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ךרכ 9(3)הרצקב ויתס 2018 /  2018ןויליג  רבוטקואב ,  12

בובזה תא  וקיסקממ  ואיבה  רבצל , תוקיזמה  תומינכה  לש  הפירטה  תא  ריבגהל  הרטמב  ץיקב 2016 .  התומת , ידכל  הטטומתהש  הנומש ) תיירקל  ךומסב   ) רבצ תכושמ 
לדנמ יבצ  םוליצ : םיעוגנ |  םירתאב  ותוא  רזפל  ולחה  ביבאבו 2018  , Leucopis bellula ןימהמ ףרוטה 

תרזעב תיגולויב  הרבדה  ועינכי –  אל  םיָרְבצה  תא 
הריאממ תירבצא  המינכה 

ביבסו ילארשיה  ףונב  םייטננימודה  םיחמצה  דחא  אוה  םינש , ינפל כ-400  לארשיל  אבוהש  (, Opuntia ficus indica  ) יוצמה ָרָבצה 
ותויהל רבעמ  .החרזמבו  הקירפא  ןופצב  ולש  תובחרנ  תועיטנ  ןנשיו  םלועב , םימוצע  םיחטש  ינפ  לע  לדג  רבצה  .ללכב  ןוכיתה  םיה 

קפסמ םג  אוהו  יאלקח , לודיגכ  ילכלכ  ךרע  ול  שי  חיכש –  יונ  חמצכ  ןכו  יעבטה  ףונב  תיפונ –  תובישח  רבצל  לארשי , ידיליל  למס 
הסחמ םישמשמ  ויָחישו  םירופיצל , ןוזמ  רוקמ  אוה  םירובדה , הערמב  יתועמשמ  ביכרמ  אוה  המגודל ,  ) הבושח תיגולוקא  המורת 

1,000- כו רבד , לכל  יאלקח  לודיגכ  םיעוטנ  םנוד  לארשיב כ-2,000  ץיקה .) ףוסב  םישבכלו  םיזיעל  הערמ  ףאו  םינוש  םיקנויל 
קר איה  לארשיב  קוריה ) חומיצהו  ירפה   ) רבצה תיישעת  .ץראה  יבחרב  םירוזפו  תוכושמ , םירצויו  תוריפ  םילדגמש  םיפסונ , םימנוד 

םיאלקח ברקב  הלדג  םימה , תקפסא  תקוצמ  עקר  לע  הנורחאה , הנשב  .לודג  תובחרתה  לאיצנטופ  תלעב  איהו  התישארב ,
תללוחמש תינלטק  העיגפמ  ראשה , ןיב  םיששוח , רבצה  ילדגמ  תאז , םע  .לילגב  וליפא  יוצמה , רבצה  לודיגב  תוניינעתהה  לארשיב 

רבצה .רבה  ילודיגבו  םייאלקחה  םיחטשב  רבצה , יחישב  תירבצאה ) ןלהל  , Dactylopius opuntiae  ) הריאממ תיָרּבצֶא  המינכה 
.חמצה תופכ  לש  הריהמ  תונוונתהל  םימרוג  םהו  תירבצאה , לש  קורה  תוטולבב  םייוצמה  םינלערל  דואמ  שיגר 

סוטקק ינימ  המכ  לע  תחתפתמ  איה  .וקיסקמב  האצומו  (, Dactylopiidae  ) ןגמ תומינכ  לש  הנטק  החפשמל  תכייש  תירבצאה 
התלגתה ב- םש  ןונבלמ , לארשיל  השלפ  המינכה  הלוחה ב-2013 . קמעב  לארשיב  הנושארל  האצמנו  (, Opuntia  ) רבצ גוסהמ 

לילגב תירבצאה  תייסולכוא  הטשפתה  תונורחאה  םינשה  שמח  ךלהמב  הירוסב ב-2016 .) התלגתה  איה  ןכ  ומכו   ) 2011
.אתא תיירק  הלופע –  דורח –  ןיע  תדלומ –  חמצ –  וקה  אוה  םויכ  ימורדה  התוטשפתה  לובג  .ןלוגה  לש  םייברעמה  ויתודרומבו 

.סולכִאה בלשמ  םישדוח  ךות 12–18  התומת  ידכל  תוכושמ  תטטוממ  איהו  תירבצאל , דואמ  שיגר  לארשיב  לדגה  יוצמה  רבצה 
הילרטסוא  ) ימורדה רודכה  יצחב  תודחא  תונידמל  תירבצאה  האבוה  האמה ה-20  לש  הנושארה  תיצחמב  וז , ההובג  תושיגר  לשב 

.םייתייעב םישלופ  םינימכ  םש  וחתפתהש  ויבורק  תאו  יוצמה  רבצה  תא  ריבדהל  ידכ  הקירמא ) םורדב  תונידמו 

היגולומטנאל הקלחמה  ישנא  לש  רקחמ  תווצו  "ל  קקב רועייה  ףגא  ןיב  הלועפ  ףותיש  םקרנ  הלוחה  קמעב  תירבצאה  יוליג  חכונל 
עצבמ ךרדל  אצי  וקיסקמב , "ל  קק ףינסו  רועייה  ףגא  עויסבו  "ל  קק ןומימב  וקיסקמב , רקחמה  תווצ  לש  וירשק  תרזעב  .ינקלוו  ןוכממ 

רבצה לש  ומויק  םצע  לע  םויאה  תא  ריסהלו  םייעבט  םיביוא  תועצמאב  תירבצאה  תייסולכוא  תא  תיגולויב  ריבדהל  ותרטמש 
השקה קזנה  לע  לקהל  ידכ  ינמז , ןורתפכ  םייטתניס , הרבדה  ירישכת  םינחבנ  םייעבטה , םיביואה  תוססבתהל  דע  .לארשיב 

.וללה םירישכתב  םהב  שמתשהל  חוטבו  ןתינש  םירתאב  קר  ךא  המינכה , תייסולכוא  תמרוגש 

תינקיסקמה תישומה  דבלב :) תירבצאהמ  םינוזינה  רמולכ ,  ) םייפיצפס םייעבט  םיביוא  ינימ  ינש  ורתוא  תירבצאה  ןוסיר  םשל 
ולדוגו יטיס  וקיסקממ  תורשע ק"מ  המכ  ופסאנ  הלא  םינימ  . Leucopis bellula ןימהמ ףרוט  בובזו  ( Hyperaspis trifurcata)
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םילחזהו םירגובה  .םהב  הרזופש  תומוקמה  לכב  בטיה  המלקאתהו  לארשיב ב-2017 , עבטל  הררחוש  תינקיסקמה  תישומה 
בובזה .המינכה  לש  טלחומ  יוכידב  תאטבתמה  ןוצר , תעיבשמ  הרבדה  תרכינ  םינושארה  רוזיפה  ירתאבו  תירבצאה , תא  םיפרוט 

, םהב הררחוש  תישופיחה  םגש  םינוש  םירתאב  עבטל  ררחושמ  אוה  יאמב 2018  לחהו  רבמטפסב 2017 , וקיסקממ  עיגה  ףרוטה 
תונתבערב תונוזינ  ויתומיר  רוזיפה , תומוקממ  קלחב  םלקאתה  רבכ  בובזה  .תירבצאה  תייסולכוא  לש  הפירטה  תא  םיצעהל  ידכ 

.תחטבומ תיארנ  לארשיב  ותוססבתהו  תירבצאה , תייסולכואמ 

השקב הלבקתה  תנש 2017  ףוס  תארקל  .רבצה  תא  תופקות  תוירבצאש  תומוקמב  רקיעב  םלועב , תוניינעתה  ררועמ  עצבמה 
ירפ תקפסאל  בושח  רוקמ  םהש  זוחמב , רבצה  יחטש  היפויתא : ןופצב  יארגית  זוחמבש  ֶהלֶקֶמ , תטיסרבינוא  אישנמ  עויסל 

ינש רובע  היפויתאל  חולשמל  אוביה  תונוישיר  תלבקל  דע  .תירבצא  לש  רחא  ןימ  ידי  - לע ופקתנ  םילמגה , ירדעלו  הנקמל  הערמלו 
ןוכממ רקחמה  תווצו  "ל  קק לש  בלושמ  עצבמב  .הרזעה  תשגהל  תרחא  ךרד  האצמנ  וקיסקממ , ואבוהש  םיפרוטה  םיקרחה  ינימ 

Cryptolaemus  ) תרחא תפרוט  תישומ  לש  םיטרפ  לש כ-600  הייבר  ןיערג  טעומ  םימי  רפסמ  ךות  עבטב  ףסאנ  ינקלוו ,
אבוה הז  תישומ  ןימ  .היפויתאל  "ל  קק לש  רועייה  ףגא  שיא  םע  חלשנו  היפויתאל , התאבהל  ןוישיר  שרדנ  אלש  ( montrouzieri

הייסולכואה תמאתה  תא  הרשפא  ולש  ףרטה  חווט  תושימג  .תויחמק  תומינכ  תרבדהל  הנש  םישולשכ  ינפל  הילרטסואמ  לארשיל 
ינקלוו ןוכמ  "ל , קק ןיב  םיפסונ  הלועפ  יפותיש  םימקרנ  עצבמה  תחלצה  תובקעב  .תירבצאה  לש  הפירטל  לארשיב  הססבתהש 

.היפויתאב הלקמ  תטיסרבינואו 

יחמצ תא  ליצהלו  לארשיב  תירבצאה  תייסולכוא  תא  ןסרל  יופצ  תירבצאה , תמינכ  דגנכ  וגוסמ  םלועב  ןושארה  הז , הרבדה  עצבמ 
( תיניטסלפה תושרהו  םירצמ , ןדרי ,  ) וניתונכשל התשילפ  תא  עונמל  יופצ  םג  עצבמה  .םהב  היולתה  היישעתה  תאו  יוצמה  רבצה 

.םייעבטה םיביואה  תוססבתה  אלל  ןהב  םג  יאדווב  םייופצש  םישקה  םיקזנה  תאו 
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