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דבר העורך

קוראים יקרים 
על מה יוצאים למלחמות עולם? אולי, תגידו, בשל שליטה 
סוציאליזם  על  ערכי  ויכוח  בגלל  שמא  או  שטחים  על 
אינטרסים  על  אולי  חזירי?  קפיטליזם  לעומת  חברתי 

כלכליים כאלה ואחרים?
אם כך עניתם, בוודאי אינכם יודעים על מה התווכחו נשיא 
רוסיה פוטין ומזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי בפגישתם 
האחרונה! ובכן, האישים הנכבדים האלו דנו בשאלות כגון: 
האם הניאוניקוטנואידים פוגעים בקיימות העולם בכך שהם 
נזקים  לצמצם  איך  מועילים?  ובמגוון  במאביקים  פוגעים 
כלכליים?  באינטרסים  מזערית  פגיעה  תוך  סביבתיים 
עולם  "מלחמת  הברית:  ארצות  את  הזהיר  פוטין  הנשיא 
'היעלמות הדבורים'". והאמריקאים בשלהם,  צפויה בגלל 
היצרנים  גדולי  של  הכלכליים  האינטרסים  על  שומרים 

בתעשיות הכימיה והזרעים בעולם המערבי.

***
פוטין עצמו נתלה באילן גבוה, אלברט איינשטיין, שאמר: 
"אם הדבורים ייעלמו, יוותרו למין האנושי רק ארבע שנות 
קיום", ומי כמונו, אנשי ביו-בי, יודע היטב שאכן "בלי דבורים 
כנשיא  איינשטיין  אלברט  את  נמנה  אולי  יבולים".  אין   -

כבוד?

***

ואולי  העולמי,  לטרנד  שייכים  בביו-בי  אנחנו  גם  הנה, 
לִקדמת  ומביאים  הגבוהים'  ה'אילנות  בגידול  מסייעים 
עולם  של  לשמירתו  שמסייעות  חלופות  העולמית  הבמה 

נקי ובריא יותר. 

***
הניאוניקוטנואידים  על  לקרוא  תוכלו  שלפניכם  בביטאון 
ובעולם  בארץ  ההתפתחויות  על  מועילים,  על  והשפעתם 

בהדברה משולבת בעגבניה ועוד.
קריאה מהנה!

בקודש  מהעבודה  ביציאתו  גדול  כהן  מתפלל  היה  כך 
הקודשים, ביום הכיפורים: 

זוֹ  ָנה  שָׁ ֵהא  תְּ שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלוקי  ֱאלוקינּו  ד'  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  "ְיִהי 
חּוָנה  שְׁ ִאם  ֵהם,  שֶׁ ָמקוֹם  ָכל  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ָך  ַעמְּ ל  כָּ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָאה  ַהבָּ
ם  ת עוְֹבֵרי ְדָרִכים ְלִעְנַין ַהגֶּשֶׁ ִפלַּ ֵנס ְלָפֶניָך תְּ כָּ ֵהא ְגׁשּוָמה. ְוַאל תִּ תְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ָך  ַעמְּ ִיְצָטְרכּו  ּלא  ְושֶׁ לוֹ.  ָצִריְך  ָהעוָֹלם  שֶׁ ֵעת  בְּ ְלַבד,  בִּ
ִרי  ה ֶאת פְּ יל ִאשָּׁ פִּ ּלא תַּ ָנה שֶׁ ַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה ְולא ְלַעם ַאֵחר. שָׁ בְּ

נּוָבָתם..." ֶדה ֶאת תְּ נּו ֲעֵצי ַהשָּ תְּ יִּ ִבְטָנּה. ְושֶׁ

שתהא לכולנו שנה טובה.
שאול גינזברג עורך ביו-ביטאון

shaulg@biobee.com

מפעל ביו-בי בימיו הראשונים
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תודה לאוניברסיטת בר אילן שהזמינה אותי להרצות. לא, 

אין לי שום אינטרס אישי, כלכלי, או של כבוד, אלא לתת 

את תרומתי הצנועה לעניין ולחפש שותפים נוספים, בעלי 

עמדה והשפעה לדבר שרוב רובו של הציבור ואף העולם 

האקדמאי עוד לא התעמק, וזאת החקלאות האורגנית.

המכונה  טריאסטה  מהעיר   ,1939 בשנת  מאיטליה  עליתי 

גם ”שער ציון“, כי משם עלו ארצה ממרכז אירופה הרבה 

מאות אלפי יהודים לפני מלחמת העולם השניה. מאותה 

הגעתי   1941 בשנת  בחקלאות.  ועוסק  לומד  אני  שנה 

מראשית  כבר  שאן.  בית  בעמק  אליהו  שדה  לקיבוץ 

להצליח  התחלנו  ההתיישבות 

הקונבנציונאלית.  בחקלאות 

למרות ההצלחה, במשך השנים 

השיטה  על  לערער  התחלתי 

הסתכלות  עקב  וזאת  הנהוגה, 

הקיימת.  החקלאות  על  ומעקב 

הכל  כמעט  חיצונית  מבחינה 

אך  כלכלי,  מוצלח,  יפה,  נראה 

נראים  הדברים  כשמתעמקים 

אחרת.

בבעיות  נתקלנו  השנים  במשך 

הקרקע,  הזנת  הסוגים:  מכל 

שורשים,  מחלות  עלים,  מחלות 

אחסנה,  בעיות  וירוס,  מחלות 

בחומרי  תקלות  ריסוסים,  ריבוי 

הדברה וקוטלי עשבים, פגיעה באנשים העוסקים בחומרי 

הדברה, הפסקת יעילות של חומרי הדברה ועוד.

הפתרונות של החקלאות הרשמית היו בדרך כלל: תוספת 

דשנים, החלפת חומרי הדברה, בחירת זנים עמידים ועוד. 

התוצאות היו בדרך כלל חיוביות, אך לזמן מוגבל.

הנה כמה דוגמאות לתקלות:

1) בשנות השישים הוצע לנו לגדל גזר ללא שימוש בחומרי 

הסכמנו  בגרמניה.  תינוקות  למזון  חרושת  לבית  הדברה, 

הראשון  המשלוח  לאחר  ההוראות.  לפי  בדיוק  ובצענו 

קיבלנו תלונה שבגזר נמצאו שאריות של אלדרין, מקבוצת 

ה ד.ד.ט. בתחילה סירבנו להאמין אך במשך השנים הבנו 

שאלו הם שאריות של החומר שהשתמשנו נגד חיפושית 

קרקע במינון של 1 ק“ג לדונם שש שנים לפני כן. במשך 

השנים נתקלנו בהפסקת היעילות של חומרי הדברה אלו 

או אחרים. דוגמה טיפוסית היתה לנו בשנות ה-60. גידלנו 

האדומה  האקרית  את  בו  שהדברנו  והחומר  חצילים, 

האמינו  לא  והמחקר  ההדרכה  במוסדות  לפעול.  הפסיק 

האלו  התופעות  השנים  במשך  לנו. 

התגברו.

חקלאים  ידי  על  התבקשתי   (2

להם  ליעץ  בגולן  שיתופי  ממשק 

ראשית  זרעים.  מחזור  של  בתכנון 

הם  המדובר.  בשטח  לסייר  בקשתי 

גידולי  חמישה  הזמן  באותו  גידלו 

נפגעו  שכולם  מיד  הבחנתי  ירקות. 

באותה  שניתנו  עשבים  מקוטלי 

המראה  קודמות.  בעונות  או  העונה 

היה מזעזע.

3) גידלנו הרבה סלק סוכר. באחד 

השדות (100 דונם), תוך כדי נביטה 

נבטי הסלק התיבשו. חשבנו שאולי 

קרקע  מזיקי  או  שורש  מחלת  יש 

הפעם  וגם  מחדש  השטח  את  זרענו  למצוא.  שהתקשינו 

עשבים  מקוטל  נבע  שהקטל  לנו  התברר  נפלו.  הנבטים 

שניתן לבקיה שנה לפניכן. גם אחרי חמש שנים היה נזק 

רציני לסלק סוכר שזרענו באותו השטח.

4) בזמן האחרון נודע לנו שבמושב שכן נעזבו אלפי דונמים 

עקב שימוש רב בקוטלי עשבים. לא יכולים לגדל שם שום 

גידול חקלאי.

וכחלום יעוף
חקלאות ביולוגית אורגנית - חזון והגשמתו.

הרצאה שניתנה בפני תלמידי החוג לביולוגיה בבר-אילן והמרצים 
לרגל קבלת תואר ד“ר לשם כבוד

מריו-משה לוי, שדה אליהו

"החייאת הקרקע היא דבר החשוב ביותר כי היא היסוד העיקרי לבריאות ופוריות הקרקע
ובעקבות כך יגיעו בריאות הצמח, בריאות הפרי ומי שניזון מהם"
מריו לוי, 'מר חקלאות אורגנית' בהרצאה באוניברסיטת בר אילן

עליתי מאיטליה בשנת 1939, מהעיר 
טריאסטה המכונה גם ”שער ציון“ 

אירופה  ממרכז  ארצה  עלו  משם  כי 
לפני  יהודים  אלפי  מאות  הרבה 
מלחמת העולם השניה. מאותה שנה 

אני לומד ועוסק בחקלאות
שדה  לקיבוץ  הגעתי   1941 בשנת 
אליהו בעמק בית שאן כבר מראשית 
להצליח  התחלנו  ההתיישבות 

בחקלאות
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5) מצאנו הרבה יתרונות לחיפוי קרקע בחומר טיבעי. אחד 

הפלפל  שטח  כל  מתוך  היה:  ביותר  המפתיעים  הדברים 

שגידלנו, 80 דונם חיפינו בתבן 3 דונם בשורות הזריעה. כל 

החלקה הגדולה הותקפה כל העונה בזחלי פרודניה ורק 

שלושת הדונמים לא הותקפו.

לאחר  שבועות  כמה  לתעשיה.  עלים  כרפס  גידלנו   (6

מצאו  והם  החקלאות  ממשרד  מדריכים  ביקרו  השתילה 

רשימה  בידי  השאירו  ומזיקים.  מחלות  של  התחלות  כמה 

עם  חמישה סוגים של חומרי הדברה לריסוס. ראיתי את 

הגידול שמתפתח בכל עוצמתו ויכול להתגבר על בעיותיו. 

כך באמת קרה. לא טיפלתי בשום חומר והיבול והטיב היו 

מצויינים!

7) בבית אריזה לגזר מצאנו שאין כל צורך בחיטוי הגזר 

בחומרים רעילים נגד מחלות שיכולות להופיע באיחסון. כל 

זה במידה ואנו שומרים על שרשרת של פעולות השומרות 

לבית  בהובלה  באסיף,  הגידול,  בזמן  המוצר:  טריות  על 

אריזה מכוסה, שהייתו במים, אבל לא יותר ממספר שעות. 

מאד,  קרים  מים  ידי  על  הגזר  של  הטמפרטורה  הורדת 

1.0°+, הובלה לנמל במכונית מקוררת. 
C הכנסתו לקירור ב

רק שמירה על כל הכללים מביאה להצלחה.

8) בהיותי בדרום טקסס בשנת 1968 ביקרתי בבתי אריזה 

ידועה  לא  לגמרי  שיטה  שנקטו  מצאתי  שמה  לפלפל, 

בעולם החקלאי בישראל: הפלפל עבר שטיפה ובהמשך 

קיבל התזה במים חמים של 56 מעלות במשך 10 שניות. 

 6 של  לקירור  במהירות  עברה  היא  התוצרת  מיון  בגמר 

מעלות. כל זה ללא חיטוי. הפלפל הישראלי לא היה בעל 

התחרות לעומת הפלפל מטקסס.

9) ניסיון חיפוי גזר בבית אלפא בשנות ה 40‘: אנשי תחנת 

בוצע  הוא  הניסיון.  את  ליוו  בעכו  ממשלתית  ניסיונות 

בשדה מסחרי בבית אלפא על ידי מורי חיים פלדנר ז“ל. 

הניסיון בוצע בארבע חזרות ועם שלושה חומרי חיפוי: תבן, 

לבן  לגמרי  היה  כולו,  הגזר,  שדה  כל  וקומפוסט.  שבבים, 

היו  בקומפוסט  שכוסו  המרובעים  רק  הקמחון.  ממחלת 

ירוקים לגמרי. 

שלי  למחשבות  התווספו  אחרות  רבות  ועוד  אלו  עובדות 

על עולם הטבע, על ההתנהגות האקולוגית, על החקלאות 

ובמיוחד על חיי הקרקע, על חוסר התועלת המוחלט של 

ראיתי  ביותר  החשוב  כדבר  הכימים-סינטטים.  האמצעים 

"תודה לאוניברסיטת בר אילן שהזמינה אותי להרצות. לא, אין לי שום אינטרס אישי, כלכלי, או של כבוד"
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לבריאות  העיקרי  היסוד  היא  כי  הקרקע  החייאת  את 

ופוריות הקרקע, ובעקבות זה יגיעו בריאות הצמח, הפרי, 

ומי שניזון מהם.

האורגנית.  החקלאות  נושא  את  ללמוד  התחלתי  אז 

עולמית,  מספרות  ובהמשך  בארץ,  מהנעשה  תחילה 

באתי  אלו  מכל  בשוויצריה  ובמיוחד  באירופה  מהנעשה 

למסקנה שזאת חקלאות נכונה ומעשית.

הסכים  לא  החקלאות  משרד  וניסיון.  ידע  לנו  חסר  היה 

על  לקחה  המלצתי  לפי  אליהו  שדה  לכן  ולתמוך,  ללוות 

עצמה את כל הסיכון והתחילה 

לבד.                      

”אם אין אני לי מי לי.“
במשך שלוש השנים הראשונות 

בכל  כמעט  הצלחה  היתה 

וזאת  והירקות,  השדה  גידולי 

בהם:  גידלנו  דונם.   200 על 

תפוחי אדמה, גזר, שומר, בצל 

חיטה,  בקיה,  מספוא,  סלק 

שלוש  כעבור  ודוחן.  תירס 

הכיר  החקלאות  משרד  שנים 

עדיין  אך  השיטה  בהצלחת 

לאחר  מועטה.  היתה  התמיכה 

בשדה  הראשונה  ההצלחה 

רוצים  שאם  ברור  היה  אליהו 

יש  בארץ  השיטה  את  להפיץ 

צורך בהקמת גוף ארצי-מרכזי 

שיוביל את כל הענין, לכן יסדנו 

את האירגון לחקלאות אורגנית. 

הארגון היה חייב לקחת על עצמו 

תפקידים רבים: לימוד החקלאות 

האורגנית, ידע בכל ענף חקלאי, בגידולים שונים, בעונות 

בשיווק,  בפיקוח,  בהדרכה,  בידע,  עסקנו  ועוד.  שונות 

ביצוא, בהסברה, בקורסים, ביחסי חוץ ועוד ועוד. כל זה 

מכסף עצמי.

למה העקשנות הזאת, 
למה ההתמסרות הזאת?

העיוניים  היסודות  את  להכיר  עלינו  זאת  את  להבין  כדי 

והמעשים של החקלאות האורגנית: החקלאות האורגנית 

היא חלק חשוב ביותר מתפיסה אקולוגית כללית. תפיסה 

הכוללת ארבע היבטים: 

היבט אקולוגי, היבט בריאותי, היבט חקלאי והיבט יהודי.

ההיבט האקולוגי:

לצד  לב  שמה  שלא  כמעט  הקונבנציונאלית  החקלאות 

בתהליכים  חריפה  להתערבות  גורמת  היא  האקולוגי, 

הצטברות  בקרקע,  כימיקלים  הצטברות  טיבעיים: 

ניטרטים אשר יכולים להתווסף לאקוויפר של מי שתיה. 

דעיכת פוריות הקרקע הטבעית, עליה מתמדת בתשומות 

מחלות  ריבוי  למיניהם,  מזיקים  של  התרבות  חקלאיות, 

ובעיקר מחלות וירוס שונות. כל זה נובע מחוסר התייחסות 

לתכונות הקרקע, שהיא יסוד החיים של האנושות כולה. 

הקרקע היא גוף שכולו חיים. אם נדע לטפל בה בצורה 

נכונה ואם נדע לשמור על איכות הסביבה, נגיע לתוצאות 

לעומת  כימיקלים.  בלי  טובות 

הקונבנציונלית,   החקלאות 

היא  האורגנית  החקלאות 

איכות  שמירת  בעד  רק  לא 

הסביבה היא חלק בלתי ניפרד 

מהאקולוגיה הכללית. איני מבין 

איכות  על  לדבר  אפשר  איך 

את  לראות  מבלי  הסביבה 

צועדת  האורגנית  החקלאות 

הם  החקלאות  שטחי  בראש. 

קטן  שינוי  וכל  מאד  גדולים 

גדולות  במכפלות  מתבטא 

הדשנים  כמויות  צמצום  מאד. 

להוות  יכול  הדברה  וחומרי 

הסביבה  לאיכות  תרומה 

שמשרד  מה  כל  על  העולה 

מצליח  הסביבה  איכות 

להשיג בתהליכי מיחזור ושאר 

המאמצים.

ההיבט הבריאותי:

ובכלל  הדברה  שחומרי  הוכח 

הכימים-סינטטים  החומרים  כל 

שהפעולות  התברר  האדם.  של  בריאותו  את  מסכנים 

במידה  ברובן,  הן  הקונבנציונאלית  בחקלאות  שמבצעים 

כזאת או אחרת, מפירות את האיזון בטבע. החל מטיפול 

סינטטים  בכימיקלים  שימוש  דרך  עבור  נכון,  לא  קרקע 

כמו דשנים, קוטלי עשבים, הורמונים, חומרי חיטוי, חומרי 

את  מפירים  לרעילותם  (שבנוסף  למיניהם  הדברה 

האיזונים הטבעיים בקרקע, בצמח, בפרי, ובסופו של דבר 

למעשה  הם  אלו  נוהגים  האדם).  של  בבריאותו  פוגעים 

הקונבנציונאלית.  החקלאות  של  הבעיות  לרוב  יסוד 

גורמים אלו יחד עם גורמי סביבה אחרים גורמים לעליה 

ובעולם  בישראל  הקשות  המחלות  רוב  של  סטטיסטית 

הבריאות  ממשרד  לגמרי  ברורה  סטטיסטיקה  יש  כולו. 

קשות  ממחלות  הנפגעים  שמספר  המוכיחה  בישראל 

בישראל הולך ועולה משנה לשנה.

מריו לוי בימיה הראשונים של ביו-בי



7ביו-ביטאון סתיו 2013 

ההיבט החקלאי:

היא  דרכה,  בתחילת  היא  האורגנית  שהחקלאות  למרות 

שנותנים  וענפים  גידולים  כמה  שישנם  היום,  עד  הוכיחה 

תוצאות טובות גם בכמויות וגם באיכויות. היא הוכיחה שעל 

בחקלאות  המקובלים  הכללים  לפי  נכונה,  התנהגות  ידי 

זאת, ניתן למנוע תופעות שליליות, למשל: אפשר להמנע 

ללא  קרקע  עיבוד  ידי  על  בעיקר  עפציות  מנמטודות 

ידי  על  ופירות  ירקות  מחיטוי  להימנע  אפשר  הפיכה. 

טיפול תרמי. אחת הבעיות הקשות בחקלאות היא הצורך 

הדברה  חומרי  במקום  השונים.  המזיקים  על  להתגבר 

הנהוגים בחקלאות הקונבנציונאלית, החקלאות האורגנית 

סוברת אחרת. ראשית יש לשמור 

החקלאות  של  הכללים  כל  על 

הגידול  תחילת  מלפני  האורגנית 

בידנו  יש  בנוסף,  בכלל.  ועד 

ומצליחים,  מותרים    אמצעים 

שימוש  ביולוגית,  הדברה  למשל: 

כמו  ידידותיים  חיים  בבעלי 

גמלים,  כבשים,  חמורים,  למשל 

במטעים,  עשביה  כמדבירי 

וכן  נברנים  להדברת  תנשמות 

ויש  במידה  שונות.  מלכודות 

טביעיים  חומרים  בידינו  יש  צורך, 

לפועל  כשהוצאנו  אורגנית.  בחקלאות  לשימוש  המותרים 

ירק  גן  עליהם:  חלמנו  שלא  לתוצאות  הגענו  אלו  שיטות 

שאינו משתמש בשום חומר הדברה ומגיע לירקות נקיים 

ממזיקים. כרם שאין לו צורך בחומרי הדברה נגד מזיקים. 

בעמק יזרעאל המזרחי מגדלים כותנה ללא ריסוסים נגד 

מזיקים, ועוד ועוד. אחד הקשיים שיש לחקלאות האורגנית 

למחשבה  זקוקים  אנו  כאן  גם  העשביה.  על  שליטה  הוא 

עלינו  כאן  גם  מוחלטת.  השמדה  על  חשיבה  ולא  כוללת 

לכוון את מחשבותינו ופעולותינו לא בזמן שהגידול בשדה 

העשביה  את  לראות  לנו  נכון  לא  כן.  לפני  שנים  אלא 

כאויב מספר אחת של החקלאות, אלא שנכון לראות מה 

יש  לעשביה  גידולינו.  על  השתלטותם  לאי  פעולותינו  הן 

גם יתרונות. בין היתר אזכיר שהעשביה מהווה בית גידול 

נוח לאויבים טבעיים, אשר מועילים לנו מאוד. אדגיש כאן 

בצורה ברורה שכל הנאמר כאן הם כיווני מחשבה ופעולה 

אך לא הוראות גידול!

ההיבט היהודי-אנושי:

בריאות  והבטחת  החיים  בשמירת  רואה  ישראל  מסורת 

האדם מצוה גדולה, כדי לאפשר לאדם לקיים את יעודו 

לדחות  שיכולה  מצוה  זו  הזה.  בעולם  והרוחני  המוסרי 

מלקיים אפילו מצוות חשובות אחרות אם יש הכרח בכך. 

לפיכך, בתפיסת העולם הערכית היהודית שלנו, החקלאות 

של  הכוללת  התפיסה  מתוך  חשוב  חלק  היא  האורגנית 

יחסו של האדם לבריאה, מקומו בטבע ויחסו לעולם הטבע 

שלנו. עלינו לשמור מכל משמר על הנכס הגדול שקיבלנו 

מבורא עולם, שהבטיח לנו את הארץ הקטנה בין המדבר 

והים. עלינו לשמור אותה מכל נזק. המצווה ”לפני עיוור לא 

תוצרת  משווק  אשר  החקלאי  על  גם  חלה  מכשול“  תיתן 

לפגוע  שעשויה  כימיקלים  של  שונות  בדרגות  פגומה 

בתפקוד גוף האדם.

עקרונות מעשיים במימוש החקלאות האורגנית 
בשדה:  

העיקרון המנחה הראשי: לך בדרכי הטבע, עם הטבע ולא 

שנרכש  האיזון  על  שמור  נגדו, 

התפתחות  שנות  מיליוני  במשך 

והפק ממנו את המתנות הטבעיות, 

את  ובבריאות  בכבוד  לקיים  כדי 

גופך ואת כלל האנושות.

כדי שנלך בדרכי הטבע ולא נגדם 

קבעה החקלאות האורגנית כללים 

לחוקי  האפשר  ככל  המתקרבים 

הטבע ולאיזון הביולוגי.

לדוגמה בגידולי שדה וירקות:

נקיה  מתאימה  בסביבה  גידול   •

מתנאים  או  כימית,  מהתערבות 

זיהומים  יהיו  שלא  וכן  הטבעים,  התנאים  את  הסותרים 

בסביבה.

• גידול גידולים באיזור מתאים, בעונה מתאימה ובקרקע 

מתאימה, גידולים המתאימים לכלל המציאות.

ללא  לעבד  צורך  יש  אם  למשל,  מתאים.  קרקע  טיפול   •

הפיכה. לזכור תמיד שהקרקע היא בסיס חיינו!

• לא מונוקולטורה. רצוי לגדל מגוון גידולים.

בקומפוסט.  בעיקר  אורגני,  בחומר  הקרקע  העשרת   •

יערות עד מתקיימים ללא כל תוספות מחוץ לטבע אלא 

מחומר אורגני עצמי.

הדברה,  חומרי  כגון:  סינטטים,  בכימיקלים  שימוש  אי   •

חיטוי  חומרי  הורמונים,  סינטטים,  דשנים  עשבים,  קוטלי 

ועוד. 

לרוב הבעיות יש פתרונות אלטרנטיבים.

• שימוש בטכניקות מודרניות מתאימות.

גורם  במקום  מתוכננות.  תהינה  פעולותינו  שכל  רצוי   •

ותגובה מקומית החקלאות האורגנית דורשת גישה כוללת 

תוך הבנה מעמיקה של הטבע ותחכום רב יותר מכל שיטה 

מקובלת. למשל תוכנית גידולים רב-שנתית יכולה לשמור 

גידול  לפי  מועדפים  אורגניזמים  טיפוח  ולמנוע  איזון  על 

מסויים.

את  לחיות  חייבים  החקלאי  והידע  הכללים  לכל  נוסף   •

הטבע, את המציאות.

החקלאות האורגנית היא חלק חשוב 
יחסו  של  הכוללת  התפיסה  מתוך 
בטבע  מקומו  לבריאה,  האדם  של 
עלינו  שלנו.  הטבע  לעולם  ויחסו 
לשמור מכל משמר על הנכס הגדול 
שקיבלנו מבורא עולם, שהבטיח לנו 

את הארץ הקטנה בין המדבר והים
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”לפני  למנוע  מחייבות  הקיימות  הסכנות  של  התובנות   •

עיוור לא תיתן מכשול“,

עם תחילת הגדול האורגני בארץ אמונתי בשיטה חקלאית 

זאת התחזקה ואביא כאן כמה דוגמאות:

אורגנים  שדה  גידולי  לגדל   (1974 (בשנת  כשהתחלנו   (1

כמו חיטה ובקיה, המדריכים הקונבנציונאלים הבטיחו לנו 

כישלון מוחלט, אם לא נטפל נגד התקפת מחלות. סימני 

משמעותית.  בלתי  היתה  הפגיעה  אך  היו,  אומנם  מחלה 

היבולים היו טובים.

2) אחת הבעיות הקשות בגידול גזר באותם השנים היתה: 

“כתמי בית שאן“ - כתמים נקרוטים על האשרוש. גזר עם 

פגיעות כאלו אי אפשר היה לשווק לא ליצוא ולא לשוק 

המקומי. בגזר אורגני לא היתה לנו הבעיה הזאת.

3) לפני כניסתנו לחקלאות האורגנית 

חנקן  מחסור  של  חשש  לנו  היה 

אחר  חיפוש  במסגרת  בקרקע. 

מהפקולטה  אלינו  פנו  פתרונות, 

להוסיף  ניסיון  בהצעת  לחקלאות 

את  שתשפר  בקטריה  לקרקע 

תכולת החנקן בקרקע. לפני תחילת 

הניסיון נבדקה תכולת החנקן בקרקע 

ונמצאו ערכים גבוהים ביותר. נשלחה 

זהות.  היו  והתוצאות  שניה  בדיקה 

נשאלה השאלה: מאיפה הגיע כמות 

התשובה  משמעותית?  כה  חנקן 

מכלל  נובע  שהדבר  היא  היום  שלנו 

אחד:  מגורם  ולא  האורגנית  השיטה 

שימוש  קרקע,  הפיכת  ללא  עיבוד 

חומר  כל  של  שמירה  בקומפוסט, 

אורגני בשדה, מחזור זרעים, גידולים 

כימי- חומר  בשום  שמוש  אי  כימי,  דישון  אי  ירוק,  לזבל 

סינטטי ועוד. הפחד ממחסור בחנקן חלף!

טובים  היו  לארץ  בחוץ  הלקוחות  עם  שלנו  הקשרים   (4

ביותר. קשר מיוחד היה לנו עם חברת ”ביוטה“ בשויצריה. 

לקחת  ביקשו  שלנו  אורגניות  בחלקות  שלהם  בביקור 

דוגמאות קרקע לבדיקה. בבדיקות התגלה שכל יסודות 

ההזנה היו בשפע ואחוז החומר האורגני ב 15 ס“מ העליונים 

של הקרקע היה 

 1 שנתי  בממוצע  נתנו  שבזמנו  בזאת  בהתחשב   .%3,2

כי  מפתיעה  התוצאה  לדונם.  לשנה  קומפוסט  ממ“ק 

מהו  מ1%.  פחות  הוא  בקרקעותינו  האורגני  החומר  אחוז 

ההסבר? ההסבר הוא שוב חוזר על עצמו -  קיום הכללים 

של החקלאות האורגנית.

”פולידרוסיס“.  וירוס  ידי  על  הפרודניה  בהדברת  ניסיון   (5

שונים  פגעים  של  הסכנה  להקטנת  האמצעים  אחד 

בתקופה  הגידולים  את  לגדל  היא  אורגנית  בחקלאות 

בה הם יכולים לסבול פחות. לכן, למשל, באזורנו, התחלנו 

לזרוע גזר בחודש אוקטובר ולא בספטמבר. החוקר ביקש 

שנגדל בתקופה שהפרודניה יכולה להזיק בצורה רצינית, 

 2 היום  באותו  זרענו  הסכמנו.  בספטמבר.   - אומרת  זאת 

דונם גזר אורגני ובחלקה אחרת 20 דונם גזר קונבנציונאלי. 

לאחר הנביטה השדה הקונבנציונאלי נתקף קשה על ידי 

הפרודניה לעומת האורגני שלא נתקף כלל. אותה התמונה 

התמונה  הבאות  בשנים  גם  הגידול.  בהמשך  גם  שררה 

לא.  אלו?  לתוצאות  פשטני  הסבר  יש  האם  זהה.  הייתה 

אם אולי יכול להיות הסבר הוא מורכב מאד. לפי דעתנו זו 

תוצאה של כלל ההתנהגות האורגנית. בפולידרוסיס לא 

לא  באורגני  כי  להשתמש  יכולנו 

היתה פרודניה.

עלה  כנימות  הדברת  ניסיון   (6

איתומופתורה.  פטרית  ידי  על 

תוקפת  מסוימים  בתנאים 

הפטריה ומשמידה את הכנימות. 

שיתוף  נוצר  המחקר  לצורך 

לחקלאות  הפקולטה  בין  פעולה 

גורמות  בקנדה  מקנדה.  וחוקר 

מחלות  להפצת  העלה  כנימות 

אדמה  תפוחי  בגידול  וירוס 

חשוב  גידול  שהוא  לזרעים 

ניסיון  לעריכת  בארצם.הסכמתי 

החוקרים  מצד  התנאי  אצלנו. 

בגופרית  נשתמש  שלא  היה 

נגד מחלת הקמחון בסלק סוכר 

הפטריה  את  משמידה  היא  כי 

בסלק  קשה  מזיק  מזה  וכתוצאה  נהגנו,  כך  המועילה. 

טבעים.  אויבים  ידי  על  כנראה  הודבר  קסידה,  הסוכר, 

ובגמסייד  בגופרית  להשתמש  הפסקנו  הבאות  בשנים 

שהוא מקבוצת הד.ד.ט., וזאת בהצלחה ובחיסכון.

אוכלוסית  את  בדק  יער  מנוה  פרופסור  עכבישים:   (7

מצא  הוא  ורגילה.  אורגנית  בכותנה  אצלנו  העכבישים 

עכביש  לעומת  רץ  למטר  עכבישים   60 היו  שבאורגנית 

עכבישים  של  שונים  שסוגים  ידוע  הרגילה.  בכותנה  יחיד 

הם אויבים טבעים מצוינים.

כבדים  נזקים  גורמת  האמיר  צהבון  וירוס  מחלת   (8

הטבק  עש  כנימת  ידי  על  מועבר  הוירוס  בעגבניות. 

בזמן  המחלה  את  להעביר  יכול  זה  שמזיק  ידוע  הלבנה. 

להתגבר  כדי  הקונבנציונאלים,  החקלאים  ביותר.  הקצר 

על  לדבר  אפשר  איך  מבין  איני 

את  לראות  מבלי  הסביבה  איכות 

החקלאות האורגנית צועדת בראש.

שטחי החקלאות הם גדולים מאד 

במכפלות  מתבטא  קטן  שינוי  וכל 

כמויות  צמצום  מאוד  גדולות 

יכולים  הדברה  וחומרי  הדשנים 

הסביבה  לאיכות  תרומה  להוות 

העולה על כל מה שמשרד איכות 

בתהליכי  להשיג  מצליח  הסביבה 

מיחזור ושאר המאמצים
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פעמיים  בזמנו  ריססו   המחלה,  על 

עד שלוש פעמים ביום ללא הצלחה 

אחד  מבנה  לכסות  לנו  הוצע  רבה. 

 50 ברשת  אורגניות  עגבניות  עם 

מש. הכסוי היה קפדני ומדויק. בתוך 

וירוס  וגם  כנימות  חדרו  לא  החממה 

ריסוסים.  ללא  זאת  כל  הופיע.  לא 

העגבניות היו בריאות.

הראשונים  הקורסים  באחד   (9

חבר  השתתף  אורגנית  לחקלאות 

רצונו  את  הביע  אשר  אפיקים 

בננות.  של  אורגני  בגידול  להתחיל 

את  הגידול,  דרכי  את  ביחד  למדנו 

הוא  עליהם.  להתגבר  ואיך  הבעיות 

תכנן ניסיון השוואתי בין שתי שיטות 

הגידול: השיטה המקובלת בעלת ידע 

ומסורת לעומת השיטה האורגנית. כל 

חלקה 11 דונם. היבול היה טוב ושווה 

בנמטודות  הנגיעות  החלקות.  בשתי 

היתה יותר נמוכה בחלקה האורגנית.

10) חלק מגידולי עצי פרי כמו הדרים 

מכלורוזה  לעתים  סובלים  ואבוקדו 

בצמח.  מיקרואלמנטים  מחוסר  או 

הוריקו  לאורגני  שעברו  כאלו  חלקות 

במשך השנים והניבו יבולים מצויינים!

עובדות אלו ועוד רבות אחרות חיזקו 

החקלאות  של  הדרך  בצדקת  אותי 

הידע  ולהעמקת  לפיתוח  גשר  ראש  והיוו  האורגנית, 

בחקלאות האורגנית.  

ובכל זאת - אנו בתחילת הדרך!!!   

שעוסק  ובמי  גדול בתורה  כלל  זה  ”ואהבת לרעך כמוך“. 

בחקלאות אורגנית.

במחשבה  צורך  ויש  מספיקים  אינם  מופשטים  כללים 

והסתכלות מתמדת. בדרך כלל כווני המחשבה בחקלאות 

ובתוצאות  מוחשיות  בתופעות  מתרכזים  הקונבנציונאלית 

בשיקוליה  בחשבון  לוקחת  האורגנית  החקלאות  מידיות. 

מקסימום של מרכיבי טבע ואומרת שנזקים לטבע ולאדם 

מורגשים בהרבה מקרים 

לאחר זמן רב. 

גידול  או  חקלאי  ענף  רק  לא  היא  האורגנית  החקלאות 

נוסף, אלא ראשית כל מלאכת מחשבת. היא יסוד חשוב 

לקיום  בהתיחסותנו  הטבע,  את  בהבנתנו  חיינו,  בתפיסת 

מצוות, בהתיחסותנו לכלל האנושות.

למרות מה שנאמר על צדקת הדרך 

חייבים  האורגנית,  החקלאות  של 

שלא  המציאות  עם  להתמודד 

יש  עתה.  לעת  עיניננו  את  מעודדת 

לקדם  כדי  דרכים  לחפש  זאת  בכל 

בארץ  האורגנית  החקלאות  את 

ובעולם.

לבצע  אפשר  אי  כזאת  מהפכה   .1

מחשבתי,  מהפך  דרוש  יד.  כלאחר 

בעיקר  ורחבה,  עמוקה  הבנה  דרושה 

במנהיגות, להוכיח הכל באופן מעשי. 

הדבר הוא במידה גדולה בניגוד לדרך 

כלל  שבדרך  הישראלית  המחשבה 

עובדות  ובקביעת  בפשטנות  פוסקת 

לאחר זמן קצר.

לטווח  מחשבה  ניסיון,  לימוד,  דרוש   .2

את  לשנות  בכדי  חזון  דרוש  ארוך, 

שהבעיה  להבין  יש  העכשווי.  המצב 

בעיה  אלא  פרטית,  או  מקצועית  אינה 

לכלל  ראשונה  ממדרגה  בריאותית 

האנושות.

מספיק  בלתי  מזון  ייצור  של  במצב   .3

בעולם אין לנו הזכות המוסרית לדרוש 

להעביר את כלל הייצור הקונבנציונאלי 

להפחית  עלולים  אנו  כי  לאורגני, 

שחלק  בזמן  וזאת  הייצור,  כמות  את 

היום,  רעבה.  העולם  מאוכלוסית  ניכר 

אורגנית  בחקלאות  היבולים  בממוצע 

למשל  כמו  מעודדות,  עובדות  גם  יש  אך  נמוכים.  יותר 

היבולים  שבהם  שונים  ירקות  וסוגי  בננות  אבוקדו,  גידול 

משתווים.

רגישים  להיות  צריכים  במדינה  המרכזיים  המוסדות   .4

למצב, חייבים לחפש את הדרכים להתפתחות החקלאות 

האורגנית, לא לשינוי מידי אלא הדרגתי. מדובר בעידוד 

החקלאות והחקלאי האורגני, עידוד הציבור הכללי, ועוד. 

כוונתי שיש לפתח את החקלאות האורגנית לטובת תושבי 

ישראל בפרט ולכלל האנושות בכלל. חשוב מאד שכל זה 

יעשה ברוח טובה, בהבנה הדדית, בידידות, ברוח היהדות 

ובשלום, ואז נשיג את מטרתנו המשותפת. אנו רואים את 

עצמנו לא כאינטרסנטים אלא כשליחים של מסר אנושי 

שהוא כולו אמת ומשרת את הכלל.

  

יהי רצון שה‘ יתברך יתן לנו את העוז והכוח הנפשי והגופני 

להמשיך במצווה חשובה זאת!

החקלאות  את  לפתח  יש 
תושבי  לטובת  האורגנית 
ולאנושות  בפרט  ישראל 

בכלל.
יעשה  זה  שכל  מאד  חשוב 
הדדית,  בהבנה  טובה,  ברוח 
היהדות  ברוח  בידידות, 
ובשלום, ואז נשיג את מטרתנו 

המשותפת

מריו לוי בהרצאתו לתלמידי החוג לביולוגיה
צילום: קשרי חוץ בר אילן
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במהלך האביב האחרון, נחצה גבולה המערבי של ישראל, 

ממצרים.  קרואים  בלתי  אורחים  של  עצום  מספר  ידי  על 

עבודה  חיפוש  למטרת  הגיעו  לא  האפריקאים  האורחים 

של  מהשפע  ליהנות  מנת  על  אלא  מדיני  מפלט  או 

ארצנו באביב. הכוונה היא כמובן לארבה המדברי ששמו 

המדעי - Schistocerca gregaria. באופן צפוי העיתונות 

עניין  הפכו  עניין  בעלי  וכמה 

שלא  היסטורי  למאורע  זה 

אף  והועלו  היסטרי  לומר 

לתת  לכת  מרחיקות  הצעות 

לצה"ל לטפל במהגרים הללו. 

פיתחת  לאזור  חדרו  הנחילים 

ניצנה ונעו צפון מערב במרחב 

צאלים  בואכה  עגור  חולות 

ולמרות שהיו יפים ומרשימים, 

משמעותי  נזק  הסבו  לא 

לאחר  האיזור.  לחקלאי 

נבלמו  ומהאדמה  מהאוויר  אינטנסיביים  כימיים  טיפולים 

הנחילים והודברו לחלוטין. יש לציין שאמנם סדרי הגודל 

שהיתה  האחרונה  בפלישה  מאשר  משמעותיים  יותר  היו 

אינם  הם  אולם,  ה-50)  שנות  של  מזאת  (ופחותה  ב-2004 

נחשבים לגדולים במיוחד במושגים של נחילי ארבה. רק 

לסבר את האוזן, בסוף שנות ה-80 התפתחו נחילי ארבה 

מערב  לכיוון  בהמשך  פלשו  והללו  ואתיופיה  סודן  באזור 

אפריקה. הרשויות במרוקו נדרשו לרסס אזור של כ-48,000 

קמ"ר (יותר מכפול משטחה של ישראל) וזה היה רק חלק 

קטן מהאזור הנגוע! הפלישה שהיתה אצלנו כיסתה אזור 

היותר,  לכל  קמ"ר,  של  בודדות  עשרות  של  גודל  בסדר 

כאשר רובם המכריע בשמורת הטבע של חולות עגור.

מי זה עולה מן המדבר?
אז מיהו אותו ארבה מדברי ומהיכן הוא מגיע?

קדים  רוח  נהג  וד'  מצרים  ארץ  על  מטהו  את  משה  "ויט 

את  נשא  הקדים  ורוח  הלילה...  וכל  ההוא  היום  כל  בארץ 

הארבה...ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את 

כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ" (שמות י' / יג‘ - טו‘)

הטבע  תופעת  את  היטב  מתאר  שמות  מספר  זה  תיאור 

נעזר  הארבה  הארבה.  להקות  נדידת  של  הדופן  יוצאת 

והתפשטות  נדידה  לצורך  אויר  מזג  ובמערכות  ברוחות 

התפוצה  חדשים.  לאיזורים 

הארבה  של  השגרתית 

המדברי היא במדינות הסהל 

מאלי,  מאוריטניה,  (סנגל, 

אריתריאה  סודאן,   , ניגריה 

בהמשך,  שנראה  כפי  ועוד). 

בתנאים מסוימים, האוכלוסיה 

מתפשטת למדינות נוספות.

הארבה  פריט  חי  רגיל  במצב 

בצורה יחידאית (סוליטרי) (ולא 

הימנעות  תוך  ענק),  כנחיל 

מבני מינו, כאשר מפגש בין הפריטים מתרחש רק לצורך 

מקבלות  הנימפה  דרגות  הפרטים  באותם  הזדווגות. 

חום- צבע  מקבל  המכונף  והבוגר  חרגול  כשל  ירוק  צבע 

היטב  המשתלבים  הסוואה  צבעי  של  תבנית  עם  אפור 

ובצפיפות  בנחילים  החיים  הפרטים  כידוע  הסוואנה.  בנוף 

מקבלים בבגרותם צבע ורוד המשתנה לצהוב עז על רקע 

דגם צבעי ההסוואה (הנימפות בצבע צהוב-שחור – ראה 

המופעים  שני  בין  חיצוניים  הבדלים  עוד  ישנם  בתמונות). 

אך יש צורך במומחיות כדי להבחין בכך.

ביולוגיים  הבדלים  בשל  וכן  ניכרים  הבדלים  אותם  בשל 

הללו  המופעים  לשני  להתייחס  בעבר  נהוג  היה  נוספים, 

מסויימים  שמינים  היתה  והסברה  לחלוטין  שונים  כמינים 

המופע  בעלי  ושהמינים  נחילים  וליצור  להתלהק  נוטים 

עם  הקושי  לעולם.  מתקבצים  ואינם  יחידאים  הם  הירוק 

תאוריה זו היה להסביר להיכן נעלמים באופן מחזורי אותם 

ה"מינים" שיוצרים את הנחילים. שורה של תצפיות וניסיונות 

ְגֻבֶלָך (שמות י‘, 4) ה בִּ ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרבֶּ
על התקהלות ארבה מדברי
עמית שדה, שירות שדה בכיר ביו-בי

העיתונות וכמה בעלי עניין הפכו את נחילי הארבה שהגיעו לישראל באביב האחרון 
למאורע היסטורי שלא לומר היסטרי והועלו אף הצעות מרחיקות לכת 

כמו - לתת לצה“ל לטפל במהגרים הללו
עמית שדה, עם כמה עובדות שלא ידעתם על הארבה
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מעבדה הביאו לשינוי התאוריה ולהבנה שלמעשה מדובר 

באותו המין (ישנם מספר מיני ארבה בעלי תכונה כזאת) 

האוכלוסיה.  לצפיפות  בתגובה  קיצוניים  שינויים  שעובר 

אחרים  וחוקרים  רוסי-בריטי  אנטמולוג  אובארוב,  בוריס 

כ-85  לפני  הארבה  של  המופע  שינויי  תאוריית  את  הציעו 

מיני  בני  חגבים  התאוריה  על-פי  לתופעה.  כהסבר  שנים 

להשתנות  מסוגלים  השונים,  הארבה 

כתגובה  הביולוגיות  בתכונותיהם 

של  ספקטרום  ישנו  ולמעשה  לסביבה 

שני  שבין  תכונות  בעלי  ביניים  מופעי 

מופעי הקיצון – היחידאי והלהקתי.

חשוב לציין שאותם הבדלים לא נובעים 

המין  באותו  מדובר  שהרי  גנטי  משוני 

(פנוטיפ)  ביטוי  לידי  שבאות  והתכונות 

המונח  לסביבה.  כתגובה  משתנות 

פלסטיות  נקרא  זו  ליכולת  הביולוגי 

פנוטיפית וקיים גם במיני חרקים אחרים, 

כנימות  היא  החקלאות  מתחום  ביותר  הידועה  הדוגמה 

עלה – שעשויות להופיע כמכונפות או חסרות כנף, תלוי 

בעיקר בצפיפות האוכלוסיה. 

כלל ופרט וכלל
מה גורם לשינוי הפנוטיפי? ובכן עיקר השינוי נגרם על ידי 

גירויים חיצוניים כגון מגע (צפיפות גבוהה = יותר מגע אחד 

התהליך  וראייה.  נדיפים)  והורמונים  (פרומונים  ריח  בשני), 

מתרחש  ללהקתיים  הופכת  יחידאים  אוכלוסיית  שבו 

מזג  ובראשונה  בראש  זאת:  מכתיבים  הסביבה  כשתנאי 

מחד  צמחיה  שפע  יש  מאוד  גשומות  בשנים   – האויר 

הארבה  שם  לחה  (אדמה  מאידך  להטלה  טובים  ותנאים 

מטיל את הביצים), אלו מאפשרים קיום של מספר מחזורי 

המביא  נתון  באוכלוסיה  לעליה  ותורמים  בשנה  רבייה 

לעליה בצפיפות. בנוסף, אחת מתכונות 

גשם  המורידות  אוויר  מזג  מערכות 

החגבים  מתכנס.  בהם  שהאוויר  היא 

הרוחות  משטר  על  הרבה  מסתמכים 

ממערכות  ומושפעים  תעופתם  בעת 

אלה התורמות להתכנסותם שלהם.

החגבים  עולה,  האוכלוסיה  כשצפיפות 

ראיה,  (מגע,  השני  את  אחד  מרגישים 

אשר  פיזיולוגי  סיגנל  נוצר  וכך  ריח) 

משרה תהליכים המשנים את הפנוטיפ 

הוא  המופע  משינויי  אחד  החגב.  של 

העובדה שחגבים להקתיים נמשכים אחד לשני ולקבוצה 

לשינוי  הפיזיולוגי  הגירוי  את  יותר  עוד  מגביר  וזה  כולה 

רביה  קצב  להקתיים  שלחגבים  הוא  נוסף  שינוי  המופע. 

גבוה יותר דבר אשר מגביר אף הוא את התהליך.

אותו,  הופכות  שינוי,  שעוברות  תכונות  אותן  בארבה, 

בתנאים  לתפקד  משופרות  יכולות  בעל  לחרק  למעשה, 

של שפע מזון אקראי וצפיפות אוכלוסיה גבוהה. בין היתר 

משך התפתחות הדור מתקצר והוא אף מדלג על דרגת 

ארבה מדברי מתחמם בשמש על שיח רותם המדבר. שימו לב לצבע הצהוב העז שאופייני למופע זה

במצב רגיל חי פריט הארבה 
(ולא  יחידאית  בצורה 
הימנעות  תוך  ענק)  כנחיל 
מפגש  כאשר  מינו,  מבני 
רק  מתרחש  הפריטים  בין 

לצורך הזדווגות
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התכונות  כן,  כמו  לבוגר.  להפוך  בדרכו  אחת  התפתחות 

והשימוש  השומן  אגירת  שקצב  לכך  מביאות  המטבוליות 

ברעב  צורך  יש  (כמובן  משופר  לתעופה  כאנרגיה  בו 

לחלוטין.  משתנה  שלו  ההתנהגות  דפוס  ובנוסף  מוגבר) 

לתוך  ונזרק  יחידאי  במופע  חגב  נלקח  במעבדה  בניסוי 

חגב  אותו  בתחילה  להקתיים.  פרטים  עשרות  שבו  כלוב 

משעה  פחות  בחלוף  אולם  מחבריו  ונמנע  מרחק  שמר 

להבחין  היה  ניתן  לא  יותר  ומאוחר  השתנתה  התנהגותו 

בהבדלי התנהגות ביניהם. באופן 

כללי ניתן לומר שהמופע היחידאי 

הוא בעל נטייה להתקיים בהסתר 

בעוד המופע הלהקתי נמשך לבני 

מינו ומושפע מאוד מהתנהגותם.

אחד מסוגי ההתנהגות הבולטים 

חגב  תעופה.  הוא  שמשתנים 

ועושה  לעוף  מרבה  אינו  יחידאי 

החשיכה  בשעות  לרוב  זאת 

ולצרכי חיפוש הזדווגות. לגירויים 

על  השפעה  הרבה  אין  חיצוניים 

לעומת  לעופף.  נטייתו  מידת 

זאת, החגבים הלהקתיים מרבים 

האור  בשעות  בעיקר  לעופף, 

הם  גבוהות.  כשהטמפרטורות 

או  חדשים  משאבים  מציאת  נדידה,  לצרכי  מעופפים 

מסיבות לא ברורות אחרות. גירויים חיצוניים משפיעים מאוד 

הטמפרטורה  וכאשר  תעופה  ו/או  בקפיצה  תגובתם  על 

אותם.  מקפיצה  כמעט  תנודה  כל  גבוהים  האור  ועוצמת 

חבריו  את  ומדרבן  מגרה  לעוף  שמתחיל  אחד  חגב 

עד  ממריאים  חגבים  ויותר  יותר  בהדרגה  וכך  בעקבותיו 

לשלב בו הנחיל כולו בתעופה.

יש לציין שהארבה מעופף מצויין ומסוגל לעבור מרחקים 

שהוזכרה  ה-80  שנות  סוף  של  הארבה  במגיפת  עצומים. 

אפריקה  ממערב  לחצות  שהצליחו  פרטים  נצפו  לעיל, 

את האוקיינוס האטלנטי והגיעו לקריביים, מרחק של יותר 

הארבה  שהוזכר,  כפי  עצירה!  ללא  רצופים  ק"מ  מ-5,000 

יודע לנצל את הרוחות לטובתו ולרכב על זרמי אויר.

הנטיה לעופף
להמריא  הנטייה  אל  ובייחוד  ההתנהגות  להבדלי  נחזור 

ולעופף. השינוי הפנוטיפי הזה מושך הרבה עניין מצד חוקרים 

ובבע"ח  בחרקים  ההתנהגות  מנגנוני  בלימוד  העוסקים 

(נוירוביולוגיה).  העצבים  מערכת  בחקר  ובייחוד  בכלל 

תכונת הפלסטיות הפנוטיפית הכל כך בולטת של הארבה 

אשר  המחקר,  בתחום  מצויינת  לחיית-מודל  אותו  הופכת 

העצבים?  מערכת  על  משפיעה  הסביבה  כיצד  בודק 

למערכת  קורה  בדיוק  מה  היא:  השאלה  דיוק,  וליתר 

העצבים של החגב שהופך אותו לחיה שמתנהגת אחרת? 

כי  (אם  והפיך  ביותר  מהיר  הזה  שהשינוי  שוב,  לזכור,  ויש 

ליחידאית).  להקתית  מהתנהגות  במעבר  ממושך  יותר 

הזכרנו שבחגבים הלהקתיים ההחלטה על תחילת תעופה 

זה  מצב  לחקות  ניתן  חיצוניים.  מגירויים  מאוד  מושפעת 

במעבדה ולגרום לחגב להתחיל לעופף על ידי מתן גירוי 

לראש  המכוון  אויר  זרם  של 

נמצא  ניסוי  באותו  החגב. 

שהסיכוי לקבל תחילת תעופה 

בהרבה  גבוה  להקתי  בחגב 

משהו  כלומר  יחידאי.  מבחגב 

הסנסורית  העצבים  במערכת 

גירויים  ומוליכה  הקולטת  (זו 

חיצוניים - ראייה, שמיעה, מגע 

וכד') עובר שינוי או מודולוציה 

שכתוצאה  כך  לידי  ומביא 

תהיה  התגובה  נתון  מגירוי 

או  יחידאי  חגב  עבור  שונה 

להקתי. באותו הניסוי, הוקלטה 

מתאי  החשמלית  הפעילות 

המוליכים  (נוירונים)  העצב 

הפעילות  שדפוס  ונמצא  החגב  מוח  אל  הרוח  גירוי  את 

שונה עבור אותו גירוי. תוצאות דומות הושגו גם בהקלטת 

(למי  הראייה  ממערכת  נוירונים  של  החשמלית  הפעילות 

קלה  היא  גדולים  חרקים  של  מנוירונים  הקלטה  ששואל, 

באופן יחסי בזכות גודלם של הנוירונים והעובדה שסידורם 

פעילות  הקלטת  המאפשר  דבר  קבוע.  די  הוא  האנטומי 

מפרוסת  ולא  טבעית  יחסית  המתנהג  מבע"ח  חשמלית 

מוח למשל כפי שעושים לרוב ביונקים. למרות זאת, בסוף 

יכול  מה  כן,  אם  לעצמו).  יחזור  לא  כבר  החגב  התהליך 

לגרום לשינוי כזה בטווח מיידי?

נוירו- הנקראת  חומרים  קבוצת  היא  לכך  התשובה 

העצבים  במערכת  פועלים  הם  כי   – נוירו  מודולטורים. 

בתוך  הפונקציה  לשינוי  גורמים  הם  כי   – ומודולטורים 

מערכת קבועה. ישנם רבים כאלה גם במוחנו שלנו ולשם 

כך אביא דוגמה. נניח שאתם מאוד רעבים והשכן שלכם 

עושה על האש (וסליחה מכל הצמחוניים – תדמיינו שהשכן 

היא  העשן  מריח  שתתקבל  התגובה  טבעול),  קבב  מכין 

תחושת רעב, התכווצות בטן ופנטזיה על הסטייק. לעומת 

האש  על  ארוחת  בעצמכם  סיימתם  עתה  זה  אם  זאת, 

דשנה והשכן ידליק את המנגל, כעת הריח לא יגרה אתכם 

ואולי אף יגרום לכם לאי נוחות. הגורם להבדל בתגובתכם 

היחידאי  המופע  בין  ההבדלים 

נובעים  לא  הלהקתי  למופע 

באותו  מדובר  שהרי  גנטי  משוני 

לידי  שבאות  והתכונות  המין 

כתגובה  משתנות  (פנוטיפ)  ביטוי 

ליכולת  הביולוגי  המונח  לסביבה. 

והיא  פנוטיפית  פלסטיות  נקרא  זו 

קיימת גם במיני חרקים אחרים
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הוא שכתוצאה מהשובע המוח 

שלכם הפריש נוירומודולטורים 

ועוד  דופאמין  סרוטונין,  כגון 

שהביאו לשינוי בתגובה לאותו 

נוסף  נוירומודלטור  הגירוי. 

אדרנלין.  הוא  לכולם  המוכר 

במצבי  המופרש  זה  חומר 

מגוון  מפעיל  ולחץ  סכנה 

תגובה  לצורך  בגוף  מערכות 

גם  משפיע  היתר  ובין  לסכנה 

שקרוי  (מה  ההתנהגות  על 

"fight or flight" – הילחם או 

ַרח). בְּ

דומה  חומר  יש  לחרקים  גם 

והוא  סכנה  במצבי  המופרש 

בדומה  אוקטופאמין.  נקרא 

גם  יונקים,  אצל  לאדרנלין 

הוא מביא לעלייה בקצב הלב, 

להתכווצות שרירים חזקה יותר, 

לפירוק  מטבוליים,  לשינויים 

מאגרי שומן ועוד. אוקטופאמין 

דפוסי  על  גם  משפיע 

ובעיקר  בחרקים  ההתנהגות 

 "flight" של  לתוצאה  מביא 

(ברח). נמצא שהזרקת אוקטופאמין למערכת העצבים של 

חגב יחידאי גורמת לשינויים בדפוסי הפעילות החשמלית 

שלה, מה שמביא לדפוס פעילות דומה מאוד לשל חגב 

תחילת  לקראת  מזאת,  יתרה  להקתי. 

התעופה מופרש אוקטופאמין באתרים 

את  מכינים  אשר  החגב  בגוף  שונים 

המערכות הפיזיולוגיות למצב התעופה 

ומשנים  משפיעים  היתר  ובין  התובעני 

את תגובת המערכת הסנסורית, שכפי 

שציינתי מתפקדת באופן שונה בארבה 

יחידאי לעומת להקתי. 

אוקטופאמין מופרש במערכת העצבים 

נוירונים  מקבוצת  החגב,  של  המרכזית 

בשם  ייחודיות  תכונות  ובעלת  ידועה 

ישנו  אכן  האם  לברר  לנו  נותר  כעת   .DUM neurons

מנת  על   DUM תאי אותם  של  הפעילות  בדפוס  הבדל 

המאסטר  בעבודת  התמונה.  את  יותר  או  פחות  להשלים 

של  בהנחייתו  תל-אביב  באוניברסיטת  שנעשתה  שלי 

הבדלים  קיימים  אכן  האם  בחנתי  אילי,  אמיר  פרופסור 

המדמים  מיוחדים  בכלובים  גידלנו  החגבים  את  כלשהם. 

את תנאי הסביבה המביאים למופע היחידאי או הלהקתי. 

הקלטה  כדי  תוך  סנסוריים  גירויים  של  הדמיות  בסדרת 

חשמלית של הפעילות החשמלית בתאי ה-DUM, מצאנו 

תאים  שבו  באופן  הבדלים  קיימים  שאכן 

אלו מגיבים לגירוי סנסורי וכתוצאה מכך 

מפרישים ככל הנראה כמויות שונות של 

משפיע  בתורו  שכאמור,  אוקטופאמין 

וביניהם  החגב  בגוף  אחרות  מערכות  על 

על המערכת הסנסורית. כך אם כן נוצר 

מהסביבה  הגירוי  שבו  חיובי  משוב  מעגל 

תאי  את  יותר  חזקה  בצורה  מפעיל 

משפיעים  בתורם  אשר  האוקטופאמין 

ומביאים  הסנסורית  המערכת  על  חזרה 

משרת  זה  כל  כאשר  לסביבה,  יותר  חזקה  לתגובה  שוב 

יש  זו.  תובענית  להתנהגות  המעופף  החגב  את  ומתאים 

לציין שכמובן שילוב המערכות השונות ויחסי הגומלין ביניהם 

מורכבים מאוד וישנם עדיין נושאים רבים שלא פוענחו. עם 

זאת הידע הרב שהצטבר יכול לתרום להבנתנו ולפיתוח 

כלים להתמודדות עם תופעת הטבע יוצאת הדופן הזאת 

שמהווה איום כלכלי על מדינות רבות בעולם.

ההבדלים החיצוניים בדרגת הנימפה של הארבה המדברי. מימין- נימפה של המופע הלהקתי בעלת צבע 
צהוב שחור לעומת הנימפה של המופע היחידאי שלה בצבע ירוק אחיד

יכול  שהצטבר  הרב  הידע 
ולפיתוח  להבנתנו  לתרום 
עם  להתמודדות  כלים 
יוצאת  הטבע   תופעת 
הדופן הזאת שמהווה איום 
רבות  מדינות  על  כלכלי 

בעולם
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מי הם הניאוניקוטינואידים?
מכונים  אשר  החרקים,  קוטלי  ההדברה  חומרי 

לקבוצה  נחשבים   ,(Neonicotinoids) ניאוניקוטינואידים 

החשובה ביותר של קוטלי חרקים שהושקה בשוק האגרו-

רשומים  הם  הסינתטיים.  הפירתרואידים  מאז  כימיקלים 

בעיקר  ומשמשים  הגלובוס  ברחבי  מדינות  בכ-120  כיום 

כנימות  עלה,  כנימות  דוגמת:  מוצצים  חרקים  להדברת 

 Jeschke et al.) עש, כנימות קמחיות, ציקדות, ותריפסים

.(2011

לשוק,  הניאוניקוטינואידים  של  חדירתם  קצב  להמחשת 

ניתן לראות כי ב-1990, לפני השקתו של הניאוניקוטינואיד 

שהיקפו  החרקים  קוטלי  שוק  כלל  ('קונפידור'),  הראשון 

העולמי עמד על כ- 7.9 מיליארד יורו, 43% זרחנים-אורגנים, 

18% פירתרואידים, ו – 16% קרבמטים. בשנת 2008, בהיקף 

הניאוניקוטינואידים  הגיעו  יורו,  מיליארד  כ-6.3  של  שוק 

לנתח שוק של 24% על חשבון הזרחנים האורגנים שירדו 

 Jeschke et al.) 10.8%-ל-13.6% והקרבמטים שהצטמקו ל

הניאוניקוטינואידים  הגדילו  הזרעים  עיטוי  בתחום   .(2011

לעשות: משוק עולמי של 155 מיליון יורו בשנת 1990, אשר 

רובו ככולו התבסס על קרבמטים (77%), התפתח שוק של 

957 מיליון יורו אשר 80% ממנו מהווים הניאוניקוטינואידים 

.(Jeschke et al. 2011)

בישראל רשומים ונפוצים שישה תכשירי הדברה מקבוצת 

הניאוניקוטינואידים. הם מפורטים בטבלה מס' 1.

טבלה מס' 1: 

תכשירי הדברה מקבוצת הניאוניקוטינואידים הנפוצים 

בישראל.

אליה וקוץ בה
ניאוניקוטינואידים ופרוקי רגליים מועילים 

ד"ר שמעון שטיינברג, מנהל מו"פ ביו-בי

בעקבות ראיות מדעיות שהציגו את ההשפעות השליליות של ניאוניקוטינואידים, השעה 
האיחוד האירופי את השימוש בחלקם בגידולי שטח פתוח שפריחתם מושכת דבורים. 
השעייה זו אמורה להיכנס לתוקף מה-1 לדצמבר 2013 ד"ר שמעון שטיינברג, מסביר 

את השפעת הניאוניקוטנואידים על פרוקי רגליים מועילים

שם 
מסחרי

מזיקי מטרה שם גנרי
עיקריים

אופן יישום 
נפוץ

קונפידור 
ודומיו *

Imidacloprid כנימות עש, כנימות
עלה, כנימות קמחיות

ריסוס, הגמעה

ריסוס, הגמעהכנימות עשThiamethoxamאקטרה

ריסוסכנימות עלהThiaclopridקליפסו

ריסוסכנימות עש, כנימות מגןAcetamipridמוספילן

כנימות עש, כנימות Dinotefuranאיפון
קמחיות

ריסוס

פסילת האגס, Clothianidinקלאץ'
ציקדה ירוקה, עש 

התפוח

ריסוס

אשר  החרקים,  קוטלי  ההדברה  חומרי 
נחשבים  ניאוניקוטינואידים,  מכונים 
לקבוצה החשובה ביותר של קוטלי חרקים 
מאז  האגרו-כימיקלים  בשוק  שהושקה 

הפירתרואידים הסינתטיים. 
ברחבי  מדינות  בכ-120  כיום  רשומים  הם 
להדברת  בעיקר  ומשמשים  הגלובוס 
עש,  כנימות  עלה,  כנימות  דוגמת  חרקים 

כנימות קמחיות, ציקדות, ותריפסים

.(me too) קיימים בשוק תכשירים נוספים של אותו חומר פעיל *
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של  העולמי  השוק  היקף  נאמד   2009 בשנת 

הניאוניקוטינואידים ב- 2.6 מיליארד דולר ארה"ב. מכירות 

הסדר):  (לפי  כשלאחריו  ממנו   41% היוו  'קונפידור'  ה 

 Jeschke) 'אקטרה', 'קלאץ', 'מוספילן', 'קליפסו' ו- 'איפון'

.(et al. 2011

של  הפעולה  מנגנון 

על  מבוסס  הניאוניקוטינואיד 

קשירה חזקה של המולקולות 

(ֶרֶצפטורים)  לקולטנים  שלו 

במערכת  האצטילכולין  של 

של  המרכזית  העצבים 

החרק. אצטילכולין הינו מוליך 

שמשוחרר  (כימי)  נוזלי  עצבי 

עצב  תא  בו  אתר  בכל 

מסתיים ברקמת שריר שלד. 

למבנים  מכוון  האצטילכולין 

קטנים על תאי השריר, אשר 

של  במולקולות  מכוסים 

על  מופעלים  אלו  קולטנים  כאשר  תקין,  במצב  קולטנים. 

ידי האצטילכולין, הם גורמים לתחילתו של קישור מולקולרי 

בתוך תאי השריר, אשר גורם לו, בסופו של דבר, להתכווץ. 

הניאוניקוטינואיד  על-ידי  האצטילכולין  קולטני  חסימת 

גורמת להצטברות בלתי נשלטת של אצטילכולין במערכת 

של  הנורמלית  ההעברה  את  הופך  אשר  דבר  העצבים, 

שדרים במערכת העצבים לבלתי אפשרית. כך, בריכוזים 

נמוכים, גורם הניאוניקוטינואיד לעירור עצבי בלתי מבוקר 

למוות  מביא  הוא  גבוהים  בריכוזים  ואילו  המטרה  בחרק 

ביתר-יעילות  פועלים  הניאוניקוטינואידים  שיתוק.   עקב 

במערכות העצבים של פרוקי רגליים לעומת בבעלי חוליות 

לפיכך הם נחשבים סלקטיביים בכל הקשור להשפעה על 

האחרונים.

לעמוד  ניסו  רבים  מחקרים 

בשנים האחרונות על השפעתם 

של הניאוניקוטינואדים, בדרכי 

יישום שונות, על פרוקי רגליים 

טפילים  (טורפים,  מועילים 

מקצת  יובאו  להלן  ומאביקים). 

הללו  המחקרים  מממצאי 

מקורי  מידע  בצרוף  בעולם 

ביו-בי.  בחברת  שהצטבר 

ודרכים  מסקנות  ידונו  לבסוף 

להמשך מחקר ובחינה מעשיים 

בדבר שילוב ניאוניקוטינואידים 

האבקה  ובשרותי  ביולוגית-משולבת  הדברה  בממשק 

מבוססי דבורת הבומבוס. 

השפעות ניאוניקוטינואידים על טורפים 
טורפים (חרקים ואקריות) עלולים להיות מושפעים לרעה 

מניאוניקוטינואידים תחת הנסיבות האפשריות הבאות:

רקמת  או  צוף  או  פרחים  מאבקת  ניזונים  הם  כאשר  א. 

דבורת בומבוס יוצאת עטופת אבקה מפרח קישוא זכרי

בריכוזים נמוכים גורם הניאוניקוטינואיד 
בחרק  מבוקר  בלתי  עצבי  לעירור 
הוא  גבוהים  בריכוזים  ואילו  המטרה, 

מביא למוות עקב שיתוק.  
הניאוניקוטינואידים פועלים ביתר

פרוקי  של  העצבים  במערכות  יעילות 
רגליים
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את  צורכים  כאשר  ב.  הפעיל;  מהחומר  שהזדהמו  עלה 

החומר הפעיל בעת הזנה ישירה מנוזלי הצמח; ג. כאשר 

הם ניזונים מטרף שניזון מעלווה מזוהמת בחומר הפעיל או 

הצמח  של  ההובלה  ממערכת  ניזון 

החומר  של  שאריות  נמצאות  שבה 

.(Cloyd & Bethke 2011) הפעיל

והחמישית  הרביעית  הזחל  דרגות 

 Harmonia axiridis המושית  של 

מהרקמה  ישיר  באופן  ניזונות 

זחלים  תירס.  נבטי  של  הצמחית 

מהדרגות הללו נחשפו במשך שש 

שעות לנבטי תירס, אשר מהם הם 

שטופלו  בזרעים  ושמקורם  נזונים 

סימנים  'קלאץ'.  וב-  'אקטרה'  ב- 

אופייניים להשפעה של החומרים (רעידות בלתי רצוניות, 

מהזחלים.   72% ב-  נצפו  קואורדינציה)  ואובדן  שיתוק 

זחלים  בין  הללו  הסימפטומים  מבחינת  הבדל  נמצא  לא 

היה  'קלאץ'  ה-  ששבעו.  לכאלה  הטיפול  טרם  שהורעבו 

של  תמותה   80% ל-  והביא  'אקטרה'  מה-  יותר  ארסי 

הזחלים המטופלים לעומת 53%, בהתאמה. הסימפטומים 

אשר  הביקורת  בקבוצת  נצפו  ולא  כמעט  והתמותה 

טופלו  שלא  בזרעים  היה  שמקורם  התירס  מנבטי  נזונה 

.(Moser & Obrycki 2009) ,בניאוניקוטינואידים

בניסוי נוסף ניזונו בוגרים של ארינמל ירוק, בתנאי חממה, 

מפלט  צמח  שמהווה  הכוסמת  צמח  פרחי  של  צוף  על 

פשפשים  (מושיות,  שונים  טורפים  עבור  לצוף  ומקור 

'קונפידור'  ב-  טופלה  הכוסמת  ארינמלים).  טורפים, 

 10 כעבור  כפול.  ובמינון  מקובל  מסחרי  במינון  בהגמעה 

ימים נותרו בחיים בטיפול הביקורת 79% מהפרטים, במינון 

הרגיל נותרו בחיים 14% תוך הפגנת רעידות שרירים בלתי 

רצוניות ואילו במינון הכפול נותרו בחיים רק 6% שהדגימו 

 Rogers et) סימפטומים דומים לאלה תחת המינון הרגיל

.(al. 2007

הקורים  אקרית  להתפרצות  הסיבות  את  שבדק  מחקר 

Tetranychus schoenei על עצי elm (אולמוס או ּבּוקיצה) 

ב Central Park בניו-יורק, הניח כי מתן 'קונפידור' לעצים 

לתופעה,  הסיבה  הנראה  ככל  היה  הזרקה  באמצעות 

דרך  והן  הצמחית  האקרית  של  הפוריּות  עידוד  בגלל  הן 

של  הטבעיים/מקומיים  הטורפים  על  שלילית  השפעה 

האקרית. מבחני מעבדה לבירור הנחות העבודה הללו הראו 

כי הפוריות של האקרית הצמחית הייתה אכן גבוהה באופן 

לעומת  ב-'קונפידור'  שטופלו  מעלים  כשניזונה  מובהק 

פוריותה בהזנה על עלים שלא טופלו בחומר. אורך החיים 

של האקרית, לעומת זאת, לא הושפע מהטיפול הזה. כמו-

כן, כשנחשפו המושית Stethorus punctillum והארינמל 

פוטנציאליים  טורפים  שניהם   ,Chrysoperla rufilabris
הצמחית,  האקרית  של 

למשך 3.5 שעות לאקריות 

שניזונו על עלים שטופלו 

הדגימו  בקונפידור, 

מובהקת  ירידה  שניהם 

(מספר  הטריפה  בכושר 

שנטרפות  אקריות 

התנועה  ובכושר  לשעה) 

בהשוואה  לשנייה)  (מ"מ 

על  שניזונו  לטורפים 

אקריות צמחיות על עלים 

.(Szczepaniec et al. 2011) 'שלא טופלו ב-'קונפידור

השפעות ניאוניקוטינואידים על טפילים
טפילים עלולים להיות מושפעים לרעה מניאוניקוטינואידים 

(בריסוס,  ההדברה  חומרי  יישום  א.  הבאות:  הסיבות  בגין 

הגמעה או דרך עיטוי זרעים) מפחית משמעותית אוכלוסיית 

להחזיק  מסוגלת  שאינה  לרמה  (=המזיק)  הפונדקאי 

בעקבות  הפונדקאי  איכות  ב.  הטפיל;  של  אוכלוסייה 

החשיפה לחומר ההדברה הופכת אותו ללא ראוי להטלה 

 predatory host) על-ידי נקבת הטפיל; ג. הזנה טורפנית

את  לחשוף  עלולה  הפונדקאי  את  הטפיל  של   (feeding

עדויות  הצטברו  האחרונות  בשנים 
מוצקות בדבר השפעות ריכוזים תת-
תמותתיים של החומרים הללו בכיוון 
של: הפחתה ביכולות למידה, בשיחור 
דבורי  אצל  הן  ובהתמצאות  מזון 

הדבש והן אצל דבורת הבומבוס

האבקה בשקדים על ידי בומבוס
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בפונדקאי  שנקלטו  ניאוניקוטינואידים  לשאריות  הראשון 

לגבי  שנאמר  כמו  ד.  המטופל;  מהצמח  הזנה  כדי  תוך 

הטורפים, כאשר ניזונים מצוף פרחים שהזדהם מהחומר 

.(Cloyd & Bethke 2011) הפעיל

צירעת  של  בוגרים  חשפו   (2007) וחובריה   Krischik

קמחית  של  טפיל   Anagyrus pseudococci האנגירוס, 

הכוסמת  צמח  שבפרחי  לצוף  הגפן,  וקמחית  ההדר 

אשר טופל במינון רגיל (ככתוב בתווית) ובמינון כפול של 

'קונפידור' שיושמו בהגמעה. יום לאחר החשיפה שרדו רק 

38% של צרעות במינון הרגיל, 17% תחת המינון הכפול ו- 

98% שרדו בביקורת של הפרחים הלא מטופלים. ב- 88% 

של  סימפטומים  נצפו  הרגיל  למינון  שנחשפו  מהצרעות 

עוויתות ורעידה בלתי רצונית וב- 94% מהצרעות בהשפעת 

כל  נרשמו  לא  בביקורת  זאת  לעומת  הכפול.  המינון 

בצוף  'קונפידור'  ה  שאריות  ניתוח  שכאלה.  סימפטומים 

לפרח   (ppm) מיליון  חלקי   6.6 של  רמה  גילה  בפרחים 

במינון הרגיל, ppm 12.3 לפרח במינון הכפול ו- 0 שאריות 

לפרח בצמחים הלא מטופלים.

טבלה מספר 2 מציגה מקבץ של ממצאים בדבר השפעת 

(טורפים  הטבעיים  מהאויבים  חלק  על  ניאוניקוטינואידים 

מהטבלה  ביו-בי.  על-ידי  ומיושמים  שמיוצרים  וטפילים) 

עולה כי בוגרים של פשפש האוריוס, טורף תריפס הפרחים 

המערבי, רגישים לכל ארבעת הניאוניקוטינואידים שנבחנו. 

אינה  הטבק,  עש  טורף כנימת  סבירסקי,  אקרית  לעומתו 

ביישום  אפילו  הללו  מהחומרים  מאחד  לא  אף  מושפעת 

נפגעת  עלה,  לכנימות  טפיל  האפידיוס,  צירעת  ישיר. 

במיוחד מ- 'מוספילן' ו- 'איפון' ואילו צירעת האנגירוס, טפיל 

השלושה:  לכל  רגישה  הגפן,  וקמחית  ההדר  קמחית  של 

'מוספילן', 'קליפסו' ו- 'איפון'.

בדבר  מעבדה  בדיקות  ממצאי  רכוז   :2 מס'  טבלה 

על  הניאוניקוטינואידים  מקבוצת  הדברה  חומרי  השפעת 

בתי  בירקות  מסחרי  באופן  שמיושמים  טבעיים  אויבים 

צמיחה ובעצי פרי בשטח פתוח. היישום בוצע על-פי המינון 

נלקח  להלן  ההשפעה  דרוג  התכשיר.  בתווית  המומלץ 

ביולוגית  להדברה  הבינלאומי  בארגון  המקובל  מהמפתח 

(IOBC). בסוגרים, שיטת היישום של החומר: ישיר, עקיף 

הנתונים:  מקור  (בימים).  שארתי  אפקט  יבשה),  (=שארית 

ביו-בי.

.(harmless) .30% - 1 - לא פוגע תמותה הקטנה מ

.(slightly harmful) .2 - פגיעה מועטה 30-79% תמותה

3 - פגיעה בינונית 80-98% תמותה.

(moderately harmful)     

(harmful) .4 - פוגע 99-100% תמותה

*תלוי בגודל הצמח

השפעות ניאוניקוטינואידים על דבורי הבומבוס
מספר מאמרי סקירה שפורסמו לאחרונה הגיעו למסקנה 

כי אין עדויות מספיקות שמצביעות על תמותה ישירה של 

דבורים (דבורי דבש ודבורי בומבוס) בגין חשיפה לריכוזים 

ריאליים של ניאוניקוטינואידים בשדה. יחד עם זאת, בשנים 

האחרונות הצטברו עדויות מוצקות בדבר השפעות ריכוזים 

תת-תמותתיים (sub-lethal) של החומרים הללו בכיוון של: 

הן  ובהתמצאות  מזון  בשיחור  למידה,  ביכולות  הפחתה 

 Goulson) הבומבוס  דבורת  אצל  והן  הדבש  דבורי  אצל 

.(2013 van der Sluijs 2013

שפורסמו  סקירה  מאמרי  מספר 
אין  כי  למסקנה  הגיעו  לאחרונה 
על  שמצביעות  מספיקות  עדויות 
בגין  דבורים  של  ישירה  תמותה 
של  ריאליים  לריכוזים  חשיפה 

ניאוניקוטינואידים בשדה. 
'איפון''קליפסו''מוספילן''קונפידור'

פשפש 
האוריוס

4 (14 יום)4 (14 יום)4 (14 יום)1 (14 יום) *

צירעת 
האפידיוס

2 (14 יום)1 (14 יום)4 (14 יום)

אקרית 
הפרסימיליס

1 (עקיף)1 (3 ימים)4 (14 יום)2 (7 ימים)

אקרית 
סבירסקי

1 (ישיר)1 (ישיר)1 (ישיר)1 (ישיר)

מושית 
הקריפטולמוס

1 (עקיף)1 (ישיר)2 (14 יום)



ביו-דעת 

ביו-ביטאון סתיו 2013  18

בעקבות ראיות מדעיות שהציגו את ההשפעות השליליות 

שחומרים  והחשד  דבש  דבורי  על  ניאוניקוטינואידים  של 

היעלמות  לתופעת  בעקיפין,  או  במישרין  גורמים,  אלה 

הדבורים (Colony Collapse Disorder), הישעה האיחוד 

 imidacloprid, thiamethoxam :האירופי את השימוש ב

פתוח  שטח  בגידולי  זרעים  לעיטוי   clothianodin-ו

http://eur-lex.europa.eu/) דבורים  מושכת  שפריחתם 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:

מה-1  לתוקף  להיכנס  אמורה  זו  השעייה   .(0026:EN:PDF

לדצמבר 2013.

Gill וחובריו (2012) מצאו כי חשיפתן של עמלות ממושבות 

 imidacloprid בומבוס האדמה לריכוזי-שדה ריאליים של

בצוף פרחים, הביאה לירידה בכושר השיחור שלהן בסביבה 

טבעית. במיוחד הושפע לרעה כושרן של העמלות לאסוף 

אבקת פרחים ועקב כך התפתחו מושבות הבומבוס לאט 

יותר.

במסגרתה  סימולציה  ערכו   (2012) וחובריו   Whitehorn

חשפו מושבות של דבורי בומבוס בתנאי מעבדה לצמחי 

נמדדו  ובפרחיהם   imidacloprid-ב שטופלו  קנולה 

 (ppb) ריכוזים ריאליים של חומר ההדברה: 0-7 חלקי ביליון

למושבות  התאפשר  מכן  לאחר  באבקה.   ppb 6 ו-  בצוף 

החוקרים  בשדה.  ועצמאית  טבעית  רעייה  תוך  להתפתח 

 85% של  פחיתה  חלה  כי  גילו 

בייצור מלכות במושבות שנחשפו 

מושבות  ההדברה לעומת  לחומר 

הביקורת שלא נחשפו לו. כמו-כן 

נרשמה פחיתה מובהקת במשקל 

בחשיפה  המושבה  של  המצטבר 

לעומת   imidacloprid ל- 

הביקורת.

לעיל  שצוטטו  המחקרים  שני   

על  משלימה  עדות  מדגימים 

המזון  שיחור  ביעילות  ירידה  כי 

בגין  הבומבוס  דבורת  ידי  על 

חשיפה לריכוזי-שדה ריאליים של 

imidacloprid, משפיעה בסיכומו 

התפתחות  על  שלילית  דבר  של 

המושבה.

המידע  את  מביאה   3 מספר  טבלה 

ניאוניקוטינואידים  של  להשפעתם  באשר  בביו-בי  המצוי 

על דבורת הבומבוס. רואים שה- 'קונפידור' וה- 'אקטרה' 

הם הבעייתיים ביותר מבחינת השפעתם על הבומבוס. לא 

ניתן לשלב בו-זמנית בין החומרים הללו לבין יישום שרותי 

האבקה בגין האפקט השאריתי הארוך שלהם על הדבורה. 

לעומתם 'מוספילן', 'קליפסו' ו- 'איפון' ניתנים לשילוב עם 

שרותי ההאבקה בגידול.

הדברה  חומרי   5 של  השפעתם   :3 מספר  טבלה 

ניאוניקוטינואידים על דבורת הבומבוס בגידולי חממה. 

על  בהם  (בימים)  הזמן  למשך  מתייחסים  המספרים 

הכוורת להיות מחוץ למבנה טרם החזרתה לגידול. מקור 

הנתונים: ביו-בי.

סיכום ומסקנות
או  כך  משתלבים  הניאוניקוטינואידים  ההדברה  חומרי 

בגידולים  ביולוגית-משולבת  ההדברה  בממשק  אחרת 

הביולוגית-משולבת  ההדברה  כי  לציין  למותר  שונים. 

בהגדרתה מביאה לשימוש 

מושכל בקבוצת החומרים 

הזו, היינו: ממליצה על יישום 

הצורך,  בעת  רק  שלהם 

בכפוף להיתרי שימוש על 

ליצוא  חקלאית  תוצרת 

ובהתאם  המקומי  ולשוק 

האויבים  על  להשפעתם 

כן,  על  אשר  הטבעיים. 

של  ומבוקר  מדוד  יישום 

הוא- הניאוניקוטינואידים 

לממשק  המפתח  הוא 

ולשימור  נבון  עמידות 

שפעילים  טבעיים  אויבים 

בשטח.

שני  מזהים  אנו  להמשך, 

עיקריים  שדה  מחקרי 

אויבים  לשילוב  שמכוונים 

טבעיים פרוקי רגליים עם 'קונפידור' או דומיו. א. השפעת 

החומר על אקריות טורפות כוללניות שייחודן בכך שניזונות 

'קונפידור'
(הגמעה)

'אקטרה'
(ריסוס/
הגמעה)

'מוספילן' 
(ריסוס)

'קליפסו' 
(ריסוס)

'איפון' 
(ריסוס)

דבורת 
הבומבוס

1.5 יום1.5 יוםיומיים14/30 יום30 יום

דבורת בומבוס חוזרת לכוורת עמוסת אבקה צילום: אסף רחמים 

צמידות האבקה
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הצמחית.  ומהרקמה  פרחים  מאבקת  גם  חי  מטרף  לבד 

ככאלה הן עלולות לגלות רגישות לחומר הדברה סיסטמי 

לאקריות  היא  הכוונה  ה-'קונפידור'.  דוגמת  בצמח,  שנע 

טורפות מהסוג: Euseius שנבדקות בימים אלה כמדביר 

של  החלודה  ולאקרית  עש  לכנימות  אפשרי  ביולוגי 

בקרקע  'קונפידור'  של  הצטברות  השפעת  ב.  ההדר; 

כי  ידוע  פלפל.  בפרחי  האוריוס  פשפש  התבססות  על 

ל-'קונפידור' זמן מחצית חיים בקרקע שיכול לנוע בין 28 

ימים ל-1,250 ימים. מחקרים הראו שיישום רציף, שנה אחר 

שנה, של זרעים עטויים ב- imidacloprid הביא לרכוזים 

אחת  שנה  בקרקע,  החומר  של   ppb ל-18   6 בין  שנעו 

כאלה  זרעים  יישום  של  רצופות  שנים  שש  זריעה.  לאחר 

הביאו לריכוזים שנעו בין 18 ל- ppb 60, שנה אחרי היישום 

האחרון (Goulson 2013). לפיכך אנו מניחים כי 'קונפידור' 

שיושם בקרקע עלול להישאר בה זמן רב יחסית (במיוחד 

צמח  של  השורשים  שמערכת  וברגע  כבדה)  בקרקע 

לעלות  עלול  הוא  החומר  קיים  בו  לאזור  מגיעה  הפלפל 

בפשפש  הפרחים  אבקת  ו/או  הצוף  דרך  ולפגוע  בצמח 

שמן  מחקר  השערת  זוהי  כאמור,  שם.  שמבוסס  האוריוס 

הראוי לבדוק אותה בעבודה מדעית קפדנית.

ההערכה היא שחומרי ההדברה מקבוצת הניאוניקוטינואידים 

יוסיפו ללוות את פעילות הגנת הצומח בגידולים חקלאיים 

אותם  להביא  חשוב  ככאלה  רב.  זמן  עוד  ובעולם  בארץ 

בחשבון הן בממשקי הדברה ביולוגית-משולבת והן בשרותי 

את  מהם  להפיק  חשוב  הבומבוס.  דבורי  עם  ההאבקה 

המירב ומן העבר השני להישמר מהשפעותיהם השליליות 

על המועילים שלעיתים אינן כה ברורות וחד-משמעיות.

הבעת תודה
העדכנית  הספרות  סריקת  על  מביו-בי  הס  אורה  לד"ר 
בנושא, הבאתה לידיעתי וכן עריכתה של רשימת הספרות 
על  מביו-בי  הס  ולאבנר  גינזברג  לשאול  זה.  במאמר 
להשפעתם  הדברה  חומרי  בדיקות  של  והביצוע  התאום 

על אויבים טבעיים.
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במאמרו  שטיינברג  שמעון  ד“ר  תיאר   ,3 בביו-ביטאון 

”פרויקט העגבניה – חזון ומעש“, את האתגרים הקיימים 

בהדברה משולבת בעגבניות. במאמר זה אתמקד באחד 

של   ”ההתמודדות  והוא  במאמר  שהוזכרו  ההיבטים  מן 

האקריות  העגבנייה“.  צמח  עם  וטורפות  מזיקות  אקריות 

 – מצויה  אדומה  אקרית   - המזיקה  הן  נתמקד  בהן 

Tetranychus urticae, והטורפת – אקרית הפרסימיליס 
.Phytoseiulus persimilis

ירוק בעינים
של  השניה  במחצית 

המאה ה-20 התנהל דיון 

האקולוגי  במחקר  ער 

”מדוע  השאלה:  סביב 

כלומר  ירוק?“,  העולם 

בעלי  אוכלוסיות  מדוע 

הצמחוניים  החיים 

כל  את  מכלות  לא 

ישנן  בעולם?  הצמחים 

מספר סיבות משוערות 

אחת  סיבה  לתופעה. 

שאוכלוסיות  היא, 

אינן  הצמחוניים 

שליטה,  ללא  מתרבות 

פעמים  מווסתות  אלא 

טורפים,  ידי  על  רבות 

למי  היטב  שמוכר  כפי 

שעוסק בהדברה ביולוגית. גורם נוסף, אך לעיתים פחות 

כנגד  הגנה  מנגנוני  בעלי  הם  הצמחים  שגם  הוא  מוכר, 

בעלי חיים צמחוניים.

כנגד  הגנה  מנגנוני  של  רחב  מגוון  יש  העגבניה  לצמח 

פרוקי רגליים צמחוניים, אך כפי שנראה בהמשך לא רק 

גם  לעיתים  אלא  אלה,  ממנגנונים  נפגעים  הצמחוניים 

גומלין  יחסי  כוללת  העגבניה  סביבת  הטבעיים.  אויביהם 

ישירים בין הצמח לאקריות הצמחוניות, יחסי גומלין ישירים 

עקיפים  גומלין  יחסי  הטבעיים,  לאויבים  הצמח  הגנות  בין 

הטבעיים  האויבים  על  הצמח  הגנות  משפיעות  שבהם 

עם  גומלין  יחסי  הצמחוניות,  האקריות  על  השפעה  דרך 

מיני אקריות שונים דרך הצמח וזו רק ההתחלה... נתחיל 

את  ונסכם  העגבניה,  צמח  של  ההגנה  מנגנוני  בסקירת 

יישום  ועל  האקריות  על  אלה  מנגנונים  של  ההשפעות 

הדברה ביולוגית מוצלחת.

הגנה כימית
של  ההגנה  מצורות  אחת 

ייצור  ידי  על  היא  צמחים 

הפוגעים  כימים  חומרים 

מהם.  הניזונים  בצמחוניים 

ידועה  שלא  חומרים 

הצמח,  לתפקוד  תרומתם 

הגנה,  כחומרי  ערכם  מלבד 

משניים.  מטבוליטים  מכונים 

של  הכימית  ההגנה  את 

להגנה  מחלקים  הצמח 

קבועה ולהגנה מושרית.

 – קבועה  כימית  הגנה   •

ההגנה  חומרי  את  כוללת 

המיוצרים על ידי הצמח בכל 

ממנו  ניזונים  אם  בין  מקרה, 

ובין  צמחוניים  רגליים  פרוקי 

העגבנייה  בעלי  לאו.  אם 

ישנו ריכוז גבוה של חומרים 

כימים שונים כדוגמת α-tomatine, רוטין ופנולים. חומרים 

אלה פוגעים בפרוקי רגליים הניזונים מהצמח בכך שהם 

מנגנוני  החיים.  תוחלת  ולקיצור  בגדילה  לעיכוב  גורמים 

מהיקשרות  בחלקם  נובעים  אלה  חומרים  של  הפעולה 

לחלבוני הצמח והורדת ערכם התזונתי ובחלקם ממעורבות 

רגליים.  פרוקי  של  ההתנשלות  במנגנוני  שלהם  ישירה 

בריכוזו,  רק  תלויה  אינה  החומר  של  השלילית  ההשפעה 

 α-tomatine רעילות  אחרים.  חומרים  בנוכחות  גם  אלא 

קרב א-ב-א (אקרית באקרית) 
ארנון טביק, מו“פ ביו-בי

לצמח העגבניה יש מגוון רחב של מנגנוני הגנה כנגד פרוקי רגליים צמחוניים
אך לעיתים לא רק הצמחוניים נפגעים ממנגנונים אלה, אלא גם אויביהם הטבעיים

ארנון טביק, על התמודדות צמח העגבניה עם המזיקים והמועילים 

מחזור חיים של אקרית טורפת פרסימיליס

ביצה

זחל

I  נימפה

I I  נימפה

נקבה בוגרת
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השפעת  בנוסף  פיטו-סטרולים.  בנוכחות  יורדת  למשל, 

שרוטין  למשל  נמצא  כך  בטמפרטורה,  תלויה  החומרים 

אך  נמוכות,  בטמפרטורות  עשים  זחלי  של  גדילה  מעכב 

לא בגבוהות.

כימיים  הגנה  חומרי  כוללת   – מושרית  כימית  הגנה   •

כתגובה  אלא  תמידי,  באופן  מיוצרים  שאינם  בעגבניה 

של הצמח לפגיעה על ידי פתוגנים או הרביבורים. תזונת 

פרוקי רגליים מעגבניה מפעילה בצמח מסלולים מטבוליים 

הקשורים  שונים  חלבון  סוגי  מ-20  יותר  מיוצרים  שבסופם 

מעכבי  חומרים  כשביניהם  הצמח,  של  ההגנה  למערכות 

צמח  של  ההגנה  תגובת  חלבון.  מפרקי  ואנזימים  אכילה 

אקריות  ידי  על  תזונה  כלומר  סיסטמית,  היא  העגבניה 

בעלה מסוים, עשויה להביא לייצור חומרי הגנה בכל חלקי 

הצמח תוך מספר שעות. תגובת ההגנה של הצמח אינה 

קבועה, אלא מושפעת ממין האקרית הניזון ממנו, ובאופן 

דומה מיני אקריות שונים נפגעים במידה שונה ממנגנוני 

למשל  כך  הצמח.  של  ההגנה 

מנגנוני  מפעילה  אדומה  אקרית 

הגנה בצמח, אך מין קרוב מאותה 

האוונסי  אקרית  המשפחה, 

דווקא   ,(Tetranychus evansi)
מדכא את הגנות הצמח. אקרית 

 Aculops) החלודה של העגבנייה

היא  גם  מדכאת   (lycopersici
שאקרית  כך  הצמח,  הגנות  את 

אדומה מתפתחת טוב יותר 

על צמחים שבהם נמצאת 

של  החלודה  אקרית  גם 

ממחקרים  העגבניה. 

שאפילו  מסתבר  עדכניים 

של  שונים  גנוטיפים  בין 

יש  אדומה  אקרית  המין 

על  בהשפעתם  הבדלים 

להגנות  ובתגובה  הצמח, 

שישנם  נמצא  כך  הצמח. 

גנוטיפים של אקרית אדומה אשר תזונתם מהצמח משרה 

תגובת הגנה, יש כאלה שמדכאים את תגובת ההגנה ויש 

כאלה שעמידים לתגובת ההגנה של הצמח. 

נוסף,  מנגנון  ישנו  הצמח  של  המושרית  הכימית  להגנה 

במנגון זה מפריש צמח העגבניה חומרים נדיפים כגון מתיל 

לצמח.  צמחוניות  אקריות  לפלישת  בתגובה  סליצילאט, 

נמשכות  נוספות  טורפות  ואקריות  הפרסימיליס  אקרית 

לחמרים נדיפים אלה, ובעזרתם מזהות את האזורים בהם 

יש ריכוזי אוכלוסייה של אקרית אדומה. במנגנון זה בעצם 

כאזעקה  הצמח  שמפריש  הנדיפים  החומרים  משמשים 

הקוראת לטורפים. הצמח זוכה לעזרה מהטורפים (במידה 

והם בסביבה), הטורפים זוכים בטרף, והטרף נאבק בשתי 

מחד,  הישירות  הצמח  הגנות  עם  התמודדות   – חזיתות 

והתמודדות עם הטורפים מאידך.

ישיר  באופן  פועלות  הצמח  של  הכימיות  ההגנה  מערכות 

מנגנוני ההגנה המושרית של צמח העגבניה: תזונת אקרית אדומה 
משרה יצירת חומרי הגנה הפוגעים בתזונת האקרית, ובנוסף משרה 

יצירת חומרים נדיפים שאליהן נמשכות אקריות טורפות

הגנה פיזיקאלית בעגבניה

אחת מצורות ההגנה של צמחים היא על ידי 
ייצור חומרים כימיים הפוגעים בצמחוניים 

הניזונים מהם. 
לתפקוד  תרומתם  ידועה  שלא  חומרים 
והם  הגנה,  כחומרי  ערכם  מלבד  הצמח, 

מכונים מטבוליטים משניים

© Merijn Kant
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מסתיימת  לא  בכך  אך  ממנו,  הניזונים  ההרביבורים  כנגד 

השפעתם. מחקרים הראו שכאשר הגישו לאקריות טורפות 

שניזונו  צמחוניות  אקריות 

מעגבניה או משעועית, היתה 

הטורפות  בתפקוד  פגיעה 

על  שהתפתח  טרף  שקיבלו 

התקבלה  הפגיעה  עגבניה. 

גם כאשר הטורפות עצמן היו 

לא  כלומר  שעועית,  עלי  על 

היה להן מגע ישיר עם צמח 

החומרים  מלבד  העגבנייה, 

המסקנה  טרפם.  שהכיל 

של  למעבר  שבדומה  היא 

המזון,  בשרשרת  רעלים 

הפוגעות  בקר  הרעלות  כמו 

עשויה  הצמח  של  הכימית  ההגנה  גם  דורסים,  בעופות 

לפגוע בטורפים הניזונים מהטרף שהתפתח על הצמח.

הגנה פיזיקלית
צמח העגבנייה עשיר מאוד בשערות, 

טריכומות  ישנן  בלעז.  טריכומות 

הגבוה  הריכוז  אך  העלה,  צדי  משני 

על  נמצא  טריכומות  של  ביותר 

צפוף  משטח  לרוב  ויוצר  הגבעול, 

הטריכומות  צפיפות  שערות.  של 

הצמח,  מהזנת  היתר  בין  מושפעת 

ביום.  האור  ושעות  האור  עצמת 

גבעול  על  מסתכלים  אנו  כאשר 

בפרווה  כמכוסה  נראה  הוא  עגבניה 

חצי  של  בגודל  כשאקרית  קצרה. 

מילימטר ניגשת לגבעול שכזה, ניצב 

מכשולים.  מרובה  עבות  יער  לפניה 

הטריכומות  בסבך  האקרית  תנועת 

במחקרים  ומסורבלת.  קשה  היא 

שבחנו את השפעת הטריכומות על 

קצב התנועה של האקריות התגלה 

כי קצב התנועה של אקרית אדומה 

ואקרית הפרסימיליס בצמחים שמהן 

פי  מהיר  היה  הטריכומות  הוסרו 

שמונה מקצב ההתקדמות של אותן 

אקריות על גבעול שעליו טריכומות. 

הגבעול  פרק  לאורך  התנועה  זמן 

התארך ממספר דקות לשעה. 

על צמח עגבניה יחיד נמצא מספר סוגים של טריכומות. 

בסיס  מבנה  לפי  טיפוסים  לכמה  מתחלקות  הטריכומות 

וגוף השערה (ראה תמונה) וכן 

(מפרישות  בלוטיות  הן  -האם 

נוזל) או לא. טריכומות בלוטיות 

 VI ומטיפוס   IV מטיפוס  

לעמידות  מקושרות  למשל 

שונים.  רגליים  פרוקי  כנגד 

הן    IV מטיפוס  טריכומות 

המורכב  קצר  גבעול  בעלות 

על  הנשען  תאים,  ממספר 

בקצה  אחד.  תא  בן  בסיס 

טיפה  מיוצרת  הטריכומה 

טריכומות  מופרש.  חומר  של 

ראש  בעלות  הן    VI מטיפוס 

בסיס  גבעול  על  הנשען  תאים  מארבעה  המורכב  בלוטי 

בדומה לזה של טיפוס IV.  טריכומה בלוטית היא למעשה 

שילוב בין הגנה פיזיקלית וכימית – בקצה הטריכומה ישנו 

הבלוטה  מפרישה  אליו  אשר  שקיק 

תחת  שם  הנאגרים  שונים,  כימיקלים 

בקרום,  נוגעת  אקרית  כאשר  קרום. 

הא נשבר והחומרים שבתוכו מופרשים 

ממלאים  המופרשים  החומרים  החוצה. 

המהווים  חומרים   – פונקציות  מספר 

רעל בשם מתיל-קטונים, חומרים שונים 

מצע  ויוצרים  זה  עם  זה  שמתרכבים 

(בדומה  האקריות  את  הלוכד  דביק 

לדבק איפוקסי), וחומרים בשם קינונים 

מתרכבים  או  פולימרים  יוצרים  אשר 

עם חלבונים בצמח, ובכך מורידים את 

ערכם התזונתי לאקריות. הריח החריף 

עגבניה,  עלה  כשממוללים  שמתקבל 

ותחושת הצריבה בעור, גם הם נובעים 

מכימיקלים המופרשים על ידי השערות 

הבלוטיות.

חזק  באופן  מושפעות  האקריות 

שיעור   – הבלוטיות  מהטריכומות 

ושל  אדומה  אקרית  של  הלכידה 

טריכומות  על  הפרסימיליס  אקרית 

מטיפוס VI  לאורך מקטע גבעול של 

בין  היה  שנמצא  סנטימטרים  מספר 

צפיפות  תלוית  התוצאה  ל-60%,   2.5%

האקריות  של  התמותה  אחוז  השערות. 

טיפוסי טריכומות שונים.

נדיפים  חומרים  מפריש  העגבניה  צמח 

צמחוניות  אקריות  לפלישת  בתגובה 

נמשכות  הפרסימיליס  אקריות  לצמח. 

מזהות  ובעזרתם  אלה,  נדיפים  לחמרים 

אוכלוסייה  ריכוזי  יש  בהם  האזורים  את 

של אקרית אדומה. במנגנון זה משמשים 

הצמח  שמפריש  הנדיפים  החומרים 

כאזעקה הקוראת לטורפים
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שמקלים  הגורמים  אחד  ל73%.   20% בין  היה  הנלכדות 

אקרית  של  קורים  נוכחות  הוא  הטריכומות  בין  מעבר  על 

פתאומי,  באופן  עולות  הטמפרטורות  כאשר  אדומה. 

הטריכומות נוטות להישבר יותר בקלות, ואז עולה שיעור 

הלכידה של האקריות בהן. 

מביא  העגבניה  גבעול  על  טריכומות  של  הגבוה  הריכוז 

יותר  לאקריות  עוינת  סביבה  היא  הגבעול  שסביבת  לכך 

ועבור  האדומה  האקרית  עבור  העלה.  סביבת  מאשר 

אקרית הפרסימיליס המעבר בין עלה לעלה, דרך הגבעול, 

רבה  אנרגיה  צורך  המעבר  ומסוכנת.  קשה  פעולה  הוא 

כן  וכמו  הגבעול,  על  האיטי  התנועה  קצב  בשל  רב  וזמן 

הסיכוי להילכד על טריכומה בלוטית הוא גבוה. במצב זה 

מתפתחות אוכלוסיות מקומיות של שתי האקריות על עלי 

חלקי  ליישב  או  אוכלוסיות  בין  לעבור  והיכולת  העגבניה, 

צמח חדשים היא נמוכה יחסית לצמחים אחרים.

לצמח  הפרסימיליס  אקרית  של  התאמה 
העגבניה

מחקרים מצאו כי מידת ההתאמה של אקרית הפרסימיליס 

הצמח.  על  ניסיונה  ממידת  מושפעת  העגבניה  לצמח 

שיעורי ההטלה וההישרדות של אקריות פרסימליס שגדלו 

משמעותית  נמוכים  היו  לעגבניה  והועברו  שעועית  על 

פרסימיליס  אקריות  של  מאלה 

העגבניה.  צמח  על  שהתפתחו 

מנגנון נוסף ומעניין שנמצא הוא 

אנו  הפרסימיליס,  מבנה  שינוי 

רואים כי לאחר מספר דורות על 

התארכות  חלה  העגבניה  צמח 

אוכלוסיית  של  ברגליים 

עליו.   שהתפתחה  הפרסימיליס 

מהוות  ארוכות  רגליים  כי  ייתכן 

יתרון בתנועה בין הטריכומות, אך 

נושא זה לא נבדק. מעניין לציין 

שבאקריות הטורפות ממשפחת 

הפרסימיליס,  אקרית  שייכת  שאליה   Phytoseidae-ה

צמח  עם  ביותר  הטובה  בצורה  שמתמודדים  המינים 

רגליים  גם  שלהם   ,Phytoseiulus מהסוג  הם  העגבניה 

ארוכות יותר משל יתר המינים.

הגנה ישירה או עקיפה
כנגד  ופיזיקליות  כימיות  בהגנות  עשיר  העגבניה  צמח 

הרביבורים. הגנות אלה צורכות משאבים יקרים מן הצמח, 

האם  וזרעים.  פרי  יצירת  או  לצימוח  מופנים  אינם  אשר 

ההשקעה משתלמת? התשובה אינה כה פשוטה. במצב בו 

הצמח מותקף על ידי הרביבורים מערכות ההגנה מסייעות 

לו בהתמודדות מולם, אך אם נוכחים אויבים טבעיים נוצר 

מצב מורכב יותר. הגנות הצמח הישירות (טריכומות וחמרי 

הגנה כימים) פוגעות בהרביבורים, והטורפים מוזעקים על 

”מזמין“  הצמח  בעוד  אך  הנדיפים.  החומרים  שחרור  ידי 

את הטורפים לארוחה, האירוח שאותו הם מקבלים לוקה 

ישיר  באופן  הטריכומות  ידי  על  נפגעים  הם   – בחסר 

עיכול  ידי  על  עקיף  באופן  הצמח  של  ההגנה  ומחומרי 

הצמח  על  הרביבורים  מספר  נמצאים  בו  במצב  הטרף. 

התמונה הופכת למורכבת אף יותר כאשר חלקם משרים 

הגנות בצמח, חלקם מדכאים אותן 

הגנה  למנגנוני  עמידים  וחלקם 

מסוימים. ייתכן כי ישנם מצבים בהם 

פחות  להשקיע  יכול  היה  הצמח 

ולקבל  הישירות,  ההגנה  במערכות 

ידי  על  טובה  יותר  עקיפה  הגנה 

המינים  בהרכב  כתלות  הטורפים, 

שנמצא עליו.

הדברה ביולוגית של אקרית אדומה 

בסביבת העגבניה שונה מהדברתה 

ההגנה  מנגנוני  אחרים.  בצמחים 

של הצמח מקשים הן על האקרית 

האדומה והן על אקרית הפרסימיליס. השימוש בגזע של 

אקרית הפרסימיליס המותאם לצמח העגבניה הוא מרכיב 

זה.  בגידול  המסחרית  הביולוגית  ההדברה  בפיתוח  אחד 

כמו שהניסיון וההתפתחות של האקרית על צמח העגבניה 

משפר את ביצועי  אקרית הפרסימיליס עליו, גם הניסיון 

באופן  משפרים  השדה  ביישום  המתמשכים  והלמידה 

מתמיד את יעילות יישום ההדברה הביולוגית בגידול זה. 

יער הטריכומות מנקודת מבטה של אקרית אדומה.

הטריכומות  הוסרו  שמהן  בצמחים 

(שערות) היה קצב ההתקדמות של 

מקצב  שמונה  פי  מהיר  האקריות 

שעליו  גבעול  על  ההתקדמות 

טריכומות, זמן התנועה לאורך פרק 

דקות  ממספר  התארך  הגבעול 

לשעה
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’הדברה משולבת (הדב“מ) אזורית‘ היא מגמה המתפתחת 

מחייבת  אזורית  הדב“מ  האחרונות.  בשנים  בארץ 

ובמרחב  בזמן  רחבה  ראייה  הכולל  יותר  מתקדם  ניהול 

שכנות,  חלקות  השפעת  כמו  שונים  לנתונים  והתייחסות 

מחייב  כזה  ממשק  ניהול  סמוכים.  וישובים  בור  שטחי 

שירותי יעוץ והדרכה משולבים ומשופרים לכלל המגדלים 

באזור, במגמה ליעל את ההדברה ולהפחית את השימוש 

ואפקטיבי  יעיל  באופן  לפעול  בכדי  רעילים.  בחומרים 

גבוהה  שונות  עם  חלקות  של  גבוה  למספר  מענה  ולתת 

גידולי  הדרים,  (נשירים,  גידולים  של 

לאסוף  צורך  יש  בור),  שטחי  שדה, 

ולעבד נתונים מגוונים בכמות גדולה 

כל  של  פעולה  שיתוף  תוך  מאד, 

מו“פ  מדריכים,  (מגדלים,  הגורמים 

מדדים  פי  ועל  אמיתי  בזמן  וכד‘) 

החדשנית  המידע  מערכת  אחידים. 

בשנים  פותחה  אשר  אגריטאסק 

האחרונות על ידי חברת סקנטאסק 

הניהולית  ביכולת  לתמוך  נועדה 

לאיסוף  הנדרשת  והמחשובית 

רבים  נתונים  של  מיידי  ועיבוד 

ומגוונים בתחומי הגנת הצומח, כסיוע 

אפקטיבי בקבלת החלטות. המערכת 

פועלת כיום בשטח בפרויקטים רחבי 

היקף של הדב“מ אזורית, הכוללים כעשרים אלף חלקות 

ברחבי הארץ ופרויקטים נוספים בחו“ל. 

מערכת אגריטאסק – 
פלטפורמת מידע לתמיכה בהדב“מ

אחד המרכיבים המרכזיים בניהול הדב“מ ברמה אזורית, 

הוא ניהול המידע באופן יעיל ואפקטיבי, כך שיוכל לתמוך 

ולתת  חלקות,  אלפי  של  גבוהה  שונות  בעלי  בנתונים  גם 

מענה מהיר ושוטף למקבלי ההחלטות. כדי לאפשר זאת, 

ניהול הנתונים ב‘הדב“מ אזורית‘ צריך לענות על הדרישות 

הבאות:

מגדלים,   – לצורך  בהתאם  העניין  בעלי  כל  שיתוף   .1

החקלאות  משרד  מחקר,  משווקים,  אגודות,  מדריכים, 

ועוד. 

2. זמינות כל המידע הרלבנטי ברזולוציה גבוהה – כולל 

אויר,  מזג  תחזית  מטאורולוגיים,  נתונים  מהשדה,  דיווחים 

פעולות בשדה ונתוני הגידול. 

שימוש  כולל  המידע,  של  מיידי  עיבוד   - מיידיות   .3

והצגת  האפשר,  במידת  במודלים 

המידע המעובד בזמן אמיתי למקבלי 

ההחלטות. 

התראות  להוציא  יכולת   - התראה   .4

ויכולות  המשתמשים  צורכי  לפי 

התגובה שלהם.

 מערכת אגריטאסק פותחה כמערכת 

אלה,  צרכים  על  לענות  שתוכל  מידע 

המעשיות  לדרישות  מענה  מתן  תוך 

הנקודות  על  ודגש  מהם  הנגזרות 

הבאות:

לכל  וזמינות  שימוש  פשטות   .1

המערכת   – עת  בכל  המשתמשים 

מכל  ונגישה  באינטרנט  הפועלת 

מחשב הינה אינטואיטיבית ורב לשונית, 

ואינה דורשת מהמשתמש התקנות או יכולות טכנולוגיות. 

2. שיתוף מידע מאובטח ושקיפות כלפי מעלה – המערכת 

המותאמות  הרשאות  פי  על  המידע  הצגת  מאפשרת 

רחבה  ראיה  ומאפשרות  אחד  מצד  המגדלים  לדרישות 

למדריכים ומנהלים מן הצד השני. 

3. איסוף נתוני שטח בזמן אמיתי ובאופן יעיל וסטנדרטי– 

המערכת כוללת אפליקציה סלולרית מתקדמת עם מגוון 

מהשטח  תמונות  משלוח  גיאוגרפית,  תצוגה  תפריטים, 

ויכולת עבודה גם במקומות עם בעיות תקשורת. 

אגריטאסק
מערכת מידע לסיוע בממשק הדברה משולבת אזורי

עופר מנדלסון וארז בן נון, צוות אגרונומי, סקנטאסק בע“מ

מרכיב מרכזי בניהול הדב“מ ברמה אזורית הוא ניהול המידע באופן יעיל ואפקטיבי, 
 תוך תמיכה בנתונים בעלי שונות גבוהה ומתן מענה מהיר ושוטף למקבלי ההחלטות

עופר מנדלסון וארז בן נון, על מערכת אגריטאסק

על  מקל  במערכת  השימוש 

המזיקים  של  הדינמיקה  הבנת 

המערכת  פיתוח  אמיתי.  בזמן 

ובניית מתודולוגיית השימוש בה 

נעשו תוך בחינה בשטח ושיתוף 

המגדלים  עם  שוטף  פעולה 

והפקחים, עם מו“פ צפון, מו“פ 

בית שאן, המכון להגנת הצומח 

במרכז וולקני ומועצת הכותנה
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4. קליטת נתונים מחיישנים, תחנות מטאורולוגיות ותחזיות 

מז“א באופן שוטף, עיבודם והצגתם 

5. ניתוח בזמן אמיתי והצגת מגמות בזמן ובמרחב ברמה 

נתונים  סינון  יכולות  עם  כטבלאות  והאזורית,  המקומית 

מתקדמות, גרפים מגוונים ומפות. 

6. יכולת שילוב מודלים שונים לעיבוד והצגת הנתונים.

7. הוצאת דו“חות והתראות באופן אוטומטי ולפי הגדרה 

מראש למשתמשים.

8. אינטגרציה / ממשק עם מערכות אחרות להקלה בשילוב 

נתוני ריסוסים ופעולות שדה שהוזנו כבר למערכות ניהול 

משק אחרות, בכדי להימנע מהזנות כפולות.

9. גמישות והתאמה מהירה לגידולים, שיטות גידול, מזיקים, 

תנאים מקומיים ומודלים חדשים. 

רחבה  לראיה  תורמת  אגריטאסק  מערכת  של  היכולת 

אזורית עם חלקות בכל גודל, החל מחלקות מטעים קטנות 

דונמים,  מאות  של  גד“ש  חלקות  ועד  דונמים  מספר  של 

כולל הצגת מיקום הדיווח עפ“י הצורך בהתבסס על נתוני 

המערכת  הסלולרית.  מהאפליקציה  המתקבלים   GPS

הותאמה לעבודה בבתי צמיחה, בהם היא מאפשרת להציג 

דיווחים ברמת השורה והמיקום לאורכה, במקביל לעיבוד 

והצגת הנתונים גם ברמת המבנה, המשק והישוב.  

ניהול מידע בהדב“מ אזורית הלכה למעשה
ב-2008  החל  אגריטאסק  במערכת  הראשוני  השימוש 

לעמק  והתרחב  החולה,  בעמק  בגד“ש  אזורית  בהדב“מ 

מעבר  קמה“).  ”צבר  (גד“ש  שורק  מחלף  ואזור  שאן  בית 

להבנת  במעקב  המערכת  התמקדה  השוטף,  לניהול 

הדינמיקה האזורית של מזיקים בולטים הפעילים בגידולים 

שונים כמו הליותיס, או מזיקים הפעילים נגד גידול מרכזי 

ובניית  המערכת  פיתוח  בעגבניות.  אבסולוטה  טוטה  כמו 

מתודולוגיית השימוש בה נעשו תוך בחינה שוטפת בשטח 

מו“פ  עם  וכן  והפקחים  המגדלים  עם  פעולה  ושיתוף 

צפון, מו“פ בית שאן, המכון להגנת הצומח במרכז וולקני 

ומועצת הכותנה. המערכת נבחנה גם במעקב אזורי אחרי 

התפשטות כימשון בתפ“א במערב הנגב, ובשנה האחרונה 

שולב בה בהצלחה מודל מורכב לחיזוי כימשון המבוסס על 

הנגיעות בשטח, מטאורולוגיה, תחזית מזג אוויר, טיפולים 

לאורך  פותח  המודל  הזן.  עמידות  ורמת  וריסוס)  (השקיה 

מספר שנים על ידי איש החברה ארז בן נון. 

מול  אזורית  עבודה  אפשרו  השדה  בגידולי  הפרויקטים 

נוספת  מדרגה  עליית  מגדלים.  ועשרות  חלקות  מאות 

לפני  נעשתה  אזורית  הדב“מ  לניהול  השימוש  בהיקף 

הים  זבוב  בפרויקטי  המערכת  של  שילובה  עם  שנתיים 

תצוגת מפה של נתוני מלכודות זבוב בצפון הארץ
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התיכון בנשירים באזור מושבות השומרון (כ-4,000 חלקות 

בשטח של כ-15,000 דונם) ובצפון (קרוב ל-10,000 חלקות 

החולה,  עמק  העליון,  בגליל  דונם  כ-45,000  של  בשטח 

רמת הגולן והבטיחה). פרויקטים אלה מתבצעים במקביל 

לפרויקטים דומים של SIT ברמת הגולן ובמושב ערוגות, 

הם  הגידולים  ומגוון  המגדלים  כמות  גודלם,  בשל  אך 

ובזמן  יותר  הרבה  רחבים  בהיקפים  מידע  ניהול  מחייבים 

אמיתי ככל האפשר.

הנתונים הנאספים על ידי עשרות פקחים ונטרים הבודקים 

את המלכודות הפזורות בשטח (כ-1,000 מלכודות בפרויקט 

מוזנים  בחלקות  והסניטציה  הנגיעות  מצב  ואת  הצפוני) 

למערכת באופן שוטף, באמצעות האפליקציה הסלולרית 

או קבצי אקסל. הנתונים המעובדים מוצגים באופן מיידי 

זמינים  משנה,  אזורי  של  כלליים  וכגרפים  מפה  גבי  על 

בכל עת למגדלים, לצוות המקצועי של הפרויקט ולשירות 

להגנת הצומח. במקביל מופצים למגדלים באופן אוטומטי 

דו“חות מותאמים הכוללים גם עדכונים מקצועיים שוטפים, 

וכן ניתן להפיק גם דו“ח אקסל מרוכז המציג את הנתונים 

לאורך כל העונה, כולל תמונת המצב הרחבה בכל ישוב. 

בפרויקט הצפוני, לדוגמא, נאספים רוב נתוני המלכודות 

במערכת  והשימוש  ראשון,  יום  בבוקר  או  השבוע  בסוף 

כבר  המקצועי-אזורי  הצוות  בפגישת  להציגם  מאפשר 

החלטות  מתקבלות  זו  בפגישה  בצהריים.  ראשון  ביום 

ריסוסי  ומתוכננים  למגדלים  המלצות  ניתנות  אזוריות, 

האחרונות  בשנתיים  השבוע.  בהמשך  הנדרשים  האוויר 

עברו עשרות אלפי דונמים באזור זה ובמושבות השומרון 

התיכון  הים  זבוב  של  המונית  לכידה  במתקני  לשימוש 

תוך ירידה משמעותית בהיקפי הריסוסים. היכולת לניהול 

במסגרת השימוש האזורי מוזנים למערכת באופן שוטף, באמצעות האפליקציה הסלולרית 

או קבצי אקסל, נתונים הנאספים על ידי עשרות פקחים ונטרים הבודקים באופן שבועי 

את המלכודות הפזורות בשטח ואת מצב הנגיעות והסניטציה בחלקות. 

המערכת מציגה, באופן מיידי, את הנתונים לאחר עיבוד ולפי רמות סף שנקבעו מראש

והם זמינים בכל עת למגדלים, לצוות המקצועי של הפרויקט ולשרותים להגנת הצומח 

המלווים את הפרויקט

תצוגת גרף של דורות ביצים וזחלים בעש האשכול
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אזורי ומעקב שוטף אחר המצב בשטח תרמה רבות במתן 

תחושת הביטחון למגדלים הנדרשת במהלך כזה.         

העבודה  מתודולוגית  והתפתחות  שנוצר  המידע  בסיס 

בנשירים  הפעילות  הרחבת  אפשרו  האזורי  והשת“פ 

התיכון.  הים  בזבוב  רק  ממוקדת  שאינה  כוללת  להדב“מ 

פרויקט כזה החל במושבות השומרון בשיתוף חלק גדול 

מהמגדלים, ובאמצעותו ניתן לדוגמא לעקוב בזמן אמיתי 

אחר התפתחויות אזוריות כמו הופעת הדורות השונים של 

עש האשכול, שחלק משמעותי מהטיפול בו הינו באמצעים 

ידידותיים כמו חוטי בלבול.

המשך שילוב המערכת בקידום ממשק ההדברה המשולבת 

האזורית נעשה בפרויקט התפוח הידידותי שהחל השנה, 

בהשתתפות שולחן התפוח במועצת הצמחים, בית האריזה 

”בראשית“ ומו“פ צפון. מטרת הפרויקט היא ריכוז מאמץ 

גיבוש  לצורך  במגדל  והתמיכה  ההדרכה  מערכות  של 

ממשק שיוביל להפסקת השימוש בחומרים אורגנו זרחניים 

והפחתת השימוש בחומרים לא ידידותיים לאדם ולסביבה. 

הפרויקט כולל השנה 2,000 דונם במשטר מתקדם שיורחבו 

האופציות  בבחינת  מסייעת  והמערכת  הקרובות,  בשנים 

השונות לריכוז ועיבוד כמויות מידע גדולות לצורך קבלת 

גם  לשלב  מאמץ  נעשה  זה  פרויקט  במסגרת  החלטות. 

משיכה אוטומטית של מידע על ביצוע ריסוסים ממערכות 

ניהול משק בהן משתמשים המגדלים באזור. 

במקביל משתלבת המערכת גם במחקר שהחל 

באוניברסיטת תל אביב המתמקד באפיון מדדים לניטור 

על  ההדברה  ממשק  השפעת  בתחום  החלטה  ולקבלת 

כחלק  במערכת  לשלב  יהיה  ניתן  אותם  מועילים,  חרקים 

המחקר  כוונת  האזורית.  ברמה  ההחלטות  קבלת  ממודל 

המועילים  אוכלוסיית  על  שיתבססו  מדדים  לאפיין  היא 

וטופוגרפיה,  כמטאורולוגיה  סביבתיים  תנאים  הקיימת, 

ממשק הגידול וההדברה בחלקה וסביבה, מרחק ממקורות 

טבעיים של מועילים, סוג הגידולים, השלב הפנולוגי ודרגת 

המוצעים  הדברה  חומרי  של  מועילים  לחרקים  הסיכון 

לשימוש בחלקה. 

סיכום
מערכת אגריטאסק לאיסוף, עיבוד והצגת מידע שפותחה 

בישראל תורמת להרחבת הפעילות של פרויקטי הדב“מ 

אזורית בארץ הנמצאים בשורה הראשונה בעולם מבחינת 

הפגיעה  בהקטנת  מתבטאת  זו  תרומה  והיקף.  עומק 

שיפור  ריסוסים,  של  יותר  טובה  אופטימיזציה  בסביבה, 

ביכולת ההדברה הטבעית והקטנת הסיכוי ליצירת עמידות, 

תוך עמידה טובה יותר בתקני שיווק ויצוא.

המגדלים,  לכל  להודות  מבקשת  סקנטאסק  חברת 

הפקחים, המדריכים והחוקרים אשר משתמשים במערכת 

להמשך  ועצותיהם  בתגובותיהם  ומסייעים  שוטף  באופן 

פיתוח המערכת וקידום ההדב“מ האזורית בארץ.  

תצוגת נתונים על גבי מפת חממה
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שוק זרעי העגבניות בעולם הנו מגוון ביותר ומצריך התאמות 

עגבניות  של  שונים  סוגים  צורכים  שונים  עמים  גנטיות. 

וכוחות כלכליים שונים כגון: מחירי הובלה, משברים כלכליים 

או לחליפין שגשוג משפיעים רבות על גידול הזנים השונים 

במדינות השונות. לפיכך החלוקה הגאוגרפית לפיה שוק = 

מדינה אינה נכונה כיום וניתוח השווקים והתאמת הטיפוח 

המרוקאי  השוק  (לדוגמא,  שונה  הסתכלות  מצריכים 

ייצוא  מוכוון 

והמוצרים  לחלוטין 

נובעים  בו  הגדלים 

מהצריכה באירופה 

מהצריכה  ולא 

המקומית).

במדינות  הצרכן 

רוצה  המפותחות, 

אספקה  לקבל 

ירקות  של  שוטפת 

כל  לאורך  ופירות 

קשר  ללא  השנה, 

במקביל  לעונה, 

מגמות  קיימות 

(במדינות  אחרות 

יש  ובהן  שונות) 

לקבל  דרישה 

תוצרת  ורק  אך 

מקומית.

אחידות  את  לבדוק  והיכולת  המוצר“  ”בטיחות  נושא 

לכניסה  ראשוני  תנאי  כיום  מהווים  והדירותם  התהליכים 

לשיווק ברשתות המרכולים בעולם, ולכן הפחתת השימוש 

ברעלנים הפכה לדרישה בסיסית מהמגדלים.

כיווני הטיפוח השונים הנם התוצר של עבודת איסוף מידע 

בשווקים,  השנויים  אחר   העוקבת  פוסקת  בלתי  שיווקי 

מחירים, שחקנים עיקריים והשוואה מתמדת לחומר הגנטי 

להגיב  הנו  האמיתי,  האתגר  החברה.  מפתחת  שאותו 

בכמה   (segment) שוק  מקטעי  שיותר  בכמה  לשינויים 

שיותר תתי מקטע (slots) בזמן הקצר ביותר, וזאת מבלי 

מקטעים  אחר  ”המרדף“  כדי  תוך  המיקוד  את  לאבד 

משניים בהם העלות-תועלת נמוכה.

מכיוון שהמוצר שלנו הנו מוצר חי, ומגיב לשיניים כגון: מזג 

אויר, סוגי קרקעות, מרחק מהים, אורך יום, שיטות גידול 

ישנה  ועוד,  שונות 

מכרעת  חשיבות 

רבים  למבחנים 

שהזנים  שיוכיחו 

זרעים  טופ  של 

יותר  טובים  יהיו 

לשרשרת האספקה 

המתחרים.  מהזנים 

שהזמן  נגזר  מכאן 

רעיון  בין  הדרוש 

למכירה  טיפוח 

עד  כחמש  של  הנו 

שמונה  שנים.

כיווני הטיפוח 
כללים:

יבול משווק: 

נשמע  שזה  למרות 

יבול  עדיין  מוזר, 

למצוא  ניתן  זן.  בהצלחת  העיקרי  המרכיב  הנו  משווק, 

בשווקים השונים זנים רבים שהנם ידידותיים למגדל ובעלי 

יבול  פרי.  לאיכויות  או  לעמידויות  קשר  ללא  גבוה,  יבול 

משווק גבוה מהווה עדיין את ערך הסף אותו אנו צריכים 

לעבור עם כל זן חדש.

איכות הפרי:

רוב החברות המתחרות בשוק זה מסוגלות כיום לטפח זנים 

"עגבניה עגבניה, אתמול רק באת באניה"
כיווני טיפוח בשווקים משתנים

אמנון רובין, מנהל שיווק ומכירות, טופ זרעים 2010

הצרכן במדינות המפותחות, רוצה לקבל אספקה שוטפת של ירקות ופירות כל השנה 
במקביל קיימות מגמות אחרות של אלו הדורשים לקבל אך ורק תוצרת מקומית

אמנון רובין, על דרישות השוק המשתנות לעגבניות

אמנון רובין בחממות הטיפוח של "טופ סיד"
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איכות  הגידול.  לעונות   המותאמים  יחסית,  גבוה  יבול  עם 

מדף)  חיי  טעם,  מוצקות,  (צבע,  ייחודית  או  טובה  מוצר 

בשווקים  (בעיקר  הבנה  מתוך  מהמתחרות.   אותן  תבדל 

המשוכללים כגון אירופה ואמריקה) ששרשרת האספקה 

מספר  זרעים  בטופ  קיימות  הנ“ל  באיכויות  תלויה  לקניין 

תכניות טיפוח מתקדמות המכוונות למטרות אלו

עמידויות קרקע  ועלווה:

לא  אך  המגדל,  של  הצלחתו  את  להבטיח  מנת  על 

לחנויות  הקבועה  האספקה  את  להבטיח  מנת  על  פחות 

משקיעים  אנו  ברעלים,  השימוש  הפחתת  ואת  ולרשתות 

(ללא  גנטית  עמידות  בהקניית  אדירים  טיפוח  מאמצי 

מוצרים  מפתחת  זרעים  טופ  גנטית).  בהנדסה  שימוש 

בכל הסגמנטים של עגבניות הכוללים עמידות לווירוסים 

(TYLCV, TSW), למחלות פטרייתיות כגון: כמשון, חלפת, 

כגון:  למחלות  קרקע  עמידות  וכן  עלים,  ועובש  קמחונית, 

החברה  ועוד.  הכתר  פוזריום   ,1-3 גזעים  הנבילה  פוזריום 

מעסיקה שתי פיטו-פתולוגיות במשרה מלאה וכן מעבדות 

המשמשות לבדיקת העמידויות ומעבדת סמנים גנטיים.

:(rootstock) כנות

תכנית הכנות של טופ זרעים הנה אחת המתקדמות בעולם 

ומשלבת בתוכה הכלאות בין מיניות (בין מינים שונים של 

עגבניות) ליצירת און צימוח, הארכת עונת הגידול, הגדלת 

פרי והגנה על הרוכב (שהנו הזן המסחרי), כל זאת, ללא 

בעיקר  נפוץ  בהרכבות  השימוש  הפרי.  באיכות  פגיעה 

”מונו-קולטורה“  תנאי  תחת  נעשה  הגידול  בהם  באזורים 

(ללא מחזור זרעים), בעיקר בחממות (עקב העלות הגבוהה 

של השתיל המורכב).

מיוחדים:

שינוי  מחפשים  פעילים,  אנו  בהם  שהשווקים  הבנה  מתוך 

וגיוון על המדף, אנו בטופ זרעים מחזיקים בתכנית טיפוח 

מתקדמת למוצרים מיוחדים כגון עגבניות שוקולד, עגבניות 

אלו  מוצרים  ועוד.  וכתומות  צהובות  צ‘רי  עגבניות  זברה, 

הנם בעיקר מוצרי נישה אשר בעבורם גובים מחיר גבוה.

לשינויים  להגיב  הנו  האמיתי,  האתגר 
 (segment) בכמה שיותר מקטעי שוק
 slots) מקטע  תתי  שיותר  בכמה 
בזמן הקצר ביותר, וזאת מבלי לאבד 
אחר  ”המרדף“  כדי  תוך  המיקוד  את 
מקטעים משניים בהם העלות התועלת 

נמוכה

דוגמאות מזני הטיפוח 
של "טופ סיד"
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אחד מעיקרי יופייה של העברית הוא עולמו העשיר והמרהיב 
של השורש העיצורי. השורש הוא לב משמעות הפועל או 
ייצר  אותיות,  שלוש  בן  שורש  וכך  ממנו,  שנגזרים  השם 
השורש  (לדוגמא:  קשורה  משמעות  בעלות  שונות  מילים 
לעיתים  ועוד),  שילבנו  נשלב,   – במילים  יופיע   – ש.ל.ב. 
אותן אותיות שורש משמשות למשמעות שונה, כך השורש 
או  (שקוראים)  לספרים   (1.2.3) למספרים  מתקשר  ס.פ.ר. 
מקשרים  השפה“  ”דורשי  שיער).  (שמספרים  לספרים 
משמעויות בין שורשים זהים ולפיכך יוכלו לומר שאם באָת 
ר. הוא יספר  לעיר חדשה ואינָך מכיר את אנשיה, ֵלך ַלַספָּ

אותָך ותוך כדי גם יספר לָך...

ולאן כל זה לוקח אותנו? 
ּבּור,  ֶבר, דִּ בֹוָרה, דֶּ ליחסי זהות השורש ד.ב.ר. המשותף לדְּ

ָבִרים.. ָרה וגם סתם דְּ ַהְדבָּ
הדבורה, מוכרת לנו מהתנ“ך הן במשמעות החרק המייצר 
(ספר  ּוְדָבׁש.“  ָהַאְרֵיה,  ְגִויַּת  בִּ בֹוִרים  דְּ ֲעַדת  ה  ְוִהנֵּ דבש“ 
שופטים, יד, ח (והן כשמה של הנביאה והשופטת דבורה.  
מילים:  לשתי  כמתחלק  הנביאה  שם  את  שדרשו  מי  יש 
ּבּור ה‘. מה שרומז להיותה נביאה. הסבר מעניין מובא על  דִּ
ידי יוסף בן מתתיהו בספרו ”קדמוניות היהודים“, כי השם 
מהשם“.  ”לבקש   - משמעותו  הקדומה,  בעברית  ”דבורה“ 

דיבור - זו פעולה המתארת בדרך כלל יצירת קשר מילולי. 
אך מסתבר שיש בה ’משמעות עומק‘ קשה יותר מאשר 
שיחה, או אמירה. חכמים מפרשים: ”וידבר ה‘ אל משה“- 
קשים  דברים  אלא  כאן,  האמור  ּבּור  דִּ אין  יוחנן  רבי  אמר 
ויאמר   “.. שם:  ובהמשך  מב).  פרשה  שמות,  רבה,  (מדרש 
לשון  אלא  ואין אמירה  הזה  העם  את  משה ראיתי  אל  ה‘ 

רך..“.
שכידוע  ל“הדברה“  דיבור  בין  קשר  שיש  נראה  כך,  אם 
מאזור  מזיקים  של  מוחלט  פינוי  המציינת  מילה  היא  לנו 
  - השורש  אותו  של  יותר  האלימה  ובהתבטאות  מסוים, 
יָרה ללא אבחנה בין מזיקים למועילים.  ֶדֶבר, מחלה שַמְדבִּ
ר שניתן לשטח רחב, שיחסית מודבר  מכאן גם השם ִמְדבַּ

מחי וצומח. 
ליכולת  שיש  מפני  אולי  קשה?  מילה  היא  דיבור  ולמה 
”כוח  שנקרא  מה  נורא.  ֶהֶרס  כוח  גם  שלנו  המילולית 
כאלה  במיוחד  מילה,  כל  לשקול  עלינו  ולכן  הדיבור“, 

המתייחסות לזולתנו.
בּור על  ָבר דָּ ָבִרים קשורה ישירות למילה דיבור. דַּ המילה דְּ
אופניו. ”דבר“ הוא בפשטות משהו שמדברים עליו, ובלשון 

ָבִרים“. המקרא הוא תוכן הדיבורים עצמם: ”ואלה ַהדְּ
והיכן הדיבור והמעשה עוסקים בדבורה וגם בהדברה? 

י כמובן. ּיֹו - בִּ בִּ

דבורה, דיבור והדברה
שפה מדהימה יש לנו! בזה אין ספק! 

 אלישע בורוש, סטודיו לתמליל, שדה אליהו

 – שק"ד  ספר  בבית  ועיצוב  אמנות  במגמת 

לעצב  מוסק  צבי  התלמיד  בחר  אליהו,  שדה 

מחדש מוצר של חברת ביו בי. 

צבי התמקד בשילוב בין מוצר המוכר ללקוחות, 

לבין הצורך להציג אותו מחדש בצורה מעוררת 

עניין, עפ"י קהל היעד.  

צבי עיצב ערכה שבתוכה יהיו בקבוקונים של 

העיקרי  הצבע  התווית,  של  הישן  בעיצוב  ביולוגית.  הדברה 

הוא אפור, כמו כן הכיתוב על הרקע האדום יוצר קונוטציה 

התלמיד,  שעשה  החדש  בעיצוב  זאת,  לעומת  אזהרה.  של 

יותר.  בולט  הצבעוני  והחלק  יותר  בהיר  הפך  האפור  הרקע 

ה"גל" הינו חלק מהקונספט הכללי של החברה, הוא הושאר 

באופן דומה לצורתו המקורית, אולם הוא ארוך יותר, בולט 

יותר ומזכיר בצורתו שדה. ע"י כך חוזק הקשר האסוציאטיבי 

בין המוצר (מדביר ביולוגי), לבין הלקוח – החקלאי. נוספה גם  

תמונה של אקרית טורפת שנארזת 

שהקופסה  מנת  על  בבקבוקונים, 

תתאים למוצר הספציפי שבתוכה.     

בסמלים  השתמש  הצעיר  המעצב 

המוכרים והמזוהים עם החברה ועיצב 

מזמין  נעים,  באופן  מחדש  אותם 

ופחות תעשייתי וקר. בעיצוב החדש 

היה חשוב מצד אחד לשמור על הסמלים הקיימים והמזוהים 

ומאידך לרענן את המוצר שיהיה מושך ונעים לעין. 

פרויקט זה מהווה דוגמא מצוינת לשיתוף פעולה בין תלמידי 

מגמת העיצוב לבין מפעלים באזור בית הספר, המאפשרים 

אמיתיים.  מוצרים  בעיצוב  להתנסות  י'ב  כתה  לתלמידי 

והשיווק  העיצוב  בעולם  אמיתית  התנסות  מרוויח  התלמיד 

המביא  צעיר  מעצב  של  עבודה  מרוויח  והמפעל  המסחרי, 

גישה מרעננת אל המוצר המגיע אל הלקוחות.

הטבע לובש צבע
הדברה ביולוגית בלבוש חדש, פרויקט גמר בעיצוב – בבית ספר שק"ד דרכא
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כללי:
• הטריאנום הוא תכשיר המבוסס על הפטריה טריכודרמה,     

T -22 Trichoderma harzianumם
• הטריאנום מיוצר ומשווק ע“י חברת קופרט (הולנד).

מועילה  כפטריה  רבות  שנים  כבר  ידועה  הטריכודרמה   •
םלצמחים תרבותיים.

• קיימים הרבה קווים גנטיים של הטריכודרמה. 
ונמצא  שנבדק   ,T-22 הקו  את  מייצרת  קופרט  חברת   •

םכיעיל ביותר.

התהליך:
של  הנבגים 
נובטים  הפטריה 
במקביל  בקרקע,  
השורשונים,  ליציאת 
על  קורים  ומפתחים 

השורשים.
בצורה זאת הפטריה 
מגינה על השורשים 
מפני פטריות קרקע 
כמו  פתוגניות 
פיתיום  ריזוקטוניה, 

ודוררת.
מאד  חשוב  לכן 
ליישם את הטריאנום 
ביחד עם הזריעה או 

מיד לאחריה.

יותר  או  באחד  בריזוספרה  פועל  הטריאנום 
מהמנגנונים הבאים:

1. תחרות על מרחב מחיה
2. תחרות על מזון

3. תקיפה של פטריות פתוגניות
4. שיפור עמידות הצמחים

5. מקל על קליטת חומרי מזון על ידי השורשים

היישום:
הטריאנום מיוצר בשתי פורמולציות:

• אבקה רחיפה
• גרגרים (גרנולות) לשיחרור ממושך

םבארץ בוצעו כמה תצפיות עם אבקה רחיפה. 
םהיישום פשוט: ריסוס החומר על פס הזריעה בזמן הזריעה 

םאו מיד לאחר הזריעה.

עם  נסיונות  שנים  כמה  כבר  מבצעת  קופרט  חברת 
הטריאנום ומדווחת על הצלחות בהרבה גידולים:

• גזר (עמידות טובה למחלות 
יותר  גבוה  יבול  םשורש, 
לאיכסון  טובה  םועמידות 

םממושך)
טובה  (עמידות  ורדים   •

(. Crown Gallםלמחלתם
מחלות,  (הפחתת  פלפל   •

םיבול םגבוה)
סויה,  כמו  נוספים  גידולים   •

םמלפפון, ואוכמניות.
של  השדה  אנשי  פי  םעל 
ההשפעה  קופרט,  םחברת 
גדולה  םהטריאנום  םשל 
קשים  םגידול  בתנאי  םיותר 
קיצוני,  אקלים  ם(מחסורים, 

מצע גידול מאולח)
התחילה  האחרונה  בשנה 

חברת ביו-בי לבצע תצפיות ראשונות עם הטריאנום. 
אנו מקווים לבצע בשנה הקרובה ניסיונות נוספים בכמה 
גידולים, בכדי לבדוק האם גם בארץ הטריאנום מפחית 

מחלות ומשפר יבולים, כפי שמדווח מארצות אחרות.
כמו כן אנו מטפלים בהסדרת הרישוי לשימוש בטריאנום 

בישראל.
חברת ביו-בי בוחנת בימים אלו תכשירים ירוקים נוספים, 
גידולים  של  השורשים  בית  והגנת  לשיפור  המיועדים 

רבים.

המועיל והמזיק 1
טריאנום – תכשיר ביולוגי נגד מחלות קרקע, משפר צימוח ויבול

דוד לנג, מו“פ שדה ביו-בי

תכשיר חדש הגיע לארץ מהולנד, טריאנום – נעים להכיר

מארז מסחרי של פטרית הטריכודרמה
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חברת  עבור  בשורה  בשורה.  עמו  מביא  האחרון  הקיץ 

ספור  אין  לאחר  בארץ;  העגבניות  מגדלי  ועבור  ביו-בי 

אנשי  עם  בשיתוף  שנערכו  ותצפיות,  ספירות  בדיקות, 

המו“פ ומגדלי הפרסימיליס של ביו-בי וכמובן עם חקלאים 

נבחרים מהנגב, החלטנו כי הגיעה העת לחשוף לחקלאים 

הדברה  ביו-בי.  של  כך  כל  והחשוב  החדש  המוצר  את 

משולבת בעגבניה.

עם תחילת השנה פתחנו בצורה רשמית, 

המשולבת  ההדברה  חבילת  שיווק  את 

החקלאים  הביטו  תחילה  בעגבניה. 

האמיצים  אך  החדש,  במוצר  בחשדנות 

שבהם הצטרפו למועדון המצומצם של 

שלהם  העגבניות  ששטחי  החקלאים 

כי  וראו  משולבת,  בהדברה  מטופלים 

טוב.

בנגב  אשר  המוקדמות,  הקיץ  שתילות 

הנמשכים  קצרים  כגידולים  לגדלן  נהוג 

זכו  חודשים,  חמישה  עד  כארבעה 

ידנו  על  המטופלות  הראשונות  להיות 

האחרון  בחלקו  נמצאות  כשהחלקות  אלו,  בימים  השנה. 

עובדים  הדברים  כי  ולומר  לסכם  כבר  ניתן  הגידול,  של 

בצורה טובה ויפה ועל פי התכנון. מבחינה מקצועית ניתן 

בצורה  בשטחים  שולטות  הטורפות  האקריות  כי  לראות 

מאוזנת ומרשימה, כמות הריסוסים שרוססה בחלקות היא 

ריסוסים  לשני  אפס  בין  רוססו  החלקות  ברוב  מינימלית. 

ומושכלים  זהירים  טיפולים  בעזרת  אקריות!.  נגד  בלבד 

עמדנו בצורה טובה מול התקפות התריפס הקשות וסכנת 

ההדבקה בוירוס TSWV שהוא עלול להביא איתו. גם עם 

הצלחנו   TYLCV הווירוס  את  שמעבירה  העש  כנימת 

להתמודד בעזרה כימית מועטה מאוד.

לאור התוצאות ביקשו רבים מהמגדלים להכניס גם את 

לספטמבר,  יולי  החודשים  בין  הנשתלות  החורף,  חלקות 

על  מכל,  יותר  מעידה,  זו   ועובדה  המשולבת  להדברה 

שביעות הרצון וההצלחה.

זה,  באזור  האורבות  והסכנות  הקיץ  פגעי  את  שמכיר  מי 

יודע כי אין זה עניין של מה בכך לגדל בימי הקיץ גידולים 

ריסוסים,  של  כך  כל  נמוכה  רמה  עם  משולבת  בהדברה 

אחראית  החלטות  וקבלת  דעת  שיקול  בעזרת  אולם 

חלקו  את  לעבור  הצלחנו  המקצועי  והצוות  הפקחים  של 

ומינימום  ריסוסים  מינימום  עם  בשלום  הקיץ  של  הראשון 

נזקים.

עונת הגידול הארוכה, העומדת בפתח, היא 

אתגר נוסף העומד בפנינו. עונה זו הנמשכת 

כשמונה חודשים לערך, נפתחת בשיאו של 

נאבקים  החקלאים  בה  בתקופה  הקיץ, 

האקרית  ובראשם  רבים  במזיקים  קשות 

האדומה ומסתיימת בסוף החורף ובאביב.

המקצועי  הליווי  הנצבר,  הניסיון  בעזרת 

נעמוד  כי  בטוחים  אנו  ה‘,  בעזרת  וכמובן 

הפעולה  ושיתוף  זו,  במשימה  גם  בהצלחה 

לשביעות  יפות  תוצאות  יניב  החקלאים  עם 

רצון כולם.

ההדברה  חקלאי  של  והאיכותי  המצומצם  המועדון 

ועשרות  ומתרחב  הולך  הבריאה,  בעגבניה  המשולבת 

מכל  מגדלים  בו.  רשומים  כבר  דונמים  ומאות  מגדלים 

מועילים,  חבילת  על  וחתמו  הצטרפו  והנגב  הדרום  אזורי 

ושטחיהם מפוקחים באופן מסודר ועל בסיס שבועי על ידי 

הפקחים המנוסים של ביו-בי.

מסחרי  עניין  אינה  המשולבת  בהדברה  השימוש  חשיבות 

מן  רבים  של  הריסוסים  למשטר  שנחשף  מי  כל  בלבד, 

החקלאים, נחרד מן הכמויות ומן המגוון של חומרי ההדברה, 

נגד  במלחמה  בהם,  להשתמש  נאלצים  החקלאים  אשר 

המזיקים הרבים, השימוש החוזר והמוגזם בחומרים, מביא 

להעלאת  הדרך  אצה  ומכאן  ולהיחלשותם,  לשבירתם 

רשתות  רעילים,  ריסוס  בחומרי  תכוף  ולשימוש  המינון 

והצרכן  לעניין,  מספקת  חשיבות  נותנות  אינן  השיווק 

צבע אדום 
הדברה משולבת בעגבניה יוצאת לדרך

אביאל טוקר, מנהל מרחב הנגב – ביו-בי

תחילה הביטו החקלאים בחשדנות במוצר החדש, האמיצים שבהם הצטרפו למועדון 
המצומצם של החקלאים ששטחי העגבניות שלהם מטופלים בהדברה משולבת, 

וראו כי טוב
אביאל טוקר על בשורת ההדברה המשולבת בעגבניה

שיטת העבודה שפותחה 
בביובי מאפשרת שמירה 
על הצמח מפני מזיקים 
טבעיים  אויבים  בעזרת 
ובכך שומרת על הצרכן 
שמקבל עגבניה בריאה 

ומזינה לשולחנו
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הרוכש את העגבניה אינו מודע לחומרים הרבים והקשים 

בהם רוססה העגבניה אותה הוא אוכל ומאכיל את ילדיו 

ובני משפחתו.

 

על  שמירה  מאפשרת  בביו-בי  שפותחה  העבודה  שיטת 

הצמח מפני מזיקים בעזרת אויבים טבעיים ובכך שומרת על 

הצרכן שמקבל עגבניה בריאה ומזינה לשולחנו. ההשוואה 

בין החלקות המטופלות בהדברה המשולבת לבין החלקות 

המטופלות כימית מראות בדרך כלל על ירידה של -50%

70% בטיפולים הכימיים נגד האקריות בחלקות הביולוגיות 

וירידה דרסטית גם בשימוש בשאר חומרי ההדברה.

מתקדמים במחקר

לשפר  ממשיכים  אנו  המסחרית,  לעבודה  במקביל 

ולהשתפר. גם השנה אנו מעמידים ניסויים נוספים בנגב,  

המוצר  של  המקצועי  המנהל  שדה  עמית  של  בהנהגתו 

ובעזרתו של אבי פרייזלר משירות שדה בכיר של ביו-בי. כל 

זאת מתוך רצון לחזק את הנקודות החלשות ולשאוב עוד 

מידע חשוב, שיסייע לנו בעבודתנו ולמגדלים בהצלחתם.

מועצת  החקלאות,  משרד  עם  מחקרי  פעולה  שיתוף 

הצמחים ומדריכי שה“מ נערך בחלקות נוספות שמוקצות 

המשולבת  ההדברה  אחר  משותף  מעקב  לטובת 

בעגבניה.

את רגליהם בחריצות  השטח, המכתתים  ואנשי  הפקחים 

ואחריות, הם אלו שדואגים ועמלים יותר מכל על הצלחת 

הגידול. לצד הניסיון החשוב שהולך ונרכש, קיימת תחושה 

של פריצת דרך, של חלוציות ושל שותפות בפרויקט חדש 

אשר אנו מאמינים כי עם הזמן ישנה לחלוטין את שיטות 

העבודה והממשק בעגבניה ויהווה בסיס לגידול העגבניה 

בישראל.

נכונו לנו עוד קשיים בדרך, עלינו לאסוף עוד נתונים רבים, 

לדרך  יצאנו  כי  מרגישים  אנו  אך  וליעל,  לשפר  ללמוד 

העגבניה  תהפוך  רבות  לא  שנים  מספר  ובעוד  חשובה 

לאחד המוצרים המרכזיים והחשובים המטופלים בהדברה 

משולבת על ידי חברת ביו-בי.

אנו פונים לחקלאים ומזמינים אותם להצטרף ולהיות חלק 

ממגדלי עגבנית הבריאות של ביו-בי.

בעזרת ה‘ נעשה ונצליח!

ללמוד  רבים,  נתונים  עוד  לאסוף  עלינו 
לשפר וליעל, ונראה כי בעוד מספר שנים 
תהפוך העגבניה לאחד המוצרים המרכזיים 
משולבת  בהדברה  המטופלים  והחשובים 

על ידי חברת ביובי

מפז“ם - מכשיר לפיזור מועילים

”להבת אש“ במוקד אקרית הקורים
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המושלגים,  הקווקז  הרי  שרשרת  נשקפת  לחלוני  מתחת 

כשלפתע פורץ מרמקולי המטוס קול נשי בשפה שצליליה 

כל  במבטא  באנגלית  התרגום  טורקית.  שירה  מזכירים 

ההודעה.  תוכן  את  להבין  לי  מאפשר  לא  שיגרתי  לא  כך 

את  להדק  המורים  האורות 

חגורות המושבים נדלקים, 

שההכנות  הבנתי  כך 

המטוס  החלו.  לנחיתה 

פונה ומתחיל להנמיך. תוך 

חוף  לפני  נפרס  כך  כדי 

מצליח  אני  הכספי.  הים 

שהיה  ֶשמה  להבחין 

נדמה כקורי עכביש ענקי 

הים,  פני  על  הפרוסים 

הינו התשתית הענפה של 

בארות הנפט הצפות מול 

הגלגלים  נגיעת  הנמל. 

מעט  מרעידות  במסלול 

אני  ”מה  המטוס.  את 

עושה פה? אולי אני עדיין 

ישן בטיסה אחרת בדרכי 

ליעד מוכר?“ האותיות על 

קו“,  השלטים מחוץ למטוס לא מותירות ספק - הגעתי ל“בָּ

שאגיע  לעצמי  דמיינתי  פעם  אי  האם  אזרבייג‘ן.  בירת 

לכאן? ומה אני עושה פה? שאלתי את עצמי, אך התשובה 

ברורה - הטוָטה! הטוטה אבסולוטה מזיק שהרחיק נדוד, 

הגיע  המזרח,  לעבר  המטורפת  התפשטותו  את  וממשיך 

לבקו, ואני, היהודי מארץ 

את  איתי  מביא  הקודש, 

החקלאים  לכל  הבשורה 

יש  המודאגים.  האֶזרים 

של  בדמותו  פיתרון  לנו 

תנויס  נזידיאוקוריס  לפשפש  חיבה  שם  הוא  הנזי  הֶנִזי. 

 (Miridae) הרכנפים  ממשפחת   (Nesidiocoris tenuis)
והוא שיכול לתת מזור למגפה!

טוטה והנזי או המזיק 
והמועיל 

הטוטה  פרפר 

 Tuta) אבסולוטה 

שייך   (absoluta
ה  למשפחת 

 ,G e l e c h i i d a e
הטבעית  שתפוצתו 

בדרום  נמצאת 

הטוטה  אמריקה. 

צמחים  על  מתפתחת 

הסולניים  ממשפחת 

ברורה  העדפה  עם 

בשנת  לעגבנייה. 

המזיק  התגלה   2006

בספרד,  לראשונה 

לעולם  פלש  משם 

של  בקצב  הישן 

באופן  הוכר  ימים  שנתיים  ותוך  בשנה  קילומטר  כ-1000 

באגן  נעצרה  לא  התפשטותו  בארץ.  חדש  כעולה  רשמי 

הים התיכון, וכיום הטוטה נמצא כבר כמעט בכל אירופה 

וממשיך להתקדם מזרחה ולכבוש אזורים חדשים באסיה 

לעמוד  תצליח  סין  חומת  אם  ספק  אזרבייג‘ן.  כדוגמת 

הטוטה  המזיק.  בפני 

לחומרי  עמידות  פיתח 

בקצב  רבים  הדברה 

מכך  כתוצאה  מהיר. 

רבים  נזקים  מסב  הוא 

המועיל והמזיק 2
על טוטה אבסולוטה ועל נזידיוקוריס באזרבייג‘ן

ארנון אלוש, מו“פ שדה ביו-בי

הטוטה אבסולוטה הגיע לבקו
המזיק מרחיק נדוד, וממשיך את התפשטותו המטורפת לעבר המזרח

של  לגישה  הזדמנויות  חלון  נפתח  המשבר,  מתוך 
שביסודה  העגבנייה  בגידול  משולבת  הדברה 

שימוש באויבים טבעיים

ארוח בחממה, צ'אי מקומי עם תמרים משדה אליהו
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למגדלים עד כדי התמוטטות מוחלטת של הגידול. והנה, 

מתוך המשבר, נפתח חלון הזדמנויות לגישה של הדברה 

באויבים  שימוש  שביסודה  העגבנייה,  בגידול  משולבת 

טבעיים. מהר מאוד התברר שהמועמד הראוי ביותר לשמש 

הפוטנציאל  את  הנזי.  דווקא  הינו  לטוטה  טבעי  כמדביר 

של הנזי לשמש כחרק מועיל בגידול העגבנייה כבר הכרנו 

אז  מסיקה,  יואל  ניהל  ב-2003  היטב. 

לקידום  פרויקט  בנגב,  שה“מ  מדריך 

לגידול  ומתקדמות  חדשות  שיטות 

העגבנייה באזור הנגב המערבי, כאשר 

להדברת  המרכזי  המרכיב  היה  הנזי 

ביולוגית של כנימת עש הטבק. בהיותו 

אומניבור (ניזון גם מהחי וגם מהצומח) 

מסוגל  הוא  ולפיכך  בררני  איננו  הנזי 

מגוונים  רגלים  פרוקי  ביעילות  לטרוף 

הניצבים בדרכו. יש לציין כי יחד עם היתרונות הרבים יש 

להסב  גם  עלול  הוא  קיצוניים  במקרים  חיסרון,  גם  לנזי 

בכלל  המדעי  בעולם  הנצבר  הניסיון  בזכות  לגידול.  נזק 

ובחברת ביו-בי בפרט, יש לנו את הידע הנדרש ”לנצל את 

הדבש מבלי להיעקץ“.

החקלאות באזרבייג‘ן
ובכך  מהחקלאות,  מקורו  באזרבייג‘ן  מהתל“ג  כשליש 

 40% המדינה.  בכלכלת  מרכזי  לרכיב  אותה  הופך 

מהאוכלוסייה הינה כפרית. יחד עם החקלאות שמתנהלת 

בצורה מסורתית ומבוססת על משפחה כפרית עם חלקת 

של  התחלות  כאן  מוצאים  אנו  משלה,  קטנה  האדמה 

המבוססות  חדשות,  גידול  תשתיות 

בסטנדרטים  חדישות  טכנולוגיות  על 

גבוהים שכוללות חממות זכוכית, חימום 

מרכזי, בקרת אקלים, מערכות השקיה 

הפוכה  אוסמוזה  של  טכנולוגיה  עם 

אפשרי  בסיס  מהוות  אלו  חוות  ועוד. 

לקידום השימוש במועילים טבעיים. לא 

בין  שקיים  בפער  לחוש  אפשר  פעם 

היכולות  לעומת  היצור  תשתיות  רמת 

של צוות העובדים לנצלה. במקרים רבים החוות מתנהלות 

רבות  כשעשרות  זוטר  מנהלים  וצוות  בכיר  פקיד  ידי  על 

כאן  גם  המטלות.  כל  את  בפועל  מבצעים  פועלים  של 

העגבנייה הינה רכיב מרכזי בתפריט המקומי. בנוסף על 

כך, הסמיכות שלה לגבולה הדרומי של רוסיה מאפשרת 

לשווקי  המבוקש  האדום  הפרי  של  מייצוא  ליהנות  לה 

צוות ביו-בי באזרבייגאן מימין למשאל ארנון אלוש, רמי פרידמן וגבי אליעז

את  לחשוף  צורך  כאן  יש 
מושגים  של  לעולם  המגדל 
חדשים ולהקנות לו את גישת 
וזהו  המשולבת  ההדברה 

תהליך ארוך
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מדינה זו, בעיקר בעונה הקרה. כך שרוב החממות מיועדות 

לגידול זה. 

מזיק הטוטה פלש לאזרבייג‘ן לפני כשנתיים. חוסר הידע 

להם  אפשר  לא  המגדלים,  של 

והגדיל  הפגע,  את  נכון  להגדיר 

חוסר  תחושת  את  יותר  עוד 

מבחר  בכך,  די  לא  אם  האונים. 

למדי,  מצומצם  ההדברה  חומרי 

של  תחלופה  לבצע  והאפשרות 

שונות,  כימיות  מקבוצות  חומרים 

בכדי למנוע כמה שניתן התפתחות 

קיימות.  לא  פשוט  עמידות,  של 

בממוצע  ימים  חמישה  כל  בפועל 

חרקים  קוטל  של  ריסוס  מתבצע 

למתרחש  קשר  בלי  קבוע  באופן 

במבנה (ריסוס קלנדארי). למעשה, 

המגדלים נתונים לחסדי דינאמיקת 

כאשר  הטוטה.  של  האוכלוסייה 

למגדל  אין  בחלקה  מופיע  המזיק 

הפלישה  את  לעצור  יעילים  כלים 

עד לחיסול הגידול.

שימוש בידע טכנולוגי
חקלאיות  תשומות  מעט  לא 

לכאן.  מגיעות  ישראליות 

ההתרשמות שלי היא שיש הערכה 

המגיע  הטכנולוגי  ולידע  למוצרים 

עם  יחד  אך  בהם.  ואמון  מהארץ 

את  לתת  המסוגלים  מועילים,  בחרקים  השימוש  זאת, 

המענה הטוב ביותר נגד החרקים 

מוצר  לשום  דומה  לא  המזיקים, 

מסתיים  לא  הפרויקט  אחר. 

בהוראות  או  חממה  בבניית 

כתובות של המינון הרצוי של מתן 

ושכח“,  ”שגר  שנקרא  מה  דשן, 

לחשוף  צורך  כאן  שיש  אלא 

מושגים  של  לעולם  המגדל  את 

גישת  את  לו  ולהקנות  חדשים 

תהליך  וזהו  המשולבת  ההדברה 

מנהלי  כל  עם  יחד  המגדל,  ארוך. 

להפנמה  יחסית  ארוך  מסע  לעבור  נדרשים  העבודה, 

עד  רגילים  שהיו  ממה  לגמרי  שונה  עבודה  שיטת  של 

כה. לשנות הרגלים זה דבר קשה. התהליך שבו תשומת 

הלב עוברת מהמרסס וכל מה שקשור 

אליו למיקוד על ביצוע ניטור מדויק, 

מקצועי ועקבי במטרה לקבל תמונת 

מצב עדכנית על המתרחש בחלקה, 

אני  גם  ומאידך  פשוט.  תהליך  אינו 

מאפייני  את  להכיר  ללמוד  נדרש 

החולשות  ואת  החוזקות  את  השוק, 

שלו, ויחד עם המגדלים להגדיר נכונה 

את יעדי ההצלחה. למעשה יש צורך 

בבניית מערכת אימון כנה בין המגדל 

למלווה המקצועי ולמוצר. זהו תהליך 

מבוסס  הוא  בתחילתו  וממושך,  איטי 

כך  וממוקדים  קטנים  פרויקטים  על 

חלק  ”לסכן“  נדרש  לא  שהמגדל 

משמעותי מתשתית הייצור שלו, הוא 

הלמידה  בתהליך  להתנסות  יכול 

והקניית השיטה בלי להסתכן. כרגיל, 

את  לבחור  יש  הראשונים  בצעדים 

המגלים  ביותר,  הטובים  המגדלים 

השיטה,  את  להפנים  ויכולת  נכונות 

הדרך  תחילת  את  לרצף  כדי  וזאת 

מגדלים  גם  שיסחפו  בהצלחות 

רבים,  אחרים  במקומות  כמו  אחרים. 

השגרירים  הינם  מרוצים  מגדלים 

נוספים.  ללקוחות  ביותר  הנאמנים 

ברוך ה‘ אפשר להגיד שבעזרת גבי, המפיץ המקומי, אנו 

נמצאים היום בדרך הנכונה. פרויקט 

קטן ומוצלח עם הנזי בחווה הראשונה 

שטחי  בכל  במועיל  לשימוש  הוביל 

שביעות  החווה.  באותה  העגבנייה 

השיטה  והפנמת  המגדל  של  הרצון 

נוספים  מוצרים  של  לכניסה  הובילה 

בגידולים האחרים וכן הלאה.

להיחשף  נדרשים  אנחנו  במקביל, 

פוטנציאלים.  לקוחות  שיותר  לכמה 

כפי שנאמר בקהלת ”שלח לחמך על 

תמצאנו“  הימים  ברוב  כי  המים  פני 

הנזי  עם  ומוצלח  קטן  פרויקט 
לשימוש  הוביל  הראשונה  בחווה 
העגבנייה  שטחי  בכל  במועיל 
באותה החווה. שביעות הרצון של 
הובילה  השיטה  והפנמת  המגדל 
נוספים  מוצרים  של  לכניסה 

בגידולים האחרים 

מחזור גידול ראשון בחממה חדשה שחוסל על ידי 
טוטה אבסולוטה
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במתקני  עניין  בעלי  עם  נפגשנו  הביקור  במהלך  (י“א/א). 

גידול מגוונים ביותר, החל מחקלאים בעלי חוות חדישות 

אגרונומים  שבצוותיהם  דונמים,  מאות  של  בגודל  ביותר 

או  אחד  דונם  של  מעץ  בחממות  וכלה  מחו“ל,  שגויסו 

שניים ששייכות למגדל מסורתי טיפוסי. 

השייכים  אנשים,  של  מגוונת  אוכלוסיית  עם  המפגשים 

לעם בעל רקע תרבותי כל כך שונה הינם חוויה מיוחדת 

בפני עצמה.

וסיורים,  בפגישות  ומפרך  ארוך  יום  לאחר  ערב,  לקראת 

מסיע  שלי  המלווה  הקווקז.  להרי  מעבר  שוקעת  השמש 

אותי לשדה התעופה הבינלאומי של בקו, אנחנו נפרדים 

המטוס  נוסף.  ביקור  לו  מסתיים  וכך  ובחיבוקים  בחיוכים 

מתנתק מהאספלט השחור ואני מנסה לאסוף את עצמי 

ומסכם בתוכי: עייף אך מרוצה ואופטימי לקראת הבאות. 

מתוך מבט אבוד מעבר לחלון המטוס לתוך הרקיע האפל, 

לטיסה  ”קונקשיין“  עם  לבן  לילה  לפני  שניצב  יודע  אני 

נוספת. אך אני יודע שבעזרת ה‘ את הזריחה כבר אראה 

בארץ הקודש בחיק המשפחה. 

פיזור הנזי בחממה בוגרת באזרבייגאן

הקמת חממה חדשה לעגבניה באזרבאייג'אן

חממת עגבניה השלד מעץ
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המזיק: טוטה אבסולוטה, Tuta absoluta הנו מזיק, חדש 

יחסית בארץ, הגורם לפגיעה רבה בגידולים שונים - בעיקר 

בעגבניה. הטוטה אבסולוטה משתייך לסדרת הפרפראיים 

 Gelechiidae העשבחניניים  ולמשפחת   Lepidoptera
ופוטנציאל הנזק שלו גבוה מאד. בארה“ב נחשב הטוטה 

למזיק הסגר.

הנזק: לאחר בקיעתו, נובר הזחל בעלים, בגבעולים ובפירות 

ויוצר בהם מנהרות ותעלות אופייניות, לעיתים חודר הזחל 

האמירים  לקיטום  וגורם  הצמיחה  ואמירי  הגבעולים  לתוך 

המועיל והמזיק 3
הרכנף נזידיוקוריס (Nesidiocoris tenuis) להדברת טוטה אבסולוטה 

(Tuta absoluta) בעגבניות חממה בממשק אורגני
דנית פרקר, מו“פ ערבה*
צילומים: צוות מו"פ ערבה

על נזקי הטוטה אבסולוטה דובר רבות (ביו-ביטאון 5)
דנית פרקר ממו“פ ערבה מסכמת ניסוי תלת שנתי בהדברה משולבת ומתייחסת גם 

לשאלה האם המועיל יכול גם להזיק?

בטוטה  גבוהה  נגיעות  עם  עגבניה  בצמח  עגבניות  אשכול   :1 תמונה 
בטיפול  צולם  העש,  של  הזחלים  ממנהרות  כתוצאה  אבסולוטה. 

הביקורת בניסוי בתחנת יאיר בעונת 2012-13.  

תמונה 2: גבעול של צמח עגבניה עם חיגורים שנגרמו מהרכנף
על  הרכנף  של  בוגרים  פרטים  מספר  לראות  גם  ניתן   .N. tenuis
הגבעול. צולם בטיפול הדברת טוטה באמצעות הרכנף בלבד, בניסוי 

בעונת 2012-13.  

*שותפים במחקר:
רחל לויטה, אלה יוסל, ד“ר שמעון פיבוניה – מו“פ ערבה.

ארנון אלוש, ד“ר שמעון שטיינברג – ביו בי.



39ביו-ביטאון סתיו 2013 

ולנבילתם. העש יכול בתנאי הארץ לקיים כעשרה דורות 

לגרום  אבסולוטה  הטוטה  עלול  יעיל  טיפול  ללא  בשנה. 

להשמדת הגידול.

אורך גוף הבוגר כ- 10 מ“מ. הכמות הגדולה של הבוגרים, 

גודלם, אופי תנועתם ומשיכתם למבני העגבניה מאפשרים 

להם לאתר חורים ברשתות הצד ו/או בגג של מבני הגידול 

ולנצל פתיחה לא זהירה של המבנים לחדירה ולכן קשה 

להגן על המבנים באמצעות חסימה פיזית בלבד. ההדברה 

בה  האורגנית,  בחקלאות  ובייחוד  המזיק,  כנגד  הכימית 

לשימוש  המותר  התכשירים  מספר 

מאז  בעייתית.  היא  מאד,  מצומצם 

חדירתו בשנים האחרונות לכל אגן 

הים התיכון מתבצע במקומות רבים 

לפתח  בכוונה  אינטנסיבי  מחקר 

אחד  עימו.  להתמודדות  דרכים 

מכיווני המחקר הקיימים הנו פיתוח 

ממשק הדברה משולבת עם מדביר 

ביולוגי טבעי מקומי.

 Nesidiocris הרכנף  המועיל: 

טבעי  ביולוגי  מדביר  הוא   ,tenuis
משתייך  הרכנף  העגבניה.  לצמח  היטב  המותאם  מקומי 

הנו  הבוגר  הרכנפיים.  ולמשפחת  הפשפשאים  לסדרת 

הרכנף   .(Omnivore) ומהצומח  מהחי  להיזון  יכולת  בעל 

טורף ביצים וזחלים מדרגה ראשונה של טוטה אבסולוטה 

כנגדו.  ביולוגי  מדביר  לשמש  פוטנציאל  בעל  הוא  ולכן 

כאשר הרכנף ניזון הזנה צמחית הוא מוצץ את מוהל הצמח 

מעלים, גבעולים ופרי צעיר, כתוצאה מכך נוצרים חיגורים 

להתייבשות  לגרום  עלולים  אשר  רקמות,  אותן  גבי  על 

ולנזקים לצמח וליבול. בניסוי שבוצע במו“פ ערבה תיכונה 

מועיל  חרק  לשמש  יכול   N. tenuis הרכנף   האם  נבדק 

כנגד העש טוטה אבסוטלטה ומהו הסיכון לנזק ישיר ממנו 

לגידול עגבניות חממה.  

האם המועיל יכול להזיק?
הניסויים נערכו בתחנת ”יאיר“ בחצבה במשך שלוש עונות 

שנבחנו  הטיפולים   .2010-2013 השנים  בין  רצופות  גידול 

במהלך השנים כללו: הדברת טוטה עם רכנף בלבד, רכנף 

משולב עם הדברה כימית, הדברה כימית בלבד וביקורת 

המתאים  המועד  את  גם  בחנו  בניסויים  מטופלת.  לא 

לפיזור הרכנף בשדה ודרכים להפחתת אוכלוסיית הרכנף 

השנים  במהלך  אורגנית.  בחקלאות  המותרים  באמצעים 

בניסויים  איקראם.  הזן  ובעיקר  עגבניה  זני  מספר  נבחנו 

נבחנה השפעת הרכנף על נזקי טוטה לנוף ולפירות ונזק 

ישיר של הרכנף על ידי תיעוד רמת האוכלוסייה, חיגורים 

ונזקים נוספים לצמחים. 

גידול העגבניה בערבה הנו בחודשים ספטמבר עד מאי, 

בין הסתיו לאביב. שנתיים מתוך שלוש שנות הניסוי (2010 

ו- 2012) התאפיינו בחורפים חמים יחסית עם טמפרטורות 

ודצמבר  נובמבר  בחודשים  ו-16.30   220 של   ממוצעות 

יחסית,  קר  חורף  היה   2011 שנת   של  החורף  בהתאמה, 

בהתאמה,  ו-14.60   17.60 של   ממוצעות  טמפרטורות  עם 

באותם חודשים. בשנת הניסוי הראשונה השתילים הגיעו 

האוכלוסייה  רמת  זו  ברכנף.בשנה  טעונים  מהמשתלה 

 10- על  בחורף  התייצבה  הרכנף  של 

בטיפול   (1 (איור  לקודקוד  פרטים   15

רכנף ללא ויסות. אחד הטיפולים כלל 

רכנף  אוכלוסיית  רמת  על  שמירה 

והיה  פרטים  לעשרה  חמישה  בין  של 

אוכלוסיית  את  לווסת  מאד  קשה 

ריסוסים  באמצעות  בשדה,  הרכנפים 

לחקלאות  המתאימים  חומרים  עם 

אורגנית. בעונות הבאות פוזר הרכנף 

לאחר  שבועות  כשלושה  בשטח 

השתילה ואוכלוסיית הרכנף התייצבה 

בחורף על 2-3 לקודקוד בשנה הקרה של 2011-12 ועל 5-7 

בתקופת   .2012-13 יחסית  החמה  הניסוי  בשנת  לקודקוד 

החורף לא נצפו נזקים ישירים של הרכנף לעגבניה בשלוש 

גידול  בעונת  נצפה  לצמחים  מהרכנף  נזק  הניסוי.  שנות 

רכנף  טיפול  במבני  מאי,  חודש  במהלך   ,2012-13 אחת, 

כתוצאה  מועטה  וגטטיבית  צמיחה  הייתה  בהם  בלבד 

מנזקי טוטה לנוף. הנזק מהרכנף התבטא בריבוי חיגורים 

היה  בהם  במבנים   .(3 (תמונה  הצמח  מפרקי  והתכווצות 

הרבה נוף צמחי, בטיפול המשולב, כמעט ולא נראה נזק 

לצמחים עד תום הניסוי בסוף מאי.

בשלוש  צמחי העגבניה  בקוקודי   N. tennuis רמת הרכנפים איור 1: 
עונות הניסוי בטיפול רכנף N. tennuis בלבד. בעונת הניסוי הראשונה 
פוזר הרכנף N. tenuis במגשי השתילים ובשילוב עם חורף חם יחסית 
רמתו בצמחים הייתה גבוהה. בשתי עונות הניסוי הבאות פוזר הרכנף 

שבועיים ושלושה שבועות מתאריך השתילה. 

הכמות הגדולה של בוגרי הטוטה, 
ומשיכתם  תנועתם  אופי  גודלם, 
למבני העגבניה מאפשרים להם 
לאתר חורים ברשתות הצד ו/או 
לחדירה   הגידול  מבני  של  בגג 
המבנים  על  להגן  קשה  ולכן 

באמצעות חסימה פיזית בלבד

0

5

10

15

20

25

30

0 50 10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

( )  

   
 

 
 

 N
es

id
io

co
ris

 te
nu

is
 

( 
 

 
 

 
 

 
)

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 



מהמחקר ומהשדה

ביו-ביטאון סתיו 2013  40

תמונה 3: צמח עגבניה בטיפול רכנף N. tenuis בלבד בעונה 2012-13. 
צולם בסוף עונת הגידול 2.6.13. הנזק התבטא בריבוי חיגורים שהביאו 
רמת  נמוכה.  ברמה  עלים  ונשירת  לייבוש  ואף  הצמח  מפרקי  לכיווץ 

הנזק הייתה גבוהה בטיפול הרכנף N. tenuis בלבד. 

איור 2: ממוצע חודשי של לכידות זכרים של טוטה אבסולוטה ליממה 
במלכודת דבק עם פרומון בשטח פתוח בתחנת יאיר בחצבה (ממוצע 

תוצאות לכידה של שתי מלכודות).

 

מאז הגעתה, התבססה הטוטה אבסולוטה בערבה במהרה 

ורמת האוכלוסיה שלה בשטח הפתוח גבוהה במהלך רב 

שלוש  במהלך   .(2 (איור  הקיץ  בשיא  למעט  השנה,  ימות 

הניסוי,  למבני  טבעי  באופן  חדרה  הטוטה  הניסוי  שנות 

ותחילת  הסתיו  במהלך  מש,   50 רשת  מחופות  מנהרות 

החורף (טבלה 1, איור 3), אולם רמת האוכלוסיה נשארה 

נמוכה במהלך החורף. רמת הנגיעות עלתה עם ההתחממות 

חלקות  להשמדת  ועד  נגיעות   100% של  לרמה  והגיעה 

שנות  משלוש  בשתיים  אפריל,  בסוף  הביקורת   טיפול 

הניסוי (תמונה 4). טיפול כימי בלבד, שכלל 4 ריסוסים עם 

העונה  ובסוף   2011-2012 בעונה  נבדק  (טרייסר)  ספינוזד 

רמת הנגיעות בו הייתה דומה לזו שבטיפול הביקורת (איור 

3). נזק לפירות מטוטה החל להופיע במהלך האביב, מסוף 

מרץ ואילך. בטיפול הביקורת רמת הנזק הייתה הגבוהה 

ביותר (איור 4). בכל עונות הניסוי רמת הנגיעות בנוף ובפרי 

מטיפול  יותר  נמוכה  הייתה  המשולבת  ההדברה  בטיפול 

הרכנף N. tenuis בלבד. 

סיכום
עד  כשבועיים  רכנף  שפיזור  לראות  ניתן  הניסוי  בסיום 

רמת  להתייצבות  מביא  השתילה  לאחר  שבועות  שלושה 

במהלך  לקודקוד  פרטים   3-6 של  לרמה  האוכלוסייה 

החורף. רמה כזו אינה דורשת, על פי הידע שיש בידינו כיום, 

לציין  חשוב  הרכנף.  אוכלוסיית  לריסון  כימית  התערבות 

שבמשך החורף, גם כאשר רמת הרכנפים הגיעה לעשרה 

פרטים ויותר לקודקוד, לא נצפו נזקים לעגבניה. נזק ישיר 

העונה  סוף  לקראת  הניסוי  בחלקות  התפתח  לעגבניה 

במהלך חודש מאי וככל שהצמח היה עם יותר נוף, הנזק 

היה קטן יותר. הרכנף תרם להדברת טוטה אבסולוטה, אך 

לבדו לא היה  מספיק יעיל למניעת נזקים מהעש. שילוב 

של הרכנף עם מספר מצומצם של ריסוסים עם טרייסר 

הטיפול  היה  אורגני,  בממשק  המותרים   ,EOS-ו אולטרה 

היעיל ביותר. 

בגידול  עגבניה  חלקות  במספר  נצפו  האחרונות,  בשנים 

אורגני נזקים כבדים מהטוטה. שימוש בשילוב של הרכנף 

הסיכון  יפחית  הטוטה  להדברת  ריסוסים  עם   N. tenuis
לנזק כלכלי מהעש. 
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 100%

  
  

(%)
2010-2011 18.5.11100%

 N.tenuis -24%
 N.tenuis-4%

 2011-2012 23.11.11-44%
 2.1.12-42%

 N.tenuis 17.10.11-34%
 16.11.11-17%

2012-2013 24.10.129.5.13100%
 N.tenuis 5.12.12-39%

 20.11.12-8%

טבלה 1: רמת נגיעות טוטה אבסולוטה בעלים (מספר עלעלים נגועים 
ב-15 עלים – ממוצע לעשרה צמחים במבנה ולשלוש חזרות לטיפול) 

לפי טיפולים במשך שלוש שנות ניסויים.

כתלות  עגבניה  בעלי  אבסולוטה  בטוטה  הנגיעות  שכיחות   :3 איור 
בטיפולים. כל טיפול הוא ממוצע של שלוש חזרות, מבנים. בכל מבנה 
העלעלים  מספר  נבדק  עלה  ובכל  הצמח  לאורך  עלים   15 נדגמו 

הנגוע. (ב-15 עלים היו 135-150 עלעלים).   

איור 4: יבול כללי בעונת הניסוי 2012-2013 כתלות בטיפולים וחלוקתו 
מטוטה  נזק  עם  ופרי  מקומי  שוק  יצוא,  השונות:  האיכות  לרמות 

אבסולוטה. כל טיפול נבחן בשלוש חזרות.

טיפולים  שעברו  המנהרות  של  כללי  מראה    :4 תמונה 

טוטה  כנגד   N. tenuis הרכנף  לבחינת  בניסוי  שונים 

אבסולוטה בעגבניות חממה בעונת 2012-13, לקראת תם 

הניסוי בחודש מאי. שלוש תמונות: תמונה למעלה-ביקורת 

(מנהרה 1), תמונה אמצעית-טיפול ברכנף בלבד (מנהרה 

5), תמונה תחתונה-טיפול בהדברה משולבת (מנהרה 7).
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ביו-בי עם עמותת מלכישוע

מבוא
סמוך  ביומנה: ”לבי  רוזן  דוניה  כתבה  ב-23.6.1943 
ובטוח שלא אשאר בחיים עם תום המלחמה זו, אך 
אדיר חפצי שמלים אלה, שאני מעלה על הנייר ביד 
אלו  שמילים  אני  אחרי....רוצה  יחיו  מפחד,  רועדת 
תשכחו  שלא  לבקשכם  אני  רוצה  אליכם.  יקשרוני 
ולבקשכם  לפניכם  להתחנן  אני  רוצה  המתים.  את 
בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו, שתקחו 
נקם באותם הפושעים שידם האכזרית הוציאה אותנו 
מן החיים, רוצה אני שתקימו יד לנו – מצבה שתגיע מצבה שתגיע 
עד השמיים, ציון שיראה אותו העולם כולו – פסל לא עד השמיים, ציון שיראה אותו העולם כולו – פסל לא 
משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טוביםמשיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. כי מאמינה 
עשויה  כזאת  מצבה  שרק  שלימה,  באמונה  אני 

להבטיח לכם ולילדכם עתיד טוב יותר...“
מקבץ של מעשים טובים נעשים יום-יום ושעה-שעה 
פעילה  העמותה  ועובדיה.  מלכישוע  עמותת  ידי  על 
ב“בית  הגלבוע,  הרי  על  שנמצא  הנגמלים  בכפר 
בשדה“  ב“בית  צבי,  בטירת  שנמצא  בטירה“ 
שנמצא בשדה אליהו ועוד. לכל אלו חברה ביו-בי. 
ביו-בי תורמת לעמותת מלכישוע במגוון תחומים, הן 
בכסף לתשתיות, הן בהקצאת ידע מקצועי להדרכה 
חקלאית והן בתשומות של חרקים מועילים לחממה 
המשמעותית  התרומה  שבמלכישוע.  האורגנית 
שנותנת  ומפרנסת  מועילה  תעסוקה  היא  ביותר 
הפעילויות  ממגוון  רבים  לעובדים  בתחומה  ביו-בי 
הגשר  הינה  העבודה  מלכישוע.  עמותת  שמפעילה 
סיני  פתגם  שאומר  כמו  ובטוחים.  שגרתיים  לחיים 
אחד,  ליום  אותו  והשבעת   - דג  לאדם  ”תן  עתיק: 

למד את האדם לדוג - והשבעת אותו לכל החיים“
העורך

"עם כל הנערים"
נבנתה חממה נשתלו שתילים והיה צורך להנ־

חות ולייעץ באשר לממשק הדברה ידידותי
ש. שירות שדה בכיר ביו-בי

ולהנחות  ללוות  פניה  אלי  הגיעה   (2000 (מאי  שנים  י"ג  לפני 
נערים בקהילת מלכישוע בנושא ההדברה הביולוגית. הוסבר לי 
שבפעילות זאת אהיה שליח המפעל בנושא "תרומה לקהילה". 
שהוקמה.  החממה  ומנהל  הקשר,  איש  היה  ההר,  על  שגר  י  תַּ גִּ
ואכן - נבנתה חממה נשתלו שתילים והיה צורך להנחות ולייעץ 

באשר לממשק הדברה ידידותי. מאז אני שם. ומה מעשינו?
מדי מחזור מתלווים אלי נער או נערה שאותם אני מדריך באופן 
לנהל  מנת  על  הנדרש  את  צעד  אחר  צעד  לומדים  אנו  צמוד. 
ממשק הדברה ידידותי בחממה. הליווי כולל נושאים רבים החל 
מבנה  הכרת  מגדלת,  בזכוכית  הנכון  השימוש  אופן  מלימוד 
וכלה  השונים  הצמחים  על  המזיקים  ותופעת  הופעת  החרק, 
בלימוד מקומה של ההדברה ביולוגית  בתוך המכלול של איכות 

הסביבה.
הנערים מקבלים עליהם את האחריות על ניטור המזיקים במבנה 
נכונה  שעבודה  התפיסה  למעשה,  הלכה  אצלם,  נקלטת  ובכך 
ומסירות מביאים לתוצאות חיוביות ולהפך. את המועילים והכוורות 

אנו מספקים ללא חיוב.
אתם על נושאים   לעתים אני נפגש עם הקבוצה כולה ומשוחח 
והקשר  מלכישוע  היה  מי  כגון  ולמקום  לזמן  שקשורים  שונים 
הכפר,  את  שסובבת  הים-תיכונית  הצמחייה  הכרת  להר,  שלו 
הדברים  כאשר  פועלת.  היא  וכיצד  ַהֲאָבָקה  של  משמעותה  מה 
ופותחים  ענין  מעוררים  נקלטים,  הם  הפתוח  בשדה  מומחשים 

עולמות חדשים לפני החניך. 
לעתים העבודה מביאה סיפוק רב ולעתים נוחלים אכזבות שהרי 
בבני אדם עסקינן. אני מרגיש כשליח מצווה שקבל מן המפעל 
הזדמנות לעשות משהו למען כלל ישראל וזו ברכה כשלעצמה.
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”את  שאלה:  בסימני  התחיל  זה 
”ובמידה  אם?“,  ”ומה  בטוחה“?, 
ש...?“, ”את באמת חושבת ששווה?“, 
”בעצם למה דווקא...?“,“את באמת 
”את  לסמוך...?“,  שאפשר  חושבת 

לא פוחדת....?“
ברור  לי  היה  מאוד  שמהר  והאמת 
לסימני  יהפכו  השאלה  שסימני 

קריאה!

לתפקידי  נכנסתי   2006 ביולי 
בקבוץ  אנוש  משאבי  כמנהלת 
עבדתי  זו  בתקופה  אליהו,  שדה 
במלכישוע.  הבוגרים  בקהילת  גם 
מצוקת  עם  להתמודד  כשנאלצתי 
כוח האדם בענפים השונים חשבתי 
שיהיה נכון לשלב בין שני הכובעים 
את  קבלתי  דיון  לאחר  שחבשתי, 
ויצאתי  הקהילה  הנהלת  תמיכת 

לדרך.
הראציונאל של השילוב היה בראש 
ובראשונה של - ”זה נהנה וזה אינו 
שהיו  אנשים  של  השילוב  חסר“. 
במשך שנה (ולעיתים יותר) בקהילה 

טיפולית עם חברה רגילה ומיטיבה, הוא הכנה נכונה לחיים 
איך  ללמוד  והיכולת  הכלכלי  הצורך  גם  לקהילה.  מחוץ 
שאחרי  בחיים  להתמודדות  חשובים  בכבוד  להתפרנס 
התהליך הטיפולי, יחד עם זה היה ברור שההתייחסות של 
המעסיקים תהיה בהתאם לאופן ההשקעה ומי שיהיה טוב 

יועסק, אין הנחות.
איתן,  לקשר  הפך  לביו-בי  הבוגרים  קהילת  בין  הקשר 
טקס  כשיש  ליומיום;  מעבר  פעולה  שיתוף  של  קשר 
מוזמנים  מהמפעל  המעסיקים  גם  במלכישוע,  בוגרים 
אליו, חלק מהבוגרים ממשיכים לעבוד בביו-בי, גם לאחר 
שסיימו את שהותם בקהילה. זר לא יבין, עד כמה עוגן כמו 
מקום עבודה יציב ומיטיב חשוב לתהליך החזרה לחברה 
סימני  התבדיתי,  לא  בפתיח  שכתבתי  כפי  הנורמטיבית. 
מפעל  גם  ברור,  קריאה  לסימן  הפכו  מזמן  כבר  השאלה 

ביו-בי וגם קהילת מלכישוע מרוויחים משיתוף הפעולה!
לאחר שלוש שנים סיימתי את תפקידי כמנהלת משאבי 

הקשר  אבל  בקיבוץ,  אנוש 
בשנים  נותק,  לא  המפעל  עם 
האחרונות אני מנהלת את ”הבית 
בטירה“ - מסגרת לנערות בקבוץ 
טירת צבי, ואת ”הבית בשדה“ - 
שדה- בקבוץ  לבוגרות  מסגרת 

אליהו, שתי המסגרות מופעלות 
על ידי עמותת מלכישוע ושתיהן 
חסות  של  בפיקוח  נמצאות 

הנוער.
לנו ”בבית בטירה“ חשוב להנחיל 
ההתפרנסות  ערך  את  לנערות 
כחלק מהתהליך החינוכי, שיתוף 
הפעולה עם גלי עסיס, אורי בר 
שלום ועינת בלאו, מאגף משאבי 
מאפשר  ביו-בי  בחברת  אנוש 
תהליך אמיתי ומשמעותי. תהליך 
על  חתימה  עבודה,  ראיון  הכולל 
נוכחות  כרטיס  החתמת  חוזה, 
תלוש  קבלת  החודש  ובסוף 
העבודה,  חוקי  משכורת,ידיעת 
שעליך   הידיעה  הכל  ומעל 
לקחת אחריות ולהבין שסומכים 
ולא  טובה  תהיי  לא  ואם  עלייך, 
תתמידי יפסיקו להעסיק אותך. זוהי המשמעות האמיתית 

של הכנה לחיים.
”בבית  הנערות  עם  בקשר  גם  ממשיך  הפעולה  שיתוף 
מקום  מחפשות  בשדה“,  ”הבית  צוות  וכשאנחנו,  בשדה“, 
עבודה לנערות, לפרק הזמן של לפני גיוס או בתום שנת 

השרות אנחנו יודעות שיש למי לפנות, שיש כתובת.
ועבורי, מאמר זה, הוא הזדמנות לומר לכולכם, גלי, אורי, 

עינת, רחל לוי ומנהלי השלוחות תודה.

על שילוב של אנשים שעברו בקהילה טיפולית 
עם חברה רגילה ומטיבה

מרים גולדשמידט, מנהלת ”הבית הטירה“ ו“הבית בשדה“, חברת שדה אליהו

חתימה  עבודה,  ראיון  הכולל  תהליך 
נוכחות,  כרטיס  החתמת  חוזה,  על 

ידיעת חוקי עבודה
הידיעה שעליך  לקחת אחריות ולהבין 
שסומכים עלייך, ואם לא תהיי טובה 
אותך.  להעסיק  יפסיקו  תתמידי  ולא 
האמיתית של הכנה  המשמעות  זוהי 

לחיים
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