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  נכון להיום –זבוב הפירות הים תיכוני 
 

 יואב גזית: כתב וצילם
 מועצת הצמחים, ענף ההדרים, המכון להדברה ביולוגית

  
 

 רקע
 

זבוב הפירות הים תיכוני  :פונדקאים-רבמזיק 
 המכונה ,Ceratitis capitata (Wiedemann), )ת"זפי(

משתייך למשפחה גדולה , "זבוב הים התיכון"גם 
 שחלקם מהווים מזיקים זבובי הפירותמאוד של 
כשבעולם ,  רב פונדקאיםזהו זבוב. לחקלאות

 מינים של פירות וירקות 250 -ידועים למעלה מ
קשת עצומה זו של פונדקאים . אותם הוא תוקף
; שזיף; את כל זני ההדרים: מונה בין היתר

; גויאבה; תאנה; מנגו; משמש; נקטרינה; אפרסק
; דובדבן; ענבים; סברס; שסק; אפרסמון; ויה'פיג

; אבוקדו; שיָזף; חבוש; קרמבולה; אנונה; פיטנגו
 . רימון ופלפל; אגס; תפוח

 
 בעיקר במאה,  משם הוא התפשט בעולם,ת במערב יבשת אפריקה"משערים שמוצאו של הזפי: התפוצ

-הבתחילת המאה " עלה "הזבובלישראל  .בפרי טריהעולמי  השנים האחרונות עם התפתחות המסחר
, ת"במזה, באגן הים התיכון, באפריקהמצוי כיום  ת"זפיה, סובטרופי-בהיותו חובב אקלים טרופי .20

על כן הוא נחשב לאחד .  מדינות80 -כסך הכל באמריקה הצפונית והדרומית , )מערב(באוסטרליה 
ידי על  רבות הזבוב נחקר האחרונות השנים במאה .גידולי הפירותל  בעולםהמזיקים הקשים ביותר

  .העולם כלחוקרים רבים מ
 

 
 

 בובהביולוגיה של הז
 

הזבוב יותר בטמפרטורה נמוכה ,  כלומר.C12.4° הוא  הזבובסף ההתפתחות של: תלות בטמפרטורה
לחשב  אפשרזה מנתון . ביצים לא תבקענה ורימות וגלמים לא יתפתחו, נעצרתו התפתחותאולם  חי עדין

מהטלת הביצה עד (ת "בקיץ מחזור החיים של הזפי. שנהאת משך ההתפתחות של הזבוב בעונות ה
חשוב . בחורף קר המחזור עשוי להמשך שלושה חודשים, נמשך כחודש) לבגרות המינית של הצאצאים

ראה טיפולי קור  (שנחשבות קטלניות לזבוב הן רק סביב אפס מעלות ומטה שהטמפרטורות לציין
 . ) להלן-ת לפני יצוא "להשמדת זפי

 
מספר ,  לאחר שהגיעו לבגרות מינית:גותההזדוו

, )עץ פרי, לרוב(זכרים בוחרים אתר מסוים על עץ 
מתגודדים בתחתית של מספר עלים סמוכים 

” לקרוא” ומתחילים (Lek)” ֶלק”למקבץ או 
)Calling ( באמצעות הפרשה של פרומון -לנקבות 

, הנקבה הנמשכת .מין נדיף מבלוטה בקצה בטנם
הוא פותח . ים ונעמדת מולובוחרת את אחד הזכר

, בחיזור קצר שכולל נענועי ראש ונפנופי כנפיים
 עם ויזואלית ואקוסטית, תקשורת כימיתיצירת ל

 הוא קופץ על גבה ,אם נשארה במקומה. הנקבה
הם , היא עוד לא דחתה אותואם תוך כדי סיבוב ו

  .מתחילים להזדווג
 

 נקבה של זבוב הפירות הים תיכוני

 של זבוב הפירות הים תיכוניהזדווגות 
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ההזדווגות נמשכת לרוב למעלה משעה 
כה אוגרת הנקבה את הזרע במהל. וחצי

בשני כיסי זרע אליה  מועברש
)spermathecae .( מרגע זה הנקבה היא זו

 .ששולטת בהפריית הביצים
כשהביצים נעות בצינור , במהלך ההטלה

היא מעבירה אליהן מעט זרע , הביצים
הנקבה אוגרת , בהזדווגות אחת. מכיסי הזרע

.  ביצים200-להפריה של למעלה מ זרעדי 
ודות למנגנון מאוד חסכוני שיש זאת ה

נמצא , אל עף יכולת זו. ת לניצול זרע"לזפי
שבמקרים רבים נקבות הזבוב מזדווגת 

 .מספר פעמים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 במהלך חייה כמה  נקבה אחת מטילה:העקיצה והביצים
בכל אחד  שכמה צרורותבכל יום היא מטילה . מאות ביצים

ינור הטלה דמויי מחט לנקבה צ.  ביצים10-פחות מיש 
 - לעומק בן כלניקוב הקליפה והחדרת הביציםהמשמש גם 

 וגם כאיבר חוש לבדיקת התאמת ,מ מתחת לקליפה" מ2
) כמובן, בטעות(פעולת ההטלה נקראת . הפרי להטלה

מ לעיתים דמוי " מ1העקיצה נראית כנקב באורך  .'עקיצה'
סביב אחרי כמה ימים נוצרת במקרים רבים , בהדרים. סהר

 .העקיצה הילה אופיינית של שינויי צבע
  
 
 
 

זבוברצף האירועים המובילים להזדווגות ה  
 באדיבות רועי כספי שצילם וערך

 באשכוליתסביב העקיצה הילה 

 בקומקואט' עקיצות'

 )חתך(באפרסמון ' עקיצה'ביצים ב
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עקיצות   תופעה מוכרת של ישנה:עקיצות עקרות
התפתחות של אין בהן רגילות אולם  שנראות

מקובל . 'עקיצות עקרות' לתופעה קוראים. רימות
מצב בו הנקבה מחדירה את צינור  כךלייחס ל

או ) probing(ההטלה לבדיקת מידת ההבשלה 
לרוב . ה ביצים שלא מתפתחותשהיא מטיל

פירות . מוצאים עקיצות עקרות בפרי בוסר
ם גירימ, אפרסקפומלו פומלית וכמו , מסוימים

גם סותם את הנקב שרף דרך נקב העקיצה ש
 . שהוטלו את הביצים  פולט החוצהאףולעיתים 

 
 

לבן מבריק וצורתה מוארכת  צבעב :הביצה
מ " מ1 -אורכה כ. )כמו בננה(ומכופפת מעט 

לרוב בעקיצה אחת יש צרור . מ" מ0.1 הובקוטר
בעקיצה אחת מוטלים קורה שאולם . ביצים אחד

בין אם על ידי אותה נקבה ובין אם , כמה צרורות
 . מספר נקבותעל ידי 

 
 
 

 ימים בוקעת 3-4כעבור , לאחר ההטלה: הרימה
 רגליים וללא חסרזחל היא " רימה"(מהביצה רימה 

לעומק הפרי וניזונה מתקדמת  ש)ראש מוגדר
דבר שמקשה על (שקוף -לבן הצבע. מהציפה

 הותנועת) ראה תמונה משמאל, ההבחנה בה
ומכאן הוצמד הכינוי  (דומה לזו של תולעת

בקצה המחודד של גופה , )לרימת הזבוב" תולעת"
קרסים נוקשים שחורים זוג מצויד ב, מצוי פה

זוג  ובקצה גופה המעוגל. לגירוד ולמציצת המזון
 . אחורייםפתחי נשימה, קודות חומותנ
 

ניזונה מגרדת והרימה אינה אוכלת מזון מוצק אלא 
ממיצי הפרי ומתוצרי פירוק של חיידקים ופטריות 
סימביוטיים המועברים לפרי על ידי הזבובה 

 גדלה  ימים5-6במהלך . הבוגרת במהלך ההטלה
שלוש דרגות הרימה תוך כדי כך שהיא עוברת 

 . מ" מ9-לאורך של כמגיעה  והתפתחות
 

 באשכולית אדומה' עקיצות עקרות'

 רימות באשכולית

 ביצים של זבוב

 מ" מ1
מ" מ1  
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המחוברים לצינורות נשימה ) Spiracles(הרימה נושמת דרך פתחי נשימה  :פתחי הנשימה של הרימה
 ניתן הקדמייםאת הפתחים  .הפתחים עשויים קוטיקולה קשה ששומרת עליהם שלא יסתמו). טרכאות(

כל שב, "יותכחנו" כשתי נראיםהם  ו)ראה צילומים, בינוקולר או מיקרוסקופ ( רבהלראות רק בהגדלה
. כשתי נקודות חומות, כאמור,  נראים לעומת זאתאחורייםהפתחים ה. קצרים" קנים "10-מעלה מ אחת

פתחי הנשימה של .  מורכבת משולשה פתחים דמויי שפתים משוננותנקודהבהגדלה ניתן להבחין שכל 
בדרך , ן רימות של זבובים שוניםבשל הדמיון הרב שיש ביאולם , הרימות חשובים לזיהוי כללי של הזבוב

 . הגדרת המין נעשית לפי הבוגר ולא לפי הרימהכלל 
 
 

טבולה רימה , למטה. פתחי נשימה אחוריים: מימין, פתחי נשימה קדמיים,  משמאל:מבעד למיקרוסקופצילומים 
 .י של רימה אחרתקצה אחורליד גפי הפה וקדמת הגוף עם שמאל בימין זוג פתחי הנשימה האחוריים ובצד  –פרי ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לאחר שסיימה את ההתפתחות הרימה :החביונה
יוצאת ומתחילה להתנועע , מנקבת את הפרי

, בקפיצות עד שהיא מגיעה למצע נוח להתגלמות
שם היא מתחפרת בתנועות . קרקע בבדרך כלל

) מ" ס5לרוב עד (סיבוביות לעומק רדוד 
, כמו בזבובים רבים אחרים, הגולם. ומתגלמת

הרימה המפותחת אינה : 'חביונה'תוך  בחבוי
 אלא רק  האחרוןמשילה מעליה את עור הנשל

עובר  הנשלעור .  ומתגלמת בתוכו אותומנפחת
 .הקשחה והשחמה ומשמש כיסוי הגנה לגולם

  של זבובחביונות
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.  ימים מגיח הבוגר מהגולם9 - כעבור כ:הבוגר
באמצעות דחיפות רגליים וניפוח שלפוחית 

 )אה בתמונה משמאלר, Ptilinium -פתיליניום (
 אותה הוא שולף מראשו בלחץ ההמולימפה

הוא פורץ את קדמת , )של החרקים" דם"ה(
. נדחק ומוצא את דרכו החוצה מהאדמה, החביונה

פורש ומיבש את , אז הוא נעמד על משטח אנכי
, צהבהב מפוספס, מ” מ5~הבוגר באורך . כנפיו

לאחר ) צבעים פיסיקליים(בחייו עיניו כחולות 
כנפיו ). פרט חשוב לניטור( הן משחירות –ו מות

ישנה [. כתומים-עגולות יחסית ועליהן פסים חומים
צורת , הכתמים על הכנפיים באמצעותסברה ש

 הזבוב מחקה במראהו, העמידה ומנח הכנפיים
זוג שערות דמויות יש על ראשו לזכר . ]עכביש

 8 ה במשך שחינקבהיש תיעוד של ון במכ.  חי לפחות כמה שבועות עד חודשיםבוגרה .מחוש או אלה
 .חודשים

 
 תקופה משמעותיתעוד  ישנה, פרש כנפיים והחל לעופף, שהגיח מהגולם אחרל .הבשלה מינית

 הזכר לא מנסה : ולא מסבים נזקמיניתהצעירים עוד לא פעילים בה הבוגרים  ) בקיץ,לפחות שבוע(
 .ופה זו משמעותית לתכנון ממשק ההדברה תק.הזדווגהנקבות אינן מוכנות ל ורחזללנקבות ו לקרוא

 ). ימים4-כ(תקופה זו קצרה יותר ) מעבדה או מפעל(בגידול המוני 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .נקבה, משמאל ;לנקבות) calling(קורא , זכר עם בלוטת פרומון שלופה, מימין

 
תח כדי לפזקוקות לחלבון הנקבות : למזון חלבוניגם ,  מעבר לסוכר,הזבוב הבוגר זקוק: תזונת הבוגר

מערכת . והזכרים כדי לשפר את תפקודם המיני, )בלי חלבון הן תפתחנה רק מעט ביצים(ביצים בשחלות 
לכן .  חלבון רגיל אלא רק פפטידים קצרים וחומצות אמינופרק ולעכל לת מסוגלההבוגר אינהעיכול של 

 רקבב, אותלשלשות של ציפורים ולטב, למשל, תפריט הבוגר מבוסס על חלבונים מפורקים הנמצאים
ורקב מיצים ב וכן כנימותשל טל דבש ב, מצויים על פני העליםהחיידקים ב, )צמחים או בעלי חיים(

 .ים מפירות פגועיםניגרש
 
ת נמשך מאוד "הזכר של הזפיהתגלה ש,  של המאה הקודמת50-בשנות ה :לטרימדלורה משיכה
.  פעיל בשם טרימדלורר סינתטיחומפותח , על בסיס החומר הטבעי. ליקה'ארומה של שמן זרעי אנגל

 אינו מבוסס על פרומון ואכיוון שה. ות ברורןאינ משיכה החזקה של הזכרים לחומרהסיבות הביולוגיות ל
,  מתקרבים ונעמדים סמוך לחומר,הזכרים נמשכים. 'פרומון-הַרָּפ'ל נחשב הטרימדלור, טבעי של הזבוב

למשיכתו : ת המינית של הזכרהתנהגוקשורה ל משיכההיש הסוברים ש. אינם אוכלים ממנוהם אולם 
. ת" של המאה הקודמת טרימדלור משמש לניטור זכרים של זפי60-משנות ה .להתגודדות של זכרים

הפרושה בכל ניטור  מלכודות 2,500ממצאי רשת של ססת על  בפרדסים בארץ מתבהדברת הזבוב
  . ימים10הפרדסים ומנוטרת אחת לכל 

 

  של זבובהפתיליניום
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מציידת בבקבוקון עם ) ראה תמונה" (שטיינר"מלכודת הניטור היא מלכודת  דסבפר :מלכודות הניטור
יתרונה בכך שהחומר ).  דיוויפאן4%(וחומר הדברה לקטילת הזבובים הנלכדים ) קפילור(טרימדלור נוזלי 

, עשויה מקרטון) ראה תמונה" (קסון'ג"קיימת מלכודת ניטור נוספת מסוג . בבקבוקון מספיק לכל העונה
מלכודת זו מושכת . ובלוחית דבק בתחתית) ללא רעל(נדיפית טרימדלור  פלסטיק עם תבסלסילת מצויד
החליף בה את לוחית הדבק בכל  יש צורך ל, היא מסורבלת יותר אולם)בערך פי שניים (השטיינרמטוב 

 נוח .סופות אבק וחול מנטרלות את המלכודת, כמו כן. חדש לעיתים קרובות את הפיתיוןבדיקה ול
 ).ראה בהמשך, SITלמשל בפרויקט (השתמש בה כשחשוב לזהות את הזכרים הנלכדים ל
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ."קסון'ג"שמאל מ; "שטיינר "מימין: טרימדלור מלכודות ניטור המבוססות על
  
 

 לא ברור איזה חלק מהאוכלוסייה של הזבוב יוצא לנדודים ואיזה חלק נשאר :כושר התעופה של הזבוב
 שוחררו זבובים מעוקרים 1975בשנת : ת מסוגל לעוף מרחקים ניכרים"זפיבסביבתו אבל היום ידוע ש

מספר ימים אחר כך פרטים מסומנים נמצאו במלכודות ניטור . ממסוק שטס באזור אבו גוש) מסומנים(
בשנת ). מ" ק30(ובבית גוברין ) מ" ק14(בצרעה , )מ" ק13(בשעלבים , )מ" ק18(שהוצבו במבוא מודיעים 

נלכדו במלכודות ניטור שהוצבו בגדה , באזור מעלה גמלא, עוקרים שפוזרו מזרחה לכינרת זבובים מ2006
יש עדויות נוספות של כמה עשרות קילומטר ). מ מעל המים" ק11מעל (באזור גינוסר , המערבית

 . אבל כנראה שלא מעבר לכך) באוסטרליה(
 
 
 
 
 

 הנזק הישיר והעקיף
 

 והזחלים העקיצה. הפרי לקליפת מתחת ביציה להטלת הזבוב נקבת של עקיצתה י"ע נגרם לפרי הנזק
 ממהר נגוע פרי כל ולא מזבוב נגרמת פרי נשירת כל לא אולם וריקבון לנשירה גורמים בפרי המתפתחים

 נמנע בעבר ואכן. היבול כל לאובדן לגרום עלול ת"הזפי של הישיר הנזק, הדברה ללא. מהעץ לנשור
 בישובים כיום גם. הזבוב של פגיעתו בשל החוף במישור, ואפרסק משמש כגון, קיץ פירות של גידולם

 מהווים אילו ישובים. אכיל ואינו נפגע הפרי רוב, הזבוב נגד מסודרת הדברה אין בהם, בתים ובחצרות
 .החקלאיים לשטחים הזבוב להפצת ביותר משמעותיים אילוח מוקדי

 
 החלישבניגוד למזיקים אחרים שפעילותם עלולה ל: יש לציין שהזבוב אינו מזיק לצמח הפונדקאי ?מזיק

כלל אינה פוגעת בצמח , גם אם כל הפירות בצמח נפגעו, נוכחות הזבוב, מותולגרום לאף את הצמח או 
כמו ( רימות אטרקטיבי יותר לציפורים נושאהזבוב כלל אינו פוגע בזרעים שבתוך הפרי ופרי . עצמו

מח הזבוב מהווה חוליה מבורכת בשרשרת הטבעית של פירוק מבחינת הצ, כלומר). שחרורים ובולבולים
 .הוא לאדם בלבד) לחלוטין לא מבוטלכלכלי ביותר ו(מכאן שניזקו של הזבוב . הפרי
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עם רימות   נגועקליף; )אשכולית(פרי חתוך נזק זבוב במראה אופייני של : מלמעלה משמאל ועם כוון השעון
חיתוך קליפה ; )לקראת יציאת הרימות להתגלמות, ום נוצר כעבור מספר ימיםהכתם הח(סצומה נגועה ; מפותחות

 ;שנוצרו כתוצאה מנבירת הרימות בדרכן אל הציפה" גלריות"של אשכולית נגועה וחשיפת ה
  ).כתמים חומים(פומלית נגועה במצב מתקדם 

 
 .נשירת אשכולית לבנה כתוצאה מנגיעות זבוב, למטה
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 ים בהדרהדברת הזבוב
 

 מעורב כך מתוקף. "ביעור בר נגע"כ עליו הכריזה ישראל ומדינת לאומית ברמה מזיק הואבארץ  הזבוב
 מיועדים בחקלאות המשמשים ההדברה חומרי מכלל כרבע. להדברתו במלחמה החקלאות משרד

 ,דונם 400,000 – כ הוא זבוב הדברת מבוצעת בהם השטח היקף. השונים בגידולים ת"הזפי להדברת
 .)שכמעט שאינו רגיש לזבוב, לא כולל פרדסים צעירים וחלקות לימון (הדרים  דונם150,000 -וכם כמת

שלב הבוגר הוא היחידי ,  חבויים בפרי או מחופרים באדמהבובהרימות והגלמים של הז, הביציםומאחר 
 - 5% רק  הבוגרים מהווים,מבחינה דמוגרפית. נגדו יכולה להתבצע ההדברה שפגיעתה בסביבה מזערית

,  עוקבים על פני תקופה מחייבת כמה ריסוסים, בלבדבוגרים ה הדברתלכן.  מאוכלוסיית הזבוב10%
 15בסביבות  ת בממוצעבעונהנדרשים  הדרים זו הסיבה שב. מייקרת את עלות ההדברה הפעילות

  .נגד הזבוב ריסוסים
 

 מאוד מתייעלת הדברתו, ו שלםפונדקאיהרחב של המגוון הו הזבוב של תפוצתו עקב: הדברה אזורית
לכן  . על כלל האוכלוסייה שבשטח)גושי פרדס גדוליםלמשל ב (אזוריבקנה מידה  כשהיא מתבצעת

הסמיכו  השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 60 – ה שנותתחילת ב
ת "ן מרכזי את הדברת הזפילנהל באופ, הצמחים מועצת שבההדרים ענףאת המכון להדברה ביולוגית ב

 או החקלאים י"ע מבוצעת זבובהת הדבר הפירות והירקות גידולי בשאר .קנה מידה ארציבבהדרים 
 .אזוריות התארגנויות

היוו את רוב )  דונם400,000 -קרוב ל(פרדסי ההדר בארץ , 70-עד סוף שנות ה: נדנדת הפונדקאים
מאז . היו במיעוט) טרופיים-נשירים וסוב(גידולי פרי ואילו שאר ) 90% -קרוב ל(שטח המטעים בישראל 

אם , כלומר. חלה ירידה הדרגתית בשטח ההדרים ובמקביל עליה משמעותית בשטח הפירות האחרים
משמש (כיום לזבוב יש שפע פונדקאים באביב , בעבר עיקר הקיום של הזבוב בחקלאות היה בחורף

ריבוי הפונדקאים . י פונדקאים לאורך כל השנהשמאפשרים לו מלא) תאנה, מנגו(ובקיץ ) ואפרסק
פוגעת , גורמים לכך שהאוכלוסייה שמתפתחת בהדרים באביב, והחפיפה של תקופות ההבשלה ביניהם

. באגס ובאפרסמון ואילו זו המתפתחת בהם בקיץ ובסתיו היא זו שפוגעת בהדרים, במנגו, בנשירים
כמו סצומה (נוספו זנים מקדימים .  הזנים גדלמגוון, כ שטח הפרדסים הצטמצם"למרות שסה, בנוסף

-ספטמבר( חודשים 9לכדי " נמתחה"כך עונת ההדרים . וזנים אפילים כמו אשכוליות אדומות) ופומלית
- סבבי  ריסוסים נגד הזבוב בעונה לעומת כ15-אלו שתיים מסיבות לכך שהיום בהדרים נדרשים כ). מאי

 .70- שנדרשו בשנות ה5
 
השיטה :  השומרת על המאזן הביולוגי בפרדס מתבצעת בשיטהת"פיהדברת הז :שימוש בפיתיוןה

לריח של חלבונים מפורקים ובעיקר למרכיב האמוניה  ועל משיכתו לחלבוןשל הזבוב  זיקתו מבוססת על
,  עם חומר הדברה הפיתיונותשילוב. לזבוביעילים  כדי לפתח פיתיונותמנוצלת משיכה זו . שבריח

  .עם כמות מזערית של חומר הדברהויעילות ב, אופן בררני הזבוב במאפשר להדביר את
 

בפרדס נגד  כיום חומר ההדברה היחיד בו משתמשים :סקססריסוס 
  חלבוני מורכב בעיקר מפיתיוןהחומר). GF-120" (סקסס"הזבוב הוא ה

 יעיל נגד  ביולוגירעלשהוא :  של ספינוזדומכמות קטנה לא רעיל
). ואף מורשה בחקלאות אורגנית(די חיידקים המיוצר על י, חרקים
 )כוס( בלבד  מיליליטר200 כמות של פזרמבפרדס  אחדאווירי ריסוס 

 מיליליטר 99.98,  מיליליטר מים100  כוללזה נפח. לדונםשל חומר 
של )  !טיפה אחת ( בלבדליטרלי מי0.02רק  ו חלבוני לא רעילפיתיון

חשוב ) ופחות במגע(באכילה מאחר והספינוזד פועל בעיקר . ספינוזד
. שטיפות הריסוס תהינה גדולות על מנת להבטיח את קטילת הזבוב

  מטוסי הריסוס בפומיות מיוחדותצוידולכן לריסוס הסקסס בהדרים 
שמשחררות ) ראה משמאל( .Bishop Equipment Mfg. Inc מתוצרת

ת מייצרוגם הפומיות . מ" מ4-6 בקוטר ,טיפות גדולות יחסית של חומר
 .צר יחסית שמצמצם את הסחףתרסיס שובל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פומית הריסוס
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 .משמאל מסוק מרסס פרדס מגובה נמוך, תרסיס הסקסס בריסוס האוויריצר של שובל מימין : למעלה
מימין .  הנמצאת במטוס ועוקבת בזמן ובמרחב אחר הפעלת הריסוסGPSדיוק הריסוס באמצעות מערכת : למטה

 .ריסוספעולת הרישום , ודבוור, א של גוש הפרדסים משמאל"התצ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מרוססים על ידי מטוסים ,  מהפרדסים המרוססים95%-כיום כ
על מנת לדייק ביישום ולהימנע מריסוס שטח שאינו . מהאוויר

מטוסי הריסוס מרססים מגובה נמוך מאוד של כ , שטח המטרה
 .מעל הקרקע'  מ10
 

 עדשבוע  מאבדות מפעילותן תוך , על גבי העלווהטיפות הסקסס
קצר בהרבה שכן החומר  אולם לפעמים משך הפעילות.  ימים10

לכן על מנת לשמור .  ופעילותו נפגעת כשיש אבקנשטף בגשם
יש לחזור על ריסוס הסקסס , פעילות ההדברהרצף של על 

 .בתדירות גבוהה
 

את מרססים , במקומות בהם לא ניתן לבצע ריסוס במטוסים
עם שגם במקרים . תר שהוא איטי אך מדויק יוממסוקהפרדס 

למשל סמוך לבתי מגורים או ליד (לרסס אין אפשרות מסוק 
  .)משמאל (מתבצע הריסוס מהקרקע על ידי טרקטורון, )הגבול

 
 

 :Toxicity of baited spinosad to medfly "מצורפת באתר כרזה , עוד על פעילות הסקסס
From the laboratory to application"2012ביולי ,  שהוצגה בכנס בינלאומי שנערך בכרתים 

 
 :מאמר בנושאגם וכן ניתן לקרוא 

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 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12051/abstract 

 ריסוס קרקעי מטרקטורון

 רקעריסוס סקסס מהק
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 מתקני קטילה
 

 דרך נוספת להשתמש בפיתיון נגד זבוב היא באמצעות מתקנים נושאי פיתיון שמושכים את הזבוב
סים בפיתיון המורעל ריסוומהווה חלופה לנחשבת ידידותית מאוד לסביבה זו שיטה  .וקוטלים אותו

קוטלים את הזבובים שבאים במגע אלה . ישנם מתקנים המבוססים על פיתיון וחומר הדברה). סקסס(
 לרוב ללא , ישנם מתקני מלכודת שלוכדים את הזבובים.מורעלפיתיון מהמתקן  אוכלים ש אועם הרעל

והם ) תלוי במתקן(לדונם  יחידות 15 - ל5בשיטת המתקנים מציבים בפרדס בין . שימוש בחומר הדברה
פרי השיטה מחייבת פיקוח ). והרבה פעמים גם מעבר לה(פועלים בשטח ברציפות ולאורך כל העונה 

נוהל בדיקת פרי בהדרים לנגיעות בזבוב "ראה  (נזקי זבובאיתור על ידי פקח שהתמחה בהמתבצע קפדני 
בעיקר (צבירת ניסיון עם השיטה  של עונות 5-לאחר כ, )2013(היום . )מצורף" הפירות הים תיכוני

ירדו כמעט ,  במקומות בהם היא מיושמת.ניתן לקבוע ששיטת המתקנים יעילה, ) הגליל העליוןבפרדסי
נתוני אם כי ). פחות מסבב אחד לעונה,  בממוצע–ריסוסי תיקון או תגבור (לחלוטין מספר הריסוסים 

 . לה בהשוואה לריסוס הסקסס פחות יעישיטהשהמצביעים על כך ) לכידת זכרים(הניטור 
פיקוח  מחייביישומה  ועומת ריסוסי הפיתיון עדין מסורבלת ויקרה לת המתקניםשיט, מבחינת כלכלית

 .נזקנגיעות לכדי תפתח ת כדי להבטיח שלא  כל שבועפרי קפדני
ום  מצגת סיכוכן "2011-2013: בדיקת מתקנים להדברת הזבוב בהדרים"מצורף סיכום של , לעיון נוסף(

 )."2013 ינואר -נושאי זבוב במכון "על 

 
 . מספר מתקנים לקטילת הזבוב: למטה

) גדות אגרו -ספרד , ביואיבריקה(טראפ -מורשים לשימוש בפרדס שני המתקנים שלמטה סרה) 2013(נכון להיום 
 ).מ"ביופיד בע(וביופיד 

 

 טראפ-טופ

 טפרי

 פליי-מד-נו

 ביופיד טראפ-סרה
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SIT) Sterile Insect Technique (המעוקריםחרקיםשיטת ה  
 
באזור נתון מפזרים  בשיטה זו. ת"להדברת הזפי  המיושמת,ביולוגית וידידותית מאוד לסביבהשיטה  זו

.  במפעליםת המיוצרים בשיטות תעשייתיו)מאות פרטים לדונם (זבובים מעוקריםכמויות גדולות של 
 הזבוב אוכלוסיית ו ביצים עקרותותמטילזבובים אלה מזדווגים עם הנקבות הפוריות וכתוצאה מכך הן 

  .הולכת ודועכת
 

הפיזיולוגיה , הגנטיקה, מאחורי השיטה עשרות שנים של מחקר על הביולוגיה: גידול תעשייתי
, )USDA ( עיקר המחקר נעשה במעבדות של משרד החקלאות האמריקאי.והאקולוגיה של הזבוב

ת קרינה עיקור הזבובים נעשה באמצעו, שכן ()IAEA (בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית
 ם" ובחסות ארגון המזון והחקלאות של האו)שימוש באנרגיה אטומית לצרכי שלוםכלומר , רדיואקטיבית

)FAO( .הזבובים המיוצרים במפעלים . השיטה מבוססת על היכולת לגדל את הזבוב בתנאים מלאכותיים
לזן זה הוכנסו . "8-וינה"בארץ משתמשים בזן . הינם מזנים מיוחדים שפותחו לצורך הגידול ההמוני

החביונה של גולם הנקבה היא ) א: (שתי תכונות עיקריות) הנדסה גנטיתשל לא (בתהליכים גנטיים 
 בארץ הטבעיות שנמצאה אחת המוטציותתכונה שנלקחה מ, בצבע לבן

 להדברה המכוןאת הל ינאשר , ר יורם רסלר"י ד"ע, 70-בסוף שנות ה
בעבר להפרדת הזכרים מהנקבות תכונה זו שמשה ) 2002 - 1975(ביולוגית 

,  לחוםרגישותנקבות ה) ב. (וכיום היא מאפשרת לשמר את איכות הזבובים
 קוטלת את הנקבות,  מעלות34 שעות ב 12הדגרת הביצים במשך , כלומר

שתי תכונות אלה מאפשרות גידול המוני . זכרים ללא נקבותוכך ניתן לגדל 
מפעל בינוני כמו כלומר " מוניה). " של נקבות1%פחות מ (של זכרים בלבד 

מפעל גדול כמו .  זבובים לשבוע מליון70 -מייצר כ שדה אליהוב, פליי-ביו
 .  מליון זבובים לשבוע3,000 -מייצר כ, מד בגואטמלה-מוסקה

 
ב של הזבוב מגיע ליומיים לפני הגחת הבוגר, בגמר ההתפתחות :עיקורה

. יצור הזרע באשכיםמערכת  למעט, ותפתחותבו הבוגר כמעט סיים את ה
 100בעוצמה של ) קרינת גמה( נחשפים הגלמים לקרינה מייננת בשלב זה

 . כבר יוצרזרע ש בתהליך יצירת הזרע ומעקרת את הקרינה זו פוגעת. גרי
 
 

הצבע הכתום , השקית ריקה מאוויר)  גלמים150,000~= ליטר  2.5-מכילה כ(  שקית עם גלמים מעוקרים:משמאל
  .בניטורמאוחר יותר  ולזיהויים בוגריםלסימון ההמשמשת בקה פלורוסנטית אשל הוא 

אבקה המעט והי  ז.מהכתוזוהרת  נקודהבתאורה הסגולה ניתן להבחין ב.  זכר עקר בהזדווגות:למטהמשמאל 
  עם האבקהכונס לאחר מכןש ו מהגולםגחהה העתבשל הזכר שנשלף מראשו  ה לפתילניוםקשנדב תפלורוסנטי

 . לראשו חזרה

 
 

מלווה השיטה במחקר , שייתי במקביל לייצור התע:פ"מו
על האקולוגיה ועל ההתנהגות של הזבובים המעוקרים וכן 

אלה נועדו על . בבקרה קפדנית של איכותם לאורך הייצור
של ) מינית(מנת להבטיח את השתתפותם הפעילה 

לשם כך יש לוודא שהזבובים יתנהגו כמו . הזבובים בשטח
זה עמוד . וגותזבובי הבר ויוכלו למשוך אליהם נקבות להזדו

אם הזבובים המעוקרים לא ימשכו את . התווך של השיטה
 .הן תזדווגנה עם זכרים פוריים והשיטה לא תפעל, הנקבות
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 כשהם בוגרים  המעוקרים מפוזרים בשטח הזבובים:פיזור הזבובים
אגר ממותק ( והדגרה עם מים ומזון  ימים לאחר הגחה4-5, כלומר, מינית

פיזור ) א: (יזור הזבובים נעשה בשתי שיטותעקרונית פ). עם סוכר
 השקיות נפתחות.  זכרים בשקית7,000 - כ,מתוך שקיות נייר, קרקעמ

השיטה . על מנת לקבל פיזור אחיד בשטחמטר  300 – 150 של במרחק
תחילה . מהאוויר פיזור) ב. () דונם1,000עד  (מתאימה לפרויקטים קטנים

אחר כך  למשך שעה ו2°Cמרדימים את הזבובים בטמפרטורה של 
המטוס טס . צוברים אותם למיכל מקורר שמותקן על מטוס הפיזור

כמו ( והזבובים מושלכים ממנו בזהירות ובאיטיות  מטר100 -בגובה של כ
) תלוי בטמפרטורה( וכעבור מספר שניות מטהצונחים מהם ). 'קונפטי'

 .)לרוב כשהם כבר על הקרקע (הם מתחממים ומתחילים להתעופף
כמות גדולה של (!) באחידות ובמהירות , שיטה זו ניתן לפזר ברציפותב

 ). דונם10,000~ (זבובים 
 

הזבובים אל מחוץ  להוצאת ,פליי-פרי פיתוח של מפעל ביו,  המסוע:משמאל
 .למטוס

 

 
SIT ארץ ביםמתנהלורים האחרונים שני העשב :ארץב 

 הראשון. ת"הזפילהדברת  SITשל  יםפרויקטמספר 
 ,)ב"הזה(ת זבוב הפירות בערבה דברהלפרויקט ה, והוותיק

-East-לפרויקט ה" כפרויקט היתכנות "1997החל בשנת 
Med בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה שנהגה בינלאומי ה

ברוח הסכמי (פרויקט זה . 1994בשנת , אטומית בווינה
ת מהמזרח " הזפיהכחדתשם למטרה את ) השלום דאז

, הרשות הפלסטינית, ישראל,  כולל מצריים–  כולוהתיכון
 התבצע בגושי ב"זההפרויקט . סוריה ולבנון, ירדן

אורך שלבצד הישראלי והירדני ההתיישבות והחקלאות 
הפרויקט הצליח להפחית במידה ניכרת את . הערבה

 זבובים למלכודת ליום 0.1 -בניטור נמוכה מ הרמה, כלומר ( לכדי רמה אפסיתאוכלוסיית הזבוב בערבה
מאחר והפרויקט לא הביא להכחדה מוחלטת . ב" לארה מהערבהפלפל יצוא כך התאפשר  ).בממוצע
 ".  הזבובדביר אתלה "במטרה שנים שהוא מתנהל 10-זה למעלה מ, ת מהאזור"של הזפי

 
יישום המכון מעורב בכל הניסויים לבחינת  היה 70-כבר משנות ה :SIT -וההמכון להדברה ביולוגית 

 בפרויקטים בינלאומיים . הבינלאומיEastMed- ה ופרויקטב" הזהון פרויקט וכן בתכנאזורהשיטה ב
 לבדיקה של ניטור נקבות ולשיפור תנאי ממוקדים בחסות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית

-EU( בחסות האיחוד האירופי המכון היה מעורב בפרויקט. ההדגרה של הזכרים עד לפיזורם בשטח
STREP “CLEANFRUIT” (תו הייתה להתאים את השמטר-SITבמסגרת זו המכון .  לפרויקטים קטנים יחסית

ר "עבודת דוקטורט של ד( המעוקר לכושרו הפיזי והמיני זכרעל היחס בין הזנת ההיה מעורב במחקר 
 באופן שיגרתי במקביל המכון ביצע). בועז יובל מהפקולטה לחקלאות' שגיא גבריאל בהנחיתו של פרופ

בדיקת תחרותיות בדיקת תעופה ו, כמו בדיקת עקרות, ל"ובים המעוקרים שהגיעו מחולזב איכותבדיקות 
 .מול זבובי הבר שבארץ) וכושר מיני(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :המקומיות מעדיפות להזדווגהנקבות  מי עם , בתנאים קרובים לטבעיים,בהם נבדק כלובי רשת במכון
 . הפוריים זבובי הברעםהזבובים המעוקרים או עם 

מטוס ססנה חד מנועי המשמש לפיזור 
 זבובים מהאוויר
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ב התבסס על זבובים "מתחילתו פרויקט הזה : מפעל לייצור זבובים מעוקרים–שדה אליהו , פליי-ביו
 50-מעוקרים מגואטמלה שהגיעו בדרך כלל אחרי תלאות טיסה ועיכובים שגרמו להם להיות למעלה מ

יזית רובם הגיחו ואיכותם הפ: מעניין לציין שהזבובים בתנאי משלוח אלו לא מתו. [ללא חמצן(!!) שעות 
 ליצור זבובים מעוקרים" פליי-ביו"הוקם בקיבוץ שדה אליהו מפעל  2005בשנת ]. והמינית הייתה סבירה

ות מדיניבת א תלולבאופן שוטף ול, וחיוניים זבובים איכותיים המפעל המקומי החל לספק. "כחול לבן"
  נוספיםפרויקטים ל זמינות הזבובים אפשרה להרחיב את השיטה .חברות ונמלי התעופה ושל ,מכסשל ה

 בפרדס האזורי בעמק בית שאן, בנגב המערבישפרדסים הגושי  ב- בהצלחה בהדרים םמיוש SITכיום ו
ירדו כמעט , באזורים בהם מיושמת השיטה. הגולןת מרשל חבל לכיש ובמטעים ל בגושי הכרמים שוכן 

 .לחלוטין מספר הריסוסים הנדרשים
 

 
  זו לא מילה גסה– סניטציה

 
 להבשלת פרי הפריחה מאוחרת שהביא) א( : להימצאות פרי לא מסחרי עיקריותסיבותשתי שנן בפרדס י
לפני  של פרי ירוק קטיף ב:סיבותגם לקטיף חלקי מספר . קטיף חלקי) ב(; )תהחקלאי( עיתושלא ב

עצים סבוכים מקשים ומאטים את ; הרבה פירות חומקים מהעין ,) או סצומהלמשל פומלית (שבירת צבע
של דרישות השוק העדר קטיף ב ; משאיר אחרים על העץ,מסויםפרי  גודל לפיקטיף סלקטיבי ; ףהקטי

 ת פרי שנשאר בשל על העצים מהווה אסם"מבחינת הזפי, "תירוץ"ה לא משנה .או מחסור בידיים עובדות
גו עם הזדווהן מקומיות שבין אם הגיעו מרחוק ובין אם  (נקבות פוריותבשטח נמצאות מספר אם . רבייה

לכן סניטציה קפדנית היא .  ימנע מהן להעמיד אוכלוסיה גדולהפירות זמיניםשל  מיעוט )זכרים פוריים
, לדוגמא. השאיפה היא להגיע לרמת ניקיון נמוכה מאוד כשSIT -אחד מעמודי התווך עליו עומד ה

 .עומדת סביב פרי אחד לעשרה עציםרמת הסניטציה , המערבינגב  בSIT- הרויקטבפ
 

 :עולים הנתונים הבאים, דיקות שנערכו בארץ בהקשר לסניטציהמב

שומר על איכותו כפונדקאי  ,על הארץ פרי בשל .נקבות הזבוב מטילות גם בפרי שנמצא על הארץ .1
 .)בקיץ(וכשבועיים ) בחורף(חודש כבמשך 

 .אשכולית אחת בפרדס מסוגלת להוות מצע התפתחות לעשרות זבובים .2

אוכלוסיית הזבוב , )ברמה של פחות ממפרי אחד לעץ(קפדנית  יהבפרדסים בהם נשמרה סניטצ .3
 .הייתה משמעותית נמוכה

 פחות נמשכים לפיתיון,  הזבובים פחות רעביםומהווה מקור הזנה לבוגרים ונוכחותהנרקב פרי הנשר  .4
בפרדסים בהם נושא הנשר הוזנח . הדברהל פריעעלול להכך פרי הנשר ו. ופחות נקטלים מהסקסס

 . לרסס יותר נגד זבובהיה צורך

 . על ידי קטיף מלאוניתן להפחיתה בעיקר בזמן הקטיף' בשמיים'עלות הסניטציה אינה  .5
  

לסילוק הפרי מהמטע יש חשיבות רבה בהפחתת , כלומר
הורדת הפרי לקרקע אינה פותרת את . אוכלוסיית הזבוב

ויש לדאוג ) סתיו ואביב(במיוחד לא בעונות החמות , הבעיה
ו לריסוקו על מנת שלא יהווה בסיס להתפתחות לסילוקו א

 .האוכלוסייה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הפרי תלישה והסרתחלקת נובה לאחר קטיף סניטציה ל, משמאל
 . )2007(שנשאר על העצים לאחר הקטיף המסחרי 
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. אינו מונע מהרימות להמשיך ולהתפתח ברסק, מצא שריסוק פרי שכבר יש בו זבובנבמחקר בהוואי 
מכאן עולה שאם רוצים במסגרת . רוסקמ הזבוב הבוגרת אינה נמשכת להטלה בפרי נקבת, לעומת זאת

כל עוד הפרי שנשאר אינו , יש לבצע זאת מיד לאחר הקטיף, פעילות הסניטציה לרסק את הפרי במטע
 .נגוע בזבוב

 

 
 ריסוקו בשטח על כהכנה לקראתהעצים שורות לאורך המרווח שבין  ,סניטציהשנמצאה בקטיף  ,ריכוז שארית הפרי

 .)2011צאלים (  שתעבור בין השורותתרסקמהידי 
 
 

חול או אדמת ,  גלמים של זבוב הונחו מתחת לשכבת וורמקוליט,שפיתחנומבחן ב :קבירת פרי באדמה
המבחן הראה שלמרות שנמצא . יכולתם של הבוגרים להגיחעל מנת לבדוק את , שונים פרדס בעומקים
 50, מ" ס35לתו להגיח בקלות מאדמת פרדס בעומק יש ביכו, לרוב בעומק רדוד בקרקע שהזבוב מתגלם

לא ברור מדוע יש לזבוב יכולת  .)ראה כרזה מצורפת מהכנס של החברה האנטומולוגית(מ " ס70ואף 
מבחינה  ).בקרקע למשל בתוך סדקים( יותר עמוק מתגלם זבוב למצבים בהם ההיא נועדהיתכן ש .זוכ

משרתת יותר את ,  של כמה סנטימטרו בשכבת אדמהוכיסויבשוחה רדודה  קבירת פרי נגוע ,מעשית
כרזה בנושא שהוצגה בכנס החברה באתר ראה  (.ו מאשר את ההתמודדות ב)הגנה פיזית (הזבוב

 )2008 - האנטומולוגית
 
 

 הזבוב כמזיק הסגר 
 

 עקיף לנזק גם גורם ת"הזפי, נגדו הנדרשות ההדברה ולעלות לפרי מסב שהזבוב הישיר לנזק מעבר
 בהם קיימים אך מצוי לא הזבוב בהן מדינות. ליצוא שיווקי מכשול מהווה נוכחותו – ביותר ימשמעות

" הסגר מזיק"כ ת"הזפי את הגדירו, ואוסטרליה קוריאה, יפן, ב"ארה כמו, להתפתחותו נוחים תנאים
 המוט ענף בהיותו, הישראלי ההדרים ענף. פלישתו את למנוע כדי פיטוסניטריות הסגר חומות והקימו

 .הסגר כמזיק ת"הזפי של ממעמדו מאוד סובל, ייצוא למדינות ותוצרת של משמעותי פלח המכוון יצוא
 

 הן לפני -יצוא פרי למדינות הסגר מותנה בטיפול קפדני ומחמיר נגד הזבוב :  אחר קטיףטיפולי קור
רי נגוע להבטיח שגם אם חמק פ, במטע או בפרדס להבטחת נגיעות אפסית והן אחרי הקטיף, הקטיף

עובר הפרי טיפול קור מיוחד , על מנת לייצא פרי מישראל למדינות אלה. לא יהיה בו זבוב חי, למשלוח
 בטיפול זה מקורר הפרי כמעט עד קפיאה .לארצות אילו המזיק המסיר כל חשש מפני העברתוממושך 

ורה זו למשך הוא מאוחסן בטמפרט, ומהרגע שהטמפרטורה הנמוכה חדרה למרכז הפרי) 1.5°Cסביב (
לא , טיפול קצר מידי). מדויק לכל זן הותאם פרוטוקול של טמפרטורה ומשך טיפול(למעלה משבועיים 

ת הוא תהליך "התאמה של פרוטוקול לטיפול קור להשמדת הזפי. מבטיח תמותה מלאה של הזבוב
ן משרד לבי) יפן, למשל(שמתבצעת תוך שיתוף פעולה הדוק בין משרד החקלאות של מדינת ההסגר 

 .החקלאות ופיתוח הכפר הישראלי כשהמכון להדברה ביולוגית הוא הגוף המבצע
 

לאחר שנקבעת הטמפרטורה הרצויה לטיפול  . ארבעה שלבים– התאמה של פרוטוקול לטיפול קור
תוך פגיעה מזערית , טמפרטורה נמוכה ביותר בה ניתן לאחסן את הפרי למשך כשלושה שבועות(הקור 

התהליך מתבצע . זהו תהליך איטי יחסית שנמשך לרוב כשלוש עונות.  תהליך ההתאמהמתחיל) באיכותו
מציאת דרך לאלח את ) א(: לחוד לכל זן של הדרים המיועד ליצוא והוא מורכב מארבעה שלבים

; ותזמון הופעת שלוש דרגות ההתפתחות השונות, לרוב על ידי הזרקת ביצים למרכז הפרי, הפרי בזבוב
 מציאת משך זמן )ג(; ל"טמפרטורה הנב לקור ת ההתפתחות העמידה ביותרמציאת דרג) ב(

ל אשר גורם לקטילה מלאה של " של הפרי עם דרגת ההתפתחות העמידה בטמפרטורה הנהאחסון
אכן מבטיח ,  המראה שמשך הזמן שנמצא בשלב הקודםניסוי בקנה מידה דמוי מסחרי )ד(; הזבוב

לאחר אישור , בתום התהליך, כשמדובר ביצוא ליפן. ת משך הטיפולפרי ללא זבובים חיים ויכול להוות א
" ניסוי אשרור"מתבצע , הרשות היפנית והישראלית שארבעת השלבים בוצעו לשביעות רצונם המלאה

הטמפרטורה . בו חוזרים על הניסוי בקנה המידה הגדול של השלב הרביעי, בנוכחות מומחה מיפן
הדיוק לכן .  לטיפול נקבעת כסף הטמפרטורה המרביתטוקול הפרוהמזערית שנמדדת בשלבי התאמת
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תא קור או מכולה (והן בטמפרטורה של מתקן הקירור ) כיול ואיכות הרגשים (מדידת הטמפרטורההן ב
 . הפרוטוקול שמתקבל מחייב ואין לחרוג ממנו בשלבי היישום .תהליךהלאורך כל חשוב ביותר ) ניסיונית

 
, פומלו, לוגית התאים פרוטוקולים ליפן של טיפולי קור לייצוא אשכוליתעד היום המכון להדברה ביו

ב של "ארהולאחרונה ל, יצוא פומליתקוריאה של יל, וכן אפרסמון', אור'מנדרינה , לימון, תפוז, פומלית
 .תמר ברהי טרי יצוא

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לה ניסיונית לבדיקת מכו; )להתפתחות הזבוב(פרי מאולח בהדגרה :  מלמעלה משמאל ועם כוון השעון:בתמונות
גיוס ; הטענת הפרי במכולת הקירור וחיווט רגשי הטמפרטורה; )ניצבת במפעלים ליצוא הדרים באשדוד(טיפולי קור 

מרץ ', אור'ניסוי (חיפוש אחר רימות חיות סינון ו, סחיטה, חיתוך: כון לבדיקת הפרי לאחר טיפול הקורכל חברי המ
2009.(  

 

 
עם מזרק , )2007(לסצומה ירוקה  ;)2009', אור'(למרכז הפרי על ידי מזרק אוטומטי : אלימין לשממ –הזרקת ביצים 

 )2007ברהי (לקדח בתוך תמר ידני 


