הזפי"ת תוך  9-2ימים מתחילה
הטלה ,לז"א דרושים לפחות שלושה שבועות עד שהנקבות מתחילות להטיל.
ההטלה :הזבובים נמשכים למיץ פירות (גויאבה ,תפוז) לכן אימצנו את יחידות ההטלה
המשמשות במאוריציוס והמבוססות על בקבוקוני "אקטימל" מחוררים אבל עם מספר
שינויים (תמונה ( :)4א) בכל יחידה יש מעט מים נקיים בתחתית( ,ב) לתוכה מוכנסת
באופן שאוטם את הפתח מבחנת פלסטיק ( 00מ"ל) עם ארבעה חורים בדופן ומעט מיץ
בתחתית .הנקבות מריחות את המיץ ,מחדירות את צינור ההטלה לבקבוק אך בגלל
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שאינו מגיעות למבחנה ,הביצים המוטלות נופלות למים שבתחתית או נשארות דבוקות
לדופן הבקבוק .אחת ליומיים ,כל הביצים שבבקבוק נשטפות ,נאספות ונזרעות על
קרקע מזון .השיטה יעילה אך מסורבלת ולכן מתאימה רק למושבה קטנה יחסית.
הטלה מבעד לרשת( :מצב רצוי לגידול המוני) במושבה הנוכחית יש מעט נקבות
ש"מוכנות" להטיל מבעד לרשת אבל מספרן קטן ולפי שעה לא הצלחנו לקבל מהן
כמות משמעותי של ביצים (כמה מאות בלבד) .יתכן שבטיפול יומיומי בגידול ניתן יהיה
להגיע למצב זה.
שילוב  MEבגידול :למרות שהזכרים נמשכים לחומר ,מצאנו שבמצב מרוכז הוא רעיל
להם .במינון נמוך מאוד ( )0.0%וכשהוא משולב במי סוכר ME ,לא היה רעיל ונראה
שקיצר מעט את משך ההבשלה המינית.

ב .פיתיונות מאכל
בהדברת זבובי פירות בכלל ,השאיפה היא להשתמש בפיתיון ובאמצעותו למזער את
השימוש בחומרי הדברה .לפיכך ,לפני בדיקת החומרים ,חיפשנו פיתיונות אכילים
שיגרמו לזבוב לאכול כמות מספקת (ורעילה) .מצאנו שבתנאי הניסוי (בקופסאות
פלסטיק קטנות בנפח  320מ"ל) ,הזבובים אינם נמשכים כפי שציפינו לפיתיונות
המקובלים כמו בומינל וסקסס .לאחר שדיללנו אותם במי סוכר ,כדי לשמור את
הפיתיון אכיל ,שיפרנו במידה ניכרת את מידת הגירוי ואת נפח האכילה .אכילה מרבית
של בומינל התקבלה לאחר דילולו לריכוז של  .00%אכילה מרבית של סקסס
התקבלה לאחר דילולו לריכוז  .9.0% - 0%יש לציין שבתנאים של הבדיקה נבדקו רק
הגירוי (מהירות התגובה לטיפות של חומר) ונפח האכילה (כמות הטיפות שנאכלו) וכלל
לא נבדקה המשיכה של הזבוב לפיתיונות (בתעופה ממרחק).

ג .רעילות חומרי הדברה
מספר חומרי הדברה נבדקו במשולב עם פיתיון אכיל של  00%בומינל מתוק (תרשים
 .)0באופן מפתיע נמצא שלמלתיון ולפיפנון (מלתיון מרוכז) רעילות נמוכה מאוד
(!!),לנאוניקוטינואידים (מוספילן ,קלאץ' ואיפון) רעילות נמוכה עד בינונית לטלסטאר
(פירתרואיד) בריכוז גבוה יש רעילות גבוהה .לסקסס וללבאיציד רעילות גבוהה מאוד.

סיכום:
לאחר מספר שנים בהם נעשה שימוש בלעדי במלתיון ,הופסק השימוש בו בפיתיונות
המתיל יוגנול להדברת הזכרים ובמקומו הוכנס לפני כשנה הטלסטאר .בשלב זה לא
יעשה שימוש בספינוזד ב MAT-מאחר והוא פועל יותר באכילה מאשר במגע.
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רעילות חומרים משולבים עם פיתיון
בומינל ( )%52.6מתוק ( %01סוכר)

100
איפון
טלסטאר
80

מוספילן
מלתיון

60

ספינוזד
פיפאנון
40

קלאץ'

20

שיעור תמותה ( ± %ש.ת).

לבאיציד

0
10000

1000

10

100

1

0.1

ריכוז ().p.p.m

תרשים  :0רעילות חומרי הדברה שונים לנקבות שהוחזקו על סוכר ומים בלבד והיו רעבות למזון
חלבוני .כל ריכוז נבדק ב 0-חזרות שבכל אחת  00נקבות .שיעור התמותה ( )%חושב
בהתייחסות לתמותה בביקורת ללא חומר ההדברה (לרוב לא הייתה תמותה).

72

ד .רעילות סקסס
רוב פרדסי הארץ מרוססים נגד הזפי"ת בסקסס שהחומר הרעיל בו הוא ספינוזד.
הבדיקות הטוקסיקולגיות העלו שהספינוזד רעיל גם לז"א (תרשים  .)0לכן בדקנו את
הרעילות של טיפות סקסס בתנאי הניסוי שלנו .השתמשנו בשלושה מינונים( :א) 00%
( 0:0 = 100 ppmבמים) שהוא המינון בריסוס האווירי; (ב)  0.00 = 20 ppm( 00%במים)
שהוא המינון של הריסוס מהקרקע; ו( -ג)  0:0 = 40 ppm( 90%במים) שהוא מינון
ביניים .נקבות הזבוב נחשפו לטיפות במשך שעתיים בלבד .התמותה נרשמה כעבור 92
שעות מהחשיפה .יש לציין שהמיהול במים מדלל לא רק את הרעל אלא גם את
הפיתיון .בניסוי גם בדקנו את כמות הטיפות שהזבובים אכלו.

תוצאות:
עם הירידה בריכוז הסקסס עלה מספר הטיפות שהזבובים אכלו (תרשים  .)4רעילות
החומר היתה משמעותית אך לא מלאה ( 20% – 20%תמותה) .בשלושה ניסויים שונים,
(תרשים .)1

תמותה מסקסס מדולל במים
10

100

תמותה

8

6

60

R2 = 1.0000

4

40

2

20

0

0
100

40

תמותה ( ± %ש.ת).

טיפות שנאכלו ( ±ש.ת).

טיפות אכולות

80

20

ריכוז ספינוזד ()p.p.m
תרשים  :4רעילות מינונים שונים של טיפות סקסס מדולל במים (העמודות הכחולות) וכמות
הטיפות שנאכלו על ידי  00נקבות בחזרה ,חמש חזרות לכל מינון .הנקבות נחשפו לטיפות למשך
שעתיים בלבד ואחר כך קבלו סוכר נקי.
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תמותה מסקסס מדולל במים
100

60
40
Nov.12
Aug.13
Jun.13

20

תמותה ( ± %ש.ת).

80

0
120

100

80

60

40

20

0

ריכוז ספינוזד ()p.p.m
תרשים  :1רעילות מינונים שונים של טיפות סקסס מדולל במים שנרשמה בשלושה מועדים
שונים :נובמבר  ,9003יוני  9003ואוגוסט  .9003טיפות הסקסס נאכלו על ידי  00נקבות בחזרה,
חמש חזרות לכל מינון .הנקבות נחשפו לטיפות למשך שעתיים בלבד ואחר כך קבלו סוכר נקי.
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ה .ניטור ז"א במטעים ובפרדסים
הימצאות הזבוב בשטח העירוני של גוש דן מאיימת על כל הפרדסים הסובבים .לכן,
הוחלט גם לבצע ניטור של הזבוב במרחב החקלאי בכלל (בביצוע השירותים להגה"צ
ולביקורת) ,וגם ,לאסוף מדגמים מהפרדסים של פרי נגוע בזבוב על מנת לאמוד את
נוכחותו שם.
עד כה בדיקת פרי הדר לנזקי זפי"ת נעשתה לרוב על ידי חיתוך הפרי למציאת רימות.
בשל הדמיון הרב שיש בין רימות הזפי"ת לרימות ז"א ,הוחלט להדגיר את כל מדגמי
הפרי שנאספים והגלמים שיוצאים מהם עד לקבלת כל הזבובים והצרעות הבוגרים.
בשלוש השנים האחרונות נאספו מ 31-פרדסים מסחריים שונים  50מדגמי פרי (טבלה
 .)0הרכב הזנים שבמדגמים כלל בעיקר :אשכולית לבנה; אורה; וולנסיה; אור; טבורי
ניוהול; פומלית; שמוטי; חושחש; ראשון; מיכל; נובה; אדמוני .סה"כ נאספו  3,992פירות
הדר נגועים .מתוכם יצאו  02,930גלמים אשר מהם הגיחו  05,099זבובים בוגרים .כל
הזבובים שהגיחו זוהו כזבוב הפירות הים תיכוני ולא נמצא אף לא בוגר אחד של זבוב
האפרסק .ממצאים אלה מצביעים על כך שלפי שעה זבוב האפרסק לא נמצא
בפרדסים.
טבלה 0
תוצאות מדגמי הפרי הנגוע בזבוב שנאספו בפרדסים מסחריים
שנה

דגימות

מס פירות

גלמים

זפי"ת

ז"א

2011

3

135

927

866

0

2012

16

544

1306

1143

0

2013

19

1294

10791

9312

0

2014

23

1256

6211

4801

0

סה"כ

61

3,229

19,235

16,122

/
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ו .הכרת הזבוב
במסגרת ההיערכות להימצאות ז"א בפרדס ,צוידו הנטרים של המועצה הן בדוגמאות
בכוהל של בוגרים (זכרים ונקבות לחוד) והן בדף עזר שהפקנו לצורך הכרתו (תמונה
 )0אשר הופץ בקרב הנוגעים בדבר.

תמונה  :0דף עזר להכרת הזבוב.
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ז .אילוח מלאכותי של פרי הדר
יש להתכונן למצב בו נידרש להתאים פרוטוקולים של טיפולי קור לזבוב האפרסק.
בארה"ב נמצא שזבוב זה יותר עמיד לקור מהזפי"ת והם כבר הכינו פרוטוקולים לטיפול
קור ,השונים מאלה שהתאימו לזפי"ת .ליפן כנראה תידרש התאמה מלאה של
פרוטוקולים לטיפול קור ,המבוססת על סדרת ניסויים .התאמה כזו דורשת הרחבה
משמעותית של הגידול (פי עשרה לפחות) בעלות גבוהה .כלומר זו החלטה מערכתית
(משרד החקלאות והמועצה).
התפתחות בפומלית:
במסגרת היערכות הקדמית ,בדקנו (איכותית) אם שיטת האילוח של הזפי"ת מתאימה
גם לז"א .לצורך זה הזרקנו למספר פומליות תרחיף של ביצי ז"א ומצאנו שהרימות
מתפתחות בפרי ,מתגלמות והזבובים מגיעים לבגרות.
תודות:
בגידול ובניסויים בזבוב האפרסק עזרו רותי עקיבא ולוסי רוייזר מהמכון וכן אנשי
השירותים להגה"צ ולביקורת ,ליאת גדרון (הקמת המושבה) ,עמי הברמן ,נדב
עזרא ,לאה זרבי ומשה וייס.
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מלמעלה מימין עם כוון השעון :זחל מושית  ;Rodolia cardinalisהבוגר של אותה מושית;
 Quadrastichus sp.תוקפת זחל של עש המנהרות של ההדר; זחל ארינמל; הצרעה Aphytis sp.
על כנימת קיסוס; הצרעה  Fopius ceratitivorusתוקפת ביצים של זבוב בנקב הטלה; הצרעה
 Diachasmimprpha kraussiiעל פיטנגו; הצרעה  F. caudatudsתוקפת ביצי זבוב במעבדה.
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הדברה ביולוגית בפרדס
ללא ספק ,לטווח הארוך הדברה הביולוגית מוצלחת מהווה את הפיתרון בר הקיימה
הזול ,היעיל והידידותי ביותר לסביבה .משחר הקמתו ,בשנת  ,0200עוסק המכון
בפעילות שנועדה לעודד הדברה ביולוגית בפרדס .החל מ"הדברה ביולוגית קלאסית"
כלומר ,יבוא של אויבים טבעיים ו"זריעתם" בארץ בתנאים המייטביים שיאפשרו להם
להתבסס ,בתקווה שהתבססותם תפחית משמעותית את אוכלוסיית המזיק ,וכן
בהדברה ביולוגית שנועדה לעודד ,ולשמר את האויבים הטבעיים שבשטח מצד אחד
ולמזער עד כמה שניתן את הפגיעה בפעילותם כתוצאה מפעילויות שונות בפרדס.
לגבי מזיקים בפרדס שלהם עוד לא נמצא פיתרון ביולוגי יעיל ,המכון מעודד הנהגה של
ממשק הדברה משולבת .כלומר ,שימוש מושכל בחומרים שהם גם יעילים בהדברה של
המזיק וגם ידידותיים יחסית לסביבה בכך שפגיעתם באויבים טבעיים ובחרקים שאינם
המטרה (דבורים למשל) מזערית .לאורך זמן ,ממשק כזה יישמר את המאזן הביולוגי
העדין הקיים בפרדס.
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ד"ר רועי כספי וסילבי דומרצקי
סיכום פעילויות ומחקר
מחקרים:
 .0סקר רמת הטפלה של כנימות ממוגנות (.)9000
 .9השפעת תכשירי ההדברה על הצרעה הטפילית .Aphytis melinus
 .3השפעת תכשירי ההדברה (במגע ישיר) על האקרית הטורפת Iphiseius
.degenerans
 .2פיתוח והוצאה לאור של 'מדריך שדה  -עשים'.
 .0הוצאת גרסה מעודכנת של ספר 'מזיקי הפרדס ואויביהם הטבעיים'.
 .5יכולת ההישרדות וההתפתחות של חגבי ארבה המדבר הניזונים מעלי הזן 'אור'.
 .1הדברה ביולוגית של כנימות ממוגנות בעזרת החיפושית הטורפת Rhyzobius

.lophanthae
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 .0סקר רמת הטפלה של כנימות ממוגנות 4/00
בפרדס ניתן למצוא חמישה מיני כנימות ממוגנות :הכנימה השחורה ( Chrysomphalus
 ,)aonidumכנימת הפסיק

) ,)Lepidosaphes beckiiהכנימה האדומה ( Aonidiella

 ,)aurantiiכנימת המוץ (  )Parlatoria pergandiiוהכנימה האפורה (.)Parlatoria cinerea
שני המינים האחרונים בעלי דמיון מורפולוגי רב ,נמצאים פחות או יותר באותם אזורים
בארץ ,מאכלסים יחדיו את אותם חלקי עץ ,נתקפים על ידי אותם אויבים טבעיים,
ומודברים באותם תכשירי הדברה .לכן ,ברמת הניטור מתייחסים לשני מינים אלו כאל
מין אחד " -כנימת המוץ" .יש לציין שגם בסקר שערכנו לא הפרדנו בין שני המינים
הקרובים הללו ולשניהם התייחסנו כאל "כנימת המוץ" .הכנימה השחורה הייתה אחד
ממזיקי המפתח בפרדסי הארץ עד סוף שנות החמישים של המאה הקודמת .מר ישראל
כהן ,שהיה ראש המחלקה האגרוטכנית של המועצה לשיווק פרי הדר ,ומקים המכון
להדברה ביולוגית ,מצא צרעה טפילית בהונג קונג ( )Aphytis holoxanthusשיעילה
בהדברת הכנימה .הצרעה יובאה ,גודלה ופוזרה ברחבי הארץ ,ותוך שלוש שנים בלבד
השיגה הדברה ביולוגית מלאה של המזיק ( .)0205-0202עד היום ,פרט למקרים
אקראיים של הפרות מאזן בגלל חומרי הדברה ( = פגיעה בצרעות האפיטיס על ידי
חומרי הדברה) הכנימה השחורה מודברת ביולוגית באופן מוחלט כך שרמת הכנימה
נמוכה מסף הנזק הכלכלי.
בשנים האחרונות אנו עדים להתפרצויות ספוראדיות של כנימות ממוגנות (בעיקר
הכנימה האדומה וכנימת המוץ) שגורמות
לנזק

כלכלי.

נראה

שיעילות

ההדברה

הביולוגית של מזיקים אלו נפגעה ,ובמקביל
יעילות חומרי ההדברה כנגד מזיקים אלו
פחתה בשל התפתחות של עמידות כנגדם.
ההנחה הסבירה היא שריסוסים מרובים כנגד
מזיקי

המפתח

החלודה)

עם

בפרדס
תכשירי

(בעיקר

אקרית

הדברה

שאינם-

בררניים ,גורמים להפרת המאזן הביולוגי
ולפגיעה באויבים הטבעיים של הכנימות
הממוגנות האלו.
בשנת  9000ערכנו סקר אויבים טבעיים
בפרדסים ובוסתנים ברוב חלקי הארץ (איור
 .)0בכל אתר/דגימה נאספו עלים ופירות
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מאולחים בכנימות ממוגנות (מינימום של  00פירות ועלים בכל דגימה) והועברו
למעבדה באותו היום .במעבדה הכנימות נבחנו בעזרת בינוקולר ,מגני הכנימות הוסרו
בעזרת מחט אנטומולוגית ,והמדדים הבאים תועדו )0 :מספר הכנימות הכללי ,הכנימות
החיות והמתות )9 ,מספר הכנימות המתות בהם נמצא סימן ודאי לטפילות [חורי יציאה
של צרעות טפילית ,וסימנים נוספים של צרעות טפיליות כמו נשל הגולם של הצרעה,
והגללים שזחל הצרעה מפריש לפני התגלמותו ('מקוניה'') )3 ,מספר הכנימות
המוטפלות שבתוכם נמצא טפיל חי (ביצים ,זחלים ,או גלמים) )2 ,בהתבסס על
הגלמים והבוגרים (לאחר הכנת פרפרט למיקרוסקופ) ,מין הצרעה הטפילית הוגדר.
לאחר איסוף הנתונים ,חישבנו לכל דגימה שני מדדי טפילות – 'אחוז טפילות כללית',
ו'אחוז טפילות אקטיבית'' .אחוז טפילות כללית' זהו היחס בין כלל הכנימות המוטפלות
בדגימה [גם כנימות עם סימני הטפלה (= 'הטפלה פסיבית') וגם עם טפיל חי בתוכם
(= 'הטפלה אקטיבית')] לבין כל הכנימות שנמצאו (חיות ,מוטפלות ,ומתות)' .אחוז
טפילות אקטיבית' זהו היחס בין הכנימות המוטפלות בטפילים חיים (בכל דרגות
ההתפתחות) לבין כלל הכנימות החיות והמוטפלות (ללא כנימות מתות) .מכיוון שרוב
המגנים של הכנימות נשאר חודשים רבים ע"ג הצמח גם לאחר מות הכנימות ,הטפילות
הכללית מלמדת אותנו מה הייתה רמת הטפילות מתחילת התבססות אוכלוסיית
הכנימות על גבי הפירות או העלים שנבדקו .לעומת זאת ,הטפילות האקטיבית נותנת
לנו תמונת מצב עכשווית (כלומר של יום הבדיקה) גם של אוכלוסיית הכנימה וגם של
רמת הטפילות על ידי הצרעות הטפיליות השונות .השוואת שני מדדי הטפילות יכולה
ללמד אותנו מעט על הדינאמיקה של הטפילות בפרדס מסוים .לדוגמא ,אם רמת
הטפילות הכללית גבוהה מאד ולעומתה הטפילות האקטיבית קטנה מאד ,הדבר מעיד
על התמוטטות אוכלוסיית הצרעות הטפיליות בשל גורמים שונים .אחד הגורמים
הנפוצים שיכולים לגרום לכך הוא הפרת מאזן ביולוגי בפרדס עקב שימוש בחומרי
הדברה חריפים שפוגעים בצרעות .לעומת זאת ,אם הטפילות הכללית גבוהה והטפילות
האקטיבית גבוהה באותה מידה ,ניתן להניח שבפרדס יש הדברה ביולוגית טובה ,ללא
הפרות מאזן.
תוצאות ודיון:
במדגמים בפרדסי צפון הארץ מצאנו רק את הכנימה האדומה ,במרכז ובדרום מצאנו
אוכלוסיות מעורבות של כנימה אדומה וכנימת מוץ (איור  .)0בסך הכול בסקר נבדקו
00,331כנימות אדומות ,ו  02,000כנימות מוץ .מצאנו גם צרעות טפיליות פנימיות
(מוטלות ומתפתחות בתוך גוף הכנימות) וגם חיצוניות (מוטלות ומתפתחות בתוך המגן
אך מחוץ לגוף הכנימות) .באופן כללי ,גם הטפילים הפנימיים וגם החיצוניים נמצאו בכל
אזורי הארץ שנדגמו.

83

באופן כללי ,ראינו עדויות רבות לכך שבפרדסים שרוססו בתכשירי הדברה שונים רמות
ההטפלה (גם הכללית וגם האקטיבית) של הכנימה האדומה (גרף  )0וכנימת המוץ
(גרף  )4על ידי צרעות טפיליות היו נמוכות באופן משמעותי בהשוואה לבוסתנים
ופרדסים לא מרוססים באותם אזורים .ניתן לראות בגרף  0שבבוסתנים הטפילות
האקטיבית ברוב האתרים קרובה מאד לטפילות הכללית .לעומת זאת במקרים רבים
ראינו פער גדול בין הטפילות האקטיבית לכללית בפרדסים המרוססים המסחריים .כפי
שהזכרנו מוקדם יותר הבדל זה מראה על התמוטטות אוכלוסיית הצרעות הטפיליות
בשל גורמים שונים.
גם במדגמי כנימות המוץ מצאנו אותה מגמה .הפער בין הטפילות הכללית לאקטיבית
היה קטן יותר בבוסתנים בהשוואה לפער בפרדסים מסחריים (גרף  .)4בפרדסים
מסחריים רבים הטפילות האקטיבית הייתה נמוכה מאד והפער בין סוגי הטפילויות היה
גדול מאד ,גם בהשוואה לפערים שמצאנו במדגמי הכנימות האדומות .ההבדל הזה יכול
להיות מקרי ,אך אולי מרמז שטפילי כנימת המוץ רגישים יותר מאלו של הכנימה
האדומה לחומרי הדברה נפוצים בפרדסים מסחריים .השערה זו צריכה כמובן להיבדק
באופן מסודר ומדעי בעתיד .בשני פרדסים ('נגב  ,'0ו 'נגב  )'9ראינו פער גדול בין
הטפילות הכללית לאקטיבית .אך יותר מכך ,הטפילות האקטיבית הייתה אפס  -לא
נמצאו במדגמים צרעות חיות כלל באותם הפרדסים (גרף  .)4באותה העונה ,פרדס
'נגב  '0רוסס עם ורטימק+שמן ,סופרתיון ,ופעמיים בתכשירי גפרית (מיקרוטיול
וסולפוזול) .פרדס 'נגב  '9רוסס עם סופרתיון ,ורטימק+שמן ,אנוידור ,ושלושה תכשירי
גפרית נוספים (סופה ,גופריתר ,גופריתר) .גם במקרים אלו ,נראה שהריסוסים המרובים
בחומרי הדברה חריפים ובלתי-בררניים ,הפרו את המאזן הביולוגי בפרדס והשמידו את
אוכלוסיית הצרעות הטפיליות שכן היו קיימות באותם פרדסים.
ממצאי הסקר מוכיחים שהצרעות הטפיליות שאנו מכירים וציפינו למצוא ,אכן נמצאות
בפרדסים ברחבי הארץ .בנוסף ממצאי הסקר מחזקים את ההנחה הראשונית שלנו,
שריסוסים מרובים כנגד מזיקי המפתח בפרדס עם תכשירי הדברה שאינם-בררניים,
פוגעים בצרעות הטפיליות של הכנימות הממוגנות ,וגורמים להפרת מאזן ביולוגי
שעלולה לגרום להתפרצויות של המזיק .לאור ממצאי הסקר התחלנו לבדוק בניסויי
מעבדה מבוקרים את רמת הרעילות של תכשירי ההדברה השונים על צרעות טפיליות
של כנימות ממוגנות .אנו מאמינים שהידע שיושג יקל על פרדסנים לבחור בתכשירי
הדברה הגורמים לפגיעה מינימאלית במאזן הביולוגי בפרדס ועל ידי כך ימנעו
התפרצויות של מזיקים.
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.

תודות:
הסקר התבצע בעזרתם של אנשי שה"מ :ניצן רוטמן ,דוד גפן ,וד"ר שמוליק גרוס,
ובעזרת יואל דריישפון וחבריו אנשי חברת מהדרין.
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 .4השפעת תכשירי ההדברה על הצרעה
הטפילית Aphytis melinus
למזיקי הדר רבים יש בפרדסי הארץ אויבים טבעיים יעילים שמצליחים בדרך כלל
לצמצם את אוכלוסיות המזיקים לרמה נמוכה שהינה מתחת לסף הנזק הכלכלי .חלק
משמעותי מאויבים טבעיים אלו יובאו ואוקלמו בעבר על ידי חוקרי המכון להדברה
ביולוגית במסגרת מבצעי הדברה ביולוגית קלאסית .בחלק מהמקרים ,ההדברה
הביולוגית המוצלחת מתבצעת במשך שנים ועשרות שנים ללא התערבות והשקעה של
המגדלים בהדברת המזיק.
בשנים האחרונות אנו עדים להתפרצויות של כנימות ממוגנות (בעיקר הכנימה האדומה
וכנימת המוץ) שגורמות לנזק כלכלי כבד .נראה שיעילות ההדברה הביולוגית של
מזיקים אלו נפגעה .ההנחה הסבירה היא שריסוסים מרובים בעיקר כנגד מזיקי המפתח
בפרדס (בעיקר אקרית החלודה) גורמים להפרת המאזן הביולוגי ולפגיעה באויבים
הטבעיים של הכנימות הממוגנות האלו .בסקר אויבים טבעיים שערכנו בשנת 9000
ראינו עדויות רבות לכך שבפרדסים שרוססו בתכשירי הדברה שונים רמות ההטפלה
של הכנימות על ידי צרעות טפיליות היו נמוכות באופן משמעותי בהשוואה לבוסתנים
לא מרוססים באותם אזורים .ברור ומוסכם על כולם שיש צורך להפחית בריסוסים
למינימום האפשרי ,אבל
יחד עם זאת בפרדסים
מסחריים
מצבים

רבים
בהם

יש
חייבים

לטפל באופן כימי כדי
להימנע

מנזק

וכתוצאה
כלכלי.

מכך

ליבול
לנזק

במצבים אלו
להשתמש

רצוי

בתכשירים בעלי פגיעה
מינימאלית
טבעיים

באויבים
כדי

להימנע

מהפרת המאזן הביולוגי
ככל הניתן.
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לאחרונה התחלנו לחקור את השפעת חומרי ההדברה המותרים לשימוש כיום בפרדס
על אוכלוסיות האויבים הטבעיים .בשלב ראשון אנו בודקים את השפעת תכשירי
ההדברה שבשימוש כנגד אקרית החלודה (טבלה  )9ושני תכשירים נגד פיטריות ('מרק
בורדו' ו'הרקולס') על האויבים הטבעיים של הכנימה האדומה (תמונה .)0

האויב הטבעי הראשון בו אנו מתמקדים הוא הצרעה הטפילית (טפיל חיצוני) Aphytis -
( melinusתמונה .)4

אנו משתמשים בשיטות מדעיות סטנדרטיות כדי לבחון את

השפעת החומרים על האויבים הטבעיים בשתי רמות :ריסוס ישיר (תמונה  ,)4ואכילה
ישירה של מזון סוכרי מזוהם בתכשירי הדברה (תמונה  .)2לשם כך ,הקמנו במכון
מערכת ניסויית לבדיקת השפעת חומרי הדברה על אויבים טבעיים .המערכת כוללת
מתקן ריסוס מעבדתי הממוקם בתוך מנדף כימי ,ותאי תצפית לחרקים המחוברים
למערכת זרימת אויר מבוקרת (תמונה .)1
אנו מאמינים שהידע שיושג במחקר זה יקל על הפרדסנים לבחור חומרי הדברה
הגורמים לפגיעה מינימאלית במאזן הביולוגי בפרדס ועל ידי כך ימנעו התפרצויות של
מזיקים בשל פגיעת האויבים הטבעיים שלהם.
טבלה .0
קוטלי אקריות חלודה המותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא
תכשיר ההדברה

שם גנרי

שייכות כימית

ניאורון 900

BROMOPROPYLATE

פחמימן-ברומי

אנוידור

SPIRODICLOFEN

מעכב סינתזת ליפידים

אקרימייט; טורק; טונטו; בוטרקס

FENBUTATIN OXIDE

תרכובת בדיל אורגני

מנצידן; מנקוטל; סאנקוזב;
טרידקס; מנקוזן; מנקו-די

MANCOZEB

דיתיו-קרבמט

ורטימק; אגרירון; אקרימקטין;
בקטין; רומקטין; ורטיגו; ורקוטל;
ביומקטין
סולפו-לי; גופריתר; מיקרוטיול;
סולפוזול; סולפרון; סופה;
תיוביט

ABAMECTIN

מוצרי תסיסה
סטרפטומיצס

SULFUR

גופרית

(מקור :יתרולאב בע"מ .תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא.) 5.2.9009 ,
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תמונה  .4צרעה טפילת ( )Aphytis melinusלאחר
טיפול במתקן הריסוס המעבדתי.

תמונה  .1תאי תצפית לחרקים ('תאי מונגר')
המאפשרים בחינת החרקים לאחר ריסוסם תחת
מיקרוסקופ ,והמחוברים למערכת זרימת אויר (51
סמ"ק לדקה) .התאים הבנויים מלוחות פרספקס
בעובי  2מ"מ (שבמרכזם חור עגול) ומלוחות זכוכית
המוצמדים אליהם.

תוצאות:
בריסוס ישיר על הצרעות הבוגרות ,החומר הרעיל ביותר היה ורטימק עם שמן לבנולה
(גרף  .)0כל הצרעות מתו תוך שעתיים מרגע הריסוס .גם תכשיר הגפרית (סולפו-לי)
נמצא מאד רעיל ,ו 00%מהאוכלוסיה מתה תוך  3ימים מהריסוס .שאר התכשירים
נמצאו דומים לביקורת המים ,ולאחר  0ימים מהריסוס יותר מ 20%מהאוכלוסייה שרדה.
באכילת תמיסת סוכר עם תכשירי הדברה שונים (המדמים מזון סוכרי כגון טל-דבש
שזוהם בחומרי הדברה) ,מצאנו שוב שהורטימק עם השמן היו רעילים ביותר (גרף .)9
צרעות שניזונו מורטימק ושמן נקטלו תוך שעות בודדות.
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מרק בורדו וגפרית נמצאו גם רעילים בתזונה ישירה (גרף  .)4מחקר הרעילות עדיין לא
יסתיים ,אך התוצאות הראשוניות מראות שתכשירי הורטימק והגפרית שנבדקו רעילים
מאד לצרעות האפיטיס במגע ישיר ואכילת מזון מורעל ,ובעלי פוטנציאל לגרום
להפרות מאזן בפרדסים בהם יש הדברה ביולוגית של כנימות ממוגנות על ידי צרעות
אלו.
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 .1השפעת תכשירי ההדברה (במגע ישיר) על האקרית
הטורפת Iphiseius degenerans
בדקנו את הרעילות של אותם תכשירי הדברה ממחקר האפיטיס (הנושא הקודם ,מס.
 )9לאקרית טורפת ( )I. degeneransשל אקרית החלודה .השתמשנו ב'שיטת הטבילה'
בה מדביקים אקריות על גבן לזכוכית נושאת של מיקרוסקופ ,טובלים את הזכוכית
בתכשירי ההדברה (במשך  00שניות) ,ובודקים את אחוז ההישרדות לאחר  92שעות
(תמונה .)0

תמונה  :0האקרית הטורפת  .Iphiseius degeneransא .צמח מגידול האקריות ממנו נלקחו
אקריות לניסוי .ב .אקריות בוגרות מודבקות לזכוכיות נושאות ( 90אקריות לזכוכית) .ג .טבילת
האקריות במשך  00שניות בתכשירי ההדברה (בוצעו  3חזרות לכל טיפול) .ד .מבחנות נקיות
בהן הוחזרו האקריות על גבי הזכוכיות למשך  92שעות.
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גרף  :0אחוז ההישרדות של אקריות טורפות  92 Iphiseius degeneransשעות לאחר טבילה
בתכשירי הדברה.

תוצאות:
תכשיר ההדברה ורטימק (אבאמקטין) נמצא רעיל מאד לאקריות הטורפות .בדומה
לתוצאות של האפיטיס ,הורטימק קטל  000%מהאקריות הטורפות תוך  92שעות.
מכיוון שבשיטת הניסוי הזה אנו בודקים את הישרדות האקריות במשך  92שעות בלבד,
לא ניתן לומר בביטחון ששאר החומרים 'בטוחים' לאקריות הטורפות .להתגבר על
הבעיה הזו צריך לבצע ניסויים נוספים ארוכי טווח יותר (למשך  1ימים לפחות) .אבל
בכל מקרה בהתבסס על הניסוי הזה ניתן לקבוע שורטימק רעיל מאד לאקריות
הטורפות בבאות במגע איתו.
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 .2פיתוח והוצאה לאור של 'מדריך שדה  -עשים'
בארץ יש מספר מיני עשים מזיקים שעלולים לגרום לירידה בכמות ואיכות היבול ולנזק
כלכלי בפרדס (טבלה  .)0מעבר לנזק הכמותי הפוטנציאלי ,חלק מהעשים נחשבים
כמזיקי הסגר במדינות שונות דבר המקשה את היצוא לאותם מדינות .לדוגמה ,ייצוא פרי
ההדר לסין מותר אך ורק מחלקות המאושרות כנקיות מעש החרוב ,והיצוא לקוריאה
מוגבל לאזורי גידול נקיים מעש התפוח המדומה .לעתים קרובות יש בלבול ואי ודאות
בקשר לזהות של עשים בפרדס .בלבול רב במיוחד יש בקרב העשים שנמצאים בפרי –
עש החרוב ,עש הקליפה ,ועש התפוח המדומה .מטרת הפרויקט הייתה לפתח כלי עזר
חזותי של שלושת העשים האלו בתנאי שדה .לכן ,בחרנו להדפיס את המדריך בצורת
פנקס כיס ( 09×2ס"מ) עשוי נייר מנוילן עמיד לרטיבות .בעתיד ,אנו מתכוונים להרחיב
את המדריך ולכלול את כל העשים המזיקים בפרדס.
טבלה :0
רשימת עשים לפי המשפחות השונות
משפחה

שם (כינוי) עברי

שם מדעי

'עש מנהרות ההדר'

Gracillariidae

Phyllocnistis citrella

'פרודנית השדות'

Noctuidae

Spodoptera littoralis

'עש פרחי ההדר'

Yponomeutidae

Prays citri

'עש גזע ההדר'

Pyralidae

Ephestia vapidella

'עש קליפת ההדר'

Pyralidae

Cryptoblabes gnidiella

'עש החרוב'

Pyralidae

Ectomyelois ceratoniae

'עש התפוח המדומה'

Tortricidae

Thaumatotibia leucotreta

תהליך פיתוח מדריך העשים:
 .0איסוף ותיעוד העשים:
בשלב ראשון יש לאתר פרדסים נגועים בעשים ,לצלם סימני נזק אופייניים בפרדס
ובפרי ,לאסוף עשים ולהעבירם לחדרי גידול במכון .בד"כ רוב העשים שנאספו היו
בדרגת זחל על גבי או בתוך פירות נגועים .ההגדרה המקצועית מתבססת על
המורפולוגיה של הבוגרים ,לכן חייבים לגדל את הזחלים (על גבי מצעים מלאכותיים)
עד להתגלמות והגחת הבוגרים .כל פרט תועד באופן פרטני בצילומים לאורך כל שלבי
התפתחותו עד גיחתו כבוגר .כך לאחר הגדרת הבוגר ,יכולנו לבחון מקרוב את
הצילומים של הזחלים והגלמים .לזיהוי ודאי של העשים ,בוגרים של עש החרוב ועש
התפוח המדומה נשלחו להגדרה אל השירותים להגנת הצומח ,משרד החקלאות ופיתוח
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הכפר .כדי לצלם ביצים אופייניות לכל מין ,צריך להקים גידול מעבדתי לכל מין עש
שמתבסס על בוגרים שהוגדרו .כך ניתן להיות בטוחים שהביצים בגידול שייכות למין
מסוים.

תמונה  :0שני הדפים הראשונים של מדריך השדה של העשים .קובץ  PDFשל המדריך ניתן
להוריד באתר של מועצת הצמחים ,ענף הדרים ,המכון להדברה ביולוגית -
(.)http://www.plants.org.il

 .4צילום:
העשים (זחלים ,גלמים ,בוגרים) צולמו דרך בינוקולר ( )Wild M3Bאליו מחוברת מצלמה
( .)D7000-Nikonהמצלמה נשלטת דרך מחשב בעזרת תוכנת שליטה – Camera Control
' .'Pro2כדי לצלם צילומים ברורים ואיכותיים צריך לצלם כל אובייקט במספר צילומים
עוקבים בעומקי שדה שונים .בכל צילום רק חלק מן האובייקט מצולם בצורה ברורה
(בפוקוס מלא) .בעזרת תוכנת מחשב (' )'Combine ZPניתן ליצור תמונה מאוחדת
(קולאז') באיכות גבוהה שכל חלקי האובייקט ברורים .השלב האחרון הוא ניקוי התמונה
ואם צריך הורדת הרקע בעזרת תוכנת '.'Photoshop
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 . 1מציאת סימני היכר קבועים וברורים בדרגות העש השונות (זחל ,גולם ,בוגר)
המאפיינים כל מין:
כדי שיהיה אפשר להבדיל בין מיני העשים בשדה בעזרת זכוכית מגדלת בלבד ,צריך
לאתר סימנים מורפולוגיים ברורים וקבועים בזחלים ,גלמים ,ובוגרים .סימנים אלו נקבעו
בעזרת הצילומים והספרות המדעית לכל עש .לדוגמא ,נעזרנו באתר של משרד
החקלאות האמריקאי ( )USDAכדי לקבוע את סימני ההיכר של עש התפוח המדומה:
(.)http://wwx.inhs.illinois.edu/files/9013/4013/2693/nprg-fcm.pdf
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 .4הדפסה:
עריכה גרפית של המדריך ,הוספת אינפורמציה בסיסית על הביולוגיה של העשים,
שמירת הקובץ כ ,PDFולאחר הגהה ,הדפסת הפנקסים בבית דפוס.

תודות:
אנו מודים למר יואל דריישפון ,ד"ר אלי הררי ,מר משה וייס ,וד"ר שמואל גרוס ,על יעוץ
ועזרה בעריכת המדריך .תודה מיוחדת גם למר עלי ענבר ועמירם לוי-שקד ,על עזרה
באיסוף עשים בפרדסי הארץ .צילומים :ד"ר רועי כספי.
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 .5הוצאת גרסה מעודכנת של ספר 'מזיקי הפרדס
ואויביהם הטבעיים'
בשנת  7444יצא לאור ספר "המלצות להדברת מזיקי הדרים" בעריכת יואל דריישפון,
בהוצאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) .לאחרונה
עלתה דרישה להוציא לאור ספר מעודכן והמשימה הוטלה על המכון להדברה ביולוגית
בשיתוף עם שה"מ .בסוף שנת  7431הוקם צוות היגוי למשימה זו (טל עמית ,דורון
טימר ,רועי כספי ,ניצן רוטמן ,שוקי קנוניץ' ,יואל דריישפון ,מאיר פיינצק ושמוליק גרוס)
שקבע את קווי היסוד הבאים:
 .3פיצול הפרסום לשניים( :א) הספר "מזיקי הפרדס ואויביהם הטבעיים" (עורך ראשי:
רועי כספי); (ב) חוברת "המלצות ההדברה" (בעריכת :ניצן רוטמן ושמוליק גרוס,
שה"מ) ,שתעודכן כל שנה.
 .7מתכונת הספר – תתבסס על הספר הקיים עם תוספות הכוללות התאמות
ועדכונים לפי הצורך.
 .1משך הפרויקט ואיכות הצילומים – המטרה לסיים תוך עונה אחת לכן הצילומים
יתבססו על צילומים מאיכות טובה הקיימים בענף ,עם תוספת לפי הצורך של
צילומים חדשים.
 .0ייעוץ – הפניה ליועצים בתחומים ספציפים תהיה אד-הוק ,ותרומתם תצוין בחוברת.
 .6הוצאה לאור – עריכה גראפית והוצאה לאור תתבצע על ידי מחלקת ההמחשה של
שה"מ.
 .4החוברת לא תחולק בחינם .מחירה יהיה  344-64שח'.
מכיוון שנושאי המלצות ההדברה וחומרי ההדברה השונים ייצאו לאור בנפרד ע"י
מדריכי שה"מ ,בספר "מזיקי הפרדס ואויביהם הטבעיים" נרחיב מעט יותר (לעומת
הספר המקורי) על האויבים הטבעיים של המזיקים השונים .במהלך השנה הנוכחית אנו
עובדים במקביל על עדכון הטקסט ועל השגת תמונות איכותיות של מזיקים ,סימני
הנזק בפרדס ושל אויבים טבעיים בפרדס .בשלב ראשון נאספו צילומים מאנשי הענף
שהסכימו לשתף תמונות (כמובן ששם הצלם יצוין בכל תמונה) ,ובשלב שני

אנו

אוספים מזיקים שונים מפרדסים ברחבי הארץ ומביאים אותם לצילום במעבדה במכון.
במעבדה אנו מגדלים את המזיקים ואת אויביהם הטבעיים ומנסים לצלם כמה שיותר
דרגות התפתחות (ביצים ,זחלים ,גלמים ,ובוגרים).
צילום  -אנו משתמשים במצלמת 'ניקון' ( )Nikon D7000שמחוברת לבינוקולר (WILD 1B
 )- Mבעזרת מתאם ייעודי .המצלמה נשלטת ישירות דרך המחשב בעזרת תוכנת שליטה
של ( )Camera Control Pro 2( Nikonתמונה  .)1מכוון שאנו מצלמים חרקים קטנים
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בהגדלות גדולות לעיתים ישנה בעיה של עומק שדה (המרחק סביב המוקד של מערכת
אופטית בו מתקבלת תמונה חדה של העצם המצולם) ,ברוב המקרים קשה לקבל
בצילום בודד תמונה שכל חלקי החרק חדים (בפוקוס) .לכן אנו משתמשים בשיטה של
צילום במספר שכבות פוקוס (' .)'Stacking Focusבשיטה זו מצלמים את החרק מספר
פעמים ,כשכל פעם אזור אחר של החרק בפוקוס .בעזרת תכנת מחשב מתאימה (אנו
משתמשים בתכנת ' )'CombineZPמחברים את הצילומים לתמונה אחת כך שכל החרק
מתקבל בחדות מרבית (תמונה  .)2בשלב הסופי אנו משפרים את איכות הצילום ואם
צריך מנקים את הרקע בעזרת תוכנת 'פוטושופ' ()Adobe, Photoshop Elements 10
(תמונה .)3
אנו מקווים שעד סוף עונת ההדרים הנוכחית נסיים את עריכת הספר והוא יהיה מוכן
לשלב הסופי של עריכה גראפית מקצועית והוצאה לאור.

תמונה  .1מערכת הצילום המעבדתית (מצלמת 'ניקון' מחוברת לבינוקולר ונשלטת ישירות
מהמחשב).
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תמונה  :2זבוב האפרסק (נקבה) .בתמונה העליונה קצות הרגליים בחדות והכנפיים
מטושטשות ,באמצעית הכנפיים בחדות וקצות הרגליים מטושטשות וההתחתונה מורכבת משתי
התמונות העליונות.
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תמונה  .3תמונת זבוב האפרסק המאוחדת לאחר שיפור וניקוי בתכנת פוטושופ.
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 .6יכולת ההישרדות וההתפתחות של חגבי ארבה המדבר
הניזונים מעלי הזן 'אור'
השם ארבה מתאר מספר מיני חגבים כאשר הם במצב של נדידה בנחילי ענק .הארבה
מוכר לרובינו כמכה השמינית שהביא משה על מצריים בסיפור המקראי .אבל חגבי
הארבה ופלישת נחילי ארבה לישראל למעשה איננה תופעה כה נדירה .מתחילת תיעוד
המזיק בארץ ב 0291-ועד לפלישה האחרונה התרחשה בשנה החולפת ,תוארו 00
פלישות נחילי ארבה ,בממוצע של פלישה כל  03שנה (הטווח 0-33 :שנים) .במהלך
מרץ 2013החלו לפלוש מספר נחילי ענק של ארבה המדבר ()Schistocerca gregaria

מאזור הדלתא של הנילוס בצפון מצרים אל הנגב המערבי והערבה .קבוצות קטנות
מאד אף התפשטו צפונה עד הגליל .לאחר מאבק של שלושה חודשים ,משרד
החקלאות מיגר את המזיק בהצלחה מבלי שנגרם נזק משמעותי לחקלאים .חגבי
הארבה נודדים בלהקות המכילות עשרות מיליונים רבים של פרטים אשר ניזונים כמעט

האָּרֶ ץ,
מכל צמח על חלקיו השונים ,עובדה שנצפתה כבר בימי קדם – "ו ַיְכַס אֶת-עֵין כָּלָּ -
הבָּרָּ ד; ו ְלֹּא-נֹותַר
אשֶר הֹותִיר ַ
העֵץֲ ,
האָּרֶ ץ וְאֵת כָּל-פְרִ י ָּ
עשֶב ָּ
האָּרֶ ץ ,ו ַיֹּאכַל אֶת-כָּלֵ -
חשְַך ָּ
ו ַתֶ ְ
מצְרָּ י ִם( ".שמות י .טו) .לכן ,אין זה מפתיע
בכָּל-אֶרֶ ץ ִ
השָּדֶ הְ ,
עשֶב ַ
ב ֵ
בעֵץ ּו ְ
כָּל-י ֶרֶ ק ָּ
שארבה המדבר יכול לאכול ולגרום נזקים כבדים לעצי הדר (תמונה  .)0הנזק הכבד
ביותר לתעשיית ההדרים בארץ תועד לפני כ 000-שנים .בשנת  ,0200פלש נחיל ארבה
לארץ שגרם לנזק קשה של אכילת עלים מסיבית בפרדסי התפוזים במישור החוף .נזק
גדול עוד יותר גרמו זחלי הארבה ('נימפות') שבקעו כחודש-חודשיים לאחר הגעת נחיל
הבוגרים .עצי התפוז נשארו חשופים ללא עלים ,קליפות העצים ניזוקו ,פירות רבים
נשרו ,והיבול באותה העונה פחת ב  .10%יותר מכך ,העצים שנפגעו סבלו במשך שנים
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רבות ונשארו במצב פיסיולוגי ירוד יחסית לעצים שלא ניזוקו מן הארבה אפילו עשור
לאחר התקיפה.

מחזור חיים – הזחלים (נימפות) הבוקעים מביצים (תמונות  4ו )1 -מתנשלים חמש
פעמים עד לדרגת הבוגר (כלומר יש  0דרגות זחל; תמונה  .)2משך ההתפתחות עד
לבוגר נמשכת עד כחודשיים תלוי בטמפרטורה ובטיב המזון .אורך הבוגרים כ 5.0-ס"מ
והם חיים כ 2-חודשים (תמונה  .)1מטרת המחקר הייתה לבחון את הישרדות
והתפתחות של ארבה המדבר כאשר ניזון מעלי הזן 'אור' (עלים צעירים ומבוגרים).

כקבוצות ביקורת השתמשנו בעלי לימון (זן הדר אחר) ובצמחי חלמית ( Malva
 ,nicaeensisצמח עשבוני רחב עלים).
שיטות ותוצאות:
כחמישים חגבי ארבה בוגרים נאספו מנחיל באזור צאלים במרץ  9003והובאו למעבדה
במכון להדברה ביולוגית (נאספו כ  90זוגות בהזדווגות ,תמונה  .)5החגבים הוחזקו
בכלוב משותף עם מזון וקרקע לחה להטלת ביצים (תמונה  .)4לאחר בקיעה (תמונה
 ,)1הנימפות הועברו לכלובים (מבחנות  00מ"ל ,סגורות עם רשת לאוורור) באופן
אינדיווידואלי .לאחר מספר התנשלויות ,הן הועברו לכלובים מרווחים יותר (נימפה אחת
בכלוב של  000סמ"ק שסגור ברשת) .כל יומיים שלושה הכלובים נוקו ,ועלים חדשים
הוכנסו .העלים נקטפו מ 0-עצי לימון 0 ,עצי אור ,וצמחי חלמית מבוסתן במכון להדברה
ביולוגית בבית דגן .נבחרו עלי לימון ואור צעירים ,ועלי אור מבוגרים .הכלובים הוחזקו
בסדר רנדומאלי בחדר גידול (טמפרטורה ,92-9°C :אחוז לחות יחסית,)25-10% :
וההישרדות וההתפתחות נבדקו .הניסוי בוצע פעמיים (שני 'בלוקים') עם זחלים משתי
בקיעות שונות (שני תאריכים שונים) ,והנתונים של שני הבלוקים אוחדו  .בסך הכול
נבדקו  00-01זחלים בכל טיפול.
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תוצאות ודיון:
אחוז הישרדות החגבים מבקיעה ועד לחגב בוגר היה גבוה ( )10-20%ושווה כאשר
החגבים הואכלו בעלי חלמית או בעלים צעירים של לימון או אור .לעומת זאת ,תמותה

מלאה לפני הגעה לבגרות נצפתה כאשר ניתנו עלי אור מבוגרים (גרף P > 0.0000 ,0
 .)χ2 = 99.5,כצפוי ,ללא קשר לתזונה ,נקבות החגבים שקלו יותר מהזכרים ( (t = 3.6, P
(= 0.002טבלה  .)0התזונה השפיעה באופן כללי על משקל החגבים (זחלים בדרגה
חמישית ואחרונה  92-22שעות לפני התנשלות לבוגר) .נימפות הנקבות שהתפתחו על
עלי אור שקלו פחות מאלו שאכלו עלי חלמית .לא היה הבדל מובהק במשקל בין
התזונה מעלי האור לעלי הלימון (( )F=1.5, P = 0.001טבלה  .)0גם הזכרים שניזונו
מעלי אור שקלו פחות מאלו שניזונו מחלמית ,אבל מגמה זו לא נמצאה מובהקת באופן
סטטיסטי (( )F=0.2, P = 0.902טבלה  .)0לא היה הבדל במשך ההתפתחות עד הגעה
לבגרות בין החגבים הזכרים לנקבות

( .)χ2 = 0.29, P = 0.09לעומת זאת לתזונה
2

הייתה השפעה דרמטית על משך ההתפתחות של החגבים (.)χ = 20.9, P > 0.0000
ההתפתחות האיטית ביותר של הנימפות (זכרים ונקבות) הייתה כאשר ניזונו מעלי אור,
והמהירה ביותר הייתה מעלי חלמית .ההתפתחות מעלי לימון הייתה איטית יותר
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בהשוואה לחלמית אך מהירה יותר מעלי האור (גרף  .)4לדוגמא ,ניתן לראות בגרף 9
שכאשר כל החגבים ( )000%שניזונו מחלמית סיימו את התפתחותם תוך מקסימום 51
יום ,רק  00%מהחגבים שניזונו מלימון הגיעו לבגרות ,ואף לא חגב אחד שניזון מאור
הגיעה לבגרות בשלב זה .בממוצע ,חגבים שניזונו מחלמית ( )n=10הגיעו לבגרות תוך
 01ימים ,חגבים שניזונו מלימון ( )n=5הגיעו לבגרות תוך  52ימים ,וחגבים שניזונו מעלי
אור ( )n= 2הגיעו לבגרות תוך  22ימים (גרף .)4

ניתן לסכם ולומר שזן האור איננו מזון איכותי עבור חגבי ארבה המדבר שכן
ההתפתחות של הזחלים איטית מאד יחסית וכן המשקל של הנקבות נמוך יותר
מהמשקל של פרטים שניזונו מצמח עשבוני רחב עלים .כמו כן ,בזן אור הנבדק רק
עלים צעירים מתאימים להתפתחות של זחלי ארבה המדבר.

הנימפות אינם יכולים

להתפתח ולשרוד על עלים מבוגרים בלבד .אם זאת צריך לזכור שחגבי הארבה ניזונו
מעלי האור ואף סיימו התפתחות מלאה מעליו הצעירים .לכן ,תוצאות המחקר אינן
מבטיחות הגנה כלשהי לפרדסי אור אם בעתיד נחיל ארבה ינחת בהם או שזחליו יבקעו
בפרדס אור .במקרים אלו עלול וצפוי להיגרם נזק רב ליבול ולעצים.
תודות:
המחקר התבצע בעזרתם של אנשי השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות :נדב
עזרא ,וד"ר יואב מוטרו .צילומים :ד"ר רועי כספי.
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 .7הדברה ביולוגית של כנימות ממוגנות בעזרת
החיפושית הטורפת Rhyzobius lophanthae
החיפושית  Rhyzobius lophanthaeהינה 'מושית' ('פרת משה רבינו') השייכת
למשפחת המושיתיים ( ,)Coccinellidaeומתמחה בטריפה של כנימות ממוגנות (כמו
הכנימה האדומה וכנימת המוץ) .זוהי מושית אוסטרלית במקורה שיובאה למספר רב
של מדינות (ארה"ב ,ארגנטינה ,ברמודה ,גאורגיה ,איטליה ,ספרד ,פוטוגל,
סרדיניה ,צרפת ,גרמניה ,אלגיריה ,טוניסיה ,מרוקו ,טורקיה) עבור מבצעי הדברה
ביולוגית קלאסית וגם לפיזורי זריעה והצפה ( .)Flores & Carlson 2009המושית
נמצאה גם ביוון שם היא נחשבת היום לטורף יעיל של כנימות מוץ בפרדסים
( .)Stathas 2001עד היום המושית לא יובאה לישראל באופן מכוון ,אבל דווח על
נכחותה בארץ כבר בשנות השישים במטעי תמרים ( .)Kehat 1967יותר מכך ,לאחר
בחינה מדוקדקת של אוספי החיפושיות של השירותים להגנת הצומח (משרד
החקלאות) ,ואוניברסיטת תל-אביב (מוזיאון הטבע הלאומי ומרכז המחקר ע"ש
שטיינהרדט ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב) ,מצאנו שהמושית נאספה
מתחילת שנות החמישים ( )0203ועד לשנים האחרונות (( )9000איור .)0
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למרות שהמושית נפוצה מאד בכל חלקי הארץ (איור  ,)0מוצאים אותה ,אם בכלל,
לעיתים רחוקות מאד בפרדס ,וכמובן שאיננה תורמת באופן משמעותי להדברה
הביולוגית של הכנימות הממוגנות בפרדס .בניגוד לכך ,ביוון המושית התאקלמה
והתבססה בפרדסים ואף הפכה להיות הטורף הדומיננטי והיעיל של
הממוגנות בפרדסי יוון (2001

הכנימות

 .)Stathasנראה שחיפושיות מהאוכלוסייה היוונית

מותאמות יותר לתנאי פרדס ים-תיכוני ולכן ראינו לנכון לייבא אותה ממקור זה.
החוקר היווני ד"ר סטטאס ( )Dr. Stathasמסביר שהמושית נמצאה יעילה והפכה
לטורף הדומיננטי ביוון מכמה סיבות .0 :ספציפיות גבוהה לטרף (משפחת הכנימות
הממוגנות) .9 ,יכולת טריפה ,פוריות ואורך חיים גבוהים (מושית ממוצעת בוגרת חיה
כחודשיים ,מטילה כ 532-ביצים וטורפת כ 510-כנימות במהלך חייה ( Stathas
 .3 .)2000aהמושית פעילה לאורך כל השנה כולל בעונת החורף .2 .שלא כמו מיני
חיפושיות אחרים למושית זו אין טפילים ידועים (.)Stathas 9000

לאחר הזדווגות ,המושית מטילה ביצים (כעשרים ביצים ליום) בתוך אוכלוסיית הכנימות
בד"כ מתחת למגנים (תמונה  .)0לאחר כשבוע בוקעים הזחלים .הזחל עובר שלוש
התנשלויות (כלומר יש  2דרגות זחל ,תמונה  ,)4ולאחר כ-שבועיים מתגלם (תמונה .)1
לאחר כ 5-ימים ,מגיח הבוגר שחי מספר חודשים (הנתונים מתייחסים להתפתחות ב25-
מ"צ; תמונות  )6, 5 ,2כל הדרגות הפעילות (דרגות הזחל והבוגר) טורפות כנימות
ממוגנות ( .)Stathas 2000aזחל בודד טורף בממוצע  35כנימות ממוגנות עד להתגלמותו.
הזכר הבוגר טורף במהלך חייו בממוצע  320כנימות ,והנקבה הבוגרת טורפת בממוצע
 519כנימות במהלך חייה ( .)Stathas 2000aביוון ,כאמור ,המושית פעילה כל השנה,
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כולל בחודשי החורף .יותר מכך ,כל דרגות המושית השונות פעילות לאורך כל חודשי
השנה .שיא גודל האוכלוסייה מתרחש שאביב ובקיץ (איור .)Stathas 2000 b( )4
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כנימות ממוגנות כמו הכנימה האדומה וכנימת המוץ הן מזיקים בהדרים .בארץ קיימת
הדברה ביולוגית חלקית (בעיקר על ידי טפילים) ופעמים רבות צריך לטפל בעזרת
הדברה כימית וריסוסים כדי להימנע מנזק .בנוסך לכך ,בשנים האחרונות יעילות
תכשירי ההדברה פוחתת בשל התפתחות של עמידות על ידי הכנימות .לכן הצלחה
בביסוס אויבים טבעיים שיקטינו את אוכלוסיות הכנימות ויפחיתו את ההדברה הכימית
יהוו תרומה משמעותית להוזלת ההדברה ,צמצום הפרות מאזן ,הקטנת הזיהום
הסביבתי ,והקטנת הבעיות הקשורות בשאריות חומרי הדברה בפרי.
בסוף שנת  ,9003המכון להדברה ביולוגית קיבל רישיון מהשירותים להגנת הצומח
ולביקורת (משרד החקלאות) לייבא את המושית מיוון ולגדלה בתנאי הסגר במתקן
הקרנטינה של המכון .בתחילת שנת  9002המשלוח הראשון של המושיות התקבל,
והמושית גדלה בהצלחה במתקן הקרנטינה .המושית הוגדרה על ידי מומחים מטעם
השירותים להגנת הצומח ,ונמצא שאכן מדובר במין הרצוי .Rhyzobius lophanthae -
אחת הדרישות העיקריות ,שהתבקשנו למלא בטרם ידונו באישור הוצאת המושית
ממתקן הקרנטינה ,היא לדגום מושיות מקומיות ולוודא בעזרת סמנים גנטיים שאכן
המין הקיים בארץ זהה למין המושית מיוון .לאחר מאמצים וחיפושים מרובים ,מצאתי
(יוני  )9002אוכלוסיית מושיות בבוסתן-נוי ברמות השבים .פרופסור מוראד גאנם ממכון
וולקני ביצע את הבדיקות הגנטיות .נעשה

 PCRעם פריימרים לברקוד באזור הגן

 .cytochrome C oxidase Iהאזור שעבר הגברה מכיל כ 500 -בסיסים .שלושה פרטים
מישראל ושלושה פרטים מיוון עברו אנליזה זו והושוו בעזרת  DNA-MANוששת פרטים
אלה הושוו לכל הרצפים בבנק הגנים .הזהות של הרצפים שהתקבלו מששת הפרטים
הייתה ברמה של  000%ביניהם לבין עצמם וזהים ברמה של  22.2%לרצף של אותו גן
למין  Rhyzobius lophanthaeשהתפרסם על ידי קבוצה מצרפת.
מכיוון שהפרדסים בדרום יוון בעלי אקלים וממשק הדברה דומים לארץ ,אנו מאמינים
שסיכויי ההתבססות של חיפושיות מאוכלוסייה היוונית גבוהים .אנו מקווים שלאחר
קבלת אישור להוציא את המושית מתנאי הסגר ופיזורה בפרדסים ,הן יצטרפו
לקומפלקס של אויבים טבעיים של כנימות ממוגנות בפרדס אשר יקטין את אוכלוסיות
הכנימות ,ובכך המושית תתרום להפחתה בטיפולים כימים כנגד הכנימות הממוגנות.

רצף הפריימרים:

LCO1490: 5'-ggtcaacaaatcataaagatattgg-3
HC02198: 5'-taaacttcagggtgaccaaaaaatca-3
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:PCR -תנאי ה
50-μ1 reaction consisted of 5 p.l of l0x buffer (provided by the manufacturer), 5 μl of
MgCl 2 (0.025 mol/liter, both solutions supplied with the polymerase), 4 units of Taq
DNA polymerase, 1 μl DNA, 2.5 μl of each of the two primer stock solutions (10
μmol/liter), 5 p.l C, T, A, G nucleotide mix (Boehringer Mannheim, Indianapolis, IN, 2
μmol/ liter for each nucleotide), and 29 μl sterile distilled water. Reactions were
amplified through 35 cycles at the following parameters: one minute at 95°C, one
minute at 42°C, and one and a half minutes at 72°C, followed by a final extension
seven minutes. step at 72°C for
-התמונות בשני הדפים הבאים מראה את השוואת ששת הרצפים עם הרצף מ
:GenBank
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:תודות
Dr George J. Stathas, Associate Professor, ( אנו מודים לד"ר ג'ורג' סטטאס
 ושלח לנו, גידל,) על שאסףTechnological Educational Institute of Kalamata, Greece
 אנו מודים גם לפרופסור מוראד גאנם (המחלקה. וכן על עצותיו החשובות,את המושיות
, לאלכסנדרה גופמן (מרכזת אוסף מזיקים בחקלאות,) מכון וולקני,לאנטומולוגיה
 ולליאוניד פרידמן (מוזיאון,) משרד החקלאות,השירותים להגנת הצומח ולביקורת
 אוניברסיטת תל,המחלקה לזואולוגיה, הטבע הלאומי ומרכז המחקר ע"ש שטיינהרדט
.)אביב
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ד"ר מור סלומון ,אתי מלמד ,סילבי דומרצקי ולוסי רויזר
סיכום פעילויות ומחקר

מחקרים:
.2

הדברה משולבת של אקרית החלודה :יעילות ריסוסי שמן  EOSבשילוב אקריות
טורפות כנגד אקרית החלודה.

.2

הדברה ביולוגית של אקרית החלודה :תחרות בין אקריות טורפות ויכולתן להדביר
את אקרית החלודה.

.00

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :פיזור צרעות טפיליות כנגד זפי"ת
ומעקב אחר אוכלוסיות קיימות.

.00

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
הטפלת פירות הדר לעומת פירות קיץ ע"י  3מיני צרעות טפיליות

.09

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :הצרעה הטפילית .Fopius arisanus

.03

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :הצרעה הטפילית Fopius
.caudatus

 .02הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :שיפור גידולי הצרעות Fopius
arisanusו.Fopius caudatus -
.00

הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני :בחינת הטפלת הזבוב ע"י צרעות
טפיליות.
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 .0הדברה משולבת של אקרית החלודה:
יעילות ריסוסי שמן  EOSבשילוב אקריות טורפות כנגד
אקרית החלודה
מבוא
הדברת מזיקים בפרדס (חרקים ואקריות) ,עדיין מבוססת ברובה על תכשירי הדברה
כימיים בעקבות פשטות היישום ושביעת הרצון מהתוצאות המתקבלות .אך ,לאור
החרפת תקנות האיחוד האירופי על השימוש בחומרי הדברה ,ולאור פיתוח עמידות
לחומרי ההדברה ע"י המזיקים ,יש למצוא דרכי הדברה חילופיות לאקרית החלודה.
בניסויים על שתילים במעבדה ,בבית רשת ובחוץ ( ,)Maoz et al. 2014נמצאה הדברה
מלאה של אקרית החלודה ,אך ביישום בפרדס ,עוצמת ההדברה של האויבים הטבעיים
חלקית בשל שימוש בתכשירי הדברה כימיים לא-בררניים הפוגעים בהם .בכדי להגדיל
ולשמר את אוכלוסיות האקריות הטורפות בפרדס יש לספק להן מזון כדוגמת אבקת
הפרחים המתפזרת מצמח הכיסוי ,כגון עשב רודס .במחקר רב שנתי במטעי אבוקדו לא
מרוססים בתוספת עשב רודס ,נמצאה עלייה באוכלוסיות האקריות הטורפות במטע
( .)Maoz et al., 2011אולם שיטה זו נכשלה כאשר יושמה בפרדס ,בעקבות רחף חומרי
הדברה מחלקות סמוכות שפגע קשות באוכלוסיות האקריות הטורפות .בעקבות
ממצאים אלו אנו מציעים לבחון את השימוש בשמנים מינרליים כתחליף לחומרי
ההדברה הכימיים הנמצאים בשימוש כיום.
שמנים מינרליים (נקראים גם  )Petroleum or summer oilsמהווים מרכיב מרכזי בהדברה
משולבת של מזיקים בהדרים באוסטרליה ובארה"ב מכיוון שהם מדבירים ביעילות מגוון
מזיקים ,מתפרקים במהירות (ולכן בעלי השפעה מינימלית על אויבים טבעיים) ולא

מתפתחת כנגדם עמידות ( .)Rae et al. 2000בניסוי ארוך טווח בפרדסי תפוז ( Citrus
)sinensis

ופומלו (grandis

,)C.

נמצאה

הדברה

טובה

של

אקרית

החלודה

( ,)Phyllocoptruta oleivoraהאקרית הארגמנית ( ,)Panonychus citriהכנימה האדומה
( )Aonidiella aurantiiוכנימת המוץ ( )Parlatoria pergandiiבאמצעות שמנים מינרליים
בהשוואה לריסוס בחומרי הדברה כימיים או לביקורת לא מרוססת (.)Rae et al. 2000
היבול שהתקבל ואיכותו היה טוב יותר מזה שהתקבל בחלקות הריסוס הכימי עבור
התפוז ,אך דומה לזה שהתקבל בחלקות הריסוס עבור הפומלו .הדברה טובה של
אקרית החלודה הושגה גם בפרדסי סצומה ( )C. unshiuבאלבמה ,ארה"ב לאחר ריסוס
שמנים מינרליים (.)Nesbitt et al. 2007
בישראל נבחן השימוש בשמן המינרלי  EOSבפרדס פומלו בגליל המערבי (עכו)
בתוכנית הדברה משולבת הכוללת צמצום השימוש בחומרי הדברה כימיים (הפסקת
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השימוש בגופרית וניאורון) ,ריסוסים בשמן  EOSופיזור אקריות טורפות בתוספת צמחי
כיסוי בהשוואה לחלקות ללא ריסוס אך בנוכחות אקריות טורפות (בטיפול זה כוסו
העצים בניילון בעת ריסוס החלקה) .בטיפול ההדברה המשולבת ניתנו  9ריסוסי
אבמקטין בתחילת וסוף העונה .טיפולי הריסוס (אבמקטין ואח"כ שמן  )EOSהפחיתו
את רמת אקרית חלודה באופן משמעותי (תרשים 0א) לעומת עצים שלא רוססו (גרף
0ב) .בעצים בטיפול ההדברה המשלובת (ריסוס בשמן EOSבתחילת יולי בשילוב
אקריות טורפות) נשמרה אוכלוסיית אקרית חלודה מתחת לסף הנזק הכלכלי במשך
חודשיים (תרשים 0א) בעוד גודל האוכלוסייה עלה בטיפולים ללא ריסוס (תרשים
0ב) בנוכחות אקריות טורפות לבד .יחד עם זאת ,ניתן לראות שאוכלוסיית אקרית
החלודה בשני הטיפולים ירדה בתחילת אוקטובר ,וייתכן וקיימים גורמים נוספים
המשפיעים על אוכלוסייתה.

א

ב

תרשים :0מספר אקריות חלודה לשדה לאורך הניסוי בטיפול ההדברה המשולבת (א') לעומת
עצים לא מרוססים (ב').

גודל אוכלוסיית האקריות הטורפות בשני הטיפולים הייתה גבוהה ולא הושפעה
מריסוסי השמן המינרלי ( EOSתרשים  ;4דגימות יוני ויולי טרם נספרו) .בבדיקת
התבססות של האקרית הטורפת  Euseius stipulatusנמצא גודל אוכלוסייה גדול יותר
בשורות סמוכות לעשב רודוס לעומת שורות שרוססו בקוטלי עשבים כטיפול מסחרי
(תרשים  ,)1וגודל אוכלוסייתה נמצא דומה לזה של אוכלוסיות מקומיות של האקריות
הטורפות  A. swirskiiו( E. scutalis -טבלה .)0
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טבלה :0
מספר אקריות טורפות לעץ על מגש הכאות בחודשים נובמבר-דצמבר 4/01

Euseius stipulatus

Euseius scutalis

Amblyseius swirskii

0.3

0.8

1.8

Herbicide

4.6

3.4

5.1

Rhodes grass

תרשים  : 4מספר אקריות טורפות לעץ לאורך הניסוי בטיפול ההדברה המשולבת (קו אפור
רציף) לעומת עצים לא מרוססים (קו שחור מקווקו).

תרשים  :1מספר אקריות טורפות מהמין  Euseius stipulatusלעץ לאורך הניסוי בטיפולי ריסוס
קונבנציונלים בגידול המסחרי (קו שחור רציף) לעומת עצים בניסוי שבקרבתם עשב רודס (קו
שחור מקווקו).
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בקטיף ראשון סלקטיבי שהתבצע בפברואר  9002בטיפול המשולב נמצא שגודל
ואיכות הפרי הייתה דומה לזו בחלקות המסחריות ,אך בטיפול ללא שמן התקבלו פחות
פירות באופן משמעותי .אוכלוסיית האקרית הטורפת  Amblyseius swirskiiנמצאה
גבוהה מאוד בקיץ ,ובסתיו המאוחר האקרית  E. stipulatusשפוזרה באתרים בודדים כבר

התפזרה לתוך הפרדס .בנוסף התבססה אקרית טורפת מקומית Anystis baccarum
שידועה כטורפת יעילה של אקרית החלודה של התפוח ,תריפסים ,כנימות ומיני אקריות
אחרים .התבססות האקריות הטורפות בפרדס צפויה לשפר את הדברת אקרית
החלודה ולמנוע את העלייה באוכלוסייתה בעונת ההדרים הבאה וכך להקטין את הנזק
ואת מספר הריסוסים הדרוש כנגדה.
בעקבות הניסוי בחלקת הפומלו בעכו ,התחלנו במרץ  9002ניסוי לבחינת יעילות שמן
 EOSבשילוב אקריות טורפות ואבקת פרחים בפרדס שמוטי של חברת מהדרין פרי אור.
אקריות טורפות מהמינים  Euseius stipulatusו( Iphiseuis degenerans -באדיבות ביו-בי)
פוזרו בכל שטחי הניסוי כאשר הטיפולים תוכננו לבחון את רמת אקרית החלודה בעצים
מרוססים ב ,EOS -בנוכחות או העדר עשב רודס ,ובעצים שאינם מרוססים ב ,EOS
בנוכחות או העדר עשב רודס .בניסוי זה העצים לא רוססו באבמקטין או בכל חומר
הדברה אחר .במלך הניסוי נמצאה רמת פרי נמוכה בחלקה ועל כן הוחלט ע"י מהדרין
פרי-אור לא לרסס בחלקה .למרות שלא בוצעו ריסוסי  ,EOSהמשכנו את הדיגומים
בחלקה כאשר לפנינו חלקות ניסוי עם ובלי עשב רודס וחלקות ניסוי במרחקים שונים
מעשב הרודס .החלקות נדגמות עבור נוכחות אקריות טורפות (אחת לחודש) ,אקרית
חלודה (אחת לשבועיים) וכנימות מגן (אחת לחודשיים) לבדיקת נוכחות צרעות
טפיליות .יבול הפרי ייבחן לפי משקל לטיפול ולפי איכות הפרי בכל אחד מהטיפולים
בוא העת .תוצאות ראשוניות מעידות על המצאות שלושה מיני אקריות טורפות בחלקות

הניסוי הסמוכות לעשב הרודס Amblyseius swirskii ,Eusieus stipulates ,וIphiseius -
 .degeneransבחלקות אלו נמצאה מעט מאוד אקרית חלודה ופרטים מתים של אקרית
החלודה מצויים על הפרי .לא נמצא נזק לפרי בחלקות אלו .בחלקות הביקורת ניתן
למצוא כתמי אקרית חלודה ומעט נזק לפרי בנוכחות האקרית הטורפת .A. swirskii
על פי התוצאות הראשוניות נראה שנוכחות עשב הרודס חשובה למינים  E. stipulatesו-
 I. degeneransהיעילים יותר כנגד אקרית החלודה.
הצעת מחקר העוסקת בהדברת אקרית החלודה ע"י שמנים מינרלים הוגשה למימון
המדען הראשי לשנת  ,9000אך נדחתה .ההצעה כללה ניסויי מעבדה ,בית רשת
וניסויים בפרדס מסחרי לבחינת יעילות שמנים שונים כנגד האקרית .ניסויי מעבדה
הבוחנים את יעילות הריסוס הישיר של שמנים שונים ( JMS ,EOSו-שמן לבנולה) על
אקרית החלודה כבר החלו במכון להדברה ביולוגית ובכוונתינו להמשיך בתוכנית
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 בכוונתינו לבחון את השפעת חומרי ההדברה, בנוסף.ולחפש מקורות מימון אחרים
כנגד אקריות הנמצאים כיום בשימוש מסחרי בכדי להמליץ על החומר בעל ההשפעה
.הנמוכה ביותר על האקריות הטורפות
תודות
 נוה, שרון וורבוג (דוקטורנטית,) נוה יער,ד"ר אריק פלבסקי (מנהל המחקר החקלאי
)אור- יואל דריישפון (מהדרין פרי,)אור- מהדרין פרי, זיו הוד (מנהל פרדס פרדסיה,)יער
.)וד"ר רועי כספי (המכון להדברה ביולוגית
ספרות

Maoz, Y., Gal, S., Argov, Y., Coll, M. and Palevsky, E. 2011. Biocontrol of persea
mite, Oligonychus perseae, with an exotic spider mite predator and an
indigenous pollen feeder. Biological Control 59: 147-157.
Maoz, Y., Gal, S., Argov, Y., Domeratzky, S., Melamed, E., Gan-Mor, S., Coll, M.
and Palevsky, E. 2014. Efficacy of indigenous phytoseiids
(Acari:Phytoseiidae) against the citrus rust mite (Phyllocoptruta oleivora)
(Acari: Eriophyidae): augmentation and conservation biological control in
Israeli citrus orchards. Experimental and Applied Acarology accepted with
revisions.
Nesbitt, M., Ebel, R., Dozier, W. and Fadamiro, H. 2007. Effect of petroleum oil
sprays on mite control, fruit production, and fruit quality of satsuma mandarin
(Citrus unshiu marc.). Hortscience 42: 979-980, Meeting abstract.
Rae, D.J., Watson, D.M., Huang, M.D., Cen, Y.J., Wang, B.Z., Beattie, G.A.C.,
Liang, W.G., Tan, B.L. and Liu, D.G. 2000. Efficacy and phytotoxicity of
multiple petroleum oil sprays on sweet orange (Citrus sinensis (L.)) and
pummelo (C. grandis (L.)) in southern China. International Journal of Pest
Management 46: 125-140.
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 .9הדברה ביולוגית של אקרית החלודה:
תחרות בין אקריות טורפות ויכולתן להדביר את אקרית
החלודה
מבוא
אקריות טורפות ממשפחת ה Phytosiidae -הן אויבות טבעיות של אקרית החלודה
בפרדסים וקיימת חפיפה גאוגרפית בין מינים כדוגמת  Typhlodromus athiasaeו-
 Euseius stipulatusבעמקים ( .)Porath & Swirski 1965בנוסף לדיאטה משולבת של
טרף ואבקת פרחים ,קיימת האפשרות שהאקריות יאכלו זו את זו ובכך יקטינו את מספר
הפרטים הטורפים את אקרית החלודה .במחקר בחנו את יחסי הגומלין בין האקריות
הטורפות  T. athiasaeו E. stipulatus -ויכולתן להדביר את אקרית החלודה בנוכחות
אבקת פרחים.
שיטות
בניסוי השווינו את יעילות הדברת אקרית החלודה של כל מין בהעדר ובנוכחות המין

המתחרה ,באמצעות  0טיפולים :א)  ,T. athiasaeב)  ,E. stipulatusג) T. athiasae + E.
 ,stipulatusד)  ,E. stipulatus + T. athiasaeו-ה) אקרית חלודה (ביקורת) .בכל טיפול
חשפנו  90אקריות טורפות לשתיל וולקה ( ~00עלים) מאולח בכ 000-אקריות חלודה
ובו אבקת פרחים .בטיפולים ג' ו-ד' הוספנו את מין האקרית המתחרה ( 90פרטים
לשתיל) לאחר שבועיים בכדי לאפשר לראשונה להתבסס .לאחר  2שבועות ,שטפנו
את השתיל ב 10%-אתנול וספרנו את מספר האקריות הטורפות ואקרית החלודה תחת
סטריאוסקופ .בנוסף ,הוכנו פרפרטים של האקריות הטורפות בכדי לוודא את זהות
המין.
תוצאות ודיון
הרכב מיני האקריות הטורפות לשתיל בסוף הניסוי לא תאם את טיפולי הניסוי .כפי
שניתן לראות בתרשים  E. stipulatus ,0מהווה אחוז נכבד מחברת האקריות בכל אחד
מהטיפולים ,מה שמעיד על מעבר ברור בין השתילים ויכולת פיזור טובה .בטיפולים
משולבים עם

 ,T. athiasaeנמצא אחוז גבוה יותר  )20%( E. stipulatusמאשר

T.

 athiasaeובנוסף פלשה האקרית לטיפול בו  T. athiasaeלבדה והיוותה  10%מחברת
האקריות בסוף הניסוי.
שני המינים ,יחד ולחוד ,מורידים משמעותית את אוכלוסיית אקרית החלודה (תרשים ;4
 .)n=40, X2=29.04, p<0.0001בטיפול הביקורת האוכלוסייה גדלה לכדי  30,000פרטים
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בעוד בנוכחות האקריות הטורפות ,מספר הפרטים לא עלה על  .00,000אוכלוסיית
אקרית החלודה ירדה משמעותית כאשר נחשפה ל  E. stipulatusלעומת ,T. athiasae
ומאחר ובסוף הניסוי רוב האקריות בטיפול  T. athiasaeהיו דווקא  ,E. stipulatusייתכן
ותתקבל יעילות טריפה נמוכה יותר עבור  T. athiasaeכאשר זו לבדה .כאשר

E.

 stipulatusהתבססה ראשונה על השתיל ולאחר שבועיים הוספנו את T. athiasae
( )ES+TAנמצאה הדברה טובה יותר של אקרית החלודה מאשר המצב ההפוך

( .)TA+ES ;p=0.008ברור מהניסוי ש E. stipulatus -דחקה תחרותית את T. athiasae
ולכן נצפתה ירידה משמעותית באקרית החלודה.

תרשים  : 0אחוז ממוצע של כל אחד ממיני האקריות הטורפות בכל אחד מהטיפולים בניסוי.
 = CRMאקרית חלודה.ES=E. stipulatus ,TA=T. athiasae ,

תרשים  :4מספר אקריות חלודה בטיפולים השונים

מסקנות
 E. stipulatesהינה טורפת יעילה של אקרית החלודה ובניסוי הצליחה להקטין את גודל
האוכלוסייה פי  .02ככל הנראה ,יעילות הטריפה של האקרית  T. athiasaeפחותה מזו
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של  ,E. stipulatesאך יש לחזור על הניסוי E. stipulates .בעלת יכולת פיזור והתבססות
טובה ומסוגלת לדחוק תחרותית את  .T. athiasaeממצאים אלו מנוגדים לממצא
שהאקרית  T. athiasaeנפוצה יותר באזור העמקים מהאקרית  ,E. stipulatesשכן לפי

תוצאות הניסוי נצפה למצוא אוכלוסייה מבוססת ונפוצה יותר של  E. stipulatesמאשר T.
 .athiasaeמכיוון שאקריות מהסוג  Eusieusשותות מתאי העלים בניגוד ל,T. athiasae -
ייתכן והשימוש התדיר בחומרי הדברה פוגע באקריות  Euseiusולא מאפשר התבססות
ואת מקומן תופסים מינים שאינם ניזונים מהעלים אך יעילים פחות בהדברת אקרית
החלודה.
תודות
המחקר נעשה בשיתוף עם ד"ר אריק פלבסקי ויונתן מעוז (מנהל המחקר החקלאי ,נוה
יער)
ספרות

Porath, A., Swirski, E., 1965. A survey of phytoseiid mites (Acarina: Phytoseiidae) on
citrus, with a description of one new species. Israel Journal of Agricultural
Research. 15, 87-100.
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 .0/הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
פיזור צרעות טפיליות כנגד זפי"ת ומעקב אחר אוכלוסיות
קיימות

בשנה החולפת המשכנו בפרוייקט פיזור צרעות טפיליות כנגד זפי"ת ואיסוף מדגמי פרי
בכדי לאמוד את התבססות הצרעות .שלוש הצרעות שפוזרו (תמונה  )0הן:
 – Fopius arisanus .0יובאה לישראל ע"י המכון להדברה ביולוגית בשנת 9009
 – F. ceratitivorus .9יובאה לישראל ע"י המכון להדברה ביולוגית בשנת 9003
- F. caudatus .3

יובאה לישראל בשנת  9002ואושרה לפיזור בארץ בשנת 9000

Fopius ceratitivorus

Fopius arisanus
Fopius caudatus

תמונה  :0שלוש הצרעות הטפיליות שפוזרו ב( 9003-02 -צילם :יואב גזית)
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אתרי איסוף המדגמים ופיזור הצרעות התרכזו בבוסתנים לא מרוססים המאפשרים רצף
פרי לזבובים ולצרעות ,וכן בוסתנים שבקרבתם מצויים פרדסים .הנתונים לשנת 9003
מעידים על עלייה באחוז הטפילות של הצרעות ביחס לשנה הקודמת .המינים הבולטים

הינם הצרעה הטפילית ( Aganaspis daciאיור  :0כחול) והצרעה Diachasmimorpha
( kraussiiאיור  :0ירוק) ,שתיהן טפילות זחל .שתי הצרעות יובאו מהוואי A. daci ,בין
השנים  0200-0202והצרעה  D. kraussiiבשנת  .9003-9002שתיהן מטפילות את זבוב
האפרסק ,במיוחד הצרעה .A. daci

איור  : 0אחוז טפילות הצרעות ביחס למספר הגלמים שהתקבלו מאיסוף מדגמי פרי מבוסתנים
וחצרות ברחבי הארץ.

מנתונים ראשוניים אלו ,נראה שאוכלוסיית צרעות אלו מבוססת וניתן למצאן גם
באתרים בהם לא נעשה פיזור ע"י המכון .לדוגמא ,נמצא שהצרעה  A. daciמטפילה את
זפי"ת בבוסתן לבונה על גדות הכנרת (כפר נחום) ואינה מצויה רק במישור החוף .פיזור
הצרעה  F. caudatusהחל בסוף שנת  9009ונמשך גם כעת ועדיין לא ניתן לאמוד את
מידת התבססות מין זה.
סיכום
מטרת פרוייקט ההדברה הביולוגית באמצעות הצרעות הטפיליות היא להוריד את גודל
אוכלוסיית הזבוב במיוחד במקורות הדגירה הללו ובכך לצמצם את גודל האוכלוסייה,
לצמצם את האילוח בפרדסים ובאזורים הסמוכים להם ולהפחית משמעותית את
השימוש בחומרי הדברה .אחוזי הטפילות של הצרעות מעידים על כך שכ00-09% -
מאוכלוסיית הזבוב מוטפלת ע"י הצרעות הטפיליות .משמעות ירידה זו בגודל אוכלוסיית
הזבוב ,היא ירידה של  00%בריסוסים כנגד הזבוב שהינה משמעותית כאשר אוכלוסיית
הזבוב גבוהה.

123

בעקבות התבססות הצרעה הטפילית  F. ceratitivorusסגרנו את הגידול ולא יתקיימו
פיזורים נוספים של צרעה זו.
תודות
המחקר נעשה בשיתוף עם ד"ר יואב גזית וקודמתי לתפקיד ,ד"ר יעל ארגוב (המכון
להדברה ביולוגית).
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 .00הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
הטפלת פירות הדר לעומת פירות קיץ ע"י  1מיני צרעות
טפיליות

מבוא
במהלך השנה קיימת חפיפה בהבשלת פירות ההדר לעומת פירות אחרים כדוגמת
האגס ,המנגו ,התאנה והגויאבה האהובים מאוד כאתרי הטלה על נקבת זבוב הפירות
הים תיכוני (זפי"ת) .לדוגמא ,קיימת חפיפה בין מועד הבשלת הסצומה לעומת
הגויאבה .בניסוי בחנו האם קיים הבדל בהטפלת פירות הדר לעומת פירות קיץ
מאולחים ע"י צרעות טפיליות והאם הצרעות נבדלות זו מזו ביכולת ההטפלה שלהן.
שיטות
לניסוי התמקדנו באגס ובתפוז מזן ולנסיה .הפירות נחשפו לכ 9000-זבובים למשך 92
שעות ב 2-כלובים שונים ( 90פירות לכלוב) ,כך שכל פרי נחשף ל 50-נקבות זבוב
מטילות .לאחר יממה ,הוצאנו את הפירות המאולחים וכל זוג הוכנס לכלוב קטן

להטפלה ע"י  90נקבות מאחת ממיני הצרעות הבאותF. caudatus, F. arisanus, F. :
 .ceratitivorusהצרעות נחשפו לפירות מאולחים בביצים בנות  22שעות (גיל אופטימלי
להטפלה) למשך  22שעות ואנו עקבנו אחר מספר הזבובים והצרעות המגיחות .טיפול
הביקורת כלל תפוזים ואגסים מאולחים ללא חשיפה לצרעות.
תוצאות ודיון
מכיוון שהפירות נחשפו לאילוח ע"י נקבות זבוב (בניגוד לאילוח ידני) ,לא ניתן לדעת
בוודאות שמידת האילוח שווה בין התפוזים לאגסים .עם זאת לא נמצא הבדל מובהק
במספר הגלמים בין התפוזים לאגסים בקבוצות הביקורת (תרשים :0

n=10,

 .)F1,19=2.95, p=0.12כאשר בחנו את מספר הגלמים שהתקבלו בטיפולים השונים
( ,)n=36, F7,35=2.08, p=0.07לא מצאנו הבדלים מובהקים בין הפירות ( )p=0.22או בין
מיני הצרעות ( )p=0.12והאינטראקציה ביניהם ( .)p=0.07עבור  ,F. arisanusמצאנו יותר
גלמים באגסים מאשר בתפוזים ( ,)n=8,p=0.058אך ההבדל אינו מובהק .ייתכן והסיבה
לכך נעוצה בהרג של ביצי זבוב בתפוזים ע"י איבר ההטלה של הנקבה.
מספר הזבובים שהגיחו נבדל משמעותית (תרשים  )n=36, F7,35=4.45, p=0.002 :4בין
התפוזים לאגסים ( )p=0.009ובין הטיפולים השונים ( ,)p=0.01ללא אינטראקציה
מובהקת ( .)p=0.06בטיפול הביקורת התקבלו יותר זבובים בתפוזים מאשר באגסים
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תרשים  :0מספר הגלמים (ממוצע  ±ש .תקן) שהתקבלו מתפוזים או אגסים מאולחים בין מיני
הצרעות וקבוצת הביקורת.

תרשים  :4מספר הזבובים (ממוצע  ±ש .תקן) שהתקבלו מתפוזים ואגסים לאחר חשיפה
לטיפולים השונים.

תרשים  :1מספר הצרעות (ממוצע  ±ש .תקן) שהתקבלו מתפוזים ואגסים לאחר חשיפה לכל
אחד ממיני הצרעות.
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( .)n=10, F1,9=13.4, p=0.006מכיוון שמספר הגלמים היה דומה ,ייתכן ותזונת הרימות
טובה יותר בתפוז לעומת האגס ולכן מתפתח מספר רב יותר של זבובים .לא נמצא
הבדל במספר הזבובים בין התפוזים לאגסים עבור n=9, F1,8=1.24, ( F. ceratitivorus

 )p=0.3ו .)n=8, F1,7=0.27, p=0.62( F. arisanus -לעומת זאת ,כאשר F. caudatus
הטפילה את הפירות ,התקבלו יותר זבובים מתפוזים מאשר האגסים ( n=9, F1,8=0.54,
 ,)p=0.05כך שייתכן שמדובר בהתפתחות טובה יותר בתפוזים ו/או בהטפלה טובה
יותר באגס.
מספר הצרעות המגיחות נמצא דומה בין הפירות השונים ובין מיני הצרעות השונות
(תרשים  .)n=26, F5,25=0.77, p=0.58 :1בכל טיפולי הצרעות הגיחו יותר פרטים כאשר
הצרעות המטילות הטפילו אגסים לעומת תפוזים ,אך הבדל זה אינו מובהק ( n=26,
 .)F1,25=3.25, p=0.08לא נמצא הבדל בהטפלת הפירות עבור כל מין צרעה בנפרד
( .)p>0.1הגחת צרעות רבה יותר מאגסים לעומת תפוזים תואמת את הגחת מספר רב
יותר של זבובים מתפוזים לעומת אגסים ,וייתכן מאוד שיכולת ההטפלה של צרעות אלו
טובה יותר באגסים לעומת תפוזים.
מסקנות
 oהגחת מספר רב יותר של זבובים מתפוזים לעומת אגסים ייתכן ונובעת מתזונה טובה
יותר לרימות בתוך הפרי ,המשפיע על השלמת הגלגול בשלב הגולם.
 oניתן לשער שהצרעות  F. ceratitivorusו ,F. caudatus -מטפילות טוב יותר את הזבוב
באגסים מאשר בתפוזים.
 oלאחר הטפלה של הצרעה  F. arisanusהתקבלו מעט גלמים מתפוזים בהשוואה
לאגסים ,כנראה בעקבות הרג ביצים בעת ההטפלה .ייתכן והרג זה אינו מכוון ונובע
מקושי בהטפלתן בתוך התפוז ,אולם תכונה זו מביאה גם כן לירידה במספר הזבובים
המתפתחים מהפרי ובכך משפר את הדברת הזבוב.
 oבניסוי זה לא מצאנו הבדלים ביכולת ההטפלה בין מיני הצרעות השונות ,מלבד הרג
הביצים הנ"ל.
תודות
ברצוני להודות לרותי עקיבא ואתי מלמד (טכנאית ,המכון להדברה ביולוגית) על העזרה
באילוח הפרי ,העמדת הניסוי ואיסוף התוצאות.
ספרות
Rousse, P., Harris, E. J. and Quilici, S. 2005. F. arisanus, an egg-pupal parasitoid of
Tephritidae. Overview. Biocontrol News and Information 26: 59N-69N.
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 .04הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
הצרעה הטפילית Fopius arisanus
מבוא
הצרעה הטפילית  Fopius arisanusהינה טפילת ביצה גולם המטפילה מיני זבובי פירות
במשפחת ה Tephrididae-הנחשבת כאויבת הטבעית היעילה ביותר כנגד זבובי פירות
בהוואי ( .)Reviewed in Rousse et al. 2005הצרעה הורגת את ביצי הפונדקאי ע"י
הטפלת הביצה ובאמצעות הרג עובר הזבוב בעת החדרת צינור ההטלה לביצה
( .)Reviewed in Rousse et al. 2005גיל ביצת הזבוב חשוב מאוד לשרידות והתפתחות
הצרעה וביצה בת פחות מ 2-שעות לא תאפשר את התפתחות הצרעה .בניסוי קודם
במכון נמצא שהצרעות בחרו להטפיל ביצי זבוב בנות  22שעות ()Argov et al. 2011
ולכן גיל זה נקבע כאופטימלי להטפלה בגידול .בעקבות רצונינו לפזר  F. arisanusבגוש
דן להדברת זבוב האפרסק ,החלטנו להגדיל את הגידול ולכן בחנו מחדש את גיל
הביצים האופטימלי להטפלה בניסוי שאינו מאפשר בחירה.
שיטות
 00זכרים ו 50 -נקבות בנות  00ימים הוכנסו לכלוב ניסוי וקיבלו יחידת הטלה אחת
להטפלת ביצי זבוב ובה כמות מדודה של כ 3000-ביצי זבוב ( .)0.3 mlהצרעות נחשפו
לביצי זבוב בנות א)  0-92שעות ,ב)  92-22שעות ,ו-ג)  22-19שעות .מכיוון שבגידול
השוטף ,ביצי הזבוב נאספות פעם ביום ,הצרעות קיבלו טווח גילאי ביצים של  92שעות.
הנחנו את יחידות ההטלה על מצע מזון להתפתחות הרימות ,שקלנו את הגלמים ועקבנו
אחר מספר הזבובים והצרעות.
תוצאות ודיון
מספר הגלמים שהתקבל בטיפול  22-19שעות היה גדול יותר ( n=24, F2,23=10.74,
 )p=0.0007מזה שהתקבל בטיפול  92-22שעות ו 0-92-שעות (תרשים  .)0בנוסף,
קיבלנו מספר גדול יותר של זבובים בטיפול  22-19שעות לעומת הטיפולים האחרים
( .)n=24, F2,23=3.33, p=0.05תוצאות אלו מעידות שהצרעות כלל לא הטפילו ביצי זבוב
בנות  22-19שעות ולכן התקבלו יותר גלמים וזבובים מאשר בטיפולים האחרים .מספר
הצרעות המגיחות היה גבוה יותר עבור ביצים בנות  0-92שעות ו 92-22-שעות לעומת
ביצים בנות  22-19שעות (גרף  .)n=24, F2,23=30.57, p<0.0001 ;9ייתכן והנקבות חשו
בגיל הביצים המבוגר ולכן ,ניסיונות ההטפלה היו מעטים ופחות ביצים נפגעו ולא
התפתחו .ייתכן וכאשר ניתנת אפשרות הבחירה ,הצרעות מעדיפות ביצים בנות 22
שעות ( )Argov et al. 2011אך מסוגלות להטפיל בהצלחה גם ביצים צעירות יותר.
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תרשים  : 0מסת הגלמים שהתקבלה בכל אחד מהטיפולים הנבדלים בגיל ביצי הזבוב הניתן
לצרעות להטפלה .הגרף מראה ממוצע  ±שגיאת תקן .סימון לטיני שונה מציין הבדל סטטיסטי
בין הטיפולים.

תרשים  :4מס' צר עות שהגיחו בכל אחד מהטיפולים הנבדלים בגיל ביצי הזבוב הניתן לצרעות
להטפלה .הגרף מראה ממוצע  ±שגיאת תקן .סימון לטיני שונה מציין הבדל סטטיסטי בין
הטיפולים.

מסקנות
גיל הביצים האופטימלי להטפלה ע"י הצרעה הטפילית  F. arisanusהינו  0-92שעות ו-
 92-22שעות ,בניגוד לממצאים קודמים .ממצא זה מראה שבניגוד לצרעות טפיליות
אחרות כדוגמת  Fopius caudatusו Fopius ceratitivorus -המסוגלות להטפיל טווח גילאי
ביצים קטן יותר סביב  22שעות ,הצרעה  F. arisanusמסוגלת להטפיל ביצים בטווח
גילאים גדול יותר .ממצאים אלו מעידים על עליונותה של צרעה זו כאוייבת טבעית כנגד
זבובי פירות בארץ .בעקבות הניסוי שינינו את גיל הביצים הניתנות לצרעות להטפלה
והצלחנו להגדיל משמעותית את הגידול.
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ספרות
Argov, Y. Blanchet, a. and Gazit, Y. 2011. Biological control of the Mediterranean fruit fly in
Israel: Biological parameters of imported parasitoid wasps. Biological Control 59:
209-214.
Rousse, P., Harris, E. J. and Quilci, S. 2005. Fopius arisanus, an egg-pupal parasitoid of
Tephritidae. Overview. Biocontrol News and Information 26: 59N-69N.
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 .01הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
הצרעה הטפילית Fopius caudatus
מבוא
הצרעה הטפילית  Fopius caudatusהינה טפילת ביצה-גולם הידועה כספציפית לשבט
 Ceratidiniויובאה לישראל בשנת  .9002המידע בספרות האקדמית על צרעה זו לוקה
בחסר .חוקרים רבים מדווחים על קושי בגידול הצרעה יותר משישה דורות ( Lopez et al.
 )2003בעקבות קריסת הגידול לאחר הטלת ביצים זכריות בלבד .כיום המכון להדברה
ביולוגית הינו היחיד בעולם המחזיק גידול של צרעה זו למעלה מ 2-שנים .מקור הצרעה
מקניה ולכן היא מותאמת לאורך יום של  09שעות בכל ימות השנה .ייתכן וחשיפת
נקבות לאורך יום ארוך יותר (במיוחד בקיץ) מיד לאחר הגחה מורידה את מספר
ההזדווגויות ומביאה להטלת ביצים זכריות .במחקר בחנו את ההשערה שחשיפה לאור
בעת ההזדווגות משפיעה על שיעור הטלה ויחס הזוויגים ,כאשר אנו מצפים לביצים
נקביות כאשר החשיפה לאור נמוכה.
שיטות
ערכנו ניסוי ראשוני הבוחן את חשיבות תאורה מוגברת באמצעות אור חלון ומנורה בעת
ההזדווגות לעומת תאורת פלורסנט על מספר הצרעות המגיחות ויחס הזוויגים
המתקבל .שני כלובים עם גלמים לקראת הגחה הועמדו ליד חלון הפונה מזרחה (להלן
כלוב חלון) או ליד קיר המקבל תאורת פלורסנט בלבד (להלן כלוב קיר) .כלוב החלון
נחשף לאור למשך  2ימים הדרושים להזדווגויות ואח"כ הועבר לתאורת פלורסנט סמוך
לקיר .בשני הטיפולים הצרעות נחשפו ל 09-שעות אור ביום .בשלב זה קיבלו הנקבות 5
יחידות הטלה למשך  22שעות במשך שבועיים ( .)n=8יחידות ההטלה הונחו על מצע
מזון להתפתחות הרימות וקפיצה ,ולאחר הגחת הזבוב ,עקבנו מספר הצרעות שהגיחו.
בניסוי השני חשפנו צרעות בעת ההזדווגות לאור החלון (כמו בניסוי הקודם; להלן כלוב
אור) בעוד הכלוב השני כוסה בבד שחור עם הגחת הנקבה הראשונה (להלן כלוב
חושך) .הבד השחור הוסר  2ימים לאחר מכן והצרעות קיבלו יחידות הטלה .בעת
ההטלה נחשפו הכלובים לאור למשך  09שעות ביום ,כאשר כלוב האור נחשף לתאורת
פלורסנט בעוד שכלוב החושך נחשף לתאורת החדר בלבד.
תוצאות ודיון
ניסוי ראשוני  -מספר הצרעות שהתקבל בטיפול החלון היה גדול יותר מאשר מספר
הצרעות שהתקבל בטיפול הקיר (תרשים  ,)n=14, F1,13=3.53, p=0.06 ;0אם כי לא
מובהק .במודל אחר הבוחן את השפעת הטיפול על מספר הזכרים והנקבות ,נמצא
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הבדל בין הטיפולים ( )p=0.019אך לא במספר הזכרים או הנקבות שהגיחו בכל טיפול
( .)p=0.38התוצאות מעידות על הטלה מוגברת בטיפול החלון לעומת הקיר ,ללא
השפעה על הטלת ביצים זכריות או נקביות.

תרשים  :0מספר הנקבות והזכרים (ממוצע  ±ש.תקן) שהתקבלו בכלוב החלון (חשיפה לאור)
לעומת הקיר(חשיפה לפלורסנט).

תרשים  :4מספר הצרעות (ממוצע  ±ש .תקן) שהתקבלו בכלוב החלון (חשיפה לאור) לעומת
הקיר (חשיפה לפלורסנט).

תרשים  : 3מספר הזכרים והנקבות שהגיחו בטיפול החושך והאור ביחס לגיל הנקבה (האם)
בעת ההטלה.
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ניסוי בד שחור -בסיום הגחת הצרעות נמצאו  000נקבות בכל כלוב ( ,)p>0.05כך
שהבד לא הפריע להגחת הנקבות .בניסוי זה ,לא נמצא הבדל במספר הצרעות בכלוב
החושך לעומת כלוב האור (תרשים  ,)n=16, F1,15=1.39, p=0.25 :4ולא במספר
הזכרים והנקבות שהתקבלו ( .)n=32, F3,31=1.6, p=0.21תוצאות הניסוי אינן תורמות
להבנת השערת המחקר .ייתכן ולאחר הסרת הבד השחור הצרעות הזדווגו ולכן לא
נמצאו הבדלים .כלוב החושך הוצב בעת ההטלה סמוך לכלובי זפי"ת וייתכן וריח הזבוב
עודד את קצב ההטלה .מניסוי זה עולה שלנקבות שיעור הטלה גבוה בגיל  2-00ימים
ושיותר צרעות הגיחו בטיפול החושך מאשר בטיפול האור ,ללא הבדל ביחס הזוויגים
(תרשים  .)3ייתכן מאוד שהטלה מוגברת זו נבעה מריח הזבוב כמצוין לעיל .כאשר
בחנתי את הנתונים רק עבור תקופת הפוריות של הנקבות ( 2-00יום) לא נמצא הבדל
סטטיסטי בין הטיפולים ( )n=8, F1,7=2.66, p=0.15למרות ההבדלים הברורים בגרף.
מסקנות
תוצאות שני הניסויים אינן ברורות לחלוטין .על פי הניסוי הראשון ,ניתן לומר שהחשיפה
לאור השפיעה על כושר ההטלה של הנקבות כך שהוטלו יותר זכרים ונקבות לאחר
חשיפה לאור החלון מאשר לאור הפלורסנט .מניסוי הבד השחור אנו למדים שלנקבות
כושר הטלה גבוה בימים  2-00לאחר ההגחה .בעקבות התוצאות ,אין ביכולתנו לאשש
או להפריך את השערת המחקר ולכן בימים אלו אנו בוחנים את ההשערה בניסוי תוך
שימוש בשיטות מחקר אחרות.
ספרות

Lopez, M., Sivinski, J., Rendon, P., Holler, T., Bloem, K., Copeland, R., Trostle, M.
and Aluja, M. 2003. Colonization of Fopius ceratitivorus, a newly discovered
African egg-pupal parasitoid (Hymenoptera: Braconidae) of Ceratitis capitata
(Diptera: Tephritidae). Florida Entomologist 86: 53-60.
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 .02הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:
שיפור גידולי הצרעות  Fopius arisanusוFopius -
caudatus
מבוא
מניסויים קודמים עולה כי הצרעות  F. caudatusו F. arisanus -מטפילות בעיקר ביצים
בנות  92-22שעות (; Argov et al. 2011סלומון ,לא מפורסם) .בעקבות כניסת ז"א
והצורך בכמות גדולה של צרעות טפיליות לפיזור כנגד זבוב זה ,ראינו לנכון לבצע
שינויים בפרוטוקול הגידול של הצרעות .בכדי להגדיל את מספר הצרעות בגידול ,יש
לחשוף את הצרעות לביצים כמה שיותר מתאימות להטפלה (בנות  22שעות) .אחת
הדרכים לדאוג לביצים מתאימות היא לעכב את התפתחותן ע"י קירור.
שיטות
מטרת המחקר הייתה לבחון את הטפלת ביצים ששהו בקירור ( )00Cלעומת ביצים
בטמפרטורת חדר ע"י הצרעה הטפילית  F. arisanusוהצרעה  .F. caudatusהבעייתיות
העיקרית במתן גיל מתאים לצרעות מתבטאת בסוף השבוע או בחגים כאשר המכון
אינו פעיל .על כן ,משך זמן קירור הביצים או זמן חשיפתן לצרעות נקבע לפי הצורך
לתת לצרעות ביצים מתאימות להטפלה בסוף השבוע .לאחר חשיפת הצרעות לביצים
בטיפולים השונים ,עקבנו אחר קבלת הגלמים והגחת הזבובים הבוגרים וספרנו ,עבור
כל חזרה או טיפול בנפרד ,כמה צרעות (זכרים ונקבות) הגיחו.
 :F. arisanusבניסוי זה חשפנו נקבות של הצרעה לביצים בנות  0-5שעות שקוררו למשך
 19שעות או לביצים רגילות בנות  0-92שעות .כל טיפול בוצע בכלוב נפרד ובו 00
נקבות ו 00-זכרים שנחשפו ליחידת הטלה אחת למשך  22שעות.
 :F. caudatusצרעות ממין זה נחשפו לביצים בשלושה טיפולים שונים :א) ביצים בנות 0-
 5שעות שקוררו למשך  25שעות ,ב) ביצים בנות  0-5שעות שקוררו למשך  19שעות ,ו-
ג) ביצים ללא קירור בנות  0-5שעות .הצרעות נחשפו לביצים למשך סוף השבוע,
כלומר  55שעות .בוצעו  5חזרות לטיפול ,כאשר בכל כלוב  10נקבות ו 20-זכרים.
תוצאות
 :F. arisanusתוצאות הניסוי מראות שכאשר הצרעות הטפילו ביצים לאחר קירור,
התקבלו פי  9יותר פרטים מאשר הטפלת ביצים ללא קירור ( 999צרעות לעומת .)002
בנוסף ,מספר הנקבות שהתקבלו מביצים לאחר קירור היה גדול יותר משמעותית
ממספר הזכרים באותו טיפול וממספר הנקבות בטיפול ללא קירור (תרשים .)0
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 :F. caudatusהתוצאות מראות בבירור שמספר הצרעות המגיחות לאחר הטפלת ביצים
ללא קירור גבוה יותר (ממוצע  ±ש.ת )00.2 ± 13.2 :.לעומת ביצים שעברו קירור (טיפול
א' – ,3.00 ± 2.10טיפול ב' –  .)0.12 ± 1.55מספר הנקבות שהתקבלו בטיפול ללא
קירור גם הוא נמצא גבוה יותר מאשר בטיפולים בהם קוררו הביצים (תרשים .)4

תרשים  : 0מספר הצרעות שהתקבלו בניסוי בחלוקה לזכרים ונקבות עבור הצרעה הטפילית F.
.arisanus

תרשים  :4מספר הצרעות והנקבות שהתקבלו בניסוי עבור הצרעה הטפילית .F. caudatus
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מסקנות
עבור הצרעה הטפילית  ,F. arisanusמתקבלות יותר נקבות כאשר הצרעות נחשפות
לביצים לאחר קירור .קירור הביצים מעכב את התפתחותן ומאפשר לחשוף את הצרעות
לביצים בשלב התפתחותי המתאים יותר להטפלה .כאשר הצרעות מקבלות ביצים
להטפלה לאחר סוף שבוע ,טווח גילאי הביצים הניתן להם גדול מאוד ולכן מעט מאוד
ביצים מוטפלות .כאשר אנו מעכבים את התפתחות הביצים ,אנו חושפים את הצרעות
למספר רב יותר של ביצים מתאימות להטפלה ולכן מתקבלות יותר צרעות .בעקבות
זאת ,שינינו את פרוטוקול הגידול וכעת ביום א' הצרעות נחשפות לביצים שנאספו ביום
חמישי בצהריים וקוררו במהלך סוף השבוע.
הצרעה  F. caudatusאינה מגיבה בצורה דומה לצרעה  F. arisanusומספר הביצים
המוטפלות לאחר קירור נמצא נמוך בהרבה מאשר ביצים ללא קירור .ייתכן וצרעה זו
רגישה יותר לשלב ההתפתחותי של הביצים או לשינויים שייתכן ומתרחשים בביצה
במהלך הקירור ,ולכן מטפילה מעט מאוד ביצים לאחר קירור .בעקבות זאת ,אנו
ממשיכים לחשוף את הצרעות לאחר סוף השבוע לביצים שנאספות ביום ראשון בבוקר
(ללא קירור) למרות טווח גילאי הביצים הנרחב שקיים בקבוצת ביצים זו ( 0-55שעות).
ספרות

Argov, Y. Blanchet, A. and Gazit, Y. 2011. Biological control of the Mediterranean
fruit fly in Israel: Biological parameters of imported parasitoid wasps.
Biological Control 59: 209-214.
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 .05הדברה ביולוגית של זבוב האפרסק:
בחינת הטפלת הזבוב ע"י צרעות טפיליות
מבוא
זבוב האפרסק( Bactrocera zonata ,ז"א) נחשב מזיק קשה יותר מזבוב הפירות הים
תיכוני (זפי"ת) בשל )0 :היותו מזיק הסגר באירופה )9 ,טווח הפונדקאים הרחב שלו
הכולל מלבד פירות גם ירקות )3 ,יכולת תעופה טובה יותר משל זפי"ת ו )2-יכולתו
לדחוק תחרותית את זבוב הפירות הים תיכוני (זפי"ת) .בעקבות הבעייתיות של שימוש
בריסוס בשטחים עירוניים ,הצענו לטפל בזבוב בהדברה משולבת ,הכוללת הדברה
ביולוגית בנוסף לשיטות ההדברה המיושמות כיום ע"י השירותים להגנת הצומח

(בקבוקי סרהטראפ עם מתיל יוגנול לקטילת זכרים ( . )MATהצרעה Fopius arisanus
)( (Braconidaeתמונה  )0היא טפילת ביצה-גולם המטפילה  02מיני זבובים במשפחת

 ,Tephritidaeמתוכם :זפי"ת  B. oleae ,B. dorsalis , Ceratitis capitataוכן את ז"א B.
 .)reviewed in Rousse et al. 2005; Rousse et al. 2007; 2009( zonataהצרעה אינה
נמשכת למלכודות פיתיון לזבוב ( )Parrella et al. 1992ולכן מתאימה להדברה משולבת
של זבוב האפרסק .הצרעה )( Aganaspis daci (Cynipoidaeתמונה  )0טפילת רימה-

גולם המבוססת בארץ ,מטפילה את הזבוב בשלב הרימה וידועה כטפילה של זפי"תB. ,
 )Clausen et al. 1965( dorsalisוז"א ( .)Hosni et al. 2011במחקר זה בחנו את יעילות
ההטפלה של ז"א ע"י הצרעות הנ"ל.

Fopius arisanus

Aganaspis daci

תמונה  : 0שתי הצרעות הטפיליות שיעילוותן נבדקה כנגד זבוב האפרסק (צילם :יואב גזית)

שיטות
בכדי שיהיה ניתן לאמוד את יעילות ההטפלה של ז"א ,בחנו את ההבדלים בהטפלת
הצרעה  F. arisanusאת ביצי ז"א לעומת ביצי זפי"ת .לכל כלוב ניסוי הכנסנו כ20 -
צרעות ( 50נקבות ו 90-זכרים) בגיל אופטימלי להטלה ,אשר הוחלפו במהלך הניסוי
בצרעות צעירות .בכל כלוב הצרעות קיבלו ביצים בנות  22שעות (אופטימליות להטפלת
הצרעה) למשך יומיים ,ואחר כך העברנו את הביצים לצלחת מזון להתפתחות רימות
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וקפיצה להתגלמות .רשמנו את מספר הצרעות שהגיחו עבור כל כלוב ואת יחס
הזוויגים.
מכיוון שאין ברשותנו גידול של הצרעה  ,A. daciהשתמשנו בצרעות שאספנו ממדגמי
פירות ,מה שהגביל מאוד את מספר הצרעות שעמדו לרשותינו .לכן ,בחנו רק

את

יכולת ההטפלה של הצרעות על רימות ז"א ללא השוואה לזפי"ת .כלוב הניסוי הכיל כ-
 30צרעות ( 90נקבות ו 00 -זכרים) בגיל אופטימלי להטלה .לנקבות הוגשו רימות ז"א
בדרגה שנייה ושלישית בנות  3-1ימים ( )Hosni et al. 2011למשך יומיים .הטיפול
ביחידת ההטלה ואיסוף הנתונים כמתואר מעלה .בוצעו  3חזרות בלבד.
תוצאות
מספר צרעות  F. arisanusשהגיחו לאחר הטפלת ביצי ז"א היה דומה לזה שהתקבל
לאחר הטפלת ביצי זפי"ת ( .)n=43, F1,42=0.12, p=0.72מספר הצרעות שהגיחו לאחר
הטפלת רימות ע"י  A. daciנמצא גבוה יותר לעומת זה שהתקבל עבור  ,F. arisanusאך
ההבדל לא נמצא מובהק סטטיסטית (תרשים  .)n=46, F2,45=0.45, p=0.63 :0חוסר

ההבדל נובע מגודל המדגם הקטן והשונות הגדולה במספר הצרעות .A. daci

תרשים  :0מספר הצרעות שהתקבלו לאחר הטפלת ביצי ז"א או זפי"ת ע"י  F. arisanusולאחר
הטפלת רימות ז"א ע"י .A. daci

תרשים  :4יחס הזוויגים (מספר הנקבות ביחס למספר הזכרים) לאחר הטפלת ביצי ז"א או
זפי"ת ע"י  F. arisanusולאחר הטפלת רימות ז"א ע"י .A. daci

138

בנוסף ,בחנו את יחס הזוויגים שהתקבל כמדד ליכולת הרבייה של הצרעות לאחר
פיזור .נמצא שמספר הנקבות ביחס לזכרים גבוה יותר ( )>1כאשר  F. arisanusמטפילה

את ז"א לעומת זפי"ת (תרשים  .)n=43, F1,45=3.83, p=0.050 :4עבור הצרעה A. daci
התקבל יחס זוויגים המוטה לטובת נקבות בדומה לזה שהתקבל בהטפלת ז"א ע"י F.
.arisanus
מסקנות

לצרעה  F. arisanusיכולת הטפלה דומה לביצי ז"א וזפי"ת ,אך נראה שלצרעה A. daci
פוטנציאל הטפלה גבוה של רימות ז"א .יחס זוויגים מוטה לטובת נקבות התקבל עבור
שתי הצרעות הטפיליות כאשר אלו הטפילו את ביצי או רימות ז"א .נתון זה מעודד
ביותר .אם תוצאות המעבדה משקפות את המצב בשטח ,יחס זוויגים מוטה לטובת
נקבות מאפשר התבססות טובה של צרעות אלו לאחר פיזור כנגד ז"א .ייתכן והסיבה
לכך בהטפלת ז"א לעומת זפי"ת נעוצה בהתאמה אבולוציונית טובה יותר להטפלת
זבובים מהסוג  .Bactroceraהופתענו לגלות שלצרעה  A. daciפוטנציאל הצלחה גדול
יותר מזו של  F. arisanusבהטפלת ז"א .עם זאת יש מקום לחזור על הניסוי עם צרעה זו
בכדי לחזק את מסקנותינו .בנוסף לבחינת הטפלת ז"א ע"י שתי הצרעות הנ"ל ,אנו
בוחנים כעת האם הצרעות  F. caudatusו( F. ceratitivorus -תמונה  )4מטפילות את
רימות ז"א .הצרעות יובאו לארץ ע"י המכון כנגד זפי"ת ולא קיים תיעוד בספרות
להטפלת ז"א.
לסיכום ,בכדי לטפל בבעיית ז"א ברחבי גוש דן ,התחלנו בפיזור ארבעת מיני הצרעות
שנמצאו מטפילות את ז"א F. ceratitivorus ,A. daci ,F. arisanus :ו .F. caudatus -מאחר
ולז"א יכולת תעופה טובה יותר משל זפי"ת ,וטווח פונדקאים גדול יותר ,הוא מסוגל
לדחוק תחרותית את זפי"ת .לכן ברצוננו לבחון האם ז"א מסוגל לדחוק את זפי"ת
בתחרות על מקומות ההטלה.

תמונה  :4הצרעות ( F. caudatusימין) ו( F. ceratitivorus -שמאל) מטפילות ביצים של זבוב
אפרסק (צילום :יואב גזית).
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תודות
תודה לד"ר יואב גזית ול רותי עקיבא בכל הקשור לזבוב האפרסק
ספרות
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