זבוב האפרסק בישראל – נכון להיום
יואב גזית
המכון להדברה ביולוגית ,ענף ההדרים ,מועצת הצמחים

רקע
רב-פונדקאים :זבוב האפרסק (ז"א)Bactrocera zonata ,

הפירות
זבובי
למשפחת
משתייך
),(Saunders
( )Tephritidaeשחלקם מהווים מזיקים לחקלאות .בדומה
לזבוב הפירות הים תיכוני (זפי"ת) ,וגם מין זה הוא רב
פונדקאים ,כשידועים למעלה מ 50 -מינים של פירות
וירקות אותם הוא תוקף .העיקריים שביניהם :שסק,
פסיפלורה ,אבוקדו ,אנונה ,רימון ,שיזף הודי ,חבוש,
אגס ,תפוח וכן בדלועים ובירקות כמו עגבנייה ופלפל.
מתחרה אגרסיבי :זבוב האפרסק נחשב מתחרה
אגרסיבי של זפי"ת .יש נם דווחים ממצריים ,ומראוניון
שבמקומות בהם נמצאו שני הזבובים ,ז"א דחק לגמרי
את הזפי"ת.

זבוב האפרסק

תפוצה :מוצאו של ז"א בדרום-דרום מזרחה של יבשת אסיה :הודו ,אינדונזיה ,לאוס ,סרילנקה ,תאילנד
ווייטנאם .משם התפשט הזבוב לבנגלדש ,מיאנמר ,נפאל ,פקיסטאן ,ערב הסעודית ,עומן ,תימן וכן
למאוריציוס וראוניון ,שבאוקיאנוס ההודי .במצרים הזבוב התגלה בפעם הראשונה ב 1912-ושוב בשנת
 1995ומאז התפשט לכל האזור החקלאי .בשנים האחרונות ז"א חדר גם ללבנון .בישראל התגלה ז"א
לראשונה בשנת  ,1999במפגש הגבולות של ישראל -מצרים ורצועת עזה .בעקבות פעילות המניעה
וההדברה שהובילו השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות ,נוכחותו במשך למעלה
מעשור הייתה באזור זה בלבד והתבטאה בלכידות ספורות ואקראיות של זכרים במלכודות הניטור.
לאחרונה הופיעה אוכלוסייה של הזבוב באזור העירוני של גוש דן וכיום ( )2015פעילות ההדברה
והמניעה תוחמת אותה לאזור זה .בשל תפוצתו במדינות העולם השלישי המחקר עליו יחסית מועט.

נקבות של זבוב האפרסק ,בקצה הבטן נדן בתוכו מקופל טלסקופית צינור ההטלה
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מזיק הסגר :הזבוב נחשב מזיק הסגר המאיים על
ייצוא הפירות הישראלי .אשתקד ישראל פרסמה
בEuropean and Mediterranean Plant Protection -
 )EPPO( Organizationעל התפרצות הזבוב בגוש
דן ולפי שעה ( )2015עוד לא ברורות ההשלכות
לכך .באירופה ז"א עדין לא מהווה מגבלה (הם
מייבאים פרי ממצרים) ,אולם תיתכן הערכה
מחדש לגביו והחמרה בדרישות .ארה"ב,
בעקבות ממצאים (לא חד משמעיים) לפיהם ז"א
מעט עמיד יותר לקור מאשר הזפי"ת ,דורשת
החרפה של טיפול הקור המקובל לזפי"ת .ירדן,
עצרה את יצוא המנגו מישראל .במדינות הסגר
נוספות תיתכן החמרה של הדרישות לטיפול אחר
קטיף לפרי ,כמו טיפולי קור (להדרים) או חום
(למנגו) ואף הפסקה של היצוא.

מושבת זבוב האפרסק ביחידת ההסגר
של השירותים להגה"צ ולביקורת

הזבוב בהסגר :זה כמה זמן שצוות המכון להדברה
ביולוגית מגדל בבית דגן ,בחדרי ההסגר של השירותים
להגנת הצומח ולביקורת (הגה"צ) של משרד החקלאות
מושבה של ז"א והיא משמשת( :א) ללימוד בסיסי של גידול
הזבוב בתנאים מלאכותיים; (ב) לבדיקת רעילות של חומרי
הדברה שונים; (ג) ללימוד שיטות לאילוח פרי לצורך ניסוי
טיפולים אחר קטיף; ו( -ד) לבדיקות ביולוגיות שונות
שיכולות להיעשות במגבלות ההסגר .הגידול מבוסס על
כלובי פרספקס בנפח  36ליטר עם כ 3,000 -בוגרים.
המושבה מונה כמה אלפי פרטים המתרבים בקצב של
כמה אלפי גלמים בשבוע (לשם השוואה ,מושבת הזפי"ת
במכון גדולה פי .)20
יחידות ההטלה :לפי שעה ,זבוב האפרסק אינו מטיל
מבעד לרשת כמו זפי"ת אלא ביחידת מלאכותיות להטלה.
אלה מבוססות על בקבוקוני פלסטיק בנפח  100מ"ל
(אקטימל ,דנונה) עם דופן מנוקבת כ 2-ס"מ מעל התחתית
ועם מעט מים בתחתית הבקבוק .לתוך כל בקבוק מוכנסת
מבחנה מפלסטיק בנפח  50מ"ל בה נקדחו  4חורים בקוטר
 8מ"מ ,ובתוכה כ 5-10-מ"ל מיץ תפוזים .הנקבה מריחה את
המיץ מבעד לנקבים שבבקבוק ,מחדירה את צינור ההטלה
(שאינו מגיע למבחנת הפלסטיק) ומטילה ביצים לחלל
שבין דופן הבקבוקון למבחנה אשר נופלות למים
שבתחתית הבקבוקון .בממוצע כל יחידת הטלה כזו
"מניבה" כ 0.25 -מ"ל ביצים (~ 3,500ביצים) ליממה.

יחידת הטלה

איסוף וזריעת הביצים :פעם ביומיים  -שלושה נאספים
הביצים מהיחידות ונזרעים בצלחות חד פעמיות על גבי מצע
מזון לזחלים המבוסס על זה של הזפי"ת (אבקת שמרי
בירה ,סוכר ,סובין ,מים וחומצת מלח להורדת ה)pH -
למעט החומר המשמר :במצע לז"א אנו משתמשים בסודיום
בנזואט במקום בניפגין .הצלחות עם המזון והביצים
מועברות לארון גידול וכעבור  8-10ימים הרימות המפותחות
קופצות מהמזון למגש בתחתית הארון.
ארון הגידול

2

הביולוגיה של הזבוב
תלות בטמפרטורה :סף ההתפתחות של הזבוב הוא  .12.6Cכלומר ,בטמפרטורה נמוכה יותר הזבוב
עדין חי אולם התפתחותו נעצרת ,ביצים לא תבקענה ורימות וגלמים לא יתפתחו .הטמפרטורה המיטבית
להתפתחותו היא  .25-30°Cבקיץ מחזור החיים שלו (מהטלת הביצה עד לבגרות המינית של הצאצאים)
נמשך כחודש וחצי .בחורף קר המחזור עשוי להתארך פי שלושה .גם בזבוב זה חשוב לציין
שהטמפרטורות שנחשבות קטלניות לזבוב הן רק סביב אפס מעלות ומטה (בדומה לתנאי הקור
הדרושים להשמדת זפי"ת) .בהשוואה לזפי"ת ,ז"א מעדיף אזורים חמים וטרופיים יותר אולם הופעתו
במצרים ,ישראל ואף בלבנון מצביעה על כך שהוא מסוגל לשרוד גם חורפים קרים יחסית.
ההזדווגות :הפעילות המינית וההזדווגות מתרחשים בשעות הדמדומים סמוך לחשיכה .ההזדווגות
ממושכת .במהלכה אוגרת הנקבה את הזרע שמועבר אליה בשני כיסי זרע (.)spermathecae
העקיצה והביצים :נקבה אחת מטילה במהלך חייה מעל שש מאות ביצים .בכל יום היא מטילה כמה
צרורות כשבכל צרור פחות מ 10-ביצים .לנקבה צינור הטלה דמויי מחט המשמש גם לניקוב הקליפה
והחדרת הביצים לעומק בן כ 2 -מ"מ מתחת לקליפה .העקיצה דומה מאוד לעקיצה של הזפי"ת וגם כן
נראית כנקב באורך  1מ"מ לעיתים דמוי סהר .הביצה דומה מאוד לזו של הזפי"ת  -צבעה לבן מבריק
וצורתה מוארכת ומכופפת מעט (כמו בננה) אורכה כ 1.2 -מ"מ וקוטרה  0.2מ"מ.
הביצה והרימה :הרימה בוקעת כעבור  3ימים וגם היא דומה מאוד במראה ובגודל לרימה של הזפי"ת
ובאופן מעשי לא ניתן להבדיל ביניהן .במהלך  5-6ימים גדלה הרימה תוך כדי כך שהיא עוברת שלוש
דרגות התפתחות ומגיעה לאורך של כ 10-מ"מ.
פתחי הנשימה של הרימה :את שני הפתחים הקדמיים ניתן לראות רק בהגדלה רבה (בינוקולר או
מיקרוסקופ אור ,ראה צילום) .הפתחים נראים כשתי "חנוכיות" עם " 13-15קנים" קצרים בכל אחת.
במספר הקנים הללו הם נבדלים מפתחי הנשימה של הזפי"ת להם  8-10קנים בלבד (ראה תמונה) .פתחי
הנשימה האחוריים דומים לאלה של הזפי"ת ונראים כשתי נקודות חומות .אך עדין ,בשל הדמיון הרב
שיש בין רימות של זבובים שונים ,בדרך כלל הגדרת המין נעשית לפי הבוגר ולא לפי הרימה.

פתחי הנשימה הקדמיים של הרימה .מימין של ז"א (מעל  10קנים) ,ומשמאל של זפי"ת (פחות מ 10-קנים)

3

החביונה :לאחר שסיימה את ההתפתחות הרימה מנקבת את הפרי ,יוצאת ומתחילה להתנועע בקפיצות
עד שהיא מגיעה למצע נוח להתגלמות ,בדרך כלל בקרקע .הגולם ,חבוי בתוך 'חביונה' הדומה מאוד לזו
של הזפי"ת.

חביונות של זבוב האפרסק (ז"א) ושל זבוב הפירות הים תיכוני (זפי"ת) .הקצה הבטני של החביונה של ז"א (טור
החביונות השמאלי והחביונה העליונה שצילום מימין) בולט בהשוואה לזה של הזפי"ת .צילום :ד"ר רועי כספי.

הבוגר :כעבור כ 9 -ימים הבוגר מגיח מהגולם דרך קדמת החביונה ,נדחק ומוצא את דרכו החוצה
מהאדמה .אז הוא נעמד על משטח אנכי ,פורש ומיבש את כנפיו .הבוגר של ז"א מעט ארוך ביחס לבוגר
של הזפי"ת .צבע גופו חום עם כמה כתמים צהובים על
החזה כשבולטים ביניהם שני פסי אורך צהובים לאורך
שני צידי החזה .הכנפיים צרות יחסית ,שקופות למעט
עורק כהה לאורך השוליים הקדמיים וכתם נקודתי חום-
שחור בקצה הכנף .הבוגר חי כמה חודשים.
במכון יש תיעוד של נקבה שחיה במשך  15חודשים
( 1.3שנים).

אילוסטרציה של ז"א בוגר

L.E. Carroll, I.M. White, A. Freidberg, A.L. Norrbom, M.J.
Dallwitz, and F.C. Thompson. 2002 onwards. Pest fruit flies
of the world. Version: 8th December 2006
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הבשלה מינית .הבוגרים מגיעים לבגרות מינית לאחר תקופה משמעותית של כחודש .במעבדה תקופה
זו נמשכת בין  3-4שבועות.
תזונת הבוגר :כמו כל זבובי הפירות ,גם בוגר הז"א זקוק ,מעבר לסוכר ,למזון חלבוני .תפריט הבוגר
מבוסס על חלבונים מפורקים הנמצאים בשטח כמו לשלשות של ציפורים ולטאות ,רקב (צמחים או בעלי
חיים) ,חיידקים המצויים על פני העלים ,בטל דבש של כנימות וכן במיצים ורקב שניגרים מפירות פגועים.
המשיכה למתיל יוגנול :הזכר של ז"א נמשך מאוד לחומר הטבעי מתיל יוגנול.)ME( methyl euganol ,
חומר זה הוא למעשה פָּרַ ה-פרומון ,כלומר חומר טבעי או סינתטי שפועל על הזבוב כמו פרומון משיכה.
ה ME-מצוי במספר שמנים ארומתיים של צמחים כמו אגוז מוסקט ,פלפל ,לימונית ,לענה דרקונית ,ריחן
(בזיליקום) ושומר (אניס) החומר מושך מספר מינים של זבובים ממשפחת ה( Bactrocera -לא את כולם)
כולל את ז"א.
סיבת המשיכה ל :ME-משערים שהמשיכה של הזכר ל ME-דומה למשיכה של הזכר של זבוב ממין
הקרוב :זבוב הפירות המזרחי ( .)Bactrocera dorsalisבזבוב הפירות המזרחי ה ME-משמש נגזרת כימית
לפרומון המין הזכרי הזכר גם נמשך לחומר ממרחק רב יחסית (מאות מטרים) וגם אוכל אותו .יתכן
שאצל ז"א הזכר נמשך באופן דומה ,אם כי בתצפיות במעבדה ME ,לא עורר אכילה .יתרה מזאת ,כש ME
עורבב בתמיסת סוכר ,ריכוז גבוה מ 0.2% -גרם לתמותה.
מאט  :MAT -החומר  MEמשמש גם ליישום השיטה להשמדת
זכרים ( )Male Annihilation Technique - MATהמופעלת נגד
מספר מינים של  Bactroceraבהם הזכר נמשך ל .ME-בפועל
מפזרים בשטח "תחנות האכלה" המבוססות על תערובת
של  MEעם חומר הדברה .מריחת החומר או מסמור של פיסות
עץ קטנות ספוגות בחומר על גזעי עצים או שיחים במרחקים
של כמה עשרות מטרים ביניהם .התחנות אמורות למשוך
ולקטול את כל הזכרים שבשטח ולהשאיר את הסביבה עם
נקבות (רצוי בתולות) בלבד .מכיוון שזכר מסוגל להזדווג
מספר רב של פעמים במשך חייו ,הצלחת השיטה תתאפשר
רק כאשר לחלוטין לא יהיו זכרים בשטח .לרוב השיטה יעילה
נגד אוכלוסיות קטנות ומקומיות .בנוסף מתברר שהשיטה אינה
פועלת בפני עצמה אלא במשולב עם שיטות להדברה של
הנקבות.

 MATבמאוריציוס :פיסות עץ שהוספגו בתערובת של מתיל יוגנול עם
חומר הדברה ,נעוצות על גזע עץ .צילום :עמי הברמן.

מלכודות הניטור :הודות למשיכה החזקה של ז"א ל ,ME -החומר משמש גם כפיתיון במלכודות הניטור.
מלכודת הניטור לז"א היא אותה מלכודת "שטיינר" המשמשת לזפי"ת (ראה תמונה) ,מציידת בבקבוקון
עם  .MEלמלכודת מוסיפים לוחית נושאת חומר הדברה (רעל מגע) לקטילת הזבובים הנלכדים .יתרונה
בכך שהחומר בבקבוקון מספיק לתקופה ממושכת .מקובל שטווח המשיכה של מלכודת כזו הוא מאות
מטרים ואף יותר.
ניטור ז"א :בכל רחבי הארץ פיזרו אנשי הגה"צ רשת לניטור ז"א המונה כ 3,500 -מלכודות  MEבמטרה
למקם את תפוצתו המרחבית של הזבוב ולהתחקות אחר פעילותו העונתית .נכון להיום ( )2015הלכידות
של הזבוב מתוחמות לאזור מוגדר יחסית של גוש דן .בשל טווח המשיכה הארוך ,קשה לדעת מהיכן
הגיעו הזבובים שנלכדו במלכודת .מבחינת הפעילות העונתית ,בשנה יש שני גלי לכידות :גל קיצי ששיאו
בתחילת יוני וגל סתווי ששיאו באמצע נובמבר (שניהם בתזמון דומה מאוד לגלי הלכידה של הזפי"ת).
כושר התעופה של הזבוב :ידוע שז"א מסוגל לעוף מרחקים ניכרים של עשרות קילומטרים.
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הנזק הישיר והעקיף
עקרונית ,הנזק הישיר של ז"א דומה לזה של הזפי"ת .יתכן שיהיה שינוי במידת הרגישות של הגידולים
השונים  .מבחינת הנזק העקיף ,מעצם היותו מזיק הסגר ,היות וזבוב נחקר מעט יחסית ,עוד לא פותחו
כנגדו טיפולים פיטוסניטריים ולא ברור אם הטיפולים המיועדים נגד הזפי"ת יעילים מספיק .לכן יתכן
שנוכחותו תעצור את היצוא למדינות אשר תדרושנה התייחסות מיוחדת לטיפולים כאלה (ראה בהמשך).

הדברת הזבוב
רגישות לחומרי הדברה :בדיקת רגישות במעבדה לחומרי הדברה בטווח מינונים של עד 5,000 ppm
במגע או באכילה (עם פיתיון "טעים לזבוב" המבוסס על  10%בומינל שהומתק עם  10%סוכרוז) ,מצאנו
שהזבוב רגיש לספינוזד ( ,)spinosadטלסטאר ( ,)Bifenthrinורטימק ( )Abamectinולבאיציד ()Fenthion
שהביאו לתמותה מלאה .ז"א פחות רגיש לאִיפֹון ( )dinotefuranשלא הביא לתמותה מלאה (פחות מ-
 )90%והוא רגיש עוד פחות למוספילן (( )acetamipridנאוניקוטינואידים) (פחות מ .)50% -מצאנו שז"א
עמיד למלתיון ( )malathionשחולל פחות מ 30% -תמותה.
רגישות לסקסס ( :)GF-120במעבדה ,מינונים מקובלים לריסוס (בין  1:1ל 1:10 -במים) עורר הסקסס
כ 80% -תמותה .מכאן שקרוב לוודאי שריסוס סקסס בשטח יעיל להדברת ז"א .יחד עם זאת ,יש לקחת
בחשבון שיעילות הסקסס תלויה בשני גורמים( :א) ברעילות החומר הפעיל (ספינוזד) לז"א ,שכאמור
נמצא רעיל( ,ב) ביעילותו של הפיתיון גם במשיכת הזבוב וגם ביכולתו לעורר אכילה משמעותית ( Gazit
 .)et al., 2013בתנאי הניסוי במעבדה ,הסקסס במינון הגבוה ( 1:1במים) לא עורר אכילה מספקת
ויתכן שבמינון זה הוא מרוכז מידי לטעמו של הזבוב .אולם לא ניתן להסיק מכך על יעילות הפיתיון
בשטח :לא על מידת המשיכה לטיפות ולא על הכמות החומר הנאכלת.
פיתיון יעיל לנקבות :כמו כל זבובי הפירות ,גם נקבת ז"א זקוקה לחלבונים מפורקים כדי שתוכל לייצר
ביצים .אולם לפי שעה עוד נמצא פיתיון יעיל למשיכת נקבות המבוסס על משיכה למזון חלבוני .פיתיון
שיוכל לשמש גם לניטור וגם למשיכה לחומרי הדברה או למתקני קטילה.

בדיקת רעילות במעבדה  :מימין העמדת הניסוי במכלי פלסטיק קטנים עם עשרה זבובים .משמאל ,אכילת טיפות
של פיתיון עם צבע מאכל הכחול ובו משולב טרייסר (ספינוזד).

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: 120125
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12051/abstract
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מתקני קטילה
עד היום ,במטעים ובפרדסים בהם משתמשים במלכודות ללכידה המונית נגד הזפי"ת ,לא נמצאו בהן
פרטים של ז"א ולא ברור אם זה בגלל שהן לא יעילות או בגלל שפשוט הזבוב לא היה בסביבה .כיום
המידע על נוכחות ז"א בשטח מגיע מלכידת הזכרים במלכודות הניטור .אחת הדרכים לבדיקת יעילות
מתקנים נגד ז"א היא לאתר מקומות בהם גם יש לכידה של זכרים במלכודות הניטור (במרחב העירוני
של גוש דן ,כאמור) וגם יש עצי פונדקאי מתאימים לז"א (בוסתנים או גינות עם עצי פרי) .באתרים כאלה
ניתן לבדוק בצורה השוואתית את יעילות המשיכה של מלכודות שונות .יש לציין שבשיטה זו ,גם אם
מלכודת תימצא כמושכת יחסית לאחרות ,שאלת יעילותה במניעת נזק ז"א עדין תישאר פתוחה.

 )Sterile Insect Technique( SITשיטת החרקים המעוקרים
זו שיטה ביולוגית וידידותית מאוד לסביבה בה מפזרים באזור נתון כמויות גדולות של זבובים מעוקרים
(מאות פרטים לדונם) המיוצרים בשיטות תעשייתיות במפעלים .זבובים אלה מזדווגים עם הנקבות
הפוריות וכתוצאה מכך הן מטילות ביצים עקרות ואוכלוסיית הזבוב הולכת ודועכת .היתכנות השיטה
תלויה בזמינות של ידע מחקרי רב בכמה תחומים .נכון להיום המקום היחיד בעולם בו בודקים את הSIT -
עם ז"א הוא במאוריציוס .אולם השיטה שם מיושמת בקנה מידה קטן מאוד (עם כמיליון זבובים לשבוע)
ולא ברורה מידת ההצלחה.
על מנת שניתן יהיה ליישם את ה SIT -על ז"א ,בקנ"מ דומה
ליישום בזפי"ת ,דרושים התנאים הבאים( :א) יכולת להעמיד
גידול תעשייתי של הזבוב ,כשמדובר במפעל עם כושר ייצור
של כמה עשרות או מאות מיליוני גלמים לשבוע; (ב) יכולת
לייצר זכרים בלבד ,שכן פיזור נקבות מעוקרות יגרום יפגע
בפעילות הזכרים וגם יביא לעקיצות עקרות בפרי המהוות בפני
עצמן נזק; (ג) יכולת לעקר את הזבוב (על ידי קרינה) מבלי
לפגוע לא בהתנהגותו המינית ולא במידת התחרותיות שלו מול
זבובי הבר; (ד) יכולת לפזר זבובים בוגרים מינית  -כלומר
להחזיקם כשלושה שבועות בתנאי שבי עד שיבשילו מינית ורק
אז לפזר אותם בשטח ,מהאוויר או מהקרקע .בנוסף רצוי מאוד
שתהיה יכולת לבצע ניטור של נקבות וכמו כן ,דרוש מחקר על
האקולוגיה ועל ההתנהגות של הזבובים המעוקרים וכן יכולת
לבצע בקרה של איכותם לאורך הייצור.

המתקן  Gammacell 220במפעל ביו-בי
שדה אליהו ,משמש לעיקור גלמי זכרים של
זבוב הפירות הים תיכוני באמצעות חשיפתם
לקרינת גמה במינון של .100 Gy
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הדברה ביולוגית
הדברה ביולוגית היא האמצעי היחיד ש פועל נגד הדרגות המתפתחות של הזבוב בפרי וכן זהו אמצעי
שבאופן אקטיבי מחפש את הזבוב ומגיע גם למקומות בהם לא ניתן לבצע הדברה (כמו גינות וחצרות
בתים ,שטחי הבור ושמורות טבע) .לרוב מדובר
בצרעות טפיליות ממשפחתה ה ,Braconidae -ביניהן
יש גם טפילות ביצה-גולם וגם טפילות רימה-גולם.
צרעות אלה מטילות את הביצים שלהן בביצים או
ברימות של הזבוב (תלוי במין הצרעה) ,ולאחר שזחל
הצרעה בוקע ,הוא ממתין עד שרימת הזבוב תתגלם.
אז הוא אוכל את הגולם ,מתגלם והצרעה הבוגרת
מגיחה מהחביונה .במספר מקומות בעולם כמו
מאוריציוס ,הוואי וטהיטי ,הדברה ביולוגית של זבובי
פירות הביאה לירידה משמעותית של האוכלוסייה
שלהם .בהדברה ביולוגית האויבים הטבעיים שואפים
להגיע לשווי משקל עם הפונדקאי שלהם .מכאן
שהדברה ביולוגית בהגדרתה לא יכולה לחסל
לחלוטין מזיק .לכן כשמדובר במזיקי הסגר כמו
זפי"ת או ז"א ,ההדברה הביולוגית היא אמצעי
הצרעה  ,Aganaspis daciטפילת רימה-גולם שידועה
משלים לשאר פעילויות ההדברה.
בעולם כאויב טבעי יעיל גם נגד זבוב האפרסק.

בעשור האחרון יובאו ארצה מספר מינים של צרעות טפיליות כנגד הזפי"ת ומסתבר שחלקם ידועים
כיעילים גם כנגד ז"א .המובילה ביניהם היא טפילת הביצה-גולם  Fopius arisanusשטווח הפונדקאים
שלה כולל שורה של זבובי פירות כולל ז"א .הצרעה יובאה ארצה מהוואי בשנת  2002והתבססה בארץ
אולם עיקר מוקדי הפיזו ר שלה כללו בוסתנים בפריפריה ופחות מוקדים בגוש דן .לכן ,בעקבות
התפרצות ז"א בגוש דן ,הוחלט לבצע מאמץ ממוקד לפזר את הצרעה גם באזור זה .צרעת זחל-גולם
נוספת ,הידועה כיעילה נגד ז"א היא  Aganaspis daciמהמשפחה  .Eucoilidaeהצרעה יובאה בשנות ה50--
 60של המאה הקודמת והיא מצויה בארץ.

מימין ,פיזור צרעות טפיליות בשטח :הצרעות יושבות על גבי צמר גפן רטוב המונח במקום מוצל על עץ נושא פרי
פונדקאי לזבוב .משמאל הצרעה  ,Fopius arisanusטפילת ביצה-גולם שאף היא ידועה בעולם כאויב טבעי יעיל
נגד זבוב האפרסק.
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זבוב האפרסק כמזיק הסגר
גם נוכחותו של ז"א עלולה להווה מכשול שיווקי ליצוא פרי מישראל למדינות בהן הזבוב לא מצוי אך
קיימים בהם תנאים נוחים להתפתחותו .במדינות כמו ארה"ב ,קוריאה ואוסטרליה ,ז"א מוגדר כ"מזיק
הסגר" .ענף ההדרים הישראלי ,בהיותו ענף מוטה יצוא המכוון פלח משמעותי של תוצרתו למדינות
ייצוא ,עלול לסבול מאוד מהמשך התבססותו והרחבת אזור תפוצתו של ז"א בארץ.
טיפולי קור אחר קטיף :בטיפול קור מקורר הפרי כמעט עד קפיאה (סביב  )1.5Cומאוחסן
בטמפרטורה זו למשך למעלה משבועיים להשמדת הזבוב שבתוכו .המחקר הקיים על הישרדות ז"א
בטיפולי קור מועט יחסית .ככל הנראה רגישותו של ז"א לקור דומה לרגישותו של הזפי"ת .אולם לא ברור
האם ניתן לאמץ את הפרוטוקולים לטיפול שפותחו נגד הזפי"ת במגוון של פירות ,לטיפול נגד ז"א .בעוד
שיש מחקרים המראים שז"א רגיש לקור בהשוואה לזפי"ת ,יש מחקרים המצביעים על כך שז"א עמיד
יחסית .המצב כיום הוא שנדרש מחקר השוואתי מקיף על מנת לאשר או לדחות את השימוש באותם
פרוטוקולים לשני הזבובים .במידה שימצא שז"א אכן עמיד יותר לקור ,ידרשו ניסויים בקנה מידה גדול
על מנת ליצור פרוטוקולים חדשים לז"א .בשלב ראשון יש ללמוד כיצד לאלח את הפרי באוכלוסייה
משמעותית של זבובים שיוכלו להתפתח בו היטב .בשלב השני בודקים את מידת היעילות של הטיפולים
השונים בהשמדת האוכלוסייה שבפרי כשהמטרה היא לפתח פרוטוקול טיפול שיגרום להשמדה מלאה
של הזבוב בפרי.

ניסויים באילוח מלאכותי של פרי הדר  -מנדרינה סצומה ,בזבוב האפרסק .מימין ,איסוף ביצים להזרקה לפרי.
באמצע כיסוי נקב ההזרקה על ידי דבק פלסטי ומשמאל ,הפרי המאולח בהדגרה.
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