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1997-1998( 
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 )1997-1998, מנהרות עבירות, "יאיר"חוות (התיכונה

6. 
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 )1998-1999, מנהרות עבירות, "יאיר"

7 

 בהדברת תריפס Orius albidipennisיעילות של  22
, מנהרות עבירות, "יאיר"פלפל חוות (הפרחים המערבי  

1998-1999( 

8. 
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 תקציר בעברית
. הוא מזיק עיקרי בגידול פלפל ליצוא בבתי צמיחה ובשטח פתוח בערבה) מ"תפ(מערבי תריפס הפרחים ה

חקלאות אינטנסיבית זו נפגעת מבעיות קשות בתחום הגנת הצומח עקב הגבלות השימוש באמצעי הדברה 

עבודה זו נעשתה במטרה לפתח מערכת . ידי השוק המשותף-כימיים ודרישות גבוהות לאיכות הפרי על

לדחיקת חומרי הדברה Orius, מ באמצעות פשפשים טורפים מהסוג "הביא להדברה יעילה של התפשעשויה ל

צמצום השימוש בחומרים כימיים יאפשר יצוא  .כימיים ולהגדלת הסיכוי לפיתוח ממשק הדברה משולבת

 .לשווקים חדשים ויעלה את אטרקטיביות המוצר בשוק
הוגדרו מיני האוריוס  ,האוריוס בטבע בכל תקופות השנהמ ו"במהלך הניסוי נבדקה תנודת אוכלוסיות התפ

  המצוי בערבה O. albidipennis - ויעילות השיטות השימוש, נלמדו הביולוגיה, הנפוצים באזור הערבה

 . מגידול מעבדות שדה אליהוO. laevigatus -ו
 במיוחד הוא ובתקופה חמה,  בערבהיםמ מתפתח בטבע במשך עונת גידול הצמחים המקובל"נמצא שהתפ

 .   הוא המין העיקרי באזור זהO. albidipennisבין הפשפשים הטורפים . נכנס לתרדמת קיץ

O.  laevigatusללא  חסויים יעילותו במבנים. ולא מתבסס שם לאחר פיזורו,  לא נמצא בערבה באופן טבעי 

 Oriusיעילות של  . סתיו ואביבת בחודשיו ששוררות גבוהותידי טמפרטור-בקרת אקלים מוגבלת על

albidipennis לפני חדירת התריפס(  גבוהה בכל מועדי פיזורו ובמיוחד במועדים מוקדמים  .( 
 מומלץ לבצע ניקוי קפדני של שטחים חקלאיים בסוף עונת הגידול ולהשתמש במין , על סמך נתונים אלה

O. albidipennisשבועיים – אכלוס בתריפס עדיף לפזר את הפשפש  לפני. מ" המקומי לצורך הדברת התפ 

 .לאחר שתילת הפלפל
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 תקציר באנגלית

The western flower thrips (Frankliniella occidentalis) (WFT) is a major pest of sweet 

pepper grown in greenhouses and outdoors in the Arava Valley. Control of the thrips 

today is based on intensive application of chemicals throughout the season, that effect 

on fruit quality and makes it less attractive for the  common market. The purpose of our 

project was developing of biological control of thrips by predatory bugs Orius spp. for 

limiting of insecticide using and integrated pest management programs developing.  

During our experiments seasonal abundance of WFT  were surveyed; the common for 

this area species of Orius were collected and determined; the influence of high 

temperature on O. albidipennis (local species) and O. laevigatus (from Sde Eliyahu 

laboratory) was compared; the method for effective application of   

O. albidipennis against the thrips in pepper greenhouses was developed. 

The survey indicated that WFT developed on many plant species and its abundance 

corresponded to the growing seasons. The high summer temperature caused a drastic 

reduction in WFT population. We hypothesize that the thrips survived the hottest 

months by aestivation.   

Orius albidipennis is a major predator bug species that was attracted by WFT in the 

Arava region. It was very effective against the thrips on pepper plants  at different 

temperature conditions and especially when was colonized early in the growing 

season.   

In general, O. laevigatus is absent and doesn’t establish in Arava region. The high 

temperature has limited its effectiveness.  

We recommend thorough field sanitation after harvest and O. albidipennis seasonal 

application against the thrips. 

 
, Orius  laevigatus ,Orius albidipennis, פשפשים טורפים, תריפס הפרחים המערבי מילות מפתח

 הדברה ביולוגית, פלפל
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 מבוא
הוא פוגע . הוא המזיק העיקרי בגידול ירקות בבתי צמיחה בערבה) מ"להלן תפ(תריפס הפרחים המערבי 

הדברת התריפס מבוססת על .  הראוי ליצואבפרחים ובצמחים ומפחית את היבול ואת איכות המוצר, בפירות

מוטלת , בנוסף לנזק הסביבתי שחומרים אלה גורמים. טיפולים כימיים אינטנסיביים לאורך כל עונת הגידול

מציאת שיטות . גולם והגולם של התריפס-טרום, יעילותם  בספק כי רובם אינם פוגעים בדרגות הביצה

ר הקטנה משמעותית של השימוש בחומרי הדברה ויישום חלופיות להדברה הכימית של מזיק זה תאפש

צמצום השימוש בחומרים , כמו כן. הדברה ביולוגית של מזיקים אחרים כגון אקריות  קורים וכנימות עלה

 . כימיים יאפשר משלוח לשווקים חדשים ויעלה את אטרקטיביות המוצר בשוק
לל הרצון לעשות חקלאות המתחשבת באיכות בגלל דרישות הצרכנים בשווקים ובג, לאור כל האמור לעיל

לפתח ולאמץ את שיטת ההדברה המשולבת עם דגש על הדברה ביולוגית של תריפס , החלטנו לחקור, הסביבה

מ על "מחקרינו התרכזו בלימוד התפשטותו של התפ. שהוא המזיק הקשה ביותר לפלפל, הפרחים המערבי

 מ"פיתוח הדברה ביולוגית של התפו   השוררים בערבהצמחים שונים והישרדותו בתנאי סביבה קיצוניים

אשר נחשבים כאויבים , )Anthocoridaeמשפחת  (Orius באמצעות פשפשים טורפים מהסוג באזור זה

המחקר הנו ייחודי בכך שלראשונה בארץ בוצע סקר  .תריפס הפרחים המערביטבעיים יעילים ביותר כנגד 

 . הפרחים המערבי ובדיקת יעילותם כנגד מזיק זה באזור הערבהמיני הפשפשים הטורפים הנמשכים לתריפס
מושבים וב, "יאיר"תחנת ניסיונות ב, )בית דגן(המחקר נערך במעבדה לאנטומולוגיה של מכון להגנת הצומח 

 .חצבה ועין חצבה שבערבה התיכונה, עין יהב
 .באות להלןותוצאות הניסוי מו,  התמקדו בנקודות הבאות1997-1999שלבי המחקר בשנות 

 
 רקע מדעי

אשר נחשב למזיק עיקרי , )מ"תפ(ידי תריפס הפרחים המערבי -גידולי ירקות ופרחים מותקפים קשות על

1991, דב-קליין ובן(ובארץ ) Shipp and Whitefield, 1991(ב "בארה, )Higgins, 1992(בחממות באירופה 

 ).  1995, קליין; 1994' ,קליין וחוב; 
הנקבות מטילות . בהם הוא מוצא מסתור וגם מזון, ובעיקר לפרחים, ים רבים של צמחיםהתריפס נמשך לסוג

וחלקם , לאחר הבקיעה חלק מהזחלים מתפתח על צדם העליון של עלי הגביע. את רוב ביציהן על אברי הפרח

 הם נאלצים, כאשר אוכלוסיית הזחלים גדולה מאוד ואין להם מספיק פרחים. האחר נודד לפרחים חדשים

, הזנה בפירות גורמת ליצירת כתמי כסף ברורים ואופייניים לאכילת התריפס. ותרלעבור להזנה בעלים ובפי

ידי העברת וירוס כתמי -נגרם על, שלעתים הנו חמור מאוד, הנזק המשני. ובכך יורדת איכותם של הפירות

ידי -בארץ נמסר על על הופעת וירוס זה מידעSakimura, 1962). ( (TSWV)   העגבנייה של הנבילה

 .) (Antignus et al., 1994, 1997וחבריו  אנטיגנוס

 נחשבים לאויבים  Orius (Anthocoridae),פשפשים טורפים מהסוג . מ אין אויבים טבעיים ספציפיים"לתפ

היות והם נמשכים לפרחים באותם פונדקאים המשמשים את , מ"טבעיים יעילים ביותר להדברת התפ

הפשפשים . מ" יעילים בטריפת דרגות ההתפתחות ובוגרי התפOrius -סוימים של הומינים מ, התריפס

ביצים וזחלים קטנים של פרפרים ולכן   הם יכולים  לשרוד  גם  בהעדר  , כנימות עלה, טורפים גם אקריות

  פעיל  בצורהOrius -נמצא שה, כמו כן. Isenhour et  al., 1990) (Askari and Stern, 1972;התריפס 

 ומסוגל אפילו לחיות  עליהם ללא טרף  , טובה יותר בצמחים שפרחיהם מכילים שפע אבקה

)Dissevelt et al.,1995a .( 

 Orius ,laevigatus:-מ בבתי צמיחה באמצעות מספר מיני ה"תפהדיווחים מארצות שונות מתארים הדברת 

majusculus ,tristicolor ,insidiosus  ועוד) ;Van de Veire and Degheele, 1992  

 (Dissevelt et al.,1995b;ההצלחה הגדולה ביותר נתקבלה בשימוש ב-Orius בחממות זכוכית על צמחי 

במחקרים אלה הצפת . van den Meiracker and Ramakers, 1991  ,(Chambers et al., 1993(פלפל 

 ערך בחממות  .1995b Dissevelt et al)(בדנמרק . הפשפשים בחממות נעשתה לאחר הופעת התריפסים

במטרה לבסס אותם  על  אבקת פרחים של , בחודשי החורף פיזורים פרופילקטיים של הפשפשים הטורפים

 . הראה תוצאות מבטיחות על צמחי הפלפלO.  laevigatus בניסויים שלו רק  . צמחי הגידול
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התברר .  מ" באוכלוסיית התפOriusסקר תפוצת מינים שונים של , בשנים האחרונות נערך גם בארץ על ידינו 

  niger ,    albidipennis: מ  שייכים למינים  הבאים"  הנמשכים לתפOrius-שבארץ רוב מיני ה

ניסיונות מעבדתיים  הראו שרמת ההתרבות .  לא נמצא כללO. laevigatusושבאזור הערבה , laevigatus-ו

 .  O. laevigatus  - וO. albidipennis אצל רגבוהים ביות, מ"וכושר טריפת התפ

.(Chyzik et al.,1994, 1995a, b, c) נערך על ידינו באזור הערבה מחקר במטרה להשוות 1997 משנת 

י מעבדות ביולוגיות שדה אליהו "שמיוצר ע– O.  laevigatus  המקומי וO. albidipennisיעילות של 

 . מ על פלפל בחממות ובשדה הפתוח בערבה"להדברת התפ

 

 ר העבודהתיאו
החודשים הכי .    אזור הערבה מצטיין באקלים חם ויבש- 7199-9199תאור מזג האוויר בערבה בשנות   . 1

ירידה ). צ" מ45 -הטמפרטורה המקסימלית בצל בעונה זאת מגיעה עד ל(חמים הם חודשי הקיץ 

צ " מ20בות  בימי החורף הטמפרטורה המקסימלית נעה בסבי.בטמפרטורות מתחילה רק מסוף ספטמבר

בתוך בתי הצמיחה הטמפרטורה בדרך כלל . צ באותה התקופה" מ5 - 1לעומת הטמפרטורה המינימלית 

בנוסף לכך היא שוררת זמן . צ" מ45צ מאשר בחוץ והיא עלולה להגיע עד מעל "מ 7-11-גבוהה יותר ב

נתוני תחנות  (ההבדלים בין הטמפרטורות המינימום בחוץ ובבתי צמיחה בולטות פחות. ממושך יותר

משתנה מהבוקר עד הערב , שהיא תלויה בטמפרטורה, הלחות היחסית"). יאיר"ו" יוטבתה"הניסיונות 

 ).     םהצוהריי בשעות 12%עד (ובחודשי הקיץ היא  נמוכה במיוחד 

 התצפיות נערכו בבתי רשת  ובשטח פתוח של חקלאות – מ העונתית"ניטור תנודת אוכלוסיית התפ.  2

במשך ) ערבה התיכונה"  (יאיר"חצבה ותחנת ניסיונות , וקונבנציונלית שבמושבים עין יהבאורגנית 

 וליםדלמטרה זו אחת לשבוע או שבועיים נאספו דגימות פרחים מהגי. שנתיים הראשונות של המחקר

מ למצוא את "בהם יכול התפ, כולל עצים וצמחי נוי, ) תפרחות בכל שדה5-10 פרחים או 30-50(שונים 

ים הדגימות נאספו במועדים של לפחות שבועיים לאחר ריסוס קונבנציונלבשדות ה. ונו ולהתרבותמז

 .  מ בכל שלבי התפתחותו"הדגימות הובאו למעבדה לספירת התפ. האחרון כנגד מזיקים

  .    Oriusמ באמצעות פשפשים טורפים מהסוג "פיתוח הדברה ביולוגית של התפ  . 3

 נאספו בערבה Orius פשפשים טורפים מהסוג -  בערבהOriusפש הטורף מהסוג סקר תפוצת מיני הפש  .א

 טקסונומית של מיני ההגדרה . מ"הנגועים בתפ) ירקות ופרחים(מצמחים שונים ) ראה למעלה(תיכונה 

 ..Pericart (1972) J נעשתה במעבדה לאנטומולוגיה במכון וולקני לפי המפתח של Orius -ה

 .2 שיטות הניטור כנזכר  בסעיף –  בערבהOrius-  הה העונתית שלסקר ללימוד תנוד  . ב

 בערבה גודלו ם חקלאים שנאספו בשטחי albidipennis. O של  פרטים- albidipennis. O-גידול של ה.  ג

 כמקום להטלת ביצים . הגידול התחיל מנקבות בודדות. במחלקה לאנטומולוגיה שבמכון וולקני

גם עש זה גודל . Ephestia cautella ביצים של עש הקמח -גרניום וכמזון  הוצעו עלים של Orius -ל

 שמרים 5% - גליצרין ו10%גידול עש הקמח נעשה על מצע מזון של חיטה טחונה בתוספת של . במעבדתנו

.  60±5% ולחות יחסית של 25±2ºCבתנאי טמפרטורה של , חרקים אלה גודלו בצנצנות זכוכית. יבשים

 . לניסיונות בשטח O. laevigatusסופק לנו הפשפש, עבדות שדה אליהולפי הסכם עם  מ

 

 

  .laevigatus. O -ו  albidipennis. Oגיה של  הביולולימוד  . ד

ממעבדות שדה  (O. laevigatus - ו)מצוי בערבה( O. albidipennisמשך ההתפתחות והפוריות של    -

בתנאי המנהרות העבירות ללא חימום " יאיר"ך בחוות  הניסוי נער-ורף בתנאי הערבה ח בחודשי ה)אליהו

 .  1998מרץ -בחודשים ינואר) כהיקש( שעות 16 ואורך היום של 22±2°Cובתנאי טמפרטורה קבועה של 
ל  עלי גרניום מטופלות בביצי הטורפים בנות יום אחד נכלאו " לבדיקת משך התפתחותם של הפשפשים הנ     

פעמיים בשבוע נערך מעקב אחרי מצב . והוכנסו למקומות הניסוי)  הנפחשל ל" מ750(בצנצנות זכוכית 

לפי , וצמח חדש) ביצי אפסטיה(בעת הבדיקה קיבלו הפשפשים הטורפים מזון . התפתחותם הפשפשים

 . 1998 11.3, 11.2, 12.1: מועדי תחילת הניסיונות הם. הצורך



 8

 זוגות של המין הנבדק עשר.  ימים10 ונמשכה 19.01.98 - החלה בOrius-בדיקת הפוריות של שני מיני ה      

, צנצנות אלה הוחזקו במקומות הניסוי. נכלאו בצנצנות שבתוכן היו צמח גרניום וביצי אפסטיה בשפע

ידי -מספר הביצים נספר על. ובתכיפות של פעמיים בשבוע הוחלפו הצמחים וסופק לפשפשים מזון נוסף

 . חזרות10 -רכו בהניסויים נע. מיקרוסקופ סטריאוסקופי

 –ה בטמפרטורות קיצוניות השוררות בערבO. laevigatus-ו O. albidipennis כושר ההישרדות של   -
). באינקובטור( שעות 6 - ו2צ למשך " מ40הטיפולים הם חשיפת הפשפשים לתנאי טמפרטורה מעל 

בקופסאות פלסטיק נכלאו )  חזרות4 - זחלים או בוגרים בכל מ25-20(למעקב הישרדותם הפשפשים 

והניחו אותן בצנצנות זכוכית עם תמיסת ) כמזון(וביצי אפסטיה ) כמקום מסתור(שבתוכן היו עלה גרניום 

. ZnCl2 – 10% ,MgCl2 – 32% ,Mg(NO3)2 – 54% ,NaCl- 76%: מלחים שונים לקבלת לחות שונה

הזחלים . טורה רגילה בתוך הצנצנות בטמפר הנחקרים שעות לאחר שהית החרקים3-4הספירה נעשתה 

ל " ימים לפי השיטה הנ6-5 נקבות מכל הטיפול נבדקו בעניין פוריותן במשך 6-5 -הוחזקו עד התבגרותם ו

               .צ" מ25פשפשים של ביקורת הוחזקו במעבדה בטמפרטורה . בסעיף זה

 . ערבהמ ב"  בהדברת התפlaevigatus. O- וalbidipennis. O השוואת יעילותם של   . ה

 התצפיות נערכו במשך שנתיים – על פלפל בחממות מסחריות -O. laevigatusבדיקת יעילותו של ה   -

מ " מ600 מש ובגודל 50 בשתי חממות מכוסות ברשת -1998-1999- ו1997-1998בעונות גידול הפלפל 

משדה  (O. laevigatusידי פיזורים של  -מ נעשתה על"הדברת התפ. שבשטח אורגני במושב עין יהב

הפיזורים בוצעו  מתחילת אוקטובר עם הופעת התריפסים הראשונים ונמשכו עד להתבססות ). אליהו

  ר"מ/ פרטים17 פיזורי האוריוס בכמות 5סך הכל בעונות הסטיו נעשו . הפשפשים הטורפים על הצמחים
 .  ל"בשיטה הנמ והאוריוס נערכו "ספירות של התפ). 1998-1999(ר ”מ/ פרטים14 -ו) 1997-1998(

 הניסוי נערך בחוות - במנהרות עבירות O. laevigatus- ו O. albidipennisהשוואת יעילותם של    -

מכוסות ביריעות פלסטיק רגילות  ) ' מ60x20(ר ” מ120על צמחי פלפל במנהרות עבירות בגודל " יאיר"

יבה הטכנית הניסוי התחיל די מס. 1997 בספטמבר 10 -נשתל ב" 1195"פלפל מזן .  מש בפתחים50ורשת 

 לכל מנהרות הניסוי נעשה ) מגידול מעבדתי( בוגרי התריפס 400פיזור מלאכותי של . מאוחר

 .O פוזרו בוגרים וזחלים של 18.12 - וכן  ב4.12 -ב, שבועיים לאחר מכן. 1997 בנובמבר 19 -ב

albidipennis ) שגודל במחלקה לאנטומולוגיה, גזע מקומי מהערבה (ו- O. laevigatus)  מגידול של

 4-הניסוי נערך ב. )ר”מ/ פשפשים4כ "סה( טורפים למנהרה בכל מועד הפיזור 250במינון , )שדה אליהו

  .                .חזרות

 O. albidipennis  -שימוש ב. 1 :סדר הניסוי

 O. laevigatus -שימוש ב .2                     
 )ללא פעילות ההדברה(ביקורת . 3                        

מ "למעבדה לצורך ספירת התפ) מנהרה/ פרחים50(אחת לשבוע או שבועיים הובאו פרחי הפלפל       

 .והפשפשים הטורפים
ופוזרה אקרית הטורפת  , רוססו הצמחים  בנימגרד והליוגופרית כנגד קימחון, לפי הצורך, במהלך הניסוי

Phytoseiulus persimilisקריות הקורים להדברת א  . 

 לאור התוצאות הקודמות –באזור הערבה ) גזע מקומי (-O. albidipennisפיתוח שיטות לשימוש יעיל ב    -

באותן " יאיר" הניסוי נערך בחוות O. albidipennis.-החלטנו להמשיך את מחקרינו עם המין המקומי ה

 נשתל " 1195"ן פלפל מז. 1998-1999בעונת גידול הפלפל ) ראה למעלה(המנהרות 
הניסוי נערך . מרכז וולקני, מ ופשפש הטורף גודלו במחלקה לאנטומולוגיה"התפ .1998  בספטמבר15 -ב

  . חזרות4-ב
                      אפסטיה  ביצים של  -פיזורי האוריוס לפני אילוח בתריפס על בסיס מזון חילופי . 1: טיפולי הניסוי    

 פיזורי האוריוס לאחר אילוח בתריפס  . 2                             
 )ללא פעילות הדברה(ביקורת . 3                           

.   זחלים ובוגרים בכל מועד והמנהרה250 במינון 13.10.98 - וב30.9 - בוצעו ב1'  פיזורי האוריוס בטיפול מס     

עו לפשפש כטרף ביצים של עש הקמח  הוצ, היות ובאותה עת לא היו על הפלפל  פרחים ותריפסים
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Ephestia , הכנסת הביצים בוצעה במשך .  מנהרה/פיזור/ גרם1.5אשר נשפכו על העלווה הרטובה בכמות

 . שלושה שבועות רצופים בתכיפות של אחת לשבוע
 , פעמי-נעשה בכל המנהרות באופן חד) מנהרה/ בוגרים250( אילוח מלאכותי בתריפס      

  29.10 -ב:  2' חר התבססותו נערכו פיזורי האוריוס במנהרות של טיפול מסולא, 21.10 -ב
במנהרות .     ר”מ/ פשפשים4סך הכול בכל מנהרות הניסוי פוזרו . 1' באותה כמות שבטיפול מס,  9.11 -וב

 התפתח התריפס באופן חופשי וכשכמותו עלתה עד ) 3' טיפול מס(הביקורת 
הספירות והטיפולים הנוספים נעשו ). 25.12(ובסמש ) 28.11(בקונפידור בוצעו ריסוסים , פרח/ פרטים50

 .    כאמור לעיל

הניסוי נערך בעונת    -  במבנים סגורים O. albidipennis-השוואת יעילותן של שיטות שונות לשימוש ב    -

 נשתל " 1195"פלפל מזן . )ראה למעלה(באותן המנהרות " יאיר"ניסיונות ה בתחנת 1999-2000הגידול 
 . 1999 בספטמבר 10 -ב

 לפני חדירת התריפס בעזרת ביצי אפסטיה  O. albidipennis -שיכום את ה. 1: סדר הניסוי      

 לפני חדירת התריפס בעזרת אבקת חמניותO. albidipennis -שיכום את ה. 2                         

 ללא מזון נוסף פסלפני חדירת התריO. albidipennis -שיכום את ה. 3   
.  מנהרה/ פיזור/ פרטים250 בכמות  14.10.99 - ו28.9 - פיזורים של זחלי ובוגרי האוריוס בוצעו  ב     

אשר נשפכו על , Ephestia הוצעו לפשפש כמזון חילופי ביצי עש הקמח  14.10.99 - ו6.10, 28.9בתאריכים 

 נשאר ללא 3טיפול ).2 טיפול(ואבקת חמניות , )1 טיפול(מנהרה /פיזור/ גרם1.5העלווה הרטובה בכמות 

גזע  (O. albidipennis-הלצורך הניסוי  גודלו . אילוח  צמחי פלפל בתריפס היה באופן טבעי. מזון נוסף

 .    חזרות4 -הניסוי נערך ב. מרכז וולקני,  במחלקה לאנטומולוגיהEphestia-הו) מקומי מערבה
 פרחי פלפל בכל מנהרות הניסוי ונערכו ספירות זחלים ובוגרים של  50 נקטפו, אחת לשבוע או לשבועיים      

 .  צ"הספירות נעשו במעבדה לאנטומולוגיה של מכון להגה. התריפס והאוריוס
ופוזרו , רוססו הצמחים בנימגרד והליוגופרית כנגד קימחון ואקריות עיווטים, לפי הצורך, במהלך הניסוי      

 להדברת  Aphidius colemani וצרעה הטפילית Phytoseiulus persimilisהאקרית  הטורפת  

 . ידי מעבדות ביולוגיות שדה אליהו-אויבים הטבעיים נשלחו על. אקריות הקורים וכנימות העלה

 נבדקו גודלו ואיכותו – O. albidipennis-מ על בסיס שימוש ב"די התפירמת הנגיעות של פרי הפלפל על     -

 פיתוח שיטות לשימוש יעיל ( היבול במנהרות הניסוי המתואר לעיל של פרי הפלפל וכמות

אחת לשבועיים מתחילת קטיף הפלפל ועד סוף עונת הגידול נשקל יבול הפירות ). -O. albidipennis-ב

 פירות 200כ נבדקו "סה.  פירות לבדיקת איכותם50, מכל מנהרה בנפרד לפי טיפול הניסוי, ומתוכו נבחרו

 :איכות הפירות המיועדים ליצוא נבחנה לפי סולם הבא.  בכל עת הבדיקהנפרדב יםלוטיפמכל ה
  ללא נגיעות- 0: בדיקת השטח של הפרי      

 )ניתן ליצוא(  מ"  ס2 נגוע עד - 1               
 )לא ניתן ליצוא( מהשטח 20% נגוע עד - 2               
   )יתן ליצואלא נ(  מהשטח50% נגוע עד - 3                   

  )לא ניתן ליצוא(  מהשטח50% נגוע מעל - 4                                

      

 

 

 
  ללא נגיעות- 0: בדיקת העוקץ של הפרי 

 )ניתן ליצוא(נקי למעלה ,  החמה קלה למטה- 1                                             
 )ניתן ליצוא( החמה קלה למעלה - 2                                         
 )לא ניתן ליצוא( החמה בינונית למעלה - 3                                       

 )לא ניתן ליצוא( סימני הנגיעות קשה – 4                                       

 

 תוצאות
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שיטת הגנת ( שנערכו במושב חצבה  התוצאות מהספירות– מ העונתית"ניטור תנודת אוכלוסיית התפ.  1

  וכוללים את מספר התריפסים שנמצאו על קרקפות חמניות 1' מופיעים באיור מס) הצומח כימית

. שהם פרחי קטיף המגודלים בעיקר בבתי רשת ובשטח פתוח בערבה, דקורטיביות ותפרחות טרכליום

קיים התריפס ,  מזיקים ומחלותלמרות שפרחים אלה רוססו באופן קבוע בחומרים כימיים שונים כנגד

ישנה  נטייה ). תפרחת/ תריפס200 -עד ל(בכמות גבוהה מאוד ובמיוחד בחודשי אביב וסתיו שטחים אלהב

מאמצע , ירידת החום. מ עם העלייה בטמפרטורה בתקופת הקיץ"מובהקת  של הפחתת בכמות התפ

 .  בעיקר של הבוגרים, מ"גרמה לעלייה מהירה בכמות התפ, ספטמבר
,       טרכליום, חמניות דקורטיביות: ם את הפרחים הבאים"נמצא שבין פרחי הקטיף מעדיף התפ      

 .וורוניקה וסולידגו, אסקלפיאס
ו ויכולת לגרום נזק  פוטנציאל הריבוי של.פרחי פלפל עשירים באבקה ומושכים במיוחד את התריפס      

  הביא לעליה משמעותית בכמותו" יאיר"נת ניסיונות ת המזיק בתח פעילות הדברוטור על .לפלפל אדירים

) 25.12.97(ובסמש ) 28.11.97(ריסוסים  בקונפידור רק ). 3איור , 1997נובמבר בפרח / פרטים50 מעל (

 במשקים של מושב עין יהב לא  מתמיד בחומרים כימייםשימוש ,  כמו כן. אוכלוסייתו לזמן קצרהקטינו 

דצמבר ורק ירידה ל עד פרח נצפתה/ תריפס18 -15 בגודל סיית המזיק אוכלורמת. היה מספיק מוצלח

 הייתה  התריפסכמותבשני מקומות הניטור  ,ובכן. להורדת כמותו הפברואר גרמ-ינואר בבטמפרטורה 

 .                                           שנחשבת כיום כסף לנזק כלכלי, פרח/ תריפס5 מעל

  .    Oriusמ באמצעות פשפשים טורפים מהסוג "וגית של התפפיתוח הדברה ביול  . 2

 במחקר נמצא שבערבה התיכונה מצויים שני –  בערבהOriusסקר של תפוצת מיני הפשפש הטורף מהסוג  . א

 מכמות 85%שתופס   ,O. albidipennisמ ושהם נמנים למינים "הנמשכים לתפOrius   -מינים של ה

   .   מהכמות הכללית 15%-שנמצא רק כ -O. niger,ו, ההאוריוס בשד

 בתקופת תצפיותינו שנערכו במושב  חצבה על פרחי – בערבה  Orius- העונתית של הסקר ללימוד תנוד . ב

, ורוניקה, אסקלפיאס, טרכליום, חמניות דקורטיביות(קטיף אשר מגודלים בשטח מסחרי קונבנציולי 

נראה ). 2' איור מס(שנה שלמה אך בכמותו נמוך מאוד   כמעטנמצא האוריוס בשטח במשך) סולידגו ועוד

לנו שהסיבה העיקרית לתופעה זאת היא השפעה שלילית של חומרים כימיים שמקובלים לשימוש כנגד 

 .Orius-אך דבר זה אינו מעיד על מחסור ב.  מזיקים ומחלות בממשק הפרחים

בהם לא משתמשים , בשטחים אורגניים. Oriusגם אלא את , מ"פרחי פלפל מושכים לא רק את התפ      

 O. albidipennis,לרובם מהמין , בחומרים כימיים קטלניים לאויבים טבעיים ניתן לראות את האוריוס

כתוצאה מכך . הוא נכנס לבתי רשת של פלפל מיד עם הופעת המזיק והתבסס שם. על צמחים שונים

מלבד , במשך כל עונות הגידול)  לפרח1עד ( הייתה נמוכה מאוד   אוכלוסיית התריפס1997-1999בשנות 

ירידה בטמפרטורה בחודשים אלה השפיעה בצורה שלילית על פעילות ). 4' איור מס(ינואר ופברואר 

 .שלא הביא  לנזקי הפירות) פרח/ תריפס2.5עד (לעליה קלה בשיעור המזיק , לזמן קצר, הטורף וגרמה

    laevigatus. O-ו  albidipennis. Oלימוד הביולוגיה של   .  ג

ממעבדות שדה  (O. laevigatus - ו)מצוי בערבה( O. albidipennisמשך ההתפתחות והפוריות של    -

 בערבה התיכונה  במנהרות עבירות הטמפרטורות השוררות- בחודשי החורף בתנאי הערבה )אליהו

 ".יאיר. "נ. על סמך נתונים של ת1'  מובאות בטבלה מס1998מרס -בינואר

 
   

 
 
   התיכונה בערבה1997 ץמר- נתוני טמפרטורות בינואר– 1טבלה  

 
 )צ"מ( טמפרטורה

 חודש עשרת מקסימום מינימום ממוצע
15.5 4 27 I 
12.0 4 20 II 
10.5 1 20 III 

 ינואר

15.5 5 26 I 
14.5 5 24 II 
14.5 4 25 III 

 פברואר
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16.5 7 26 I 
17.5 6 29 II 
19.0 7 31 III 

 ץמר

 
ל הפכה לאיטית " בחודשים ינואר ופברואר במבנים לא מחוממים התפתחות של שני מיני האוריוס הנ     

מלבד זה ). 2טבלה (צ " מ22 יומ בטמפרטורה קבועה של 22לעומת )  ימים בהתאמה33-30 - ו45-43(מאוד 

פים נעשתה מהירה יותר עם עליה בטמפרטורות התפתחות הטור. עד שלב הבוגר הגיעו רק פרטים בודדים

אין הבדל בין שני ).  22 יום לעומת 27-25(כמעט שווה לנתוני הביקורת  היתה  היאץוכבר מאמצע מר

 .המינים באשר למשך התפתחותם

   
                                בחודשי החורף laevigatus Orius  - והalbidipennis Orius - משך ההתפתחות  של ה- 2טבלה  
      )   1998, "יאיר"חוות (בערבה התיכונה                    

 
 )ימים(משך ההתפתחות 
מביצה עד (כ "סה

 )בוגר
 של ביצה

 תאריך
 תנאי תחילת הניסוי

 Orius -מין ה הניסוי

45 11 12.1 
33 13 11.2 
25 9 11.3 

 מנהרה ללא חימום

 צ" מ22 11.2 6 22

albidipennis 

43 11 12.1 
30 13 11.2 
27 8 11.3 

 מנהרה ללא חימום

 צ" מ22 11.2 6 22

laevigatus 

 
דבר זה השפיע במיוחד על , י האוריוס"תנאי החורף הביאו גם הם לירידה ניכרת ביכולת הטלת הביצים ע      

לעומת ,  -O. laevigatus ו O. albidipennisשל ים ימ10/נקבה/ביצים/5.4- וO. laevigatus) 12.4המין 

ראוי להגיד שבזמן הבדיקות בטיפולים שהיו ). 3טבלה , בהתאמה,  בהיקש ימים10/נקבה/ביצים/37.9 -  ו44.6

 .    דבר שלא קרה בביקורת, במנהרות נמצאו מדי פעם נקבות מתות

 
                        בחודשי החורף  בערבהlaevigatus Orius -   והalbidipennis Orius - פוריות של ה- 3טבלה 

 )19.1-29.1.1998,  "יאיר"חוות (   יכונה                 הת
 

 נקבות/שיעור הביצים
 כ"סה יום אחד

 Orius -מין ה תנאי הניסוי

 )ללא חימום(מנהרה  2.4±12.4 0.2±1.2

 צ" מ22 7.4±44.6 0.7±4.5
albidipennis 

 )ללא חימום(מנהרה  1.5±5.4 0.2±0.5

 צ" מ22 4.7±37.9 0.5±3.8
laevigatus 

 

   – בטמפרטורות קיצוניות השוררות בערבה O. laevigatus -ו O. albidipennis כושר ההישרדות של    -

 שעות משפיעה באופן קטלני גם על הזחלים וגם על 6במשך  C450 מראות שהטמפרטורה 5- ו4הטבלאות 

ורה תוך שעתיים הביאה למות מוחלטת של אותה הטמפרט. הנבדקיםהבוגרים של שני מיני הפשפשים 

אך רמת התבגרות הזחלים , היטב  שרד O. albidipennis מין O. laevigatus.זחלים ובוגרים של 

  54 -במקרה של פוריות : ופוריות הבוגרים ירדו והבדלים מובהקים היו  בתנאי לחות היחסית השונות

 במשך C420 בטמפרטורה O. laevigatusרדות של רמת ההיש. 76% - ו10 -והתבגרות הזחלים , 76% -ו

אך שוני בשיעור המתים בחזרות היה גבוה מדי ובגלל זה ניתוח סטטיסטי לא , שעתיים הייתה די גבוהה

 C 400הטמפרטורה. התנאים אלה לא השפיעו באופן שלילי על פוריות הבוגרים. הראה הבדלים מובהקים
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 כלל והשפיעה באופן שלילי O. albidipennisגיים של  שעות לא השפיעה על מדדים ביולו6במשך 

 .  O. laevigatusומובהק על פוריותו של 

 
                    בתנאים  קיצוניים של laevigatus Orius- והalbidipennis Orius- ההישרדות בוגרי ה- 4טבלה 

 )1997-1998, ניסוי מעבדה(הערבה                 
  

 (%)רמת ההישרדות  )יום/נקבה(ביצים ' מס

O. laevig. O. albid. O. laevig. O. albid. 
לחות יחסית 

(%) 
 שעות
 השהיה

 .טמפרט
 צ"מ

- - 0 0  6 1±45 

- a4.7±8.3 0 a100.0 10 

- a0.6±9.6 0 a2.0±95.1 32 

- a,b1.0±6.2 0 b3.4±90.9 54 

- b,c0.5±3.6 0 a9.0±84.8 76 

- a1.1±8.2 100.0 a100.0 ביקורת 

2 1±45 

a0.1±4.6 - b6.0±83.5 - 10 

a1.2±5.7 - a23.8±70.0 - 32 

a0.5±6.7 - a4.4±92.9 - 54 

a0.6±4.4 - a15.9±80.3 - 76 

a1.3±6.3 - a100.0 - ביקורת 

2 1±42 

a,b1.3±5.7 a0.8±7.8 a18.9±77.2 a3.5±95.0 10 

a,b1.8±5.3 a0.7±7.8 b3.1±83.1 a2.5±97.5 32 

b0.7±5.1 a1.2±6.5 a14.1±83.2 a100.0 54 

b1.0±3.8 a1.3±6.8 a21.0±59.0 a1.3±98.8 76 

a0.7±7.8 a0.7±7.8 a100.0 a100.0 ביקורת 

6 1±40 
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  בתנאים קיצוניים של laevigatus Orius- והalbidipennis Orius- ההישרדות זחלי ה-  5 טבלה 
 )1997-1998, ניסוי מעבדה(בה הער                  

  
 (%)רמת ההישרדות  (%)רמת ההתבגרות 

O. laevig. O. albid. O. laevig. O. albid. 
לחות יחסית 

(%) 
 שעות
 השהיה

 .טמפרט
 צ"מ

- - 0.0 0  6 1±45 

- 58.9 0.0 b9.8±75.7 10 

- 93.5 0.0 a1.4±98.6 32 

- 95.3 0.0 a2.6±97.4 54 

- 70.5 0.0 b4.2±87.7 76 

2 1±45 

- - a10.2±84.2 - 10 

- - a21.6±73.1 - 32 

- - a25.7±61.0 - 54 

- - a29.1±59.6 - 76 

2 1±42 

71.1 87.7 a24.1±72.4 a100.0 10 

60.3 92.7 a22.9±64.9 a1.2±98.2 32 

42.3 91.7 a26.9± 46.3 a100.0 54 

34.2 91.1 b22.8±34.2 a100.0 76 

95.0 97.0 a100.0 a100.0 ביקורת 

6 1±40 

 

  .מ"  בהדברת התפlaevigatus. O- וalbidipennis. O השוואת יעילותם של   . ד 

 תוצאותיו של הניסוי הזה מובאות –  על פלפל בחממות מסחריות-O. laevigatusבדיקת יעילותו של ה    -

ה דומה  בחממות פלפל היית-O. laevigatusכפי שניתן לראות מהאיור פעילותו של ה. 5' באיור מס

למרות פיזוריו המתמידים , התבססותו של האוריוס התחילה רק מסוף נובמבר. בשתי עונות הגידול

פעילותו הלא מספקת של הטורף הביאה לעליית ). ר"מ/ פשפשים17-14כ "בסה,  פיזורים בסתיו5(בשטח 

 .  ולנזקים קשים ביבול) פרח/ תריפס13 -9.2 -עד ל(מ "אוכלוסיית התפ

רמת יעילותם של שני מיני – במנהרות עבירותO. laevigatus- ו O. albidipennisיעילותם של השוואת    - 

כחודש לאחר הפיזור הראשון . הייתה מספיק גבוהה, 1996כשמועד פיזורם היה בדצמבר , האוריוס אלה

 ועד לסוף עונת הגידול הוא, מ"של הטורפים במנהרות הניסוי החלה ירידה משמעותית בכמויות התפ

 הראה יכולת התבססות מהירה יותר O. albidipennis פשפש המקומי). 6' איור מס(נמצא בשפל 

 .   בביקורת גדלה אוכלוסיית המזיק ללא הפסקO. laevigatus.ויעילות גבוהה יותר מאשר 

ה יעילותו של הטורף היית–באזור הערבה ) גזע מקומי (-O. albidipennisפיתוח שיטות לשימוש יעיל ב    -

וגם כן , )1טיפול (על הצמחים הנקיים מהתריפס ) אוקטובר-ספטמבר(גבוהה מאוד גם בפיזורו המוקדם 

 הייתה בשפל 1רמת אוכלוסיית המזיק בטיפול ).  7איור , 2טיפול (בפיזורו על הצמחים הנגועים במזיק 

 קלה בכמותו המזיק  בחודש ראשון לאחר פיזורו הטורף התגלתה עלייה2ובטיפול , במשך כל עונת הגידול

. 1 דומה לטיפול יתה הי2 בטיפול כמות התריפסלאחר התבססות האוריוס ). פרח/ תריפס5בסביבות (

בחומרים ריסוסים . פרח/ תריפס50 במנהרות הביקורת עלתה אוכלוסיית התריפס במהירות עד לרמה

גודלה של ,  מקרהאך בכל, הורידו את כמותו, מ בשטח" שנעשו לצורך מניעת התפשטות התפכימיים

 .אוכלוסיית המזיק נשאר גבוה מדי עד לסוף העונה

 -במבנים סגורים ) גזע מקומי (O. albidipennis- השוואת יעילותן של שיטות שונות לשימוש ב   -
:  של הניסויטיפוליםתוצאותיו של הניסוי הזה מראות שרמת התבססותו של הטורף על הפלפל דומה בכל       

 יום 20כבר ). 8איור (אבקת חמניות וללא מזון נוסף , בעזרת ביצי אפסטיה O. albidipennis  של  שיכונו
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פרח עם עליה הדרגתית / אוריוס0.3לאחר פיזור הראשון של האוריוס כמות הטורף הייתה בסביבות  

הטמפרטורות של החורף , כמו בשנים הקודמות).  לפרח1יותר מאוריוס (בכמותו עד לאמצע נובמבר 

 0.59 – 2000 בפברואר  5-מספר האוריוס נמוך ביותר היה ב. פיעו באופן שלילי על התפתחות הטורףהש

. אך ירידה בכמותו הייתה זמנית ולא גרמה לעליה משמעותית במספר התריפס. פשפשים לפרח

 .  של הניסוי הייתה מדוכא באופן מוחלט בכל עונת הגידולהטיפוליםאוכלוסיית המזיק  בכל 

     התוצאות מראות – O. albidipennis-מ על בסיס שימוש ב"ת הנגיעות של פרי הפלפל על עדי התפרמ    -

אך , )6טבלה ( שרמת נגיעות פרי הפלפל בתריפס אינה משפיעה כלל על משקל הפרי היחיד והיבול כולו

 .גורמת להפחתת איכותו

  
 , ממוצע לחזרה, ג"ק(יפולי הניסוי  משקל פרי אחד של הפלפל ושל היבול כולו לפי ט. 6טבלה       

 )1999, חוות  יאיר                  
          

 1טיפול  2טיפול  ביקורת
 פרי אחד יבול פרי אחד יבול פרי אחד יבול
 0.205  0.203  0.210 

842.59  869.78  867.14  
 . פיזור האוריוס לפני אילוח בתריפס- 1טיפול  

 .יוס לאחר אילוח בתריפס  פיזור האור- 2טיפול 
 . ללא פעילות הדברה כנגד התריפס-ביקורת 

 
עליה קלה בכמות .  הייתה תקינה מבחינת נזקי התריפס לאורך כל עונת הגידול1איכות הפירות בטיפול 

 פירות המיועדים 34.7% גרמה להורדת איכות של 2התריפס בחודש ראשון לאחר פיזור האוריוס בטיפול 

איכות הפירות הייתה קרובה , לאחר התבססות הטורף, הלאה.  בקטיף השני18.5% -אשון  וליצוא בקטיף הר

 .  בביקורת פירות הפלפל היו במצב שאי אפשר לשווקם כלל. ודומה בשני טיפולים אלה100% -ל

 

 דיון ומסקנות
ברוב התברר שתריפס הפרחים המערבי פוגע , מתצפיות שערכנו בשטחים חקלאיים בערבה התיכונה.  1

למרות , הוא מסוגל לקיים את אוכלוסייתו ברמה גבוהה. הצמחים בעת פריחתם וגורם נזק חמור

שיא התפתחות . היות והחומרים לא מגיעים ביעילות לאתר ההזנה של המזיק, ריסוסים בחומרים כימיים

, בצמחיהתנאי האקלים הקיצוניים השוררים בערבה בחודשי הקיץ ומחסור . התריפס הוא בחודשי האביב

מתחדשת , עם תחילת הפריחה וירידת החום. מ וגורמים לירידה ניכרת בכמותו"מדכאים את התפ

מהמתואר לעיל ניתן . והיא בנויה בהתחלה בעיקר מבוגרי המזיק, אוכלוסייתו של המזיק תוך זמן קצר

, ך נובעמכ. קיץ-ם שורד בתנאים קשים של הקיץ בערבה על ידי כניסת בוגריו לתרדמת"להניח שהתפ

הסיכון להופעת המזיק בממדים גדולים בעונה החדשה , שבשטחים בהם מקפידים על סניטציה, שייתכן

 . הוא פחות מאשר בשטחים שנשארים מאולחים במזיק מעונה הקודמת

 נפוצים ביותר Orius -התברר ששני מיני ה, מ"מסקר תפוצת הפשפשים הטורפים אשר נמשכים לתפ.  3

 . O. albidipennisכשהרוב  הוא  , O. niger - וO. albidipennis: בערבה התיכונה

Orius laevigatusניתן למצוא רק , בשטחים מרוססים בחומרים כימיים.  לא נמצא כאן באופן טבעי

ובמיוחד על פלפל בו הם שולטים , בשטח אורגני הם נמצאים תמיד על צמחים שונים. פשפשים בודדים

 . במזיק באופן מוחלט
 משפיעים באופן שלילי על מדדים ביולוגיים של ) טמפרטורות נמוכות בלילה ואורך יום קצר(נאי החורף ת . 4

O. albidipennisו -   O. laevigatusמשך התפתחותם נעשה . שפועלים בערבה במבנים ללא חימום

ם יורדת רמת הישרדות, )צ" מ22 יום בטמפרטורה קבועה של 22 יום בינואר לעומת 45-43(איטי מאוד 

תוצאות אלה . וההטלה כמעט נפסקה) רק פשפשים בודדים הגיעו עד לשלב הבוגר(בצורה משמעותית 

בחודשי החורף ) ללא קשר למינו(יכולות להסביר את הירידה המשמעותית בכמותו ובפעילותו של הטורף 

לגרום לעליה  יכול החורףמחסור בטורף בתקופה ש, ראוי להוסיף). 8-4איורים (במבנים ללא חימום 
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  מכך נובע ששימוש באוריוס בחודשי החורף במבנים כאלה דורש .בכמות התריפס ולנזקים קשים לפירות

 .  ולא תמיד מביא להצלחה בהדברת המזיק ביולוגיהרבה חומר
 התברר , מבדיקת רמת ההישרדות של שני מיני האוריוס בתנאים קיצוניים של הערבה. 5

 ששורד בחום עד O. albidipennis-לעומת ה, צ" מ40טמפרטורות שמעל  סובל מהO. laevigatus -שה

 .Oהמין , בחממות  עם אקלים לא מבוקר, דבר זה מסביר את העובדה שבאזור הערבה. צ" מ45

laevigatusו, )5' איור מס(בעת שהטמפרטורות יורדות ,  מתחיל להתבסס רק מחודש נובמבר- O. 

albidipennisבתנאים האופטימליים דומה ). 7' איור מס(פל מתחילת עונת הגידול   פועל בהצלחה על פל

אקלים -המסקנה היא שבחממות שאינן מבוקרות). 6איור (ם "יעילותם של שני מיני  האוריוס כנגד התפ

 עדיף להשתמש 

     O. albidipennis. -ב

מבוקר היה מוצלח -ם לאבערבה התיכונה במבנים עם אקלי) מגזע מקומי (-O. albidipennis שימוש ב.  6

  חלופימזוןכואבקת חמניות  Ephestiaבתוספת ביצי , פיזורים).  8, 7'  איור מס (בתקופה חמה מאוד

מנעו את התפתחותו של , שנערכו במועדים מוקדמים לפני אילוח הפלפל בתריפס, וללא מזון נוסף

כמות המזיק (מ "חדירת התפפיזור האוריוס לאחר . קבלת פירות ללא נזקלהתריפס  ונתנו אפשרות 

אך המזיק הספיק לגרום נזק לפירות , גם כן הוכיח את יעילותו) פרח/ תריפס5התחלתית הייתה עד 

רמת הנזק של התריפס .  מהיבול המיועד ליצוא20%-35%ובקטיפים הראשונים היו  ההפסדים בסביבות 

 . ותאלא על צורת הפיר, אינה משפיעה על משקל הפרי עצמו והיבול כולו

 

 מסקנות
, פלפל: הגידולים הכי נפגעים מהמזיק זה הם.  נמשך לרוב הצמחים המגודלים באזור הערבה התיכונהמ"התפ.  1

סוף ( עם ירידה בטמפרטורה . י כניסת בוגריו לתרדמת קיץ" עמ"הקיץ שורד התפ. חמניות דקורטיביות וטרכליום

  .לשדות גידולים שוניםהם יוצאים מהתרדמה ועוברים ) תחילת אוקטובר-ספטמבר

2 .     Orius albidipennis) גזע מקומי (יותר מאשר מוצלח O. laevigatus )בהדברת  )מגידול מעבדות שדה אליהו 

 חסויים ללא בקרת אקלים הודות לעמידותו הגבוהה יותר לטמפרטורות השוררות תריפס על פלפל במבניםה

  .בערבה
מאפשר להשתמש בכמות הטורף נמוכה ) לפני חדירת התריפס(ים מוקדמים  במועדO. albidipennis-שימוש ב.  3

 . למדי ומביא להצלחה מוחלטת בהדברת המזיק בבתי צמיחה ולחיסכון  כלכלי ניכר
 

 אפשרויות יישום תוצאות העבודה בישראל
 בהדברת      חדחשוב במיו) תחילת מאי-אפריל(ים חקלאים מצמחים מיד לאחר סיום עונת גידולם שטח ניקוי .   1

 .תריפס הפרחים המערבי

 י "המלצה זו התקבלה ע. O. albidipennis  פשפש הטורףלהשתמש רק במין התיכונה עדיף באזור הערבה.   2

 .שמספקות לאזור זה אויבים הטבעיים,  שדה אליהו ביולוגיותמעבדות

 

 המלצות להמשך המחקר
פיתוח שיטות .  לאילוח קשה בכנימות עלה האפרסקהביאה, מ"הפסקת השימוש בחומרים כימיים כנגד התפ

,  עלה האפרסק-ובמיוחד כנגד כנימת, שונות להדברה ביולוגית ואלטרנטיבית כנגד מזיקים שונים בפלפל ליצוא

 . נמצא בחשיבות רבה  באזור זה ודורש המשך המחקר

 

 סיכום

 Oriusשים טורפים מהסוג בניטור תנודה אוכלוסיית תריפס הפרחים המערבי ופשפמחקרינו התרכזו 

פישפשים   האקולוגיה של ו  הביולוגיה בלימוד; שנמשכים לצמחים מאולחים במזיק זה בערבה התיכונה

; )מגידול מעבדות שדה אליהו( O. laevigatus-ו) מצוי בערבה( Orius- :O. albidipennisטורפים מהסוג

  . ל צמחי פלפל בבתי צמיחה ללא בקרת אקליםמ ע"פשפשים אלה כנגד התפשל שני מיני ההשוואת יעילותם ב
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הוא ממשיך להתפתח בחודשי החורף באופן איטי , מ נמצא בשי התפתחותו בסתיו ובאביב" שהתפהתברר

לא נמצא   O. laevigatus מין של פשפש הטורף . י כניסת בוגריו לתרדמת קיץ" הקיץ ע חום שלשורד אתו

זה והודות לעמידותו לטמפרטורות גבוהות  באזור נפוץ Orius albidipennisמין . באזור הערבה כלל

 בבתי צמיחה עם אקלים לא מבוקר על צמחי פלפל במשך כל ל בהצלחהופעהשוררות בערבה הוא מסוגל ל

 . עונת גידולו
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 , שטח קונבנציונלי( תנודת אוכלוסיית תריפס הפרחים המערבי  על פרחי קטיף . 1 איור         

 )  1997, מושב חצבה              
       

     
 , שטח קונבנציונלי( על פרחי קטיף Oriusם מהסוג תנודת אוכלוסיית פשפשים טורפי. 2איור          

 )1997, מושב חצבה                    
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  הדברה–מושב עין יהב ( תנודת אוכלוסיית תריפס הפרחים המערבי על פלפל בבתי רשת .3איור            

 ) 1998-1997;  ללא הדברה–" יאיר"חות , כימית                       
                                               

                
 

  על פלפל אורגני בבתי רשת-Orius תנודת אוכלוסיות תריפס הפרחים המערבי וח.4 איור         
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