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 תקציר

 כלליהנקראים בשם  (Homoptera:Cicadellidae) בישראל נפוצים מינים שונים של ציקדות -רקע ותיאור הבעיה

ובארץ כולם רב פונדקאים . Typhlocybinaeאוכלוסיות מתת המשפחה קומפלקס של  ומהווים "ציקדה ירוקה"

ולכן  . בשטח קיים קושי להבחין מורפולוגית בין מיני הציקדות המזיקותוגידולים רבים נוספים בכרמים גורמים לנזק

קומפלקס  בשנים האחרונות הופך בכרמים בארץ .הציקדות מנוטרות כיום כקומפלקס ולא ברמת הסוג או המין

ניבחן או כומת עד כה לא . אוכלוסיות הציקדות הולכות וגדלות כשהן גורמות לנזק מתגבר -ממשני למרכזיהציקדות 

מין כל א.  :הנזק למין הציקדות. הטיפול בארץ נעשה עם הופעת ציקדות לאורך העונה מתוך הנחה כי הקשר בין

יה יה נמוכה תמנע התפתחות של אוכלוסיבאוכלוסי וב. קטילת ציקדות פוגע באיכות הפריונזק לעלווה גורם לאותו 

 מכאן יתכנו ריסוסים מיותרים ומוגבר הסיכון להתפתחות של עמידות  לחומרי הדברה. גדולה יותר בהמשך העונה.

כתשתית לפרוטוקול  ירוקה"הציקדה ה"המכונה  קומפלקס המזיקים הגדרת פוטנציאל הנזק שלמטרת המחקר היא 

 .לטיפול בכרם

של גפנים והוצבו על שתילי אספו בשאיבה מקודקודי צימוח ציקדות נ -ת המחקר הראשונהבשנ העבודהשיטות 

מיני זיהוי למתאימים הי גידול ואפיון צורת הנזק. במקביל פותחו פריימרים ומרלו וקברנה במעבדה ליצירת קו

לאורך העונה בשלושה אזורים  , נשאבו ציקדותבשטח לצורך קביעת הדינמיקה של כל מין. העיקרייםהציקדות 

לקביעת הנזק מהקומפלקס בשטח צולמו קודקודי הצימוח  .)מושבות השומרון, גליל וגולן( מהזנים מרלו וקברנה

 מהם נשאבו הציקדות.
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אופיין הנזק ממין אחד במעבדה ואנו ממשיכים בפיתוח גידול הקווים במעבדה.  -תוצאות משנת המחקר הראשונה

לאחר זיהוי מדגם . פריימרים המבחינים בין שלושת המינים העיקריים שנמצאו בכרמיםפולוגית ואושררו מורפותחו 

הדינמיקה של האוכלוסיות תלוית אזור וזן. הנזק בשטח נראה מהציקדות נראה כי לכל מין מועד הופעה שונה. 

הציקדות בכל זן בכל הגדרת מירב ל נמשך ונעשה במקבילכתלוי הרכב הקומפלקס והזן. עיבוד התמונות הסופי 

 אזור.

בפעם הראשונה פותחו כלים מולקולארים להבחנה בין שלושה מיני ציקדות  -מסקנות משנת המחקר הראשונה

. קיימים הבדלים בדינמיקה ונימפותהמאפשרים זיהוי המין לא רק על פי אברי המין הזכריים אלא גם זיהוי נקבות 

שני קווי גידול ל בהתאם, כדי ליצר .בין הכרמים מהאזורים השוניםבזמן של המינים והבדלים בקומפלקס המינים 

מבנה הניסוי נשנה את על סמך ממצאי השנה הראשונה כמו כן  .ישונה מועד האיסוף בשטח נוספיםמינים הה

במהלך העונה הרכב המינים הדומיננטיים משתנה כיוון שהרכב המינים של הציקדות  שללקביעת פוטנציאל הנזק 

  .יע גם על המדד של "ימי ציקדות" וגם על הממשק שיוצע בתום המחקרוהוא ישפ

. 

 

 מעריכים מומלצים לבדיקת הדוח המדעי

 דר' אלי הררי .1

 פיין-דר' עינת צחורי .2

 דר' מיכל סגולי .3

................................................................................ 

 :הצהרת החוקר הראשי

 בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים.הממצאים 

 (מחק את המיותר הניסויים מהווים המלצות לחקלאים:   לא    ) 

חתימת החוקר   תאריך:  _____________
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 גוף דו"ח המחקר

 רקע מדעי קצר ומטרות המחקר לתקופת הדו"ח

 "ציקדה ירוקה" כלליהנקראים בשם  (Homoptera:Cicadellidae) בישראל נפוצים מינים שונים של ציקדות

. בתת משפחה זו קיימים שלושה Typhlocybinaeאוכלוסיות מתת המשפחה קומפלקס של  ומהווים

 ,Poos and Wheeler) כולם רב פונדקאים. Empoascini, Erythroneurini, Typhlocybini:  (Tribes)שבטים

1943; Lenz et al., 2009; Lentini et al., 2000; Serra et al., 2013 ,ובארץ גורמים לנזק1961; אבידוב ) 

 . בשטח קיים קושי להבחין מורפולוגית בין מיני הציקדות המזיקותוגידולים רבים נוספים, (2005)זהבי  בכרמים

(Avidov, 1961; Papura et al., 2009) מיןולכן הציקדות מנוטרות כיום כקומפלקס ולא ברמת הסוג או ה.  

אוכלוסיות הציקדות הולכות וגדלות  -ממשני למרכזיהציקדות קומפלקס  בשנים האחרונות הופך בכרמים בארץ

; שרון דר' תרצה זהבי רפרנטית להגנת הצומח בגפן, ערן הרכבי מנהל תחום פירות) כשהן גורמות לנזק מתגבר

לכרמים עליה בתקופה האחרונה בנזקים מקומפלקס מזיקים זה  יש דיווחים עלבאירופה גם  (. 2013-15וחובריה 

בישראל נראה כי העליה . (Reineke and Hauck, 2012)לשינויים האקלימיים בין השאר מיוחסת  והעלייה בנזק

שימוש מהמדיניות של הפחתת השימוש בחומרי הדברה מחד ומאידך מ בגודל האוכלוסיות והנזק נובעת,

; שרון 2007זהבי וחובריה, ) שהוביל להקטנת הרגישות לחומריםשנותרו בשימוש ירים תכשאותם אינטנסיבי ב

מוצצות את מוהל העלים, מפרישות רעלנים וגורמות לירידה  ,ת ונימפותובוגר ות,הציקד(. 2014, 2013וחובריה, 

רוזה, עיוות )כולל קמילה, כלו בעצירת צימוח יכול להתבטאמשמעותית ביכולת ההטמעה של הפונדקאי. הנזק 

  .) (Candolfi, 1993(  פרילכולל ירידה בצבירת הסוכר ונזק קוסמטי )בירידה באיכות הפרי ו העלה ונשירתו(

בכרמים מתוארים מספר תסמינים בעלוות גפן הקשורים לנוכחות ציקדות. מעבר לסימפטומים הכלליים קיימים 

 .(Bakus et al., 2005)שונים בנוכחות מיני ציקדות שונים  בזניםסימפטומים ספציפיים המופיעים 

צורת נזק זו נפוצה בישראל בעיקר בענבי  התקפלות של עלים לאחור, ככל הנראה בגלל הפרשה של רעלנים:

ובעיקר בזנים תומפסון וזייני. התקפלות העלים מלווה בהצהבה דיפוזית בין עורקי העלה ובמקרים קשים  –מאכל

הצימוח. התקפלות עלים והצהבה כמו גם עצירת צימוח ואפילו ירידה במסת שורשים נמצאו  גם בעצירה של

. ציקדה זו (Lenz et al., 2009)על עלים של גפן  Empoasca fabaeבמתאם עם רמת אוכלוסית ציקדות מהמין 

הוא מופיע בתחילת עדיין לא זוהתה על ידינו בכרמים בארץ, אך צורת הנזק נראתה ונזק זה משמעותי במיוחד אם 

 העונה, לפני שהגפן הגיעה למלוא גודל הנוף. 

: בישראל צורת נזק זו אופיינית בעיקר האדמה דיפוזית של היקף העלה לעתים תוך התקפלות עדינה של השוליים

 ,.J. lybica  Lentini et) alאך באיטליה צורת נזק זו אינה משויכת לזן הגפן אלא לציקדה מהמין  ,בזן מרלו

 (. מין זה זוהה על ידינו בכרמים ליין באזורים שונים. 2000

: הנזק הנפוץ שנוצרת כתוצאה מכך שהציקדות מוצצות את מוהל התא תמותת תאים –נקודות לבנות על העלים 

אך בולט בעיקר בקברנה סוביניון. באיטליה משויך נזק זה  ,ביותר בישראל. נזק זה אופייני במספר רב של זנים

 שנמצאה על ידינו בענבי מאכל וענבי יין.  Z. rhamniמהמין  לציקדה

יתכן שההסבר להבדלים בצורות הנזק לעלווה נעוץ בצורת ההזנה של כל מין  - השפעת הרכב המינים בקומפלקס

הפה האופיינית לכל אחד -חוקרים אלו מצאו כי תנועת גפי  .(Bakus et al., 2005)ציקדות על פונדקאים שונים 
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על פונדקאים שונים בשילוב עם מיקום הפרשת הרוק יוצרים תגובות שונות של הצמח.  Empoascaמהמינים בסוג 

יתכן גם שציקדות ממינים שונים נמשכות בעוצמה שונה לזנים השונים וכך יוצרות את ההבדלים בתסמינים 

 .E.vitis, J. lybica, Z, קדותצי קומפלקס של שלושה מיני כאשר נבדקבאיטליה, שמשויכים בארץ לזני הגפן. 

rhamni )לעלווה ולאיכות  בעוצמה שונה אופייניתכל מין גורם לצורת נזק נמצא כי , )שניים מהמינים נמצאים בארץ

 הפרי. כמו כן נמצא באותו קומפלקס, כי לכל מין דינמיקה שונה בין כרמים, באזורים שונים, במהלך העונה

 (.;Andrea Locci Pavan et al.,1988; Lentini et al., 2000ספר שנמצא בהליך פרסומי  -)תקשורת אישית

נמצא גם כי ממשק הגידול משפיע בצורה שונה על מיני הציקדות השונים. כך, כאשר הושרתה עקת מים בגפנים 

 ,.Serra et al)לא הושפעו  Z. rhamniירדה ואילו ציקדות מהמין  J. lybicaרמת האוכלוסיה של ציקדות מהמין 

2013). 

הטיפול בארץ נעשה  .מקומפלקס הציקדות הירוקותמהמין או כומת הנזק מין הציקדות ולא ליוחס הנזק עד כה לא 

עם הופעת הציקדות לאורך העונה מתוך הנחה כי כל נזק לעלווה פוגע באיכות הפרי, ומכאן יתכנו ריסוסים מיותרים 

ידוע אלו מינים נמצאים ארץ, לא כרמים בבא(  פערי הידע:תפתחות של עמידות  לחומרי הדברה. ומוגבר הסיכון לה

לכן לא ניתן במהלך העונה ו אחד מהמיניםידועה הדינמיקה של כל בכל אזור, האם יש רגישות שונה לזנים ולא 

 ,בהעדר מידעונעשית בלא הבחנה בין המינים היום ההדברה ב(  .ו לכל מין בנפרדצורת הנזק ועוצמתלשייך את 

בעל ציקדות אשר גורם לנזק לא משמעותי ו/או נמנעים מטיפול כנגד מין ציקדות מטפלים ללא צורך כנגד מין יתכן ו

טיפול כימי לא מבוקר, שאינו עושה הבחנה בין מיני הציקדות, עוצמת הנזק ג(  פוטנציאל לנזק בעוצמה גבוהה.

 זנים שונים, יכול להיות הגורם לירידה ברגישות הציקדות לחומרי הדברה. ופוטנציאל הנזק ב

 מטרות המחקר

 : כתשתית לפרוטוקול לטיפול בכרם ירוקה"הציקדה ה" המכונה קומפלקס המזיקים הגדרת פוטנציאל הנזק של

ההופעה של כל מין מועד של גפן יין )מרלו וקברנה(, וקביעת שונים  בקומפלקס בזניםמיני הציקדות  הגדרת .1

 ציקדה בתלות בזן ובאזור. 

הגדרת התסמינים הנגרמים על ידי כל מין בנפרד בזנים שונים )מרלו וקברנה( ככלי לזיהוי מיני הציקדות  .2

 בשטח.

הגדרת פוטנציאל הנזק של כל מין בנפרד והקומפלקס )הרכב המינים( במועדים השונים במעבדה ובשטח  .3

 כתשתית לפרוטוקול טיפול.

  רות המחקר לשנת המחקר הראשונה:מט

, בנית כלים מולקולריים ככלי לזיהוי יעיל של המינים, אפיון צורת הנזק ועוצמתו במעבדה, יצירת קווי גידול במעבדה

 . הופעתם בשטחמועד וקביעת  מיני הציקדות  הגדרת

  .2-4חזרה בהתאם לצורך על משימות  ( ותתבצע1ה ימשך הגידול )משימה י*בשנת המחקר השני

  - פירוט עיקרי הניסויים ותוצאות המחקר

 יצירת קווי גידול במעבדה

על כל עציץ הוצבו  -עציצי קברנה בבית רשת 10עציצי מרלו +  30תחילת יוני( הוצבו -בשלב הראשון )סוף אפריל

. כל העציץ כוסה בבד עם חלק עליון שנשאבו באחד משלושת האזורים )מושבות השומרון, גליל וגולן( זכר + נקבה

כנראה  משקף. העציצים נבדקו כחודש לאחר הצבה. לא נמצאו ציקדות או נימפות על אף אחד מהעציציםהעשוי 
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 המיניםשל ידול מאסיבי כדי ליצור ג ,(יוליולכן בשלב השני ) כתוצאה מטמפרטורות גבוהות בתוך בית הרשת

עציצי מרלו לארבעה . (25°C±2°C; RH ~60%; L:D 16:8)העציצים הוכנסו לחדר גידול מבוקר אקלים השונים 

 נקבה וזכר כנסוהו על עציצים נוספיםציקדות שנשאבו כל מספר ימים מגפנים מהזן מרלו והזן קברנה.  כנסוהו

בכמה מיקרים הוכנסו מספר זכרים עם  .בודדים על שריגיםשסגרו  ס"מ 30X24.5בגודל מבד טול רשת  שקיותל

אם לא נמצאו מספיק זכרים באותה שאיבה מתוך  או נקבה ללא זכר כדי להגדיל את הסיכוי להזדווגותנקבה אחת 

שקיות במהלך  72סך הכל הוצבו  .ההרכב נקבע בהתאם לפרטים שנשאבו בשטח .כבר תקווה שהנקבה מזווגת

שקיות בהן הנזק שנגרם לעציץ לשקיות נצפו לאחר כחודש בוגרות ונימפות.  24ציקדות. בתוך  144חודשיים ובהם 

עם עלים מאותו עציץ או ענפון נוסף שתיל מ ו שריגיםהוכנס ,השתילגרם להתמוטטות  ה שהתפתחהימהאוכלוסי

 5נימפות ו כ  8כ  קברנה ץועצימרלו  ץעציה הועברו אל ישקית בה התפתחה אוכלוסיכל מבסוף אוגוסט, . חיוניים

מדגם מכל שקית . (0BD4F226מקט ) Bugdorm בתוך כלוב של חברת בתוך חדרי הגידול. כל עציץ הוצבבוגרות 

מולקולארית לאחר סיום פיתוח הפריימרים למינים השונים, גם ו ,הוגדר מורפולוגית ,שהועברו לשתיליםציקדות של 

ככל הנראה מועד ההצבה השני בוצע בשלב בו מין זה הינו הדומיננטי  .Zygina rhamniוכולם נמצאו כשייכים למין 

כפי על פי הדינמיקה של האוכלוסיות  תבוצע ההצבהבשנת המחקר הבאה . (4)ראה ממצאי מטרה  בכרמים

כדי לעציץ פרטים  25יה של הבוגרות תגיע ל יהעברה לעציץ אחר תעשה מרגע שהאוכלוס .4שנמצאה במטרה 

 הצמח. למנוע התמוטטות

 אפיון צורת הנזק ועוצמתו במעבדה 

הזן מרלו ושישה עציצי מלעיל(, שישה עציצים  1נעשה על העציצים שהוכנסו לכלובים )סעיף  אפיון צורת הנזק

זוג ציקדות בוגרות שנלקחו לכל עציץ הוכנסו שתילים מאותם זנים אך ללא ציקדות שימשו כביקורת.  .קברנה

בעציץ אחד,  .מחשש לפגיעה בגידול האוכלוסייהבמהלך הגידול  נפתחולא העציצים  מהשקיות )ראה סעיף קודם(.

 50-82העציצים ובמועד זה )כל (. לאפיון הנזק נפתחו 1נימפות נספרו על העלים דרך הרשת )באיור בו ניתן היה, ה

בוגרות בממוצע לעציץ.  30±2.2נימפות ו  17±3.1ימים ממועד ההצבה( נספרו ציקדות בוגרות ונימפות. נמצאו 

תה אפסית. עציצים אלו ית הציקדות בהן הייימים ממועד ההצבה התמוטטו ואוכלוסי 82העציצים שנפתחו לאחר 

 (. התמוטטו עציצי קברנה 2-עציצי מרלו ו 3לא הוכנסו לחישוב ממוצע הפרטים לעציץ ולא שימשו לבדיקת הנזק )

. מכל 70%לתוך מבחנת אפנדורף עם אלכוהול  פרטים בוגרים 10כל עציץ הועברו מהמין של הציקדות  לזיהוי

 PCRב  שנבדק DNAמהחלק העליון הופק  ואילו לזיהוי מורפולוגישימש מבחנה נלקחו שני זכרים. חלקם התחתון 

 .Zygina rhamniנמצאו כשייכים למין  כל הפרטים. (3)פרוט השיטה בתיאור התוצאות של מטרה  לזיהוי המין

הנזק המורפולוגי בכל העציצים היה (: 2נבדקו מדדי נזק )איור מהזן מרלו(  3 -מהזן קברנה ו 4בעציצים ששרדו )

 י"ע נמדדה הנזק עוצמתוהעלים צולמו , עלים 4בכל עציץ נבדקו  וכלל סימני מציצה לבנים על העלים.בצורתו זהה 

 יצירת גריד לכל עלה כאשר בכל גריד נמדד החלק 

  .הניזוק

  בעלה הנזק של הכיסוי אחוז מסך המדידות חושב 

 על פי  עלווהכלל ההכיסוי של הנזק ל זאחוווחושב 

 נזק גבוההעוצמת  עוצמת נזק נמוכה  מספר העלים הפגועים מסך העלים בעציץ.



 )שנה ראשונה( יין בכרם טיפול לפרוטוקול כתשתית" הירוקה הציקדה" המכונה המזיקים קומפלקס של הנזק פוטנציאל הגדרת
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רמת לקביעת . mmol/m^2/sביחידות של delta-t  של חברת ap4 נמדדה בפורומטר מסוגמוליכות הפיוניות 

 ל"מ 5 פוהוס אליהם, מ"ס 1.2 בקוטר דסקיות 5מכל עציץ עלים  3-4באזור אקראי מ  נחתכו הכלורופיל בעלים

 התמיסה של הבליעה מקדם. שעתיים למשך °C 85 ל מראש שחומם לאמבט הוכנסו המבחנות. 95% אתנול

 ultrospec 2100pro Amersham Biociences uvqvisible) ספקטרופוטומטר בעזרת נקבע

spectrophotometer). כלורופיל ריכוז a וכלורופיל b הבאות הנוסחאות לפי חושבו: 

 (מהצמח מיצוי תמיסת מ"ל/  םרמיקרוג) a = 13.36* A664-5.19* A648 כלורופיל

 (.מהצמח מיצוי תמיסת מ"ל/  םרמיקרוג) b =  27.43* A648 – 8.12* A664 כלורופיל

מוליכות הפיוניות וכן רמת הכלורופיל נמוכה יותר בזן לא נמצא הבדל מובהק בין הזנים אך נראית מגמה של 

נחזור על ניסויים אלו בשנה הבאה  קברנה לעומת הזן מרלו ואחוז כיסוי הנזק היה מעט גבוה יותר בזן קברנה.

 במספר עציצים רב יותר.

   

 

 

 בנית כלים מולקולריים ככלי לזיהוי יעיל של המינים

תת משפחה שייכות להציקדות  ונמצאבאיטליה יחד עם דר' ואלריו מנזוני  2016שערכנו ב בבדיקות מורפולוגיות 

Typhlocybinae שלושה מינים שהוגדרו לAsymmetrasca decedens ,Jacobiasca lybica ,Zygina rhamni 

 6מורפולוגית לקחנו   וזוהש הטיפוסיםמאחד מכל . Empoasca gr. decipiens נמצא המיןודגימה בודדת בה 

 DNA (Sharon et al., 2015.)ציקדות. מציקדות אלו הופק 

 את הפריימרים PCRבחרנו לבדיקת הציקדות ב  של אוכלוסיותבמטרה להבדיל בין המינים בתוך הקומפלקס 

 cytochrome oxidase  1לאנזים  גןל HCO2198R, (Folmer et al., 1994) LCO1490F םיהאוניברסלי

subunit מהDNA   600התקבל תוצר בגודל בין משפחות. זיהוי  המאפשרהמיטוכונדריאליbp   בכל הדוגמאות. כל

. התוצאות זיהו NCBI blastובהמשך הוצב ב  BIOEDITהתוצרים נשלחו לריצוף. הריצוף שהתקבל נבדק בתוכנה 

לקחנו זכרים שזוהו מורפולוגית  ,בין מינים מאחר וזיהוי זה לא איפשר הבחנהשבט בלבד ולא מין ספציפי. את ה

)זיהוי זה בעייתי מאחר והפרטים נשאבו והושמו באלכוהול  על ידנו במעבדהבעזרת בדיקת מבנה העורקים בכנף 

עורקים. חלק תחתון נחתך לזיהוי לכל מבנה  זכרים 6נבחרו  אך, מאפשר הפרדה ראשונית אם כי לא ודאית(.

 (L2-N-3014, C1-J-2195) שונים השתמשנו בפריימריםבבדיקה זו . DNAמורפולוגי וחלק עליון נלקח להפקת 

 . התוצרcytochrome oxidase subunit1 (Simon et al. 1994)אזור מטרה אחר לאורך הגן  להםאשר 
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 ימים מהצבה

 בוגרות מס נימפות

על פי מספר הימים מההצבה בעציץ : מספר הנימפות 1איור 

 .ומספר בוגרות במועד פתיחת העציץ ציקדותשל זוג 

: ממוצע מדדי נזק לעלים )כיסוי נזק )%(, מוליכות 2איור 

)מיקרוגרם/מ"ל( בעציצים של  bו  aפיוניות, רמת כלורופיל 

 .גפנים מהזן מרלו ומהזן קברנה עליהם הוצבו ציקדות

 ובביקורת ללא ציקדות
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התקבלה  Asymmetrasca decedens כדוגמאות שנחשדו על פי מבנה הכנף ה 6 כלב .נשלח לריצוף שהתקבל

דוגמאות שנחשדו על פי מבנה ה 6מבין  (.99%-89%בזהות של ) Asymmetrasca decedensהומולוגיה ל 

בדיקה ו (99%-96%בזהות של ) Asymmetrasca decedens כדוגמאות  4 זוהו Jacobiasca lybica  כ הכנף

שבבדיקה מורפולוגית בשתי הדוגמאות הנוספות אישרה את הממצא המולקולרי.  אבר המין הזכרישל מורפולוגית 

-94%בזהות של ) Jacobiasca lybica -התקבלה הומולוגיה ל Jacobiasca lybica של איבר המין הזכרי זוהו כ

 הללו דוגמאותה 6 חלש והריצוף לא הצליח.  PCRנתנו תוצר Zygina rhamni שנחשדו כ דוגמאות 6 .(95%

 והתוצרים נשלחו  HCO2198R, LCO1490F (Folmer et al., 1994) םיאוניברסליה בפריימרים הורצו שוב

 86%-84%בזהות של בין  Zygina rhamni של  Erythroneuraזיהוי של השבטבכל הדוגמאות לריצוף. קיבלנו 

בין שלושת המינים ב כדי להבחין  .Zygina rhamni ל ובבדיקה של איבר המין הזכרי בפרטים אלו נמצאה התאמה

PCR  מין. התכנון נעשה לפי הרצפים הטובים ביותר שהתקבלו לכלללא צורך בריצוף תכננו פריימרים ספציפיים 

לפי אזור זה תכננו פריימר בין המינים ו הבדלים בבסיסים 3. בחרנו אזור עם לפחות  BIO EDITתוכנהעזרת הב

forwardהכנסנו לתוכנה . את הפריימר PRIMER 3 פריימר  ומצאנוreverse ים ימתאים עפ"י פרמטרים סטנדרט

את כל  וזיה J. lybicaלזיהוי  ים. הפריימרבשיטה של הצלבה זכרים 54נבדקו על שתוכננו של התוכנה. הפרימרים 

 .Zו   A. decedensאת הדוגמאות שידועות לנו כ וולא זיה J. lybicaכ  ובריצוף מורפולוגיתהדוגמאות שזוהו 

rhamni .לזיהוי  יםהפריימרA. decedens כ  ובריצוף את כל הדוגמאות שזוהו מורפולוגית וזיהA. decedens  ולא

את כל דוגמאות שזוהו  וזיה Z. rhamniלזיהוי  יםהפריימר .Z. rhamni ו J. lybicaאת הדוגמאות שידועות לנו כ 

 . A. decedensו J. lybicaולא את הדוגמאות שידועות לנו כ  Z. rhamniכ  ובריצוף מורפולוגית

 הופעתם בשטחמועד וקביעת  מיני הציקדות  הגדרת

בו חלקות סמוכות של הזן קברנה ושל הזן  השומרון( מושבותגליל, שלושה אזורים )גולן, כל אחד מבנבחר כרם 

שאיבות של דקה בכל נקודת דיגום. כל  3חודש ב פעםתבצעו הבעבר נזק מציקדות. בכל חלקה  נראהבהן מרלו 

סמוך לכל צלע  היהגפנים צמודות בכרם. מיקום השאיבות )נקודות הדיגום(  5מקודקודי  נעשתהשאיבה של דקה 

בסה"כ בגליל ובגולן היו יותר לכידות בקברנה לעומת הלכידות במרלו ואילו מטר מהשוליים( ובמרכז החלקה.  6)

 (.3זכרים )איור  1,178נקבות ו  1,404בסה"כ נאספו  .עט ולא נלכדו ציקדותכממושבות השומרון קברנה בב

 

 העונה.. במהלך: סך הזכרים והנקבות שנשאבו בכל אחד מהאזורים, בכל זן 3איור 
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ניתוח הנזק בתמונות נעשה  במהלך איסוף הציקדות בשטח צולמו התסמינים בכל זן בכל נקודת דיגום/שאיבה.

ואילו  ("פרח"ו "נקודות") לבנות בשתי צורותמציצה בקברנה בעיקר נקודות  וממצאים ראשוניים נראמאלו.  םבימי

  וגם האדמת שוליים בחלק מהעלים החל מאמצע העונה. נקודות מציצהבמרלו נראה גם נזק של 

 

 

פרטים  107; בגולן 5)איור  מועדמכל אחד מדגם מ שפותח זוהו ציקדותבעזרת פרוטוקול העבודה המולקולרית 

 חלק ל מורפולוגי אישרורעם  ,מנקודת הדגימה בה נמצא מספר הציקדות הגבוה ביותר ,פרטים( 44ובגליל 

 

. בחלק מהחודשים לא נמצאו ציקדות כלל )למשל בגליל במרלו לא נמצאו ציקדות ביולי ובחודשים זכריםמה

. בשני הזנים מופיע בתחילת העונה A. decedensנראה כי המין  בשני האזוריםעל פי המדגם,  נובמבר(.-ספטמבר

 Z. rhamni המין ואילו בקברנה בגולן עד יולי. זה נמשכת עד אוקטובר  מיןנוכחות , ובקברנה בגליל בגולן במרלו

 .Jהמין  הופיע בקברנה בשני האזורים ביוני יולי ואילו במרלו בגולן באוקטובר ובגליל נימצא פרט בודד באוגוסט.

lybica  מספר בודד פרט אחד נמצא בקברנה בנובמבר. ו)יולי אוגוסט( אמצע הקיץ בשני הזנים ברק בגולן, מופיע

שנמצא במספרים נחנו בודקים האם זהו מין נוסף אשל פרטים לא זוהה באמצעות הפריימרים ומורפולוגית ו

)במושבות השומרון  בכל שלושת האזוריםלכלל הציקדות שנאספו  בימים אלו נמשך הזיהוי המולקולרימעטים. 

  .יבוצע במהלך השבועות הקרובים( PCRהופקו הדגימות וה 

 

 , בכל זן לאורך העונה.ובגליל : מדגם מהפרטים מכל מין של הזכרים והנקבות שנשאבו בגולן5איור 

 וסיכום דיון

 "ציקדה ירוקה" כלליהנקראים בשם  (Homoptera:Cicadellidae) בישראל נפוצים מינים שונים של ציקדות

קיימים שלושה . בתת משפחה זו Typhlocybinaeאוכלוסיות מתת המשפחה קומפלקס של  ומהווים

  כולם רב פונדקאים. Empoascini, Erythroneurini, Typhlocybini:  (Tribes)שבטים

(Poos and Wheeler, 1943; Lenz et al., 2009; Lentini et al., 2000; Serra et al., 2013 ,אבידוב ;

 .Tribe Empoascini : Aשהוגדרו עד כה נמצאים בכרם שלושה מינים השייכים לשני שבטים:  מהציקדות .(1961

decedens, J. lybica ו- Tribe Erythroneurini : Z. rhamni.  

 המיניםשלושת כלים מולקולריים ככלי לזיהוי יעיל של  נבנו( 1הממצאים העיקריים משנת המחקר הראשונה הינם 

הפריימרים לכל מין עבר מספר אשרורים כולל השוואה מורפולוגית והצלבה בין המינים וכיום . פיתוח העיקריים

מאפשר ודאות גבוהה בזיהוי המינים גם על פי נקבות ונימפות. יתרון נוסף של הזיהוי המולקולארי הינו ביכולת 
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 קברנה מרלו קברנה מרלו

 גליל גולן

Zygina rhamni Asymmetrasca decedens Jacobiasca lybica

נזק משולב במרלו 

 באוגוסט

 

נזק מציצות במרלו 

 במרלו באוגוסט

 

 בקברנה באוגוסטנזק 

 

 נזק בקברנה באוקטובר

 

 נקודות במרלו

 

 פרח בקברנה
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ודדים כנראה ממין נוסף לזהות מספר רב של פרטים במשך זמן קצר יחסית לעומת הזיהוי המורפולוגי. פרטים ב

( מהמדגם שנבדק עד כה 3 מדגם מהציקדות בכל אזור. הוגדר םיהכלים המולקולרי בעזרת( 2 .מוגדרים בימים אלו

 Andrea Locci Pavan et -)תקשורת אישיתבדומה לממצאים מאיטליה  ,כי לכל מין דינמיקה שונה בזמןנראה 

al.,1988; Lentini et al., 2000;)לכל מין ציקדות,  מיני מספרקומפלקס של  כי כאשר מתקיים , אשר הראו

 A. decedens למיןשייכים מרבית הפרטים שנבדקו בתחילת העונה  .כרמים באזורים שוניםבזמן בדינמיקה שונה 

לא גולן וכרם שנבדק בנמצאה ב J. lybicaלפחות על פי המדגם, נראה כי  .Z. rhamni והחל מאמצע העונה למין

בימים אלו  נוכל לקבוע זאת בוודאות רק לאחר שתקבע זהות מירב הציקדות. ,בכרם שנבדק בגליל אך הנמצא

ה קטנה ממין נוסף שמוגדר בימים יכמו כן, יתכן ויש אוכלוסי. בשטחשל הציקדות הופעתם מועד קביעת מסתיימת 

נעשה על שני זני הגפן רק למין ( גידול הקווים במעבדה לצורך קביעת קצב התפתחות המין, ואפיון הנזק 4 אלו.

החל ציקדות הרבות שנאספו המשהגידול במעבדה נעשה  כפי שהתברר בדיעבד. יתכן והגורם לכך הוא  אחד

הנזק ממין זה . Z. rhamniבמועד בו המין השולט הינו  בזמן,המינים מאמצע העונה, לפני שידענו את התפלגות 

קיים הבדל בקצב ההתפתחות המתבטא בהבדל בעוצמת הנזק בין הזנים. שאינו שונה בין זני הגפן אם כי יתכן 

וים על פי וגידול הקב נמשיך ם.לשני המינים הנוספים יעשה בהתאם למועד הופעת האיסוף  בשנת המחקר הבאה

מועד ההופעה במספר שקיות לעציץ ונבדוק את קצב ההתפתחות בשקיות שיפתחו במועדים שונים כדי להימנע 

צולם במהלך האיסוף של הציקדות  לגידול. בכל שלב, לכל שקית שתפתח, ירשמו מאפייני הנזק ויצולמו.מהפרעה 

בשנת הנזק הנגרם בכל שלב בכל אחד מהאזורים והתאמה בין מיני הציקדות המצויים בשטח לצורת הנזק תתבצע 

רלו צורת נזק שונה כי בחלק מהעונה מופיעה במ למרות שעדיין לא הושלמה הבדיקה נראה .המחקר הבאה

 נןיתוכבשנת המחקר הבאה מאחר ונוכחות מיני הציקדות משתנה לאורך העונה, מהצורה המופיעה בקברנה. 

כמו לעונת ההופעה של כל מין. ניתן יהיה לייחס את הנזק שה בכל אזור כך יניסוי ליצור רמות שונות של אוכלוסיה

נחזור על חלק מהמשימות שומרון בו נמצאו ציקדות מעטות וכן יבחר אזור חליפי במקום צמד החלקות ממושבות ה

 להשלמת המידע.

 ציקדות מהמינים השונים.תודה לדר' גל ספיר על העזרה בפיתוח הפריימרים ל*

 מקורות ספרות

 .53-59( "מזיקי צמחים בישראל". הוצאת האוניברסיטה העברית, ירושלים. עמ' 1961אבידב צ. )

הגפן והדברתם. משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע,  ( הכרת פגעי2005זהבי ת. )

 .42-44המחלקה למטעים, האגף להגנת הצומח. עמ' 

( בחינת יעילות תכשירים שונים להדברת הציקדה 2013-2015שרון ר., הררי א., זהבי ת., סוקולסקי ת. )

 הירוקה. דו"ח שנתי לשולחן ענבי מאכל.
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