
והבנת מנגנוני    בצמחי הטף הגדלים בישראל  אוכלוסיות החרקיםאפיון    :טף: גידול חדש, בעיה ישנה

   םביניההתקשורת 

 

ובאזור זה הוא עבר תהליך ואריתראה  באתיופיה    גידול הדגן העיקרי ( הוא  Eragrostis tefטף )חילף  -בן

 הכנת מאכלים מסורתיים,לימוש בעיקר  . באתיופיה קיימים מאות זני טף שונים ונעשה בהם ש[1]תירבות  

קרקעות  ואף יכולים לצמוח בצמחי הטף נחשבים כעמידים לעקות אביוטיות,  קרא אינג'רה.  בינהם לחם הנ

פסיגיים, מתנוססים  -. הצמחים חד[2]חיטה לא מצליחים לגדול  וצחיחות בהן דגניים מרכזיים כגון תירס  

. הטף  חודשי גידול 3-4משלימים מחזור חיים בין  , מטר, בעלי מנגנוני הפריה עצמית 1.35עד לגובה של 

מיליגרם, ולכן מין זה משתייך    0.3, משקל של  מ"מ  1ל פחות מ  ש  הוא דגן בעל זרעים קטנים מאוד בגודל

דוחן המכונה  הזרעים  לקבוצה  שהם  .  כיוון  מאוד  למזינים  תזונתיים  נחשבים  סיבים  בחלבון,  עשירים 

תזונתי  הערך  בשל ה  .מאוד בתזונה של חולי צליאק  םולכן פופולריי  ונוטריינטים בנוסף, אינם מכילים גלוטן

ביקוש    הזרעים,של  גבוה  ה כגוןקיים  במדינות  לטף  וגובר  וגרמניה.   הולך  אוסטרליה  קנדה,   בארה"ב 

יונות אילו  אולם ניסשל המאה הקודמת    90  -וה  30בישראל, נערכו ניסיונות לאקלום דגן זה כבר בשנות ה  

קוש  ביוים האחרונות עלתה הדרישה לדגן בארץ זה עקב הקושי ליבא את הטף  . בשננפסקו מסיבות שונות

יוצאי אתיופיה צורך בהרחבת מגוון סל גידול השדה בישראל,  קיים    כמו כן,.  הולך וגובר של אוכלוסיית 

  2,000-3,000בין  מגדלים בארץ  קיץ,  -בתקופת האביבנטול גלוטן. מידי שנה  מזין  ויצירת אלטרנטיבה לדגן  

 .  [3] מוגבל ממספר זנים זרעיםדונמים של טף ל

. במחקר  ום למזיקיחרקים  סביבת הצמח וכן אוכלוסיית הידע על  חסר  הוא חדש בארץ,    גידול טףשכיוון  

קבוצת המחקר של דר' ורד צין מהמכונים לחקר המדבר ע"י תלמיד המחקר נתן ג'אן מ  נערךש  משותף

מזון וסביבה,  הפקולטה לחקלאות ,של פרופ' יהושע סרנגה )  קבוצת המחקרו)אוניברסיטת בן גוריון בנגב(  

.  בישראלחרקים המקומית שנמצאת בשדות הטף  אוכלוסיית האת    לראשונה  וניי פאאוניברסיטה העברית(,  

תר מחקר  , באRTC-406  -וRTC-144, RTC-405 על שלושה זני טף    ערכנואוכלוסיית חרקים שבסקר  

בוקר שדה  ה)  בקמפוס  ממאות    מצאנו,  (נגברמת  שונות:    שבעחרקים  זבובאים,  סדרות  חיפושיות, 

וו את החלק הגדול ביותר י. חרקים מסדרת הפשפשאים הכנף, וחגבאים-פשפשאים, פרפראים, מרושתי

אחד    נוספים,  מחקר  נצפו באתרי  ותדומ  תוצאותו ציקדות וכנימות.  מכלל החרקים ביניהם נמנ  28-34%כ  

להתמקד בכנימת הדגן האירופית    בחרנו לכן,  קיבוץ סעד )נגב מערבי(.  בסמוך  שני  באזור רבדים )שפלה( ו

(Rhopalosiphum padi  ולבדוק את יחסי הגומלין שלה עם צמחי הטף בתנאי )מעבדה.גידול הבוקרים ב 

יחסי הגומלין בין צמח לחרק נקבעת מגורמים רבים, ביניהם הרכב הכימי של הצמח והיכולת לתקשר 

ת של  האם קבלת ההחלטו נולכן, בדק אויבים טבעיים. גייסול  או/ו לדחות מזיקיםעל מנת עם הסביבה 

  ונשמ ואז , גידלנו צמחי טף בעציצים לגיל חודשלצורך זההכנימה מבוססת על תקשורת מבוססת ריח. 

צעדו  בוגרות כנימות . בלבד ותריחהמאפשרת מעבר של במערכת סגורה למשך שעות בודדות  אותם



  שפלטו צמחי הטף וחיםאו ד םשכיומ ותריחכיוון ללכת בהתאם ללאיזה ובחרו  Yמבחנת זכוכית בצורת ב

 RTC-405ללכת לזני הטף  מעדיפותי הכנימות תוצאות מערכת בחירה הראו כ .)אולפקטומטר(

לא נראתה העדפה בין ש, בעוד Y בצד השני של הניסוי RTC-144 הטף זןכאשר הוצב   RTC-406או

הדוחים את כנימת הדגן  חומרי ריח שחררמ RTC-144הסקנו כי זן הטף מכך שני זנים אילו. 

 .  אחרים על פניו טף היא בוחרת ללכת לזניכיוון ש האירופאית

, טחנו אותם ומדדנו את הרכב עלים  דגמנו בעלי הטף, רכב הכימי של חומרי הריח את העל מנת להבין 

תוצאות . MS)-mass spectrometry (GC–as chromatographyg אנליטי מסוג מכשירבעזרת 

לעומת זני חיטה  עשירים בריחות כימיים  הטף הזני תכל שלושהראתה כי של העלים ה הכימית אנליזה

  -כ חומרים מקבוצות כימיות שונות, מהם זיהינו 150נמדדו . סה"כ כביקורת ושעורה שנבדקו במעבדה

בלטו  ושונה משני הזנים האחרים של הטף כאשר  הראה פרופיל ריח ייחודי RTC-144זן  . חומרים 105

מתוצאות אילו   .[4] ממשפחת הטרפנים ונגזרות נדיפות של חומצות שומן  ם חומריבמיוחד נוכחות של 

להכריע האם כנימה תגיע לצמח  יכול RTC-144של זן  יהייחוד חומרי ריח הרכב ה כי אנו מסיקים

  בגיוסלצמחי הטף יכולים לעזור  אף   חומרי ריח אילו לזן אחר. תחליט לעבורממנו או  תבחר לאכולו

כנימות. פרטים  מ ניזוןזחל שלו האשר  (Chrysopa perla)דוגמת עינפז ירוק   ,אוכלוסיית אויבים טבעיים

על זני טף שונים   טבעי זה אויב ירוק נמצאו בסקר חרקים שנערך בשדה, אך ניסוי בחירה של של עינפז

לסיכום, בחלקות הניסוי של זני טף שונים  במעבדה. ךנערמאולחים בכנימת הדגן האירופאית טרם 

. המשיכה  ןדגצמחי  חלקם ידועים כמזיקים לממספר סדרות אשר נמצאו חרקים רבים  בישראל

וההשפעה של החרקים המזיקים היא תלוית זן ומושפעת בין היתר מהיכולת של הצמח לייצר ולשחרר  

מדען הראשי של משרד החקלאות  ה מימוןבנערך מחקר זה תערובת ריחות לתקשורת עם הסביבה. 
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 חלקה לגידול טף בקמפוס שדה בוקר.

 
 

 
 צילום של זרעי טף, חיטה ושעורה.

 
 



 
 תמונות של חרקים שונים שנאספו בשדה הטף באתר המחקר ברבדים.  

 

 

  

. תלמיד מחקר נתן ג'אן  



 

 
 Y)אולפקטומטר(. כנימת דגן אירופאית הונחה במרכז מבחנת  מערכת "בחירה" מבוססת ריח בלבד

 סגורה. לכנימה הוצגו ריחות מצמחים שונים והיא בחרה לאן ללכת בהתאם לריח המוצג מהצמח.  
 

 

 

 

מפיץ חומרים הדוחים את כנימת הדגן האירופאית והיא    RTC-144זן  י  תוצאות מערכת "בחירה" הראו כ

 בוחרת ללכת לזנים האחרים על פניו.  


