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להדברת מזיקים בקנביס רפואי המלצות לשימוש באורגניזמים מועילים

אלון, יעקב גוטליב – מדריכי הגנת הצומח סבטלנה דוברינין, נטע מור, תמר 

בחקלאות המודרנית נעזרים להדברת הפגעים השונים בכל שיטות ההדברה המשולבת. השיטה החשובה ביותר 

להפחתת השימוש בתכשירי הדברה ולהפקת מוצר בריא ובטוח ללקוח היא ההדברה הביולוגית, המבוססת על 

אורגניזמים מועילים להדברת המזיקים. גידול קנביס, כמו שאר הגידולים החקלאיים, נפגע ממגוון נרחב של 

מזיקים, והשימוש באויבים הטבעיים הוא חשוב וחיובי. 

להלן סקירת המזיקים בקנביס רפואי והאורגניזמים המועילים הניתנים לשימוש לשם הדברתם. 

Tetranychus urticae  - אקרית אדומה מצויה

על החרקים.  תנמני האינוהיא  ,אקריותה תמחלק-תתהעכבישיים ול למחלקתשייכת  המצויההאקרית האדומה 

ירקות, כמו  ,מזיקי מפתח בטווח רחב של גידוליםנחשבות מחושים, עיניים מורכבות וכנפיים. הן  חסרותאקריות ה

 הצמחים על תןתנועאת מאפשרים ם עליהן והמגני ,רחבי העולם. האקריות טוות קוריםכל ב ,פרחים, צמחי נוי ועצים

תקשורת כימית בתוך המושבה על עלה, אקלים בקרבת פני ה-בנוסף, משמשים הקורים לשמירה על מיקרו .ניהםובי

 הגנה מטורפים כלליים.על ו

קנביסהלתפרחת  דומהאנזק של אקרית )באדיבות א. רכט( מצויה אקרית אדומה

קטן השטח  ,כתוצאה מכך .האקריות ניזונות מכלורופלסטים של תאי הצמח, ומותירות אחריהן סימני הצהבה נזק:

נשירתם של ללגרום להתייבשותם והאקריות ות עלולות לודהמטמיע ונעצרת התפתחות הצמחים. באוכלוסיות ג

 צמחים שלמים. של ואף  ,העלים

מפה ובוגר. הנקבה הבוגרת מטילה ילאקרית הקורים חמש דרגות התפתחות: ביצה, זחל, שתי דרגות נ מחזור חיים:

לזחל הלבן הבוקע מן הביצה שלושה זוגות רגליים, בעוד  .( בצדם התחתון של העליםמ"מ 0.15ביצים עגולות )בקוטר 

 עדירקרק -צהוב הצבע ,הבצורת תביצתי האדומהשל האקרית  הבוגרתנקבה ארבעה זוגות. ה - יםשלנימפות ולבוגר

בלחות של  ,כך למשל .לחותבשל האקרית תלוי בטמפרטורה והחיים שני כתמים כהים. משך מחזור  הועל גב ,אדום
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ביצים ליום. באשר  5רק  - 95%בלחות של ואילו ביצים ליום,  7הנקבה מטילה מ"צ  20ובטמפרטורה של  36%

 ,יום 30-מ"צ משלימה האקרית מחזור חיים מביצה לבוגר ב 15.5להשפעת הטמפרטורה בלבד: בטמפרטורה של 

 13-6הוא  התפתחות בקיץהמשך  ימים מהטלתה. 4-2 כעבוריום. הביצה בוקעת  3.5-ב -מ"צ  32בטמפרטורה של ו

 ימים.

 

 ביולוגית הדברה

 Phytoseiulus persimilis  - פרסימיליס טורפתה אקריתה

  
 )באדיבות חברת "ביו בי"( אקרית הטורפת בפעולהה )באדיבות חברת "ביו בי"(פרסימיליס טורפות האקריות ה

 

למיניהן  תומשפחה טורפים אקריהמכל המינים ר שכא ,Phytoseiidaeחת שייכת למשפפרסימיליס טורפת האקרית ה

אויב טבעי יעיל להדברת אקרית ומשמשת כוייחודי ספציפי  חשבת לטורףנ סוחרקים קטנים. אקרית פרסימילי

רגליים  , כמולאקרית הטורפת מאפיינים עיקריים .אדום-כתוםוצבעה  ,תאגסיצורתה של הנקבה הבוגרת אדומה. 

 לעומת האקרית המזיקה. ,עה מהירה יחסיתתנוו ;המשמשות לתפיסת המזיק במהלך ההזנה ,קדמיות ארוכות

אקרית פרסימיליס  ן ורוד חיוור.וצבע ,צורתן דומה לבוגרת - נימפות(זחל ודרגות הצעירות של האקרית הטורפת )ה

 אדומה, עם ההעדפה לביצים. האקרית הניזונה מכל דרגות 

, זוגות רגליים( ה)בעל שלוש ביצה, זחל :דרגות התפתחות 5 ,בדומה לאקרית המזיקה ,לאקרית הטורפת :חיים מחזור

ובהתקיים , 60% של ולחות מעלות צלסיוס 28-21 הם להתפתחותן אופטימלייםהתנאים ה .מפה ובוגרישתי דרגות נ

-טיל עד כהבוגרת מסוגלת להבתנאים מיטביים . את מחזור החיים תוך שבוע ימיםהאקרית משלימה תנאים אלה 

 30-גבוהה מהטמפרטורה ביחסית ובלחות נמוכה ת. אחוזי הבקיעה תלויים בלחות יחסיו, במהלך חייה ביצים 80

 פגעת.פעילות הטריפה של האקרית נ ,מעלות צלסיוס

 

 Amblyseius swirskii  - סבירסקיהטורפת  אקריתה

  
 בפעולה )באדיבות חברת "ביו בי"( הסבירסקי אקרית "(בי"ביו  חברת)באדיבות  סבירסקיוביצים של אקרית  בוגרות

 

הים  ןאגבנמצאת באופן טבעי באזורנו,  ואקרית ז. Phytoseiidaeלמשפחת אף היא אקרית הטורפת סבירסקי שייכת ה

זחל , מזיקיםוממספר מאבקת פרחים טורפת כללית וניזונה אקרית הסבירסקי נחשבת לאקרית . התיכון המזרחי
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ודרגות  זחלן )דרגה ראשונה( של כנימת עש הטבקהביצה וה, של תריפס הפרחים המערבי )קליפורני( הראשונ הדרג

צבע תלוי ב ,כתום בהיר ואףצהבהב -לבן, לבןפה של אקרית זו הוא צבע גושל אקרית אדומה.  מפה )דרגות צעירות(ינ

 הצובע את המעיים. הטרף 

 השלוש בעלת הזחל דרגת. מפה ובוגריביצה, זחל, שתי דרגות נ :התפתחותדרגות  5 הסבירסקי לאקרית :חיים מחזור

ביצים של הך ההתפתחות והטלת משזוגות רגליים.  הארבע ישראשונה הה מפינלולאחר ההתנשלות  ,זוגות רגליים

הטמפרטורות  חווטהן מן החי והן מן הצומח.  ,מקור המזוןביחסית והלחות בטמפרטורה, האקרית הטורפת תלויים ב

מעלות  26 של מביצה עד לבוגר בטמפרטורה תפתחותהמשך ה ;מעלות צלסיוס 28-25ה הוא להתפתחות האופטימלי

 יום. לממוצע בביצים  שתיבתנאים אלה נקבה בוגרת מסוגלת להטיל כו, ימים 6-5-כ אורך צלזיוס

מא(  יקי נותב םהמכיל ציסטות )ביצי ,פיובמזון חל "ביו בי"לפיזור מניעתי של אקרית הסבירסקי משתמשים בחברת 

 .sp Typha.באבקת פרחים  -" יד מרדכי"ובחברת  ;(sp rtemiaA s ofCyst.של סרטן זעיר ארטמיה )

 

 

 ת עלה וכנימ

 Aphis gossypii  - כנימת עלה הדלועיים

  Myzus persicae - כנימת עלה האפרסק

  Myzus persicae nicotianae - כנימת עלה הניקוטיאנה

 Phorodon cannabis -של הקנביס  עלהה כנימת

 
מינים רבים של צמחים ממשפחות בוטניות שונות.  פותתוק ןה. האפידיים למשפחת שייכות הכנימות הללו ארבע

וצבען משתנה  ,מושבות צפופות על הצמח. לגופן צורת אגס ותמפתחו, ותמ"מ אורך( ורכ 2-)כ ותעלה קטנהכנימות 

שבעת סכנה מפרישות נוזל שעוותי שנועד  ,זוג צינוריות םבין ירוק, צהוב, חום, ורוד ושחור. מהחלק האחורי מתרומ

 בעלי כנפיים. האחרונים מופיעים בעיקר כאשרכלדחות אויבים פוטנציאליים. בוגרי הכנימה מופיעים כחסרי כנפים ו

  אוכלוסיות צפופות מדי.ה

   

 לה של הקנביסכנימת ע כנימת עלה מכונפת כנימת עלה הניקוטיאנה

 

כתוצאה מהזנה  ,נזק ישיר ועקיף כאחד. הנזק הישיר מתבטא בהחלשת הצמחלצמח ות סבעלה מהכנימות  :נזק

בחלבון, הכנימות מוהל הצמחים חסר משום שתקינה של הצמח. ה והתפתחותהמשבשת את  ,ממוהל הצמחים

על פני  ,בין היתר סוכרים שונים ותהמכילשאריותיו, מפרישות את וזקוקות, מנו הרבה יותר ממה שהן שואבות מ

והתפרחת. תפרחות עם  יחת על הצמחימתפתחות פטריות שונות היוצרות פ יהעלו ,דבש הפרשה זו נקראת טלהצמח. 

 ראויות לשיווק. ינןאפייחת 

מהיר ביותר ה ןקצב ריבויהודות ל ,בית גידול חדשבהתפשטות עלה מותאמות היטב להכנימות  :מחזור חיים

פרטים הצעירים מסוגלים להיזון מיד עם היוולדם, הם גדלים האמצעות רביית בתולין והשרצת ולדות חיים. ב

הנקבה  .יום 13 -מ"צ  16-וב ;ימים 6-5התהליך  , למשל, יארךמ"צ 26-פעמים עד לבגרותם. ב 4במהירות ומתנשלים 

 מ"צ.  23 של שבועות. קצב הריבוי הגבוה ביותר מתקיים בטמפרטורה המכפרטים ליום במשך  6-2-משריצה כ

http://webdoc.agsci.colostate.edu/hempinsects/PDFs/Cannabis%20Aphid%20Extra%20info.pdf
http://webdoc.agsci.colostate.edu/hempinsects/PDFs/Cannabis%20Aphid%20Extra%20info.pdf
http://webdoc.agsci.colostate.edu/hempinsects/PDFs/Cannabis%20Aphid%20Extra%20info.pdf
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בתנאי התקצרות אורך היום וירידת אשר , שהוזכרו ת המיניםעבין ארבמהיחידה  היא כנימת עלה של הקנביס

צבע יש לביצים שרק הוטלו  .בחממות החורף בחודשי ההפרחה בבשל אותןלראות  וניתןמטילה ביצים הטמפרטורה 

  שחור מטאלי.ל ןהתפתחותבהמשך ההופך צהבהב, -ירוק

 
 ביצים של כנימת עלה הקנביס 

(4.0 -CC BY   . Cranshaw, Bugwood.orgW) 
  

 ביולוגית הדברה

 Aphidius colemani  - טפילית רעהצ

 
 

 
צרעת אפידיוס בוגרת 

(https://www.polyam.net) 

כנימת אפידיוס מטפילה הצרעת 

 (https://biobee.co.il) עלה

חנוט )"מומיה"( של כנימת עלה עם 

 ;צרעה טפילית בפניםגולם של 

 בוגר הצרעה בראשית גיחה :משמאל

 

 םוביניה ,של כנימות עלהעל מספר מינים  ההצרעה טפיל. Braconidaeטפילית אפידיוס שייכת למשפחת הצרעה ה

 חי ימים ספורים.הוא  ., חום וצהובשחור ווצבע ,הבוגר של הצרעה דק הדלועיים.כנימת עלה ו אפרסקהכנימת עלה 

הצרעה . צלזיוס מעלות 30-ל 20 נע ביןהמיטביות לפעילותה וטווח הטמפרטורות  ,הצרעה רגישה לטמפרטורות גבוהות

מזיק. ה גופו של תוך ב ה בודדת ביצ יםמטילה ,סוליטריים(-ואידיםאנדופרזיטיחידאיים )-פנימייםשייכת לטפילים 

מחסל הוא הרביעית, תו דרגמגיע לכאשר זחל הטפיל . כנימהמתוכן הגוף של ה ןשבוקע מהביצה, ניזוצרעה זחל של הה

את שמצמיד  קבצד התחתון ומייצר חומר דבי גוף הכנימהפתח ברקמות הפנימיות של הכנימה, חותך ה יתרבמאת 

צבע ב ,נפוח לחנוט )"מומיה"( האחרונה הופכתזו . מתהה בתוך גוף הכנימהמצע. לאחר מכן הוא מתגלם גוף הכנימה ל

    קש.-חום

 מעלות צלסיוס. 30-20של  בתנאים אופטימלייםיום  14-כהוא צרעה טפילית המשך ההתפתחות של  :חייםה מחזור

ימים ה 4-3-ב מוטלות ןביצים, שרוב 300-כיכולה להטיל עד  יאה היחיובמהלך  אחדים עד שבוע,ימים  ההבוגרת חי

  .לשלב זההראשונים 

 

 

 Bemisia tabaci  - כנימת עש הטבק
 

משפחת כנימות עש. כמו שאר בני הסדרה, גפי הפה של כנימות אלו משתייך לוהמזיק נמנה על סדרת הפשפשאים 

הצמחים. את עודפי המזון הן מפרישות בצורת  מצינורות השיפה שלבעזרתן הן מוצצות את מזונן ו ,מוצצות-דוקרות

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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 ניזון ממספרופונדקאי -סוכרים וטעמו מתקתק. המזיק הוא רבהשכן מרובים בו  ,דבש" טיפות של נוזל הנקרא "טל

 רב של צמחים ממשפחות בוטניות שונות.

 

  
 דרגות צעירות של כנימת עש וגולם נקבה בוגרת מטילה ביצים

 

במישרין או בעקיפין  ,ים נזקים קשים לחקלאיםסבשגודלם אינו עולה על מילימטרים אחדים, מ ,חרקים אלו נזק:

חת, הגורמות ימשמש כמצע גידול לפטריות פי ,ש המזיקימפרש ,דבש"הליות(. "טל אהעברת מחלות וירוחת רבה י)פי

דרגות הצעירות, בעת הזנתן, מחדירות ה .הצמחמ. כל הדרגות ניזונות התפרחות לשיווקשבעטיו נפסלות  ,טיתנזק אס

פגיעה בחוסנו של הצמח ל ,עיכוב בהתפתחותלהזדקנות מוקדמת, גורמים לוהללו  ,רעלנים לרקמה הצמחית

 . עד צהוב ירוק בהירשתנות צבעו להלו

מכוסים  ומ"מ. גופו וכנפי 3.0-1.8 כנפייםהמוטת אורך  ,מ"מ 1.2-0.85ך אורבחרק זעיר  אהבוגר הו מחזור חיים:

 :באנגלית ובשפות אחרותשל המזיק מכאן גם שמו והלבן,  םאת צבע הםהמקנים ל ,בשכבה דקה של חלקיקי שעווה

לעתים הן מסודרות ובודדות או בצברים, כ. הביצים מוטלות בצד התחתון של העלים Whitefly - "הזבוב הלבן"

 זחלהת צמח הפונדקאי. דרגבבקשת או בעיגול. הנקבה מטילה בין עשרות למאות ביצים, תלוי בטמפרטורה ו

נע הוא ים, זוגות רגליים וזוג מחוש השלוש זחלל ביצה.הת ימים מהטל 9-5 בוקע כעבורוא הו ,הראשונה נקראת זחלן

השיפה וניזון ממוהל  תמחדיר את אברי הפה לתוך רקמעליו, על פני העלה לחפש עורק הובלה זעיר, מתיישב  לאט

דרגה שנייה, רגליו מתנוונות והוא נשאר נייח עד השלמת התפתחותו בהצמח. לאחר ההתנשלות הראשונה לזחל 

ניתן להבחין בזוג  ,"גולם"גם  תהנקרא ,רביעיתהדרגה בעל גוף אליפטי צהבהב שקוף. ב 3-ו 2לבוגר. הזחל בדרגות 

. הריק " בעור הגולםTתנשלות וגיחת הבוגר נותר חתך בצורת האות "העיניים אדומות וכנפיים לבנות. לאחר ה

 כשלושה שבועות.נמשכת מ"צ  25ההתפתחות מביצה עד לגיחת הבוגר בטמפרטורה של 

 ביולוגית הדברה

 swirskii Amblyseius - סבירסקי תהטורפ אקריתה

 .מצויה ביולוגית של אקרית אדומהההדברה הדן ב סעיףראה ב

 Macrolophus pygmaeus - רכנף טורף

 
 

 (ע. שדה דרגה צעירה של הרכנף )באדיבות )באדיבות ע. שדה(בוגר של רכנף מקרולופוס 
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תריפסים, משל כנימת עש הטבק, ניזון מביצים אמנם . הרכנף Miridaeמקרולופוס שייך למשפחת מהסוג רכנף טורף 

ף נבוגר הרכצבעו של טוטה אבסולוטה. היעיל של כנימת עש הטבק ו לטורףנחשב הוא כנימות עלה, אך מואקריות מ

 ירוק. -צהובבצבע דרגות הצעירות הו ,ירוק בהיר הוא

תפתחות של הרכנף תלוי במידה רבה הקצב הדרגות זחל ובוגר.  5ביצה,  :התפתחותדרגות  7לרכנף  :חיים מחזור

לים את התפתחותו מביצה עד לבוגר שמ מעלות הרכנף 25 של בטמפרטורה ון ובאיכותו.זבאספקת המ ,בטמפרטורה

 ביצים במהלך חייה.  200בתנאים מיטביים הנקבה מסוגלת להטיל עד שבועות.  4תוך 

 
  זבוב המנהרות", "מנהרן החממות

צפון במזרח ארה״ב, במזיק המוצאו של המנהרניים, משפחה של זבובים זעירים. מנהרן החממות שייך למשפחת 

 מסב נזק למגוון נרחב של גידולים.הוא ומאז  ,הגיע המזיק לארץ 1978איים הקריביים. בשנת באמריקה הלטינית ו

 ,םברור וללא רגלייללא ראש צהבהבה,  רימת המזיק )דרגה צעירה( צהוב ברובו. וראשו, מ"מ 1.5-1-כהבוגר של  ואורכ

  של הרימה. הפה וויהן  האל -נקודה שחורה ן ביבחהבחלק הקדמי של הגוף ניתן ל מ"מ. 2-כעד מגיע ואורכה 

 
 

 נזק בעלים של הקנביס בוגר של זבוב מנהרות

 

הניזונות מתאי הפרנכימה שבין שכבות האפידרמיס ויוצרות  ,מרבית הנזק שמסב המנהרן נגרם על ידי הרימות :נזק

להפרעה חמורה  גורם המזיק ,בפרנכימההמזיק  הזנתו בעלים המנהרות ריבוי עקב ,קשה בנגיעות .מנהרות אופייניות

 .בתהליך ההטמעה ברקמות הירוקות של הצמחים

ימים; ואילו בטמפרטורה הנמוכה  19-מ״צ חי הזבוב כ 25למזיק מחזור חיים קצר: בטמפרטורה של  מחזור חיים:

 25המזיק אינו מתפתח, ודרגות מסוימות אף נקטלות. בטמפרטורה של  – מ״צ 40-מ״צ ובטמפרטורה הגבוהה מ 4-מ

להתפתחות הגולם, ויומיים נוספים ימים  9-כעוד ימים,  4להתפתחות הרימה דרושים ם. ימי 3מ״צ הביצה בוקעת תוך 

 .להתפתחות הבוגר

 ביולוגית הדברה

  Diglyphus isaeaa -ת טפילי צרעה

 
 

דיגליפוס  תטפיליהצרעה הגלמים של  ("ביו בי"צרעה בוגרת )באדיבות חברת  ,דיגליפוס

(https://biobee.co.il) 
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, כלומר מטילה זבוב מנהרותרימות היא טפיל חיצוני של . Eulophidaeשייכת למשפחת דיגליפוס טפילית הצרעה ה

בולט על פני ה ,תכתיבוהק ירוק מעם  וצבעו שחור ,קטן בוגרה. כובתוממש ולא  ,הפונדקאי בצמוד לגופו שלביצים 

  2-1 ולאחר מכן מטילה ,טלההינור הצי החדרת ל ידע המזיקרימת משתקת את הנקבה . לפני הטלת הביצים גופו

זחל הטפיל ימים.  15-13-כרימת המזיק להיזון ונשארת משותקת במשך מרגע זה מפסיקה בצמוד לגוף המזיק. ביצים 

זחל של הטפיל מתגלם בתוך הרקמה ה רימת המזיק מבחוץ.ממתחיל להיזון ו ,בוקע מהביצה כיומיים לאחר ההטלה

 באמצעותרימות המזיק מנוזלי הגוף של זונה ינקבה נה, הדרגות הצעירות עלישירה הבנוסף לטפילות . הצמחית

 .ןאות היא קוטלתך כו ,ומציצת התוכן הזב מן הפצע שנוצר ןגופאל תוך טלה ההחדרת צינור ה

 טמפרטורהדרגות זחל, גולם ובוגר. ב 3ביצה,  :דרגות התפתחות 5טפילית דיגליפוס הלצרעה  :חיים מחזור

הנקבה  ימים. 15-10 במשךמשלים הטפיל את התפתחותו מביצה עד לבוגר צלזיוס מעלות  27-25של  תאופטימלי

מסוגלים הבוגרים צלזיוס מעלות  25-20של  תבטמפרטורה אופטימליך חייה. הלביצים במ 300-200מסוגלת להטיל 

 יום. 30-לחיות עד כ

 

 

 Frankliniella occidentalis  -תריפס קליפורני או תריפס הפרחים המערבי 

התריפס . בעלי גלגול חסרסדרת חרקים  -פשפשאים( התריפסאים )קרובי סדרת ההתריפסים נמנים על סדרת 

הזכר קטן ובהיר מהנקבה. כנפי התריפס  .בז'-מ"מ, צבעו זהוב 1.2עד מגיע ואורכו  ,הקליפורני הינו חרק קטן. גופו צר

התריפס מצוי בחלקי ש פס כהה לאורך הגוף. מנוחה הן מונחות על גבו ויוצרות במקום המפגשל ובמצב  ,מנוצות

  ולרוב מסתתר בפרחים שופעי אבקה. ,הצמח העליונים

  
-Prof. Diane Ulman, UC)תריפס קליפורני מחזור חיים של 

Davis) 
 גירוד ומציצת התריפס על העלווה

 
דבר מתבטא בהתייבשות וה ,פוגע בכלורופילהוא  .מציצת מוהל התאיםבגירוד ובנזק ישיר מסב התריפס  נזק:

 נפוץ, אך לעתים ניתן לראות את נזקיו על העלים. ינוהמזיק א הנקבייםקנביס ה יחצמנשירת העלים. בבו

הנקבה מטילה ביצים דמויות כליה לתוך עלים, פטוטרות וחלקי גבעול רכים. מביצים מופרות יבקעו  מחזור חיים:

ביצים ליום. בהיות המזיק  3-מ"צ הנקבה מטילה כ 25 של רטורהזכרים. בטמפ יבקעומופרות  ינןאשומביצים  ,נקבות

 ןשאינ ותלמעשה דרג ןשה ,גולם וגולם-לתריפס שתי דרגות זחל, דרגת קדםיש  ,נוסף לבוגר ולביצהב, בעל גלגול חסר

מ"צ.  25 של יום בטמפרטורה 15-כאורכת התפתחות מביצה ועד להטלה הבקרקע או על הצמח.  ותומצוי ותניזונ

 דורות בשנה. 15בתנאי הארץ מתפתחים 

 לוגיתוהדברה בי

 Macrolophus pygmaeus - מקרולופוס ףטור ףרכנ

 .הטבק עש כנימת מזיקבפרק הדן ב לילע ראו
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  Orius laevigatus- אוריוסטורף  פשפש

  
 ("ביו בי"בוגר ודרגות צעירות של אוריוס )באדיבות חברת  ("ביו בי"אוריוס )באדיבות חברת הבוגר של פשפש 

 

צבע הדרגות  ;צבעו של הבוגר שחור .חרק קטן יחסיתזהו . Anthocoridaeטורף אוריוס שייך למשפחת הפשפש ה

עם  צהוב -כמה שעות לאחר הבקיעה ו לבנה; -ה מיד לאחר הבקיע ,ראשונההמפה ינהדרגת  ;חום-כתוםהצעירות 

אוריוס חמישית. הרביעית והמפה ינהוחום בדרגות  ;כתוםבדרגה השנייה והשלישית הצבע  ;קצה הגב על כתום כתם

ללא נזק לצמח(.  ,פרחיםהאבקת מים ומוהל התאממהחי ומהצומח ) ןוזיפונדקאי, "אוכל כל", הנ-נחשב לפשפש רב

כל הדרגות  .אדומההאקרית לוכנימת עש הטבק ל, הפרחים המערביתריפס לו מכ ,מהחי למזוןלפשפש ישנה העדפה 

במזון  "ביו בי"לפיזור מניעתי של פשפש האוריוס משתמשים בחברת . אוריוס מסוגלות לטרוףההניידות של פשפש 

 קיימא( של ארטמיה )סרטן זעיר(.נות ב םפי המכיל ציסטות )ביציוחל

קצב התפתחות פשפש האוריוס תלוי מאוד . רובוגדרגות צעירות  5ביצה,  :דרגות התפתחות 7לפשפש  :חיים מחזור

את התפתחותו מביצה  פשפשהמשלים  "צמ 25 של בטמפרטורה אופטימליתאיכותו. בכמות המזון ובבטמפרטורה, 

מסוגלת להטיל הנקבה בתנאים אופטימליים שבועות.  4-3 הבוגרים מסוגלים לחיות במשך יום. 18-16 עד לבוגר תוך

 ביצים. 150-120-כך חייה הלבמ

 
 כנימות קמחיות
 Phenacoccus solenopsis -קמחית מנוקדת 
  Planococcus citri - קמחית ההדרים

 
הכנימה  תנקבשל  הצורתכנימות מגן.  - משפחת העלייכת לתשמה ,קמחיתייםהכנימות קמחיות שייכות למשפחת 

 -ורוחבה כ ,מ"מ 4-של הנקבה כאורכה  כנפיים.יניים ועוחסרת  ,הבוגרת אליפטית, והיא מכוסה באבקת שעווה לבנה

ומבריקות. גופו מכוסה שקופות  עיניים וזוג אחד של כנפייםבעל  זכרה. מ"מ 1-כ ואורכ ,כתמאור כרצורת הז מ"מ. 3

 .בפתיתי שעווה

 

 
 

 (פרוטסוב א.באדיבות ) כנימה קמחית ההדר על התפרחתמנוקדת קמחית  כנימה קמחית מנוקדת
 

במהלך  ,הטבק עש כנימתלו עלה לכנימות בדומה. לצמח כתוצאה מהזנתןישיר  נזק ותסבמ קמחיותה כנימותה :נזק

ת וגבוהה על טיפ בלחותמתפתחות "טל דבש". בהמשך הנקראים  ,סוכרמפרישות עודפי  קמחיותה כנימותהההזנה 

 .לשיווק פסולות -פייחת הנגועות בקנביס  תפרחותלתפקוד התקין של הצמח.  המפריעות פייחת פטריותדבש" ה"טל 
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 טילהולתוכו היא מ ,שעווה של וקורים תיםיפתהעשוי  ,ביצים שק הנקבהמפרישה ההזדווגות  לאחר :חיים מחזור

הנקבה בהתפתחותה כל חלקי הצמח. מים ניזונאת השק והזחלים עוזבים לאחר בקיעתן, ביצים.  400-65 חייה ךהלבמ

 35 קמחיות נע ביןההתפתחות הדור של משך גולם וגולם. -טרום, שתי דרגות זחל –והזכר  ;דרגות זחללוש ש עוברת

 מין הכנימה הקמחית.לבהתאם לטמפרטורה ו ,יום 76-ל

 ביולוגית הדברה

 Cryptolaemus montrouzieri  - קריפטולמוס טורפתה מושיתה

  

ולמוס טמושית טורפת קריפפרט בוגר של 
(https://biobee.co.il) 

קריפטולמוס מושית דרגה צעירה של 
(https://en.wikipedia.org) 

 

טורף כללי של נחשבת  היא. Coccinellidae - מושיות משה רבנוטורפת קריפטולמוס שייכת למשפחת המושית ה

בטן ההקדמי, קצות הכנפיים ו חזהה ,ראשה ;חום כההמ"מ, צבעו  4-אורכו של הבוגר ככנימות קמחיות למיניהן. 

כל  .קמחיותההכנימות ת וועבדומה לש ,ווהעשמכוסות במ"מ ו 15-14 מגיעות לגודל דרגות הצעירותהכתומים. 

צעירות של הדרגות מהביצים ומ, אך זחלים צעירים מעדיפים הזנה נות מהמזיקהדרגות הניידות של המושית ניזו

  העדפה. ללאשל המזיק בוגרים אוכלים את כל הדרגות והזחלים הבוגרות יותר של הדרגות אילו ההקמחיות, ו

 בתנאים. ובוגר גולם, צעירות זחלדרגות  4ביצה, בדרך כלל  :התפתחות דרגות 7 טורפתהלמושית  :חיים מחזור

מביצה עד מושית את התפתחותה המשלימה  -לחות יחסית  60%-ו צלזיוס מעלות 26 של טמפרטורה - אופטימליים

-70% -ו "צמ 25-22הם  התפתחות הדרגות הצעירותלאופטימליים להטלת הביצים והתנאים היום.  33-30 לבוגר תוך

ביצים  500ובהזנה מתאימה היא מסוגלת להטיל עד  ,מאוד בהזנת הנקבה ההטלת הביצים תלוי לחות יחסית. 80%

 יום. 50-יכול להגיע עד כ "צ בערךמ 25 שלבטמפרטורה הנקבה משך החיים של . במהלך חייה

 

 בלבד הדברת קמחית ההדרל - vladimiri Anagyrus  - אנגירוס תטפיליה צרעהה

  
 טפילית אנגירוסהצרעה נקבה בוגרת של ה

(https://biobee.co.il) 

צרעה אנגירוס השל בוגר זכר 

(http://entnemdept.ufl.edu) 

 

בודד, כלומר הנקבה מטילה טפיל פנימי  אצרעת אנגירוס הי. Encyrtidaeת טפילית אנגירוס שייכת למשפחהצרעה ה

מתרחש בדומה ל, כו. הזחל שבוקע מן הביצה ניזון מתוכן גוף הפונדקאי ומתגלם בתוביצה בודדת אל תוך גוף הכנימה
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זכר: אורכה של הנקבה שונה מעט מהלהיות "מומיה".  ךהופ ,קמחיתהכנימה השהיא . גוף הפונדקאי, כנימות עלהב

 ,מ"מ 1.21-0.8 -כ פוגוך אור -זכר קטן יותר השחור. -ןלבבמפוספסים וצבע גופה חום עם מחושים  ,מ"מ 2-1.5 הנקבה

 . ומחושיו קשתיים צבעו שחור

 טפיליתה הצרעה התפתחות משךדרגות זחל, גולם ובוגר.  5ביצה,  :התפתחות דרגות 8 אנגירוס לצרעת :חיים מחזור

מביצה עד לבוגר תוך צרעה את התפתחותה המשלימה  "צמ 17 של פונדקאי. בטמפרטורהבו תלוי מאוד בטמפרטורה

ללא  ,מיטבייםבתנאים  יום. 10.5 תוך - "צמ 35 של ובטמפרטורה ;יום 14 תוך - "צמ 26 של בטמפרטורה ;יום 40

 ימים. 10-ל 7של הבוגר נע בין  ומשך חייביצים ביום.  15-להטיל כהנקבה מסוגלת  ,הגבלת הפונדקאי

 

 Sciaridae - אפלניים זבובי רקב ממשפחת

 

 

 ש. גינזבורג()באדיבות  דרגה צעירה של הזבוב (https://en.wikipedia.orgשל זבוב רקב )בוגר 

 

 עד 5גודלה  ;ללא רגלייםראש שחור  לתעבהזבוב ת רימשחור. -אפור פווצבע גו ,מ"מ 5-1 גודלו -בוגר קטן הזבוב ה

עקבות המזיק מתפרץ בדרך כלל ב .העשירים בחומר אורגני ,למיניהםשקופה ונמצאת במצעי גידול היא  ;מ"מ 12

 םאת התפתחותלעכב ת והניזונות מהשורשים ומסוגלרימות הזבוב י ל ידהנזק העיקרי נגרם עדפי מים במצעי גידול. עו

עקבות הפגיעה בשורשי הצמח במהלך הזנת הרימות ישנה הדבקה נוספת בגורמי מחלה . בשל הצמחים הצעירים

 ים באוכלוסיות גבוהות.וימצהם כאשר  ,מסויםווים מטרד המהזבוב  בוגרי משניים.

 אלה לשובעיקר  ו,ז משפחההשייכים ל זבובים מיני מאוד מעט לש םהחיי מחזור על עויד היום עד :חיים מחזור

הנקבה מסוגלת להטיל דרגה צעירה, גולם ובוגר. ביצה,  :חותתדרגות התפ 4לזבוב מזיקים לגידול פטריות מאכל. ה

 םמשלי "צמ 24-20של  בטמפרטורה רימות של הזבוב.הוכשבוע לאחר מכאן יבקעו  ,אל תוך המצע ביצים 300עד 

 בוגרים כשבוע ימים.משך חיי השבועות.  3עד בוגר תוך הזבוב את ההתפתחות מביצה 

 תביולוגי הדברה

 Steinernema feltiae  - טפילית נמטודה

 

 (www.indoororganics.co.uk)נמטודה טפילית 

 

וגניות תהכוללת נמטודות אנטומופ ,Steinernematidaeלמשפחת  ,Nematodaמחלקה לשייכת הנמטודה הטפילית 

שלוש, זחל בדרגה ה. מ"מ 0.07ורוחבה  ,מ"מ 0.88גודלה ש ,שקופה. הנמטודה הינה תולעת קטנה חרקים( ותמדביר)



 
______________________________________________________ 

 50250 מיקוד 28 ד"ת, המכבים דרך, הכפר ופיתוח החקלאות משרד

 הנמטודה ,עם חדירתה .י הנשימהתחאו פפי הטבעת דרך הפה,  של הזבובאינפיקטיבית, חודר אל תוך הרימה הדרגה ה

מתחיל אז ו ,אל תוך גוף הפונדקאי חיידק סימביונט )הנמצא בתוך הגוף שלה( -לאחר מכאן ומפרישה חלבון משתק 

אופטימלית הטמפרטורה ה. נמטודה ניזונה מתוצרי הפירוקההמזיק. של הפונדקאי  פירוקההמתה והתהליך 

 .לתוכו שעות מרגע החדירה 48-24 קאי תוךדנמטודות קוטלות את הפונה ."צמ 30-25 היא הלפעילות

 ,עד שבועותאחדים זחל חיות ימים ה. דרגות דרגות זחל ובוגרארבע ביצה,  :דרגות התפתחות 6לנמטודה  :חיים מחזור

 .סביבהה תנאיבהתאם ל

. התכשיר פועל כרעל קיבה להדברת ואר. איסראלנסיסטורינגינזיס תכשיר המכיל רעלן של החיידק בצילוס  – בקתוש

 .ביו יום בע"מ"או לפנות לנציג חברת " וית התכשירליישום יש לעין בתו ת  אפלניים.זבובים ממשפחשל ה רימות
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האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי. על 
 .ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד ,מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות

אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש 
  ם.ובכתב של החתו
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http://entnemdept.ufl.edu/creatures/BENEFICIAL/Anagyrus_pseudococci.htm
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https://www.indoororganics.co.uk/product/steinernema-feltiae-x50000000
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