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  תקציר

ובכלל זה  הדלועיי� ממשפחת פירות של צעירי� חנטי� תוק� )Loew ciliatus Dacus( הדלועיי� קוסאד הזבוב

בד"כ באזור ההטלה ומתפתח בה�  ,רימות הזבוב מתעוותי� מתפתחות בה�, קישוא, אבטיח ומלו�. החנטי� מלפפו�

מתפתח היטב בטמפרטורות הגבוהות  הדאקוס זבובאבטיח הפקועה.  דוגמתריקבו� מקומי. הזבוב תוק� ג� דלועי בר 

הזבוב מופיע בשטחי הגידול במהל! חודש מר   ,בגידול מלו�. בעונת האביב בעיקרמהווה מזיק ובערבה של הערבה 

הזבוב מופיע בערבה התיכונה בד"כ  ,והלאה באזור כיכר סדו� ובמהל! חודש אפריל בערבה התיכונה. בעונת הסתיו

 .�לרסס אחת  נהוג ,זבוב בשדותנזקי האת כדי למנוע או להפחית בבמהל! ספטמבר ויותר מאוחר בכיכר סדו

 טלסטאר תכשירי�הסדו� נבחנו  כיכר הרוז תחנתב 2015/16 עונתב שנער! בניסוי. טלסטאר תכשירלשבועיי� ע� ה

)(bifenthrin  מקבוצת� ופרוטיאוס הניאוניקוטינואידי� מקבוצת )thiacloprid( ביסקיה, הפירטרואדי

)(thiacloprid+deltamethrin מתוצאות הניסוי . קוסאהדכנגד  בריסוס, ופירתרואיד ניאוניקוטונואיד, שילוב של

 ופרוטיאוס ביסקיהב. . בפרי הזבוב זחלי התפתחות את מנע לא א! ,הנגוע הפרי רמת את הפחית טלסטאר: א. נמצא

גלמי זבוב  20 �כ והביקורת התפתחו הטלסטארהפחיתו את רמת הפרי הנגוע וג� פגעו בהתפתחות הזחלי�. בטיפולי 

שביצענו מתוצאות ניסויי� . התפתחו כשני גלמי� בממוצע מפרי נגוע ופרותיאוס ביסקיה ובטיפולינגוע  מפריבממוצע 

טלסטאר הפחית ביעילות גבוהה יותר את רמת החנטי�  תכשירהכי נמצא  ,בעבר להדברת דאקוס ע� החומר מוספיל�

שוני�  תכשירי�אה שיש הבדל ביעילות ההדברה של הזבוב בי� ועל פי התוצאות נר למוספיל�הנגועי� בהשוואה 

בי�  אלטרנציהואו לבצע  הדאקוסלהדברת  ביסקיהע�  פירתרואידנית� לשלב  בשדה. הניאוניקוטינואידי�מקבוצת 

 לעונותו העונה להמש!הנגועי� הנ� מקור חשוב להמש! קיו� אוכלוסיית הזבוב ומקור מדבק  החנטי�. תכשירי�ה

  הבאות. 
  

  מבוא

ובכלל�  הדלועיי� ממשפחת פירות של צעירי� חנטי� תוק� )Loew ciliatus Dacus( הדלועיי�  קוסאד הזבוב

רימות הזבוב מתעוותי� בד"כ באזור ההטלה, ומתפתח בה�  מתפתחות בה�, קישוא, אבטיח ומלו�. החנטי� מלפפו�

מתפתח היטב הדאקוס  זבוב ,אבטיח הפקועה. בערבההגדלי� באזור דוגמת ריקבו� מקומי. הזבוב תוק� ג� דלועי בר 

האביב הזבוב מופיע בשטחי הגידול  בעונתמהווה מזיק קשה בגידול המלו�. ו בטמפרטורות הגבוהות של הערבה

במהל! חודש מר  והלאה באזור כיכר סדו� ובמהל! חודש אפריל בערבה התיכונה. בעונת הסתיו הזבוב מופיע 

כ� הרבה פעמי� גל החנטה הראשו� של עונות  על .סדו� בכיכר מאוחר ויותר ספטמבר !במהל"כ בדבערבה התיכונה 

להפחית מנזקי הזבוב בשדות מומל  לרסס אחת לשבועיי� ע�  /אווהסתיו והאביב חומק מנזקי הזבוב. כדי למנוע 

קו בתנאי שדה. נבד לא עדיי�אלו נמצאו יעילי� במבחני מעבדה א!  תכשירי�מוספיל�.  /אווטלסטאר  תכשירי�ה

 בתו�נוספי� כנגד הזבוב. כמו כ� נבחנה שיטה להפחתת רמות הזבוב בשדה ואלו   תכשירי� בעבודה זו נבחנה יעילות 

  העונה כדר! אפשרית להפחתת רמות האוכלוסייה לעונה הבאה.
  

  וחומרי	 שיטות
מכוסות  עבירות במנהרות )4/1/16( נשתל'נטיקס) ג הזרע(רענ�,  6023מז�  מלו�נער! בתחנת זוהר, כיכר סדו�.  הניסוי

 לכול באקראי חזרות 4, מנהרות 16היו  לוהכ ס!ב(מנהרה עבירה) היה תשעה מטר.  רהחז אור!. ביריעות פוליאתיל�

  שנבחנו היו:  הטיפולי� .טיפול

  לשבועיי� אחת בריסוס"ק/ד' סמ 80 ביסקיה .1



 לשבועיי� אחת בריסוס"ק/ד' סמ 150 פרותיאוס  .2

 לשבועיי� אחת בריסוס 0.15% טלסטאר .3

  טיפול ללא ביקורת .4

במלכודות החלו  הדקוס זבובהופעת לאחר שנספרה אחת לשבוע.  קוסאד ללכידת צהובה מלכודת נתלתה מבנה בכל

ריסוסי�.  7 נערכו, סה"כ �16/5/16והסתיימו ב �8/3/16ריסוסי� בתדירות של אחת לשבועיי�. הריסוסי� החלו ב

 משיכה מקור להוות ימשיכו שהמנהרות מנת עלנספר מספר החנטי� הנגועי� בכל חזרה אחת לשבוע.  ,במהל! הניסוי

 פחות הפרי שבו גדולשהצמח ימשי! ליצר חנטי� באופ� רצי�, הורדו מהצמח מלוני� שהגיעו לגודל  כדיו לזבוב

 בתנאי להדגרה נלקחו טיפולי� לפי מהמנהרות שנאספו נגועי� חנטי�. רישות תחילת בגיל /אוו לזבוב אטרקטיבי

  .מהגלמי� הבוגרי� והגחת התגלמות�, מהפירות שיצאו הזחלי� מספר אחר מעקב ונער! מעבדה
  

  תוצאות
 מנייובמועד זה נמצאו ג� חנטי� ראשוני� ע� ס 10/3/16 �החלו להילכד במלכודות דבק הצהובות ב קוסאד זבובי

 מנהרה מבנה נהה חזרה כל, 1בטבלה  מתואר 25/5/16 �ועד ה 10/3/16 �החנטי� שנספרו לטיפול מה ממוצענגיעות. 

הזחלי� הממוצע  מספר .העונה במהל! בטיפולי� שנאספו הנגועי� החנטי� מספר ממוצעמתואר  1 באיור .עבירה

 �) קטל בוגרי� פירתרואיד( שטלסטר. נראה 2ובאיור  2במעבדה מתואר בטבלה  שהודגרושהתגלמו מפירות נגועי

 .�) פגע בכל הדרגות והפחית את רמת הזחלי� שהתגלמו מפרי נגוע. אוניקוטונואידינ( ביסקיהא! לא פגע בזחלי

 הבוגרי� ברמת הבדל נמצא לא. גבוהה ביעילות בזחלי� ופגע בוגרי� קטל) ביסקיה+  פירתרואיד(שילוב  פרותיאוס

  .השוני� בטיפולי� מהגול� שהגיחו

  
ועד  10/3/16 �שנמצא במבנה מנהרה כתלות בטיפולי הריסוס מה בדאקוס: ממוצע מספר החנטי� הנגועי� 1 טבלה

  מטרי�. 9, כל חזרה הינה מבנה מנהרה עבירה באור! 25/5/16 �ה
 נגועי� חנטי� מספר הטיפול

 B  13.3 ביסקיה

  B  3.3  פרותיאוס

  B  8.3  טלסטר

  A  48.3  טיפול ללא ביקורת

  .0.05 של ברמה מובהק הבדל על מעידות עמודה באותה שונות אותיות �Tukey kramer * ניתוח שונות לפי מבח� 

  

  .במעבדה שהודברו נגועי� מפירות שהתגלמו הממוצע הזחלי� מספר: 2 טבלה

  לפרי גלמי�' מס  גלמי�' מס מודגרי� פירות' מס הטיפול

  B 2.3  58  28 ביסקיה

  B 2.7  53  21  פרותיאוס

  A 23.0  607  24  טלסטר

  A 18.2  687  36  טיפול ללא ביקורת

  .0.05 של ברמה מובהק הבדל על מעידות עמודה באותה שונות אותיות �Tukey kramer * ניתוח שונות לפי מבח� 

  

  



  

  .הבדיקה במועדי� טיפולהבכ"א מ חזרהבכל חנטי� נגועי� שנאספו של ממוצע : מספר 1 איור

  

  דיו�
לא  כ� כמו, הנבחני� מהטיפולי� אחד בא� וכדומה צריבות כמו שליליות השפעות נראו ולא תקי� היה בשדה הגידול

 תכשירוהינו  של הזבוב בוגראת דרגת הקוטל  טלסטארכי נצפתה הפרעה בפעילות דבורי� עקב הריסוסי�. נמצא 

 ביסקיההתכשירי� . של הזבוב צעירותהבדרגות  העיפגהראה יכולת  לא הואדאקוס א!  להפחתת נזקי  יעיל

עשוי להיות יתרו� כי . נראה לפירות הנזק רמת את הפחיתוביצה) וג�  אווג� בדרגות הצעירות (זחל  ופגע ופרותיאוס

מוספיל�  תכשירשביצענו בעבר להדברת דאקוס ע� ה בניסיו�. הדאקוסלהדברת  לביסקיה פירתרואידבי�  שילובל

(פיבוניה  למוספיל�יעילות גבוהה יותר את רמת החנטי� הנגועי� בהשוואה טלסטאר הפחית ב תכשירהכי נמצא 

הבדל ביעילות ההדברה של הזבוב בי� חומרי� שוני� מקבוצת  ישכי ועל פי התוצאות נראה  )2012 ,וחוב'

�בי� החומרי�.  אלטרנציהואו לבצע  הדאקוסלהדברת  ביסקיהע�  פירתרואיד. בשדה נית� לשלב הניאוניקוטינואידי

  החנטי� הנגועי� הנ� מקור חשוב להמש! קיו� אוכלוסיית הזבוב ומקור מדבק להמש! העונה ולעונות הבאות. 
  

  תודות
 של הניסויי� במער! תמיכתה על"ל לקק נתונה תודתנו .כימיקלי� על העזרה במימו� הניסוי לידורלחברת  תודות רב

  .ערבה"פ מו
  

  ספרות
מו"פ ערבה תיכונה במלו�.  דלועיי�). בחינת חומרי� כנגד זבוב ה2012( מדואל עמי, לויטה רחל, פיבוניה שמעו�

 �  .2012/13עונת מחקרי�  וצפונית תמר, סיכו
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