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 תקציר

בישראל  .נזקים מסחריים ליבולי החיטה עקב נגיעות בכנימות שורש נגרמיםמקומות שונים בעולם ב

ריים שיבולת שועל אך עד כה לא דווח על נזקים מסח ואעל חיטה,שעורה בחורף כנימות שורש מתפתחות 

חיטה בשפלה שדות מגמה של עלייה בנגיעות בכנימות השורש ב ניכרתבשנים האחרונות . שהן גורמות

 השורש שתוקפת דגנינימת כ הדרומית ובצפון הנגב ונראה שנגרם נזק מסחרי למשקל הגרעינים ולאיכותם.

בתוך עפצים  אלת המסטיקשיחי בשאר מחזור חייה ב תמתפתחש Aploneura lentisci בישראל היאחורף 

יזרעו נש שדות חיטה מסחריים של גלאוןשני ב 2016 מאיל 2015 ספטמברצע בין ובהמחקר  .תא יוצרישה

כל אחת. חלקה אחת  דונם 40חלקות סמוכות בגודל  2היו בשבועיים הראשונים של נובמבר. בכל שדה 

אוקטובר נאספו ב. סלסט טופיזרעו זרעים שעברו עיטוי בתכשיר ההדברה נכביקורת ובשניה  המשיש

הגיחות הכנימות וב ר ונערך מעקב אחרי גיחת הכנימות מהם.ון אעפצים משיחי אלת המסטיק באזור גל

במהלך . טפילים של הכנימותשהם נמצאו גם זבובים וצרעות העפצים ך תוב לנובמבר. 25-ל 15-היו בין ה

יש צורך בהמשך לימוד . אך לא נמצאה נגיעות בכנימות עד הקצירשבועים החיטה נערכו דגימות כל גידול 

האם הסיכון התנאים לנגיעות כנימות השורש בחיטה, הקשר בין רמת הנגיעות בכנימות לנזק מסחרי, ו

    רחק בין שדה החיטה לשיחי אלת המסטיק.לנגיעות מושפע מהמ



2 

 

 מבוא

 נזקים מסחריים ליבולי החיטה עקב נגיעות בכנימות שורש )לדוגמא   נגרמיםמקומות שונים בעולם ב

Kindler et al., 2004.)  בתוך ובקיץ על חיטה,שעורה ושיבולת שועל בחורף בישראל כנימות שורש מתפתחות

צים עפ(. 1960ריבנאי, עד כה לא דווח על נזקים מסחריים שהן גורמות )ך אעצי אלה, ב ותיוצר ןעפצים שה

כנימות  ו.המערכת ההורמונלית שלהכנימה על שפעת בהצמח שמתפתחת בצורה חריגה המרקמת  יםנוצר

 בישראל יש .יבים טבעייםאואקלים ו מפגעי מוגןבית גידול ומקור מזון כ בעפץ ותמשתמש ציםעפ ותיוצר

 (. Wool, 2004 ;2008מרטינז,  ;1997וול, ) עצי אלהביוצרות עפצים שמיני כנימות  16

חיטה בשפלה הדרומית ובצפון הנגב שדות בשנים האחרונות יש מגמה של עלייה בנגיעות בכנימות השורש ב

המזיק הוא  נראה שהמיןבאזורים אלה  ונראה שנגרם נזק מסחרי למשקל הגרעינים ולאיכותם.

Aploneura lentisci Passerini  (Hemiptera: Aphididae)   שיחי אלת  עלשמתפתח בקיץ בעפצים

לאורך החוף  ןתיכו-היםאזור השיחים של אלת המסטיק נפוצים ב (.Pistacia lentiscus L) המסטיק

הם , ול שני מטריםובהם אינו עולה ע, געד-יכצמחי נוי. שיחים אלה ירוקגם ולמרגלות ההרים ומשמשים 

שנמשך שנתיים מחזור חיים לכנימה זאת . (1תמונה עיתים תכופות בסמיכות לשדות מעובדים )גדלים ל

בצורת  כנימות יוצרות עפציםה(. באביב ובקיץ 1איור , Holocycleפונדקאים )צמחים בין שני מחולק ו

רבים תוך יצירת קורי שעווה  שורשי דגנים מתפתחות עלובחורף הן  (2תמונה כליה על עלי אלת המסטיק )

 יםנסדק הםכש ציםיוצאות מהעפשדור של כנימות מכונפות תפתח בעפצים תיו, מבס .(3תמונה )סביבן 

. צאצאים אלה ם על הקרקעהצאצאיאת ות ומשריצות נפוצמכונפות הכנימות ה. באופן טבעי יםומתבקע

מספר דורות ברביית בתולין. באביב הבא נוצר דור עליהם במשך מתפתחים ו דגנים ים על שורשיבססמת

. מכונפות האביב משריצות אלת המסטיקשעפות אל  (מיניות-טרום) הדגניםבשורשי  של כנימות מכונפות

. לאחר ההזדווגות, הנקבות מוצאות מסתור בסדק החיים זכרים ונקבות של הדור הזוויגי היחיד במחזור

אביב שתבקע בביצה אחת מתות כשבגופן נשמרת של קליפת העץ או מתחת לכיסוי של חזזיות, שם הן 

דורות  2-3ומייסדת אוכלוסית צאצאים שמתפתחים במשך  יוצרת עפץ חדששכנימה  בוקעתהביצה מהבא. 

במעבדה הצליחו לגדל כנימות אלה על שורשי דגנים ולהשרות . (Wool & Manheim 1986) ברביית בתולין

 Wool & Sulami 2001 Wool & Kurzfeld-Zexer;את התפתחותן של כנימות מכונפות טרום מיניות בקיץ )

 .(2008)מרטינז,  העפציםבתוך המתפתחות שתוקפים את הכנימות טפיליים זבובים וצרעות ישנם  (.2008

 

 (2008מרטינז, ) חיי כנימות השורש. מחזור 1איור 
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 .2015, גלאון, אוגוסט בשולי שדה חיטה : אלת המסטיק1תמונה 

 

 

 

 .2015עפץ בעלה של אלת המסטיק, גלאון, אוגוסט : 2תמונה 

 

 

 

 .נימות שורש על שורשי דגנים וקורי השעווה המאפיינים את התפתחותם שםכ: 3תמונה 
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 חומרים ושיטות

דות חיטה מסחריים של גלאון שנזרעו בשבועיים ששני ב 2016למאי  2015המחקר בוצע מספטמבר 

עפצים משיחי אלת המסטיק באזור גלאון ונערך מעקב אחרי  ספואנבנובמבר  11-בהראשונים של נובמבר. 

 40חלקות סמוכות בגודל  2בכל שדה היו . (4תמונה ) בתנאי בית רשת בבית דגן מהםמכונפות כנימות גיחת 

דונם כל אחת. חלקה אחת שימשה כביקורת ובשניה נזרעו זרעים שעברו עיטוי בתכשיר ההדברה סלסט 

בוצע בתחילה  .שבועיים בוצע כלשדש אחרי זריעה החל מעקב נגיעות כחו .אגרו(-, גדותSyngenta) טופ

 20כנימות על שורשי חיפוש י "בהמשך עו (5תמונה )צעירים הצמחים נגיעות ב סימניחיפוש  י"עמעקב ה

מחלקות ים ששורדוגמאות  10מאי נלקחו תחילת ב עד הקציר.בשדה הנגיעות נמשך עקב משנעקרו. צמחים 

 הניסוי לבדיקת נגיעות יסודית במעבדה. 

 

 .2015 , בית דגן, נובמבריקטלת המסמעפצי אונפות ככנימות מ תגיחלמעקב לוב כ: 4תמונה 

 
 

 .חיטה צעירים מאפיינים נגיעות בכנימות שורש תיבשות עלים והצהבת צמחיה: 5תמונה 
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  תוצאות

 .(6תמונה ) נובמברל 25-ל 15-היו בין השל כנימות מכונפות מהעפצים שנאספו בגלאון מירב הגיחות 

גלמים של גם ם פציעונמצאו ב (7תמונה )  Leucopisכנימות מהסוג  יפטור יםזבובהגיחו גם העפצים מ

 .צרעות טפיליות

 בחלקות הניסוי. שורשכנימות ביעות לא נמצאה נגהחיטה  עונת הגידול שלכל במהלך 

 

   Leucopisכנימות מהסוג  ףזבובים טור. 7תמונה    שורש מכונפתת כנימ. 6תמונה 

                                            

 

 דיון ומסקנות

גורמים ש ,צרעת הדגןו יתוץ הקמה כוללת גם אתה ,מזיקי חיטהמקבוצת שכנימות השורש הן חלק נראה 

 צפון הנגבבשפלה הדרומית ותנאי האקלים בשנראה  .בזמן ובמרחב שקשה לצפות אותם נזקמוקדי 

. הםלשיעות גנוצרים מוקדי נמאפשרים הסביבה  נאיתכאשר אבל גבוליים להתפתחות מזיקים אלה 

הצמחים איכות כמות והמשפיעה על  ות בכמות הגשמים השנתיתדולגתנודות יש ה לא יםבאזור

להתפתחות המזיק טובים תנאים נוצרים שכ .ועל התנאים בקרקע למזיקיםהזמינים הפונדקאים 

 .םתואבילה גשמ טבעייםהאויבים האוכלוסיית גם עולה עיקבותיה בווכלוסייתו עולה א

של , לא מצאנו נגיעות אלת המסטיק וכנימות השורש םיצאזור שבו נפושערכנו השנה בגלאון, ניסוי ב

רטיבות הקרקע הפריעה להתבססות ויכול להיות ששמים היתה ברוכת גהשנה החיטה. בשדות הכנימות 

, נמצאו מוקדים של מיעוט גשמיםמסבל השנה שאזור  ,ץבצפון האר בשדות החיטהזאת, לעומת הכנימות. 

 .(ואור רםנפתליהו דיווחים בעל פה של עוזי )נגיעות בכנימת השורש 

הקשר בין רמת הנגיעות בכנימות לנזק בחיטה, השורש כנימות התנאים לנגיעות יש צורך בהמשך לימוד 

 האם הסיכון לנגיעות מושפע מהמרחק בין שדה החיטה לשיחי אלת המסטיק.   ו ,מסחרי
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