
 במיזם הדרומי 2016סיכום עונת 

 זבוב האפרסק
 ניסויים ותצפיות

 

 ר יואב גזית"ד
 ש ישראל כהן"המכון להדברה ביולוגית ע

 ההדריםענף , מועצת הצמחים



 מזרח אסיה-ודרום -דרום: מקורו

 אפרסק ומנגו, בעיקר גויאבה(: מינים 50מעל )רב פונדקאים 

 .משמש תאנה והדרים: אחריהם

 (סכנה ליצוא)נחשב מזיק הסגר בהרבה מדינות יעד חשובות 

 מאז הוא נפוץ ברוב שטחה החקלאי 1993במצרים התבסס בשנת 

 נמצא גם בלבנון

יש דיווחים (: ת"זפי)מתחרה אגרסיבי בזבוב הפירות הים תיכוני 

 .ת"הזפידחק את א "על מקומות שבהם נכחו שני המינים וז



 האיום על היצוא
 

 (עדין מייבאים פרי ממצרים)אירופה 
 לפי שעה אין איום אבל תיתכן החמרה בדרישות

 ב"ארה
 ז ומנדרינות"לת ת"הנהוג לזפידורשת החרפה של טיפול הקור 

 יפן
 לא ברור מה תהיינה ההשלכות

 ירדן
 עצר את יצוא המנגו EPPO-הפרסום ב

 קניה וקוריאה, פ"דרא, דרום אמריקה
 תיתכן הפסקת יצוא

 (קור או חום)בחלקן צפוי שידרשו טיפולים לפרי 

 

 



הסגר לזבוב האפרסקמדינות   

 יפן
 סין

 קוריאה
 רוסיה
 ירדן

 אוסטרליה
 ניו זילנד

 פ"דרא
 קניה

 ב"ארה
 ?...אירופה



 הדלועיםולזבוב ( גדול ממנו)לזבוב הזית הזבוב דומה : המורפולוגי

 הדלועים. ז הזית. ז



 ,באתר של מועצת הצמחים

 ,  מדור של המכון להדברה ביולוגיתה

 :תיקייה של זבוב האפרסקה
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 :בתיקייה של זבוב האפרסק

 עזר להכרת זבוב האפרסקדף 



 ?מוקדם של הרימהזיהוי 
 א"ת לרימה של ז"אין הבדל בין רימה של זפיבעין ובזכוכית מגדלת 
 הנשימה הקדמייםיש הבדל בפתחי  –במיקרוסקופ 

 א"ז ת"זפי



 ME –מתיל יוגנול 

 חומר טבעי המצוי במספר שמנים ארומטיים של צמחים
 (אניס)ושומר ( בזיליקום)ריחן , לימונית, פלפל, אגוז מוסקט)

 א"כולל ז Bactroceraמושך זכרים של מספר מינים של זבובי פירות מהסוג 

 סבורים שהחומר משמש מרכיב ביצירת פרומון המין של הזכר

 משמש לניטור ME –( מאות מטרים לפחות)ממרחק נמשך לחומר הזכר 

 



MAT 
 :א"של זכרי זלהשמדה  MEב שימוש 

מלתיון   + MEשל קטילה -טפטוף נקודות משיכה :בעבר
מטרים על מנת לקטול את הזכרים  מאות של כמה במרחקים 

אפקט דומה  )ולהביא לכך שהנקבות לא תהינה מזווגות 
בארץ התקבל הרושם   –אבל (. לשיטת הזכרים המעוקרים

 .שהשיטה לא מספיק יעילה כשרמות האוכלוסייה גבוהות

שיטה מסורבלת  . תליית בקבוקים עם מים ומתיל יוגנול :היום
נראה שלכאורה היא יותר , נלכדיםזכרים כיוון שהרבה אבל 
 .יעילה

 .לבן זוגולחכות תמשיך לחפש לא מזווגת נקבה  :החיסרון

 למעלה משנה... לה זמןיש 



 גידול הזבוב בהסגר
 אלפי גלמים לשבועמה כ, צ"להגהביחידת ההסגר של השירותים 

   2014באוגוסט מלא ריענון , 2012המושבה מאוגוסט 

 :קטנים שלניסויים מאפשר ללמוד על הביולוגיה של הזבוב ולבצע 
 (כהכנה לטיפולים אחר קטיף) אילוח פרי( ב); טוקסיקולוגיה( א)



 ":אקטימל"יחידות א על "זגידול 
 בקבוקון מנוקב ובתוכו מבחנה מחוררת עם מיץ תפוזים



 ":טול"א ב"זגידול 
כלוב רשת ובו כמה אלפי פרטים  

 מצוידים במים ובמזון
ההטלה מבעד לרשת והביצים נופלות 

 אל אמבט מים
 בקרוב נוכל לעבור לשיטה זו





 ביולוגיה
 15.5 8 (חודשים)משך חיים 

 23 4 (ימים)הבשלה מינית במעבדה 

> 10 10 (ימים)הבשלה מינית בטבע   

 650מעל  800מעל  הטלת ביצים

 24 24 (ימים)מביצה עד בוגר 

 10עד  10עד  ביצים לעקיצה

 כמה עשרות כמה עשרות הטלה יומית



 ביולוגיה
הצהרים בבוקר ואחר מינית פעילות  בערב לפני שקיעה 

 בקרקע בקרקע התגלמות

 השכם בבוקר בבוקר הגחת בוגרים

 24-35 24-33 טמפרטורה מיטבית

 12.5 12.5 סף התפתחות

 מ"ק 40< מ"ק 30< מרחק תעופה



 :טוקסיקולוגיה בהסגר

 בעקבות אכילה של פיתיון מורעל או בעקבות מגע – רעילות

 חומרים מעוררי אכילה בזבוב - טעם

 מה קורה בשטחאין להסיק מכאן 

 לחומריםלא מבחינת משיכת הזבוב במיוחד 



 פיתיון ממותק
 (וסקסס בומינל: מקובל לזבובי פירות, על בסיס מזון חלבוני)

 סוכר לקבלת אכילה משמעותית 10%בתוספת 

אין אכילה –ריכוז גבוה   

50% 



 א"יון לא רעיל לזמלת
 באכילהבמגע ולא לא 

2012    2015 



 א"רעיל לז הספינוזד



 א"רעיל לזגם הסקסס 



 א"סקסס לז
 מתכון לריסוס מהקרקע באזור מיושב

 סקסס 10%
 (ת"כי לא שכחנו שיש זפי)

 סוכר 10%
 (א אוהב מתוק"כי ז)

 (ppm 100) טרייסר 0.1%
 (כי אולי הסקסס הדליל לא מספיק רעיל)



ממצאי רעילות  
 חומרי הדברה

 ppm 5 ppm 7.6 ספינוזד

 ppm* 50 ppm 50 טלסטאר

 ppm <10 ppm 1000< (אבמקטין) ורטימק

 *50 ppm* >40 ppm> (Dinotefuran)ִאיּפֹון 

 *ppm* >5,000 ppm 5,000< מוספילן

 *ppn >10,000 ppm 700 מלתיון

לא התקבלה תמותה מלאה *  



 פעילות בשטח
 לפעילות בשטחא "תשל במטרופולין ניצול העובדה שהזבוב נוכח 

 א סביב פצע בפומלו"התקבצות זכרים של ז
 צילם עמי הברמן



 חומרי משיכה לנקבות
 (צ"מהגהפ עם עמי הברמן ונדב עזרא "בשת)

 

 ?איך בודקים
 א"תשל במטרופולין 

 בבוסתנים בהם נרשמה לכידה גבוהה של זכרים
 עם פיתיונות שונים( טראפ-סרה)תולים בקבוקים 

 לכידה של נקבות( רותי עקיבא בודקת, כלומר)ובודקים 



 1ניסוי 



 חומרי משיכה לנקבות
 (צ"מהגהפ עם עמי הברמן ונדב עזרא "בשת)

 

 בעיות
 השיטה מתאימה לבדיקת פיתיונות נוזליים

 (משיכה וקטילה)" מגנט"או " ביופיד"לא לפיתיונות כמו 
 לכידת של זכרים לא מצביעה על אוכלוסיית הנקבות 

 בין האתרים ובין המועדים עצומהיש שונות 



 חומרי משיכה
 

 בולטים
 (גדות אגרו, נציגה בארץ)סטארכה 

NMF (בי-ביו) 
 

 אבל
 ללכידת הנקבות ME -בין לכידות הזכרים ב

 (X 100)סדרי גודל יש כשני 
 או ש

 (למזון חלבונימשיכה חלשה ) הפיתיונות חלשים מאוד
 או ש

 (פרומון-לפרהמשיכה ) ME-הזכר למשיכת 

 ארוך בהרבהחזקה בהרבה ולכן מגיע מטווח 



 מזרח אסיה-ודרום -דרום: מקורו

 אפרסק ומנגו, בעיקר גויאבה(: מינים 50מעל )רב פונדקאים 

 .משמש תאנה והדרים: אחריהם

 (סכנה ליצוא)נחשב מזיק הסגר בהרבה מדינות יעד חשובות 

 מאז הוא נפוץ ברוב שטחה החקלאי 1993במצרים התבסס בשנת 

 נמצא גם בלבנון

יש דיווחים (: ת"זפי)מתחרה אגרסיבי בזבוב הפירות הים תיכוני 

 .ת"הזפידחק את א "על מקומות שבהם נכחו שני המינים וז



זפי"תזונטהגלמיםפרי

441225אפרסק

40530אפרסק

22112מיכל

22914מיכל

21113אפרסק

18117אפרסק

1849מיכל

1755מיכל

15114אפרסק

1512מיכל

1151מיכל

1055אפרסק

1081מיכל

751אפרסק

761אפרסק

411מיכל

321מיכל

 ?האם יש תחרות בתוך הפרי

( אילוח טבעי)הדגרת פירות שנאספו בשטח 

 באופן מבודד



א שורדות טוב יותר  "רימות של ז

 ת  "מאלה של זפי

 בסביבה עם מעט מזון
 (ר מור סלומון"ד)

 



 מדגמים שונים 9 -פירות מ 158במצב מבודד  הודגרועד כה 

 גלמים   1,100מהפירות היו נגועים בזבוב והניבו  122

 ת"בוגרים של זפי 734 -א ו"בוגרים של ז 99מהגלמים הגיחו 

 

 :הזבובים יחדשני התפתחו פירות  17 -ב

 ת"זפי 46 -א ו"ז 36מיכל יצאו קלמנטינות  9 -מ

 ת"זפי 86 -א ו"ז 56אפרסקים יצאו  8 -מ

 

 כלומר

 באותו פרי להתאחסןעקרונית שני הזבובים יכולים 



 הדברה ביולוגית קלאסית
 טבעייםאקלום ופיזור אויבים , יבוא

 ובזבוב האפרסק ת"בזפילטיפול 
 Fopius caudatus -טפיל ביצה גולם  :בתמונה



 א"של תפיזור צרעות ממוקד במטרופולין 
Fopius arisanus, Aganaspis daci, F. caudatus 



 היה ויתבסס בארץ
להשמדתושיטות דרושות   

 טיפולים אחר קטיף



 א"לאור האיום של ז
 טיפולי קור אחר קטיף להשמדתו

צ נבנתה מעבדת הסגר ייעודית  "להגהבשירותים •
 א"בזלניסויים בטיפולי קור 

 חדר גידול למושבה•

 ניסויים והדגרה  , חדר לאילוח פרי•



 ניסויים באילוח פרי

 ביציםאיסוף 

 הזרקת ביצים להדרים



 אילוח מלאכותי של תמר



 ריקבון בפרי אחרי האילוח
 בעיקר בפרי בשל לקראת סוף העונה שלו



 ת"א לזפי"השוואת עמידות לקור בין ז

 2.4°C -בלבנה באשכולית 

 1.0°C -ב ברהיבתמר 

 2.2°C -וב 1.5°C -ב : הול-בטבורי ניו



 אביבבתל פיקוס השדרות 
(Ficus microcarpa )מופיע ברשימת הפונדקאים של זבוב האפרסק 

 ....עצים 25,000 -כ כ"יש בעיר בסה, א"האגרונום הראשי של ת, גבריאליחיים לפי 



 :בפייסבוק חפשו אותנו גם
 כהןש ישראל "המכון להדברה ביולוגית ע



 תודה


