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רקפת שרון וצוות המעבדה היקר' דר

ריקה קדושים

שושי פלס

ליאורה שאלתיאל' דר

לאה סלע

רינה רוסו

שאול בן יהודה' דר

דוד בן יקיר' דר

יוליה שפיר

רונן שפיר

יואב גזית ' דר

רכטאיתן 

שחר סמרה 
דניאל בנאי

מיקי נוי
קליף להב

וכמובן לכותבי ספר מזיקי עצי הפרי  

הסובטרופיים בישראל

תודה רבה
,  המצגות, עבור המידע

התמונות והעצות  



COLEOPTERAחיפושיות 

HETEROPTERA

HYSANOPTERAתריפסאים

מחלקת החרקים  
INSECTA

פשפשאים

LEPIDOPTERAפרפראים

DIPTERAזבובאים 

ACARINAאקריות

העכבישניםתת מחלקת 
ARACHINIDA

HEMIPTERAסדרת שוני כנף 



תת מחלקת 

העכבישנים
ARACHINIDA

משפחת 

העפצניתיים
Eriophidae

סדרת  

האקריות
ACARINAAceria

mangiferae

פקענית

המנגו



תזונה 

Aceria mangiferae המנגו פקענית

פקעי צמיחה ופרי



נזקתזונה 

Aceria mangiferae המנגו פקענית

פקעי צמיחה ופרי
עצירת התפתחות פקעים  

,  עיוות הצימוח, וצדדיםאמיריים

התקצרות  , גימוד ענפים

,  נוף דל והפחתה ביבול, הפרקים

פוזריוםנשאית פטריית 



נזק 
המנגופקעניתי"עזעירהפציעה

Fusarium mangifera

פטרייתנבגינשאית 

והצימוחהתפרחותעיוותמחלת

Mango Malformation

Exp Appl Acarol (2010) 51:191–204 DOI 10.1007/s10493-009-9302-y

The role of eriophyoids in fungal pathogen epidemiology, mere association or true interaction?



והצימוחהתפרחותעיוותמחלת

מוגברמוחצי

בעליענפים, וצפוף

קצריםרקיםפ

.ננסייםועלים

2012מאי , עלון הנוטע. 'ושות. מרסל מ

Mango Malformation

נזק 

צימוח בריא צימוח חולה



2012מאי , עלון הנוטע. 'ושות. מרסל מ

נזק 

פריחה  
בריאה

פריחה חולה

,  צפופיםוגדוליםםפרחי

כותרתעליריבוי

נפוחיםניצנים, ואבקנים

מידהתייבשות,ורדומים

.הפריחנטתלאחר

והצימוחהתפרחותעיוותמחלת
Mango Malformation



תת מחלקת 

העכבישנים
ARACHINIDA

משפחת 

העפצניתיים
Eriophidae

סדרת  

האקריות
ACARINA

עפצנית

המנגו

Aceria
kenyae



Aceria kenyae המנגו עפצנית

.  קשקשי פקעים וטרפי עלים

בקיץ הן מתרכזות על צידה 

,  העליון של פטוטרת העלה

.לאורך העורק הראשי

תזונה 



Aceria kenyae המנגו עפצנית

מעטה העלה נוקשה ובהיר  

אפור  -כתמי כסףעם 

.  שחור-מתפתח לחום

בהמשך העלה נושר  

.  קשקשי פקעים וטרפי עלים

בקיץ הן מתרכזות על צידה 

,  העליון של פטוטרת העלה

.לאורך העורק הראשי

נזקתזונה 

העפצניתהמעטה מגן על 



2002, מזיקי עצי הפרי הסובטרופיים בישראל

מ"מ0.15-0.21

Aceria kenyae המנגו עפצנית



COLEOPTERAחיפושיות 

HETEROPTERA

HYSANOPTERAתריפסאים

מחלקת החרקים  
INSECTA

פשפשאים

LEPIDOPTERAפרפראים

DIPTERAזבובאים 

ACARINAאקריות

העכבישניםתת מחלקת 
ARACHINIDA

HEMIPTERAסדרת שוני כנף 



סדרת  

תריפסאים

תת

משפחת  
Thripidae THYSANOPTERA





סדרת  

תריפסאים

תת

משפחת  
Thripidae

תריפס
הקיקיון  

Scirtothrips
dorsalis

THYSANOPTERA



תזונה 

Scirtothripsהקיקיון תריפס dorsalis

פוגע  רב פונדקאים 

,  בעיקר בגידולים פלפל

,  לימוניום, ליזיאנטוס

,  הדרים, ארליה, ורדים

.  תות שדה ותאנים, מנגו

מ"מ0.5-1



נזקתזונה 

Scirtothripsהקיקיון תריפס dorsalis

בקודקודי  פוגע בעיקר 

וגורם  הצמיחה בסתיו 

שם לעיוותים ועיכוב  

החמה , בהתפתחות

.  ונשירת עלים

"שרביטים"

פוגע  רב פונדקאי 

,  בעיקר בגידולים פלפל

,  לימוניום, ליזיאנטוס

,  הדרים, ארליה, ורדים

תות שדה  , מנגו

.  ותאנים

מ"מ0.5-1



סדרת  

תריפסאים

תת

משפחת  
Thripidae THYSANOPTERA

תריפס

המנגו 
Scirtothrips
mangiferae



מ"מ0.5-1

Scirtothripsהמנגו תריפס mangiferae

המנגו נמצא עד כה רק תריפס

2019-ב. בדרום הערבה

הראו שבצפון הערבה התבסס  

הקיקיון אשר תריפסבמנגו 

עובר שם לחממות פלפל בתום 
(.דצמבר)הלבלוב במנגו 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Scirtothrips&ei=ibfpVIaiMsGzaaXPgSA&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNFotmT9BirjdNdUyF_yvN6LTuOX7w&ust=1424689217411369


נזק
לבלוב  בקדקדיפגיעה 

צעיר

מ"מ0.5-1

Scirtothripsהמנגו תריפס mangiferae

המנגו נמצא עד כה רק תריפס

2019-ב. בדרום הערבה

הראו שבצפון הערבה התבסס  

הקיקיון אשר תריפסבמנגו 

עובר שם לחממות פלפל בתום 
(.דצמבר)הלבלוב במנגו 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Scirtothrips&ei=ibfpVIaiMsGzaaXPgSA&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNFotmT9BirjdNdUyF_yvN6LTuOX7w&ust=1424689217411369


נזק
לבלוב  בקדקדיפגיעה 

צעיר

מ"מ0.5-1

Scirtothripsהמנגו תריפס mangiferae

תזונה 
מתפתח גם  

על הדרים  

ועל  ( פומלו)
גפנים 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Scirtothrips&ei=ibfpVIaiMsGzaaXPgSA&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNFotmT9BirjdNdUyF_yvN6LTuOX7w&ust=1424689217411369




2012הקיקיון בסתיו תריפסנזקי -קליף להב



דוד בן יקיר' דר



2012הקיקיון בסתיו תריפסנזקי -קליף להב



'י דוד בן יקיר וחוב"ע2015-2017במחקר שנעשה בשנים 

נבדקו שיטות ניטור שונות•

התריפסיםנעשה זיהוי מין •

נבחנה רמת האוכלוסייה•

האזוריתהתריפסיםתנועת •

תריפסיםהשפעות אקלימיות על נוכחות •

מעקב נזק•
יעילות תכשירי הדברה•



תריפסיםניטור 

הערכת מספרם  

בראייה בקודקודי  

הכאת  , צמיחה
קודקודי צימוח על לוח



מלכודות דבק צהובות

מאפשר מעקב אמין אחרי  

תנודות האוכלוסייה



732
I

קנט צעירה

511
II

עומר ותיקה לפני קטיף

משרד

שער

אתר רביד

הדרים

2016-2017

נלכדו רק  התריפסים

בעיקר  , בשעות היום

בטמפרטורה גבוהה מ 

מ ומהירות רוח נמוכה

תנועה 

200C
5km/h

הקיקיון עובר  שתריפסנראה 

את החורף והאביב במטעי  

מנגו צעירים או שהוא פולש  

בחודשי הקיץ מפונדקאי בר  

.ותרבות בסביבה



לא  בחלק מהעצים 

נמצאו הבדלים  

משמעותיים  

חנטה  , בפריחה

בין  ונשיאת פרי 

הפגועים  הענפונים

ואלה  מתריפס

.שלא נפגעו

2015-2016מעקב נזק 



לא  בחלק מהעצים 

נמצאו הבדלים  

משמעותיים  

חנטה  , בפריחה

בין  ונשיאת פרי 

הפגועים  הענפונים

ואלה  מתריפס

.שלא נפגעו

נוכחות גבוהה של 

לא  תריפסים

בהכרח הובילה  

לנזק גבוה

:  השערה

תנאי טמפרטורה  

נוחים יגבירו את  
הסיכון לנזק

2015-2016מעקב נזק 



לא  בחלק מהעצים 

נמצאו הבדלים  

משמעותיים  

חנטה  , בפריחה

בין  ונשיאת פרי 

הפגועים  הענפונים

ואלה  מתריפס

.שלא נפגעו

נוכחות גבוהה של 

לא  תריפסים

בהכרח הובילה  

לנזק גבוה

:  השערה

לתנאי  

הטמפרטורה  

השפעה על  
הסיכון לנזק

2015-2016מעקב נזק 

תריפסים15להדברה הוא סף הפעולה

על מנת שהנזק לקדקודי , למלכודת ליום
20%הצימוח  לא יעלה על 



לא  בחלק מהעצים 

נמצאו הבדלים  

משמעותיים  

חנטה  , בפריחה

בין  ונשיאת פרי 

הפגועים  הענפונים

ואלה  מתריפס

.שלא נפגעו

בטרייסרשני טיפולי הדברה סמוכים 
spinozad -הפחיתו נגיעות בכ)(

בלבד50%

נוכחות גבוהה של 

לא  תריפסים

בהכרח הובילה  

לנזק גבוה

:  השערה

לתנאי  

הטמפרטורה  

השפעה על  
הסיכון לנזק

2015-2016מעקב נזק 

תריפסים15להדברה הוא סף הפעולה

על מנת שהנזק לקדקודי , למלכודת ליום
20%הצימוח  לא יעלה על 



לא  בחלק מהעצים 

נמצאו הבדלים  

משמעותיים  

חנטה  , בפריחה

בין  ונשיאת פרי 

הפגועים  הענפונים

ואלה  מתריפס

.שלא נפגעו

בטרייסרשני טיפולי הדברה סמוכים 
spinozad -הפחיתו נגיעות בכ)(

בלבד50%

טרם נבחנה השפעה מצטברת של 

בעצים שנפגעו במשך  תריפסנזקי 
כמה שנים ברצף

נוכחות גבוהה של 

לא  תריפסים

בהכרח הובילה  

לנזק גבוה

:  השערה

לתנאי  

הטמפרטורה  

השפעה על  
הסיכון לנזק

2015-2016מעקב נזק 

תריפסים15להדברה הוא סף הפעולה

על מנת שהנזק לקדקודי , למלכודת ליום
20%הצימוח  לא יעלה על 



תריסית

(  פשפש)

הצלף  
Stenozygum
coloratum

Klug

משפחת 

התריסיתיים
Pentatomidae

HETEROPTERA

סדרת  
הפשפשאים



תזונה 
מתפתחת על צמחי צלף  

ולאחר מכן עוברת  

:  כגון, למינים נוספים

מיני  , שסק, מנגו, אבוקדו

..תאנים ועוד, הדרים

Stenozygumהצלף ( פשפש)תריסית coloratum



תזונה 
נזק

באזור הפגיעה של 

יש הפרשה  התריסית

פרסאיןמוגברת של 

ונוצרים כתמים  

.  שחורים

מתפתחת על צמחי צלף  

ולאחר מכן עוברת  

:  כגון, למינים נוספים

מיני  , שסק, מנגו, אבוקדו

..תאנים ועוד, הדרים

Stenozygumהצלף ( פשפש)תריסית coloratum





The variegated caper bug
Stenozygum coloratum Klug (=CB, Heteroptera Pentatomidae)



משפחת 

העליתיים
Chrysomelidae

עלית

Monolepta
lepida
Reiche

סדרת  
החיפושיות 

COLEOPTERA



Monoleptaעלית  lepida Reiche

נזק
מכרסמים  הבוגרים : נזק

של  את העלווה הצעירה

פוגעים בה במידה , המנגו

קשה ועלולים אף לגרום  

.להתייבשות ענפים









סדרת  
החיפושיות 

COLEOPTERA

יקרונית  

התאנה
Batocera
rufomaculata

משפחת  

היקרוניתיים

Cerambycidae



Batoceraיקרונית התאנה  rufomaculata
נובר המנגו או נובר התאנה

מ"מ40-70אורך בוגר 

מ  "מ85-100אורך זחל 

לזכר מחושים ארוכים מהגוף

כנפים מפותחות

מחזור חיים יכול להימשך 

שנים4עד 

ביולוגיה קצת



תזונה 
קליפת ענפי  : בוגר

,  אמירי צמיחה, צעירים

פירות קטנים

השיפהחודר לתוך : זחל

ולאחר מכן לעצה  

.ומכרסם בהן

Batoceraיקרונית התאנה  rufomaculata

נובר המנגו או נובר התאנה

מ"מ40-70אורך בוגר 

מ  "מ85-100אורך זחל 

לזכר מחושים ארוכים מהגוף

כנפים מפותחות

מחזור חיים יכול להימשך 

שנים4עד 

ביולוגיה קצת



נזקתזונה 
קליפת ענפי  : בוגר

,  אמירי צמיחה, צעירים

פירות קטנים

השיפהחודר לתוך : זחל

ולאחר מכן לעצה  

.ומכרסם בהן

Batoceraיקרונית התאנה  rufomaculata

נובר המנגו או נובר התאנה

,  פגיעה בשלד והחלשתו

פגיעה בצינורות  

ההובלה

מ"מ40-70אורך בוגר 

מ  "מ85-100אורך זחל 

לזכר מחושים ארוכים מהגוף

כנפים מפותחות

מחזור חיים יכול להימשך 

שנים4עד 

ביולוגיה קצת







סדרת הזבובאים

DIPTERA
משפחת 

הפריזבוב

Tephritidae

פריזבוב
ים תיכוני  
Ceratitis
capitata



ביולוגיה קצת

מ"מ5: אורך

חום צהבהב : צבע

לנקבה צינור  

הטלה דמוי מחט

Ceratitisים תיכוני פריזבוב capitata



מועצת הצמחים, המכון להדברה ביולוגית, יואב גזית: נתונים ותמונות



ים תיכוןפריזבובמחזור חיים 

33<12טווח טמפרטורה  

:התפתחות דור
כחודש–240Cב 

כחודשיים וחצי–150Cב 



תזונה  ביולוגיה קצת

מ"מ5: אורך

חום צהבהב : צבע

לנקבה צינור  

הטלה דמוי מחט

מעל )רב פונדקאים 

פירות  : מינים250

,  רימון, תפוח, הדר

,  מנגו, שזיף, אפרסק

,  פלפל, דובדבן, גויאבה
...(עגבנייה

Ceratitisים תיכוני פריזבוב capitata



נזק ביולוגיה קצת

מ"מ5: אורך

חום צהבהב : צבע

לנקבה צינור  

הטלה דמוי מחט

Ceratitisזבוב הפירות הים תיכוני  capitata
Diptera: Tephritidae 

, מסביב לנקב ההטלה

.  לרוב תהיה הילה ברורה

קיימת שקיעה של  

האפידרמיס ומתחיל  

ריקבון סביב מקום  

ההטלה

תזונה 
מעל )רב פונדקאים 

פירות  : מינים250

,  רימון, תפוח, הדר

,  מנגו, שזיף, אפרסק

,  פלפל, דובדבן, גויאבה
...(עגבנייה



הביצה
מכופפתמאורכת ומעט 

לבן צהבהבבצבע 

מאות  נקבה אחת מטילה 

במהלך חייהביצים 

-אחת פחות מ" עקיצה"ב

לעיתים מספר  )ביצים 10

(הטלות באותה נקודה



רימה  
זחל חסר רגליים וחסר ראש מוגדר

שקוף-צהבהב-לבן

מ"מ 9



רימה  
זחל חסר רגליים וחסר ראש מוגדר

בקצה המחודד הקדמי

נוקשים קרסים" גפי פה"

לגירוד ומציצת המזון

שקוף-צהבהב-לבן

מ"מ 9



רימה  
זחל חסר רגליים וחסר ראש מוגדר

בקצה המחודד הקדמי

נוקשים קרסים" גפי פה"

לגירוד ומציצת המזון

בקצה האחורי שני  

פתחי נשימה

שקוף-צהבהב-לבן

מ"מ 9



רימה מפותחת  

קופצת מהפרי לקרקע

5בעומק רדוד של עד 

מ"ס

תקופת גולם נמשכת  

ימים8-10כ

החביונה 
הגולם



שוהם, רינה רוסו



קטילה/מתקני לכידה

תלייה כחודש לפני תחילת  

הקטיפים המסחריים  

.  בהתאם לתווית

המתקנים המורשים  

מצויים במאגר תכשירי  

. ההדברה

התמודדות



קטילה/מתקני לכידה

תלייה כחודש לפני תחילת  

הקטיפים המסחריים  

.  בהתאם לתווית

המתקנים המורשים  

מצויים במאגר תכשירי  

. ההדברה

במידה והנגיעות עולה  

סקססניתן ליישם ריסוס 
(spinosad)  בהתאם

להנחיות התווית

תגובה  
לפי ניטור

התמודדות



קטילה/מתקני לכידה

תלייה כחודש לפני תחילת  

הקטיפים המסחריים  

.  בהתאם לתווית

המתקנים המורשים  

מצויים במאגר תכשירי  

. ההדברה

במידה והנגיעות עולה  

סקססניתן ליישם ריסוס 
(spinosad)  בהתאם

להנחיות התווית

הורדת הפירות  

הנותרים בחלקה 

עם סיום הקטיפים

סניטציה תגובה  
לפי ניטור

התמודדות



סדרת הזבובאים

DIPTERA
משפחת  

הפריזבוביים

Tephritidae

פריזבוב
האפרסק  

Bactrocera
zonata



Bactroceraהאפרסק פריזבוב zonata

מזיק חדש במעקב

נמצא באזור רמת 2010מ

גן ומאז מתבסס בשטח 

האורבני באזור גוש דן 

התגלה לראשונה על  

1999גבול מצרים ב

ניטור וטיפול באמצעות 

משיכה זכריפרומוןמלכודות 

מזיק חדש במעקב

נמצא באזור רמת  2010מ

גן ומאז מתבסס בשטח  

האורבני באזור גוש דן 

התגלה לראשונה על 
1999גבול מצרים ב



תזונה  מזיק חדש במעקב
,  אפרסק: רב פונדקאי

, אבוקדו, פסיפלורה, שסק

, שיזף הודי, רימון, אנונה

,  מנגו, אגס, חבוש

הדרים ופירות , גויאבה

כמו גם כמה סוגי  , נוספים

...ירקות ועוד

נמצא באזור רמת 2010מ

גן ומאז מתבסס בשטח 

האורבני באזור גוש דן 

התגלה לראשונה על  

1999גבול מצרים ב

ניטור וטיפול באמצעות 

משיכה זכריפרומוןמלכודות 

מזיק חדש במעקב

נמצא באזור רמת  2010מ

גן ומאז מתבסס בשטח  

האורבני באזור גוש דן 

התגלה לראשונה על 
1999גבול מצרים ב

Bactroceraהאפרסק פריזבוב zonata



פוטנציאל נזקתזונה 

מזיק הסגר
מזיק חדש במעקב

בכל חשד לנגיעות בזבוב  

האפרסק ניתן לשלוח  

דוגמאות של פרי נגוע  

למעבדות השירותים להגנת  

הצומח ולביקורת ולזיהוי

,  אפרסק: רב פונדקאי

, אבוקדו, פסיפלורה, שסק

, שיזף הודי, רימון, אנונה

,  מנגו, אגס, חבוש

הדרים ופירות , גויאבה

כמו גם כמה סוגי  , נוספים

...ירקות ועוד

נמצא באזור רמת 2010מ

גן ומאז מתבסס בשטח 

האורבני באזור גוש דן 

התגלה לראשונה על  

1999גבול מצרים ב

ניטור וטיפול באמצעות 

משיכה זכריפרומוןמלכודות 

מזיק חדש במעקב

נמצא באזור רמת  2010מ

גן ומאז מתבסס בשטח  

האורבני באזור גוש דן 

התגלה לראשונה על 
1999גבול מצרים ב

Bactroceraהאפרסק פריזבוב zonata





Ceratitis capitata ת"זפי

Dacus ciliatus זבוב הדלועיים
Bactrocera oleae זבוב הזית

Bactrocera zonata זבוב האפרסק



האפרסק  פריזבוב
Bactrocera zonata



סדרת  
הפרפראים

LEPIDOPTERATortricidae

משפחת 
העשפריים



סדרת  
הפרפראים

LEPIDOPTERATortricidae

משפחת 
העשפריים

עש התפוח  

המדומה

מ"עת
Thaumatotibia

leucotreta



מ"עת, עש התפוח המדומה
Thaumatotibia leucotreta

,  מזיק הסגרהמהווה 

הפך בשנים האחרונות  

למזיק מפתח מרכזי  

,  בגידולים חשובים ליצוא

,  רימונים, הדרים, כגון

,  אפרסמון, אבוקדו
גלעיניים, אנונה, גויאבה

טרם נמצא במנגו  

מהספרות  , בישראל

ידוע כי המנגו הוא  

.אחד מהפונדקאים

פוטנציאל נזק



הפך בשנים האחרונות למזיק מפתח מרכזי  , המהווה מזיק הסגר

אפרסמון  , אבוקדו, רימונים, הדרים, כגון, בגידולים חשובים ליצוא

גלעיניים ועוד, אנונה, גויאבה, כמו, וגידולים נוספים

מ"עת, עש התפוח המדומה
Thaumatotibia leucotreta

Thaumatotibiaמ"עת, עש התפוח המדומה leucotreta



Thaumatotibiaמ"עת, עש התפוח המדומה leucotreta



סדרת שוני כנף

HEMIPTERA

Sternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea



סדרת שוני כנף

HEMIPTERA

Sternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

Diaspididaeכנימה ממוגנת 



סדרת שוני כנף

HEMIPTERA

Sternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

Diaspididaeכנימה ממוגנת 

Pseudococcidaeקמחיתיים



סדרת שוני כנף

HEMIPTERA

Sternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

Diaspididaeכנימה ממוגנת 

Pseudococcidaeקמחיתיים

Coccidaeכנימות רכות  



Diaspididaeכנימה ממוגנת 

Pseudococcidaeקמחיתיים

Coccidaeכנימות רכות  

הפרשת טל דבש
סימביוזה עם נמלים

פייחת...ו



סדרת שוני כנף

HEMIPTERA

Sternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

כנימה 

ממוגנת

Diaspididae



סדרת שוני כנף

HEMIPTERA

Sternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

כנימה 

ממוגנת

Diaspididae

מגינית

אדומה 
Aonidiella
aurantii

מגינית

מזרחית  
Aonidiella

orientalis







Aonidiellaמזרחיתמגינית orientalis

ביולוגיה קצת
הנקבה מטילה את ביציה  

מתחת לגופה



תזונה 
,  גויאבה, י'ליצ, אבוקדו

אלת  , זית, ואה'פיג

,  שיזף מצוי, המסטיק

הדרים ועוד

,  ענפים, מופיע על עלים

פירות

Aonidiellaמזרחיתמגינית orientalis

ביולוגיה קצת
הנקבה מטילה את ביציה  

מתחת לגופה



נזקתזונה 
,  גויאבה, י'ליצ, אבוקדו

אלת  , זית, ואה'פיג

,  שיזף מצוי, המסטיק

הדרים ועוד

,  ענפים, מופיע על עלים

פירות

בעיקר בעיית אילוח פרי

יש צורך בניקוי ובהסרת  

אולם נוצרים  , המגינית

כתמים העשויים לפסול  

את הפרי

Aonidiellaמזרחיתמגינית orientalis

ביולוגיה קצת
הנקבה מטילה את ביציה  

מתחת לגופה



נזקתזונה 
,  גויאבה, י'ליצ, אבוקדו

אלת  , זית, ואה'פיג

,  שיזף מצוי, המסטיק

הדרים ועוד

,  ענפים, מופיעה על עלים

פירות

בעיקר בעיית אילוח פרי

יש צורך בניקוי ובהסרת  

אולם נוצרים  , המגינית

כתמים העשויים לפסול  

את הפרי

Aonidiellaאדומהמגינית aurantii



נזקתזונה 
,  גויאבה, י'ליצ, אבוקדו

אלת  , זית, ואה'פיג

,  שיזף מצוי, המסטיק

הדרים ועוד

,  ענפים, מופיעה על עלים

פירות

ביולוגיה קצת
בעיקר בעיית אילוח פריזחלניםהנקבה משריצה 

יש צורך בניקוי ובהסרת  

אולם נוצרים  , המגינית

כתמים העשויים לפסול  

את הפרי

Aonidiellaאדומהמגינית aurantii



מגן זכר צעיר אליפטי

יש חפיפה בין דורית וניתן  

למצוא את כל השלבים כמעט  

:בכל השנה

"וילון"עם , מגן הנקבה עגול



זמן מזכר להשלים מחזור חיים2לנקבה לוקח כמעט פי 

Aonidiellaאדומה מגינית aurantii



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הקמחיתיים
Pseudococcidae



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הקמחיתיים
Pseudococcidae

קמחית ההדר  

Planococcus

citri

זנובהקמחית 

ארוכת זנב  

Pseudococcus

longispinus



כנימות קמחיות במנגו בישראל

Planococcusקמחית ההדר  • citri

Planococcusקמחית הגפן  • ficus

vovaePlanococcusקמחית הברוש •

Pseudococcusקמחית חבויה • cryptus (=citriculus)

Pseudococcusהמורןקמחית • viburni (=affinis) 

Pseudococcus(ארוכת זנב)זנובהקמחית • longispinus

Nipaecoccusקמחית כדורית • viridis

Phenacoccusקמחית הסולניים• solani

Phenacoccusקמחית מנוקדת • solenopsis

Phenacoccusהלנטנהקמחית • parvus



כנימות קמחיות במנגו בישראל

Planococcusקמחית ההדר  • citri

Planococcusקמחית הגפן  • ficus

vovaePlanococcusקמחית הברוש •

Pseudococcusקמחית חבויה • cryptus (=citriculus)

Pseudococcusהמורןקמחית • viburni (=affinis) 

Pseudococcus(ארוכת זנב)זנובהקמחית • longispinus

Nipaecoccusקמחית כדורית • viridis

Phenacoccusקמחית הסולניים• solani

Phenacoccusקמחית מנוקדת • solenopsis

Phenacoccusהלנטנהקמחית • parvus



תזונה 
,  הדרים, אפרסמון, מנגו

, הדס, חבוש, גויאבה

תאנה  , בננות, רימון

...ועוד

השיפהניזונה ממוהל 

Planococcusקמחית ההדר  citri Risso))



נזקתזונה 
,  הדרים, אפרסמון, מנגו

, הדס, חבוש, גויאבה

תאנה  , בננות, רימון

...ועוד

השיפהניזונה ממוהל 

דלדול רקמות הצמח

והפייחתטל הדבש 
בעקבותיה פוגעים  

בהליכים פיזיולוגיים של 

הצמח ובניקיון הפרי

הימצאות קמחיות על 

פירות בעייתי לשיווק  

Planococcusקמחית ההדר  citri Risso))



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הכנימות  

הרכות  
Coccidae



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הכנימות  

הרכות  
Coccidae

כנימה רכה חומה 
Coccus 

hesperidium



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הכנימות  

הרכות  
Coccidae

כנימה רכה חומה 
Coccus 

hesperidium
כנימה התאנה  

Ceroplstes rustci



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הכנימות  

הרכות  
Coccidae

כנימה רכה חומה 
Coccus 

hesperidium

פלורידיתכנימה 
Ceroplstes floridensis

Comstock

כנימה התאנה  
Ceroplstes rustci



אחידיסדרת 
כנף

HOMOPTERASternorrhyncha

תת סדרת  
הכנימות 

כנימות מגן 
Coccoidea

משפחת   

הכנימות  

הרכות  
Coccidae

כנימת המנגו  
Milviscutulus

mangiferae

כנימה רכה חומה 
Coccus 

hesperidium

פלורידיתכנימה 
Ceroplstes floridensis

Comstock

כנימה התאנה  
Ceroplstes rustci



(  כנימת השעווה של התאנה)כנימת התאנה 
Ceroplastes rustci



(  כנימת השעווה)פלורידיתכנימה 

Ceroplastes floridensis Comstock



כנימה רכה חומה 
Coccus hesperidium Linnaeus))



Milviscutulus)כנימת המנגו  mangiferae)

  .



ביולוגיה 
מעט זכרים, רביית בתולין

ביצים לבוגרת60-100כ 

דורות בשנה 3-4מעמידה 

אורך הדור ומספר  

הצאצאים יכולים להיות  

'תלויי זן וטמפ

לבוגרת רגליים מנוונות

Milviscutulusכנימת המנגו  mangiferae



תזונה  ביולוגיה 
מעט זכרים, רביית בתולין

ביצים לבוגרת60-100כ 

דורות בשנה 3-4מעמידה 

אורך הדור ומספר  

הצאצאים יכולים להיות  

'תלויי זן וטמפ

לבוגרת רגליים מנוונות

Milviscutulusכנימת המנגו  mangiferae -

,  גויאבה, י'ליצ, אבוקדו

,  הוורדתפוח,אפרסמון

ועוד, פיטאנגו

ענפים  , מוהל העלים

בנגיעות קשה גם בפרי



נזקתזונה 
,  גויאבה, י'ליצ, אבוקדו

,  הוורדתפוח,אפרסמון

ועוד, פיטאנגו

ענפים  , מוהל העלים

בנגיעות קשה גם בפרי

ביולוגיה 
מעט זכרים, רביית בתולין

ביצים לבוגרת60-100כ 

דורות בשנה 3-4מעמידה 

אורך הדור ומספר  

הצאצאים יכולים להיות  

'תלויי זן וטמפ

לבוגרת רגליים מנוונות

פגיעה מכאנית  : ישיר

ניוון  , ברקמת הצמח

שינוי צבע , הכלורופסטים

פוטוסינטזהוהפחתת 

זיהום בטל דבש : עקיף

פגיעה בחילוף  =ובפייחת

ובפוטוסינטזההגזים 

Milviscutulusכנימת המנגו  mangiferae -







:הנזק





פ צפון"ניסויי הדברה מו
רקפת שרון ' מעבדת דר

בחינת תכשירי הדברה  

וכנגד  מגיניותשונים כנגד 

כנימת המנגו בשיטות יישום  

שונות אינם הראו תכשיר  
ייחודי יעיל מאחרים



60%מעל -מגיניות

משריצות/מטילות

מטילות  60%-כנימת המנגו

"   התיישבות"לפני וזחלנים

פ צפון"ניסויי הדברה מו
רקפת שרון ' מעבדת דר

בחינת תכשירי הדברה  

וכנגד  מגיניותשונים כנגד 

כנימת המנגו בשיטות יישום  

שונות אינם הראו תכשיר  
ייחודי יעיל מאחרים

עיתוי לטיפול



60%מעל -מגיניות

משריצות/מטילות

מטילות  60%-כנימת המנגו

"   התיישבות"לפני וזחלנים

פ צפון"ניסויי הדברה מו
רקפת שרון ' מעבדת דר

בחינת תכשירי הדברה  

וכנגד  מגיניותשונים כנגד 

כנימת המנגו בשיטות יישום  

שונות אינם הראו תכשיר  
ייחודי יעיל מאחרים

טיפול כנגד כנימות לאחר  

קרה או חמסין  , אירוע עקה

.  הראו יעילות גבוהה יותר

יתכן שאירוע אקלימי קיצוני  

מחליש את הפרטים  

באוכלוסיה

השפעת אקליםעיתוי לטיפול



של שמן  בנפח גבוה ריסוס 

דונם  /ליטר300, קייצי

וטיפול עוקב  " הלוך חזור"

ימים הראה  10-14לאחר 

יעילות גבוהה יותר  
מהטיפול המשקי



יש להשתמש  

בתכשירים מורשים  
בלבד

של שמן  בנפח גבוה ריסוס 

דונם  /ליטר300, קייצי

וטיפול עוקב  " הלוך חזור"

ימים הראה  10-14לאחר 

יעילות גבוהה יותר  
מהטיפול המשקי



יש להשתמש  

בתכשירים מורשים  
בלבד

הדברה הקו המנחה הוא 

ואין אנו  יעילה ומדויקת 

ממליצים על חומר כימי  

!!!כפתרון בלעדי

של שמן  בנפח גבוה ריסוס 

דונם  /ליטר300, קייצי

וטיפול עוקב  " הלוך חזור"

ימים הראה  10-14לאחר 

יעילות גבוהה יותר  
מהטיפול המשקי



צרעות טפיליות

ארינמלים

מושיות

...  ועוד

בעלי פוטנציאל  

הדברה טוב  

באוכלוסייה מאוזנת  

מועילים



צרעות טפיליות

ארינמלים

מושיות

...  ועוד

בעלי פוטנציאל  

הדברה טוב  

באוכלוסייה מאוזנת  

ניטורמועילים

תחילת ניטור בפברואר

בהמשך תדירות ביקורים  

מעקב  . במטע גבוהה יותר

אחר מזיקים והתייחסות  

להיסטוריית נגיעות



צרעות טפיליות

ארינמלים

מושיות

...  ועוד

בעלי פוטנציאל  

הדברה טוב  

באוכלוסייה מאוזנת  

יעילות תכשירים עלתה 

כשטיפול ניתן באופן מדויק 

עם תחילת התפתחות  
האוכלוסייה

זחלניםהטלה או 60%

1דרגה 

תזמוןניטורמועילים

תחילת ניטור בפברואר

בהמשך תדירות ביקורים  

מעקב  . במטע גבוהה יותר

אחר מזיקים והתייחסות  

להיסטוריית נגיעות



מועילים 

Anagyrus pseudococci



מ"מ1.5-2.1: אורך הנקבה

Microterys flavusהצרעה הטפילית 

מ"מ1.5-1.7: אורך הזכר

.  גוף הפונדקאיבתוךמשלים מחזור חיים -אנדופרזיטואיד



Microterys flavus מספר מזיקיםלהטפילאינה ספציפית רק לכנימת המנגו ויכולה

כנימה חומה•

פלורידיתכנימה •

כנימת הזית•

אגסיתכנימה •

כנימת המנגו•

(2002, וחובריוסבירסקי)



1:21פוטנציאל הטפלה 

נצפו הטפלות כפולות  

ודבר זה מפחית את  

ההטפלהיעילות 

צרעות שנאספו  

מהשטח מצליחות  

11%-כלהטפיל
מהכנימות

מתוך עבודת סמינריון רונן שפיר





הקשר בין כנימות מפרישות טל דבש לנמלים







תודה 
ושלא נדע יבול כזה


