
פרויקט פיתוח מלכודת אוטומטית

המכון להדברה ביולוגית, מועצת הצמחים:שותפים לפרויקט

המכון להנדסה חקלאית                                             , מכון וולקני

אגרינת' חב

דורון טימר         :   רכז הפרויקט



למה צריך מלכודת אוטומטית

מלכודות ניטור 2,000–במערך הדברת זבוב הים התיכון מפוזרות בפרדסים כ 

ימים10-כל מלכודת נבדקת בממוצע עונתי אחת ל 
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כמה פעמים ההבדל בין שתי  

קריאות עוקבות משנה החלטת 

ריסוס

נתון הלכידה הנוכחי משנה החלטת  , מהמקרים25%–ב 

ריסוס של הקריאה הקודמת

ימים  

מקריאת  

המלכודת

יום  

בשבוע

אחוז מכלל 

המלכודות
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למה צריך מלכודת אוטומטית



החלטת כ"סה1234567יום

ריסוס

נתונים  

שבועיים

(שטיינר)

לרסס20

נתונים

יומיים

אוטומטית)

)

לא לרסס854300020

ועל  הזבובים במלכודת החלטת ריסוס מתבססת על מספר 
האוכלוסיהמגמת גידול או הקטנה של 

נתונים שבועיים אינם מצביעים על מגמה

למה צריך מלכודת אוטומטית



שנים כפרויקט 7–פיתוח המלכודת האוטומטית החל לפני כ 

משותף בין המכון להנדסה חקלאית וענף ההדרים ובמימון המדען  

.הראשי של משרד החקלאות

:השגי המחקר

פותחה מלכודת עם יעילות לכידה דומה למלכודת  •
שטיינר המקובלת

פותחה טכנולוגיה אמינה לספירת הזבובים שנלכדו  •
במלכודת

ס נתונים יומיים יכול לחסוך  "כי משטר ריסוסים ע, הוכח•

מהריסוסים20%עד 



מבנה מלכודת הקונספט

+פרומון

DDVP

משפך

חישן

פתחי כניסה

תא לכידה



שבועיים/תצפית השוואת מרווח ריסוסים לפי נתונים יומיים

אוטומטית אין ריסוס, ריסוס שטיינר בלבד–חץ קצר אוטומטית               + ריסוס פרדסי שטיינר –חץ ארוך 
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מלכודת אוטומטית חוסכת ריסוסים

ריסוס רק שטיינר



יתרונות המלכודת האוטומטית

כל המלכודות מעודכנות מידי יום•

מיקום המלכודות בהתאם לצרכי הניטור ולא לפי נוחות גישה•
נתונים יומיים חוסכים ריסוסים ומשפרים את ההדברה•

בנטריםחסכון •

אדםכחי "מספר המלכודות לא מוגבל ע•



האב טיפוס של המלכודת הוכיח היתכנות טכנולוגית  

אך לא התאים לשימוש מסחרי  , ופוטנציאל תועלת

בפרדס
Nonmarket product 

שותף עסקי בעל יכולות טכנולוגיות  

בתחום המיקרו אלקטרוניקה

לפיתוח  

מלכודת  

לשימוש  

חקלאי 



אגרינת פתחה ומוכרת מכשיר לגילוי מוקדם של  ' חב

חדקונית הדקל  

משדר  ,(רעידות)ססמיהמכשיר מבוסס על חיישן 

נתונים ופועל בעזרת סוללה אחת במשך שנה  

שלמה  

אגרינת חוזה  ' המועצה חתמה עם חב

לפיתוח משותף של מלכודת אוטומטית  

י המכון "המבוססת על האב טיפוס שפותח ע

להדברה ביולוגית והמכון להנדסה חקלאית  
במכון וולקני



ולא אופטיססמימלכודת אגרינת משתמשת בחיישן 

ססמיחיישן –מלכודת אגרינת חיישן אופטי-מלכודת קונספט  

חש רעידות –ססמיחיישן 

,  רעידות אדמה–יישומים 

גילוי מנהרות, כספות

חציית קרן–חיישן אופטי 

,  סופר טיפות-יישומים 

משטח  מערכות אזעקה בבתים

נחיתה



המבדיל בין נפילת זבוב לרעשים אחרים –החכמה היא באלגוריתם 

מופעלים בו זמנית ססמיסרט וידאו וחיישן 

מזהה נפילת זבוב, רעשיםמפלטרהאלגוריתם 

מלכודת עם חלון 

סרט  

וידאו

ססמיפלט 

צילום וידאו של כל מהלך הניסויצילום וידאו של כל מהלך הניסוי



שילוב פתחי מלכודת שטיינר

?שינוי פתחי כניסה 



הצבה על עמוד

?הצבת המלכודת בפרדס 

תליה על חבל



סוללות

מעבד  

ומודם  

סלולרי

משפך

דלת ריקון

חבק לחבור  

לעץ

בקבוקון ורעלן

אגרינת מלכודת 

משטח רעידה  

ססמיוחישן

ססמיחישן

(זבוב)מעבד לזיהוי נפילה חוקית 

מודם סלולרי

סוללה לעונה שלמה

ומציגה  , המלכודת משדרת לענן

הנתונים באפליקציה בטלפון נייד

’סמ 40  



שלבי התקדמות
שלב הפיתוח הסתיים•

מלכודות ראש סדרה20אגרינת מייצרת ' חב•

מלכודת ראשונה מסדרה זאת נבדקה בכלובי  •

הרשת במכון  

(תוצאה מעולה)96%אחוז הגילוי היה 

מלכודות  20בשבועיים הבאים ימסרו לנו עוד •

מלכודות אילו יבחנו. לבדיקה בפרדס

באזורי גידול שונים

בפרדסים צעירים ובוגרים 

.ובתנאי מזג אוויר שונים

לאחר סיום בדיקות אילו והפקת לקחים  •

יורחב הניסוי בהדרגה

כשהמטרה סופית היא להגיע לפריסה של  

והחלפת כל מלכודת השטיינר במלכודות2,000

אוטומטיות



ניטור זבובי פירות נוספים

המלכודת תיבדק לניטור זבוב הים התיכון גם בנשירים•

זבוב האפרסקבבדיקות ראשונות המלכודת לכדה וספרה בדיוק טוב מאוד את •

המלכודת האוטומטית יכולה לשמש לניטור כל זבוב שיש לו מושכן ספציפי•
ומספר זבובי פירות נוספים שלמזלנו אין בארץ אך הם מהווים בעיה קשה , זבוב הזית

בארצות אחרות



תודה על ההקשבה


