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 תקציר .1

הוא מזיק חשוב הגורם לנזק בפטריות מאכל. רימות הזבוב   Megaselia halteratsהזבוב –הצגת הבעיה 

נבגי פטריות  להעברת רכווקטומשמשים דבר הגורם להפחתה ביבול והבוגרים  הניזונות מתפטיר הפטריי

ההדברה המקובל היום מבוסס על טיפול מונע עם ממשק . פתוגניות ואקריות בתוך חוות הגידול ובניהן

דיזיקטול מגורען )זרחן אורגני( המפוזר במצע הגידול. ראוי לציין, שבתום הגידול מפוזר הקומפוסט 

כחומר דישון במטעי אבוקדו ואפרסמון שפירותיהם מיועדים לייצוא. הדבר מגביר את החשיבות של  

פוסט כתחליף לזרחנים אורגנים הנחשבים כתכשירים מפירי מציאת פתרונות בררניים יותר לטיפול בקומ

 איזון הפוגעים באדם ובסביבה ובאורגניזמים שאינם מטרה להדברה.

מטרת המחקר העיקרית היא למצוא אמצעים בררניים יעילים להדברת הזבוב כתחליף  –חשיבות ומטרות 

ולוגיים(. הצלחה בתוכנית זאת תתרום לשימוש בדיזיקטול )כגון; מגח"ים, נאוניקוטנואידים ותכשירים בי

לקידום הענף בייצור פטריות בממשק ידידותי ותשפיע לחיוב על השימוש בקומפוסט כחומר דישון ללא 

 רעלים במטעים.

בניסויים הקדמיים בתנאים מבוקרים מצאנו שתכשירים מקבוצת המגח"ים )כגון;  –מהלך ושיטות עבודה 

 Steinernemaמוליט וטייגר(, הנאוניקוטנואידים )כגון; גאוצ'ו וקליפסו( ונמטודות קוטלות חרקים )

feltia היו יעילים להדברת הזבוב. בתוכנית הנוכחית נבדוק בתנאים מבוקרים ומסחריים את יעילותם של )

ירים אלו ואחרים להדברת הזבוב וכן, את השפעתם על היבול.  לצורך זה נאלח באופן מבוקר מצעים תכש
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מונבטים במספר ידוע של זבובים בגיל אחיד שיתקבלו ממערכות הגידול שברשותנו. את יעילות הטיפולים 

לטיפול נקבע לפי רמת האוכלוסייה של הבוגרים שיגיחו מהמצעים המטופלים ורמת היבול בהשוואה 

המשקי עם דיזיקטול ולביקורת ללא תכשירים. בנוסף, נבדוק את התרומה של קטלנים חשמליים 

 ק ההדברה של הזבוב בחוות הגידול.וסניטציה לשיפור ממש

 

 המטרות .2

לקבוע את יעילותם של אמצעים ידידותיים להדברת יתה יהפת הדו"ח ותקלמטרת המחקר העיקרית 

 בוקרים.בתנאים מ M. halterataהזבוב 

 פירוט עיקרי הניסויים .3

בהם טופל כדי לבדוק את יעילותם של אמצעים ידידותיים להדברת הזבוב נערכו שלושה ניסויים מבוקרים 

ק"ג הוכנסו תוך ערבוב  15כמפורט להלן: לתוך מצע זרוע במשקל  ,מצע קומפוסט זרוע בפטריות שמפיון

רטיבות המ"ל מים כדי להגביל את  100תכשירים מסחריים  )ראה פרוט בהמשך( שנמהלו בכמות של 

 15הריכוז הסופי של התכשירים חושב לפי נפח מצע של  בשל רגישות המצע לתנאי הלחות. 1%למקסימום 

ק"ג )כל שק הוא חזרה(. השקים  5ע לשלושה שקי פוליאתילן בנפח של ק"ג. לאחר הערבוב חולק המצ

( בתנאים מבוקרים המתאימים להתפתחות ס"מ 40X40X55) הוחזקו בתוך כלובי פלסטיק מאווררים 

שנאספו מחוות  M. halterataבוגרים של הזבוב   100מסחרית של הפטריות. לאחר שבוע הוכנסו לכל כלוב 

שלושה שבועות הוצמדו לדפנות הפנימיים של הכלוב לוחות צהובים ודביקים לאחר כ גידול מסחרית.

. יעילות הטיפולים נקבעה לפי מספר הבוגרים שהגיחו ללכידת בוגרי הזבוב של הדור הבא שהתפתח במצע

 מכל מצע ורמת יבול הפטריות שהתפתחו במצע.

 ידידותיים שנבדקוהאמצעים הפרוט 

. Steinernemaמסחריים של נמטודות קוטלות חרקים מהסוג  ביולוגייםתכשירים בשלב ראשון נבדקו 

 (.Xerorhabdus spp) הנמטודות חודרות באופן אקטיבי לגוף החרק ומפרישות חיידקים סימביונטיים

בהמשך  המתרבים בגוף החרק ומפרישים בהמוצל חומרים רעילים הגורמים להרס הרקמות ותאי המעי.

נבדקו תכשירים מקבוצת המגח"ים )"מוליט"( והניאוניקוטנואידים )"ביסקיה"( המוכרים כבררניים 

כל התכשירים הושוו לטיפול המשקי עם  יחסית בהם התקבלה הדברה יעילה בניסויים הקדמיים.

 ות לטיפול.דיזיקטול מקבוצת הזרחנים האורגנים ולביקורת של מים בלבד. כל הניסויים נערכו בשלוש חזר

 פרוט הטיפולים בניסויים השונים

 .Sמטודות קוטלות חרקים מהמין נ( 3)טיפול משקי(,  0.04%( דיזיקטול 2( ביקורת, 1: 1 'ניסוי מס

carpocapsae    להלן  20במינון של( נמטודות לגרם מצעS.c. 20/gr ,)4 )S.c. 50/gr 5 )S.c. 100/gr. 

( נמטודות קוטלות חרקים S.c. 500/gr,  4( 3)טיפול משקי(,  0.04%( דיזיקטול 2( ביקורת, 1 :2 'ניסוי מס

( ביסקיה 6, 0.07%( מוליט  5(, S.f. 500/grנמטודות לגרם מצע )להלן  500במינון של  S. feltiaeמהמין 

0.04%. 

( ביסקיה 5, 0.03%( מוליט 4, 0.07%( מוליט 3)טיפול משקי(,  0.04%( דיזיקטול 2( ביקורת, 1 :3 'ניסוי מס

 .0.02%( ביסקיה 6, 0.04%
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 מסקנות והשלכותיהן על ביצוע המחקר

. בטיפולים עם נמטודות קוטלות חרקים לא 1הדברת הזבוב במצע הקומפוסט מתוארות באיור תוצאות 

ת לגרם מצע( מהמינון הנחשב כלכלי )איור נמטודו 500) 10במינון גבוה פי התקבלה הדברה יעילה כלל גם 

הטיפולים עם התכשירים מוליט )מקבוצת המגחי"ם מעכבי סינתיזת כיטין( וביסקיה למעלה ובאמצע(.  ,1

)מקבוצת הניאוניקוטנואידים( היו יעילים מאוד )מובהק( בהשוואה לביקורת ובדומה לטיפול המשקי עם 

 באמצע ולמטה(. ,1מגורען )מקבוצת הזרחנים האורגנים( )איור דיזיקטול 

במינונים  S. carpocapsaeבתוצאות השפעת הטיפולים על יבול הפטריות נמצא שהטיפול עם הנמטודה 

, למעלה( 2גרם נמטודות לגרם מצע העלו באופן מובהק את היבול בהשוואה לביקורת )איור  100 -ו 50של 

הפחתה , באמצע(.2גרם לא נמצא הבדל ברמת היבול בהשוואה לביקורת )אויר  500אם כי, במינון גבוה של 

ם שנבדק בהשוואה לביקורת משמעותית )מובהק( התקבלה ברמת היבול בטיפול עם מוליט בכל הריכוזי

 , באמצע ולמטה(.2)איור 

 דיון

לקבוע את יעילותם של אמצעים ידידותיים להדברת יתה יהפת הדו"ח ותקלמטרת המחקר העיקרית 

בשלב זה התקבלה תוצאה מובהקת שהתכשירים מקבוצת  בתנאים מבוקרים. M. halterataהזבוב 

ם בהשוואה לזרחנים האורגנים, נמצאו יעילים להדברת המגחי"ם והניאוניקוטנואידים, הנחשבים בררניי

הזבוב. יתרה מכך, תכשירים אלו נמצאו יעילים גם בריכוזים מופחתים מהרשום בתווית. לרוב, הריכוז 

הרשום בתווית מתייחס ליעילות התכשיר בתנאי השדה בשטח פתוח ואין זה מפתיע שתכשיר שנמצא יעיל 

משמעות כפי שנמצא בניסוי זה.  ,ת גם בריכוז מופחת במערכת סגורהבריכוז הרשום בתווית יבטא יעילו

 צריך לקבוע מהו הריכוז המינימאלי היעיל , לאחר שהתקבלה יעילות בהדברה,הדבר שגם בניסויים בעתיד

בשלב זה אפשר לבדוק את יעילותם של תכשירים אלו במערכת מודל בגידול מסחרי ובמקביל  להדברה.

 לבדוק תכשירים נוספים מקבוצות אלו ואחרות במערכת מבוקרת.

יתה הצלחה בהדברת הזבוב עם התכשירים הביולוגיים של הנמטודות למרות שמצע ילא ברור מדוע לא ה

תחות הנמטודות. ייתכן שהנמטודות שקעו בתחתית המצע ולא הקומפוסט נחשב כבית גידול מתאים להתפ

השפעה שלילית של הנמטודות על יבול  הנוצר מפגש בינן לבין רימות הזבוב. כמו כן, לא ברור מדוע נמצא

בהתייחס להשפעה על  הפטריות אך, כיוון שהדבר לא חזר על עצמו בריכוזים הגבוהים ייתכן והוא מקרי.

התעלם מהפחתה ביבול בטיפול עם מוליט שהיה יעיל בהדברת הזבוב. המוליט לא ניתן ל ,רמת היבול

מנגנון פעולה זה פגע גם בהתפתחות הפטריות  נימנה על תכשירי המג"ח המעכבים סינטיזת כיטין ואולי 

המכילות אף הן כיטין. מן הראוי לבדוק בעתיד תכשירים נוספים בקבוצה זאת בעלי מנגנון פעולה אחר 

 אפשרות זאת.כדי לאמת 

  



4 
 

 

 

 

 מספר הזבובים )% ביחס לביקורת( שהגיחו ממצע הקומפוסט המטופל בתכשירים השונים. 1איור 

 .)מלמעלה למטה, בהתאמה( 3 -, ו2, 1בניסויים  Megaselia halterataלהדברת הזבוב 

אותיות לועזיות שונות מצביעות על הבדלים מובהקים בממוצעים של . (N=3) כל טיפול היה בשלוש חזרות
  .P<0.05ברמת מובהקות  Tukeyהטיפולים השונים לפי מבחן 
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להדברת  טופל בתכשירים השוניםשמצע הקומפוסט שהתקבלה ב( הפטריות )קג'/מר' יבול רמת. 2איור 

 .)מלמעלה למטה, בהתאמה( 3 -, ו2, 1בניסויים  Megaselia halterataהזבוב 

. אותיות לועזיות שונות מצביעות על הבדלים מובהקים בממוצעים של (N=3)כל טיפול היה בשלוש חזרות 
 . P<0.05ברמת מובהקות  Tukeyהטיפולים השונים לפי מבחן 
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 פרוט תוכנית המחקר והציפיות בכל אחת משנות המחקר 

 שנהציפיות בסוף  שנה ג' שנה ב' שנה א' נושא

יעילות תכשירים ידידותיים 

 בתנאים מבוקרים.

קביעת יעילותם של תכשירים ידידותיים   + +

להדברת זחלי הזבוב בקומפוסט בתנאים 

 מבוקרים.

יעילות תכשירים ידידותיים 

 בחוות גידול מסחריות.

קביעת יעילותם של תכשירים ידידותיים  + + 

להדברת זחלי הזבוב בקומפוסט בחוות 

 לפטריות מאכל.הגידול 

תרומת אמצעי הדברה 

קטלנים חשמליים  –פיסיקליים 

 וסניטציה. 

קביעת יעילותם של תכשירים ידידותיים  +  

והתרומה של שימוש בקטלנים וסניטציה 

להדברת הזבוב בקומפוסט בחוות הגידול 

 לפטריות מאכל.

 

 

 


