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4

פירוט ההרצאות על פי המושבי
בניי הספרייה
09:00 08:00

הרשמה וכיבוד
מושב מליאה
אול כה ,בניי הספרייה

09:15 09:00

טכס פתיחה וברכות
פרופ' עדה רפאלי ,דבר נשיאת החברה האנטומולוגית
בישראל
ד"ר מנס ויסוקי ,נשיא הכבוד של החברה האנטומולוגית
בישראל
ד"ר אלישע גוטויי ,סג ראש המינהל למחקר ופיתוח ,מנהל
המחקר החקלאי
פרופ' עבד גרה ,מנהל המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר

10:00 09:15

החקלאי
הרצאת מליאה  פרופ' אמו דפני:

10:15 10:00

רמייה בהאבקה  עבר ,הווה ועתיד
הפסקת קפה
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מושב I
אול כה
אנטמולוגיה חקלאית לזכר פרופ' אליהו סבירסקי
יו"ר :דוד ב יקיר
10:45 10:15

הרצאת פתיחה:
ד .ב יקיר  רשתות צל צבעוניות מקנות הגנה מפני כנימות
עלה וכנימות עש והוירוסי שה מעבירות

11:00 10:45

י .גזית ,ג .יעקובי  זבוב הפירות הי תיכוני:
הסתמכות על הניטור בקבלת החלטה על ריסוס

11:15 11:00

ח .גבריאל ,צ .מנדל  התמודדות ע חרקי מזיקי צמחי
במרחב הנוי של עיריית תל אביב

11:30 11:15

ל .שאלתיאלהרפז ,ש .גר' ,מ .לוי ,מ .כצנלסו ,ש .פלס,
ר .רבינובי ,א .גמליאל ,א .פרוטסוב ,צ .מנדל  השימוש
בביופומיגציה כאמצעי לבקרת מזיקי בגידול ירקות
ותבליני

11:45 11:30

ש .ב יהודה ,נ .ישראלי  הדברה ידידותית לסביבה של
זבובי פירות במרחב הכפרי במושב ערוגות כמודל

12:00 11:45

ח .נברו ,ש .פינקלמ ,ש .נברו ,א .לנדלר ,ג .אשבל  אתיל
פורמט כחומר הדברה חדש לחיטוי תמרי לאחר הגדיד
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מושב I
אול האריס
אקולוגיה והתנהגות לזכר ד"ר שושנה יתו
יו"ר :תמר קיסר

10:45 10:15

הרצאת פתיחה:

11:00 10:45

ת .קיסר  דגימה וניצול של מקורות מזו בדבורת הבומבוס
*א .אופטובסקי ,ג .הרווד ,פ .ווינטארוב ,י .לובי  השוואת
טריפת מזיקי בשדות חיטה על ידי עכבישי חקלאיי
ומהגרי

11:15 11:00
11:30 11:15

*א .רנ  חרקי כביואינדיקטורי ג בישראל
*ל .קורצפלדזקצר ,א .לוינסו ,ש .לבידו ,מ .ענבר

–

התגוננות כנימות עפצי מפני טריפה עלידי זחלי אוכלי
עלווה
11:45 11:30

*ע .גול ,א .פרוטסוב ,נ .ספיר ,צ .מדר ,צ .מנדל – התפוצה
והפעילות העונתית של נוברי האיקליפטוס Phoracantha
 spp.ושל הצרעה הטפילית  ,Avetianella longoiבעקבות
התבססות  P.recurvaבישראל

12:00 11:45

*א .מורגוליס ,א .פרידברג  התנהגות רבייתית במי
(Diptera: Tephritoidea: Ulidiidae) Ceroxys urticae

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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מושב I
אודיטוריו בנק הגני
אינטרקציות מולטיטרופיות
יו"ר :מוראד גאנ
10:45 10:15

הרצאת פתיחה:
ע .צחורי פיי  חיידקי סימביונטי בחרקי – השפעת
המגוו על רמות טרופיות שונות

11:15 10:45

ח .זוסנק  ביטוי גני של כנימת עש הטבק Bemisia
 tabaciכתגובה לאויב טבעי ,הצרעה Eretmocerus mundus

11:45 11:15

מ .סלומו ,מ .קול  תזונת אומניבור ככלי לשיפור ההדברה
הביולוגית

12:00 11:45

*א .איבשי ,ח .זוסנק  אפיו גני המתבטאי באופ
דיפרנציאלי בקווי עגבנייה עמידי ורגישי לוירוס צהבו
האמיר ) :(TYLCVבחינת מעורבות בעמידות

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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12:45 12:00

הפסקת צהרי ומושב כרזות בבניי הספרייה

13:30 12:45

אסיפה כללית של חברי האגודה באול כה ,בניי
הספרייה.
סדר היו:
• דיווח של ועד האגודה
• אישור של התקציב ושל חברי הוועד החדש
• הענקת אותות החברה
• השקה של כר*  39של עיתו החברה האנטומולוגית
בישראל ,Israel Journal of Entomology ,כר*
העוסק במחקרי על נמלי והמוקדש לזכרו של פרופ'
יהושע קוגלר
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מושב II
אול כה
מגוו מיני ופאוניסטיקה  לזכר פרופ' י .קוגלר
יו"ר :אמנו פרידברג
13:45 13:30

*ה .שמו ,א .חפ ,ת .דיי  השפעת טיפול רעייה וכריתה

14:00 13:45

על אוכלוסיות נמלי בחורש י תיכוני
*א .דורצ'י ,ע .יצחקי ,א .דפני  השפעת קיטוע שטח טבעי

14:15 14:00

על מגוו מיני דבורי בסביבה חקלאית לאור* מישור החו,
*ט .לבנוני ,א .טי ,ט .אסמ ,ת .דיי  מגוו מיני
החיפושיות ביערות נטועי של אור ירושלי ואור ברוטיה
בהשוואה לבתי הגידול הטבעיי שהחליפו – תוצאות
ראשוניות

14:30 14:15

*ת .הרפז ,מ .קול  זואוגאוגרפיה של פשפשי  Oriusבישראל

14:45 14:30

*ג .פיזנטי ,י .מנדליק  שרותי האבקה במערכות חקלאיות
טבעיות י תיכוניות :בחינת שפע ועושר המיני של דבורי בר
המבקרות בגידולי חקלאיי והשפעות ממשק שטחי

15:00 14:45

פתוחי ודבורי דבש עליה
א .גוטליב ,י .הולנדר ,י .מנדליק  גינו במדבר משפיע על
חברות הדבורי המקומיות ועל מאפייני רשת ההאבקה

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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מושב II
אול האריס
פיסיולוגיה והתנהגות
יו"ר :יור ירושלמי
13:45 13:30

*א .הלו ,מ .אלו ,ש .מורי  אינדוקציה של גני מטבולי
בכנימת עש הטבק כתגובה להאכלה מלאכותית
באללוכימיקלי

14:00 13:45

*מ .ב יוס' ,י .אהרו ,א .יורקבי' ,ב .יובל  האופ בו
משפיעי חיידקי המעי על הכשירות של זבוב הזית
)(Bactrocera oleae

14:15 14:00

14:30 14:15

*י .אהרו ,ב .יובל ,א .יורקבי'  המבנה המרחבי של
אוכלוסיות החיידקי במערכת העיכול של זבוב הפירות הי
תיכוני
*ש .גבריאל ,י .גזית ,א .יורקבי ,ב .יובל  דיאטה פרוביוטת
משפרת את כושר המיני של זכרי עקרי בזבוב הפירות
הי תיכוני

14:45 14:30

*א .חני ,ע .רפאלי   Sex Peptideהשפעתו על התנהגותה
המינית של נקבת העש  Helicoverpa armigeraלאחר
ההזדווגות

15:00 14:45

15:15 15:00

*א .אמסל ,א .חפ  מה מנסי לומר פרטי עקרי ?
הפרשה כימית תלוית מצב רבייתי ג בבלוטות הלביאליות
בדבורת בומבוס האדמה
*ע .אברוטשילד ,י .שמש ,מ .כה ,ג .בלו  +השפעת הוולד
על פלסטיות במקצב הצירקדי בדבורת הדבש )Apis
(mellifera

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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מושב II
אודיטוריו בנק הגני
אינטראקציות מולטיטרופיות
יו"ר :עינת צחורי פיי
14:00 13:30

14:30 14:00

מ .גאנ  יעילות ההעברה של נגי ,צהבו האמיר של העגבניה
עלידי כנימת עש הטבק מותנית בנוכחותו של סימביונט
ספיציפי יחיד
ר .שרו ,ת .זהבי ,ר .קדושי ,ת .סוקולסקי ,א .אגוזי ,א.
הררי  אסטרטגית חיפוש טר ,הירארכית המבוססת על
סמני ויזואלי מהצמח וסמני סמיוכימיקליי

14:45 14:30

מההרביבור ,המהווה וקטור לוירוס התוק ,את הצמח
*ט .אדאד ,ד .כתבי ,ו .סורוקר ,ר .פרלטרבס  יחסי הגומלי

15:15 14:45

בי אקרית העיוותי  ,כנימת עש הטבק ,וצמח העגבנייה
*נ .מורג ,א .קלמנט ,י .גוטליב  מעורבות של
אנדוסימביונטי בביולוגיה של יבחושי

15:30 15:15

הפסקת קפה

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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מושב III
אול כה
מגוו מיני ופאוניסטיקה
יו"ר :יעל מנדליק
15:45 15:30

*מ .ספודק ,י .ב דב ,צ .מנדל  השוואה אקולוגית
וסיסטמתית של כנימות מג )(Hemiptera: Coccoidea
ביערות האלו ופרדסי הדרי בישראל

16:00 15:45

ע .מורמוסרי ,ס .לואי  קיני נמלת הקציר Messor
 arenariusכמהנדסי ביולוגיי באזורי שיחניי מדבריי

16:15 16:00

מ .גרשו  שני מיני חדשי לפאונת דבורת הע /של אר/
ישראל )(Hymenoptera: Apidae: Xylocopa

מושב III
אול האריס
פיסיולוגיה והתנהגות
יו"ר :בועז יובל
15:45 15:30

*ע .שדה ,מ .פרידלנדר ,א .הררי  תפקיד תאי הזרע הלא
מפרי בבחירתה הנסתרת של נקבת העש Lobesia botrana

16:00 15:45

*ח .שפיגלר ,י .גרובר ,ג .בלו  +השפעת הסביבה החברתית
על גודל הגו ,ומש* ההתפתחות בעמלות דבורת בומבוס
האדמה )(Bombus terrestris

16:15 16:00

*ע .קליאוט ,ס .קונצידלוב ,ג' .רמזי ,ג' .ג'אנדר ,מ .גאנ 

16:30 16:15

הסתגלות לניקוטי בקרב כנימות עש וכנימות עלה
*ש .כה  התנהגות חקירת מרחב חופשית בזבובי פירות
)(Drosophila melanogaster

16:45 16:30

א .נמנילביא ,ד .נסטל  השפעת היחס סוכר :חלבו
הידרוליזאט במזו הבוגר של  Dacus ciliatusעל שיעור
הרבייה ,מש* החיי וכמות החלבו בזבוב הבוגר

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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מושב III
אודיטוריו בנק הגני
חרקי ומחלות
יו"ר :עמוס וילמובסקי
15:45 15:30

*א .ללזר ,י .גוטליב  חיידקי סימביונטי בקרצית הכלב
)(Rhipicephalus sanguineus

16:00 15:45

*ר .פיימ ,א .קירסטיי ,ה .גואטה ,א .ורבורג  ,מ .פרוינד ,מ.
תור  אפיו מוקד התפרצות של ליישמניה עורית בעמק בית
שא וחסימת זבובי חול באזורי מגורי באמצעות מחסו
רשת אנכי

16:15 16:00

*נ .ציוני ,ו .סורוקר ,נ .צ'חנובסקי  מעורבות של וירוס
עיוות הכנפיי

) (DWVווירוס הוורואה  (VaDV-1) 1

בסינדרו עיוות הכנפיי של דבורת הדבש
16:30 16:15

16:45 16:30

*י.גרביא ,א .מאורי ,ח .כלב ,ש .שפיר ,א .סלע  מעבר
אופקי של רנ"א דו גדילי בדבורת הדבש כאמצעי להשתקת
גני באקרית הוורואה
*ד .מנט ,ג .גינדי ,א .צ'רצ'יל ,א .בלאוסוב ,ע .רוט ,מ.
סמיש ,א .גלזר התפתחות הפטרייה האנטומופתוגנית
 Metarhizium anisopliaeעל פני פונדקאי רגישי ועמידי

17:00 16:45

ע .וילמובסקי ,ט .שנור  מקרי ריממת באד בישראל

* הרצאות סטודנטי בתחרות
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מושב נעילה
אול כה
17:30 17:00

חלוקת פרסי להרצאות ולכרזות מצטיינות ולצילומי
הנבחרי ;
דברי סיכו

בכל האולמות בזמ ההפסקות תוקר מצגת תחרות צילומי החברה .הנכ מוזמני
לבחור את התמונה הזוכה )אחת בלבד( באמצעות הטופס שמצור ,לחוברת
התקצירי  .את הטפסי יש להכניס לתיבה המיועדת לכ* עד השעה .16:00

15

מושב כרזות
 .1ד .אבני ,א .דג,ז .אוני ,ש .שפיר
הא הדבורי מווסתות את איסו ,אבקת הפרחי לפי הרכבה?
 .2י .ארגוב ,ו .קוסליצקי ,י .גזית
הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הי תיכוני בישראל
 .3א .ברנדזל ,ע .גפ
בידוד רבייתי כמנגנו אפשרי ליצירת הבדלי בעמידות לעקת יובש בי
אוכלוסיות  Drosophila simulansבנחל אור
 .4י .גרשמ ,צ .מ .רביב ,מ .ענבר
פעילות אנטיבקטריאלית ואנטיפטרייתית בעפצי אלה אטלנטית
* .5ד .דיאס ,מ .קול
השפעת דיאטה על הביולוגיה הרבייתית של הפשפש האומניבור Orius
)laevigatus (Heteroptera: Anthocoridae
 . 6ס .טלל ,מ .גרוס ,ר .שוורצחור ,י .ירושלמי
פרפרי בג הבוטני ניטור השוואתי של פרפרי באורני
 .7א .ליטובסקי ,ד .פפר ,א .גולדינברג ,ל .גיטגר ,ס .רנה ,ל .אנשלבי ,ע .זאדה,
ו .סורוקר
ייחודיות כימית במופעי פסילת האגס ומשמעותה במשיכה המינית
 .8י .ג' .מרטינז
השפעת דישו של עצי האלה האטלנטית על שלוש רמות טרופיות
 .9א .ניב ,מ .ריפא ,ר .הורבי
מי אכל את העגבנייה שלי? מהכותנה לעגבניות :הא ההלקטית הורודה עלולה
להפו* למזיק הפוגע ג בעגבניות?
* .10נ .עזרא ,ש .שפיר
השפעת קפאי בצו ,על ריקוד הדבורה
 .11ו .צ'יקטונוב ,ו .ספליארסקי ,א .ל .ל .פרידמ ,ו .קרבצ'נקו ,ג .מילר
חיפושיות מחס מזיקות בישראל
* .12א .קופרברג ,ל .שאליתיאל ,מ .ענבר ,ר .שרו
בחינת צמח מלכודת פוטנציאלי לכנימת עלה הדלועי  Aphis gossypiiבגידולי
מלפפו אורגני
 .13ח .ראובני ,ל .גדרו
לכידה המונית של זבוב הפירות הי תיכוני וזבובי שאינ מטרה להדברה
 .14מ ריפא ,א .ניב ,ש .מורי ,ר .הורבי
מעקב אחר העמידות לתכשירי הדברה בהלקטית ורודה ,בשדות כותנה בישראל
15. R. Nauen, T. A. Sikuljak, A Porter, S. Lamprecht, L. Jose, P. C. Marcon, A.
Bassi, R. Senn

עש המנהרות של העגבניה :Tuta absoluta ,המלצות למניעת עמידות יעילה וברת
קיימא
* כרזות סטודנטי בתחרות
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הרצאות מוזמנות
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הרצאת מליאה
רמייה בהאבקה  עבר ,הווה ועתיד
אמו /דפני
adafni@research.haifa.ac.il
המעבדה לאקולוגיה של ההאבקה ,המכו לאבולוציה ,אוניברסיטת חיפה
בתהלי* ההאבקה באמצעות בעלי חיי קיי קשר הדוק בי פרסומת הפרחי לבי הצעת הגמול.
צימוד זה מבטיח הדדיות  העברת אבקה תמורת אספקת מזו או משאב אחר .כאשר קיימת
פרסומת ללא מת גמול  מדובר ברמייה .התופעה תוארה כבר ע"י שפרנגל )(Sprengel ,1793
ועוררה מחלוקת רבה .דרווי ) (Darwin, 1862שכתב ספר מיוחד על האבקת סחלביי  ,בה
נפוצה רמייה ,היה משוכנע שקיי גמול או שהמדובר בהאבקה עצמית .עד סו ,המאה הקודמת
עסקו מרבית החוקרי בתיאור התופעה תו* התמקדות בצפיפות האוכלוסיות של הרמאי ושל
המודל ,בלמידת החרקי  ,ביעילות ההאבקה ובבדיקת השערות העוסקות באבולוציה של הרמייה
וביתרונותיה האפשריי .
לאחרונה נעשה שימוש בשיטות רגישות לאנליזה של צבעי הפרחי מנקודת המבט של התפישה
החושית של הדבורי  ,לזיהוי כמויות מזעריות של תרכובות נדיפות ולסינתזה שלה ,לבדיקת
חישת הריח על ידי החרקי  ,לזיהוי מולקולארי של קרבה בי מיני ולבניה של עצי פילוגנטיי .
כ* נסללה דר* לבדיקת משמעות הצבע והריח מנקודת מבט נוירופיזיולוגית בתנאי מבוקרי ,
לזיהוי תרכובות פעילות בי מיני קרובי של צמחי רמאי ולבדיקת התגובה של המאביקי .

דוגמאות למחקרי משולבי .1 :חיקוי זמזומית מצויה ) (Bellevalia fruticosaעל ידי סחלב
מצויר) – ( Orchis israeliticaדוגמה נדירה לחיקוי בייטסיאני ) .2 (Batesian mimicryחיקוי
של פרומוני דבורי על ידי דבורנית ) (Ophrysבהיבט של ואריאביליות גיאוגרפית וספציאציה.3 .
חיקוי מצע הטלה על ידי ב חורש גדול ) (Epipactis veratrifoliaבאמצעות ריח כנימות .4 .חיקוי
ריחות תסיסה על ידי לו ,אר /ישראלי ).(Arum palaestinum
לסיכו  :שילוב של שיטות לאנליזה של צבע וריח )ה של הרמאי וה של המודל או המצע
המחוקה( תו* בדיקה ניסויית מבוקרת של התנהגות המאביקי )בשדה ובמעבדה( ושל תפישת
החושית עשויה להסביר את יעילות הסיגנלי המושכי חרקי אל הפרח בכלל ואת מנגנו
הרמייה בפרט .יצוי כי לא ידועי גורמי משיכה ייחודיי לפרחי רמאי .
אי כיו השערות מספקות אודות האבולוציה של התופעה ויתרונותיה האדפטיביי  .השימוש
בשיטות מולקולאריות לבדיקת קירבה גנטית )ה של הצמחי וה של המאביקי ( שופ* אור
בעיקר על עתיקות הרמייה ותפוצתה ופחות על הגורמי להופעתה ולביסוסה.
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רשתות צל צבעוניות מקנות הגנה מפני כנימות עלה וכנימות עש והוירוסי שה
מעבירות
דוד ביקיר ,1חזי אנטיגנוס ,1יוסי אופיר ,2יואל מסיקה ,3מיכאל ח ,1ליאנה גנות  ,4חנה יחזקאל,4
6

שלי גנ ,5/יוספה שחק

benyak@volcani.agri.gov.il
1המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי2 ,פולישק תעשיות פלסטיק3 ,זרעי גדרה4 ,מו"פ
דרו 5 ,שה"מ6 ,המכו הצמחי ,מינהל המחקר החקלאי
בשני האחרונות נבח השימוש ברשתות צל צבעוניות )כ 30%הצללה( לשיפור היבול בגידולי
חקלאיי  .במקביל ללימוד השפעת רשתות אלה על יבולי פלפל ועגבנייה נבחנה השפעת על
הנגיעות בכנימות עלה וכנימות עש ושכיחות המחלות הויראליות שה מעבירות .הניסויי התבצעו
בחוות הבשור ע פלפל מז רומאנס ב  20082006ועגבנייה מז טובי סטאר )ז סביל למחלת
צהבו האמיר  (TYLCVב  .20102009בפלפל ניתנו טיפולי הדברה למזיקי בתגובה לרמות
נגיעות גבוהות בלבד .בעגבניות ניתנו טיפולי הדברה למניעת מזיקי כמקובל בגידול מסחרי
באזור .נבחנו  3רשתות )טיפולי ( צהובה ,פנינה ושחורה )היקש( מתוצרת "פולישק" .רשתות אלה
ה בעלות חורי גדולי ואינ מהוות מחסו פיזי לחדירת מזיקי  .הצמחי גודלו במנהרות
עבירות שחופו ברשתות .היו  4מנהרות )חזרות( לכל טיפול שאורגנו בבלוקי באקראי .ניטור
המזיקי נעשה באמצעות מלכודות דבק צהובות ובדיקות עלי  .שעור הנגיעות במחלות ויראליות
נקבע באמצעות תסמיני המחלה על נו ,הצמח ,מבח  ELISAו .RTPCRהרשתות הצהובה
והפנינה הפחיתו את הנגיעות של פלפל ועגבנייה בכנימות עלה במובהק )פי  (23בהשוואה לרשת
השחורה .רשתות אלה הפחיתו ג את הנגיעות בוירוסי שמועברי על ידי כנימות עלה .בפלפל
היתה הפחתה מובהקת של הנגיעות ב )) Cucumber mosaic virus (CMVפי  (210כאשר שיעור
הנגיעות תחת הרשת השחורה היה  .3589%בעגבנייה היתה הפחתה מובהקת של הנגיעות ב
) Potato virus Y (PVYבמובהק )פי  (23כאשר שיעור הנגיעות תחת הרשת השחורה היה .42%
הרשת הצהובה הפחיתה את הנגיעות של פלפל ועגבנייה בכנימות עש במובהק )פי  (23בהשוואה
לרשת השחורה .רשתות הפנינה והצהובה הפחיתו את הנגיעות של העגבנייה ב Tomato Yellow
) ,Leaf Curl Virus (TYLCVשמועבר על ידי כנימות עש ,פי  .24שיעור הנגיעות במחלה זאת
תחת הרשת השחורה היה  15%ו 50%בשני  2009ו ,2010בהתאמה .ממצאי אלה מורי שנית
להשתמש ברשתות צבעוניות כאמצעי נוס ,להפחתת הסיכו לנגיעות בכנימות עלה וכנימות עש
והמחלות שה מעבירות .ישנ כמה השערות לגבי מנגנו הפעולה של הרשתות הצבעוניות .הרשתות
יוצרות חי /אופטי )הסתרה( בי החרקי לצמחי  .כאשר משתמשי ברשתות צבעוניות בעלות
רמת הצללה זהה ,הרשתות הבהירות יהיו צפופות יותר ולכ ההסתרה שלה רבה מזאת של הרשת
השחורה .צבע צהוב מוש* כנימות עלה וכנימות עש לנחיתה ומעורר אות לאכילה .שהייה על
משטח חלק ,כמו רצועות הפלסטיק מה עושי את רשת הצל ,ג מעוררת כנימות לאכילה .לכ,
צפוי שנחיתה על הרשת הצהובה תגרו לעצירה ) (arrestmentשל הכנימות .צפוי שעצירה זאת
תקטי את הסיכוי להעברת וירוסי חולפי הנישאי בחדק הכנימה ושורדי רק זמ קצר.
לאחר ניסיונות אכילה ללא הצלחה הכנימות נוטות לעו ,כלפי מעלה בחיפוש צמח אחר .רשת
הפנינה מחזירה את קרינת השמש פי  23יותר מאשר רשת שחורה .החזר קרינה גבוה דוחה
כנימות ומשבש את יכולת לראות צמחי ולנחות עליה  .מנגנוני אלה עשויי לפעול לבד או
בשילוב ביניה .
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חיידקי סימביונטי בחרקי – השפעת המגוו על רמות טרופיות שונות
עינת צחוריפיי
einat@agri.gov.il
מרכז מחקר נווה יער ,מנהל המחקר החקלאי
יחסי גומלי בי חרקי לחיידקי תו*תאיי נפוצי למדי בטבע ,כאשר ההערכה הרווחת היא
שכ  15%ממיני החרקי נושאי סימביונט אחד לפחות .חיידקי סימביונטי מחולקי לשתי
קבוצות בהתא לקשר שפיתחו ע החרק הפונדקאי :סימביונטי ראשוניי המקימי יחסי
גומלי אובליגטוריי ע הפונדקאי ,מאוכסני בתאי יעודיי  ,ומועברי מהא לצאצאיה;
סימביונטי שניוניי אשר אינ הכרחיי להתפתחות הפונדקאי )פקולטטיביי ( ,שתפקיד לא
תמיד ברור; חלק תור ישירות לכשירות הפונדקאי בעוד אחרי גורמי למגוו תופעות
המשפיעות על יחס הזוויגי שלו .סמביונטי שניוניי מועברי ג ה מא לצאצאיה ,א*
נוכחות בי מיני פונדקאי רחוקי מבחינה סיסטמטית מעידה על קיומו של מעבר בי מיני
שוני  .כנימת עש הטבק )כע"ט(  Bemisia tabaciמהווה  species complexהמורכב מגזעי
) ,(biotypesהנבדלי אחד מהשני בטווח פונדקאי  ,קצב רביה ,עמידות לחומרי הדברה ויכולת
העברת וירוסי  .כמו חבריה האחרי לסדרת הפשפשאי  ,כע"ט מאכסנת בגופה סימביונט
ראשוני ,Portiera aleyrodidarum ,ובנוס ,עשויה לשאת מגוו סימביונטי שניוניי שתפקיד
אינו ידוע ברובו .עד היו זוהו באוכלוסיות כע"ט שונות החיידקי המילטונלה ),(Hamiltonella
וולבכיה ) ,(Wolbachiaריקציה ) ,(Rickettsiaארסנופונוס ) ,(Arsenophonusקרדיניו
) (Cardiniumופריטשאה ) (Fritscheaומתוכ נמצאו בישראל ארבעה סוגי Hamiltonella .
נמצאת בכל הכנימות מגזע  Bא* לא בגזע  ,Qבעוד  Wolbachiaו  Arsenophonusנמצאי א*
ורק בגזע  Qושני הגזעי נושאי  . Rickettsiaהתאמה דומה בי גזע ,לסימביונטי אות נושאת
הכנימה ,נמצאה בסקר עולמי בו זוהו תתיגזעי כגו  Q1, Q2ו ,Q3שנבדלו זה מזה במובהק
במגוו הסמביונטי המאכלסי אות  .על סמ* המידע הקיי נית להניח כי פרט להשפעה
ישירה על כשירות הפונדקאי ,יש לחיידקי הנמצאי בגופו של החרק השפעה על אורגניזמי
שוני המקיימי עימו יחסי גומלי )כגו טריפה ,הטפלה ,תחרות וכו'( .זיהוי ואפיו של מגוו
הסימביונטי השוני בקבוצות ,מיני ופרטי של פונדקאי פרוקי רגליי  ,מאפשר להערי* את
השפעותיה של ה"אורחי " על הגורמי הביוטיי המקיפי אות .
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דגימה וניצול של מקורות מזו בדבורת הבומבוס
תמר קיסר
tkeasar@research.haifa.ac.il
החוג לביולוגיה ,הפקולטה למדעי הטבע ,אוניברסיטת חיפה  אורני
שיחור למזו בסביבות משתנות דורש איזו בי ניצול מקורות מזו ידועי לבי דגימה של מקורות
מזו חדשי  .דבורי בומבוס ) ,(Bombus terretris L.שאספו גמול מי סוכר מפרחי מלאכותיי
מבוקרימחשב במעבדה ,שימשו כמודל ניסויי לבחינת גורמי המשפיעי על איזו זה .שכיחות
הדגימה של מקורות מזו חדשי מושפעת מהשונות בגמול בי ובתו* מקורות המזו המוכרי ,
ומפיזור המרחבי .דבורי האוספות מזו משני מקורות בעלי גמול הסתברותי מתאימות את
יחס מספר הביקורי בי מקורות המזו ליחס הסתברויות הגמול .שכיחות הביקורי במקור
המזו בעל הגמול הנמו* נשמרת קבועה לאור* ימי  .ממצאי אלו מציעי  ,שהאיזו בי דגימת
מקורות מזו לניצול הוא דינמי ,ומושפע מהתפלגות הגמול.
דגימת מקורות מזו חדשי מצריכה מנגנוני התנהגותיי לעזיבת מקורות המזו המוכרי .
מנגנוני ידועי מהספרות ה החלפת מקור מזו לאחר אכזבה ) ,(Win-Stay-Lose-Shiftהגדלת
מרחק התעופה לאחר אכזבה ,והחלפת מקור מזו לאחר תעופה ממושכת .כל שלושת המנגנוני
מתבטאי בדבורי בומבוס נאיביות בתנאי מעבדה ,ומכא שה מולדי  .תעופה ממושכת בעת
החלפת מקור המזו נצפית כאשר ארועי החלפת מקורות המזו היו נדירי יחסית ,ועשויה להעיד
על זמ הנדרש לשינוי תדמית חיפוש לאחר שהדבורה ראתה את מקור המזו החדש .בתמיכה
להסבר זה ,דבורי השוהות בחוש* למש* פרקי זמ שוני בי ביקורי עוקבי בפרחי
מלאכותיי לא נבדלות בשכיחות העזיבה של מקורות המזו שעומדי לרשות.
מנגנו נוס ,,שאופיי לאחרונה ,הוא עזיבת מקור מזו לאחר מספר קבוע של ביקורי  .מנגנו זה,
המעיד על יכולת מספרית בדבורי  ,אינו מולד ודורש למידה ממושכת.
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הרצאות
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השפעת הוולד על פלסטיות במקצב הצירקדי בדבורת הדבש )(Apis mellifera
עדה אברוטשילד ,יאיר שמש ,מירה כה ,גיא בלו*
ada.eban@mail.huji.ac.il
המחלקה לאבולוציה ,סיסטמאטיקה ואקולוגיה ,המכו למדעי החיי ע"ש אלכסנדר סילברמ,
האוניברסיטה העברית בירושלי

מחזור צירקדי הינו מחזור של כ 24שעות ,המבוסס על מנגנו מולקולארי פנימי .רוב בעליהחיי
סובלי מירידה בתפקוד וא ,מנזקי ארוכי טווח בעקבות פעילות ממושכת ללא מקצב צירקדי,
לעומת זאת דבורת הדבש ) (Apis melliferaמראה פלסטיות טבעית במקצב הצירקדי הנמצאת
בהתאמה לחלוקת התפקידי במושבה .לפועלות מבוגרות מקצב חזק .במהל* היו ה מלקטות
צו ,ואבקה בשדה ובלילה ה ישנות בכוורת .פועלות צעירות המבצעות מגוו תפקידי בתו*
הכוורת ,כגו טיפול בוולד ,פעילות מסביב לשעו ללא מקצב צירקדי .בנוס ,,למלקטות ביטוי
יממתי מחזורי של גני השעו  (Period) perו (Cryptochrome-m) Cryבמוח ,לעומת המטפלות
שמראות ביטוי קבוע של גני אלו במהל* היממה .המחזוריות הצירקדית תלוייה בקונטקסט
החברתי; מטפלות שהיו פעילות מסביב לשעו בכוורת הראו מקצבי התנהגותיי ומולקולאריי
צירקדיי זמ קצר לאחר העברה לבידוד בסביבה קבועה .על מנת לבחו את ההשערה שמגע ישיר
ע הוולד משפיע על מקצב הפעילות של מטפלות הגבלנו דבורי צעירות לחלה ללא ולד בתו*
הכוורת .מבנה הכלוב אפשר מגע בי הדבורי בתו* ומחו /לכלוב ,האכלה הדדית וכ מעבר של
חומרי נדיפי  ,א* לא אפשר מגע ישיר ע הוולד .מצאנו שהפועלות הכלואות ,היו פעילות יותר
באור מאשר בחוש* וכ שתבנית הביטוי היממתית של  Perו Cryהיתה מחזורית ,בדומה
למלקטות ובשונה ממטפלות בנות גיל .מאחר ובניסוי זה הוגבלו ג האינטראקציות בי הפועלות
הכלואות לבי המלכה והפועלות האחרות בכוורת ,ביצענו ניסוי נוס ,בו כלאנו מטפלות ע או בלי
ולד על חלה מחו /לכוורת ,כ* ששתי הקבוצות נבדלו רק בנוכחות הוולד בכלובי  .דבורי ללא
ולד היו פעילות יותר באור מאשר בחוש* וכ ביטאו תבנית ביטוי יממתית מחזורית של גני השעו,
בדומה למלקטות .לעומת זאת דבורי ע ולד היו פעילות מסביב לשעו וכ הראו משרעת ביטוי
נמוכה של גני השעו ,בדומה למטפלות במושבות שדה .תוצאות אלו מציעות שמגע ישיר ע הוולד
מבקר את הפלסטיות בשעו הצירקדי בדבורי הדבש .נראה שלמרות השמירות הרבה שלה,
המערכת הצירקדית מציגה פלסטיות נרחבת ,המאפשרת התאמה לשינויי מהירי בסביבה
החברתית.
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יחסי הגומלי בי אקרית העיוותי ,כנימת עש הטבק ,וצמח העגבנייה
1

טויבא אדאד ,1,2דקלה כתבי ,1,2רפאל פרלטרבס ,2ויקטוריה סורוקר
tasy9safr@yahoo.com

 1המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי2 ,הפקולטה למדעי
החיי  ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג
בתנאי טבעיי  ,צמחי מותקפי לעיתי קרובות ע"י מספר צמחוניי  .התקפות אלה גורמות
לשינויי כימיי ומורפולוגיי בצמח ,כגו שינוי הער* התזונתי ,והפעלת מנגנוני הגנה .במקרי
רבי  ,המתקי ,מגיע לצמח שתכונותיו כבר השתנו עקב תגובה להתקפות קודמות ,כלומר ,הוא
מושפע באופ עקי ,מאוכלי צמחי אחרי על אותו צמח .כ* נוצרות אינטראקציות בלתי ישירות,
המתווכות ע"י הצמח .אוכלי הצמחי יכולי להתחרות על משאבי הצמח )אינטראקציה
שלילית( ,או לנצל במשות ,את הפונדקאי )אינטראקציה חיובית או נייטרלית( .העבודה הנוכחית
עוסקת באינטראקציה בי שני פרוקי רגליי צמחוניי  :אקרית העיוותי
) (Polyphagotarsonemus latusוכנימת עש הטבק ) ,(Bemisia tabaciעל גבי פונדקאי משות– ,
צמח העגבנייה ) .(Solanum lycopersicumבי שני פרוקי הרגליי קיי קשר פורטי ,כלומר,
כנימות העש משמשות כווקטור עבור אקריות העיוותי  .האקריות "מרוויחות" הפצה יעילה,
אול ייתכ ,כי נשיאת משקל יתר פוגעת בכנימות העש .שני אוכלי הצמחי שוני בדר* תזונת ,
וכנראה ג במנגנוני ההגנה שה מפעילי בצמחי  .על מנת לברר את יחסי הגומלי בי שני
פרוקי הרגליי  ,נבדקה השפעה של אכלוס מקדי בכל אחד מפרוקי הרגליי על בחירה וכשירות
של המתקי ,השני .בנוס ,,בוצע איכלוס סינכרוני של העגבנייה באקרית העיוותי וכנימת עש
הטבק .כמו כ ,נבדקה תגובת הצמחי איכלוס נפרד ,לעומת איכלוס משות ,באקריות העיוותי
וכנימות עש הטבק .אקריות העיוותי לא הבחינו בי צמחי נקיי לבי צמחי מאוכלסי
בכנימות עש ,ואילו כנימות העש העדיפו צמחי נקיי מאקריות .בנוכחות כנימות העש
אוכלוסיית האקריות על הצמח ירדה ,ובהתא לכ* הסימפטומי נחלשו .אילוח מקדי באקריות
העיוותי פגע בכשירות כנימות העש .בניגוד לכ* ,בהתבססות משותפת של שני פרוקי הרגליי
נפגעה כשירות של האקריות בלבד .תוצאות אלו מאירות את מורכבות הקשר בי שני הצמחוניי ,
המתוו* כנראה ,על ידי צמח הפונדקאי.
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המבנה המרחבי של אוכלוסיות החיידקי במערכת העיכול של זבוב הפירות הי
תיכוני
יעל אהרו ,בועז יובל ,אדוארד יורקבי'/
yaelool@gmail.com
המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע"ש רוברט ,ה .סמית ,האוניברסיטה
העברית בירושלי  ,רחובות
זבוב הפירות הי תיכוני ) (Ceratitis capitataהינו פוליפאג הנמנה ע משפחת ה ,Tephritidae
הגור לנזק חקלאי רב .מחקרי העוסקי באסוציאציות הקיימות בי זבובי פירות לבי
מיקרואורגניזמי  ,ובפרט כאלה המאכלסי את מערכת העיכול של זבוב הפירות ,מעידי על
קיומ של מערכות יחסי מוטואליסטיות בינ לבי המיקרוביוטה הפקולטטיבית במעי .בזבוב
הפירות הי תיכוני ,אופייה המדויק של מערכת היחסי הקיימת בי הפונדקאי לחיידקי
המאכלסי אותו ,טר הובהר .המחקר הנוכחי בוח את ההיפותזה לפיה חיידקי בעלי שונות
תפקודית ממוקמי בנישות שונות במערכת העיכול ,ואת ההיפותזה לפיה חיידקי אלה
מאכלסי את הפונדקאי לאור* כל חייו .מטרת המחקר למפות את החיידקי המאכלסי את
מערכת העיכול של זבוב הפירות הבר הבוגר ושל שלבי הרימה ,ואת החיידקי המאכלסי את
דרגות הביצה והגול  .המיפוי נעשה בשיטת ה fluorescent in situ hybridization
) (FISHהמאגדת בתוכה שתי שיטות :האחת ,שימוש בסמני הייחודיי לסוגי החיידקי
המצויי במעי .השנייה ,מיקרוסקופיה קונפוקלית ,המאפשרת לראות את מיקו החיידקי
ברקמה השלמה .כמו כ ,נמדד מספר החיידקי הקיי בכל שלב חייו של הזבוב בשיטות תלויות
תרבות ובשיטות שאינ תלויות תרבות .בנוס ,נבחנת רמת פעילות המטבולית של אות
חיידקי  .כ* נית יהיה להערי* את אוכלוסיית החיידקי ומצבה .ממחקרינו עולה כי החיידקי
במערכת העיכול פעילי מטבולית ברוב  ,ואת חלק הגדול נית לתרבת .מהשוואת דרגות
ההתפתחות השונות ,עולה כי בדרגות הצעירות אוכלוסיית החיידקי קטנה יותר מאשר בדרגות
הבוגרות .כמו כ נמצא כי שני מיני חיידקי שוני חיי באוכלוסייה מעורבת במערכת העיכול
של זבוב הפירות הבוגר .מחקר זה מוסי ,חולייה חסרה בהבנת תרומת של אוכלוסיות
החיידקי השונות לפונדקאי המאכלס  ,ולכ* השלכות בסיסיות ויישומית.
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השוואת טריפת מזיקי בשדות חיטה על ידי עכבישי חקלאיי ומהגרי
1

איתי אופטובסקי ,1גי'מס הרווד ,2פיליס ווינטארוב ,3יעל לובי
itaiopa@bgu.ac.il

1המחלקה לאקולוגיה מדברית ע"ש מיטרני ,המכוני לחקר המדבר ,אוניברסיטת בגוריו בנגב,
מדרשת בגוריו 2 ,המחלקה לאנטומולוגיה ,אוניברסיטת קנטאקי ,לקסינגטו ,ארה"ב,
3המחלקה לאנטומולוגיה ,מנהל המחקר החקלאי ,מכו גילת
שימור אוכלוסיות של אויבי טבעיי בשדות חקלאיי יכול לתרו לבקרה של אוכלוסיות
המזיקי ולמניעת התפרצויות בגידולי יחד ע שמירת הסביבה וצמצו בצורכי ריסוס של
קוטלי מזיקי  .מבי הטורפי הטבעיי  ,עכבישי הינ קבוצה טובה לבקרת אוכלוסיות
המזיקי  .עכבישי נפוצי בשטחי חקלאיי והינ טורפי כוללניי אשר יכולי להתקיי על
טר ,חילופי בזמ שצפיפות המזיקי בשדה נמוכה .בשדות חיטה בצפו הנגב ,אוכלוסיות
עכבישי מורכבות ממיני חקלאיי  ,אשר מתקיימי בשדה בלבד במהל* עונת הגידול ,ומיני
אשר מהגרי במהל* עונת הגידול מהסביבה המדברית הקרובה .במחקרנו אנו בוחני הא
עכבישי יעילי בבקרת אוכלוסיית המזיקי  .אנו בוחני זאת במיני המהגרי מעצי
הנטועי בצמוד לשדות החקלאיי אל שדות החיטה במהל* עונת הגידול וכ במיני חקלאיי
) .(agrobiontsאספנו עכבישי בשדות החיטה ממיני הידועי כחקלאיי ומיני המהגרי
מהסביבה הטבעית .בעזרת ניתוח תכולת קיבה על ידי שימוש ב PCRבחנו הא פרטי אילו
ניזונו מכנימות עלה הדג ) ,(Rhopalosiphum padiאשר הינ מזיק ידוע לחיטה או מקולמבולות
) ,(Collembolaאשר ידועי כטר ,חילופי מועד ,על עכבישי .
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אפיו גני המתבטאי באופ דיפרנציאלי בקווי עגבנייה עמידי ורגישי לווירוס
צהבו האמיר ) :(TYLCVבחינת מעורבות בעמידות
אס ,איבישי ,/חנו* זוסנק
eybishtz@agri.huji.ac.il
המכו למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע"ש רוברט ה.
סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות
וירוס צהבו האמיר Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) ,גור לעובד יבול של
עגבנייה ) (Solanum lycopersicumבעול  .הווירוס מקבוצת ה  Geminivirusמועבר ע"י
כנימות עש הטבק  .Bemisia tabaciבטיפוח לעמידות ל  TYLCVמשתמשי בעמידות טבעית
שמקורה ממיני הבר של עגבניה כגו  S. chilense, S. peruvaianumו .S . habrochaitesעד היו
ידועי חמישה סמני  DNAקשורי לעמידות ) TY1עד  ,(TY5א* הגני המעורבי בעמידות
לווירוס לא בודדו .על מנת לזהות גני מעורבי בעמידות ל  ,TYLCVסרקנו ספריות cDNA
שמקור בקווי עגבנייה עמידי ) Rממקור  (S. habrochaitesורגישי  Sלוירוס .זוהו כ 60גני
המתבטאי בצורה מעודפת בקו עמיד  Rבהשוואה ל  .Sהג  , Permease I like proteinנמצא
מתבטא ביתר בצמחי  ,Rוביטויו מוגבר בעקבות הדבקה בווירוס .השתקת הג בצמחי R
באמצעות מערכת ה  Tobacco rattle virus TRVהובילה לשבירת העמידות ,שכללה
סימפטומי אופייניי למחלה וצבירת כמות גבוה של וירוס .ג המקדד ל Hexose transporter
 ,LeHT1הושתק וגר לשבירת העמידות .בנוס ,נראתה תגובה נקרוטית ) (necrosisשל
אפופטוזיס ,שנצפתה לראשונה כתוצאה משבירת העמידות טבעית לווירוס .הנקרוזה נצפתה
לאחר השתקה והדבקה ג בווירוס  DNAווירוס  .RNAממצאי אלה המאשרי שההגנה
הצמחית מפני פתוגני מאורגנת בצורה רב שכבתית .תוצאה הקושרת את מנגנו העמידות
לכנימת עש הטבק התקבלה מהשתקת ג המקדד לחלבו דמויליפוקלי ) .(lipocalin-likeהזנה
של כנימת עש הטבק על צמחי  Rגורמת לעליה משמעותית של ביטוי הג בצמחי ) Rהרבה פחות
בצמחי  .(Sהזנה של כנימות נושאות וירוס גרמה לעליה מהירה ועצומה בביטוי הג בצמחי .R
השתקת הג דמויליפוקלי ביטלה את התופעה .עקות אביוטיות )חו  ,קור ,מלח( לא גורמות
לשפעול הג .לאחר הדבקה ב  TYLCVצמחי  Rמושתקי הראו עליה בכמות הווירוס )א ,יותר
מבצמחי  (Sותופעת הנקרוזה .ממצאי אלה יכולות להעיד על המצאות מנגנו הגנה ייחודי
המופעל כתוצאה מעקות ביוטיות על הצמחי  .מעורבות של מספר גני בתופעת העמידות ל
 TYLCVהינ אב דר* חשוב בהבנה וניתוח מנגנו העמידות בצמחי .
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מה מנסי לומר פרטי עקרי? הפרשה כימית תלוית מצב רבייתי ג בבלוטות
הלביאליות בדבורת בומבוס האדמה
אתיה אמסל  ,אברה חפ/
amsaleme@post.tau.ac.il
המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב
רביית פועלות בחרקי חברתיי היא לרוב תופעה הפיכה המבוקרת על ידי נוכחות המלכה
ותלוית קונטקסט חברתי .בדבורת בומבוס האדמה ,הטלת ביצי על ידי פועלות מתרחשת
במושבות ללא מלכה או מוגבלת לשלב מצומצ במחזור החיי בו הפועלות מתרבות על א,
נוכחות המלכה )"שלב התחרות"( .הטיה רבייתית כגו זו מבוקרת לרוב באמצעי כימיי
המעכבי רביה בפועלות ,או מפרסמי את איכותה וקיומה של המלכה כ* שהפועלות מרסנות
את רביית משיקולי של רווח גנטי ,אול המנגנו המבקר רביה בדבורת בומבוס האדמה טר
פוענח במלואו .במחקר זה ביקשנו לבדוק את הפרשת הבלוטות הלביאליותצפאליות בבומבוס
האדמה ביחס למצב הרבייתי של הפרטי  .לצור* כ* בדקנו שלושה טיפוסי מלכות :בתולות,
פעילות בשלב הקד תחרותי ובשלב התחרות ובשלושה טיפוסי פועלות :בנות  4ימי בשלב הקד
תחרותי ובשלב התחרות ובנות  10ימי שגדלו ללא נוכחות מלכה .מצאנו כי ההפרשה הכילה כ40
חומרי שוני  ,מרבית פחמימני  ,אסטרי וכמות קטנה של חומצות שומ .לא נמצאו הבדלי
איכותיי בהפרשה של מלכות לעומת פועלות או בהפרשה של פרטי סטרילי לעומת פוריי ,
אול נמצאו הבדלי כמותיי משמעותיי ב wax estersשיוצרו על ידי פרטי סטריליי
)פועלות צעירות ומלכות בתולות( לעומת פרטי פוריי )מלכות פעילות ופועלות מטילות( ,ובפרט
בקבוצה של אסטרי מסוג  .dodecyl estersממצאי אלו ביחד ע ממצאי קודמי בה נמצא
כי פועלות סטריליות מייצרות חומריי ייחודיי בבלוטת הדופור המפרסמי את עקרות על מנת
להימנע מאגרסיביות מצביעי על כ* שהמעבר מעקרות לפוריות בפועלות מלווה בשינויי רחבי
בהפרשה הפרומונאלית שלה ,ושאינ מוגבלי לבלוטה מסוימת .שינויי אלו עשויי להיות
מווסתי באמצעות מנגנו בקרה משות .,כמו כ ,האיתות הפרומונאלי בדבורת בומבוס האדמה
מהווה מקרה ייחודי שבו הפרטי העקרי  ,ולא הפוריי  ,מייצרי חומרי נוספי )איכותית או
כמותית( המעלי שאלה אבולוציונית מעניינת :מדוע פרטי עקרי נדרשי לפרס את מצב
בניגוד להגיו בפרסו פוריות הנפו /במיני חרקי רבי .
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הדברה ידידותית לסביבה של זבובי פירות במרחב הכפרי במושב ערוגות כמודל
2

שאול ב יהודה ,1נמרוד ישראלי

shaul_by@kfar-hachoresh.org.il
 1משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,האג ,להגנת הצומח ,שה"  ,בית דג2 ,ביופיד הדברה ידידותית
לסביבה בע"מ
זבוב הי התיכו וזבוב הזית הינ מזיקי מפתח בחקלאות הישראלית והעולמית .כיו נהוג
להדביר באמצעות מספר רב של ריסוסי פיתיו מורעל מהקרקע ו/או מהאוויר ובתוספת של
ריסוסי חיפוי .השימוש בריסוסי מהווה בעיה אקולוגית ומטרד ציבורי וסביבתי וקיימת סכנה
להמש* גידול פירות בחלקות מטע וכר הסמוכות לישובי .
עד כה טר בוצע באר /או בעול פרויקט בהיק ,נרחב שבו עיקר ממשק ההדברה של זבובי פירות
במרחב גיאוגרפי גדול ,הכולל מאות חלקות ומגוו פירות ,נסמ* על מתקני האכלה וקטילה
כאמצעי עיקרי להדברת  .בראשית שנת  2010פנו חקלאי מושב ערוגות לשה" בבקשה למצוא
חלופה יעילה להפסקת הריסוסי האוויריי התכופי בשטחי הישוב .לאחר התייעצות בי
החקלאי למדריכי שה" הוחלט על ביצוע ממשק הדברה חדשני המתבסס על שימוש במתקני
האכלה וקטילה מסוג 'ביופיד' במגמה לפתח מודל להדברת זבובי פירות בהיקפי נרחבי במשק
הכפרי .מטרת המיז הייתה להדביר את זבובי הפירות במרחב המושב ללא ריסוסי מהאוויר,
תו* שמירה על רמת נגיעות שאינה עולה על  2%בממוצע .במסגרת המיז טופלו כ 800חלקות
מסחריות ,שכללו  12מיני פירות ובה עשרות זני  ,,בוסתני פרטיי ושטחי ציבוריי בשטח
כולל של כ  3500דונ  .הוצאת המיז לפועל התבצעה בארבעה שלבי עיקריי  :א( פיתוח שיטה
לארגו וניהול מרכזי משות ,של ממשק ההדברה של זבובי הפירות במרחב המושב ,ב( הצבת
מתקני ביופיד ומלכודות ניטור ,ג( פיקוח וניטור ובמידת הצור* תגובה בהתא לממצאי  ,ו ד(
דגש על פעולות סניטציה במהל* המיז .
נתוני ההדברה שנאספו עד כה ) (15/8/2010ביותר מ  300חלקות הנכללות בפרויקט מראי כי ב
 80%מהחלקות בה הסתיי הקטי ,לא נמצאה כלל נגיעות בזבוב .ב  15%נוספי הנגיעות לא
עלתה על  ,2%וב  5%בלבד מהחלקות הנגיעות עלתה על ) 2%במקרי רבי בשל יישו כושל(.
תוצאות אלו הושגו תו* הימנעות מריסוסי אוויר .בנוס ,,הושג צמצו ניכר במספר הריסוסי
הקרקעיי הייעודיי להדברת זבובי הפירות.
'מיז ערוגות' ,מהווה מודל ,המציג חלופה בתקיימא וברת השגה להדברת זבובי פירות
באמצעי ידידותיי לסביבה במרחב הכפרי ובהיק ,נרחב .אנו סבורי כי נית לייש מודל זה
במספר רב של ישובי כפריי ברחבי האר /ובכ* לתרו לשיפור איכות ההדברה ,איכות הסביבה
ובריאות הציבור.
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האופ בו משפיעי חיידקי המעי על הכשירות של זבוב הזית
)(Bactrocera oleae
מיכאל ב יוס ,,יעל אהרו ,אדוארד יורקבי ,'/בועז יובל
benyosef@agri.huji.ac.il
הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,
רחובות
השימוש במתוו* מיקרוביאלי להשלמה של חסרי תזונתיי איפשר לחרקי רבי להתמחות
בהזנה על דיאטות דלות וחדגוניות שאינ תומכות בגדילה והתרבות ,והיווה בסיס להתפתחות
של חלק מיחסי הגומלי המורכבי ביותר הידועי כיו בי חרקי וחיידקי )לדוגמה :כנימות
עלה והסימביונט  .(Buchneraע זאת ,ג חרקי שהנישה התזונתית שלה רחבה יותר ושאינ
מוגבלי להזנה על דיאטה מסוימת עשויי לקיי יחסי גומלי ע חיידקי לש השלמת
התזונה .במקרי אלה עשויי החיידקי לשמש את מאחסניה בעת מחסור זמני ולספק בכ*
תזונה אופטימאלית למרות זמינות המשתנה של הנוטריינטי בתזונת  .זבוב הזית
) ,(Bactrocera oleae, Diptera: Tephritidaeמנצל להזנתו במהל* חייו הבוגרי מגוו של
סובסטראטי בשדה כגו טל דבש ,לשלשת ציפורי  ,צו ,והפרשות צמחיות אחרות .בנוס ,לכ*,
מקיי הזבוב אוכלוסייה גדולה של חיידקי המאכלסי בצפיפות את מערכת העיכול שלו .אנו
בחנו את ההשערה שחיידקי אלה מספקי לזבוב הבוגר יתרו תזונתי על ידי השלמה של
חומצות אמינו החסרות בדיאטה .ניסויינו מראי כי כאשר ניזונו הזבובי בדיאטה המכילה את
חומצות האמינו הלאהכרחיות כמקור החנק היחידי או בטל דבש תרמו החיידקי בצורה
מובהקת לפוריות של הנקבות .בניגוד לכ* ,כאשר לא נכללו חומצות אמינו בהזנת של הנקבות או
לחילופי כאשר הדיאטה כללה את כל חומצות האמינו הושפעה פוריות של הנקבות מנוכחות
של חיידקי המעי באופ זניח בלבד .תוצאות אלה מעידות על כ* שחיידקי המעי תורמי למשק
החנק של זבוב הזית על ידי העשרת הדיאטה בחלבו או חומצות אמינו .למרות שלזבוב הבוגר יש
את האפשרות להשיג את החנק הדרוש להתרבות על ידי ניצול של מגוו מקורות מזו בשדה,
האסוציאציה ע חיידקי המעי מעניקה לו את היכולת להתקיי ולהתרבות על מקורות מזו
עניי מבלי לסבול מחסרי בחלבו .בהקשר זה עשויי חיידקי המעי להוות פ חשוב באקולוגיה
התזונתית של הזבוב הבוגר המתקיי בעיקר על מקורות העניי בחנק כגו טל דבש.
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יעילות ההעברה של נגי' צהבו האמיר של העגבניה עלידי כנימת עש הטבק
מותנית בנוכחותו של סימביונט ספיציפי יחיד
מוראד גאנ
ghanim@agri.gov.il
המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי
נגי ,צהבו האמיר של העגבנייה מועבר בלעדית עלידי כנימת עש הטבק .העברת הנגי ,מותנית
בנוכחותו של חלבו  GroELבגודל של  63קילודלטו בהימולימפה של החרק .כנימת עש הטבק
הינה קומפלקס של תת מיני הנבדלי ביניה גנטית ,ובאוכלוסיית הסימביונטי השניוניי
החיי בתוכ  .בישראל ,תת המי  Bשל הכנימה מכיל את הסימביונט השניוני המילטונילה ,בעוד
שתת המי  Qמכיל את וולבכיה וארסינופונוס .שני תת המיני מכילי את רקציה ופורטיירה,
הסימביונט הראשוני של כנימות עש .המטרה של עבודה זו הייתה לבחו אילו מהסימביונטי
השניוניי המאכלסי אוכלוסיות כנימת עש הטבק בישראל מעורבי בהעברת נגי ,צהבו
האמיר .השוואה של יכולת העברת הנגי ,עלידי שש אוכלוסיות שונות משני תת המיני הראתה
שתת המי  Bהוא יעיל מאוד בהעברה ,לעומת תת המי  Qשבקושי העביר את הנגי .,מבחני של
אנטראקציות ביחלבוניות הראו שחלבו  GroELשמיוצר עלידי המילטונילה הראה
אנטראקציה ע חלבו המעטפת של הנגי ,,בעוד שחלבוני דומי מרקציה ופורטיירה לא הראו
אנטראקציה כזו .על מנת לבחו את התפקיד של חלבוני  GroELמוולבכיה וארסינופונוס ,נעשה
שימוש בחלבו  GroELשסונתז במעבדה או כזה שמיוצר בכנימה על מנת להראות שאנטראקציה
שלו ע חלבו המעטפת של הוירוס מתרחשה רק כשהוא מיוצר עלידי המילטונילה .נמצא ג
שחלבו ה  GroELעובר אנטראקציה ע חלבו המעטפת של הנגי ,בהימולימפה ,מג עליו מפני
פירוק ומשחרר אותו סמו* לבלוטות הרוק העיקריות ,בדרכו להיות מועבר לצמח .תוצאות אלו
מצביעות על כ* שהיעדר של המילטונילה בתת המי  Qונוכחותו בתת המי  Bהינה גור עיקרי
בהפיכת תת מי זה לוקטור יעיל לנגי ,,בעוד שלסימביונטי האחרי אי כנראה תפקיד בהעברת
הנגי.,
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התמודדות ע חרקי מזיקי צמחי במרחב הנוי של עיריית תל אביב
2

חיי גבריאל ,1צבי מנדל

gavriel_l@mail.tel-aviv.gov.il
1אג ,שיפור פני העיר ,עיריית תל אביב2 ,המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מינהל
המחקר החקלאי
שטחי הגינו של עריית תל אביב מתפרסי על פני  6,000דונ הגני הציבוריי יחד ע הגני
הפרטיי  ,ועצי רחוב מהווי יחד רצ ,ירוק ומגוו יוצרי היוצר בתי גידול למגוו עשיר של בעלי
חיי  .מדיניות העירייה היא להפעיל אמצעי ידידותיי לסביבה על מנת שלא לחשו ,את
התושבי לרעלי ולהימנע מהפרה של האיזו הביולוגי .האג ,לשיפור פני העיר נוקט בכמה
פעולות על מנת להבטיח מעורבות מזערית בתכשירי הדברה .בחירה קפדנית של צמחי הנוי כבר
בשלב התכנו על מנת להימנע מנטיעה של צמחי רגישי לבעיות מוכרות ,כגו ער אציל
ובוהינייה ,המאכלסי בצפיפות את כנימת הרכה דמוית האגס ,Protopulvinaria pyriformis
אור ירושלי הרגיש מאד למצוקוקוס האר /ישראלי  , Matsucoccus josephiאו העדפה של
אור הצנובר על פני מיני אור אחרי בשל עמידותו לתהלוכ האור Thaumetopoea
 .wilkinsoniהדברה יוזמה ננקטת כנגד תהלוכ האור בשל הסכנה הבריאותית הנגרמת ע"י
השערות הצורבות שנישאות ע"י הזחלי  .העירייה אימצה את השימוש בתכשירי הדברה
סיסטמיי ידידותיי לסביבה .האג ,לשיפור פני העיר עומד בפני מספר אתגרי אנטומולוגיי .
עדיי אי בידינו אמצעי מתאימי להתמודד ע מיני הצרעות הגורמות להבשלה של מיני פיקוס,
בעיקר המיני  Odontofroggatia galiliו  ,Parapristina verticillataהמתפתחי על פיקוס
השדרות ,ע /השדרות המרכזי בגוש ד כולו וגורמי לזיהו סביבתי קשה .בשני האחרונות
התבססו ארבעה מיני מזיקי חדשי במרחב תל אביב ,קמחית הלנטנה Phenacoccus parvus
הפוגעת צמחי נוי כמו לנטנה וצסטרו לילי ,וקמחית האורז  Brevennia rehiהמנוונת משטחי
דשא השתולי בז "דרב" .מיני צרעות טפיליות ספציפיי של שני מיני קמחיות אלו צמצמו מאד
לאחרונה את היק ,הנזק .מזיק חדש אחר המאיי של עצי הנוי בעיר היא חיפושית האמברוזיה
 Euwallacea fornicatusהפוגעת כמיני רחבי עלי אחדי  ,פגיעתה נצפתה בעיר בעצי אדר.
בשנתיי האחרונות מתפשטת בתל אביב צרעת העפצי של פיקוס השדרות Josephiella
 .microcarpaeהצרעה גורמת לעיפו /קשה על עלי  ,לפי שעה אי בדינו פתרו לבעיה .ברחבי
העיר נטועי עשרות אלפי עצי דקל ,בעיקר דקל קנרי ודקל התמר הרגישי לחדקונית הדקל
האדומה  .Rhynchophorus ferrugineusהחדקונית צפויה לפלוש בשני הקרובות לגוש ד
ולחולל נזקי גנניי ובטיחותיי קשי  .היא מהווה בשל כ* אתגר מימשקי מורכב.
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דיאטה פרוביוטת משפרת את כושר המיני של זכרי עקרי בזבוב הפירות הי
תיכוני
2

שגיא גבריאל ,1יואב גזית ,1אדוארד יורקבי ,2/בועז יובל
sagi.gavriel@gmail.com

 1המכו להדברה ביולוגית ,ענ ,ההדרי  ,מועצת הצמחי  ,ביתדג 2 ,המחלקה לאנטומולוגיה,
הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות

שיטת הזכרי העקרי להדברת זבוב הפירות הי תיכוני ,Ceratitis capitata ,מבוססת על
יכולת להתחרות בזכרי הבר המקומיי ולהזדווג ע נקבות הבר .בפועל ,נופלי זכרי אלו,
המיוצרי במפעל ועוברי הקרנה ,באיכות מזכרי הבר .לכ ,יש חשיבות רבה לשיפור כושר
המיני לצור* הצלחת השיטה .עבודות קודמות אפיינו את אוכלוסיית חיידקי המעי בזבוב הבוגר
והצביעו על האפשרות כי העשרת מעי הזבוב העקר בחיידקי מהמי  Klebsiella oxytocaעשויה
לשפר את כושר המיני .במחקר הנוכחי נבחנת השערה זו .לש כ* ,גודלו זכרי עקרי מז וינה
 8המיוצרי בישראל ע"י חברת ביופלי )שדהאליהו( ,מגיחה ועד גיל  5ימי  ,על אחת משתי
דיאטות :מי וסוכר בלבד לעומת מי וסוכר בתוספת העשרה פרוביוטית )חיידקי – K. oxytoca
 .(N8-Sהשפעת הטיפול נבחנה בשלושה ניסויי  .1 :תחרות בי זכרי עקרי משני הטיפולי על
נקבות בתנאי מעבדה .2 .תחרות של זכרי עקרי משני הטיפולי כנגד זכרי בר על נקבות בר
בכלובי שדה .3 .השפעת הטיפול על כושר של הזכרי העקרי למנוע הזדווגויות חוזרות
בנקבות .תוצאות המחקר .1 :במעבדה ,העניקה העשרה פרוביוטית לזכרי העקרי יתרו מובהק
בתחרות על נקבות ,והעלתה את שיעור ההזדווגויות מ  38%ל  .2 .62%בכלובי שדה ,שיפרה
התוספת הפרוביוטית את כושר המיני של הזכרי העקרי באופ מובהק .שיעורי ההזדווגות
בתחרות על נקבות בר ,בי זכרי רגילי וזכרי בר עמדו על  51.7%ו  48.2%בהתאמה .לעומת
זאת ,בתחרות בי זכרי עקרי שקיבלו העשרה פרוביוטית לזכרי בר ,עמדו שיעורי ההזדווגות על
 72.7%ו  27.2%בהתאמה .3 .העשרה פרוביוטית השפיעה באופ מובהק על מידת הנכונות של
נקבות לשוב ולהזדווג ,והורידה את שיעורי ההזדווגות החוזרת ב  .15%מתוצאות המחקר עולה
בבירור כי העשרת דיאטת הזכרי העקרי בחיידקי מעי טבעיי מז ,N8-S – K. oxytoca
משפרת את כושר המיני.

33

גינו במדבר משפיע על חברות הדבורי המקומיות ועל מאפייני רשת ההאבקה
2

אריאלה גוטליב ,1יעל הולנדר ,1יעל מנדליק
ariellag@post.tau.ac.il

1המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי  ,אוניברסיטת תל אביב2 ,המחלקה
לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות
גינות נוי נתפסות כתרומה משמעותית לאיכות חיי  ,וגינו אינטנסיבי מהווה חלק משמעותי
מתהלי* ההקמה של יישובי באר ./ע זאת ,שתילה של גינות נוי ביישובי במדבר יוצרת בית
גידול ,שהינו שונה מהותית מהסביבה המדברית הטבעית המקיפה אותו .הגינות מושקות לאור*
כל השנה ,ומורכבות לרוב ממיני אקזוטיי  ,והדבר עשוי לשנות את הרכב חברות המאביקי
המקומיות ,את התנהגות המאביקי ואת תכונות רשת ההאבקה המקומית .מצאנו כי המגמות
העונתיות של עושר מיני ושפע פרטי היו הפוכות בי שני בתי הגידול ,ומש* עונת הפעילות של
מיני הדבורי השוני בגינות היה ארו* יותר .הרכב חברות הדבורי היה שונה ג הוא בי בתי
הגידול ,ומיני הדבורי העיקריי בגינות היו בעלי תפוצה גיאוגרפית רחבה יותר בהשוואה
לשטחי הטבעיי  .בנוס ,לכ* ,נמצא קשר חיובי הדוק בי שפע הפרטי ועושר מיני הדבורי
לשפע הפרחי ולעושר מיני הצומח בשטחי הטבעיי  ,א* לא בגינות .רשת ההאבקה בגינות
היתה ג'נרליסטית יותר מבשטחי הטבעיי  ,והצביעה ג היא על קשרי רופפי יותר בי
דבורי לצומח בגינות בהשוואה לשטחי הטבעיי  .לסיכו  ,לגינות הנוי השפעה גדולה על הרכב
חברות המאביקי המקומיות ,על התנהגות המאביקי ועל תכונות רשת ההאבקה.
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התפוצה והפעילות העונתית של נוברי האיקליפטוס  Phoracantha spp.ושל
הצרעה הטפילית  ,Avetianella longoiבעקבות התבססות  P. recurvaבישראל
עומר גול ,1אלכס פרוטסוב ,2ניצה ספיר ,3ציו מדר ,3צבי מנדל

2

golandomer@gmail.com
1החוג להגנת הצומח בפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,
רחובות2 ,המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מנהל המחקר החקלאי3 ,אג ,הייעור
קק"ל )בגמלאות(
שני מיני של נוברי איקליפטוס אוסטרליי (Coleoptera: Cerambycidae),Phoracantha spp.
פלשו לישראל .נובר האיקליפטוס המנוקד  P. semipunctataהובא מדרו אפריקה בשוגג בתו*
גזעי איקליפטוס ב  .1941נובר האיקליפטוס הזהוב  P. recurvaתועד לראשונה באר /לפני כעשור
שני כחלק ממהל* התפשטותו סביב אג הי התיכו .המחקר בח את תפוצתו של P. recurva
בישראל ,השפעתו על השכיחות היחסית של  P. semipunctataביערות האיקליפטוס ואת העדפתו
לאכלס מיני איקליפטוס שוני  .במקביל ,בקשנו לבדוק הא הצרעה  Avetianella longoiאשר
מטפילה את ביצי מיני  ,Phoracanthaהתאקלמה באר ./המחקר בח ג את הפעילות העונתית
של שלשת מיני החרקי הנ"ל באזורי אחדי בישראל .מעקב אחר הפעילות של מיני החרקי
הנחקרי התבצע באמצעות הפלת עצי מלכודת ,איסו ,תטולות ולכידה לילית של בוגרי באתרי
התצפית .נמצא ש  P. recurvaנפו /בכל האזורי ופעיל לאור* כל העונה החמה ,כשהוא מקדי
את הופעת  .P. semipunctataזה האחרו מופיע באתרי חמי יותר ,שכיח בעומדי של
איקליפטוס מסמרי והפ* נדיר בגול .ברוב האתרי פעלו שני המיני במקביל ואיכלסו גזעי
במשות .,כשניתנה אפשרות בחירה בי מיני איקליפטוס שוני  ,נמצאה העדפה יחסית של בוגרי
 P. recurvaושל  P. semipunctataלהתקהל על איקליפטוס מקור ואיקליפטוס מסמרי,
בהתאמה .הצרעה  A. longoiהופיעה ברוב אתרי הדגימה א* נפוצה בעיקר באתרי מוצלי
יחסית ובאזורי בה נרשמה פעילות רבה של  .P. semipunctataפחות מ  10%מהתטולות
נתקפו ע"י הצרעה ושיעור הטפיליות השכיח לתטולה שבה מעל  25ביצי  ,עמד על כ  .10%פעילות
הצרעה באביב מועטה ,א* אוכלוסיותיה מתעצמות לקראת הסתיו .אמנ נמצאה העדפה של שני
מיני הנוברי למיני איקליפטוס מסוימי  ,א* ייתכ שהעדפה זו מוכתבת ע"י התחרות ביניה .
התאמה טובה יותר לטמפרטורה נמוכה של  P. recurvaהיא הגור להופעתו המוקדמת באביב.
באתרי מסוימי מי הפולש החדש דחק את הוותיק במש* כל תקופת הפעילות .טר נית
לקבוע הא לריכוז הטפיליות בעיקר בביצי  P. semipunctataיש השפעה על כ* .תנאי מקרו
אקלי מתוני וגזעו המחוספס של איקליפטוס מסמרי מהווי מפלט לצרעה הטפילית בתנאי
טמפרטורות קיצוניי .
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זבוב הפירות הי תיכוני :הסתמכות על הניטור בקבלת החלטה על ריסוס
2

יואב גזית ,1גל יעקובי
yoav@jaffa.co.il

1המכו להדברה ביולוגית ,ענ ,ההדרי  ,מועצת הצמחי 2 ,ביופליי בע"מ ,קיבו /שדה אליהו
לצור* הדברת זבוב הפירות הי תיכוני יש יתרו לידיעת משתני בסיסיי כמו גודל האוכלוסייה
שלו באזור נתו ,הקשר בי גודל האוכלוסייה לנזק ,זיהוי מוקדי אילוח בה יש לטפל תחילה,
איתור המקור ממנו באי הזבובי .
שני אמצעי עומדי לרשותנו לקביעת נתוני אלה) :א( איתור נגיעות בשטח; )ב( מלכודות ניטור.
כשהמטרה היא לייצא פרי נקי מזבוב ,לא נית להסתמ* על נגיעות בשטח להפעלת מערכת הדברה
והאמצעי העיקרי שעומד לרשות החקלאי הוא מלכודות הניטור.
מנגנו הפעולה של המלכודות והתנהגות הזבוב סביב לא לגמרי ברורי ובכל זאת לש ניתוח
תוצאות הלכידה ,יוצאי מכמה הנחות יסוד) :א( המלכודת מהימנה ,כלומר ששיעור הלכידה בה
תוא את צפיפות האוכלוסייה) ,ב( המלכודות מושכות בכל זמ ובכל מקו באותה מידה) ,ג(
האוכלוסייה מונה יחס קבוע של זכרי נקבות ,כלומר לכידת זכרי מייצגת את נוכחות הנקבות,
)ד( הזבוב מפוזר בשטח בצורה הומוגנית.
בשני האחרונות עולי סימני שאלה באשר להנחות היסוד לגבי מלכודות הניטור ולגבי פיזור
הזבוב במרחב .מתברר שאוכלוסיית הזבוב אינה הומוגנית אלא מתגודדת .התגודדות זו גורמת
לשונות גדולה לא רק ברמה האזורית ,כפי מתבטא במפת הניטור הכללית ,אלא ג ברמת החלקה
הבודדת בה לכאורה כל העצי זהי  .ישנ גורמי ידועי להתגודדות כמו פונדקאי בשל ,אול
כאשר התגודדות משמעותית מתרחשת ג במטע הומוגני לכאורה ,יש לתת על כ* את הדעת,
במיוחד כשמקבלי החלטות ריסוס.
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מעבר אופקי של רנ"א דו גדילי בדבורת הדבש כאמצעי להשתקת גני באקרית
הוורואה
יעל גרביא ,אייל מאורי ,חיי כלב ,שרו שפיר ,איל סלע
garbiland@gmail.com
הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע''ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,
רחובות
השתקת גני באמצעות הפרעה לרנ"א ) (RNAiהוא מנגנו שמור באבולוציה ,הגור לירידה
בביטוי גני על פי רצ ,מסוי  .כניסה של רנ"א דו גדילי לתא חי גורמת להפחתה של רנ"א שליח
) (mRNAבעל רצ ,זהה .מנגנו זה ,נמצא כמבקר את ביטוי של גני ביצורי שוני  ,כולל
חרקי  .בדבורת הדבש ,נמצא מנגנו זה יעיל כנגד ה (Israeli acute paralysis virus) IAPV-
על ידי האכלת הדבורי ברנ"א דו גדילי ספציפי כנגד הנגי .,לאחרונה ,מחקרי שוני השתמשו
במנגנו השתקת הגני לניטור טפילי של צמחי על ידי ביטוי רנ"א דו גדילי ספציפי כנגד
הטפילי בצמח הפונדקאי .במחקר זה ,ברצוננו לבחו את האפשרות של מעבר אופקי של רנ"א דו
גדילי מחרק לחרק ומחרק לטפיל ועל ידי כ* לגרו להשתקת גני בטפיל של דבורת הדבש,
אקרית הוורואה ) . (Varroa destructorאקרית הוורואה ,טפיל של דבורת הדבש המערבית,
נחשב כיו למזיק הגדול ביותר במכוורת וגור לנזקי חמורי בכל העול  .אקרית הוורואה
הינו טפיל אובליגטורי ,חו /תאי הניזו מההמולימפה של דבורת הדבש בשלבי ההתפתחות
השוני  .מחזור חייה של האקרית מתנהל ברובו בתאי החתומי  .נקבת הוורואה המופרית
פולשת לתא זחל לפני חתימה וניזונה ממנו ,היא מטילה ביצי בתא מה יתפתחו אקריות
שניזונות מהגול  .כאשר מגיחה הדבורה הבוגרת ,האקריות מגיחות איתה וניזונות ממנה עד
שמוצאות תא זחל חדש .בשל העובדה כי הזחלי מואכלי על ידי הפועלות ,הועלתה ההשערה כי
רנ"א דו גדילי שנאכל על ידי דבורי בוגרות יעבור לזחלי ולאקריות הוורואה .לכ ,האכלנו
פועלות בכוורות ברנ"א דו גדילי שאינו קיי בדבורה ) (dsGFPומצאנו ,בשיטת מולקולאריות
שונות ,עקבות של אותו  dsGFPבזחל ,בגול ובדבורה מגיחה .עקבות של  dsGFPנמצאו ג
באקריות הוורואה שהוצאו מתאי וניזונו ישירות מהדבורה הבוגרת .בנוס ,,אקריות שישבו על
פועלות אשר ניזונו מרנ"א דו גדילי ספציפי כנגד ג של הוורואה הראו ירידה בכמות הרנ"א השליח
של ג זה .מטרתנו בהמש* :לנטר את אוכלוסיית הוורואה על ידי השתקת גני חיוניי בשיטה זו.
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שני מיני חדשי לפאונת דבורת הע של אר ישראל
)(Hymenoptera: Apidae: Xylocopa
משה גרשו
mois@post.tau.ac.il
המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב
דבורת הע (Xylocopa) /הינו סוג קוסמופוליטי וכולל מיני בולטי מאד בגודל הנע בי  13ל
 30מ"מ .בנוס ,,לקבוצה זו אפיוני ביולוגיי ייחודיי  ,חלק בעלי השלכות כלכליות ,כגו:
האבקה אובליגטורית בפרחי מסוימי  ,קינו בע ,/דרגות ראשוניות של חברתיות ,מוטואליז
ע אקריות ועוד .מכלול תכונות אלו היוו בסיס למחקר רב על סוג זה ,בעול וג באר ./במהל*
סידור חומר לא ממוי באוס ,הדבורי של האוספי הלאומיי לטבע באוניברסיטת תל אביב
נמצאו מספר זכרי של המיני  Xylocopa ustulata SmithוXylocopa varentzowi Morawitz
אשר נאספו בדרו ובצפו האר ,/בהתא  .זהו דיווח ראשו של שני מיני אלו מגבולות האר,/
עובדה מפתיעה מאד בהתחשב בבולטות הסוג ה בשדה וה במחקר ,כנזכר .בהרצאה יוצגו
המיני הידועי בסוג דבורת הע /באר ,/שמספר לאור הממצא המדווח מגיע לתשעה ,בדגש
סימני ההיכר של המיני השוני  .כמו כ ,יוצגו נתוני אזורי התפוצה ועונות הפעילות האופייניי
לכל מי ,כפי שנית להפיק מהמידע שבפריטי האוס.,
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השפעת קיטוע שטח טבעי על מגוו מיני דבורי בסביבה חקלאית לאור +מישור
החו'
2

אחיק דורצ'י ,1עידו יצחקי ,1אמו /דפני
dorchin@campus.haifa.ac.il

1החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,הפקולטה למדעי הטבע ,אוניברסיטת חיפה2 ,המעבדה
לאקולוגיה של האבקה ,המכו לאבולוציה ,אוניברסיטת חיפה
דבורי ה המאביקות החשובות ביותר של צמחי תרבות ובר .מיני צמחי רבי תלויי בדבורי
להשלמת מחזור חייה  ,כ* שכל ירידה במגוו המיני של דבורי מעמידה בסכנה את יכולת
הצמחי להתרבות ועלולה לשנות את מבנה החברה כולה .הגורמי העיקריי המאיימי על
מגוו המיני ועל יחסי מאביקי צמחי ה אובד וקיטוע של בתי גידול כתוצאה מפעילות
האד  .ניצול שטחי טבעיי לצרכי חקלאות ופיתוח עלול לפגוע במיני שוני של דבורי עקב
דלדול משאבי חיוניי כגו מזו ,בעיקר צו ,ואבקה ,ואתרי קינו ,בהתא לצרכי האקולוגיי
של כל מי .מגוו דבורי גבוה במיוחד נמצא באג הי התיכו .שמירה על מגוו מיני הדבורי
חשובה במישור החו ,לשמירה על חיוניות אוכלוסיות צמחי הבר .מישור החו ,מהווה בית גידול
לכ 30מיני צמחי אנדמיי המאוימי עקב תהלי* עיור ופיתוח אינטנסיבי של האזור,
והמוגדרי  ,בחלק  ,בדרגות שונות של סכנת הכחדה .מחקר זה יערי* את ההשפעה של קיטוע
שטח על מגוו מיני דבורי וצמחי בבית גידול טבעי של חמרה וכורכר לאור* מישור החו,
המרכזי של ישראל .בחודשי פברוארמאי  2009ערכנו סקרי לאומד מגוו מיני דבורי ב12
אתרי בגדלי שוני אשר מהווי מקטעי שטח שרידיי של צומח טבעי על כורכר וחמרה
במישור החו .,בנוס ,,ערכנו דיגו של זמינות המשאבי החיוניי לקיו דבורי  :מגוו מיני
צמחי פורחי וזמינות משאבי לקינו .כל הדיגומי בוצעו בעזרת חתכי אקראיי בתו*
חלקות בגודל זהה .ניתוח משתני גיאוגרפיי  ,כמו גודל המקטעי  ,המרחק ביניה  ,ואופ
השימוש בשטח נעשה בעזרת מערכת  .GISבסקרי שבצענו הוגדרו כ 170מיני צמחי  ,ונדגמו כ
 4000פרטי של דבורי  ,הכוללי מעל  150מיני  ,לפחות שלושה מה חדשי למדע ומיני
נוספי חדשי לישראל .עקומות הצטברות של מיני צמחי העידו על מאמ /דיגו מספיק,
ובאופ כללי נמצאה התאמה בי עושר מיני הצמחי המשוקלל ובי גודל מקטע השטח הטבעי.
זמינות המשאבי לקינו דבורי התאפיינה בשונות גבוהה בתו* כל אחד מהאתרי ולכ היא
עשויה לתרו מעט לניתוח ההבדלי במגוו הדבורי  .הנחות אלה ותוצאות נוספות יבדקו בצורה
כמותית לאחר השלמת ניתוח כלל הנתוני .
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אינדוקציה של גני מטבולי בכנימת עש הטבק כתגובה להאכלה מלאכותית
באללוכימיקלי
אייל הלו ,מיכל אלו ,שי מורי
eylhln@gmail.com
המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה
העברית בירושלי  ,רחובות
צמחי חיי בסביבה מורכבת ובאי במגע ע מגוו רחב של חרקי הרביבורי הפוגעי בצמח.
בכדי להתמודד ע פגיעה זו ,צמחי פיתחו מגוו רחב של חומרי הגנה כימיי )אללוכימיכלי (
אשר מאפשרי לה "לדחות" או "לקטול" את החרקי ההרביבורי  .במקביל ,חרקי אלו
פיתחו מגוו של מנגנוני כימיי והתנהגותיי שוני בכדי להתגבר על חומרי ההגנה הכימיי
שייצרו הצמחי  ,כ* שיוכלו לאכול ,לגדול ולהתרבות על הצמח הפונדקאי ,תו* התגברות על
מערכות ההגנה של הצמח .חרקי ג'נרליסטי הניזוני ממגוו רחב של צמחי זקוקי למערכות
דטוקסיפיקציה כלליות ובלתיספציפיות המושרות בעת הצור* ומסוגלות להתמודד ע מגוו רחב
של חומרי צמחיי על ידי מערכת רגולציה מורכבת המאפשרת אינדוקציה של מער* אנזימי
ספציפי כאשר החרק נתקל בחומר מסוי  .במחקר זה נבחנה ההשפעה של האכלה מלאכותית
באללוכימיקלי על פעילות מנגנוני הדטוקסיפיקציה בתתהמיני  Bו Qשל כנימת עש הטבק
) .(Bemisia tabaciלאחר האכלה מלאכותית בדיאטה שכללה אללוכימיקל מול דיאטת ביקורת
שלא כללה אותו ,נבדקה פעילות המושרת של גני המקודדי לאנזימי דטוקסיפיקציה משלוש
משפחותעל עיקריות :ה ) ,P450 monoxygenases (P450s Cytochromeה S-)Glutathione
 ,transferases (GSTsוה) .carboxylesterases (COEsתוצאות ראשוניות ממחקר זה מצביעות
על אינדוקציה של גני מטבולי מסוימי בעקבות ההאכלה בחומרי הצמחיי  Quercetinו
 .Nicotineכמו כ ,נמצאו הבדלי ג ברמות הביטוי הבסיסיות של מספר גני מטבולי בי שני
תתהמיני  Bו  .Qבהרצאה תידו משמעות האבולוציונית והאקולוגית של ממצאי אלו.
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זואוגאוגרפיה של פשפשי  Oriusבישראל
תרי הרפז ,משה קול
tarryn.harpaz@gmail.com
המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה
העברית בירושלי  ,רחובות
פשפשי מהסוג  Oriusמשתייכי למשפחת ה Anthocoridaeומוני כ 90מיני הנפוצי
באזורי רבי בעול  .בישראל נפוצי בעיקר שלושה מיני  Oriusושטחה מהווה תחו מפגש בו
קיימת חפיפה בי אזורי תפוצת  .המי  Orius albidipennisמותא לטמפרטורות גבוהות
ולתנאי מדבריי ואג הי התיכו מהווה גבול תפוצה צפוני עבורו .לעומתו ,המיני

O.

 laevigatusו O. nigerמותאמי לאקלי ממוזג יותר וישראל מצויה בתחו התפוצה הדרומי
שלה  .מעניי ,אפוא ,לבחו הא באזור המהווה את קצה תחו התפוצה של מיני אלו ,חלו
תמורות לאור* השני בשכיחות היחסית בי שלושת המיני  .על מנת להבי הא חלו שינויי
בתפוצת המיני  ,נאספו נתוני מספרות ומאוספי על מיני  Oriusשנאספו בתחו האר /בעבר,
והושוו לנתוני איסופי שנעשו במהל*  2009ו .2010מניתוח הנתוני מסתמ כי מסו ,שנות ה50
ועד לסו ,שנות ה ,80המי הנפו /ביותר באר /היה  ,O. laevigatusאשר היווה כשני שלישי
מפשפשי ה Oriusשתועדו באותה התקופה .ע זאת ,מאוחר יותר נראה כי השכיחות היחסית
השתנתה וכיו המיני הנפוצי הינ  O. nigerו .O. albidipennisשכיחותו היחסית של המי
 O. laevigatusצנחה וכיו הוא מהווה פחות מ 7%מפשפשי האוריוס באר ./מגמה זו נראית ג
כאשר נעשית השוואה פרטנית של השכיחות היחסית בי מיני שנאספו באותו האזור ובאותה
העונה ,בשתי התקופות השונות .התמורה שחלה בשכיחות היחסית בי המי מהאקלי הממוזג
 O. laevigatusלבי המי המדברי  O. albidipennisמעלה את הסברה כי תמורות אקלימיות
שחלו ב 60השנה האחרונות ה שאחראיות לשינויי  .על מנת לבחו סברה זו ולהבי כיצד
מושפעת השכיחות היחסית של מיני אלו משינויי אקלימיי  ,נעשו איסופי בשטח בעונות
השונות ,תו* חלוקה לשלושה אזורי אקלימיי שוני באר :/ספר המדבר ,מישור החו ,ואזור
י תיכוניהררי .ניתוח ראשוני של הנתוני מראה שהמי  O. albidipennisנמצא בשכיחות
הגבוהה ביותר באזור ספר המדבר ובמהל* חודשי הסתיו ,המי  O. nigerמצוי בשכיחות הגבוהה
ביותר באזור ההררי ובמהל* חודשי האביב והמי  O. laevigatusמצוי ,כאמור ,בשכיחות נמוכה
ללא תלות באזור ובעונה .ניסויי מעבדה בוחני עתה את האפשרות ששינויי אלו בתפוצה נובעי
מכ* שבתנאי חו ויובש O. albidipennis ,דוחק תחרותית את .O. laevigatus
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מקרי ריממת באד בישראל
עמוס וילמובסקי ,טילי שנור
Amos.wilamowski@eliav.health.gov.il
המעבדה לאנטומולוגיה ,משרד הבריאות ,ירושלי
ריממת היא התופעה של נגיעות רקמות חיות של בעלי חיי  ,ברימות של זבובי  .התופעה בבני
אד איננה שכיחה בחברות לא נחשלות .באר /נרשמו במש* שני רבות ,רק מספר קט מאד של
מקרי  ,ביניה מיובאי מחו"ל .המיני של ממשפחת  Calliphoridaeמטילי את הביצי
לחומר אורגני שמקורו מהחי ,ופצעי של בע"ח ואד  .הרימות חודרות לרקמה החיה ,ניזונות
ומתפתחות בה ,ההתגלמות בקרקע .מהתעלה החיצונית באוז בחורה ,הוצאה רימה של זבוב
מהסוג  .Lucilia sp.מפצע ברגלה של נערה ,הוצאו רימות  .Calliphora sp.ליד אוזנו של תינוק,
זוהתה רימה בדרגה ראשונה ממשפחת  Calliphoridaeשאינה ניתנת להגדרת הסוג או המי.
הגדרת רימות שהוצאו מפצע בעיתית ,א נפגעו בהוצאת ,או שה בדרגה צעירה .במשפחת
 ,Sarcophagidaeהנקבה משריצה רימות לפצעי הזעירי ביותר ,תו* מעו ,ובמהירות רבה.
מהחניכי של חיל שסבל מכאב והתנפחות ,נשלפו  2רימות בדרגה שלישית ,בנות  56ימי ,
מהמי  . Wohlfahrtia magnificaההנחה היא ,שהשרצה אל פצע זעיר בחניכי  ,בוצעה כשהחיל
יש בשדה ע פה פתוח .במעבדה נרשמו מספר מקרי של ריממת בעיני  ,ע"י רימות בדרגה
הראשונה של זבוב הצא ) .(Oestridaeמי זה מטיל ביציו לנחירי של צא וכבשי  .הטלה לעי
האד מקרית לחלוטי .הרימות אינ מתפתחות לדרגה השנייה בעי .בבתי חולי נמצאו בשני
האחרונות ,חולי נגועי בריממת ,רוב מונשמי  .הרימות מתפתחות בתו* חלל הפה ,או
במערכת הנשימה .הרימות מתגלות בד"כ ,כאשר ה מגיעות לגיל ההתגלמות ,נעות החוצה דר*
צינורות ההנשמה להתגל  .רימות של זבוב השחמט  ,Sarcophaga sp.נמצאו בשלשה חולי
מונשמי ובפצעי של שני אחרי  .הגדרה של מיני  Sarcophaginaeאפשרית רק לפי אברי
הרבייה של הזכר הבוגר .רימות של  Lucilia sericataבדרגה שלישית שהיו בתנועה להתגלמות
בחו ,/נמצאו בפה של חולה מונשמת .תרמילאי בודדי חזרו מדרו אמריקה ,נגועי בריממת
של הזבוב  Dermatobia hominisממשפחת  .Oestridaeהמי הזה נפו /מצפו ארגנטינה ועד
מקסיקו .דר* ההטפלה מיוחדת מאד ,תו* כדי מעו ,,לוכדת הנקבה זבוב או יתוש מוצ /ד
ומדביקה את ביציה לבטנו .כאשר היתוש או הזבוב המוטפל ,מגיע לפונדקאי למצו /את דמו ,הוא
מעביר לו את הביצי  .הרימות המגיחות במהירות ,חודרות לעור .זמ ההתפתחות  610שבועות.
הנשימה דר* פתח זעיר בעור .כאשר הרימה גדלה ,הנגע דמוי פרונקל .הגוש גור לפאניקה של
המוטפל ,המתגברת כאשר מורגשת תנועה הרימה בעור .מגבו של גיאולוג ישראלי שעבד בקונגו
הוצאה רימה מהמי  Cordylobia anthropophagaהנפוצה באפריקה .זבוב הבורג Cochliomyia
 ,hominivoraxהוא טפיל של בע"ח בעלי ד ח  .הריממת עלולה לגרו לנזק קשה עד תמותה,
לחיות במשק החי .קימת ג סכנה לאד שנפגע .המי חדר לצפו אפריקה ,מאמריקה הטרופית
סוב טרופית .קיי חשש להתפשטותו במזרח התיכו ג לישראל.
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ביטוי גני של כנימת עש הטבק  Bemisia tabaciכתגובה לאויב טבעי ,הצרעה
Eretmocerus mundus
חנו* זוסנק
czosnek@agri.huji.ac.il
המכו למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות ,הפקולטה למדעי החקלאות ,המזו ואיכות הסביבה,
האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות
הצרעה  Eretmocerus mundusמשמשת כמדביר ביולוגי נגד כנימת עש הטבק .Bemisia tabaci
הצרעה מטילה ביצי על העלה מתחת לגול של הכנימה .הזחל דרגה ראשונה שבוקע מהביצה של
הצרעה חודר לגול של הכנימה .בשלב ראשו נוצרת קפסולה מסביב לטפיל .בהמש* ,תאי
אפידרמיס מתרבי ויוצרי שכבה עבה של קוטיקולה מסביב לקפסולות .על מנת ללמוד על
תגובת הכנימה לצרעה ,נעשה שימוש ב  ,cDNA microarrayהמכיל  ESTs 6,000מתו* גנו
הכנימה .השווינו ביטוי גני בי מצב לפני חדירה לבי מצב של חדירת מלאה .התוצאות מצביעות
באופ ברור שגני הידועי כחלק ממסלולי ההגנה המתוארי בחרקי אחרי  ,מעורבי
בתגובת הכנימה  B. tabaciלטפיל  .E. mundusהתגובות כוללות דיכוי ביטוי Serine protease
) inhibitor (serpinואינדוקציה של קסקדת ה  . melanizationסט שני של גני שהגיב באופ
חזק לטפילות ,כלל גני בקטריאליי המקודדי ע"י חיידקי סימביונטיי בכנימה .אנאליזות
של  Quantitative real-time PCRו  FISHהראו פרוליפרציה של  ,Rickettsiaסמביונט
פקולטטיבי משני ,שמושרה בעקבות תחילת תהלי* הטפילות .תוצאה זו תומכת בהשערה
שאנדוסימביונטי מעורבי בעמידות חרקי לעקות סביבתיות שונות .מחקר זה בח לראשונה
את תגובת הגנו של חרק מסדרת  Hemipteraלמתקפה ע"י גור ביולוגי ,באמצעות גישה גנומית
חדישה.
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  Sex-Peptideהשפעתו על התנהגותה המינית של נקבת העש Helicoverpa
 armigeraלאחר ההזדווגות
2

אורלי חני ,1עדה רפאלי
orlya_h@walla.com

 1המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה למדעי החקלאות ,המזו ואיכות הסביבה2 ,המחלקה לחקר
איכות המזו ובטיחותו ,מנהל המחקר החקלאי
במהל* הזדווגות בחרקי הזכר מעביר לנקבה חלבוני שוני המיוצרי בבלוטות העזר ).(Acps
חלבוני אלו משפיעי על התנהגותה המינית של הנקבה לאחר ההזדווגות .בזבוב Drosophila
 melanogasterמתו* כל ה   Acpsאשר תפקיד ידוע (sex peptide DrmSP) ,נחשב כפפטיד
העיקרי המשפיע על ירידת רצפטיביות הנקבה ועל הטלה מוגברת של ביצי לאחר ההזדווגות.
במיני רבי של עשי וביניה  H. armigeraהנקבה מאותת שהיא רצפטיבית על ידי יצירת
ושחרור תערובת נדיפה של פרומו מי .לאחר ההזדווגות רמת הפרומו יורדת בצורה משמעותית.
ירידה דומה ברמת הפרומו נראית לאחר הזרקה של  DrmSPלנקבות בתולות של העש H.
 ,armigeraכמו כ  DrmSPמעורר את יצירת הורמו הנעורי ) (JHב  corpora allataמבודדות
ה בעש וה ב  .D. melanogasterידוע כי במספר מיני עשי  JHמעורב בעיכוב יצירת פרומו
המי ושרמתו עולה בצורה משמעותית בנקבה לאחר ההזדווגות .מניסויי קודמי שנערכו על H.
 ,armigeraע מקטעי חלקיי של  ,DrmSPעולה כי הקצה ה  'Nמשפיע על יצירת ה JH
והקצה ה  'Cמשפיע על יצירת הפרומו בנקבות בתולות ) .(1בנוס ,זוהה פפטיד דמוי DrmSP
מבלוטות העזר של זכרי המעכב יצירת פרומו בנקבות בתולות ) .(2במחקר הנוכחי נבחנו מספר
תפקידי פונקציונלי של  DrmSPב  .H. armigeraבנוס ,בודד הקולט של  SPמנקבות העש.
שינויי ברמות ביטויו נבחנו ברקמות שונות וכתוצאה מטיפולי שוני  ,דבר שיעזור בהמש*
לפענח את מנגנו הפעולה של  SPבנקבת העש.
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התנהגות חקירת מרחב חופשית בזבובי פירות )(Drosophila melanogaster
שי כה
snoopycohen@gmail.com
המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב
לאחרונה ישנה התעניינות הולכת וגדלה בניתוח ,כימות והצגה של התנהגות חקירת מרחב
חופשית בזבובי פירות ) .(Drosophila melanogasterשיטות אשר פותחו במקור לחקירת
התנהגות מכרסמי ניתנות ליישו בחקירת התנהגות הזבובי  .אתחיל בתיאור השימוש של חלק
משיטות אלו בחקר התנהגות הזבובי  .חלק זה כולל את הכנת המידע לניתוח ,לדוגמא ,שימוש
בשיטות החלקת נתוני מתקדמות ,חלוקת נתוני עקיבת הוידאו )מיקו הזבוב וכיוו החזית שלו(
למקטעי עצירה והתקדמות בהתבסס על התכונות הסטטיסטיות והגיאומטריות של הנתוני ,
ושיטות נוספות של חלוקה למקטעי החושפות קבלת החלטות על ידי הזבוב במהל* התנהגות
חקירת המרחב .על ידי תיאור התנהגות הזבוב בעזרת שיטות אלו נית למצוא מהלכי החוזרי
על עצמ בהתנהגות חקירת המרחב החופשית של הזבוב ,כאשר אחד מה הוא התפתחות
התנועה במהל* הזמ.
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מגוו מיני החיפושיות ביערות נטועי של אור ירושלי ואור ברוטיה בהשוואה
לבתי הגידול הטבעיי שהחליפו – תוצאות ראשוניות
טל לבנוני ,1אניקה טי  ,2טורסט אסמ ,2תמר דיי

1

Levanony@post.tau.ac.il
1המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תל אביב ,תל
אביב,
2
Institute of Ecology and Environmental chemistry, Leuphana University Lueneburg,
Scharnhorststr.1, Germany ,D -21314 Lueneburg, Germany
אור ירושלי ) – (Pinus halepensisמי מקומי לארצנו ,היה מי הנטיעות העיקרי עד לשלהי
שנות השמוני  ,ואילו כיו מי הנטיעות העיקרי הוא אור ברוטיה ) ,(P. brutiaמי זר .נטיעות
אלה מחליפות בתי גידול טבעיי – חורשי י תיכוניי וכ בתות – בית גידול הנתו ללחצי
פיתוח מואצי  .מקובל להניח כי השפעת הסביבתית של מיני נטועי זרי עלולה להיות גדולה
מזו של המקומיי  ,א* הדבר לא נבדק מעול בהקשר זה באר ./בעבודה זו ניסינו לבחו את
המגוו הביולוגי של חיפושיות ביערות נטועי של שני מיני האורני  ,ובשני בתי הגידול הטבעיי .
העבודה מתבצעת באזור הר מירו ,שבו נית למצוא יערות נטועי משני המיני בגילאי
ובתנאי דומי  ,ולציד שטחי חורש ובתה .השווינו  30חלקות בגודל דונ  ,ובכל אחת 10
מלכודות נפילה שנפתחו למש* שבוע בכל פע  ,בסו ,ינואר ובסו ,פברואר  .2007ההבדלי
הגדולי בשפע ,בעושר ובהרכב של חברת החיפושיות בחור 2007 ,היו בעיקר בי חלקות הבתה
לבי חלקות היער הנטוע .נראה כי שתי המשפחות הדומיננטיות בדיגו זה ,הרצניתיי
) (Carabidaeוהקצרחפיתיי ) ,(Staphylinidaeנפוצות יותר בחלקות האורני  ,ובקרב
הרצניתיי עושר המיני גבוה יותר בבתי גידול אלה .שני מיני רצניתיי דומיננטיי מראי
מגמה הפוכה של העדפות בית הגידול – בעוד שהמי  Orthomus sidonicusנפו /יותר בחלקות
האורני וכמעט שאינו קיי בחלקות הבתה ,הרי שהסוג  ,Microlestes sp.הנפו /מאד בבתה,
כמעט שאינו מופיע בבתי הגידול האחרי  .לסיכו  ,נראה שלא נמצאו הבדלי גדולי במדדי
החברות שנבדקו בי שני סוגי היער הנטוע .עיקר ההבדלי שנמצאו היו בי חלקות הבתה לבתי
הגידול האחרי  ,ובעיקר בינה לבי היערות הנטועי  .עד כה נראה כי בגליל העליו לא ניכרי
הבדלי גדולי בי החברות המאכלסות יער נטוע וחורש י תיכוני ,וזאת בניגוד לממצאי
קודמי מאזורי אחרי באר ./חשוב לזכור כי מדובר על תוצאות ראשוניות מעונת החור ,בלבד.
יש לשוב ולבחו הא מגמות אלה מתקיימות בטקסוני נוספי  ,ובעיקר בעונת האביב – עונה
עשירה ומגוונת באקלי הי תיכוני ,שעשויה לאפשר לבחו הבדלי בי בתי הגידול באופ מדויק
יותר ,עקב מיני רבי שפעילות מוגבלת לעונה זו בלבד.
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חיידקי סימביונטי בקרצית הכלב )(Rhipicephalus sanguineus
איתי ללזר  ,יובל גוטליב
Itai.lalzar@mail.huji.ac.il
בית הספר לווטרינריה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,
רחובות
חיידקי מהסוג  Rickettsiaהמועברי ע"י קרציות עלולי לגרו לסוגי שוני של קדחת
ומחלות נוספות בבני אד  .החיידק  R. conoriiגור לקדחת הכתמי הי תיכונית ומועבר ע"י
קרצית הכלב החומה  .Rhipicephalus sanguineusבשני האחרונות מתברר שלצד חיידקי
פתוגני  ,קרציות נושאות בתוכ חיידקיי סימביונטי שאינ פתוגני  ,ולה תיתכ השפעה
מכרעת על הביולוגיה של הקרצית ועל יכולתה להעביר מחלות.
במטרה לבחו את הקשר בי המצאות חיידקי פתוגני מהסוג  Rickettsiaלחיידקי
סימביונטי נוספי בקרצית הכלב ,אפיינו באופ מולקולארי על סמ* הג המקודד ל S rRNA16
את חברת החיידקי הכוללת בקרציות בוגרות שנאספו מהשדה .מצאנו כי חיידקי מהסוג
 Rickettsiaומהסוג  Coxiellaהיוו את אוכלוסיות חיידקי הדומיננטיות וכי קיי יותר ממי
אחד מכל סוג בפרטי השוני  .שכיחות הופעת חיידקי  Coxiellaו  ,Rickettsiaבקרציות הייתה
 98%ו  20%בהתאמה ,ולא נמצא מתא בי נוכחות שתי קבוצות אלה .מבחינה כמותית ,חיידקי
ה  Rickettsiaמהווי  6%בלבד מכלל החיידקי שנמצאו בפרטי שוני  .בנוס ,,קיי פער של
מעל לשני סדרי גודל בכמות בי פרטי שוני .
בניסיו לאתר את החיידקי בגו ,הקרצית ,השתמשנו באנליזת  .FISHמהתוצאות עולה כי חברת
החיידקי בקרצית ממוקמת בעיקר בבלוטות הרוק ובאזורי מוגדרי נוספי  .מעובדה זו נית
להסיק על תפקיד אפשרי של קבוצות החיידקי השונות על הביולוגיה של הקרצית.
סימביונטי מהסוגי  Rickettsiaו  Coxiellaמוכרי ממיני רבי של קרציות ופרוקי רגליי
אחרי א* השפעת על הביולוגיה של הקרצית מתוארת רק במעט .תוצאות אלה ישמשו כבסיס
לבחינת האינטראקציות אפשריות בי הסימביונטי לקרצית ובינ לבי עצמ .
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קיני נמלת הקציר  Messor arenariusכמהנדסי ביולוגיי באזורי שיחניי
מדבריי
עמיר מורמוסרי ,1סטאפ לואי

12

a_mussery@walla.com
1מחקר ופיתוח ביהודה ,כרמל 2 ,90404מכו בלאושטי ללימודי המדבר ,שדה בוקר
אזורי שיחניי מדבריי מתאפייני במבנה כיתמי )נישות גיאוגרפיות  patchesהמנקזות
לתוכ מי וחומרי הזנה מהסביבה ומאפשרות התפתחות גומחות ביולוגית מגוונות micro-
 , (ecosystemsהמוקפות בשטח בעל פוריות נמוכה המזי כתמי אלו   .(Matrixבספרות
המדעית ישנה התייחסות לשיחי רב שנתיי כ"מהנדסי ביולוגיי " ),(ecosystem engineers
גופי ביולוגיי רב שנתיי המשפיעי על הסביבה )מספקי לחות ,חומר אורגני ,מינרלי ,
 (micro-climateהמאפשרי גידול והתפתחות מגוו גופי ביולוגיי ובעיקר חד שנתיי  .במחקר
שערכנו ביער חיר )שבצפו הנגב 3 ,ק"מ צפונית לחורה( ,על הכתמיות באזור ,נמצאה השפעה
הדוקה לנוכחות קיני הנמלי על הסביבה )בעיקר זיהינו את קיני נמלת הקציר Messor
 .(arenariusהשפעה בולטת נמצאה על הביומסה והרכבה )מסת של החד שנתיי הייתה עד פי
ארבע באזור הקיני בהשוואה לשטח החשו ,וא ,לכתמי השיחניי ( וכ הרכב המיני היה
מבוסס על דגניי בלבד )בכתמי האחרי נמצאו ג רחבי עלי ( ,דבר שמוסבר ,בעיקר ,בשוני
במאפייני הכימיי )לחות ,חומר אורגני וחומרי הזנה שוני ( עקב מבנה הק ופעילות הנמלי .
בנוס ,באמצעות שיטה סטטיסטית שפיתחנו ,נמצא שנוכחות קיני הנמלי אפשרה קיו של גופי
ביולוגי רב שנתיי נוספי )שיחי  ,מושבות עירית( בכתמי השוני  ,כ* שנית להכליל כ
"מהנדסי ביולוגיי " ברמה שאינה פחותה מהצמחי הרבשנתיי  .בנוס ,,הראנו קשר הדוק
לעוצמת הרעייה על גודל הק )בהשוואת שטח שמור לחשו ,לרעיית יתר( ולתנאי אקלי קיצוניי
)בהשוואת הנתוני שהתקבלו ב  2008ל  2009הבצורה( ,וכ* על יכולת לשמש כ"סמ ביולוגי"
 biological markerלשיקו והרס קרקע באזורי מדבריי  .המש* לימוד מאפייני קיני אלו,
שמירה עליה ועידוד התבססות באזורי מדבריי פגועי יאפשרו שיקו מהיר ויעיל.
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מעורבות של אנדוסימביונטי בביולוגיה של יבחושי
נטע מורג ,אייל קלמנט ,יובל גוטליב
netamillet@gmail.com
בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט ,הפקולטה למדעי החקלאות ,מזו ואיכות הסביבה ע"ש
רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית
יבחושי

) (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoidesהינ חרקי מוצצי ד קטני )כ 2מ"מ(

בעלי תפוצה נרחבת בעול  .היבחוש משמש כמעביר גורמי מחלות בבני אד ובבעלי חיי ובכ*
חשיבותו האפידמיולוגית .יותר מ 50נגיפי שוני בודדו ממיני יבחושי  ,בחלק גורמי מחלות
בבעלי חיי בכלל ובחיות משק בפרט ,שתוצאת תחלואה קשה ,תמותת בעלי חיי ונזק כלכלי
רב .בישראל דווח על כ 58מיני יבחושי  ,ביניה נפוצי  C. imicolaו ,C. schultzeiכאשר
הראשו ידוע כמעביר נגיפי בעלי חשיבות וטרינרית .יחסי הגומלי בי היבחוש לבי הנגי ,ובי
היבחוש הנושא את הנגי ,לפונדקאי ממנו ימצו /ד הינ מורכבי ומושפעי מגורמי רבי ,
ביניה הביולוגיה של היבחוש ,התנהגותו וזמ שרידותו .יכולת היבחוש לשמש כמעביר יעיל
מותנית בקליטת הנגי ,,בהתרבותו ושגשוגו באברי מטרה ,מעבר של חלקיקי מדביקי לבלוטות
הרוק וזמינות להדבקת מאכס במהל* מציצת ד .
לחיידקי אנדוסימביונטי השפעה מכרעת על הביולוגיה של החרקי הנושאי אות  ,ולפיכ*
יתכ והמצאות חיידקי אלו ביבחושי  ,יכולה להשפיע על יעילות כמעבירי מחלות .במחקר
קוד זוהו סוגי רבי של חיידקי ממעי של יבחושי  ,ונמצא הבדל מובהק בי אוכלוסיית
החיידקי ביבחוש המוכר כמעביר נגי ,כחול הלשו ) (C. sonorensisלבי יבחוש שאינו מעביר
אותו ).(C. variipenis
במטרה לברר הא ישנ חיידקי אנדוסימביונטי ביבחושי  ,ומהי מעורבות בביולוגיה
וביכולת העברת מחלות של היבחוש ,בדקנו את אוכלוסיות החיידקי במיני היבחושי לעיל.
תוצאות ראשוניות מראות כי אוכלוסיית החיידקי ביבחוש  C. imicolaמגוונת ובעלת מספר
חיידקי דומיננטיי  .בנוס ,,זיהינו בשני המיני את החיידק Candidatus cardinium hertigi
המוכר כאנדוסימביונט מחרקי אחרי ובעל יכולת השפעה על אופני הרבייה של פונדקאיו.
הקשר בי  ,Ca. c. hertigiובי היבחושי עשוי להוות מטרה לבקרת מחלות המועברות ע"י
יבחושי  ,ואנו עומלי כעת על טיבו.
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התנהגות רבייתית במי Ceroxys urticae
)(Diptera: Tephritoidea: Ulidiidae
אליזבטה מורגוליס ,אמנו פרידברג
absinthii@gmail.com
המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תלאביב ,תל
אביב
"האכלת הזדווגות" ) (nuptial feedingהינה העברת מזו מזכר לנקבה לפני ,בזמ או ישירות
אחרי החיזור ו/או הזדווגות .מקור חומרי המזו יכול להיות טר ,,הפרשות הזכר וא ,גופו של
הזכר עצמו .משמעות הענקת "מתנת כלולות" ) (nuptial giftנראית לכאורה ברורה – היא
משפרת את סיכויי הזכר להזדווגות .ע זאת ,לא ברור למה מועילה הענקת המתנה לאחר תחילת
ההזדווגות או לאחר סיומה .התופעה נצפתה ונחקרה בעיקר במספר מיני פריזבוביי
) .(Tephritidaeהתנהגות ייחודית נצפתה אצל  Ceroxys urticaeממשפחת  Ulidiidaeהקרובה
לפריזבוביי  :כחצי שעה לאחר ההזדווגות ,הנקבות מפרישות חומר מצינור ההטלה וניזונות
ממנו .מהתצפיות עולה ,כי החומר אותו מפרישה הנקבה הינו ספרמטופור המועבר אליה ע"י הזכר
בזמ ההזדווגות .נטיית הנקבה להיזו מחומר זה מעלה את השאלה לגבי ערכו התזונתי ותרומתו
לתהלי* הרבייה .להל דיווח ראשוני על התופעה ,ע התייחסות למקרי דומי מוכרי
ותוצאות ראשוניות של תצפיות ההתנהגות וניתוח הרכב החומר המופרש.
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התפתחות הפטרייה האנטומופתוגנית  Metarhizium anisopliaeעל פני
פונדקאי רגישי ועמידי
דנה מנט ,1גלינה גינדי  ,1אליס צ'רצ'יל  ,3אדוארד בלאוסוב  ,1עשהאל רוט ,2מיכאל סמיש,2
1
איתמר גלזר
d_ment@hotmail.com
1המחלקה לאנטומולוגיה והמטולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מנהל המחקר החקלאי2 ,המחלקה
לפרזיטולוגיה ,המכו הוטרינרי על ש קימרו ,מנהל המחקר החקלאי,
3
Department of Plant Pathology & Plant-Microbe Biology, Cornell University, Ithaca,
NY 14853-5904, United States
הפטרייה  Metarhizium anisopliaeמשמשת להדברת מגוו רב של פרוקירגליי  .הפטרייה
חודרת באופ פעיל את הקוטיקולה של הפונדקאי ,ניזונה ממנו וגורמת למותו .בניסויי רבי
שנעשו על פונדקאי שוני )קרציות קשות וחרקי ( התברר כי בעוד שישנ פונדקאי רגישי
מאד להדבקה בפטרייה ) (LT50 – 3-7 daysישנ פונדקאי עמידי להדבקה בפטרייה.
מעבודות קודמות אשר בחנו את הסיבות להבדל ברגישות בי פונדקאי שוני עולה כי ייתכ
והרכב שונה של הקוטיקולה משפיע באופ שונה על התפתחות הפטרייה בפונדקאי.
עבודה זו מתארת תצפיות מיקרוסקופיות ) (Confocal Laser Scanning Microscopyשל
התפתחות הפטרייה המבטאת  GFPעל פני פונדקאי רגישי כמו הקרציתRhipicephalus ,
 (Acari: Ixodidae) annulatusועש הדונג , (Lepidoptera: Pyralidae) Galleria melonella
בהשוואה לקרצית עמידה  .(Acari: Ixodidae) Hyalomma excavatumהפטרייה נצפתה בשלבי
התפתחות שוני על פני שני מיני הקרציות .אול בעוד שבקרציות הרגישות נצפתה הפטרייה
חודרת את הקוטיקולה באותו הזמ בו החלה תמותת הקרציות ,בקרציות עמידות לא נצפתה
חדירת קוטיקולה .הממצאי הללו מחזקי את ההשערה כי הרכב שונה של הקוטיקולה בי
פונדקאי שוני יקבע את אופ התפתחות הפטרייה.
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אתיל פורמט כחומר הדברה חדש לחיטוי תמרי לאחר הגדיד
1

חגית נברו ,1שמחה פינקלמ ,1שלמה נברו ,1ארווי לנדלר ,2גלעד אשבל
navarrohagit@gmail.com
1א .,טי .איי .סי .בע"מ2 ,אגריקה ,קבוצת כצ"ט

חיפושיות התסיסה ) (Nitidulidaeגורמות לנזקי קשי בתמרי לאחר הגדיד .עד עתה שימש
מתיל ברומיד להדברת .א* ע הפסקת השימוש במתיל ברומיד ,בהתא להחלטה בפרוטוקול
מונטריאול ,יש למצוא פתרונות חלופיי  .שיטת החיטוי התרמי מיושמת מזה מספר שני על
תמרי מהז מג'הול .לאור ההצלחה של יישו זה ,נחקרה טכנולוגיית החיטוי התרמי ג בשאר
זני התמרי היבשי  .הטכנולוגיה נמצאה כמתאימה ליישו כל עוד התמרי משונעי בארגזי
מפעל בגובה  17ס"מ או ע"ג מגשי  .א* כאשר התמרי משונעי בתפזורת בדולבי  ,המכילי כ
 200400ק"ג פרי ,נמצא כי ישנה התנגדות של מערו התמרי לזרימת האוויר הח דרכ .
במטרה לתת בידי המגדלי אלטרנטיבה נוספת לחיטוי התמרי ופתרו לחיטוי תמרי בדולבי
נבחנה בעבודה זו יעילות החיטוי בתערובת גז הנקראת בשמה המסחרי וואפורמייט
) .(VapormateTMהתערובת מכילה  16.7%גז אתיל פורמט ו  83.3%פחמ דוחמצני .התכשיר
הינו ידידותי לסביבה ומוצע כתחלי ,לשימוש במתיל ברומיד בתמרי לאחר הגדיד .בתנאי
מעבדה נבחנה יעילות התערובת בריכוז של  280ג'/מ' 3למש*  12שעות חשיפה ב  30מ"צ על מצע
מזו מלאכותי המאולח בזחלי חיפושיות התסיסה ) (Carpophilus spp.ונמצא כי יעילות יציאת
הזחלי הייתה  69%ע

 80 %תמותה .בריכוז של  350ג'/מ' 3יעילות היציאה הייתה  73%ו 99%

תמותה ואילו התוצאות המיטביות נתקבלו בריכוז של  420ג'/מ' 3ע  70%יעילות יציאה ו 100%
תמותה .ניסויי חצי מסחריי בוצעו בקוביית איוד גמישה הבנויה מלמינט בעל אטימות גבוהה
בנפח של  9מ' .3הניסויי נערכו כאשר תמרי נגועי מהמטע ותמרי המאולחי באופ
מלאכותי בזחלי חיפושית התסיסה נחשפו לוואפורמייט במש*  12שעות ב  28מ"צ בריכוז של 420
ג'/מ' .3בתמרי הנגועי מהמטע התקבלו  100%יעילות יציאה של הזחלי מהתמרי ו 95%
תמותה ואילו תוצאות יעילות יציאת הזחלי מהתמרי המאולחי מלאכותית הסתכמו ב 97%
וב  96%תמותה .בניסוי מסחרי אשר התבצע בתא איוד סטנדרטי מבטו ,המשמש לאיוד במתיל
ברומיד ,בנפח של  95.6מ' 3נחשפו תמרי בתו* מכלי דולב של  200ו  400ק"ג האחד למש* 12
שעות בריכוז של  420ג'/מ' .3בסיו החשיפה לוואפרומיט נמצא כי יעילות יציאת הזחלי הייתה
 97%יציאה ו  100%תמותה בכל דוגמאות התמרי  .לאור הממצאי אלו נית לקבוע כי
וואפרומיט הינו גז איוד יעיל המהווה חלופה לשימוש במתיל ברומיד בענ ,התמרי תו* ניצול
תשתית מער* ההדברה הקיימת בבתי האריזה בישראל .וואפורמייט נרש כחומר הדברה
בתמרי לאחר הגדיד בישראל.
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השפעת היחס סוכר :חלבו הידרוליזאט במזו הבוגר של  Dacus ciliatusעל
שיעור הרבייה ,מש +החיי וכמות החלבו בזבוב הבוגר
אסתר נמנילביא ,דוד נסטל
lavier@agri.gov.il
המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי
נבדקה השפעת היחס סוכר :חלבו במזו הבוגר של זבוב הדלועיי על כושר הרבייה ושעור
ההישרדות של הזבוב .מזו הבוגר נית ללא הגבלה לקבוצות של זבובי כתערובת של שני מרכיבי
המזו ),בתוו* של  5:1 – 1:1סוכר חלבו( .עקבנו אחר שעור התמותה וכושר הרבייה של הזבוב.
בנוס ,לזה דגמנו בוגרי בגילי שוני ובדקנו את תכולת החלבו כאינדיקאטור ליכולת הזבוב
הבוגר לצבור חלבו מטבולי בהרכבי השוני של המזו .הניסיונות הראשוני נערכו בתנאי של
לחות גבוהה ) ,(65%ולאחר מכ נערכו ניסיונות בתנאי של לחות נמוכה יותר ).(40%
הטמפרטורה נשמרה קבועה ,25oC ,בשני המקרי  .בתנאי של לחות גבוהה ההתקדמות בשיעור
התמותה הייתה פרופורציונאלית לריכוז החלבו במזו :ככל שרמת החלבו גבוה יותר התמותה
של הזבובי הייתה מהירה יותר .ולהיפ* ,בתנאי של לחות נמוכה התקבלה תוצאה הפוכה :ככל
שכמות החלבו במזו גדולה יותר התארכה הישרדות הזבוב .א סופק חלבו לזבוב לא נרש
הבדל ברור בכושר הרבייה ובכמות הגלמי  .תכולת החלבו המטבולי בזבוב הבוגר מושפעת
מכמות החלבו במזו:ככל שכמות החלבו במזו הייתה נמוכה דלדול המשאב הראשוני היה
מהיר יותר.יחד ע זאת ,אפילו זבובי שהוחזקו על סוכר בלבד רמת החלבו התאוששה בגילי
המתקדמי .התוצאות נדונות מנקודת מבט כלכלית של המזו עבור גידול המוני.
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תזונת אומניבור ככלי לשיפור ההדברה הביולוגית
מור סלומו ,משה קול
mor.salomon@mail.huji.ac.il
המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,
רחובות
טורפי ופרזיטואידי חשובי בוויסות אוכלוסיות מזיקי ולכ נעשה בה שימוש נרחב
בהדברה ביולוגית .רוב מיני האויבי הטבעיי ה אומניבורי הניזוני בנוס ,למזיק ג
מאבקת פרחי וצו .,כיוו שהער* התזונתי של מזו מהחי והצומח שונה ,ייתכ ואומניבורייה
נובעת מהצור* להגיע לתזונה מאוזנת .המחקר בוח הא הסיבה למעבר למזו צמחי נובעת
מהצור* להשלי נוטריאנטי החסרי במזו מהחי .המטרה הראשונית היא לבחו את מותאמות
כל אחד ממיני המזיקי לכשירות האקרית ביחס להרכב הנוטריאנטי של המזיק ,זאת בכדי
להסיק על מאז הנוטריאנטי האופטימלי לאקרית .האקרית האומניבורית Amblyseius
 ,swirskiiידועה כטורפת יעילה של מספר מזיקי מפתח בחקלאות .בגידולי פלפל בערבה שלושה
מזיקי עיקריי  :כנימת עש ,אקרית הקורי הצהובה והתריפס הקליפורני .בניסוי מעבדה נבחנה
מותאמות כל אחד ממיני המזיקי לרביית האקרית .כמו כ נבחנה מותאמות אבקת הפלפל
הזמינה לאקרית בגידול ואבקות סו ,ותירס כתוספי מזו אפשריי  .נמצא שקצב ההטלה של
האקרית גבוה בדיאטת כנימת עש לעומת אקריות קורי ותריפס קליפורני ,א* אלו נמוכי מקצב
ההטלה שנמצא בדיאטת אבקת הסו .,מבי אבקות הפרחי  ,קצב ההטלה בדיאטת אבקת הפלפל
נמצאה נמוכה מזו על אבקות הסו ,והתירס .ייתכ והבדלי בתכולת החלבוני והסוכרי בי
המזיקי היא שהביאה להבדלי אלו .לפיכ* נראה שהמזו מהחי והמזו הצמחי הזמי לאקרית
בגידול אינו אופטימלי לרבייתה ,וייתכ שחסרי נוטריאנטי בדיאטת כל אחד מהמזיקי
ואבקת הפלפל ה הגורמי לירידה בכושר הרבייה .דיאטה המשלבת מספר מיני מזיקי ואבקה,
ייתכ ומאזנת את הנוטריאנטי החסרי בתזונת האקרית ומאפשרת קצב רבייה גבוה יותר.
השערה זו תבח בהמש* .נית לבצע מניפולציה תזונתית של האקרית בטר פיזורה בגידול בכדי
לשפר את יעילות טריפת המזיקי  .לדוגמא ,האכלת האקרית בתזונה לא מאוזנת ,לדוגמא חסרת
שומני  ,תביא לעלייה ביעילות טריפת מזיק העשיר בשומ .בנוס ,,פיזור אבקת סו ,בגידול יעלה
את קצב ההטלה של האקרית ,יגדיל את אוכלוסייתה בגידול ויביא לעלייה ביעילות טריפת
המזיקי בגידול.
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השוואה אקולוגית וסיסטמתית של כנימות מג )(Hemiptera: Coccoidea
ביערות האלו ופרדסי הדרי בישראל
2

מלכי ספודק ,1יאיר ב דב ,2צבי מנדל
malkiespodek@gmail.com

1השירותי להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,בית דג2 ,המחלקה
לאנטומולוגיה ,מנהל המחקר החקלאי
יערות אלו ) (Quercus spp.ופרדסי הדרי ) (Citrus spp.ה מהמאפייני הבולטי של בתי
הגידול העציי של ישראל ,ושל אג הי התיכו בכלל .יערות האלו כוללי שלושה מיני
מקומיי המכסי כ  400,000דונ בגליל ,הרי יהודה ובגול .הפרדסי מהווי מרכיב חדש
באזור והחלו נטעי על שטחי נרחבי רק במאות השני האחרונות .מקור של ההדרי
באזורי הסובטרופיי של הודו ודרו מזרח אסיה .הפרדסי משתרעי על כ 200,000דונ ,
בעיקר בשפלת החו ,,בבקעת הירד ובנגב המערבי .ההדרי במישור החו ,,החליפו יערות של
אלו תבור .עצי אלו באר /מצטייני במגוו עשיר של חרקי הנמני על סדרות ומשפחות רבות,
צרעות עפצי ) (Cynipidaeה הקבוצה הדומיננטית .בישראל 36 ,מיני של כנימות מג
מתפתחי על עצי אלו ,המשתייכי בעיקר לכנימות ממוגנות  ,Diaspididaeולכרמיליי
 .Kermesidaeפאונת החרקי על הדרי בישראל היא דלה בהשוואה לזו שבבתי הגידול הטבעיי
של עצי אלה .קבוצת החרקי הדומיננטית בישראל על הדרי היא של כנימות המג .מבי 23
מיני של כנימות מג על הדרי  ,הרוב משתיי* לשלוש משפחות :כנימות ממוגנות ,הכנימות רכות
) (Coccidaeוהכנימות קמחיות ) .(Pseudococcidaeארבעה מיני כנימות ממוגנות משותפות
לאלוני והדרי  .כמעט כל הכנימות ההדרי בישראל ה מיני פולשי ואילו מרבית המיני
המצויי באלוני ה אנדמיי או י תיכוניי  .מקור מיני כנימות המג בהדרי בישראל ה
אזורי זואוגיאוגרפיי אחרי  ,ה בעלי תפוצה קוסמופוליטית וחדרו לאר /על צמחי מיובאי
או בדר* של התפשטות טבעית ממדינות השכנות לש ה פלשו .קיי הבדל ניכר בטווח
הפונדקאי בי הכנימות המג של אלוני לבי אלו ההדרי  18 .מיני מבי הכנימות על אלוני
ידועי כחדפונדקאי  ,ואילו  14מיני ה רבפונדקאי  .יתר על כ ,כמה ממיני כרמיליי ה
ייחודיי רק לאלו מצוי או לאלו התבור .רוב מיני הכנימות של הדרי באר /ה רבפונדקאי
ונחשבי כמזיקי  .לרוב המיני המתפתחי על הדרי יש חשיבות כלכלית משמעותית .מיני
כנימות המג של עצי אלו בישראל אינ מזיקי  ,נית להסביר זאת בעמידות טבעית של האלו
למיני כנימות המג המקומיי ולהתאמה הטובה למשטר הטמפרטורות של מיני הצרעות
הטפיליות התוקפות את כנימות המג של האלו.
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שרותי האבקה במערכות חקלאיותטבעיות יתיכוניות :בחינת שפע ועושר
המיני של דבורי בר המבקרות בגידולי חקלאיי והשפעות ממשק שטחי
פתוחי ודבורי דבש עליה
גדעו פיזנטי ,יעל מנדליק
gidpisa79@yahoo.com
המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות מזו וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה
העברית בירושלי  ,רחובות
האבקה הינה דרישה הכרחית עבור חלק ניכר מגידולי הפירות ,הירקות והזרעי ברחבי העול .
עקב הירידה הדרסטית באוכלוסיות דבורי הדבש בשני האחרונות ,החל חיפוש אחר מאביקי
נוספי היכולי לתרו להאבקה חקלאית ברמה מסחרית .במערכות י תיכוניות קיי מגוו
גבוה של דבורי בר אול פוטנציאל ההאבקה שלה בישראל נחקר במידה מוגבלת ומעט ידוע על
השפעת הממשק בשדה ובסביבתו על דבורי הבר ותיפקוד .המחקר הנוכחי בא לענות על שאלות
אלו באמצעות הערכת שפע ומגוו דבורי הבר ודבורי מסחריות בשטחי חקלאיי וטבעיי
בשפלת יהודה ,והערכת פוטנציאל שרותי האבקת הגידולי על ידי דבורי הבר .במהל* 20092010
הוק מער* דיגו ובוצעו תצפיות להערכת תדירויות ביקורי דבורי וכ לכידות להערכת מגוו
מיני הדבורי  ,בפרחי שקד ,חמנית ואבטיח לפיצוח .במקביל נסקרו שטחי טבעיי הסמוכי
לשטחי החקלאיי  .בכל אתר נדגמו הדבורי בשלושה אזורי  :שולי השטח החקלאי ,ליבת
השטח החקלאי ,ושטחי פתוחי ע צמחי בר בשולי השטח החקלאי .בכל שלושת הגידולי ,
נמצא כי הדבורה המבקרת העיקרית היא דבורת הדבש ) 95 ,99ו 88אחוזי מתו* ס* כל ביקורי
הדבורי בשקד ,חמנית ואבטיח ,בהתאמה(; ג בשדות אבטיחי בה לא הוצבו כוורות ,נצפתה
ברוב האתרי פעילות גבוהה של דבורי דבש .כמות הביקורי של דבורי בר בפרחי שקד היתה
זניחה; לעומת זאת ,בחמנית ובייחוד באבטיח נצפתה כמות משמעותית של ביקורי דבורי בר.
בשלושת הגידולי  ,רוב דבורי הבר שנלכדו על הפרחי השתייכו לסוג  .Lasioglossumנמצאה
ירידה משמעותית בשפע ועושר מיני דבורי הבר במעבר מהשטחי הטבעיי אל מרכז השטח
החקלאי .תדירות הביקורי של דבורי הדבש בפרחי החמנית והאבטיח הראתה תלות חזקה
בצפיפות הפריחה בשטח החקלאי .לעומת זאת ,בדבורי הבר ,תדירות הביקורי ו/או כמות
הלכידות הראו תלות חזקה באחוז השטחי הפתוחי המקיפי את השטח החקלאי ,ולא הראו
תלות בצפיפות הפריחה .בכל שלושת הגידולי  ,לא נמצא קשר בי כמות הביקורי או הלכידות
של דבורי הבר לבי כמות הביקורי של דבורי הדבש .ייתכ שתדירות הביקורי הנמוכה של
דבורי הבר בגידולי נובעת מנוכחות צמחי בר אטרקטיביי יותר ,או מדחיקה תחרותית על ידי
דבורי דבש .ניכר כי לאחוז השטחי הפתוחי בקרבת הגידולי ישנה חשיבות לשמירה על שפע
ומגוו דבורי הבר המבקרות בגידולי  .בהמש* המחקר ,ייבחנו יעילויות ההאבקה היחסיות של
קבוצות הדבורי השונות על מנת להערי* את יכולת לשמש כ"רשת בטחו" למקרה של מחסור
בהאבקה עלידי דבורי דבש.
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אפיו מוקד התפרצות של ליישמניה עורית בעמק בית שא וחסימת זבובי חול
באזורי מגורי באמצעות מחסו רשת אנכי
רועי פיימ ,1אוסקר קירסטיי ,1הלל גואטה ,אלו ורבורג , 1מרי פרוינד ,2משה תור
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roy.faiman@mail.huji.ac.il
1המחלקה לפרזיטולוגיה ,בית הספר לרפואה הדסה עי כר  ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,
2קיבו /שדה אליהו
בשני  20092006דווחו לראשונה  69מקרי ליישמניאזיס של העור מקיבו /שדה אליהו )עמק בית
שא( .בבדיקת  ITS1-PCRספציפית לליישמניה וכ בבדיקת  RFLPמחולי מקומיי מצאנו כי
אכ מדובר בליישמניה ממי  .(Kinetoplastida: Trypanosomatida) Leishmania majorסקר
מכרסמי שנער* בסביבות הקיבו /הראה כי חיית המאגר של טפיל זה המוכרת מ הספרות,
פסמו המדבר ) (Psammomys obesusחסרה באזור הקיבו ./לעומת זאת ,נבר השדות
) (Microtus guentheriנמצא בשפע בשדות הקיבו ./ממדג של  145נברני שלכדנו(14.5%) 21 ,
נמצאו חיוביי בסריקה אחר דנ"א של ליישמניה ובבדיקת  Reverse Line Blottingלמי L.
 .majorזבוב החול  (Diptera: Psychodidae) Phlebotomus papatasiהינו המי הנפו /ביותר
ממשפחה זאת באזור זה בי השאר ,וכ 17%מ הנקבות אשר נבדקו לנוכחות דנ"א טפילי נמצאו
חיוביות .מי זה הינו הנשא העיקרי של  L. majorבאזורי תפוצתו .על מנת לנסות ולצמצ את
מטרד זבובי החול בקיבו /שדה אליהו בחנו את התנהגות השיחור לד של זבובי החול בסביבת
הקיבו ./בחרנו רצועה של  400מטר לאור* גדר המערכת הדרומית של הקיבו /אותה כיסינו ברשת
פוליאתיל מסוג  ®PermaNetהמוספגת בדלתאמתרי ,על מנת לחסו את זבובי החול המגיעי
מ השדות הסמוכי לגדר .ניטרנו את נוכחות זבובי החול בקיבו /ומחוצה לו ,לפני ואחרי הקמתו
של מחסו הרשת באמצעות מלכודות ייעודיות ) (CDCהמושכות מוצצי ד על ידי פליטת .CO2
מספר זבובי החול שנלכדו בקבוצת הטיפול ,בשלושה בתי מאחורי הרשת ,הראה ירידה של
 84.9%לאחר הקמת הרשת ) .(P<0.01במקביל ,בשלושת בתי הביקורת משני עבריה של הרשת לא
נרשמה ירידה במספרי הזבובי כלל .ניסוי בקנה מידה קט יותר אותו ביצענו במעלה אדומי
בשנת  2007סיפק תוצאות דומות .שימוש ברשתות מעי אלה הוכיח עצמו כפתרו יעיל בצמצו
מטרד זבובי החול בסביבות מגורי  .שילוב אמצעי בקרה ) (controlמחו /לבתי מעי זה ,כמו ג
דוחה חרקי מסוג מאייד פראלתרי חשמלי המופעל בתו* הבית עשויי לאפשר צמצו
משמעותי של המטרד וכ צמצו התחלואה כפועל יוצא.
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מעורבות של וירוס עיוות הכנפיי ) (DWVווירוס הוורואה  (VaDV-1) 1
בסינדרו עיוות הכנפיי של דבורת הדבש
נעמה ציוני ,ויקטוריה סורוקר ,נור צ'חנובסקי
ninar@volcani.agri.gov.il
המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מנהל המחקר החקלאי

בסריקת כוורות נרחבת שבצענו באר /לזיהוי וירוסי פתוגני לדבורת הדבש מצאנו כ70%
נגיעות בוירוס עיוות הכנפיי ) (DWVוכ 30%נגיעות של וירוס הוורואה  .(VaDV-1) 1על מנת
להבי את הקשר בי נוכחות הוירוסי האלה והפתולוגיה של מחלת עיוות הכנפיי בדבורי
ערכנו ניסויי להערכה כמותית של  DWVו VaDV-1בדבורי אחדות מכוורות בה המחלה
הייתה נוכחת באופ גלוי ,כלומר דבורי ע כנפיי מעוותות ,בעזרת  Real-Time PCRכמותי
וכ ,עקבנו אחרי נוכחותו של החלבו העיקרי של החלקיק הנגיפי בדבורי המודבקות .הממצאי
שלנו מצביעי על כ* שיתכ ושני הוירוסי מסוגלי להשרות את הפתולוגיה של עיוות הכנפיי
והדבר תלוי ביכולת להתרבות בפונדקאי באופ יעיל.
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התגוננות כנימות עפצי מפני טריפה עלידי זחלי אוכלי עלווה
1

ליל* קורצפלדזקצר ,1אפרי לוינסו ,2שמחה לבידו ,3משה ענבר
lzexer@gmail.com

1החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה2 ,מרכז מחקר נווהיער ,מנהל
המחקר החקלאי ,רמת ישי3 ,המחלקה להוראת המדעי  ביולוגיה ,אוניברסיטת חיפה  אורני ,
טבעו,
המחקר עוסק באינטראקציות מורכבות )בתיוו* הצמח( בי כנימות עפצי ) (Fordinaeועש אוכל
עלווה ,תהלוכ האלה ) ,(Thaumetopoea solitariaעל הפונדקאי המשות ,לה  ,אלה אטלנטית
) .(Pistacia atlantica, Anacardiaceaeהכנימות משרות יצירת עפצי עלי בראשית האביב
ומתרבות בה עד הסתיו .באביב ,ניזוני זחלי העש בצברי צפופי על אות העלי  .לעיתי
הזחלי עשויי להותיר את עצי האלה מחוסרי עלי לחלוטי .העפצי ישיבי ולכ הכנימות
עשויות להיות חשופות לפגיעה עלידי הזחלי  .לפיכ* ,צפיתי למצוא מנגנוני הגנה בעפצי כנגד
טריפה .במחקר שדה וניסויי מעבדה נמצאה מערכת יחסי מורכבת בי העש לכנימות .הזחלי
נמנעי באופ עקבי מאכילת העפצי  ה מכרסמי את העלה כולו א* משאירי שוליי צרי
סביב רקמת העפ ./הזחלי נמנעי מפגיעה בעפצי בשל היות מוגני פיזית ובמיוחד כימית.
בחתכי אנטומיי שנעשו בעפצי הנוצרי על ידי עפצית הכישור )(Smynthurodes betae
היושבי על שולי העלעל נמצאו סקלראידי )"תאי אב"( ,אשר מקני לעפ /קשיות פיזית .תאי
אלו אינ מופיעי ברקמת העלה עצמו .ע זאת ,כאשר הוגשו לזחלי עפצי שלמי כמקור מזו
בלעדי ,ה אכלו  7080%מעפצי שולי העלעל )עפצית כישור ועפצית מחרוזת( בתו*  24שעות.
תוצאות אלו מעידות כי ההגנה הפיזית של העפצי מפני הזחלי מוגבלת .בניסויי בחירה ע
דיאטה מלאכותית ,שהכילה עפצי או עלי כתושי )כלומר ללא מרכיב ההגנה הפיזית( ,הזחלי
העדיפו לאכול עלי עלפני עפצי  .בניסויי ללא בחירה ,שיעור הגידול היחסי ) (RGRשל
הזחלי ירד ב 25%כשניזונו על דיאטה מלאכותית ע עפצי בהשוואה לדיאטה מלאכותית ע
עלי  .באנליזה כימית של נדיפי נמצא כי ריכוז המונוטרפני והססקוויטרפני היה גבוה יותר
ברקמת העפ /בהשוואה לעלה .יתרה מכ* ,נמצא כי אכילת העלי עלידי הזחלי העלתה באופ
מובהק את ריכוז הטרפני בעפצי שבעלי האכולי בהשוואה לעפצי מעלי שלא נפגעו וכ
בהשוואה לעפצי מעלי גזורי )חיקוי מכני של אכילת הטוואי( .הכנימות ,א כ ,משנות
אנטומית וכימית את הצמח הפונדקאי )רקמת העפ (/ה בעת יצירתו וה כתגובה לפעילות של
אויבי פוטנציאלי ובכ* ה מפחיתות את סכנת הטריפה.
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הסתגלות לניקוטי בקרב כנימות עש וכנימות עלה
עדי קליאוט ,1סבטלנה קונצידלוב ,1גלינה רמזי ,2גאי ג'אנדר ,2מורד גאנ

1

adiaaa@gmail.com
 1המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי
Boyce Thompson Institute, Ithaca, NY 14853, USA

מטבוליטי משניי בצמחי כגו ניקוטי יכולי להגביל התפשטות אוכלוסיות של הרביבורי
פוליפאגי  .קווי של כנימת עלה האפרסק )כע"א(  Myzus persicaeשהסתגלו להזנה על טבק
מתאפייני בעמידות מוגברת לניקוטי .הקו ששימש במחקר זה יכול להתרבות על דיאטות
מלאכותיות המכילות ניקוטי בריכוז של עד פי  10מהריכוז הליטאלי לקו שלא הסתגל לגידול על
טבק .פוריותו של קו כע"א העמיד לניקוטי א ,עולה בגידול על דיאטה מלאכותית המכילה 100
 µMניקוטי ,מה שמרמז על היות הניקוטי חומר מעודד אכילה בריכוזי נמוכי  .גידול
הסתגלות של קו כע"א הרגיש לניקוטי במש* שלושה דורות על טבק מעלה את הפוריות שלו על
טבק ע רמה גבוהה של ניקוטי בהשוואה לגידול הסתגלות על כרוב .בדומה לכע"א ג בי קווי
של כנימת עש הטבק )כע"ט(  Bemisia tabaciישנה שונות מובהקת בעמידות לניקוטי .קווי
מסוימי יכולי לחיות על ריכוזי ניקוטי הגבוהי עד פי  40מאלו הרגישי ובנוס ,הינ עמידי
לחומרי הדברה מקבוצת הניאוניקוטינואידי  .אנליזות של שבבי  DNAשל כע"א ו כע"ט שימשו
לזיהוי תעתיקי גני שהשתנו בתגובה לחשיפה לניקוטי .נמצאה עליה בביטויי של גני שזוהו
בעבר כקשורי לתגובת חרקי לחומרי הגנה צמחיי ולחומרי הדברה ,כמו כ נמצאו גני
המקודדי לחלבוני רוק בכנימה.
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חרקי כביואינדיקטורי ג בישראל
איתי רנ
ittairenan@gmail.com
המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תלאביב
בכל מערכת אקולוגית יבשתית מחלקת החרקי היא הקבוצה המיוצגת עלידי מגוו המיני
ומספר הפרטי הגדול ביותר .תכונות רבות כמו רגישות לשינויי סביבתיי  ,ושינויי קיצוניי
בגודל אוכלוסייה כתוצאה משינויי במערכת ,כמו ג היות ניתני לדיגו יעיל ,זול ופשוט,
הופכי את החרקי לאינידקטורי פוטנציאלי מצויני  .באירופה וצפו אמריקה נפו /השימוש
בחרקי כאינדיקטורי בייחוד במערכות מי  ,חקלאות וייעור ,ולש בחינת השפעות שינויי
סביבתיי כגו זיהו  ,קיטוע ,ושינויי אקלי  .באר /באופ מסורתי מקובל השימוש בצמחי
וב"בעליחיי גדולי " ,כגו צבאי  ,לש ניטור מערכות אקולוגיות ,והשימוש בחרקי כמעט
ואינו קיי  .מקובל לטעו כי איהשימוש בכלי יעיל זה באר /נובע ממחסור בידע טקסונומי
ואקולוגי .אבקש לטעו ולהדגי כי במערכת מוגדרת ,נית בקלות יחסית ,לזהות חרקי
אינדיקטורי לשינויי סביבתיי  ,כאשר הידע הטקסונומי והאקולוגי הנוגע למיני
המשמעותיי נרכש במהל* המחקר עצמו .במחקר שאציג נבחנה השפעת התייצבות חולות הנגב
המערבי עלידי קרומי ביוגניי על הרכב חברות החרקי החיי עלפני הקרקע .הדיגו התבצע
במהל* האביב בשני  20092008על ידי מלכודות נפילה יבשות ,אשר הוטמנו ביחידות נו ,שונות
המייצגות רמות ייצוב שונות של החול :פעיל ,חצי מיוצב ומיוצב .נמצא כי  85%מהמיני
הדומיננטיי )מה נדגמו מעל ל  50פרטי ( מגלי זיקה מובהקת לאחת מיחידות הנו .,לש
בחינת ההשערה ,כי הגור המשמעותי בבחירת בית הגידול הוא מידת ייצוב המצע ,וכדי לבודד
את מידת הייצוב כמשתנה יחיד ,נבחנה העדפת בית הגידול בניסויי זירה אשר מחציתה חולית
ומחציתה לס .בזירה שוחררו מספר פרטי משני מיני חיפושיות אשר הציגו בשטח העדפה
מובהקת ,האחת לחול והשנייה לסביבה מיוצבת .מתצפיות עוקבות נמצא כי ההעדפה למצע חולי
או יציב נשמרה בזירה בשני המיני  .תכנית ממשק לשיקו בתי הגידול החוליי בחולות הנגב
המערבי ,המתגבשת בימי אלה ,תוכל להיעזר במיני האינדיקטורי לרמות הייצוב שנמצאו,
לבחינת מידת ההצלחה בשיקו בית הגידול החולי .עלידי זיהוי והגדרה של מיני החרקי
הדומיננטיי במערכת ,בעזרת של מומחי  ,ובחינת זיקת לגורמי סביבתיי  ,נית להגדיר
כלי יעילי לבחינת מרכיבי שוני במערכות טבעיות ,ייעור וחקלאות כפי שמתבצע במדינות
רבות בעול .
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השימוש בביופומיגציה כאמצעי לבקרת מזיקי בגידול ירקות ותבליני
ליאורה שאלתיאלהרפז ,1שאול גר ,1,מנשה לוי ,1מישה כצנלסו ,1שושי פלס ,1רחל רבינובי,2/
3
אברה גמליאל ,3אלכס פרוטסוב ,3צבי מנדל
Lioraamit@bezeqint.net
 1מו"פ צפו2 ,ביובי בע"מ ,קיבו /שדה אליהו3 ,המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח,
מינהל המחקר החקלאי
בגידול ירקות המשווקי בישראל ולצפו אמריקה נאל /החקלאי להתמודד ע איסור של
המצאות חרקי בתוצרת .בשל הפיקוח המחמיר על שאריות חומרי הדברה ,הדברה כימית אינה
פתרו אפשרי .הימנעות משימוש בתכשירי הדברה גוררת לפסילת המשלוח בשל המצאות חרקי .
המגדלי מוצאי עצמ "בי הפטיש לסד" כמעט ללא יכולת לעמוד בדרישות השוק.
אחד האמצעי העשויי לעמוד לרשות המגדלי הוא שימוש בביופומיגציה ).(Biofumigation
גישה מבוססת על הצנעה בקרקע של חלקי צמחי ממשפחות בוטניות שונות ,המפרישי חומרי
רעילי בקרקע .כל למשל צמחי ממשפחת המצליבי מכילי גלוקוזינולאטי  ,חומרי שרוב
נדיפי ועשויי לפגוע במזיקי  .עד היו השימוש בביופומיגציה ניבדק בהצלחה בעיקר לצור*
הדברה של מחלות קרקע ונמטודות .מטרת המחקר הייתה בחינת השימוש בביופומיגציה כאמצעי
להתמודדות ע מזיקי בגידול ירקות ותבליני .
בסדרה של ניסויי ותצפיות בבתי צמיחה בתחנת הניסויי אבני אית ברמת הגול ,נבדק
השימוש בביופומיגציה ע"י הצנעה של כרוב ,לפתית ורוקולה במצב טרי ובמצב יבש בגידול חסה
מנטה וטרגו כאמצעי להתמודדות ע מגוו של מזיקי  ,מול טיפול באדיג )מתא סודיו 370
גר/ליטר( וביקורת ללא טיפול .בחלק מהמזיקי נבדקה ההשפעה על נוכחות טבעית ובניסויי ע
קמחית ההדר  Planococcus citriוקמחית הסולניי  Phenacoccus solaniהתבצע אכלוס מכוו
של השתילי  .נערכו בדיקות לנוכחות מזיקי בקרקע בעזרת משפכי ברליזי לפני ואחרי הטיפול,
ובדיקות שבועיות של הצמחי במהל* הגידול ובסופו.
נמצא שביופומיגציה של הקרקע בכרוב טרי ) 3ק"ג למ"ר( שהוצנע כחודש לפני שתילת חסה
אפשרה גידול של שני משתלי שהגיעו לקטי ,נקיי ממזיקי  .בניסוי של הצנעת כרוב מיובש
) 600ג"ר חומר יבש למ"ר( לפני גידול מנטה נמצא שהטיפול אפשר קטי ,של  5משתלי נקיי
מחרקי  .בניסוי ע הקמחיות במנטה ובטרגו ניכרה השפעה של טיפולי הביופומיגציה השוני
על התפתחות שני מיני הקמחיות .השפעת הטיפולי נמשכה כ 40ימי ונרשמו הבדלי בי
רגישות המזיקי השוני לטיפולי  .בנוס ,נמצאו הבדלי בתגובת הצמחי  :במנטה טיפולי
הביופומיגציה היטיבו ע הצמחי בצמחי הטרגו לא ניכרה השפעה ובחסה הייתה פגיעה
בהתפתחות השתילי .
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תפקיד תאי הזרע הלא מפרי בבחירתה הנסתרת של נקבת העש
Lobesia botrana
1,2

עדי שדה ,1,2מיכאל פרידלנדר ,3אלי הררי
adisadeh.a.s@gmail.com

 1המחלקה לאנטומולוגיה ,המכו להגנת הצומח ,מינהל המחקר החקלאי2 ,אוניברסיטת ב גוריו,
המחלקה למדעי החיי באר שבע3 ,הקמפוס האקדמי אחוה ,ד.נ שקמי 79800
כל הזכרי בפרפראיי נושאי שני סוגי של תאי זרע Eupyrene .1 :שתפקידו הפריית הביצי
 ,Apyrene .2תאי עקרי שתפקיד לא ידוע א* כנראה הכרחיי להפריה .שלב החלוקה של
תאי הזרע )מטפאזה( של  eupyreneמסתימת ברוב הפרפראיי בשלב הזחל האחרו לפני
ההתגלמות בעוד שהמטאפזה של תאי הזרע ה  apyreneמתרחשת בכל שלבי ההתפתחות של
הגול ומסתיימת ע הגיחה לבוגר .מצאנו כי בעש  Lobesia botranaהמטאפזה של תאי הזרע
המפרי  ,eupyrene ,מתרחשת בכל שלבי ההתגלמות .חשיפה לקרינת גמא של הגול בשלבי
התפתחות שוני גורמת נזק לתאי המתחלקי בשני הסוגי של תאי הזרע א* לא לאלה שסיימו
את תהלי* ההתמיינות .חשיפה לקרינת גמא עלולה להשפיעה ג על הפנוטי של הזכר .איכות
הזכר עשויה להשפיע על הנקבה בעת בחירת ב הזוג .הקרנו את הזכרי בשלבי ההתפתחות
השוני של הזרע ובחנו את בחירת הנקבה (1) :בזכר ) (2בתאי הזרע .שערנו כי  .1נקבות שהזדווגו
ע זכרי שהוקרנו בשלב ההתמיינות של תאי הזרע המפרי יטילו ביצי לא מופרות בעוד נקבות
שהזדווגו ע זכרי שהוקרנו בשלב מאוחר יטילו ביצי מופרות .2 .נקבות מזווגות יבחרו את
תאי הזרע ויפרו את הביצי עפ"י הפנוטיפ של הזכר כאשר הזכר מוצלח וידחו את ההטלה כאשר
איכות הזכר ירודה .נקבה בתולה הוצגה לזכרי שהוקרנו בשלבי שוני  .נמדדו מש* ההזדווגות
וזמ הטלה .נקבות דחו זכרי שהוקרנו בשלב מוקד של הגול וקיבלו זכרי שלא הוקרנו.
לעומת זאת ,בניגוד לצפוי ,בתנאי מגבילי )במבחנת זכוכית( הנקבות הזדווגו ע זכרי
מוקרני וא ,הטילו ביצי מופרות למרות איכות הזכרי הירודה ועל א ,פגיעה בתאי הזרע הלא
מפרי כאשר הגלמי הוקרנו מוקד אז רמת הפגיעה גבוהה יותר .מכא ,שנקבה לא השתמשה
בתאי הזרע עפ"י פנוטיפיות הזרע .לכ ,השאלות המתבקשות ה .1 :הא התפתחות התאי הלא
מפרי ממשיכה ג לאחר החשיפה לקרינה?  .2הא לתאי הלא מפרי תפקיד בבחירת הנקבה?
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השפעת טיפול רעייה וכריתה על אוכלוסיות נמלי בחורש י תיכוני
הילה שמו ,אברה חפ ,/תמר דיי
hila.shamoon@gmail.com
המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תלאביב
נמלי ה קבוצה טקסונומית נפוצה בעלת חשיבות במרבית המערכות האקולוגיות .ה פעילות
ברמות טרופיות רבות ובעלות מגוו תפקידי בבית הגידול כגו תיחוח וייצוב מבנה הקרקע,
בעלות חשיבות במעגלי נוטריאנטי  ,שמירה וסימביוזה ע צמחי וחסרי חוליות שוני  ,הפצת
וטריפת זרעי  .מניפת התפקידי של הנמלי מתאפשרת תודות למגוו מיני הנמלי הגבוה
המהווה חלק גדול מהביומסה בבתי הגידול .בניית המושבות מושפעת משינויי אקלימי וכימי
המשפעי על טמפרטורת ומבנה הקרקע .א זאת לנמלי יכולת אדפטציה למגוו בתי גידול רב
ומסוגלות להתאושש מהפרעות סביבתיות .במחקר זה נבחנת השפעת ממשקי רעיית עיזי
וכריתה על אוכלוסיות נמלי  .המחקר מתבצע בתחנת  LTERרמת הנדיב .שש עשרה חלקות
מחקר בה שולט בר זית בינוני ) (Phillyrea latifoliaואלת אר /ישראלית ) Pistacia
 (palaestinaחולקו לארבעה בלוקי וכל בלוק מופעלי ארבעת ממשקי קרקע שוני  :רעיית
עיזי  ,רעיית עיזי וכריתה ,כריתה וביקורת .גודל כל חלקה כ 1000מ"ר .הדיגו בוצע בשלוש
עונות בשנת  :2010אפריל ,עונה המהווה את תחילת עונת הפעילות ויציאה מתרדמת החור ,של
הרבה מיני  .יולי ,תקופה בה נית למצוא מושבות חדשות לאחר התרבות .המועד האחרו
בתחילת אוקטובר עונה בה המושבות שעברו את הקי /מתכוננות להיכנס לתרדמת החור .,נבחרו
שתי שיטות דיגו לבחינת שאלות המחקר ,ספירת קיני ומלכודות נפילה .קני הנמלי נספרו
ומופו בכל חלקה .עשר מלכודות נפילה הונחו בכל חלקה ,חמש מלכודות בכתמי מעוצי וחמש
מלכודות בכתמי עשבוניי  .מלכודות הנפילה נשארו פתוחות במש*  72שעות בכל עונת דיגו .
הנמלי הוגדרו לרמת המי ואוחסנו ב 80%אתנול .בנוס ,הוגדר דיגו משנת  2006שבוצע ע"י
אלי גרונר וחבריו ) .(LTERזוהו  19מיני בחלקות המחקר .לא נמצא שוני משמעותי בעושר
המיני ומגוו המיני בי הטיפולי השוני  .נמצא כי דפוסי שיחור המזו של המיני השוני
משתנה בי העונות וכי קיי שוני בשפע הפרטי בי הטיפולי השוני ובעושר המיני בי
העונות השונות .נצפתה מגמה חיובית לטובת כתמי מעוצי בעושר מיני ובשפע הפרטי א*
ללא שוני מובהק .קורלציה בי כמות הקיני לשפע מסבירה כרבע מהלכידות בכל חלקה.
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השפעת הסביבה החברתית על גודל הגו' ומש +ההתפתחות בעמלות דבורת
בומבוס האדמה )(Bombus terrestris
חגי שפיגלר ,יעל גרובר ,גיא בלו*
hagai.shpigler@mail.huji.ac.il
המחלקה לאבולוציה ,סיסטמאטיקה ואקולוגיה ,המכו למדעי החיי ע"ש אלכסנדר סילברמ,
האוניברסיטה העברית בירושלי
בדבורת בומבוס האדמה ) (Bombus terrestrisחלוקת התפקידי בי העמלות מבוססת על גודל
הגו .,עמלות קטנות עוסקות על פי רוב בביצוע מטלות בתו* הכוורת ואילו גדולות ,עוסקות לרוב
בליקוט מזו מחו /לכוורת .גודל גופ של העמלות נקבע במהל* שלב הזחל ואינו משתנה במהל*
חייה כבוגרות .לעמלות הגדולות יכולות ראיה ,הבחנה כימית ומקצבי צירקדי משופרי
בהשוואה לקטנות ,תכונות העשויות לשפר את יעילות איתור וליקוט המזו .מושבות הבומבוס
מיוסדות על ידי מלכה יחידה המגדלת לבדה את שגר הביצי הראשו ,משגר זה מגיחות העמלות
הראשונות ,המסייעות למלכה בגידול אחיותיה .גודל של הדבורי המגיחות בכוורת גדל ע
התפתחות הכוורת .במחקר קוד הראנו כי גודל של העמלות נקבע על ידי סביבת התפתחות ולא
על ידי גורמי פנימיי המועברי לביצה .במחקר זה בחנו את השפעת של שני גורמי
סביבתיי  ,נוכחות המלכה ומספר המטפלות ,על מש* ההתפתחות וגודל הדבורי המגיחות.
בניסוי הראשו עקבנו אחר ההתפתחות של שני שגרי בכוורת ,השגר הראשו שהתפתח ע
המלכה בלבד ושגר מאוחר יותר אשר הוטל בכוורת בה היו מלכה וכעשר עמלות .לכל שגר מדדנו
את תדירות ההאכלה ואת מש* ההתפתחות .בניסוי השני השוונו את מש* ההתפתחות וגודל
העמלות ב  4סביבות חברתיות שונות 10 (1 :עמלות ללא מלכה (2 ,עמלה יחידה (3 ,המלכה לבדה,
 (4מלכה ולפחות  10עמלות ,הדבורי בכל הקבוצות היו אחיות בנות אותה המלכה אליה נחשפו
הדבורי מקבוצות  3ו .4מצאנו כי בנוכחות המלכה היה מש* התפתחות הדבורה קצר יותר וללא
תלות במספר העמלות .גודל של העמלות לעומת זאת היה תלוי במספר המטפלות ונמצא במתא
למש* הטיפול ,שילוב של מטפלות רבות ע מש* טיפול ארו* הניב את הדבורי הגדולות ביותר.
תוצאות אלו מראות כי ג מספר המטפלות וג נוכחות המלכה ה בעלי השפעה על גודל של
העמלות וכי שילוב של שניה מביא למגוו בגודל העמלות בכוורת .מנגנו זה יוצר התאמה בי
כמות ההשקעה במזו ובטיפול בזחל ובי התפוקה המתקבלת ממנו כבוגר ומאפשרת ניצול מיטבי
של המשאבי בכוורת.
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אסטרטגית חיפוש טר' הירארכית המבוססת על סמני ויזואלי מהצמח וסמני
סמיוכימיקליי מההרביבור ,המהווה וקטור לוירוס התוק' את הצמח
רקפת שרו ,1תרצה זהבי ,3ריקה קדושי  ,2תמר סוקולסקי ,2אלו אגוזי ,2אלי הררי

4

rakefetsh@gmail.com
 1מיג"ל מו"פ צפו ,קרית שמונה )ומכללת אוהלו ,קצרי( 2 ,מיג"ל מו"פ צפו ,קרית שמונה ,
3שה"מ ,משרד החקלאות ,קרית שמונה4 ,המחלקה האנטומולוגיה ,מנהל המחקר החקלאי ,בית
דג
מחלת קיפול העלי בכר גורמת לפגיעה בכמות היבול ואיכות העינב ,לירידה ניכרת בקצב
הצטברות הסוכר ובאיכות וצבע היי .מכלל הוירוסי המעורבי במחלת קיפול העלי  ,הוירוס
 GLRaV-3נחשב לנפו /ולמזיק ביותר בכרמי באר /ובעול  .הוירוס מועבר על ידי הכנימה
הקמחית של הגפ ) (Planoccocus ficusהניזונה ממוהל השיפה של גפ נגועה ,רוכשת את הוירוס
ומעבירה אותו לגפ בריאה .מושית הקריפטולמוס ) , (Cryptolaemus montrouzieriבשלב הזחל
ובשלב הבוגר ,ידועה כטורפת של קמחית הגפ .המושית מטילה בתו* שק הביצי של הקמחית.
קמחית הגפ נסתרת בגפ תחת קליפת הגזע ,בצידו התחתו של העלה או בתו* האשכול.

כיצד מאתרת מושית הקריפטולמוס את קמחית הגפ בכר ?
תוצאות המחקר שערכנו מראות כי כאשר ניתנה בחירה באולפקטומטר בי נדיפי העלה ,נדיפי
הקמחית או פרומו הקמחית הסינטטי לבדו ,המושית העדיפה את נדיפי הפרומו מהקמחית או
זה בפורמולציה הסינטטית על פני נדיפי העלה .כאשר ניתנה בחירה רק על פי הראיה ,המושית
העדיפה עלה על פני קמחיות .כאשר הוצעה למושית בחירה בה נית ג לראות וג להריח ,מושית
הקריפטולמוס נמשכה לעלי עליה נמצאו קמחיות כמו ג לעלי ע פרומו סינטטי של
הקמחית על פני עלי בלי קמחיות ופרומו ללא עלה.
על פי התוצאות נראה כי הטור ,מבסס את חיפוש הקמחית על שני סמני  :בשלב ראשו מגיעות
המושיות לעלי על פי הגור הוויזואלי ,במידה ועל העלה יש קמחיות המושיות נעצרות ש  .לא
נית להסביר את המשיכה של הטור ,לקמחיות שעל העלה כהשפעת נדיפי הנובעי מתגובת
העלה לפגיעת הקמחית כיוו שעוצמת המשיכה הזו לא נבדלה מעוצמת המשיכה של הטור,
לפרומו הקמחית הסינטטי לבדו .בשלב השני ,קיי מעבר לחיפוש על פי נדיפי של פרומו
הקמחית בשלב זה ,ברגע בו הגיעו לאזור ספציפי בו מצוי הטר ,,המושיות עוברות מטקטיקה של
"חיפוש אקסטנסיבי" לטקטיקה של "חיפוש אינטנסיבי" .בשלב השלישי והאחרו מתקיימת
בחינת הטר ,וכפי שתואר במחקרי שוני  ,המושית בוחנת בעזרת גפי הפה כימיקלי מסיבי
השעווה שמיצרות הקמחיות  שלב קבלת הטר.,
טכניקה זו בה מאתרות המושיות את טרפ ,תואמת את הגישה הקלאסית המתארת את הגורמי
להצלחה בטריפה) :א( איתור בית הגידול של הטר) ,,ב( איתור הטר ,בבית הגידול) ,ג( קבלת
הטר .,אסטרטגית חיפוש הטר ,הינה הירארכית ומבוססת על סמני ויזואלי מהצמח וסמני
סמיוכימיקליי מההרביבור.
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הא הדבורי מווסתות את איסו' אבקת הפרחי לפי הרכבה?
דורית אבני ,1ארנו דג ,2זהבה אוני ,3שרו שפיר

1

avni1dorit@gmail.com
1המרכז לחקר דבורי ע"ש ב .טריואקס ,המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו
וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות2 ,מרכז מחקר גילת,
המכו למדעי הצמח ,מינהל המחקר החקלאי3 ,המחלקה למדעי בעלי חיי  ,הפקולטה לחקלאות,
מזו וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות
ההרכב והער* התזונתי השונה של אבקות פרחי מצמחי שוני משפיעי על ביצועי הדבורית.
על מנת לאפיי את הצמחי העיקריי המספקי אבקת פרחי לדבורי ולקבוע את ערכה
התזונתי לדבורית נער* ניסוי ובו במש* שנה ,נלכדה אחת לשבועיי אבקת הפרחי שנאספה ע"י
דבורי מחמש כוורות בשישה אתרי שוני באר ./נמצא כי הדבורי אוספות אבקת פרחי
מצמחי אחדי ) 78צמחי ( בכל נקודת זמ ,ותערובת אבקת הפרחי המגיעה לדבוריות עשירה
בחלבו וכלל חומצות שומ .תכולת החלבו וכלל חומצות השומ באבקות הפרחי הייתה שונה
באתרי השוני  ,א* חומצה פלמיטית ) ,(16:0חומצה לינולאית ) (ω618:2וחומצה לינולנית
) (ω318:3היו חומצות השומ העיקריות בכל האתרי  ,והיוו מעל  80%מכלל חומצות השומ
בגרגרי האבקה שנאספו .לא נראה כי הדבורי מעדיפות לאסו ,אבקות פרחי המכילות מרכיב
תזונתי מסוי ברמה גבוהה יחסית למרכיבי האחרי  .חישוב של מספר הדבורי שיוצרו ע"י
הכוורות שנבדקו מראה כי רמות האוכלוסייה שגידלו הדבוריות באתרי השוני היו דומות,
ורמות החלבו וכלל חומצות השומ באבקת הפרחי שנאספה השתוו לרמות שהכילה מסת גו,
הדבורי שנוצרו בכוורות אלו .יחד ע זאת ,נמצא כי הדבורי בחופית אספו כמות אבקת פרחי
הגדולה פי שניי לעומת שלושה מהאתרי האחרי שנבדקו ,אבל אבקה זו הכילה כמחצית
הכמות של חומצה לינולנית ,שהינה חומצת שומ חיונית .לסיכו  ,דבוריות החסרות מרכיבי מזו
חיוניי )למשל חומצה לינולנית( יכולות לספק את דרישותיה התזונתיות באמצעות איסו,
כמויות גדולות יותר של אבקת פרחי .
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הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הי תיכוני בישראל
יעל ארגוב ,וול ,קוסליצקי ,יואב גזית
yael@jaffa.co.il
המכו להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כה ,המועצה לייצור צמחי ושיווק
זבוב הפירות הי תיכוני ) Ceratitis capitata (Wiedemannהוא מזיק מפתח בענפי המטעי
ובגידולי אחרי ומזיק הסגר במדינות יעד ליצוא ישראלי .מדינת ישראל צורכת להדברתו כרבע
מסה"כ חומרי ההדברה שבשימוש חקלאי .בעיית מפתח בהדברת הזבוב היא ריבויי מקורות
אילוח שלא נית לבצע בה הדברה כמו חצרות בתי  ,בוסתני ומטעי מוזנחי או עצי פרי
המצויי בשטחי הבור .הדברת הזבוב בשיטות ביולוגיות עשויה להפחית את השימוש בחומרי
ההדברה ונותנת פיתרו ג למקורות אילוח אלו .מטרת המחקר הייתה אקלו של צרעות
וטפיליות מיובאות כנגד זבוב הפירות הי תיכוני על מנת להוריד את אוכלוסיותיו.
משנת  2002ייבאנו ארצה ארבעה מיני של צרעות טפיליות לזבוב .שניי מה תוקפי את שלב
הביצה ושניי את שלב הרימה .הצרעות פוזרו באתרי רבי ברחבי האר ./במהל* התקופה
נאספו מאתרי רבי מדגמי של פירות שהודגרו במעבדה לקבלת הגלמי של הזבוב .הגלמי
נאספו ,נספרו והושארו בהדגרה עד לגיחת הצרעות שנספרו והוגדרו לרמת המי.
תוצאות :עד כה ראינו התבססות ברורה של  Fopius ceratitivorus ,Psyttalia concolorו
 Diachasmimorpha kraussiiשהתבטאה בנוכחות הצרעות במדגמי פרי כעבור למעלה משנה
ממועד הפיזור האחרו .הצרעה  ,D. kraussiiהיא כיו הנפוצה ביותר מבי ס* כל הצרעות
)המיובאות והמקומיות( שתוקפות את הזבוב ,לעומת שנת  2007בה הצרעה הנפוצה ביותר הייתה
הצרעה המקומית  .Aganaspis daciהצרעה  Fopius arisanusמופיעה לעיתי קרובות במדגמי
אול בעיקר במקומות בה פוזרה לא מכבר ולכ מוקד לקבוע שמי זה התבסס .כמו כ ,נרשמה
עליה מתונה בשיעור הטפילות האקטיבית מ  7.7%ב  2007ל  12%ב  .2009אנו מצפי
שהשפעת על אוכלוסיית הזבוב תורגש בשני הקרובות ותתבטא ה בהפחתה של הנזק וה
בהפחתת הצור* בריסוס.
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בידוד רבייתי כמנגנו אפשרי ליצירת הבדלי בעמידות לעקת יובש בי אוכלוסיות
 Drosophila simulansבנחל אור
אורית ברנדזל ,ער גפ
kweka1@gmail.com
החוג לביולוגיה ,אוניברסיטת חיפה אורני
המפני הצפוני והדרומי של נחל אור התחתו )המכונה "קניו האבולוציה"( נחשפי לעוצמה
שונה של קרינת שמש ,כאשר המפנה הדרומי ) (SFSחשו ,לקרינה ששיעורה גבוה פי 23
בהשוואה למפנה הצפוני ) .(NFSתנאי הטמפרטורה והלחות הקיצוניי והתנודתיי יותר במפנה
הדרומי באי לידי ביטוי במגוו גנטי גבוה יותר באורגניזמי שוני .
המרחק בי המדרונות הנגדיי בנחל 100 ,מטר בתחתית הערו /ו 400מטר בפסגה ,הוא קצר
בהשוואה למרחקי הפיזור בזבובי תסיסה ) .(Drosophilaלמרות זאת ,דווח על הבדלי
אדפטיביי בעמידות לעקות יובש וטמפרטורה בי אוכלוסיות  Drosophila melanogasterמשני
המדרונות .המנגנו המוצע להיווצרות הבדלי אדפטיביי אלה התבסס על בידוד רבייתי שבא
לידי ביטוי בהעדפת בני זוג מאותו מדרו המגבילה את זרימת הגני בי האוכלוסיות.
היות ועמידות גבוהה יותר ליובש נצפתה בעבר דווקא בזבובי המפנה הצפוני ,כמו ג בשל
הדיווחי הסותרי מניסויי בחירת ב זוג עלה הצור* בבחינה נוספת של קיו או היעדר בסיס
גנטי להבדלי בי האוכלוסיות בעמידות לתנאי יובש ושל בידוד רבייתי כמנגנו אפשרי ליצירת
הבדלי אלה.
זבובי תסיסה ) (D. simulansשנלכדו בכל אחד משני המפני הובאו למעבדה ,והיוו את הבסיס
להקמת אוכלוסיות שאוקלמו במעבדה במש*  11דורות לפחות לפני תחילת הניסויי  .מבחני
עמידות ליובש העלו אפקט מובהק לזוויג ,כשעמידות הנקבות לתנאי יובש בטמפרטורה של 25°C
היתה גבוהה ב 40%בהשוואה לזכרי ) .(p<0.05ע זאת ,לא נרש הבדל מובהק בעמידות
ליובש בי אוכלוסיות  SFSו .(p=0.73) NFSמבחני בחירת בני זוג מטיפוס multiple choice
נערכו על ידי הכנסת  10זכרי ונקבות מכל אחת מהאוכלוסיות לכלוב ,והוצאת זוגות מזדווגי
לצור* זיהויי  .מבחני אלה נערכו בשתי אוכלוסיות רפליקציה ,והצביעו על היעדר העדפת בני
זוג מאותו מפנה.
תוצאות העבודה מצביעות על היעדר בסיס גנטי להעדפת בני זוג מאותו מדרו כמנגנו להיווצרות
בידוד רבייתי של אוכלוסיות  D. simulansבנחל אור התחתו .השוואת עמידות הזבובי ליובש
ג היא אינה תומכת בבידוד רבייתי שיצמצ את זרימת הגני ויביא להיווצרות הבדלי
אדפטיביי באוכלוסיות משני המדרונות.
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פעילות אנטיבקטריאלית ואנטיפטרייתית בעפצי אלה אטלנטית
יור גרשמ ,צבי משה רביב ,משה ענבר
gerchman@resaerch.haifa.ac.il
החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה
אלות ה צמחי נפוצי באזורנו ומהוות מרכיב מרכזי בחורש הי תיכוני .חלקי שוני של צמח
האלה משמשי להכנת משחות ותרופות שונות לטיפול במגוו מחלות וכתוספי מזו ע"י
האוכלוסייה הערבית וע"י יהודי יוצאי תימ ומרוקו והפירות משמשי למאכל וכתוספת לזעתר
לאחר קלייה .אלות נמצאו כמכילות מגוו של עשיר של מטבוליטי משניי בעיקר טניני
ושמני אתריי  .נמצא ג שהרכב המטבוליטי משתנה בי חלקי הצמח השוני  .האלות
מאופיינות ג במגוו של עפצי הנוצרי ע"י כנימות ומהווי מעי "אינקובטור" לכנימות
המתפתחות בה במש*  8חודשי  .באר /ידועי כ  16מיני כנימות יוצרות עפצי מבת משפחת
ה .Fordinaeהעפצי מקיימי סביבה לחה ועשירה בסוכרי וחומרי נוספי המופרשי ע"י
הכנימות .היינו מצפי שנוכחות הסוכרי והפרשות הכנימות יעודדו גידול פתוגני כפטריות
עובש וחיידקי א* התפתחות פטריות נצפית רק לעיתי רחוקות ובד"כ רק בעפצי מחוררי .
במחקר זה אנו מדגימי את קיומ של פעילויות אנטיבקטריאליות ואנטיפטרייתיות בעפצי
האלה .לפעילות זו ער* אדפטיבי ניכר שכ היא מקנה לכנימות עמידות בפני פתוגני אנימליי
וצמחיי העלולי לפגוע בעפ. /
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השפעת דיאטה על הביולוגיה הרבייתית של הפשפש האומניבור Orius
(Heteroptera: Anthocoridae) laevigatus
דבורה דיאס ,משה קול
debora.diaz@mail.huji.ac.il
המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה
העברית בירושלי  ,רחובות
 Orius laevigatusהינו מדביר ביולוגי יעיל של מזיקי מערכות חקלאיות רבי כגו אקריות,
זחלי פרפראי ובעיקר תריפס הפרחי המערבי  .Frankliniella occidentalisהיכולת של פשפשי
 Oriusלהיזו ה מטר ,וה ממזו צמחי עשויה לשנות את התנהגות  ,רביית וביצועיה של
הפשפשי בשדה .שינויי אלו עשויי להשפיע על היכולת של  Orius laevigatusלבסס
אוכלוסיות ולהדביר מזיקי בחקלאות .לפיכ* ערכנו השוואה בי פרטי אשר ניזונו מטר,
)ביצי של  (Ephestia kuehniellaלבי פרטי שניזונו מאבקת סו (Typha dominguesis) ,על

מנת לבחו את ההשפעה של מקורות מזו על הביולוגיה הרבייתית של .O. laevigatus
תוצאות המחקר הראו כי גודל הגו ,של זכרי ונקבות הושפע ממקורות המזו השוני  :פרטי
אשר ניזונו על אבקה היו קטני בהשוואה לאלו שניזונו על טר .(0.001 >P) ,ע זאת גודל הגו,
של זכרי לא השפיע באופ מובהק על בחירת ב הזוג על ידי הנקבה ) .(P= 0.50מש* ההזדווגות
היה ארו* יותר עבור זוגות בה ה הזכר וה הנקבה ניזונו על אותו מקור מזו לעומת זוגות
שניזונו על מקורות מזו שוני  .למרות זאת ,לא נמצא מתא בי מש* ההזדווגות לבי מספר
הביצי שהוטלו ומספר הביצי שבקעו .ס* הביצי המוטלות ומספר הביצי שבקעו הושפעו
באופ מובהק מבחירת הנקבה .כאשר נקבות בחרו זכרי אשר ניזונו על דיאטה דומה לשלה;
טר ,או אבקה ,מספר הביצי היה גבוה לעומת נקבות שהזדווגו ע זכרי שניזונו על דיאטה
שונה משלה .יתרה מזאת ,ס* הביצי שהוטלו על ידי נקבות שהזדווגו ע זכרי שניזונו על
מקור מזו שונה משלה היה נמו* ב 50%מנקבות שהזדווגו ע זכרי שניזונו על אותה הדיאטה.
תוצאות אלו מרמזות כי כאשר הטר ,הינו נדיר בשדה ושני הזוויגי ניזוני על אבקת סו,,
הרבייה של  Orius laevigatusיכולה להימש* ואוכלוסיות של פשפשי  Oriusמסוגלות להמשי*
ולהתקיי עד להופעתו מחדש של המזיק בשדה .אז יוכל האויב הטבעי  Orius laevigatusלדכא
במהירות אוכלוסיות מזיקי לפני הגעת לרמה של נזק כלכלי.
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פרפרי בג הבוטני ניטור השוואתי של פרפרי באורני
1

סתו טלל ,1מיכל )מוקי( גרוס ,2רחלי שוור/צחור ,3יור ירושלמי
muky.gross@gmail.com

1המחלקה לביולוגיה ,החטיבה האקדמית ,מכללת אורני 2 ,הג הבוטני ,מכללת אורני 3 ,פארק
הטבע רמת הנדיב ,זיכרו יעקב
פעילות החשובה של פרפרי היו כמאביקי של מיני צמחי רבי עשויה להיפגע עקב ירידה
בגודל אוכלוסיותיה של חלק ממיני הפרפרי והסכנה להיעלמות מנו ,האר ./גני בוטני
ואחרי העשירי במגוו מיני צומח עשויי לשמש מוקד משיכה לפרפרי ולסייע בשמירה
ובשיקו אוכלוסיותיה  .תוכניות ניטור של תחנות מאר"ג )מער* אקולוגי רב גורמי( ומסלולי
ניטור של מתנדבי החלו לפעול בארה"ב ובאירופה לפני כשלושי שנה .המטרה הייתה להקי
רשת מידע על החי והצומח בסביבתו הטבעית ,על מנת ליצור בסיס נתוני מקי ,ומהימ שיוכל
לשרת את החוקרי  ,המתכנני ומקבלי ההחלטות בבוא לגבש מדיניות שימור או פיתוח
באזורי שוני  .בישראל הוק לאחרונה מער* לאומי לניטור פרפרי ובנוס ,,הוקמה רשת של
שש תחנות לאור* גרדיאנט צפו )הר מירו(  דרו )להבי ( לפני כעשור ,ופעילות ניטור מסודרת
נערכת בחלק מהתחנות מזה  34שני  .לאחרונה נוצר שיתו ,פעולה ביוזמת מנהלת הג הבוטני,
בי ביולוגי באורני  ,חוקרי מפארק הטבע ברמת הנדיב שליד זיכרו יעקב ואגודת חובבי
הפרפרי הישראלית שהוביל לפרויקט המתואר בקמפוס אורני  .מטרת המחקר היא לעמוד על
ההבדלי בי מיני הפרפרי אות נית למצוא בג הבוטני שבאורני – באיזור הבלתי מופרע
המייצג את הצומח הטבעי של גבעות טבעו ,לבי הפרפרי בצמחיה המטופחת בגינו אורבני
אופייני ,שבשדרה המרכזית של הקמפוס .ניטור הפרפרי שהחל השנה יוכל לספק מידע אודות
מיני הפרפרי המגיעי לכל אחד מהאזורי הנבדקי ואודות מיקומ וכמות של הצמחי
הפונדקאי מה ניזוני הזחלי  .מידע זה מתוכנ להוות בסיס לבניית מסלולי הליכה עונתיי
בעקבות פרפרי בג הבוטני ,שתילה של צמחי פונדקאי ברחבי הקמפוס בכדי לתמו* בשימור
אוכלוסיות מיני ייחודיי לאזור ועוד .הנתוני יצורפו למאגר נתוני המאר"ג מחד ,ולנתוני
המער* לניטור פרפרי לאומי בישראל ,מאיד* .הניטור כולל זיהוי ורישו מספר הפרפרי מכל
מי ,כמו ג רישו נתוני אביוטי  ,היכולי להשפיע על פעילות הפרפרי – טמפרטורה ,לחות
יחסית ,עוצמת רוח וכיסוי ענני  .עד כה נמצאו באורני  35מיני פרפרי המייצגי את כל
המשפחות הידועות באר ,/בינה הצבעוני הקשוט ,הנדיר יחסית .מילות מפתח :פרפרי  ,צבעוני
קשוט ,ניטור ,ג בוטני.
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ייחודיות כימית במופעי פסילת האגס ומשמעותה במשיכה המינית
אנה ליטובסקי ,דניאלה פפר ,אינה גולדינברג ,ליאת גיטגר ,/סעדיה רנה ,לאוניד אנשלבי,/
ענת זאדה ,ויקטוריה סורוקר
annalit@volcani.agri.gov.il
המחלקה לאנטומולוגיה וכימיה ,המכו להגנת הצומח ,מנהל המחקר החקלאי
פרומוני מי משמשי באופ נרחב לניטור והדברה של חרקי מזיקי במערכות חקלאיות של עצי
פרי נשירי  .פרומוני מי משמשי כלי לניטור בעיקר בהדברה משולבת של עשי  ,א* ג בחרקי
מקבוצות נוספות .במחקר שערכנו בעבר מצאנו עדויות לקיו פרומו מי ג בפסילת האגס.
פסילת האגס ) (Cacopsylla bidensהנה מזיק קשה להדברה ,המסב נזקי כבדי לגידולי
אגסי ברחבי האר /שעיקר פגיעה באיכות הפרי .ממשק המזיק מבוסס על הדברה כימית ,א*
בשני האחרונות מתרבות התפרצויות המזיק ומתגלי קשיי בהדברתו .למזיק זה ישנ שני
מופעי  ,מופע חור ,ומופע קי ,/אשר נבדלי ביניה לא רק בגודל ובצבע הגו ,,אלא ג במצב
הפיסיולוגי וההתנהגותי .בראשית החור ,מופע החור ,נמצא בתרדמה רבייתית מסוימת
המתאפיינת בחוסר בשלות מינית והתנהגות מינית מועטה .מטרת המחקר העיקרית היא לאתר
חומרי ייחודיי לזוויג ולמופע בניסיו לבודד את פרומו המי של פסילת האגס.
במחקר זה נעשתה השוואה באמצעות  GC-MSבי הפרופילי הקוטיקולרי של זכרי ונקבות
בשני המופעי  .החומרי הקוטיקולרי  ,שנמצאו בשני המיני והמופעי  ,ה למעשה תערובת
מורכבת של פחמימני רוויי  ,ישרי ומסועפי וכ אלדהידי ארוכי שרשרת .נמצא שקיימי
הבדלי מובהקי בי המופעי וכ קיימי הבדלי מובהקי בי החומרי הקוטיקולריי של
שני הזוויגי במופע הקי ,/בעוד שבזכרי ובנקבות ממופע החור ,לא היו הבדלי  .חומרי אשר
בלטו בכמות היחסית בנקבות קי ,/סונתזו ונבדקה משיכת את הזכרי משני המופעי
באולפקטומטר .בשלב זה ,נמצא רק מרכיב אחד המוש* את הזכרי משני המופעי  .תפקיד של
מרכיבי נוספי בתקשורת בי זוויגית טר התברר.
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השפעת דישו של עצי האלה האטלנטית על שלוש רמות טרופיות
יצחק ג'אג'אק מרטינז
itsicm@gmail.com
החוג למדעי הסביבה ,המכללה האקדמית תלחי
חקלאי רבי משתמשי בחומרי דישו משולבי  NPKבמגוו רחב של גידולי  .תשטיפי של
חומרי דישו אלה עלולי לזה את הסביבה .השפעת דישו בחנקות או שילוב  NPKעל רמות
טרופיות שונות נחקרה רבות בחקלאות ,א* מעט במערכות אקולוגיות טבעיות .בניסוי שדה בצפו
האר 6 /עצי אלה אטלנטית ) (Pistacia atlanticaקיבלו  2ק"ג דש )(NPK 20%-20%-20%
בחודש ינואר  .2010ביולי ,נמדד אור* הגידול שנתי של  24גבעולי  ,והעלי עליה נספרו ,בכל ע/
וב  6עצי בקרה .כל העפצי של שלושה מיני כנימות )עפצית הכישור ],[Smynthurodes betae
עפצית המחרוזת ] ,[Forda riccoboniiועפצית כדורית ] ([Geoica sp.נספרו .בסו ,אותו חודש
נקטפו עפצי למעבדה ,לאומד הישרדות ולספירת מספר הכנימות ומספר אויבי טבעיי
בתוכ  .העצי שקיבלו את הדש גדלו יותר מעצי הביקורת א* לא נשאו יותר עלי  ,והיו עליה
יותר עפצי של עפצית המחרוזת .שני מיני עפצית האחרי יצרו מספר דומה של עפצי בעצי ע
ובלי דש .בשלושת המיני  ,מספר הכנימות הממוצע בעפצי לא היה שונה בי הטיפולי .
האויבי הטבעיי של הכנימות הגיבו באופ שונה לדישו :הצרעה הטפילית Monoctonia
 pistaciaecolaתקפה יותר את עפצית הכישור בעצי ע דש ,ופסילות אכלסו יותר את העפצי
הפנויי  .זחלי הפרפרי  Alophia combustellaו  Palumbina guerriniתקפו יותר את העפצי
של עפצית המחרוזת באות העצי  ,בניגוד לזבוב הטור Leucopis sp. ,שהעדי ,אות על עצי
הבקרה.
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מי אכל את העגבנייה שלי?
מהכותנה לעגבניות :הא ההלקטית הורודה עלולה להפו +למזיק הפוגע ג
בעגבניות?
2

אריאלה ניב ,1מריו ריפא ,2רמי הורבי/
ariela@cotton.co.il

1המועצה לייצור ושיווק כותנה; 2מינהל המחקר החקלאי ,מרכז מחקר גילת
ההלקטית הורודה )"זחל ורוד"( Pectinophora gossipiella (Saunders) ,הינה אחד ממזיקי
הכותנה העיקריי בישראל ובעול  .באר /זהו מזיק של כותנה ,בלבד ,למרות שזחלי בודדי
נמצאו ג על צמחי היביסקוס ובמיה .בעול נמצא המזיק על  70מיני צמחי  ,השייכי ל7
משפחות .רוב הזחלי נמצאו על צמחי ממשפחת החלמיתיי  ,אליה שייכת ג הכותנה .עגבנייה
לא ידועה כאחד מהצמחי הפונדקאי  .לאחרונה דווח ע"י אחד ממגדלי עגבניות לתעשייה על
זחל דומה לזחל ורוד שנמצא בתו* עגבנייה .מטרת המחקר לבחו הא מזיק זה מסוגל להתפתח
בפרי העגבנייה ולהשלי בתוכו מחזור התפתחות של .
כ 30פירות של עגבניות לתעשייה נקטפו בשדה ,חלק ע ענפי וחלק ללא .הענפי הוכנסו
לתו* כלי ע מי והפירות הבודדי הוצבו בתו* כוסות פלסטיק .על כל אחד מהפירות הונחו 20
ביצי של הלקטית ורודה ממקור של גידול מעבדתי .לאחר האילוח בביצי ההלקטית הורודה,
נלקחו אחת למספר ימי פירות העגבניות לבדיקה .מספר ימי לאחר האילוח בביצי ההלקטית
הורודה ,נראו על חלק מפירות העגבנייה באזור העוק /חורי קטני של כניסת זחלי לפרי.
הזחלי התפתחו בתו* העגבנייה ,כשה ניזוני על הציפה והזרעי ולאחר שהשלימו את גידול
יצאו להתגלמות .מהגלמי הגיחו בוגרי שהזדווגו ,הטילו ביצי ומה בקעו זחלי  ,כלומר,
המזיק השלי מחזור התפתחות של וגר לנזק אופייני בדומה למה שנראה בהלקטי כותנה.
חשוב להדגיש שזו עבודה ראשונית שאי למהר ולהסיק ממנה כי מדובר כא על מזיק חדש
בעגבניות ,או על פונדקאי נוס ,שעליו יכולה ההלקטית הורודה להתפתח ,ואולי לחרו ,או לשרוד
– א לא ימצאו צמחי כותנה .בהמש* המחקר ננסה לראות הא נקבות המזיק תטלנה באופ
ספונטני על פירות העגבנייה ,ללא כותנה בקרבת מקו  ,וג נבצע ניסויי העדפה של נקבות העש על
שני הפונדקאי .
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השפעת קפאי בצו' על ריקוד הדבורה
נדב עזרא ,שרו שפיר
nadav.ezra@mail.huji.ac.il
המרכז לחקר דבורי ע"ש ב .טריואקס ,המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ,מזו
וסביבה על ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,רחובות.
קפאי הוא חומר משני ממשפחת האלקלואידי המצוי בעיקר בצמחי קפה ,תה ,קקאו וא ,בצו,
של פרחי שוני מואבקי דבורי )הדרי וקפה( בריכוזי של עד  .ppm 100הוא ידוע בהשפעתו
הפסיכו אקטיבית על יונקי ובצמחי המכילי אותו הוא משמש כחומר הגנה מפני הרביבורי
בשל השפעתו המשתקת וא ,קוטלת של חרקי מסוימי  .בכדי להבי את הסיבה לנוכחותו של
חומר לכאורה רעיל בצו ,המשמש למשיכת מאביקי  ,ניסינו לבחו את השפעתו על ההערכה של
דבורת הדבש לאיכות המזו .כוורת תצפית הוצבה בחדר תעופה ב C°26ובתאורה קבועה בשעות
היו בכדי ליצור תנאי אופטימליי לשיחור מזו .כל יו סומנו כ 15דבורי משחרות בשתי
נקודות צבע ,על החזה ועל הבט ,כשה אוכלות ממאכלה המכילה תמיסת סוכר בריכוז ,22%
אליה אומנו להגיע מבעוד מועד .למחרת ,כל דבורה מסומנת שהגיעה למאכלה הוכנסה בנפרד
להיזו מתמיסת סוכרוז  22%ע קפאי בריכוז שנקבע לה מראש באופ רנדומלי ),0.01 ,0.005 ,0
 0.5 ,0.05או .(mM 1לאחר הביקור במאכלה ,ע חזרתה לכוורת צולמה הדבורה כשהיא מבצעת
את ריקודה .לאחר צילו של  10דבורי לכל אחד מריכוזי הקפאי שנבדקו ,נבדקה ההשפעה של
הריכוז על כל אחד מהמדדי הבאי  :מסת המזו הנאס ,כפי שנשקלה בזמ אכילת הדבורה,
קצב הריקוד )מס' הסיבובי /זמ הריקוד( וזמ ההאכלה הדדית ) .(Trophallaxisבריכוזי אות
בדקנו לא נמצאה השפעה של קפאי על א ,אחד מהמדדי הנ"ל אול מחקרי קודמי  ,בניסויי
בחירה ,הראו משיכה לתמיסות המכילות קפאי בריכוזי ביניי שבי  0.05ל  .mM 0.5ייתכ
שטווח הריכוזי בו קיימת משיכה של הדבורי לקפאי הוא צר מכפי שבדקנו .בימי אלו נערכת
חזרה על הניסוי בריכוזי הנ"ל.
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חיפושיות מחס מזיקות בישראל
3

ולדימיר צ'יקטונוב ,1ולריאה ספליארסקי ,2אריאל ל .ל .פרידמ ,1וסילי קרבצ'נקו ,1גונטר מילר
valerias@moag.gov.il
1המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיי ע"ש ג'ורג' ס .וייז ,אוניברסיטת תל אביב ,תל
אביב2 ,השרותי להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר3 ,המעבדה
לפרזיטולוגיה ,מרכז קובי לחקר מחלות טרופיות ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית
בירושלי

פאונת החיפושיות בישראל מוערכת בכחמשת אלפי מיני  .בהתא למספר ומגוונ החיפושיות
נוטלות חלק חשוב בכל מערכת אקולוגית יבשתית ובכל מארג מזו .תפקיד בשחלו ,החומרי
האורגניי בטבע אינו נית להערכה ,והשפעת על פעילות אד רבה מאד ,ה בתחו החקלאות
וה בתחו האחסו .פעילות של חיפושיות רבות מסבכת מאד את תהליכי האחסו והעיבוד של
התוצרת החקלאית והמזו .החיפושיות עומדות בראש רשימת המזיקי של החומר האורגני
המאוחס .במקומות תנאי האחסו ועיבוד המזו )חו  ,לחות ,משאבי וכו'( הינ מתאימי
ביותר לחיפושיות ,בה מיני בעלי תפוצה עולמית ובעלי תפוצה מצומצמת .הנפח האדיר של
החומרי המאוחסני והצור* בשמירה על איכות התזונתית הגבוהה ומניעת סכנות תברואתיות
לצבור דורשי פתרונות מהירי ויצירתיי לבעיית המזיקי  .אחד הנדבכי החשובי
והראשוניי של הלחימה בנזקי חיפושיות הוא בקרה ,גילוי וזיהוי מהירי של המזיקי  .עבודתנו
מציגה רשימת חיפושיות מזיקות המחס החיי בישראל בטבע ובמשכנות האד  ,ע סדרה של
תמונות מקוריות של המיני ונזקיה ע תקציר של עיקר התכונות המורפולוגיות ונתוני
ביולוגיי של אורח חיי וטווח הפונדקאי  ,המאפשרי זיהוי מהיר של המזיק לטווח רחב של
צרכני )חקלאי  ,אנשי בקרת הצומח ,מנהלי ומבקרי של מחסני (.
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בחינת צמח מלכודת פוטנציאלי לכנימת עלה הדלועי  Aphis gossypiiבגידולי
מלפפו אורגני
1

אריאל קופרברג  ,2,1ליאורה שאליתיאל ,1משה ענבר ,2רקפת שרו
arielku@migal.org.il
1מו"פ צפו2 ,החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה

מבוא :באר ,/כמו בעול המערבי הול* וגובר הביקוש למוצרי חקלאות אורגנית .בעיות הגנת
הצומח ה מהגורמי המרכזיי המגבילי את התרחבות השוק האורגני .אחד ממזיקי המפתח
בגידולי רבי באר /ובעול הוא כנימת עלה הדלועי ) Aphis gossypii Golverלהל כע"ד(.
כנימה זאת היא רב פונדקאית ,בעלת קצב ריבוי מהיר ויכולת הסתגלות לרוב חומרי ההדברה.
הדברתה לכ בעייתית ,במיוחד בגידולי אורגניי בה מספר החומרי המורשי לשימוש דל.
אחד הפתרונות האפשריי הוא שימוש בצמחי מלכודת  צמחי המושכי אליה את המזיקי
בעוצמה רבה ובכ* מפחיתי וא ,מונעי הגעת לגידול המטרה עצמו.
מטרת המחקר :לאתר צמח מלכודת פוטנציאלי לכע"ד בגידול מלפפוני אורגני .
שיטות העבודה :המחקר נער* על השלב הלא מכונ ,של כע"ד .בתצפיות מקדימות נמצא כי
חרצית הגנני בפריחה צהובה ודלעת הקישוא יכולות להוות צמחי מלכודת פוטנציאלי לכע"ד.
בכדי לבחו את הגורמי המושכי את הכנימה לצמחי המלכודת והמטרה )מלפפו( ,נערכו בחדר
אקלי מבוקר ניסויי העדפה )על פי גירויי וויזואליי ואולפקטורי ( בשלבי פנולוגי שוני
של הצמחי  .בהמש* נבח דג הפיזור היעיל ביותר של צמח המלכודת הפוטנציאלי במערכת
חדרי רשת.
תוצאות ומסקנות :נמצא כי כע"ד מעדיפה באופ מובהק את צמח הקישוא על פני צמח המלפפו
ומעדיפה מלפפו על פני צמח החרצית .במבח העדפה המבוסס על נדיפי הצמח ,הועד ,הקישוא על
פני המלפפו ובמבח העדפה המבוסס על גירוי וויזואלי נמצאה השפעה חיובית של הצבע הצהוב.
הפריחה מגבירה את העדפת כע"ד לצמח .במערכת ניסוי בחדרי הרשת בדג מפוזר נמצא כי אחוז
הכנימות על המלפפוני הצעירי היה קט באופ מובהק בנוכחות הקישוא ) (2.64%לעומת
ביקורת ללא קישוא ) .(5.2%ג בשתילה בדג פיזור מקוב /נמצא כי אחוז הכנימות על
המלפפוני הסמוכי לצמח המלכודת היה נמו* באופ מובהק בטיפול הקישוא לעומת הביקורת.
אחוז הכנימות על שתיל הקישוא היה גבוה פי  4מאחוז הכנימות על שתילי המלפפוני שמסביבו.
מכא נראה כי קיי פוטנציאל לשימוש בקישוא כצמח מלכודת לכ"עד בגידול מלפפוני חממה
אורגני  .טכניקת סילוק הכנימות שעליו מחייבת המש* מחקר.
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לכידה המונית של זבוב הפירות היתיכוני וזבובי שאינ מטרה להדברה
2

חיי ראובני ,1ליאת גדרו
haimr@yiron.org.il

1המרכז להדברה משולבת )מהד" ( ,מו"פ צפו2 ,השירותי להגנת הצומח ולביקורת ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
לאחרונה נעשה שימוש במתקני למשיכה וקטילה של זבוב הפירות הי תיכוני )להל "זפי"ת"(
 Ceratitis capitata Wiedemannכאמצעי בררני וכחלופה לטיפול באמצעות תכשירי

זרחני

אורגני  .בעבודה הנוכחית נבדק כושר המשיכה של המתקני מסוג "ביופיד"" ,פרוטקט,"06
"סרה טראפ" ו"אוליפ" לנקבות וזכרי של זפי"ת בנשירי ובהדרי בגליל העליו .שני
הראשוני מבוססי על משיכת הזפי"ת לשילוב של צורה ,צבע ופיתיו חלבוני המכיל spinosad
לקטילת הפרטי  .מתקני אלו כוסו בשק ,דביק שבמרכזו נפתח חרי /דרכו השתחרר הפיתיו.
בשני המתקני האחרוני נלכדי הזבובי בתו* בקבוק המכיל פיתיו ללא חומר קטילה .מתק
"סרה טראפ" מכיל פיתיו חלבוני ומתק "אוליפ" מכיל שמרי טורולה.
בניסוי במטעי התפוח שבו הוצבו המתקני באקראי בחלקות שהיו מטופלות ע אותו סוג מתק
נלכדו בתקופה יונידצמבר  ,5.5 ,23.0 ,25.7 ,2009ו  0.4פרטי של זפי"ת בממוצע למתק
"אוליפ"" ,סרה טראפ"" ,פרוטקט "06ו"ביופיד" ,בהתאמה .יחס הזוויגי נקבה:זכר היה ,1:4.1
 ,1:1.8 ,1:1.3ו  ,1:1בהתאמה .בכל הטיפולי נלכדו ג מיני אחרי של זבובי ומספר
בממוצע למתק היה  22.9 ,96.4 ,294.9ו  ,14.0בהתאמה .בניסוי בפרדס שבו הוצבו כל הפיתיונות
בבקבוקי )לנטרול השפעת הצבע והצורה( נלכדו בתקופה ינואריולי  14.2 ,43.0 ,35.2 ,2010ו
 11.6פרטי של זפי"ת בממוצע לטיפול ,בהתאמה .יחס הזוויגי נקבה:זכר היה ,1:4.0 ,1:2.9
 1:2.9ו  ,1:1.8בהתאמה .בכל הטיפולי נלכדו מיני אחרי של זבובי ומספר בממוצע
לטיפול היה  728.2 ,1210.2 ,1662.2ו  ,179.0בהתאמה .בניסוי במטעי תפוח שבו נבדקו מתקני
"אוליפ" ו"סרה טראפ" בלבד נלכדו בתקופה מאייולי  7.9 ,2010ו  4.7פרטי של זפי"ת בממוצע
למתק ויחס הזוויגי נקבה:זכר היה  1:4.5ו  ,1:4.2בהתאמה .מספר הזבובי האחרי שנלכדו
בממוצע למתק היה  51.1ו  ,55.2בהתאמה .בטיפולי אלו נמצא שנלכדו מעל עשרה מיני
אחרי של זבובי ושמונה בלטו במיוחד .מתוכ  ,שלושה הינ זואוספרופאגי המתפתחי
בפגרי בעלי חיי או בהפרשותיה  ,שני מיני הינ פיטוספרופאגי המתפתחי בחומר צמחי
נרקב ושלושה מתפתחי בחומר נרקב מ החי ומ הצומח.
לסיכו  ,נמצא שכושר המשיכה של המתקני לזפי"ת הוא נמו* יחסית ואינו עונה על הציפיות של
לכידה המונית .כמו כ ,לכידה משמעותית של זבובי שאינ מטרה להדברה מצביעה על
מוגבלות של המתקני כאמצעי הדברה בררני.
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מעקב אחר העמידות לתכשירי הדברה בהלקטית ורודה ,בשדות כותנה בישראל
מריו ריפא ,1אריאלה ניב ,2שי מורי ,3רמי הורבי/

1

hrami@volcani.agri.gov.il
1מינהל המחקר החקלאי ,מרכז מחקר גילת2 ,המועצה לייצור ושיווק כותנה3 ,הפקולטה לחקלאות
רחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלי
ההלקטית הורודה )"זחל ורוד"( היא אחת ממזיקי הכותנה החשובי ביותר בעול  .בשני
האחרונות מוגדרת ההלקטית הורודה כמזיק החמור ביותר של הכותנה בישראל .בעונות הכותנה
שעברו ,נגרמו נזקי קשי ממזיק זה אפילו לאחר טיפולי רבי בעיקר בפירתרואידי )כמו
סיפרמטרי( .כיו מתבצע מחקר מקי ,שמנסה לשפר את המעקב וההדברה של ההלקטית
הורודה בשדות כותנה באר ./פרק אחד של המחקר מטרתו לעקוב הא חוסר היעילות בהדברת
המזיק הוא כתוצאה של עמידותו לתכשירי הייעודי  .בסו ,עונת הכותנה  ,2009נאספו אלפי
הלקטי בשדות שבה נמצאו אוכלוסיות גבוהות של הלקטית ורודה או כאלו שטופלו במספר רב
של טיפולי כנגד המזיק .לאחר האיסו ,,ההלקטי הונחו בחדרי ממוזגי מעל למיכלי פלסטיק
שבתוכ פוזרו ניירות .לאחר כשבוע ,חלק מהזחלי הגיעו לשלב התגלמות ונשרו מההלקטי
לניירות ,ש התגלמו .לאחר  10 – 7ימי של שהייה על הרשתות ,נפתחו כל ההלקטי הנותרי
והוצאו מה הזחלי או הגלמי להמש* הגידול .הבדיקות לעמידות בוצעו על הבוגרי שהגיחו
מהגלמי בדור שנאס ,בשדה או בדור הבא שהושאר לגידול .בניסויי  ,העשי הבוגרי הועברו
לצנצנות "סינטילציה" בנפח של  20מ"ל שבתוכ הוכנסו ריכוזי שוני של תכשירי הדברה
שנמהלו ע אצטו ונודפו לאחר מכ .הצנצנות ע הבוגרי הוכנסו לאינקובאטור בתנאי
טמפרטורה אחידה של  27מ"צ והתמותה נבדקה לאחר  24ו  48שעות .כהיקש נחשפו הבוגרי
למבחנות שבתוכ נמזג ונוד ,אצטו בלבד .אוכלוסיית ההלקטית הורודה גילת ,שמגודלת במרכז
מחקר גילת כ  10שני והיא נחשבת לגזע רגיש ,שמשה כהשוואה לאוכלוסיות השדה .מהניסויי
נית לראות שאכ התפתחה רמה נמוכה עד בינונית של תנגודת לפירתרואידי ברוב השדות
שנדגמו בסו ,העונה .במיוחד ניכרת העמידות לסיפרמטרי )כמו סימבוש וטיטא( וישנ הבדלי
בי השדות ברמת העמידות ביחס לגזע הרגיש מגילת .לא נמצאה עמידות לזרחני האורגניי  .כפי
שנראה מעונת  ,2009היעילות של התכשירי הנפוצי והזולי להדברת זחל ורוד פוחתת ויתכ
שההדברה בשדה לעיתי לקויה ,בייחוד בשדות ע לח /אוכלוסיות גבוה .הבעיה שאי כמעט
תכשירי חדשי להדברת בוגרי וזחלי ההלקטית הורודה וטיפול בפירתרואידי בלבד עלול
להביא לתנגודת גבוהה יותר.
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עש המנהרות של העגבניה :Tuta absoluta ,המלצות למניעת עמידות יעילה
וברת קיימא
Ralf Nauen, Tatjana A.Sikuljak, A. Porter, Sybille Lamprecht, Luiz Jose, Paula C.
Marcon, Andrea.Bassi, Robert.Senn
danny.karmon@ma-industries.com
IRAC - Insecticide Resistance Action Committee

טוטה אבסולוטה הוא מזיק בעל חשיבות כלכלית גדולה ע יכולות ריבוי גבוהות ומחזור חיי
קצר שגורמי לו להיות מזיק בעל פוטנציאל פיתוח עמידות גבוה .המזיק התפשט מאמריקה
הלטינית ,ש כבר יש עמידות למספר חומרי ע מנגנוני פעולה שוני  ,לאירופה ,למזה"ת ולצפו
אפריקה .במידע המוצג על טוטה אבסולוטה ב  IRACנוקטת בגישה פרו אקטיבית כדי לייע /על
גישות שונות להערכת העמידות ולהפחתת סיכויי התפשטות המזיק.
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