
באמצעות לפיצוח בגידול חמניות  (Helicoverpa armigera)זחלי תנשמית האביב צמצום פגיעת 

 והפחתת השימוש בתכשירי הדברה כימיים טבעייםהאויבים אוכלוסיות העידוד 

 סיכום שנה א' – 

 מבוא ותיאור הבעיה

בעיקרו עבור יצוא של גרעינים לפיצוח  משמשבישראל  (.Helianthus annuus L)גידול חמניות 

ונאסף  מרץ-הגידול נזרע במהלך פברוארבאזור צפון הנגב  .דונם ברחבי הארץ 000444וכולל 

 Helicoverpa)תנשמית האביב  זחליפתח של החמניות הינו מאחד ממזיקי הבחודשי הקיץ. 

armigera (Hübner, 1809)) . 0-04% הזחלים ניזונים מהתפרחת וגורמים לפחיתה ביבול של 

. אשר נובע מאכילת הזרעונים0 פציעת הקרקפות והגברת הסיכון להידבקות בריקבון הקרקפת

 עקב היעילות הנמוכה של התכשירים הקיימים שימוש בתכשירים קוטלי מזיקים אינו יעיל

צורך בשימוש . כמו כן0 ישנו ויציאה של תכשירים רבים משימוש עקב ההשפעה הסביבתית

 . קושי נוסף הואבתכשירים חלשים על מנת לא לפגוע בדבורים אשר משמשות להאבקה בגידול זה

ונטיית הקרקפת לקרקע רעים הסתתרות הזחלים בין הז ביצירת מגע בין המזיק לתכשיר עקב

 (. 0400אשר מונעת את המגע עם החומר ביישום בריסוס אווירי )רם וחובריו 

הגידול0 השדה החקלאי אינו מופרע בפעילות אגרוטכנית ומהווה סביבה לחה  במהלך תקופת

ויציבה יחסית לשטחים הטבעיים בסביבה ועקב כך מהווה מוקד משיכה לאויבים טבעיים 

נמצא כי בצפון הנגב0 רגב -. בסקרים שהתבצעו על ידי אופטובסקי וגבישמהסביבה החקלאית

העכבישים גבוהות מאוד בבית גידול זה יחסית לשטחים טבעיים ומיוערים בסביבה  אוכלוסיות

אויבים . (Opatovsky et al. 2017, Gavish-Regev unpublished)החקלאית של צפון הנגב 

ים0 לצמצם את קצב יכולים להתבסס לפני הופעת המזיק ()כדוגמת העכבישיםכוללניים  טבעיים

על מנת לקבל לפיכך0 . (Symondson et al. 2003) גידול אוכלוסיית המזיקים ולמנוע התפרצותם

אוכלוסיית כמה שיותר את ק אוכלוסיית המזיקים יש לבסס ולחז יעילות גבוהה בצמצום

אספקת  בתחילת עונת הגידול. ביסוס האוכלוסייה יכול להיעשות באמצעותהאויבים הטבעיים 

אספקת מזון חילופי לפני הופעת לדוגמא0  ים מיוחדים הנדרשים על ידי האויבים הטבעיים.תנא

הנדרשים כחלק ממחזור החיים של האויב הטבעי מקומות מסתור או רביה המזיק או יצירת 

(Landis et al. 2000). 

 ןמ איזה לבחון יש המזיק בצמצום אוכלוסיית הטבעיים האויבים יעילותכשלב ראשון בשיפור 

 היא הטריפה שכיחות לבחינת היעילות הדרכים אחת. מהמזיק ניזון הקיימים הטבעיים האויבים

הנבדק. הטרף למין  הייחודייםתכולת הקיבה ואיתור מקטעי ד.נ.א קצרים  ניתוח אמצעותב

שכיחות יכולים לספק מידע לגבי של מספר פרטים ממיני טרף שונים  PCRסריקה באמצעות 

  .(Opatovsky et al. 2012, Kamikawa et al. 2016) אויבים טבעיים שוניםהטריפה על ידי מיני 

 שיטות העבודה

 של סקר ניתן היה לבצעבשנה הראשונה מכיוון שהתמיכה הכספית במחקר היתה נמוכה מהנדרש0 

-ב. הניטור התבצע חמניות. אחתבחלקה  )טורפים(האויבים הטבעיים הפוטנציאליים  אוכלוסיות

https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCbner


בנוסף0 . סריקה ידנית באמצעות 0402בחלקת חמניות של קיבוץ בארי בתחילת מאי  קרקפות 064

ומחצית מהקרקפות רוססו בתכשיר אמפליגו  חומרי הדברה על האויבים הטבעייםנבדקה השפעת 

(Chlorantraniliprole 004 )של הקיבה תכולתאת יעילות האויבים0  לבחון מנת על. סמ"ק לדונם 

 הקיבה תכולת ניתוח. לנוכחות שיירי ד.נ.א של המזיק נבדקה ביותר הנפוצים המיניםמ פרטים 04

 חברת של א.נ.ד להפקת ערכות באמצעות טורףמה א.נ.הד מיצוי ידי על התעשנ העכבישים של

Qiagen ב ובדיקה-PCR והתחיליים הפרוטוקול י"עפ (Primers )ב שמפורסמים-Kamikawa et 

al. 2016. 

 תוצאות

פרטים בוגרים  00)פשפשאיםOrius spp.   0 הטבעיים הפוטנציאלים שנמצאו היו:האויבים 

 8)עכבישיםThomisidae spp.  0בוגרים וזחלים(0  00)חיפושיותCoccinella spp.  0ונימפות(0 

שיר אמפליגו היתה לשימוש בתכ (.0 זחלים( )איור 3)ארינמלאיםChrysoperla spp.  0-פרטים(0 ו

 חלי ההליותיס אולם נראההמושיות0 העכבישים וזהשפעה על מספר הפרטים הממוצע לצמח של 

 . (0האוריוס )איור פשפשי השפעה הפוכה על 

 

שרוססו  על צמחי החמניות וזחלי ההליותיס: שכיחות האויבים הטבעיים הפוטנציאלים 0איור 

 סוס.בתכשיר אמפליגו וללא רי

מיצוי הד.נ.א שהופק מזחל שנלקח עבד על  PCRבאמצעות  ניתוח תכולת הקיבה המולקולרי

לי ההליותיס שיירי ד.נ.א של זחנוכחות של  המצאנלא משטח הניטור )ביקורת חיובית( אולם 

 (. 0שנבדקו )איור האויבים הטבעיים  בקיבת אף אחד מפרטי
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 על גבי ג'ל אגרוז. PCR-ה: תוצרי 0איור 

 סיכום ומסקנות 

אויבים טבעיים פוטנציאלים אולם בחינות תכולת הקיבה גדול של בגידול החמניות ישנו מגוון 

 הבדיקה של הרגישות רמת כי יתכןתוצאה מובהקת.  לסימני הזנה מזחלי הליותיס0 לא הראתה

 זה בשלב לכייל את פרוטוקול  היה ניתן לא. PCR-פרוטוקול ה את לכייל ויש מספקת היתה לא

המשיך ולבחון מי ל מנת על. מהזחלים אותבווד ניזונו אשר פרטים בנמצא היו שלא מכיוון

מהאויבים הטבעיים ניזון מזחלי ההליותיס ניתן להמשיך בניסוי "קפטריה" שבו יוצע לכל אחד 

יזונו מהזחלים בדק. בנוסף0 פרטים אשר יגותם תהמסוגי האויבים הטבעיים זחלי הליותיס והתנ

 .PCR-פרוטוקול ה לכיוליוכלו לשמש 

משפיע בצורה שלילית על חלק )אמפליגו( שנבדק0  נראה כי חומר ההדברה לזחלי הליותיס

 מהאויבים הטבעיים. יש להמשיך ולבחון האם אלו האויבים הטבעיים אשר ניזונים מהליותיס

חיובית על פשפש האוריוס. יתכן . כמו כן0 חומר ההדברה הראה השפעה וחשובים לשימור בשטח

וכי חומרי ההדברה לא השפיעו בצורה ישירה על האוריוס אך הפחיתו את התחרות שלו על המזון 

 .ולכן השפיע עליו בצורה עקיפה בשטח

 יש להמשיך לבחון מי האויב הטבעי היעיל בהפחתת אוכלוסיית ההליותיס בגידול החמניות.
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