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 תקציר בעברית
 

ממינים שונים גורמים לנזקים כלכליים כבדים לגידולים חקלאיים. הדברתם ואקריות חרקים 

היום בשימוש אינטנסיבי בחומרי הדברה  כימיים סינתטיים, בעיקר מקבוצות הזרחנים  כרוכה

אורגניים והפירתרואידים או בחומרי איוד כגון פוספין ומתיל ברומיד. התמרת חומרי ההדברה 

הקונוונציונליים בחומרים טבעיים המתערבים ישירות במטמורפוזה של החרק יכולה לגרום 

ם. פיטואקדיסטרואידים הם פוליהידרוקסי סטרואידים המכילים מערכת מהפכה בהדברת החרקיל

5β-H-7-ene-6-one הידועים בפעילות הפיסיולוגית שלהם בחרקים. בחרקים הם פעילים ,

 בריכוזים נמוכים מאד, פוגעים בטווח רחב של חרקים ואינם רעילים לתאי אדם ובע"ח.

ם מצמחי בר מקומיים להדברת חרקים מטרת המחקר היא לפתח שימוש בפיטואקדיסטרואידי

 Ajugaפיטואקדיסטרואידים מצמח הבר במחקר זה נבדקה השפעת מזיקים בחקלאות ישראל. 

Iva  מחסן חרקיאקריות, כנימת עש הטבק, זבוב הים תיכון ועל התפתחות. 

נאספו דגימות צמחיות משלושה מיני חד שפה מהבר ממספר אזורים בארץ. נבחנה עד כה, 

פיטואקדיסטרואידים בעזרת שיטה מהירה לבדיקה ראשונית שפותחה על ידי רביד ואיקן נוכחות 

בעבר. ריבוי הצמחים נעשה מזרעים בחממה בנווה יער. שלבי המיצוי, הניקוי הבידוד והאפיון 

, איסוף בעזרת  TLCנערכו במעבדה שלנו בנווה יער בהתאם לשיטות שפותחו על ידינו בעבר: 

 

 תאריך הגשה:
 0200בדצמבר  02 
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 לזיהוי. LC-MSופרפרטיביות בצירוף שיטות מודרניות כגון שימוש במכשיר קולונות אנליטיות 

. הצלחנו להנביט זרעים ובשדה הפתוח בחממה ,החל ניסוי לאקלם את צמחי הבר בבתי צמיחה

מהבר בעציצים בחממה ולקבל צמחים עם זרעים )לא בעונת הגידול של  Ajugaשנאספו מצמחי  

בחלקת שדה פתוח בנוה יער.  Ajuga iva ת הצמח המדבריכמו כן הצלחנו לאקלם אצמח הבר(. 

בודדנו את החומר הפעיל וקבענו את הפרקציה הפעילה בעזרת קולונות אנליטיות ופרפרטיביות. 

 LC-MS -וזיהוי ב TLC( באמצעות פלטות  Ajuga ivaבהפרדה של המיצוי הצמחי מחד שפה )

תו של האקדיסטרון מפרקציות שונות נבחנה נתקבלו שני חומרים )אקדיסטרון וציאסטרון(. פעילו

ולאחר מכן על זבוב הים תיכון, חרקי  (Oligonychus perseae תחילה על  אקרית הקורים )

לפי התוצאות שנתקבלו נמצאו שתי פרקציות פעילות לאחר ההפרדה מחסן וכנימת עש הטבק. 

רים. החומר הפעיל על קולונת סיליקה גל אשר השפיעו על פוריות והתפתחות אקריות הקו

)אקדיסטרון( הפחית בצורה משמעותית את מספר הביצים והבוגרות של האקרית בהשוואה 

הראה פעילות יותר חזקה מהאקדיסטרון  Ajugaמצמח הבר בנוסף אקדיסטרון  לביקורת.

על נקבות זבוב הים התיכון נעשתה  פיטואקדיסטרואידים השפעת פרקציות שונות של  המסחרי.

בת הזבוב הבוגרת המגיחה מהגולם חייבת להיזון יבובו במזון בוגרים של הזבוב. נקעל ידי ער

בחלבון על מנת שתוכל לייצר ביצים. את הצורך הזה רתמנו לצורך הזנת הנקבות באקדיסטרואיד 

על  Ajugaהשפעת ההזנה במרכיבים מהצמח בבדיקת . )קזאין( ע"י הוספתו להידרוליזט חלבון

, לא נמצא הבדל במספר ביצים והתפתחות זחלים פירות הים תיכוני, חיוניותבת זבוב היפוריות נק

בהשוואה לביקורת. לעומת זאת  באקדיסטרואידבות הבוגרות טופלו יכאשר הנקהביצים שהוטלו 

כאשר טופלו בפרקציה הפעילה של  הייתה פגיעה מובהקת בהתפתחות הזחלים של הזבוב

 . פיטואקדיסטרואידים

על קצב ההתנשלות,  Ajugaלבדיקת פעילות הפרקציות הפעילות של הצמח   נעשה ניסוי נוסף

הניסוי נעשה ע"י .  Tribolium castaneumהתפתחות ודחית חרק המחסן )חיפושית הקמח 

שעות והוספת הזחלים של  02ערבוב החומר הפעיל עם קמח ואצטון. אידוי האצטון במשך 

זחלי החיפושית שטופלו ובהק של התפתחות חיפושית הקמח. לפי התוצאות, התקבל עיכוב מ

 יום( בבקורת.  00יום( לעומת התפתחותם ) 02)בפיטואקדיסטרואידים 

המינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם. הכנימה הינה מזיק  022כנימת עש הטבק נמנית על 

במחקר זה  לכן מיני צמחים, וגורם לנזקים כבדים בארץ ובעולם. 022 -פוליפאגי הניזון על יותר מ

נבדקה ההשפעה של פיטואקדיסטרואידים על התפתחות והישרדות הכנימה. הפעילות של 

הפיטואקדיסטרואידים המופקים נבדקה על מספר פרמטרים התפתחותיים ועל התמותה של 

מתערובת המכילה את החומר הפעיל ביחד עם   5µg ידי מריחת -הכנימה. הבדיקה נעשתה על

-צעירים,ייבוש העלים בטמפרטורת החדר, ולבסוף חשיפת העלים ל על עלי כותנה DXמשטיח 

שעות נבדק מספר הביצים לנקבה,  02כנימות לכל עלה בכלוב בתוך כלוב עלה. לאחר  01

ימים. התוצאות הראו  8שעות ובקיעת הביצים לאחר  00תמותת הבוגרים נבדקה לאחר 

טרואידים גרמה לתמותה  מצמחי חד שפה מדברי המכילה את  הפיטואקדיס 8שפרקציה 
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. לעומת  12% -משמעותית של בוגרי הכנימה שניזונו מעלי כותנה מטופלים, הפחתה הקרובה ל

 . הכנימותזאת, לא הייתה השפעה של האקדיסטרון המסחרי  או של ההיקש )מים( על תמותת 

ם במקביל נעשה ניסוי דומה לבדוק את השפעת האקדיסטרון הצמחי על יכולת הטלת הביצי

והפוריות )אחוז בקיעת הביצים( של הכנימה. התוצאות הראו פגיעה מובהקת של האקדיסטרון 

 וציאסטרון במספר הביצים המוטלות בהשוואה לסטנדרט המסחרי ולמים.

בסיום הפרויקט יהיה בידינו חומר המשמש כהורמון התנשלות חיצוני לחרקים, אנו מצפים ש

ך חייו התקין של החרק וגורם בסופו של דבר,  המשבש את תהליך ההתנשלות, פוגע במהל

לתמותה ולמניעת נזק. שיטת הדברה זו צפויה להחליף חלק מקוטלי החרקים הנמצאים היום 

 בשימוש ולהביא להפחתת השימוש בחומרי הדברה קונוונציונליים. 

 
 
 

 תקציר באנגלית
 

Insects are major cosmopolitan pests of many grains and crops imposing a major 

constraint and constant threat to yield quality and quantity. Currently, insects are 

controlled mainly by insecticides including (fumigants phosphine and methyl 

bromide and organophosphorus insecticides).  Phytoecdysteroids are analogues 

of steroid hormones that control moulting and responsible for the metamorphoses 

in arthropods, occurring in a wide range of the genus Ajuga plants. The discovery 

of the same molecules (phytoecdysteroids) in several plant species displayed a 

wide array of rather beneficial agricultural impact. Many representatives of the 

genus Ajuga plants contain phytoecdysteroids with a 5β-7-ene-6-one system 

exhibiting physiological activities in insects.  The main objective of the current 

study is to enhance food security and to help reducing the risks to human health 

and the environment from pesticide use by using phytoecdysteroids as a green 

control strategy. To achieve the main goal, the following aims were performed: 

isolation and identification of phytoecdysteroids (20-hydroxyecdysone, 

cyasterone ) from Ajuga plant species, to test the effect of the active compounds 

on controlling moulting and metamorphosis first on mites, then on the storage 

insect (Tribolium castaneum), on the fruitfly (Ceratits capitata) and on the whitefly 

(Bemisia tabaci). By means of chromatographic (silica gel column, TLC) and LC-

MS, two major ecdysteroids (20-hydroxyecdysone and cyasterone) have been 

isolated and identified from Israeli carpet bugle Ajuga iva (L.) Schreber (Lamiales: 

Lamiaceae) plants. 
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 Ajuga iva extract fractionated on the silica gel column yielded two fractions that 

showed high activity against the persea mite Oligonychus perseae. A dose of 

5µg/ml of the purely identified A. iva ecdysterone significantly reduced fecundity, 

fertility and survival of this pest, while commercial 20-hydroxyecdysone at the 

same dose had lesser effects. Our results demonstrate considerable efficacy of 

natural phytoecdysteroids against major insects and agricultural pests: 

Phytoecdysteroids retarded development of the storage insect (Tribolium 

castaneum) larvae from 21 days to 70 days. Phytoecdysteroids, affect 

significantly development of the fruit fly (Ceratits capitata) larvae and showed 

high activity against the sweet potato whitefly Bemisis tabaci . A dose of 5µg/ml of 

the purely identified A. iva ecdysterone significantly reduced fecundity, fertility 

and survival of this pest, while commercial 20-hydroxyecdysone at the same dose 

had lesser effects. 

Identification and extraction of natural compounds from Ajuga plants which 

specifically interfere and control moulting and responsible for the metamorphoses 

in insect is a very attractive and promising way of controlling pest species while 

reducing the use of pesticides and lowering the environmental pollution.    

 

 

 

 
 
 

 2,3מילות מפתח
 

 ,Ajuga plants ,20-hydroxyecdysone ,Phytoecdysteroids,  Ceratits capitata 

 

 

                                        
 

 
 



6 
 

 מבוא
 

 1,2,3הצגת הנושא
 

חרקים עלולים לגרום לנזקים כלכליים כבדים לגידולים חקלאיים אקריות ו

יים, הדברתם כרוכה היום בשימוש אינטנסיבי בחומרי הדברה  סינתטו

בעיקר מקבוצות הזרחנים האורגניים והפירתרואידים או בחומרי איוד כגון 

 . פוספין ומתיל ברומיד

חד שפה מכילים פיטואקדיסטרואידים. אלה הם   נציגים רבים של המין

, הידועים 5β-H-7-ene-6-oneפוליהידרוקסי סטרואידים המכילים מערכת 

ם. פעילות זו מסבירה את בפעילות הפיסיולוגית שלהם בחרקים וביונקי

 היישומים המוצלחים של צמחים אלה ברפואה העממית. 

הפוטנציאל של פיטואקדיסטרואידים להפסקת התפתחותם של חרקים 

מזיקים נתגלה הודות לדמיון במבנה לאקדיזון, הורמון ההתנשלות בחרקים. 

מספר חומרים השייכים  לקבוצה זו  נבדקו ונמצאו בעלי פעילות הגורמת 

 ,Lafont and Dinan)להפסקת ההתפתחות הנורמלית של זחלי חרקים 

בכוונתנו לפתח שימושים יישומיים לפיטואקדיסטרואידים מצמחי  .(2003

 בר ישראליים כנגד חרקים ואקריות.
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 2,3סקר ספרות
 

( Ajugaיותר ממאה מינים, חמישים זנים ותת מינים של צמחי חד שפה )

ים אלה, השייכים למשפחת השפתניים ידועים ברחבי העולם. צמח

(Labiatae  אוLamiaceae)במזרח התיכון מזרח הרחוק, נפוצים בעיקר ב ,

 שונות אירופה. הם שימשו ברפואה העממית בתרבויותבו

ומיוחסות להם מספר תכונות רפואיות, כגון הורדת חום, פעילות נגד  

 .(Dinan & Lafont, 2006)טפילים ותולעי מעיים והורדת רמת הסוכר בדם 

חד שפה מכילים פיטואקדיסטרואידים. אלה הם   נציגים רבים של המין

, הידועים 5β-H-7-ene-6-oneפוליהידרוקסי סטרואידים המכילים מערכת 

בפעילות הפיסיולוגית שלהם בחרקים וביונקים. הפוטנציאל של 

פיטואקדיסטרואידים להפסקת התפתחותם של חרקים מזיקים נתגלה 

לדמיון במבנה לאקדיזון, הורמון ההתנשלות בחרקים. מספר חומרים הודות 

השייכים  לקבוצה זו  נבדקו ונמצאו בעלי פעילות הגורמת להפסקת 

 .(Lafont and Dinan, 2003)ההתפתחות הנורמלית של זחלי חרקים 

בצמחי חד שפה  במחקר שנערך בישראל נמצאו מספר פיטואקדיסטרואידים

 A. iva)), חד שפה מדברי  Ajuga chia)), בעבר A. chamaepitys   (מצוי

 Achyranthes( )שפתניים( וכן בצמח A. orientalisוחד שפה מזרחי )

aspera ( )ירבוזיים(Ikan and Ravid, 1971.) 

מטעי  האבוקדו באזורים שונים בארץ סבלו בשנים האחרונות מחדירתם 

אקרית הקורים, תה שחדרו הייהמזיקים מבין של מספר מזיקים חדשים . 

Oligonychus perseae האקרית מתבססת על עלי האבוקדו במושבות .

בצד התחתון של העלים. באוכלוסיות גבוהות האקרית עלולה לגרום פגיעה 

קשה בעלווה עד כדי נשירת עלים .הפגיעה בעלים עלולה לפגוע ברמת 

  .( Palevsky et al., 2007) היבול ולהגדיל את הסיכון למכות שמש

 ףבהיקמליון טון  2-יבוא גרעינים למאכל אדם ולמספוא לישראל מסתכם בכ

אתרי  12-מיליארד דולר ארה"ב. גרעינים אלה מאוחסנים בכ 0.1 -של כ

אחסון בכל רחבי הארץ. גרעינים באחסנה מהווים מערכת אקולוגית 

 מורכבים ורב כיווניים. המורכבת מגורמים שונים אשר נמצאים ביחסי גומלין

 חרקים מזיקים הם גורמי נזק ביוטיים עיקריים לגרעינים מאוחסנים.

במדינות מתפתחות בהן חסרות טכנולוגיות הולמות לאחסון גרעינים הנזק 

. אך גם במדינות מפותחות  הפחת 22-12%מגורמים אלה עלול להגיע עד 

 Raja et al., 2001; Papachristos and)1-5%עד לכ עלול להגיע

Stamopoulos, 2002)..  
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כיום משתמשים בעיקר בשתי שיטות להדברת חרקים בממגורות: שיטת האיוד 

 ות גבוהה: רעילבולטים ושימוש בפרוטקטנטים. לשתי השיטות חסרונות

בנוסף,  ועוד. תנגודת של מספר חרקי מחסן ותהתפתח סביבה,ב העילאדם, פג

 י הדברהגוברת דרישת הצרכן לתוצרת חקלאית נקייה מחומר

(Kostyukovsky et al., 2002).  

הוא חרק בעל גלגול מלא הנמנה  Ceratits capitataזבוב הפירות הים תיכוני, 

על מזיקי הפרי החשובים ביותר לחקלאות בארץ ובעולם. נקבות הזבוב מטילות 

מהפרי  הזחלים שבוקעים מן הביצים ניזונים ביצים לתוך פירות מבשילים,

ו. הזבוב הוא בעל תפוצה רחבה מאד הכוללת כמעט את כל וגורמים לריקבונ

מיני  052-האזורים הטרופיים והסובטרופיים בעולם והוא מזיק ליותר מ

צמחים. ההדברה המקובלת והיעילה ביותר כנגד מזיק זה כמו גם של זבובי 

פירות אחרים היא ריסוסי חיפוי מהאוויר או מהקרקע בחומרי הדברה בלבד או 

ם של חומרי הדברה משולבים בפיתיון חלבוני. מבחינת יעילות ריסוס בפסי

ההדברה זו שיטה מצוינת אך בו בזמן חומר הרעל מזהם את הפרי ואת הסביבה 

 על כל המשתמע מכך. 

המינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם.  122כנימת עש הטבק  נמנית על 

י צמחים, וגורם לנזקים מינ 022 -מזיק פוליפאגי הניזון על יותר מהכנימה הינה 

כבדים בארץ ובעולם. הכנימה מחלישה צמחים על ידי הזנה ישירה, מפרישה טל 

דבש המושך את פטריית הפייחת שמשחירה את הנוף, ומעבירה מספר גדול של 

וירוסים צמחיים במספר גידולים. מחזור החיים של הכנימה אורך כשלושה 

 (.0222)גאנם   םשבועות בתנאים אופטימאליי

הדברת הכנימה מתבססת בעיקר על תכשירי הדברה כימיים, והיא כבר פיתחה  

עמידות כמעט לכל קבוצות התכשירים הקיימות בארץ, במיוחד הקבוצות 

החדשניות כגון הניאוניקוטינואידים )קונפידור, מוספילן ואקטרה,(, 

 (. 0222פיריפרוקסיפן )טייגר( ותכשירים נוספים )גאנם 

 

 1,2,3מטרות העבודה
 

מטרת העל של המחקר היא לפתח שימושים ישומיים לאקדיסטרון וציאטרון 

. על מנת להגיע למטרה זו, כנגד אקריות וחרקים ישראליים Ajugaמצמחי 

 הוצבו למחקר המוצע המטרות הבאות:

 חד שפה ישראלים. מצמחי פיטואקדיסטרואידיםמיצוי, בידוד ואיפיון  (1

על אקדיסטרון וציאסטרון( )בחינת השפעתם של שני החומרים  (2

  מחסן וכנימת עש הטבק. חרקי התפתחותם של אקריות,
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רקע מדעי 
1*,2,3  

 פיטואקדיסטרואידים: 

הם חומרים כימיים  המסונתזים בצמחי בר שונים ובעיקר ע"י צמחים 

בחמישים  .ממשפחת השפתניים המשמש כהגנה מפני חרקים אוכלי צמחים

סטרון כהורמון בעל פעילות ביולוגית עיקרית השנים האחרונות התגלה אקדי

בחרקים, המווסת הרבה תהליכים ביולוגיים שמתרחשים בהתפתחותם של 

חרקים משלב הזחל עד לשלב הבוגר. בחרקים הם פעילים בריכוזים נמוכים 

מאד, פוגעים בטווח רחב של חרקים ואינם רעילים לתאי אדם ובע"ח 

(Dinan, 2001 .) 

בתוספת  Ajuga reptans ביות רקמה משרשי הצמח ריכוז בצמחים: תר

למשקל יבש של ppm  1222-מדיום מוצק מכיל הורמון, יצרו יותר מ

 Ajuga iva לעומת זאת  (Camps & Coll, 1993).  פיטואקדיסטרואידים

ואקדיסטרון  Aפרומיל מקיסטרון  16 -פרומיל ציאסטרון ו 1.3יבשה הניבה 

(Wessner et al., 1992) אקדיסטרואידים פיטווב הצמחים מכילי ה. בר

או פחות. לעומת זאת בגבעולים נמצא ריכוז גבוה  0.1%נמצאה רמה של 

 (Dinan, 2001). 3.2% עד  יותר

מ"ג לק"ג מאסת  0222רעילות: אקדיסטרון טוקסי ליונקים ברמות שמעל 

גוף ביום אחד. הרעילות לבני אדם ובע"ח מאד נמוכה כיוון שהם נמצאים גם 

דיאטה של האדם, לדוגמא בתרד הריכוז של פיטואקדיסטרואידים ב

  –. )ריכוז של  g/gr. F.Wµ 50 -בגבעולים יכול להגיע ל

1-10µM  על הריכוז המשפיע  0222יכול להשפיע אך ריכוז זה הינו עולה פי

(. לאחרונה נמצא כי לחומר אקדיסטרון תפקיד  Dinan, 2001על חרקים )

י לספורטאים ולעיצוב הגוף. אף על פי שעדיין לא חשוב כסטרואיד אנאבול

 –התקבל אישור לשימוש בחומר זה על ידי מנהל התרופות האמריקאי 

FDA .  החומר משווק באופן מסחרי הודות להשפעתו המהירה על בניית

שרירים ואיבוד שומן ללא תופעות לוואי המתקבלות בשימוש בסטרואידים 

 אנאבוליים. 

ת  על העובדה שפוליהידרוכסיסטרואידים מסיסים שיטת המיצוי מבוסס

 בממסים פולרים כגון מים או מתנול , בניגוד לרוב הסטרואידים הטבעיים.
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תיאור 
     העבודה

1,2,3 

 שיטות
 

עשה מזרעים ובאמצעות ריבוי וגטטיבי נ  Ajuga ivaהמדברי  צמחהריבוי 

הניקוי הבידוד והאפיון  של נווה יער. שלבי המיצוי,שדה בחממה ובחלקת 

ערכו במעבדה בנווה יער בהתאם לשיטות שפותחו על ידינו בעבר, בצירוף נ

שיטות מודרניות כגון שימוש במכשיר  לזיהוי ולאיסוף בעזרת קולונות 

. פעילות החומרים על קצב ההתנשלות, LC-MS -ו אנליטיות ופרפרטיביות

הזנת החרקים על  (0בשתי שיטות:  הבדקנהתפתחות ותמותת החרקים 

( 0. פיטואקדיסטרואידיםמקטעים, פרקציות ותמציות פעילות המכילים את ה

והזנת  דיסקים של עליםעל גבי (  DXהפעיל עם משטיח )החומר  מריחת

 . החרקים מהדיסקים המטופלים
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 ניסויים ו/או חישובים
 

דגימות צמחיות מהבר ממספר אזורי גידול בארץ.  ואספנבשלב הראשון 

בבתי רשת, בחממה  Ajuga ivaנעשה ניסוי לאקלם את הצמח המדברי 

בחנו לגילוי נהצמחים המובילים, שלושה מיני חד שפה, ובשדה הפתוח. 

נוכחות פיטואקדיסטרואידים בעזרת שיטה מהירה לבדיקה ראשונית 

נעשה ניסוי לזיהוי ואפיון שני . רביד ושותפיו פרופ'שפותחה על ידי 

ים )אקדיסטרון וציאסטרון( ולקבוע את הפרקציה הפיטואקדיסטרואיד

 .  LC-MS -ו TLCהפעילה בשתי שיטות: 

הקורים נבחנה על אקרית הפיטואקדיסטרואידים פעילות בשלב ראשוני 

Oligonychus perseae . 50 בדיקת הפעילות, נעשתה ע"י מריחת µl 

 5µg/ml))(  crudeאקדיסטרון )פיטומתערובת המכילה את החומר הפעיל 

ס"מ. על  0.1על כל דיסק של עלה אבוקדו בקוטר של  DXביחד עם משטיח 

דיסקים )חזרות(.   02כל דיסק הונחו שלוש אקריות בוגרות וכל טיפול כלל 

נעשתה תצפית יומית לספירת מס' הבוגרות, מס' הביצים ומס' הבקיעות 

 במשך שמונה ימים.

צב ההתנשלות, על ק)הפרקציות הפעילות( פעילות החומרים בדיקת 

,  Tribolium castaneumחיפושית הקמח התפתחות ודחית חרקי המחסן )

 . (Kostyukovsky and Trostanetsky, 2006)כפי שתוארשו נע

על נקבות זבוב הים  פיטואקדיסטרואידיםהשפעת פרקציות שונות של 

בת הזבוב ינק על ידי ערבובו במזון בוגרים של הזבוב. נעשתה  התיכון

חלבון על מנת שתוכל לייצר היזון בחייבת להמגיחה מהגולם  הבוגרת

. את הצורך הזה רתמנו לצורך הזנת הנקבות באקדיסטרואיד ע"י ביצים

 .קזאין חלבוןההוספתו להידרוליזט 

על  פיטואקדיסטרואידיםבנוסף לאמור לעיל, נבדקה ההשפעה של 

של פעילות ההתפתחות והישרדות של כנימת עש הטבק. 

המופקים נבדקה על מספר פרמטרים התפתחותיים הפיטואקדיסטרואידים 

  5µg/ml מריחת ידי -על . הבדיקה נעשתההכנימה התמותה שלעל ו

על עלי כותנה  DXמתערובת המכילה את החומר הפעיל ביחד עם משטיח 

 01-ולבסוף חשיפת העלים להחדר,  רטורתבטמפהעלים ייבוש ,צעירים

שעות נבדק מספר  02. לאחר בתוך כלוב עלה בכלוב כנימות לכל עלה

 ת הביציםובקיע שעות 00לאחר הבוגרים נבדקה  תהביצים לנקבה, תמות

 ימים. 8לאחר 
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 1,2,3 תוצאות
 

משלושה  Ajugaהצלחנו לאסוף צמחי בתקופת המחקר שנמשך כשנתיים, 

הנגב(. )הגליל , הגולן ו קומות שונים בארץמומ ( A - 0 תמונה)שונים מינים 

ובחלקת שדה בנוה  בחממה, החל ניסוי לאקלם את צמחי הבר בבתי צמיחה

מהבר  Ajugaלהנביט זרעים שנאספו מצמחי  לגדל שתילים והצלחנו  יער

בעציצים בחממה ולקבל צמחים עם זרעים )לא בעונת הגידול של צמח 

  .) B - 0 תמונה) הבר(

ארץ ונבחנה נוכחות נאספו דגימות צמחיות מהבר ממספר אזורי גידול ב

בעזרת שיטה מהירה שפותחה במרכז מחקר נוה יער.  פיטואקדיסטרואידים

 TLCפלטות שונים, תחילה  על חד שפה ממיני בהפרדה של המיצוי הצמחי 

אקדיסטרון מסחרי נתקבלו שני חומרים )אקדיסטרון וציאסטרון(. 

(standard שימש כבקורת. בכדי לקבוע ולבודד את הפרקציה הפ ) עילה

סיליקה  תעל קולונשל תמצית הצמחים הפרדה של שני החומרים, נעשתה 

ונאספו עשר פרקציות. קביעת הפרקציה הפעילה נעשתה ע"י שתי  גל

וע"י טכנולוגיה מתקדמת יותר  TLCשיטות: הרצת הפרקציות על פלטות 

(. בשיטה זאת ניתן לזהות LC-MS)אנליזה של הפרקציות באמצעות 

של פיטואקדיסטרואידים לאחר הפרדתם בעזרת ספקטרום  ריכוזים נמוכים

חומרים השני המסות האופייני לכל אחד מהם. בשתי הטכנולוגיות זוהו 

, (2 -ו 3בפרקציה  וציאסטרון 9 -ו 8בפרקציה מס' )אקדיסטרון בריכוז גבוה 

(. לכן פרקציות אלו שמשו אותנו להמשך העבודה  3 תמונה)  -( ו 0 תמונה)

ילות הביולוגית שלהם על החרקים. הפעילות הביולוגית של לבדיקת הפע

 Oligonychusהקורים  , נבחנה על אקרית ( 9 -ו 8פרקציות אקדיסטרון )

perseae .האקדיסטרון הפחיתהמכילה את  ה 8, פרקציה לפי התוצאות 

ואת מספר  את מספר הביצים שהטילו האקריות משמעותיתבצורה 

על עלי אבוקדו שטופלו בפרקציה הפעילה הבוגרות שהתפתחו לאחר הזנה 

 . (2)איור  תלעומת הביקור

על פוריות נקבת זבוב  Ajugaהשפעת ההזנה במרכיבים מהצמח בבדיקת 

, לא נמצא הבדל ביצים והתפתחות זחלים הפירות הים תיכוני, חיוניות

 אקדיסטרואידבמספר הביצים שהוטלו כאשר הנקבות הבוגרות טופלו ב

ת. לעומת זאת הייתה פגיעה מובהקת בהתפתחות בהשוואה לביקור

 פיטואקדיסטרואידיםהזחלים של הזבוב כאשר טופלו בפרקציה הפעילה של 

  .(0 )טבלה
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 Ajugaנעשה ניסוי נוסף לבדיקת פעילות הפרקציות הפעילות של הצמח   

על קצב ההתנשלות, התפתחות ודחית חרק המחסן )חיפושית הקמח 

Tribolium castaneum  לפי התוצאות, התקבל עיכוב מובהק של .

יום( לעומת  02התפתחות זחלי החיפושית שטופלו בפיטואקדיסטרואידים )

 (. 0 קורת )טבלהייום( בב 00התפתחותם )

בבדיקת השפעת הפרקציות הפעילות של פיטואקדיסטרואידים על כנימת 

מצמחי חד שפה מדברי  8, התוצאות הראו שפרקציה )כע"ט( עש הטבק

המכילה את  האקדיסטרון גרמה לתמותה  משמעותית של בוגרי כע"ט 

(. לעומת 1איור ) 12% -שניזונו מעלי כותנה מטופלים, הפחתה הקרובה ל

זאת, לא הייתה השפעה של האקדיסטרון המסחרי  או של ההיקש )מים( 

 על תמותת האקריות

 (.1איור ) 

ל ההגעה במחקר זה נבדקה גם השפעת האקדיסטרון וציאסטרון ע

להתגלמות שהוא השלב האחרון בהתפתחות לפני גיחת הבוגר. בתוצאות 

נצפתה ירידה מובהקת באחוז הזחלים שהגיעו לשלב הגולם והוא עמד על 

 -כאשר הכנימות ניזונו מעלי כותנה שטופלו באקדיסטרון, בעוד שכ 12% -כ

מהזחלים הגיעו לשלב הגולם כאשר הם התפתחות על עלי כותנה  92%

 (.0איור ופלו בציאסטרון, מים או אקדיסטרון מסחרי )שט
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דיון 
  2,3,*1בתוצאות

האפשרות לסנתז במעבדה מבנה דומה לפיטואקדיסטרואידים או להפיק 

אותם מבעלי חיים אינה יישומית והמקור העשיר ביותר לחומרים אלו הינו 

 (.Ikan and Ravid, 1971) מינים שונים של צמחי חד שפה

בעל התכולה  A. iva)בשלב זה הצלחנו לאקלם את הצמח המדברי )

הגבוהה ביותר של פיטואקדיסטרואידים בבתי צמיחה וגם בשדה הפתוח. 

(, תחילה  על פלטות  A. ivaבהפרדה של מיצוי מצמחי חד שפה מדברי )

TLC  נתקבלו שני חומרים )אקדיסטרון וציאסטרון(. אקדיסטרון מסחרי

(standard  שימש כבקורת. מכיוון שהאקדיסטרון משמש כהורמון בעל )

פעילות ביולוגית עיקרית בחרקים, המווסת הרבה תהליכים ביולוגיים 

שמתרחשים בהתפתחות משלב הזחל עד לשלב הבוגר, והוא בעל מבנה 

דומה לאקדיסטרון ממקור צמחי, נעשה ניסוי לבדיקת הפוטנציאל של 

דיסטרואידים( מחד שפה מדברי על התפתחות חומרים אלה )פיטואק

בבדיקת הפרקציות הפעילות, נמצא שהחומר  .וחרקים שוניםת ואקרי

לאחר הניקוי על קולונה סיליקה גל וגם  crude -הפעיל מרוכז בתמיסת ה

 המכילה את האקדיסטרון. 8בפרקציה מספר 

 לפי התוצאות, האקדיסטרון הפחית בצורה משמעותית את מספר הביצים

שהטילו האקריות ואת מספר הבוגרות שהתפתחו לאחר הזנה על עלי 

(. לא הייתה 2אבוקדו שטופלו בפרקציה הפעילה לעומת הביקורת )איור 

השפעה של האקדיסטרון המסחרי  או של ההיקש )מים( על תמותת 

. נמצא שהפיטואקדסטרואידים מאד פעילים בריכוזים נמוכים. האקריות

מתמיסה זו  µl 50כאשר  רק   5µg / mlבריכוז של בניסוי שלנו השתמשנו 

. מהתוצאות שהתקבלו, אנו שימשו לבדיקת הפעילות נגד אקרית הקורים

משפיע  Ajuga ivaלומדים שהשפעת הפיטואקדיסטרון שמקורו מהצמח 

באופן שונה על החרקים השונים. לדוגמא באקריות הוא השפיע מאד על 

ות של למשמעותית את מספר ההטהפוריות של האקרית והפחית בצורה 

הבוגרות. בהשוואה לא הייתה השפעה של הפיטואקדיסטרון על הפוריות 

של חיפושית הקמח, למרות זאת היה עיכוב בהתפתחות של זחלי 

כאשר נבדקה השפעת החומר על זבוב הפירות הים תיכוני, לא  החיפושית.

ופלו נמצא הבדל במספר הביצים שהוטלו כאשר הנקבות הבוגרות ט

בהשוואה לביקורת. לעומת זאת הייתה פגיעה מובהקת  אקדיסטרואידב

במקרה אחד בלבד החומר השפיע באופן  בהתפתחות הזחלים של הזבוב.

מובהק על התמותה של החרקים, כאשר החומר נבדק על כנימת עש 

ידוע שהאקדיסטרון מהמקור הצמחי הינו בעל דמיון לאקדיזון של  הטבק.

 זמן ההתנשלות. במחקר זה נמצא שהפיטואקדיסטרון החרק שמכתיב את 
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 2,3,*1מסקנות 

הצמחי לא מתנהג כמו האקדיזון של החרק, במקרים מסויימים הוא משפיע 

על הפוריות, במקרים אחרים משפיע על התמותה וההתפתחות. זה תלוי 

  במין החרק וכנראה בריכוז החומר הפעיל שהופעל.

 

 חנו:עד להגשת דו"ח זה הצל

 מהבר בחממה ובשדה. Ajugaלאסוף, לאפיין ולתרבת שני מיני  .0

לזהות ולאפיין את שני הפיטואקדיסטרואידים )אקדיסטרון וציאסטרון(  .0

 . LC-MS -ו TLCולקבוע את הפרקציה הפעילה בשתי שיטות: 

 .Aלבדוק את פעילותו של פיטואקדיסטרון שהופק מצמח החד שפה  .3

iva פירות הים תיכוני, חיפושית הקמח על אקרית הקורים, זבוב ה

קריות על האהן ההשפעה של הפיטואקדיסטרון  .וכנימת עש הטבק

והן על החרקים הייתה שונה בהתאם לסוג החרק. מכאן מומלץ 

לבדוק את מנגנון הפעולה של החומר על כל מזיק בנפרד. מאחר 

והצלחנו לאקלם את הצמח המדברי בשדה פתוח בנוה יער, רצוי 

צמח זה שטחים יותר גדולים להפקת החומר הפעיל באופן להקציב ל

 מסחרי. 

החרקים עלולים לגרום לנזקים כלכליים כבדים לגידולים חקלאיים. הדברתם 

כרוכה היום בשימוש אינטנסיבי בחומרי הדברה  סינתטיים, בעיקר 

מקבוצות הזרחנים האורגניים והפירתרואידים או בחומרי איוד כגון פוספין 

ומיד. התמרת חומרי ההדברה הקונוונציונליים בחומרים טבעיים ומתיל בר

המתערבים ישירות במטמורפוזה של החרק יכולה לגרום מהפכה בהדברת 

יישום המדויק של הכלכלי החרקים. קשה בשלב זה להעריך את השווי 

  .הלכה למעשה מחקר זה

 

 

  

 דו"ח חצי שנתי 1
 דו"ח שנתי 2
 דו"ח מסכם 3

 * אופציונאלי
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אפשרויות 

 יישום
תוצאות 
 העבודה
  3,*2בישראל 

נמצא כי פיטואקדיסטרואידים יכולים לשמש כהורמון התנשלות חיצוני לחרקים, 

המשבש את תהליך ההתנשלות, פוגע במהלך חייו התקין של החרק וגורם 

בסופו של דבר,  לתמותה ולמניעת נזק. מאחר והצלחנו בגידול ואקלום צמחי 

והצלחנו לבודד ולאפיין את  ובשדה הפתוח בבתי צמיחההחד שפה מהבר 

חומרי טבע אלה עשויים  להחליף חלק מקוטלי החומר הפעיל בצמח, מכאן 

החרקים הנמצאים היום בשימוש, להביא להפחתת השימוש בחומרי הדברה 

קונוונציונליים ולטווח הארוך כשיטה פוטנציאלית להדברת מזיקים בחקלאות 

שיטה בישראל דרושים עדיין משאבים ומחקר לפחות ליישום האורגנית. 

 לשלוש השנים הבאות.

 

 

  

  

 
 3המלצות להמשך המחקר 

 
  המשך המחקר

 .ובשדה חממהב ,ותרבות צמחי הבר שנבחרו בבתי צמיחה יהמשך ריבו .0

חרקים התפתחות ותמותת  על התנשלות,פיטואקדיסטרואידים בדיקת פעילות ההמשך  .0

 אות.ומזיקים שונים בחקל

פיתוח תואריות נוחות לשימוש בחומר לחרקים ו קביעת מינונים ודרכי החדרה של החומרים .3

 ירוקה למטרות הדברה
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 ( A. orientalis, A. chamaepitys, A. iva)שונים משלושה מינים  Ajugaצמחי  (: A) :1תמונה 

 )הגליל , הגולן והנגב(. קומות שונים בארץממשנאספו 

(B  :)לאקלם ולתרבת את צמחי הבר בבית צמיחה בנוה יער. ניסוי 
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על (  Ajuga iva)מצמח חד שפה  phytoecdysteroidsההפרדה של  תוצאות : 2תמונה 

אקדיסטרון , מייצג 3ן. ערוץ חץ לבמסומן בציאסטרון  מייצגים  0,0. ערוצים TLCפלטת 

, מייצג תמצית  1, מייצג אקדיסטרון מסחרי בתור סטנדרט וערוץ  2. ערוץ חץ אדוםמסומן ב

 (. crudeהצמח לפני הפרקציונציה )

 

 

 

של שני פיטואקדיסטרואידים )אקדיסטרון וציאסטרון( מפרקציות של  MS-LC: 3ה תמונ

Ajuga iva 
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על  Ajuga ivaמתמצית החד שפה  8: השפעת הפעילות הביולוגית של פרקציה  4איור 

 . Oligonychus perseaeפוריות ותמותת אקרית הקורים  , 

ילה את החומר הפעיל מתערובת המכµl 50 בדיקת הפעילות, נעשתה ע"י מריחת 

 0.1על כל דיסק של עלה אבוקדו בקוטר של  DX( ביחד עם משטיח  crudeאקדיסטרון )

 דיסקים )חזרות(. 02ס"מ. על כל דיסק הונחו שלוש אקריות בוגרות וכל טיפול כלל 

( במשך C( ומס' הבקיעות )B(, מס' הביצים )Aנעשתה תצפית יומית לספירת מס' הבוגרות ) 

 ם.שמונה ימי

המכילה את החומרים הפעילים(,  8)פרקציה  Ajuga: מייצג את הטיפולים השונים:  Xציר 

standard  0.1)אקדיסטרון מסחרי( שמש כבקורת חיובית לפעילות החומר בריכוז שלµg 

, שימש כבקורת שלילית )ללא החומר הפעיל(.  Control H2O   -דיסק של עלה אבוקדו. ו\

-P ≤ 0.05  (,Tukeyחזרות ברמת מובהקות של  02וצע של כל עמודה מייצגת את הממ

Kramer Honestly Significant Differences (HSD) test טיפולים שונים עם אותיות .)

 שונות נבדלים באופן מובהק.
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על פוריות נקבת זבוב  Ajugaמהצמח של פיטואקדיסטרואידים השפעת ההזנה : 1טבלה 

  צים והתפתחות זחלים.הפירות הים תיכוני, חיוניות בי

נקבות בכל טיפול, כאשר  00המספרים בטבלה ממיצגים את מספר הביצים הממוצע שהטילו 

C ( 2%החלבון קזאין + = ביקורת   ,)סוכרA פיטואקדיסטרואידים )אקדיסטרון+ קזאין( ו =- 

B ( פיטואקדיסטרואידים =.)אקדיסטרון + ציאסטרון + קזאין 

 
 התפתחות עד לשלב גולם בקיעה )%( מס' ביצים שהוטלו טיפול

C 37±2.37 111 21.12 

A 34±3.37 111 66.66 

B 36.2±7.7 29.69 1 

 
 
 

פיטואקדיסטרואידים מצמחי חד שפה על התפתחות השפעת פרקציות שונות של : 2טבלה 

 . Tribolium castaneumחיפושית הקמח הזחלים של 

 

Each test compounds was dissolved in 5ml acetone and then mixed with 5g of flour. 

The acetone was evaporated. After setting overnight, dried test flour was divided 

among ten plastic Petri dishes (0.5g of flour in each 5.5 diameter Petri dishes) and in 

each dishes one first instar larva of T. castaneum was added.  Emergence was 

examined. 

 

N Compounds Emergence (%) 
Time of development 

(days) 

Comparisons for each 

pair using Student's 

test 

Alpha 0.01 

Alpha 0.05 

1 Ajuga iva Crude 2009 90 70.0 ± 20.7 A 

2 Ajuga iva F7 2009 100 24.1 ± 0.7 B 

3 Ajuga iva F8 2009 100 24.4 ± 0.7 B 

 1F 90 23.6 ± 0.4 Bחד שפה מצוי  1

 9F 90 27.2 ± 1.5 Bחד שפה מצוי  9

6 1111ppm ecdysone 90 25.6 ± 0.9 B 

7 2111ppm ecdysone 90 27.4 ± 1.1 B 

8 Actellic50 16ppm 0   

9 Rimon10  10ppm 0   

10 Control 1 (flour with acetone) 90 22.9 ± 0.5 B 

11 Control 2 (flour with acetone) 80 21.0 ± 0.0 B 

12 Control 3 (flour without acetone) 100 23.1 ± 0.7 B 
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מטופלים כותנה שעור התמותה של כנימת עש הטבק )בוגרות( לאחר הזנה על עלי  : 5 איור

,  control)טיפול במים =  בהשוואה לביקורות Ajuga ivaבאקדיסטרון או ציאסטרון מצמחי 

 (. standardאקדיסטרון מסחרי = 
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על אחוז ההתנשלות של כנימת  Ajuga ivaהשפעת אקדיסטרון וציאסטרון מצמחי   : 6 איור

עש הטבק. הכוכבית )*( מסמלת השפעה מובהקת של הטיפול אקדיסטרון בהשוואה לטיפול 

 (. standardואקדיסטרון מסחרי =  controlבציאסטרון ובהשוואה לביקורות )טיפול במים = 

 

* 
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 רשימת תמונות*

 
 

מספר 
 התמונה

מספר  התמונה
 עמוד

 19 שוניםמשלושה מינים  Ajugaצמחי  1

מצמח  phytoecdysteroidsתוצאות ההפרדה של  2
 .TLCעל פלטת (  Ajuga iva)חד שפה 

19 

3 LC-MS  של שני פיטואקדיסטרואידים )אקדיסטרון
 וציאסטרון(

20 

 איור 
4 

מתמצית  8השפעת הפעילות הביולוגית של פרקציה 
על פוריות ותמותת אקרית  Ajuga ivaהחד שפה 

 הקורים  

21 

 איור
5 

שעור התמותה של כנימת עש הטבק )בוגרות( לאחר 
 הזנה על עלי כותנה מטופלים

23 

 איור
6 

על  Ajuga ivaשפעת אקדיסטרון וציאסטרון מצמחי ה
 אחוז ההתנשלות של כנימת עש הטבק.

24 

 טבלה
1 

מהצמח של פיטואקדיסטרואידים השפעת ההזנה 
Ajuga על פוריות נקבת זבוב הפירות הים תיכוני 

22 

 טבלה
2 

פיטואקדיסטרואידים השפעת פרקציות שונות של 
חיפושית מצמחי חד שפה על התפתחות הזחלים של 

 Tribolium castaneumהקמח 
 

22 

 


