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כנימות עלה

Hemiptera= פשפשאים  –סדרה • (True bugs)
כנימות  , כנימות עש:לאותה סדרה שייכים •

.'ציקדות וכו, פסילות, קמחיות
לכולם גפי פה דוקרים מוצצים•
הפרשת טל , עיוותים, גורמים לעיקוב בצמיחה•

דבש ופייחת
העברת וירוסים•



Hemiptera



Hemiptera,פשפשאים
(True bugs)



גפי פה דוקרים מוצצים

Aphids Suck 



Electrical Penetrating Graph = EPG
השיפה היא רקמת ההזנה והעברת הוירוסים



כנימת עלה האפרסק



יורם צביאלי: צילום

טל דבש  
ופייחת



העברת וירוסים



Potyviruses (PVY) Rhabdoviruses

Cucumoviruses Closteroviruses (CTV) 

Luteoviruses (PLRV, PeVYV, WBPeVYV)

Alfalfamosaic virus

קבוצות וירוסים המועברים 
על ידי כנימות עלה



infected healthy

PeVYVוירוס  (PYLCV)

WBPeVYVווירוס 



מאיפה כנימות עלה מגיעות

עשבים•
גידולים חקלאיים•
מקפצות על חלקי צמח או •

תוצרת שכבר נקטפה
הדרגות הצעירות יכולות  •

להתחבא בקלות על כל 
חלקי הצמח ולעבור בקלות  

ממקום למקום



הבילוגיה של כנימות עלה

החיים ואיך הוא נראהצריך להכיר את מחזור , על מנת להדביר מזיק•

באיזה שלב במחזור החיים נגרם הנזק לחקלאות•

איזה שלב הוא הכי רגיש לאויבים טבעיים ולהדברה כימית או שיטות  •
הדברה אחרות

כיצד נראה מחזור החיים של  , אם משתמשים בהדברה ביולוגית•
האויבים הטבעיים וממה הוא מושפע



מחזור החיים בחרקים
:ההבדל או בצורת ההתפתחות. דרגות לא בוגרות נקראות נימפה או זחל•

)התפתחות דרך התנשלות או הורדת מעטה הגוף(מטמורפוזה  -

נימפות בשלבי התפתחות שנראים בדיוק כמו הבוגר אך אינם : מטמורפוזה פשוטה•
לדוגמא STINK BUGSכנימות ו : בוגרים מינית ואין להם כנפיים

זחלים לא בוגרים נראים שונה מהבוגרים ועוברים בשלב של  : מטמורפוזה שלמה•
חיפושיות וזבוביים: גולם



?מה לגבי כנימות עלה
:בתוך החממות זה די פשוט

כנימות עלה שנכנסות למבנה מוצאות צמח  •
רבייה לא  (מתרבות ברבייה פרתנוגנטית , מתאים

)  יולדות(משריצות , כל הצאצאים נקבות). מינית
.ואיך צורך בהזדווגות

כנימות  , אין בעיה, כאשר האוכלוסיה נהיית צפופה•
מתחילות לפתח כנפיים ולעוף לצמחים ופונדקאים 

.חדשים



מחוץ לחממות זה יותר מורכב

האמא המייסדת
מתחילה את השלב  

הפרתנוגנטי



כנימות עלה יכולות להתפוצץ  
:מספרן וגודל האוכלוסיה תלוי ב

הצמח הפונדקאי•
תנאי אקלים•
אז יש התפתחות , צפיפות האוכלוסיה•

.כנפיים ותפוצה לצמחים חדשים
הפרעה להתפתחות כמו למשל על ידי בני  •

אויבים טבעיים או חומרי הדברה, אדם

מספר עובדות על מחזור החיים שהופך  
אותן לסיוט

יום להשלמת מחזור חיים 10-12•
יום 20-40בוגרות חיות בין •
נימפות  40-100כל בוגרת משריצה •

)בכל יום 3-10(
 6נימפה נקבה מגיעה לבגרות תוך •

ימים
מחזורי  20בשנה מתקיימים בערך •

חיים כשיש תנאים מתאימים



כנימות עלה יכולות להתגונן
אסטרטגיות התגוננות

נמלים מגנות על מפעלי הדבש שלהן1.

:כנימות עלה מגיבות לכל מה שמפריע להן2.

נופלות מצמחים במכוון   -

מתחמקות מאויבים טבעיים -

מתחבאות ממש טוב. 3





הקו = ניטור + הדברה קולטוראלית 
הראשון של ההגנה

ניטור על בסיס קבוע
ניטור של הצמחים החדשים והקיימים לנוכחות כנימות  •

)לא מכונפות(עלה 
)לנוכחות כנימות מכונפות(יריעות דבק צהובות •

להימנע מדישון חנקני ברמות גבוהות
לחנקן ואוהבות צימוח ולבלוב  " מכורות"כנימות עלה •

צעיר

לעשב
ובמיוחד מצמחים  להתפטר כל הזמן מעשבים שוטים•

שעליהם כנימות עלה יכולות להעביר את הזמן בין  
עונות

תקופות חיץ עוזרות•

?כיצד מפחיתים את הסיכון



?איך מוצאים כנימות עלה

קודם למצוא את הלא מכונפות
זה בדרך כלל מאוחר מדי, אם נמצאו על מלכודות דבק•

)פלפל אחד מהם(לחפש על פונדקאים רגישים 
)לפעמים שורשים(הצד התחתון של העלה , לחפש במיוחד על ניצנים•
נשלים•
עיוותים וטל דבש•

:תלוי? מה עושים כשמוצאים כנימות עלה

סף פעולה נמוך? כמה יש
?בתחילת או סוף האביב? מתי מוצאים

?איזה פונדקאי
?באיזה מין כנימת עלה מדובר



מכאנית -

בנגיעות נמוכה* 
מורידים את העלים וזורקים*

ביולוגית -

בנגיעות נמוכה* 
כהדברה מונעת בתחילת העונה* 

כימית -

איפוס ונגיעות שגורמת לנזק* 
לפני קטיפים לפי ימי המתנה* 
.במקרה שכל האפשרויות האחרות נכשלות* 

הקרבבחירת אסטרטגיית 

אפשרויות הדברה



הדברה ביולוגית

Green Peach aphid
Myzus persicae

Tobacco aphid
Myzus nicotianae

Melon aphid
Aphis gossypii

להדברה כימית ידיעת מין הכנימה לא חשוב
מאוד חשוב –להדברה ביולוגית 



אויבים טבעיים

צרעות טיפיליות/טפילים•

טורפים•

פטריות אנטומופתוגניות•



הדברה משולבת לעידוד אויבים טבעיים על ידי שילוב צמחים



הדברה כימית
באופן כללי כנימות עלה ניתנות להדברה כימית במגוון רחב •

.של תכשירים בקלות יחסית

למעט מקרים בודדים בהם דווחה עמידות נגד קבוצות  •
בארץ לא ידועות בעיות מיוחדות עם , חומרים מהדור הישן

בעיקר בגלל שכנימות עלה באופן , !)עד לאחרונה(הדברה 
כללי אינן מהוות בעיה באקלים החם ולכן לא היה לחץ של  

.תכשירים לאורך השנים

כנימות עלה ידועות ביכולתן לפתח עמידות  , מצד שני•
.ביעילות רבה כפי שדווח ממקומות שונים בעולם



A.R. Horowitz et al. (1998) Phytoparasitica



עמידות כנימת עלה האפרסק באוכלוסיות שנבדקו באוסטרליה
2017-2018

עמיד רגיש



שונות ברגישות אוכלוסיות כנימת עלה האפרסק שונות לאלפא  
)2017-2018אוסטרליה (סייפרמטרין 



תכשיר נבדק תמותה

0 (Control) 37±5a
Mospilan 66±5b
Pirimor 35±7a
Movento 72±9b
Talstar 98±2c
Confidor 92±2c
Tipiki 70±11b

תכשיר נבדק תמותה

0 (Control) 13±3a
Pirimor 60±8bc
Movento 93±5d
Talstar 83±8c
Confidor 40±18bc
Mospilan 98±3d
Actara 85±3c
Ipon 1x 38±13bc
Ipon 2x 40±9bc
Kalipso 18±9b
Dorsan 100d

שונות  ) ?(שונות ברגישות אוכלוסיות כנימת עלה האפרסק 
)2022(לתכשירי הדברה בבקעה ובערבה 

)2022ערבה מרץ (עידן  )2022בקעה אפריל (גלגל 



:הטיפ הכי חשוב

, לשאול ולהתייעץ, ליזום: לא לחכות
חברים  , חברות, מגדלים, עם מדריכים

. ועם כל מי שיודע ויכול לעזור


