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  מעריכים מומלצים לבדיקת הדו"ח המדעי:
 דר' יואב גזית )1
 פרופ' בועז יובל )2
 הרריאלי דר'  )3
  

 תקציר
ק של פירות הדלועים. הזבוב נחשב הוא בעיקר מזי Dacus ciliatusהזבוב : הצגת הבעיה

ל"מזיק הסגר" באירופה ובארה"ב, והוא מהווה איום לשווקי היצוא הישראלי של דלועים 

עד לא מזמן, מזיק הסגר זה היה קיים בארץ רק באזור הערבה.  ופירות נוספים (כמו פלפל).

ע"י  הפחתת הנזק נעשית בשנים האחרונים הזבוב התפשט צפונה והגיע למרכז הארץ.

ריסוס של חומרי הדברה וסניטציה. מטרת התוכנית הינה להקים את התשתית להדברת 

  )SITהזבוב ע"י שימוש בזבובים מעוקרים (

ייצוב של הגידול ההמוני וביסוס התנאים הפיזיים . 1: מטרות המחקר ושיטות העבודה

לקבלת  יימאלהאופטקביעת טווח ההקרנה . 2, אקולוגיים של המצע המלאכותי-ביולוגייםהו

בבתי רשת כדי לקבוע את  ראשונייםניסויים  .3 -, וזבובים מעוקרים איכותיים ותחרותיים

  .האפקטיביות של השיטה

 :של המחקררות טהמאת כל  השליםלשלושת שנות מחקר הצלחנו במשך : תוצאות עיקריות

מלאכותי והיום יש לנו צמצמנו ופישטנו את מצע הגידול ה ראשונים של המחקרשנתיים הב

פרוטוקול לדיאטה יציבה ויעילה. בנוסף, נקבעה מנת עיקור אופטימלית לזבוב ונבדקה 

התאמה מינית של זבובי מעבדה עם זבובי בר והתחרותיות של זכר מעבדתי מעוקר. 

התוצאות הראו שזן המעבדה מתאים מינית לזן הבר, והזכר המעוקר תחרותי (דומה 

 םפירות הים תיכוני). בנוסף, נבדק הדינמיקה של מיקרואורגניזמילתוצאות עם זבוב ה

במשך התפתחות הזחלים במצע המלאכותי. התוצאות הראו עליה של  םופרמטרים פיזיי

Lactobacilli  וירידה של חיידקי קוליפורמיםColiform .במהלך קלקול מצע המזון של הזבוב 

מעוקר  כרשל יכולת ז ,בתנאי מעבדה ,תובשנה אחרונה השלמנו את המחקר על ידי בדיק

בין זכרים מעוקרים  התקבל מידע על היחס הדרוש ,. בנוסףבות ברנקמושרה עיקור ל גרוםל

בין  :31יחס של  :)”Fried Test“(בתנאי שטח ה טהשישל  תתיאורטילזכרי בר להצלחת 

מתקבלות ש והדומה לז ,)0.32(של תחרות מקובלת  התוצא ןזכרים מעוקרים לזכרי בר נת

   ירות הים תיכוני.כמו זבוב הפ ,במינים אחרים

תוכנית ביצוע לים הידע הדרוש ואת האמצע הפרויקט הצליח לבסס את: מסקנות והמלצות

  לעיקור זבוב הדלועיים בארץ. תמסחרי
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  מבוא

הוא בעיקר מזיק של פירות הדלועים. הזבוב נחשב למזיק  Dacus ciliatusהזבוב 

דלועים ופירות נוספים הסגר באירופה ובארה"ב והוא מהווה איום לשווקי היצוא הישראלי של 

ם (כמו פלפל). עד לא מזמן, מזיק הסגר זה היה קיים בארץ רק באזור הערבה. בשני

ע"י  נעשההדברת הזבוב בארץ למרכז הארץ.  העיגהאחרונים הזבוב התפשט צפונה וה

המטרה . סניטציה קפדניתופירתרואידים וניאוניקוטינואידים)  ,ריסוס חומרי הדברה (בעיקר

ם עלהדברת הזבוב ת ואלטרנטיבי תיצר אסטרטגיויל ההינ תהנוכחיהתכנית  הכללית של

ה לייצר את יתהמטרה הכוללת של הפרויקט היכך, ל בהתאםמינימום פגיעה בסביבה. 

ם יכשיטה בררנית להדברת זבוב הדלועי 'הזבוב המעוקר'התנאים הבסיסים ליישום טכניקת 

ייצוב של הגידול ההמוני וביסוס . 1 :הבאות משניותהמטרות הבארץ. לצורך כך נקבעו 

קביעת טווח ההקרנה . 2; אקולוגיים של המצע המלאכותי-ביולוגייםההתנאים הפיזיים ו

בבתי רשת  ראשונייםניסויים . 3; לקבלת זבובים מעוקרים איכותיים ותחרותיים יהאופטימאל

  .  כדי לקבוע את האפקטיביות של השיטה

גידול אמין  ךיצוב של הגידול ההמוני ויצירת מערביהתרכזנו  ראשונהבמשך השנה ה

נו את מנת ההקרנה עקב ,. בנוסףהמבוסס על מצע מלאכותי זול ופשוט להכנה ויעיל

 ,השנה הראשונה שני הזוויגים של הזבוב. לקראת סוף שלר וקיהנדרשת לע האופטימלית

 עמצחלים בש פיסיקליים ומיקרוביאליים פרמטריםאחר הדינמיקה של מעקב לבצע התחלנו 

של התוכנית ולאחר שבמשך  השנייהבשנה  הזבוב. זחליך התפתחות של הלכותי במאהמל

התהליכים בהבנת וזול, התרכזנו  פשוטכותי אמצע מל והשנה הראשונה קידמנו וייצבנ

חלים. זהתפתחות ה מהלךכותי באבמצע המל המתרחשיםם קליייספיההמיקרוביאלים ו

גורמים מיקרוביאלים ע"י המצע  םלזיהו םיקלייספירים תה לזהות אינדיקטויהי מטרתנו

של מניפולציות מיקרוביאלית  אפשרות, וללמוד על )Spoilage microorganisms( מקלקלים

התפתחות הזחלים. בנוסף, במשך שנה ב' במהלך כותי אמלהלשמירת החיוניות של המצע 

וקרו במנת קרינה אופטימלי (שע םמעבדתיישל זבובים מעוקרים  הזדווגותהבדקנו את יכולת 

התחרותיות כן את ו )”Mating Compatibility Test“זבובי בר (עם שנקבעה במשך שנה א') 

 Mating“י בר לבחירת נקבות בר (כרמול ז םמעבדתיימעוקרים  כריםשל ז

Competitiveness Test”בשנה  שדה.-). בדיקות אלו נעשו בכלובי רשת בתנאי חצי

 Induced"(מושרה לגרום לעיקור נבדקה היכולת של זבובים מעוקרים  האחרונה של התוכנית

Sterility"40 ,אורך ס"מ 120 בכלוב רשת שגודלו ,מעבדהב ערךבות בר. הניסוי נ) של נק 

ניסוי  לבצע הצלחנולא  ,. בגלל טמפרטורות נמוכות במשך החורףגובהס"מ  40-ו ס"מ רוחב

זבוב המעוקר יכול הזה בכלובי רשת מחוץ לבניין מחומם. התוצאות הראו שהטכניקה של 

בין זכרים הנדרש יחס הם זבוב הדלועים. התוצאות גם הראו את עגם  תלהיות אפקטיבי

  בות בטבע.עיקור אפקטיבי של נקלהשגת זכרי בר מעוקרים ו



5 
 

 שלישימר אוממבוקרת,  תמקצועי לעיתונות שהתקבלו מאמריםשני  פורסמו כברמהפרויקט 

מר נוסף על המיקרוביולוגיה של המצע אבבדיקה. אנו מצפים בעתיד להשלים מ מצא כרגענ

  כותי.אהמל

  

  פירוט עיקרי הניסויים ותוצאות
  
 :ושל הגידול ההמוני וביסוס ייצוב )1
  

  :םיייצוב גידול מלאכותי לזבוב הדלועיפישוט ו )א(
  

כותי אמלהמצע של ה הרכב יעיל וזולובו הגענו ל משך השנה הראשונהב הושלםחלק זה 

 תמתאר 1טבלה יעיל של זבוב הדלועיים. מוני הלגידול המתאימים גידול התנאי קבענו את ו

  את מרכיבי הדיאטה המשופרת לזבוב הדלועים.

  

  ).D-24) והדיאטה המשופרת (I-DCמרכיבי הדיאטה המקורית ( .1טבלה 
  

D-24  (amount for 1 Kg;  % of 
diet) 

DC-I  (amount for 1 Kg;  % of 
diet) 

Ingredients 
 

  Nutrients 
36 gr (2.77%) 35.5 gr (3.3%) Brewer’s Yeast  

52 gr (4%) 24.5 gr (2.28%) Table Sugar 
   
  Bulking Agents 
- 92.5 gr (8.6%) Wheat Bran  
- 10 gr (0.93%) Alpha Cellulose  

100 gr (15.4%)  Sugar-Beat Pellets  
   
  Anti-Microbial 

1.2 gr (0.09%) 0.6 gr (0.05%) Potassium Salt-Sorbic Acid 
- 0.9 gr (0.08%) Nipagin 

(methylhydroxybenzoate) 
- 1.5 ml (0.14%) Formaldehyde 
   
  Other Supplements 
- 5.5 gr (0.51%) Squash-Seeds Powder 
- 90 gr (8.63%) Zucchini Powder 
-  Wheat germ oil 
   

5 ml (0.77%) - HCl (3.5.%)  
   

1000 ml (77.1%) 815 ml (75.7%) Water  
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 :מיקרוביולוגיה של מצע המזון )ב(
 

במצע  המתרחשים םוהפיסיקלייים יהתהליכים המיקרוביאל למדנו אהבמשך שנה ב' 

כל יומיים  ונלקח של הביצים העהזריתחות של זחלי הזבוב. מיום התפה מהלךכותי באהמל

קפיצתם להתגלמות. ב. הדגימות נלקחו עד סוף התפתחות הזחלים מצע הגידולדוגמאות של 

צליחו השנמדדו הינם אחוז ביצים ש נוספים . פרמטריםpH -נמדדו הטמפרטורה  ו ,בנוסף

חיידקים  ספירה כללית שלוצע, משקל גולם ממ), egg-recovery %להתפתח לגלמים (

 yeastשל פטריות ושמרים ( ספירה כללית), total bacterial count; CFU/g(הטרוטרופיים 

and molds; CFU/g ,( קוליפורמים של ספירה)coliforms; CFU/gחיידקי  ספירה של ), ו

Lactobacilli )CFU/g( .ששלו תקופות שונות ובכל תקופה הרצנובשתי  רכונע יםהניסוי 

  חזרות של מצע. 

  

 
  
  

דינאמיקה של אוכלוסיות מיקרואורגניזמים בניסויים בהם התפתחה כמות סבירה של  .1איור 
זחלים של זבוב הדלועיים ומשקל טוב של גלמים (קב כחול) ובניסויים בהם לא התפתחו כלל 

  זחלים או שנתנו כמות נמוכה של זחלים (קב אדום) .
  

והפרמטרים  םהכמות והדינמיקה של מיקרואורגניזמיבכל אחת מהחזרות נבדקה 

הפיסיקליים, במהלך תקופת התפתחות הזחלים. כדי לנתח את התוצאות איחדנו את 

(סדר החזרות לא מבטא את סדר  בנפרד החזרות הלא מוצלחותו מוצלחותהחזרות ה
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התוצאות  וצלחות).חזרות מוצלחות ולא מ התקבלוהתקופות י תשבהניסויים ותקופת הניסוי; 

: לגבי הספירה הכללית של חיידקים, פטריות ושמרים, לא 1של הדינאמיקה מתוארות באיור 

היו הבדלים מהותיים בין מצות שהצליחו ליצר גלמים ואילו שלא יצליחו. לעומת זאת, 

במצע בו הייתה התפתחות הראו פעילות שונה בשתי המצבים:  Lactobacilli -קוליפורמים ו

 -של זחלים נראתה עלייה במספר הקוליפורמים במהלך התפתחות הזחלים ומספר הטובה 

Lactobacilli  היה נמוך ביותר. לעומת זאת, במצע 'מקולקל' בו לא הייתה כלל התפתחות, או

 -, חלה ירידה בקוליפורמים עם הזמן ועלייה של השל זחלים הייתה התפתחות מעטה בלבד

Lactobacilli  המצע נבע מהשתלטות של חיידקי ה קלקולור אם לא בר ).1(איור- 

Lactobacilli או מירידה של הקוליפורמים, או אולי הקלקול נבע מגורם אחר בלתי ידוע אשר ,

במשך  הבניסויים המוצלחים הטמפרטורה הייתהשפיע על הדינמיקה של שתי האוכלוסיות. 

 pH -). לעומת זאת, ה2(איור רוב הימים מעלה אחת עד שתיים נמוכה יותר מניסויים שכשלו 

  הבדלים בשתי הקטגוריות של הניסויים. הלא הרא

 

 
 במהלך הגידול בניסויים בהם הייתה התפתחות pH -דינמיקה של טמפרטורה ו .2איור 

ובניסויים בהם לא ) קב כחולסבירה של זחלים של זבוב הדלועיים ומשקל טוב של גלמים (
  ) .קב אדוםות נמוכה של זחלים (כמ התקבלהאו ש הייתה כלל התפתחות

  
  

  
 :יהאופטימאלקביעת טווח ההקרנה  )2

תוצאות לגבי אחוז סטריליות (כדוגמה, אחוז  במשך השנה הראשונה. הושלםחלק זה 

 םמעבדתייביצים שבוקעים) כפונקציה של רמת קרינה שקיבלו גלמים של זבוב הדלועיים 

   . 2לפני הבקיאה מתוארות בטבלה  םיומיי
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-  NIאחוז בקיעת ביצים כפונקציה של רמת קרינה. שילובים בין זכרים ונקבות: . 2טבלה 
זבובים מעוקרים. ** בטיפולים אלו לא היו כלל הטלת ביצים. בצורה  - Iזבובים לא מעוקרים, 

 140-דומה, יצירת גלמים מפרי שנחשף לטיפולים והכלאות שונות הניבו תוצאות דומות: רק ב
Gray גות בין זבובים וומספר החזרות של ניסויי הזדבסוגרים, (ם כלל לא התפתחו גלמי

   בסטטוסים שונים).
  

Egg Hatch (% SD) (number of replicates)  

♂ I  X ♀ I 

 

♂ NI  X ♀ I 

 

♂ I  X ♀ NI 

 

♂ NI  X ♀ NI 

 

Irradiation 

Dose (Gray) 

 

** ** 1.3 ± 1.8 (9) 88.4 ± 8.6 (8) 60 Gy 

** ** 2.9 ± 4.2 (9) 85.3 ± 12.0 (9) 80 Gy 

** ** 6.2 ± 8.4 (9) 87.7 ± 9.2 (9) 100 Gy 

** ** 3.5 ± 4.4 (9) 83.6 ± 9.0 (9) 120 Gy 

** ** 0.0 (9) 87.5 ± 8.0 (9) 140 Gy 

  

עיקור  100%כדי לקבל  Gray 140בהתאם לתוצאות הניסויים נמצא שנדרשת קרינה של 

עיקור  Gray 120 -הזכרים ברמה סבירה (למשל, ב של זכרים. קרינות נמוכות מעקרות את

 Gray 60), אך אין עיקור מוחלט. לגבי נקבות, קרינות מעל 96%הזכרים ברמה של 

עיקור ולהמשך  96%-(לפחות) מספיקות כדי לקבל עיקור מוחלט. מנת קרינה שנקבעה ל

  .Gray 120ניסיונות הינה: 

  

 מערכת לבקרת איכות:  )א(

נקבעו פרמטרים סבירים לאיכות של זבוביי דלועיים  השנייוהבמשך השנה הראשונה 

אלה כוללים משקל גלמים, אחוז פרמטרים כותי. אי מעבדה או במצע מלאבתנשמתפתחים 

בקיעה ותעופה, זמן התפתחות, ומשך הישרדות של בוגרי הזבוב (ראה דו"ח שנה א'). 

של גידול מעוקרים שני פרמטרים חיוניים של איכות זבובים  נבדקובנוסף, במשך שנה ב' 

רה של טהמ. Mating Compatibility and Competitivenessמעבדתי (או תעשייתי): 

בדיקת היכולת ולבדוק את התאמת הזבוב המעבדתי לזבוב הבר  אהי ללוהמבחנים ה

ת בר (דבר נחוץ נקבושל  השל זבוב זכר מעבדתי מעוקר מול זבוב בר למשיכ תהתחרותי

הוספו זבובי  ,הללו המבחניםלהצלחת פרויקט של טכניקת זבוב המעוקר). לצורך ביצוע שני 

גודלו במעבדה  בר חלקות חקלאיות בערבה. זחלימ נלקחופרי נגוע שמבר בשלב של זחל 

הניסוי של  הלוגיסטיקהזמני ל םיתאלהכדי להכפיל את כמותם וכדי אחד נוסף ( רבמשך דו

יום המבכלובים נפרדים  ונקבותבובי בר מעבדתיים חולקו בקבוצות של זכרים ז). כולו

. זבובים מעבדתיים עוקרו יומיים לפני הבקיעה בתולים") ("זבוביםלאחר הבקיאה הראשון 



9 
 

מ' גובה) בשדות  2.5מ' קוטר ו  4בתי רשת ( 6הוקמו  ,לצורך הניסוי. Gy 120ם מנה של ע

  .םמתאימיתנאי אקלים ביץ, המנהל. הניסויים בוצעו במשך הק

מתאר תוצאות של התאמה מינית בין זבובי בר לזבובי מעבדה מעוקרים.  3איור 

מכלל הזדווגויות בשלושת הניסויים ובכל החזרות) היו בין  35%כצפוי, רוב הזוגות (בסביבות 

ת מההזדווגויות היו בין זכרי בר ונקבות מהמעבדה, וזכרים ונקבו 25%זכרים לנקבות בר. 

מכלל הזוגות היו בין זכרים מעבדתיים ונקבות בר. תוצאות  15%מהמעבדה. רק בסביבות 

(התוצאות לא מוצגות)   תחרותיות מיניתאלו והניתוח שנערך עם אינדיקטורים סטטיסטים של 

מראים שבחירת הבן זוג הינה אקראית ולכן הם מצביעים על התאמה מוחלטת בין שני 

  סיסית לאפליקציה של טכניקת זבוב המעוקר.הזוויגים, שהינה דרישה ב

  
  

  
  

מעבדתי  גבר של זבוב הדלועיים וזווי ימה מינית בין זוויגאהתתוצאות ניסוי של  .3איור 
  מעוקר של הזבוב.

  
  

: בכל ו שוניםהייחסים בין זוויגים וזנים הש אתחרות מינית נבדקה בצורה דומה, אל

שו ענ בניסויים אלהנקבות בר. גם  25מעוקרים וזכרי מעבדה  25זכרי בר,  25חזרה אוכלסו 

מכלל הזוגות שיוצרו בכל  .מראה את התוצאות 4משך כמה ימים. איור בחזרות  9לפחות 

היו בין זכרים בר ונקבות בר. השתתפות של זכרים מעוקרים  60%הניסיונות בחזרות, מעל 

) Relative Sterility Index) מזו של זכר בר. אינדקס (30%-בהזדווגויות הייתה כחצי (כ

תיכוני -, שהוא מעל הערך המקובל בזבוב הפירות הים0.3לזכרים מעוקרים מהמעבדה היה 

)RSI=0.2 תוצאות אלו מצביעות על תחרותיות טובה של זבוב הדלועים המעבדתי .(

המעוקר. יש לציין, שבניסוי דומה עם זכרים מעבדתיים, ללא עיקור, התקבלו תוצאות דומות 

שהתקבלו עם זכרים מעוקרים. תוצאות אלו מצביעות על כך כי תנאי הגידול הם אלה לאלו 

  שמקטינים את התחרותיות של הזכר ולא, כמו שמקובל לחשוב, העיקור עם קרינת גמא.
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מעבדתי מעוקר  כריבר של זבוב הדלועיים וז יכרחרות מינית בין זתתוצאות ניסוי של  .4איור 

  של הזבוב.
  

 :בזבוב הדלועים כדי לקבוע את האפקטיביות של השיטה ונייםראשניסויים  )3

ה של תחרות ויכולת של זבובים יניסוי הדמי ובמהלך השנה השלישית והאחרונה ביצענ

נוכחות זכרי בר. ניסוי כזה ניקרא מבחן בבות בר עיקור של נקלהשרות בדה מעוקרים מהמע

Fried .שמנעו  )2015( בחורף האחרוןיר וואמזג תנאי  עקב ,הניסוי בוצע בתנאי מעבדה

גודלו דור אחד וערבה בסוף הסתיו הממפרי נגוע . זבובי בר הוספו שדה-בתנאי חציביצוע 

ף שלנו הוקרנו טזבובי מעבדה מהגידול השוכדלקמן:  בוצע Friedמבחן קישוא. על במעבדה 

ה של שני הזנים (זן בר וזן מעבדתי ע. לאחר בקיGy 120ם מנה של עה עלפני הבקי םיומיי

ביצענו   ,מיניתההתבגרות הלובים נפרדים. לאחר כב םיזוויגזבובים חולקו לפי ה ,מעוקר)

בר  בקרה נעשו על ידי ערבוב של זכרי יניסוינקבות בר.  לעעיקור השראת תחרות ו יניסוי

) ועל ידי ערבוב של זכרים מעוקרים ת(ביקורת חיוביבתולות" "בר נקבות ם ע" בתולים"

). כל חזרה של הביקורות תשלילי ביקורת( "בתולות"בר  נקבותם ע" בתולים"מהמעבדה 

 בר תחרות בין זכרי יס"מ. ניסוי X 40 X  40 40 בגודל םבתוך כלובי ?????סוגות 40כללה 

 X 40 X  40 120במקביל בכלוב גדול יותר ( חנהבנולים" ת"בוזכרים מעוקרים  ולים"ת"ב

ביחס של  ,"בתולות"בות בר תחרות הוכנסו זכרים מעוקרים, זכרי בר ונק י). בניסוימס"

לובים והוכנס במקומם פרי כתשתית להטלה כשעות כל הזכרים סולקו מה 24. אחרי 1:1:3

ראשונה  חשיפהלאחר  לבדיקה.נלקח הפרי  ,שעות 24לאחר חשיפה של בות. נקהביצים ע"י 

תהליך האותו  לעחזרנו לכל הטיפולים. במשך שבוע  יםהוספו פירות חדש והמתנה של יום

 שפוחנשפירות כמות סבירה של ביצים.  להטיל ותלנקבכדי לתת הזדמנות  ,שלוש פעמים

כדי  ,ת פטרישחור בתוך צלח לניירהועברו בהם כל הביצים שהוטלו ו שעות נבדקו 24משך ל

ביצים שבקעו ה מספרנבדק  ,מעלות 27באינקובציה של  מיםי 5לשמור על הלחות. לאחר 

 תישתחרות) נעשה בכל ניסוי (ביקורת ו). ותמעוקרבקעו (ביצים  לה שלא) ואיות(ביצים פור

  חזרות. 

טלו בביקורת . אחוז הבקיעה בביצים שהו3מתוארות בטבלה  Friedתוצאות של מבחן 

היה מתחת  ת,בביקורת השלילי ,ביצים שבקעוה אחוז, אתזומת ע. ל85%-ל כ עהיג תהחיובי
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בקיעה ה אחוז, אתזומת ע). לבנקבות ברכמעט מושלם עיקור השגת זאת אומרת, ( 2%-ל

דומות . תוצאות אלו תהחיובי ביקורתבמזה שהתקבל  תחציכמ היבטיפול של תחרות הי

(שהינו המודל במוצלח בטכניקה של ירות הים תיכוני ם זבוב הפעלתוצאות המקובלות 

  זבובים מעוקרים).

  
של ) Egg hatch %() ואחוז בקיעה Eggs/collection. פוריות של זבוב הדלועים (3טבלה 

בות בר. הסוגרים  עורבבו אם נקביצים מניסוי של תחרות בין זכרי בר וזכרים מעוקרים ש
  ).תוריפכמות  החזרות (כדוגמה,  פראת מס מתאר

  
 Wild Control* Laboratory control Competition arena 

Eggs/ collection 74 ± 79b** 

(6) 
222 ± 122a 

(6) 
69 ± 49b 

(6) 

% Egg hatch 83.8 ± 7.7a*** 

(6) 
1.6± 1.2c 

(6) 
43.6 ± 19.8b 

(6) 

 

  
  

  דיון
של הטכניקה של  יישוםהידע לרכשנו את את התנאים ו מצאנוך הפרויקט הלבמ

כותי זול ויציב לגידול הזחל, אמצע מל נופרויקט פיתחבזבוב הדלועיים. בזבובים מעוקרים 

ליצירת זבובים  הנדרשתנה את המ בענו, קתכותיאטכניקה לקבלת ביצים בצורה מל נופיתח

שזבוב הדלועיים של  והוכחנו מעוקרהשל איכות לזבוב  רכיםענו ססיאיכותיים, ב מעוקרים

 ,הוכחנו בניסוי דימוי ,בנוסףתחרותי. הוא גם בר והם זבוב עמתאים להזדווג מעבדתנו 

צרנו את התנאים יבכך זבוב המעוקר להדברת זבוב הדלועיים אפשרי. ה שיטתשל  יישוםש

למדנו לגבי  ,. בנוסףהדלועיים זבובלהדברת   SITלביצוע של פרויקטהדרושים  םהמינימליי

לבין אוכלוסיות שונות של  ,כותיאהמלבמצע  ,זחליםהתפתחות תקינה של בין ם שקייהקשר 

ך התפתחות הזחל. הליים במסיקלפרמטרים פיאחר השתנות  עקבנומיקרואורגניזמים ו

למניפולציות אולי אף ו המתרחשים בזמן הגידולחשובות להבנת התהליכים  תוצאות אלו

  . מיקרוביולוגיות למניעה של קלקול המצע

 ישראל קלאותבח הזבוב המעוקר להדברת זבוב הדלועיים תטכניקיישום מסחרי של  

אירגוני של התארגנות יחד עם פיתוח תעשייתי, מעורבות של גורם מסחרי לצורך  דורש

  . ומושביםמגדלים 

 עם זאת,קבעו בהצעה, הושלמו בהצלחה. של הפרויקט, כפי שנרות טהמכל לסיכום, 

ה כאסטרטגיה טלגבי היכולת של השייותר, משמעותי מידע  קבלתמ השהי סבוריםאנו 

האופציה של עבודת שדה. -בתנאי חצי מתבצע ההי Friedאם מבחן  ,להדברת זבוב הדלועים
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דה שהפרויקט הסתיים באביב עובוהאוויר בחורף השדה נמנעה מאתנו עקב תנאי מזג ה

ם הלוגיסטיקה עשה למצוא זבובי בר ולהכין את הניסוי באופן סביר קבה המוקדם (תקופה 

רכת אפקטיביות בתנאי שדה העאנו מצפים שבדיקה ו ,יחד עם זההמסובכת של ניסוי כזה). 

   .מסחריגורם ע"י לקראת יישום השיטה עשה בשלב מתקדם יותר ית
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  סיכום שאלות מנחות

  
  יות העבודה:מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנ

נה ינו את מנת הקרעקב ,כותי אמין ויעיל. בנוסףאגידול מל ךמער נויצר הפרויקטבמשך 

נו את הערכים לאיכות הזבובים המעוקרים ע, קבהנדרשת לעקר את שני הזוויגים של הזבוב

למדנו על  ,ם זבובי בר. בנוסףעובדקנו את יכולתם של זבובי מעבדה מעוקרים להזדווג 

התומך כותי איה של המצע והדינמיקה של מיקרואורגניזמים במצע מלהמיקרוביולוג

נות כתיהבשנה האחרונה ביצענו ניסוי  במצע מקולקל.בהתפתחות תקינה של זחלים 

  ם.יהטכניקה כנגד זבוב הדלועילות ימעבדתי לבדיקת יע
  עיקר הניסויים והתוצאות

 לזחלים.לה ופשוטה ייעאפיון של מרכיבי דיאטה   .א
יסויים לקביעת רמת ההקרנה הנדרשת כדי לקבל זבובים (זכרים ונקבות) מעוקרים. נ  .ב

 לעיקור זבוב הדלועים. תאופטימלימנה הכ Gy 120מנה של  נקבעהעל פי התוצאות 
מצאנו מעורבות  ,במיוחד .טוב ומקולקל כותיאשל מצע מל סיקליופי אפיון מיקרוביאלי  .ג

כמאפייני קוליפורמים בתהליכי קלקול הדיאטה, ושל  חלבחומצת  של חיידקי אפשרית

  '.בריאה'דיאטה 
זבובי למעבדה  מה מינית בין זבוביאתהנעשו ניסויי התנהגות בבתי רשת כדי לקבוע   .ד

הראו שהזכר המעבדתי הניסויים התחרותיות של זכר מעוקר. תוצאות נבחנה ו בר

 .לשימוש מתאיםוהמעוקר הינו תחרותי 
זבוב המעוקר כנגד זבוב ההטכניקה של לות ישה ניסוי מעבדתי לבדיקת יעענ  .ה

כנגד  SIT תוכניתשל ). התוצאות תומכות בשימוש ופיתוח Fried testם (יהדלועי

 ם יזבוב הדלועי
מסקנות מדעיות והשלכות לגבי יישומו והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת 

  הדו"ח?
זחלים נמצא יעיל. עם המניפולציה של כמה מהתהליכים המצע החדש שפותח לגידול   .א

במשך ההתפתחות של הזחלים (כמו שמירת לחות המצע בימים הראשונים של 

 20% -ההתפתחות ואוורור ע"י ערבוב של המצע), יעילות הייצור מגיעה ל

 לגולם).-(התפתחות ביצה
נמוכה יותר  עיקור של זכרים. קרינה 100%כדי לקבל  Gray 140נדרשת קרינה של   .ב

)120 Gray)  96%) מעקרת את הזכרים ברמה סבירה.( 
עתידי  םלצורך יישו המעוקרם ימוני של זבוב הדלועיהייצרנו פרוטוקול בסיסי לגידול   .ג

 זה בישראל. מזיק נגד כזבוב המעוקר השל טכניקת 
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 במספרוירידת  חיידקי חומצת חלבאוכלוסיית ית ילעל , כנראה,קלקול הדיאטה קשור  .ד

 .הקוליפורמים
 והראו יכולת תחרות סבירה של זכר מעבדתי מעוקר הדומה לז Friedתוצאות מבחן   .ה

 .SITולמי בפרויקטים של עירות הים תיכוני בשימוש של זבוב הפ
  במשך שלושת השנים הצלחנו לבצע את רוב המטלות שתוכננו לפרויקט.  .ו

  
  בעיות שנותרו לפיתרון

  .מיוחדותבבעיות  נתקלנוא ל

  הפצת הידע
  עד כה שני מאמרים שהתקבלו לעיתונות מדעית, ומאמר שלישי בבדיקה.

  פרסום הדו"ח:
 ללא הגבלה

  :כוונות להגיש תוכנית המשך

   לא

  


