
 של מזיקיםביולוגית הדברה 

 

 הרפז-שאלתיאלליאורה ' דר

 חי-תל/צפוןפ "מו 

 הרצאה לקורס יער מאכל
 אקדמיה בכיכר

2019 

 



במטעים ובכרמים סובלים  ממגוון רחב של  
 מזיקים ויש הרבה בעיות בהדברתם

כיום נישארו רק שני תכשירי   פסילת האגס
 מיטק וורטימק:  הדברה



 עש התפוח
 באגס ותפוח

 

חומרים מקבוצת  
:  הזרחנים האורגניים כגון

כותניון  , דורסן,סופרסיד
 .מוצאים משימוש



 תריפסים בנקטרינה ושזיף
 

ריסוס בפריתרואידים גורם להתפרצויות של 
 אקריות



,  ציקדות בתפוח
בנקטרינה 

 ובגפן

י ריסוס  חומרים מקבוצת  "הטיפול  המוקבל הוא ע
מוסטנג  , אקטרה, קונפידור)הניאוניקוטינואידים 

ובנוסף מתרחשות  " נשברים"אך  הם ( 'מוספילו וכד
 .של אקריות אחרי השימוש בהם" התפרצויות"



 זבוב הפירות הים תיכוני

הטיפול המקובל 
היה ריסוסים של  

פיתיון עם זרחן  
 אורגני מהאוויר



 המצב הזה מעורר הרבה שאלות

 ?למה יש  בכלל מזיקים•

 ? "נשברים"למה חומרי הדברה •

למה חומרי הדברה גורמים להתפרצויות של •
 ?מזיקים משניים

 ?למה חומרי הדברה נאסרים לשימוש•

 ?איך אפשר להדביר מזיקים בצורות אחרות•

 



וכל , וחצי מהן היו נקבות, נניח שכולן היו בוקעות•
 .אחת מהן היתה מטילה רק פעם אחת במהלך חייה

מה קובע את גודלן של אוכלוסיות  
 ?יצורים בעולם

 ?כמה ביצים מטילה קרפדה ירוקה בתטולה אחת•

 

7000 



 25נניח שכל קרפדה שוקלת רק  
 .גרם

 1040דורות היו בעולם  10תוךX3 
 .קרפדות

 והיום הינו מכוסים בשכבה של
1033X7  טון קרפדות. 



 גורמים המעודדים תמותה -גורמים מגבילים

 :גורמים סביבתיים

  תנאי מזג אויר
 .קיצוניים

אסונות טבע. 

  תנאים פיזיקאליים
,  מליחות, יובש :קשים
 .קרינה

  מחסור במשאבים כגון
מקומות מחיה  , אור

 .ומזון



 גורמים המעודדים תמותה -גורמים מגבילים

  גורמים הקשורים לבעלי
 :חיים

כל היצורים בטבע   -טריפה
הם חלק ממארג מזון שבו 
 .יצור אחד אוכל יצור אחר

ישנה תחרות בין  -תחרות
פרטים שונים מאותו מין או  

ממינים שונים עם דרישות  
על המשאבים  , דומות

 .המוגבלים

 



מה שקובע את מספר הפרטים של מין 
 ?במקום נתון, מסוים בזמן נתון

הנוצר בין   שיווי המשקל הדינמי זהו•
לבין , פוטנציאל הריבוי הטבעי של כל פרט

 .מכלול הגורמים המגבילים אותו

כל שינוי באחד הגורמים הללו גורם  •
ולשינוי בגודל  , לשינוי בשיווי המשקל

 .האוכלוסיה



 ?מתי יצור הופך למזיק

כאשר מופר שיווי  •
המשקל בין כושר  

, למשאבים, הרביה
,  ולגורמי התמותה

יכולה אוכלוסיה של  
מין מסוים לגדול ללא 
הגבלה ולהפוך לאיום 

 .  עלינו ועל רכושנו

 הארבה



 ארבה המדבר

מופע 
 בודד

מופע 
 להקתי



י בני  "הפרת האיזון הטבעי נגרמת ע
 .שנה 10000-האדם כבר יותר מ

 

 

 

? 

 החקלאות

מה ההבדל בין מערכת אקולוגית טבעית 
 ?למערכת אקולוגית חקלאית



מערכת אקולוגית  
 טבעית

מערכת אקולוגית  
 חקלאית



מערכת אקולוגית טבעית היא מערכת  
   מורכבת



מערכת אקולוגית טבעית היא יציבה ושומרת  
על שיווי משקל בין הצמחים הצימחונים  

     והטורפים



כ  "מערכות אקולוגיות חקלאיות הן בד
 :פשוטות

כל הצמחים במטע או  •
בשדה דומים מכיוון  

שהם צמחים שנבחרו  
-וטופחו על ידי בני

 . אדם

הדברת העשבים הרעים  •
גורמת גם היא ליצירת 

בשל השקיה ודישון הביומסה  • ".פשוטה"סביבה 
 .הצמחית מאוד גדולה

 ליצורים שחיים אין כמעט מגבלת מזון



   

אקרית צהובה   

אקרית טורפת    

במערכות חקלאיות חסרים במקרים  
 אויבים טבעיים רבים

 אגס



 מערכת מאוזנת

 חרק צימחוני

 אויב טבעי



שימוש בחומר הדברה פוגע 
בצימחונים אך גם באויבים  

 הטבעיים

 מזיק

 אויב טבעי

 צימחוני



 חלק מהצימחונים שורדים

 מזיק

 מזיק



 התפרצות של מזיק: התוצאה



    
            

  במערכת אקולוגית חקלאיות

משאבי מזון כמעט •
 בלתי מוגבלים

הימצאות אויבים -אי•
 טבעיים  

מסוגלים מינים רבים של יצורים להתרבות באופן  
 למזיקיםבילתי מוגבל ולהפוך 

 בגלל



מדוע  -?"נשברים"למה חומרים •
מתפתחת עמידות של מזיקים 

 ?  כנגד חומרי הדברה

 



 לתופעה שמרבית האוכלוסייה אשר קודם לכן הייתה
  לחסינההפכה , למינון מסוים של קוטל מזיקים רגישה

 .עמידות קוראים  -למינון זה 

 :מאפיינים

י קוטל  ”עמידות היא תוצאה של ברירה טבעית ע. א
 .מזיקים

התהליך הולך ומתגבר עם ככל שהחשיפה  . ב
 .מתמשכת עד למצב שבו כל האוכלוסייה עמידה

 ?מהי עמידות של מזיקים לחומרי הדברה



 ריסוס בחומר הדברה

 שורד

יישום נוסף של חומר ההדברה לא יהיה יעיל ורק יגביר  
 את העמידות

קימים גנים המקנים  
 עמידות לחומרי הדברה



כיצד משפיעה העמידות על 
 ?אוכלוסיית החרקים



 תדירות הפרטים העמידים עולה בהדרגה



למה תכשירי הדברה נאסרים  
 ?לשימוש



הסכנות הבריאותיות והסביבתיות  
 :הכרוכות בשימוש בחומרי הדברה

 

כל  מתיםכמאתיים אלף איש 
שנה בעולם מפגיעה ישירה 

  3-של חומרי הדברה ועוד כ
מליון סובלים מתופעות  

 .:לוואי חמורות

, עקרות, פגיעות בעוברים, סרטן
הפרעות קשב וריכוז ועוד 

 ועוד

 

 פגיעה ישירה•

 שארתיות•

 



פגיעה בעובי 
 קליפת הביצה

חומרי הדברה רבים אינם מתפרקים או מתפרקים 
הם מצטברים במערכות אקולוגיות  . לאט מאוד

 .ומוגברים במעלה מארג המזון ופוגעים ביצורים רבים

 

 שארתיות•

 



כיצד ניתן להתמודד ביעילות עם מזיקים  
 ?מבלי לפגוע בבריאות ובסביבה

משולבת  ( הדברה)מהי גישת הבקרה או 
 ?IPMשל מזיקים 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT 

 
, קולטורלים, ביולוגים: מקובלת לבקרת מזיקים המשלבת כליםגישה 

ובריאותיים   כלכלייםגנטיים וכימיים בדרך הממזערת נזקים , פיזיקלים
 .       הסיכונים לסביבהומקטינה את 

  



שיטות אלטרנטיביות לבקרת 
 מזיקים

שיטות 
 קולטורליות

שיטות 
 פיזיקליות

שיטות      
 ביולוגית

שיטות 
 כימיות

שיטות 
 גנטיות



 הדברה ביולוגית

 (בקרה ביולוגית) 

 

שימוש ביצורים חיים לשם הפחתת צפיפות 
אוכלוסיותיהם של בעלי חיים וצמחים מזיקים          

 (.1963רוזן )

 

 שניזון ממנו" אויב טבעי"לכל יצור בטבע יש 



 צרעות טפילות

 טורפים

מי ומי 
באויבים  
 יצורים גורמי מחלות ?הטבעיים



 טורפים

טורפים הם יצורים הניזונים על  •
כ  "בד) אורגניזמים אחרים 

 (.בעלי חיים

הם הורגים אותם וזקוקים   •
לקורבנות רבים לשם השלמת 
  .התפתחותם או תקופת הזנתם

ניתן למצוא טורפים כמעט בכל  •
 .המחלקות

כדנית מקסימה  
Nepenthes maxima 



 יונקים טורפים בהדברה ביולוגית

 חתולים במצרים העתיקה



 עופות טורפים בהדברה ביולוגית

 תנשמת צדה נברן



 Gambusia affinis    -גמבוזיה

 דגים טורפים בהדברה ביולוגית



מורכב משתי מילים    Entomophagyהמונח  •
 (.לאכול)Phagein-ו( חרקים) Entomon: יווניות

מבחינת אופן אכילת הטרף קיימים שני סוגי  •
 :טורפים בקרב החרקים

 .לועסות -טורפים עם גפי פה נושכות •

 .מוצצות -טורפים עם גפי פה דוקרות •

 

רוב הטורפים בהדברה ביולוגית הם 
.חרקים אנטמופגיים  



 לועסות-טורפים עם גפי פה נושכות

Cicindela 
 גדית



,  לועסות-טורפים עם גפי פה נושכות 
  .אוכלים את כל רקמות הטרף

חיפושיות  
קצרחפיות 

Staphylinidae 



 מושיות

Coccinellidae 



 חיפושיות רצות

Carabidae 



  Mantodea  גמלי שלמה
על משפחת הְצָרִעים  

Vespoidea 

 .Polistes spפילכית 



 טורפים עם גפי פה דוקרות מוצצות

Triatoma sp. 
 



.  פה דוקרות מוצצות-טורפים עם גפי 
 .מוצצים את תוכן החרק הנטרף

משפחת הרחפניים  
Syrphidae 



 
 

    

 
 

 Asilidaeטרפניים 



Podisus maculiventris  

Orius insidiosus 

 Heteropteraפשפשאים 

 תריסיתיים 

Pentatomidae 

Anthocoris 

nemoralis 

 רכנפיים 

Miridae 

Deraeocoris sp. 

 Reduviidaeטורפניתיים 

 אנתוקוריים
 Anthocoridae 

Orius spp. 



 Araneaeעכבישאים 
Salticidae  קופצניים

   

  Araneidaeגלגלניים 

  Lycosidaeזאבניים 
Thomisidae 

 סרטבישיים



 

הפסילות אויב טבעי של אנתוקור :פשפש טורף
 פסילת האגס



 אקרית טורפות

 Phytoseiidae 
 אוכלת אקרית קורים אדומה

 טורפות   אקריות



 (פרזיטואידים)טפילים ודמויי טפיל 

(  צעיר ובוגר)יצור המשלים את התפתחותו  -טפיל•
טפיל אמיתי . גופו של פונדקאי יחיד( או על)בתוך 

 .אינו קוטל את הפונדקאי שלו

 

טפיל שבמשך התפתחותו או תקופת   -פרזיטואיד •
ובסופו של דבר  , הזנתו ניזון על פונדקאי אחד בלבד

במקרים רבים הוא ייצור חופשי  , הבוגר .הורג אותו
     .ואיננו בהכרח טורף( לא טפיל)

 

 



החשובים שבמיני הפרזיטואידים נימנים  
 על סדרות הדבוראים והזבובאים

 זבוב טפיל
Trichopoda pennipeszcuc 

 צרעה טפילית 

Xenomorphia resurrecta 



מבחינת מקום ההתפתחות מבחינים בשני  
 סוגים של פרזיטואידים

  Endoparasitoid-פרזיטואיד פנימי •
 .המתפתח בתוך גוף הפונדקאי

•https://www.youtube.com/results?search_query=parasitic+wasps+and+aphids 

 Ectoparasitois -פרזיטואיד חיצוני•
מכניס רק את גפי )המתפתח מחוץ לפונדקאי 

 (.הפה לתוך הפונדקאי

• 
   
 
 



  Aphidius colemani-הצרעה הטפילית 

,  דלועיים)טפיל פנימי יחידאי של כנימות עלה 
(אפרסק  



 פרט בוגר -צירעת האפידיוס 



 צירעת האפידיוס בפעולה



 צרעה טפילית מטפילה כנימות עלה 



 של כנימות מוטפלות( מומיות)חנוטים  -צירעת האפידיוס  



 גיחת בוגר מתוך מומיה -צירעת האפידיוס  



 Diglyphus isaea - הצרעה הטפילית

פקולטטיבי על רימות של  -טפיל חיצוני מקובץ
 זבובי המנהרות



  נקבה -צירעת הדיגליפוס 



 ים על רימת זבוב משותקתזחל -צירעת הדיגליפוס 



 גלמים -צירעת הדיגליפוס 



 Eretmocerus mundus - צירעה טפילית

פנימי של כנימת עש הטבק-טפיל חיצוני  



  בוגר -צירעת המונדוס 



  ט”נקבה בהטלה על כע -צירעת המונדוס 



  ט מוטפלת”כע -צירעת המונדוס 



  גלמים -צירעת המונדוס 



  גולם וחור גיחה של בוגר -צירעת המונדוס 



Ichneumonidae 

Braconidae 

 צינור הטלה



 טפיל זחל טפיל ביצה

https://vimeo.com/137164873 
 
 
 

פרזיטואידים תוקפים  
 דרגות פונדקאים שונות

https://www.wur.nl/en/newsarticle/Ovipositor-of-parasitic-wasp-
could-be-a-model-for-steerable-needles-for-medical-uses.htm 
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 פרזיטואידים יחידאים ומקובצים
פרזיטואידים שרק זחל אחד •

שלהם מתפתח  בגוף  
הפונדקאי ניקראים 

"  יחידנים"פרזיטואידים 
Solitary parasitoid.   

 

פרזיטואידים שמספר זחלים •
שלהם מתפתחים באותו  

פונדקאי נקראים 
או  "חברותיים"פרזיטואידים 

 Gregariousמקובצים 
parasitoid 

•https://www.youtube.com/w 

•atch?v=vMG-LWyNcAs 

 

Pentalitomastix plethoricus 



  שימוש באויבים טבעיים

קיימות שלוש שיטות לשימוש באויבים  
 : טבעיים

   Introduction ,Importation -יבוא•

 Conservation - שימור•

 Augmentation   - תגבור•

 



 
 
 

 
 

 

 

 

זיהוי אויב טבעי באזור המוצא של  •
המזיק והכנסתו וביסוסו באזור גידול  

 .חדש

 

 יבוא אויבים טבעיים



מבצע ההדברה הביולוגית הכי  - 1889
 יבוא אויבים להדברתה של: מפורסם

 Icerya purchasiאיצריית ההדרים 



 נשלחו דוגמאות של המזיק אל 1872-ב

 .C. V. Rileyהאנטמולוג   

הן על סמך דמיון מורפולוגי לכנימת מגן   
והן על סמך  ,אחרת שתוארה באוסטרליה

ידע כי מקורם של רוב ההדרים הגדלים  
בקליפורניה הוא מדרום האוקיינוס  

הוא קבע כי מקורה של הכנימה , השקט
 .הוא כנראה מאוסטרליה

 

 הדברתה של איצריית ההדרים



את האנטומולוג    Rileyשלח  1888בשנת 
Albert Koebele   לחפש באוסטרליה אויבים

 טבעיים של איצריית ההדרים

ידוע היה שבאוסטרליה האיצרייה מצויה  
 .אך איננה גורמת לנזק

 



Koebele  מצא שני אויבים טבעיים של
 :האיצריה

 Rodolia Cardinalisחיפושית טורפת 

 Cryptochetum iceryaeוזבוב טפיל 

הוא שלח את   1888ב 
שניהם לקליפורניה  

שם הם גודלו במעבדה  
פוזרו  בפרדסים 

 .  והתבססו

יכול    Riley 1889ב 
היה להצהיר 

שהאיצריה איננה  
  .מהווה עוד מזיק



   שימור אויבים טבעיים

 התאמת סביבת הגידול לאויב טבעי קיים 

על מנת ליצור תנאים מועדפים  שינויים בסביבה   
 :י"לאויבים טבעיים ע

 .הרחקת גורמים מזיקים ומפריעים. א

 .אספקת משאבים חסרים. ב



 

 

י  "מניעת קטילתם של האויבים הטבעיים ע  •
, שימוש בחומרי הדברה ברריניים בלבד

 .בכמויות ובעיתוי המפחית נזק ככל האפשר

הפחתת : מניעת אבק הפוגע באויבים טבעיים•
חיפוי  , סלילת דרכים, מספר עיבודי הקרקע

 .שינוי שיטות השקיה, קרקע חשופה בצמחיה

 .הרחקת נמלים המגינות על המזיקים•

:הרחקת גורמים מזיקים ומפריעים. א  



"  חולבות"נמלים 
 כנימות עלה



 :אספקת משאבים חסרים. ב

לאויבים טבעיים יש צורך במשאבים חיוניים   
תנאי מיקרו  , מקומות מחסה, צוף, פולן: כגון

 .  אקלים מתאימים

י השארה או נטיעת  "ניתן לספק אותם ע•
השארת  , גידולי חיפוי, משוכות של צמחי בר

הגדלת -שתילת גידולים מעורבים , עשביה
 .מגוון המינים בבית הגידול החקלאי

אתרי  , פולן, מי סוכר, אספקה ישירה של מים  •
 .קינון



 משוכות של עצי בר בין הגידולים החקלאיים



 

 תיגבור
תיגבור האויבים הטבעיים הקיימים כדי לשפר  

 :את יעילותם

 גידולם במפעל ופיזורם בשטח•



 לכם חן חן גם ,  לכןחן חן  

 !על סבלנותכם

 טבעיים ביער המאכללחפש אויבים עכשיו  נצא 


