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 מבוא .1

המהווים מטרד ( filth flies)ש ברפת החלב הישראלית מצויים בין השאר שני מיני זבובי רפ

 Cycloraphaתת סדרה, Dipteraזבובים אלו משתייכים לסדרת .ח ולאדם"בריאותי לבע

 ,Muscineaתת משפחה מMusca domestica, (1איור )זבוב הבית , האחד.Muscidaeמשפחת ול 

 500נקבת הזבוב מטילה עד (. 1)שבוע ימים תוך מחזור החיים שלים מבתנאים אופטימלים 

מספר הביצים המוטלות הינו בהתאם לגודל גוף הנקבה . אשר מתוכן בוקעות לרוות ,ביצים

. הסביבתית' שנגזר מאיכות ההזנה בהיותה לרווה ותדירות ייצור הביצים פרופורציונלית לטמפ

אורך חייו של הזבוב הבוגר אשר מגיח . הלרוות עוברות שלושה שלבי זחל שלאחר מכן מתגלמים

אתרי התרבות נפוצים (. 2)נע בין שבועיים לחודש ימים בהתאם לתנאי הסביבה   מתוך הגולם

, חומר צמחי מרקיב, של הזבוב כוללים מגוון רחב של חומרים אורגנים לחים כגון צפעי בעלי חיים

מסיבה זו סביבת רפת החלב מהווה . תחמיצים המשמשים להזנת בעלי חיים ומצבורי אשפה

הזנת הזבוב מתבצעת באמצעות כריות ספיגה אשר מצויות . ובאתר אדיאלי להתרבות הזב

. בקצוות גפי הפה ובאמצעות פליטה של נוזלי עיכול המשמשים להמסת מוצקים לצורך ספיגתם

צמצום אוכלוסיית (. 1)שיטת הזנה זה מסייעת בהפצת מחלות שונות המעוברות על ידי הזבוב 

. פני שמחלות זואנוטיות רבות מופצות על ידוזבוב הבית בעלת חשיבות רבה בבריאות הציבור מ

, Cryptosporidium parvum,Sarcocystis sp. ,Toxoplasma gondiiמחלות אלה כוללות 

Isospora spp.,spp,GiardiaE.coli ,Shigella ,Vibriocholera ,Staphylococcusaureus ו-

Pseudomonas.  לעים טפיליים ביצים של תואף משמשים כמעבירים מכאניםלהזבובים

 Ascaris lumbricoides,Trichuristrichuria,Toxocaracanisכדוגמת

זבוב הבית מהווה מטרד , בנוסף להפצת מחלות זואנוטיותStrongyloidesstercoralis (3 .)-ו

ירידה ביצרנות , גורמים לפגיעה ברווחתן של הפרות, עבור אנשים המתגוררים בסמיכות לרפת

 (.4,5)ים של הרפת הפרות ולהפסדים כלכלי

שלא כמו זבוב או בשמו העממי זבוב האורווה  Stomoxyscalcitrans, (2איור ) זבוב השוקיים

-22-מחזור חייו של הזבוב נמשך כ. Stomoxinaeמשפחה התת משתייך לההינו מוצץ דם הבית 
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 000 -נקבת הזבוב הרוויה בדם מטילה כ. לחות ועונת השנה, יום בהתאם לטמפרטורה 55

 התרבות והתפתחות הזבוב ברפת החלב נעשית בעיקר בצפיעי. יום 30-20 -כ ואורך חייויצים ב

בחציר או בתחמיץ המשמש להזנת , בחומר צמחי מרקיב, וקש המעורבבים עם אדמה בקר

, חזירים, סוסים, שני הזוויגים מוצצים את דמם של הפונדקאים אשר כוללים בקר(. 6,7)הבקר 

ר ההזנה המועדף על בוגרי הזבוב בבקר הינו פלג הגוף התחתון ובמיוחד אזו. כלבים ואף האדם

זבוב השוקיים דומה בגודלו ובמראהו החיצוני לזבוב הביתאך שונה ממנו (. 8)הגפיים הקדמיות 

ומשמש לפציעת הרקמה ( 1)מחודד שבולט החוצה מתוך הראש ( proboscis)בכך שיש לו חדק 

 poolfeeding.בצורת הזנה הקרויה , ולהזנת הדם אשר נקווה מתוך הפצע

ידוע זמן רב כמזיק חשוב של בקר במפטמות ובמחלבות לזבוב השוקיים תפוצה עולמית והוא 

משום שהינם מקומות שיש בהם שפע של אתרים המותאמים להטלת הביצים 

נשיכתו מאוד . זבוב השוקיים הינו מעביר מכאני של מחלות רבות (.0)ולהתפתחותהרימות 

. ב מופרעתארוחת הזבו, כואבת הגורמת לאי נוחות אצל הבקר וכתוצאה מתגובת הבקר לנשיכה

הזבוב נאלץ לבצע מספר ביקורים נוספים ובכך מעלה את , על מנת להשלים את ארוחת הדם

 112-לזבוב יכולת תעופה של למעלה מ(. 9)הסיכון להדבקה והפצת מחלות המועברות על ידו 

המחלות שזבוב השוקיים . תכונה המאפשרת להפיץ מחלות על פני אזורים נרחבים, (10)מ "ק

 Lumpy skin disease ,Bovine, ןמצויות בארץ הומכאני שוד כמעביר מעביר או ח

anaplasmosisBovine leucosisו- Bovine viral diarrhea(9 ,11 ,12 ,13.) בנוסף להעברת

ישנם עדויות לכך שהינו מעורב בהפצה מכאנית . לזבוב חשיבות בבריאות הציבור, מחלות בבקר

 ,Escherichia, Shigella providencia,י אנטריים כגוןושל חיידק( 14)של פתוגנים של מזון 

Enterobacter pantoea, Proteus serrtaia  ו- Morganella(.(15 

לירידה בקצב הגדילה של , הזבוב גורמת לירידה בנצילות המזון נשיכת, מחלות פצתהמלבד 

הנזק לתעשיית  1991פי הערכה כלכלית שנעשתה בשנת -על(.16)הבקר וכן לירידה בייצור חלב 

 .(14)מיליון דולר לשנה  425ב נאמדה מעל "חיות המשק בארה

אשר בדק את התפוצה ופיזור  ,2000זבוב השוקיים מצוי בכל הארץ ובסקר נרחב שנערך בשנת 

בריכוזים גבוהים סביב אזור קיבוץ עין צורים  קייםהוא נמצא כי , הזבוב ברפתות השונות בארץ

https://tango.huji.ac.il/Web/cgi-bin/fulltext/121494571/main.html,ftx_abs,CVPNHost=www3.interscience.wiley.com,CVPNProtocol=http,CVPNOrg=rel,CVPNExtension=.html,ftx_abs#b2
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בארץ (. מידע שלא פורסם ,2000קיץ ,ר גונתר מילר"ד)ורים אחרים וישובי עוטף עזה ביחס לאז

עוד לא נעשה מחקר מקיף לבחינת אתרי הרביה של זבוב השוקיים בתנאי הממשק של רפת 

 .החלב הישראלית

רפתנים לבצע הדברה תאפשר ל, ברפת החלב הישראליתשל הזבובים מציאת אתרי הרביה 

יביא  ,דבר אשר יקטין את הנזקים, הזבוביםשני מיני  ביולוגית וכימית ממוקדת ויעילה כנגד

 .לירידה בזיהום סביבתי של חומרי ההדברהכן לירידה בהוצאות ההדברה ו

או , זבוביםההפתרון צריך להיות מבוסס על מניעת היווצרותם של אתרי רביה המעודפים על 

לוגית כנגד שלבי שימוש בהדברה ביו,דוגמאל. יםטיפול בשלבי התפתחות מוקדמים של הזבוב

שימנעו השלמת מחזור חיים של  ,י צרעות טפיליות והדברה של הרימות במווסתי גדילה"הגולם ע

ל יביאו להקלה "שילוב של שיטות ההדברה הנ. הבוגרת םלצורתושל זבובי הבית השוקיים  יזבוב

דול של משמעותית בעומס הזבובים ברפת החלב הישראלית ולצורך כך נדרש איפיון של בתי הגי

 .המוצע במחקר ראשוני זהישראלית הבמשק החלב השוקיים וזבוב הבית זבוב 

 

 

 

 

  

 זבוב השוקיים.  2איור  
 http://www.nzitrap.comבאדיבות אתר 

 

 זבוב הבית.  1איור 
 http://www.ces.csiro.auבאדיבות אתר

http://www.nzitrap.com/
http://www.ces.csiro.au/
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 מטרות המחקר .2

 :מטרה מרכזית 2.1

ושל זבוב הבית Stomoxys calcitransהשוקיים בתי הגידול של זבוב  ראשוני של איתור ואיפיון

Musca domestica(רפת קיבוץ עין צורים)ייצוגית  תליברפת חלב ישרא. 

 :מטרות ספציפיות 2.1

  קביעה כמותית של מספר הזבובים הבוגרים המגיחים מיחידת שטח בבתי הגידול

 .בעונות שונות ייצוגית השונים ברפת

 ייצוגית קביעה כמותית של הזבובים הבוגרים באתרים שונים ברפת. 

 קביעה כמותית של מספר הזבובים הבוגרים בהתאם לעונות השנה ברפת ייצוגית. 

 

 ערת המחקרהש .3

מתחת , מכון חליבה, מרכז מזון, בורות  הזבל)ברפת  אנו משערים שישנם אתרים ספציפיים

 השוקיים המהווים את בית הגידול העיקרי של זבוב (לשקתות ואזורים סביב הסככות

 .ושל זבוב הבית

 

 שיטות וחומרים .4

את לבדוק במטרה  ,2010ינואר לסוף חודש עד  2009חודש אפריל תחילת נערךמהמחקר 

תחרות על ההבית ו יהשוקיים וזבוב יעל בתי הגידול של זבוב השפעתן של עונות השנה

 .(3איור) בינהם ברפת עין צורים

, ברפת החלב יםיה ולאפיין את בית הגידול של הזבובימנת למצוא את מקומות הרב-על

וך שמירה ת ,באתרים שונים ברפת ונחוהש,זבוביםמלכודות ללכידת  במספר סוגיהשתמשנו 

 מלכודות תלויות ,מלכודות עומדות ותכולל השתמשנוהמלכודות בהם .של הפרות ןטחוניעל ב

 50%) בדבק רימיפוט  השתמשנוהזבובים  לכידתלצורך .ומלכודות הגחה

Polybuteneנעשה שימוש בתאי  כן-כמו. (ישראל, מ"להגנתהצומחוהסביבהבע, חברתרימי

 .הגחה
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 40ו הן מלכודות גליליות במימדים אל -(4איור ) מלכודות עומדותX44 עשויות                      ,מ"ס

זבובי השוקייםנמשכים נמצא ש. "חלבי"-צבע לבן עכור ותבעלו-alsynite fiber glassמ

. העמדת המלכודתמחוברות לשידרית עץ המשמשת ל המלכודות. (10)לצבע זה 

 ,חליבההמכון ב)ובסביבתה באתרים שונים ברפת  הונחועומדותמלכודות 

 בעזרת מלכודות.(סמוך לולבויונקיה ב,בור זבלב,מרכז מזוןב, סככות גידולב,חצרותב

י על גב .כמותית את מספר הזבובים הבוגרים באתרים השונים בהם הונחו אלוקבענו

 הצמדנו את היריעותודבק רימיפוט מרחנו הגליל  יריעות ניילון המותאמות למידות

לנו לעשות שימוש חוזר במלכודות ולחסוך  אפשרות ניילון השימוש ביריע. למלכודות

אספנו בתום השבוע . בחודש למשך שבוע הנחנו פעםאת המלכודות . בעלויות הניסוי

הבדלנו בין שני . וספרנו את זבובי השוקיים וזבובי הבית הבוגריםאת יריעות הניילון 

ל זבוב השוקיים ש בעזרת מבנה החדק האופייני לגפי הפה המוצצותזבובים אלו 

 .זבוב הביתלעומת גפי הפה בעלות כריות ספיגה של 

 אך בשונה  ,אלו הן מלכדות הדומות למלכודות העומדות -(5איור ) מלכודות תלויות

זורים יאובסככות ב תלינו מלכודות אלואת . ידי שידרית עץ-מהן אינן מוחזקות על

לשמור על בשל הצורך , לא התאפשרה עומדותהנחת המלכודות הבהם אחרים ברפת 

 תהיהלא שלפרות באופןתלו נהמלכודות . ן הפרות ועל תקינות המלכודותטחויב

המלכודות  הונחובאותו זמן שהתלויות נתלו מלכודות ה. אפשרות לבוא עימן במגע

 .שוקיים וזבובי הבית הבוגריםהשבסופם ספרנו את זבובי  ,העומדות ולמשכי זמן זהים

 50אלו הן מלכודות מלבניות במידות -(0איור ) מלכודותהגחהX40X35 מ העשויות "ס

כאשר הפאה העליונה של , אפשר חדירה של אור פנימההמפרספקס שקוף 

תחלופה של אוויר בין פנים המלכודת  תאפשרהמהמלכודת עשויה מרשת ניילון 

גבוהות העלולות לפגוע ' הצטברות של לחות וטמפ תעילמנ, לסביבה החיצונית

 4X2ארבעה מלבני פלסטיק בגודל  נתלובתוך כל מלכודת . וביםבהתפתחות הזב

לאחר שהשלימו את  רימיפוטללכידת זבובים בוגרים דבק מרחנושעליהם ,מ"ס

השימוש במלכודות ההגחה . מצעהמחזור החיים הלרוולי והגיחו כבוגרים מתוך ה
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 לקבוע את כמות הזבובים הבוגרים המגיחים ליחידת שטח באתרים ברפת מאפשרת

וואדי יונקיה , חצר עגלות, מרכז מזון, בור זבל, מכון חליבה: שבהם הם הונחו

בדקנו את הגחת הזבובים במשך  ומלכודות אלו הונחו אחת לחודש שבסופ.ולול

 .אותה תקופה

 השתמשנו בתאים אלו לצורך הגחה מבוקרת של זבובי שוקיים -(7איור ) תאי הגחה

פרות ממכון השביל יציאת : ם שונים ברפתשנדגמו משלושה אתרי,מתוךמצעים בוגרים

נחשדו כאתרי פי סקר מקדים -זורים שעליא ,מתחת לשקתותמבור הזבל ו, החליבה

 12X25X25אלו הם תאים במידות תאי הגחה . התרבות עיקריים של זבובים אלה

בקצה הקולונה  .פרספקס בלתי שקוף עם פתח יציאה לקולונה שקופה יםעשוי ,מ"ס

קרון העומד מאחורי יהע. וויר בין פנים המלכודת לסביבה החיצוניתפתח לתחלופת א

תוך מצע תםמהגחכך שלאחר , אורכיוון הל הבוגריםתאים אלו הוא המשכות הזבובים 

עשינו שימוש בתאי . דבר אשר מאפשר את ספירתם, בקולונה נלכדיםהגידול הם 

מכל ודש אספנו בתקופה זו אחת לח. הגחה החל מחודש יולי עד לסוף חודש ינואר

אתר מכל . אתראותו עבור עודי יי לתא הגחה האשר הוכנס ,אתר כמות זהה של מצע

תאים אלו .תאי הגחה שוניםהודגרו בשלושה ש, נלקחו שלוש דגימות שונות של מצע

, צ"מ 25של ' טמפבחדר  :שמרו קבועים לאורך כל הניסוישנ בתנאים מבוקרים הודגרו

 .חושךשעות  12-ו שעות אור 12משטר תאורה של 

 

המרבצים  משטר ניקוי, ח"מספר בע, גודל רפת כגון את ממשק ניהול הרפת בכדי ללמוד

ותדירות פינוי בורות הזבלחובר שאלון שהורכב משאלות רב ברירה ושאלות וחצרות 

 .צורף לנספחיםמשאלון זה .רפת עין צוריםרכזמשמולא על ידי פתוחות קצרות 

 השוקיים בלבד יהייתה לאפיין את בית הגידול של זבוב המטרה הראשונית של הניסוי

כן הבית ו יאת בית הגידול של זבובגם כתיבת העבודה הוחלט לאפיין במהלך,ואולם

מכיוון  .זבוביםהשני סוגי תעל בית הגידול בין תחרושל לקיומה שלבחון אפשרות 

 את תיעדנולא , מחקרזו התקבלה לאחר ביצוע השלב המעשי של השהחלטה 
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מהחודש  חסרים לנו נתונים מספריים וכן זבובי הבית המגיחים מתוך תאי ההגחהמספר

מסיבות טכניות לא הונחו מלכודות ללכידת . אודות זבוב זה (אפריל)הראשון של המחקר 

 . כן חסרים נתונים עבור חודש זה-זבובים בחודש יולי ועל

 

 ניתוח סטטיסטי  .5

אוכלוסיית זבוב ביחס לוסיית זבובי השוקיים גודל אוכל קיומו של קשרביןבכדי לאמוד 

 Mann Whitney U testפרמטרי של -השתמשנו במבחן סטטיסטי א, לעונות השנההבית 

תולדה היא  שככל הנראההלא נורמלית  וההתפלגותהקטן במחקר  המדגםעקב

פרמטרי -א זה ובמבחן סטטיסטי כמו כן נעשה שימוש במבחן .הקטן במחקר המדגםשל

. על מספר הזבובים בכל מין ת שנהשל עונ הלבחון השפעKruskal-Wallis test -ה אחר

שימוש בכלים של סטטיסטיקה תיאורית הכוללים  עשינולניתוחים הסטטיסטיים נוסף ב

 .גרפים וטבלאות
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 :מפתרפתקיבוץעיןצוריםואתריהנחתהמלכודות.3  איור
בות יעל הרציגר כחלק מעבודת המאסטר באדי, Google earth-צילום לווין של רפת קיבוץ עין צורים 

המספרים מסמנים את , המבנים ברפת מסומנות באותיות, מוצגת מפת רפת קיבוץ עין צורים. שלה
 (.ראה מקרא)מיקום הנחת המלכודות 

 מיקום מלכודות

 מלכודת חצר חליבה. 1

 מלכודת תלויה מכון חליבה. 2

 פרות ממליטות חצרמלכודת . 3

 יונקיהמלכודת וואדי . 4

 תלויה מלכודת יונקיה. 5

 מלכודת סככת עגלות. 0

 מלכודת סככת עגלים. 7

 חצר עגלות. 5

 ומעלה 2מלכודת פרות תחלובה . 9

 מלכודת חצר מבכירות חולבות. 10

 מלכודת מרכז מזון. 11

 מלכודת לול. 12

 מלכודת בור זבל תלויה. 13

 מלכודת בור זבל. 14

 :מקרא רפת 

A- ריקה סככה 
B-  פרות חולותסככת 

C- משרד, מכון חליבה 

D-  מפטמה –עגלים סככת 

E-  ריקהסככה 

F- דיר יונקים 

G- מלונות 

H- (לא קיימת יותר)ח "סככה ללא בע 

I- יבשות סככת פרות 

J- הכנה סככת פרות 

K-   (ממליטות)פרות סככת 

L-  (ודשיםח 10-12)עגלות סככת 

M-  מפטמה –עגלים סככת 

N-  הרות+ עגלות מוזרעותסככת 

O-  עגלות הרותסככת 

P-  מרכז מזון 

Q-  (ומעלה 2תחלובה )פרות סככת 

R-מבכירות חולבות  סככת 

 

 לולים
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 :מלכודתתלויה. 5איור 
בדומה למלכודות תמונה זו מציגה מלכודת 

באתרים שונים ברפת לצורך לכידת  ושנתל

 .זבובים

 

 :מלכודתהגחה. 0איור 
תרים תמונה זו מציגה מלכודת הגחה שהונחה בא

 שונים ברפת

 

 :תאהגחה. 7איור 
בתמונה מוצגת תא הגחה אשר שימשה להערכת 

מספר זבובי השוקיים המגיחים אשר הודגרו 

 בתנאים מבוקרים

 

 :מלכודתעומדת. 4איור 
תמונה זו מציגה מלכודת עומדת ששימשה ללכידת 

המלכודת , זבובים בוגרים באתרים השונים ברפת

מצולמת ללא השידרית ששימשה להעמדתה 

נוסף לזאת ניתן לראות על גביה זבובים , באדמה

 .שנלכדו
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 תוצאות .0

 :מלכודות ללכידת זבובים בוגרים 0.1

 של הזבובים הבוגרים חודשיתהתפלגות   0.1.1

השוואת ההתפלגות הכללית של אוכלוסיית זבוב הבית לזו של אוכלוסיית זבוב השוקיים ב

 התקבלו הבדלים בהתנהגות הכללית של שתי אוכלוסיות הזבוביםלא , לאורך חודשי השנה

בים התקיימו שני זבוהעבור שני מיני  .כפי שנצפה במחקר זה ברפת של קיבוץ עין צורים

השיא הראשון בכמות הזבובים בכל אוכלוסיה התרחש לקראת סוף . שיאים במספר הפרטים

בחודשים החורףבתחילתנוסף התרחש השיא וה, חודשים מאי עד יוני-האביב ותחילת הקיץ

םהייתה נמוכה משמעותית בחודשי זבוביהאוכלוסיית מספר הזבובים בשתי . דצמבר -נובמבר

החודש בה הטמפרטורה , בחודש אוגוסט יית זבוב השוקיים הגיעה לשפל כמותיאוכלוס. הקיץ

ינואר -בחודשים דצמבר. היומית הממוצעת הינה הגבוהה ביותר ביחס לשאר חודשי השנה

אוכלוסיית זבוב השוקיים הייתה גבוהה מזו של זבוב הבית וזאת בניגוד לשאר חודשי המחקר 

פלגות הכללית החודשית של שתי אוכלוסיות הזבובים נתונים מספריים אודות ההת (.5איור)

 .2נספח , 1מופיעים בטבלה 

 

 ממוצע עונתי של הזבובים הבוגרים 0.1.2

בהשוואת הממוצע העונתי החודשי של זבובי השוקיים לזו של זבובי הבית בהתאם לעונות 

ם בחודשי נמצא כי קיים הבדל מובהק בין שתי אוכלוסיות הזבובי, קיץ וחורף, אביב-השנה

אלו הן עונות בהם הממוצע החודשי , (אוקטובר-אוגוסט)ובחודשי הקיץ ( יוני-אפריל)האביב 

במספר זבובי הבית היה גבוה באופן מובהק מהממוצע החודשי במספר זבובי השוקיים 

(p<0.001 .) לעומת זאת לא התקבל הבדל מובהק בממוצע החודשי של הזבובים בחודשי

מספר הזבובים בעונת אביב ובעונת חורף , אוכלוסיית זבוב השוקיים בתוך(. 9איור )החורף 

לא נמצא הבדל מובהק בין (. p<0.001)היה גבוה ומובהק ממספר הזבובים בעונת הקיץ 

באוכלוסיית זבוב הבית מספר , בדומה לזבוב השוקיים(. 9איור )עונת האביב לעונת החורף 

, בניגוד לה. ממספר הזבובים בעונת הקיץ הזבובים בעונת האביב היה גבוה באופן מובהק
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מספר הפרטים באביב היה גבוה ומובהק ממספר הזבובים בחורף , אצל זבוב הבית

(p<0.001) , כמו כן לא נמצא הבדל מובהק במספר זבובי הבית בעונת הקיץ לעומת החורף

 (.9איור )

 

 התפלגות מרחבית של הזבובים ברפת עין צורים0.1.3

במספר כמות גבוהה ומשמעותית של  התקבלוקר זה האתרים בהם בהתאם לממצאי מח

 מכון החליבהבאזור רפת היו אתרי השאר לאוכלוסיה זו ב ביחס יםהשוקיים הבוגר יזבוב

ובאזור היונקיה ( 10' אתר מס,3איור ) חצר מבכירות חולבותב, (1,2' אתרים מס,3איור )

אתרים ,3איור )יתהתווסף גם בור הזבל עבור אוכלוסיית זבוב הב(. 4,5 'אתרים מס,3איור )

אולכוסיית זבוב הבית היתה השלטת בכל האתרים למעט באזור מכון החליבה (.13,14' מס

מבין האתרים  ףהאתר הפחות מועד, עבור שני מיני הזבובים.(10איור )ת ובחצר המבכירו

סיית זבוב בתוך אוכלולא נמצאו הבדלים מהותיים . הוא בתוך מכון החליבה עצמושנבדקו 

סככת , (5'אתר מס, 3איור ) בין חצר העגלות הביתובתוך אוכלוסיית זבוב השוקיים בהשוואה

שלושה אתרים המצוים -(7' אתר מס,3איור ) וסככת העגלים (0' אתר מס,3איור ) העגלות

באזור בור הזבל נמצאו הבדלים בכמות זבובי השוקיים  ,בניגוד לזאת. הלז הבסמיכות ז

שנלכדו במלכודות  הזבובים באוכלוסיה זוודות שנתלו מעל לבור ביחס למספר שנלכדו במלכ

במלכודות העומדות נלכדו פי שתיים יותר זבובי שוקיים לעומת . שהונחו בסמיכות לבור הזבל

האתר ובמרחק מטרים  ואלה שנלכדו במלכודות התלויות על אף היות המלכודות באות

זבובי הבית שנלכדו במלכודות התלויות לעומת הבדל במספר לא נמצא . ומז ובודדים ז

הנתונים המספריים עבור מספר זבובי שוקיים .(1נספח , 27איור ) המלכודות העומדות 

 .2נספח  ,2ומספר זבובי הבית שנלכדו באתרים השונים ניתן למצוא בטבלה 

סך למה מגמה הדובנפרד שני מיני הזבובים הראו , (1' אתר מס,3איור ) בחצר מכון החליבה

לשיא  עלולשפל שלאחריו  ירדו, הגיעו לשיא מספרי לקראת סוף האביב םה. אוכלוסיהכל ה

שתי  (2' אתר מס,3איור ) מכון החליבהבתוך מבנה (. 1נספח , 13יורא)בחודשי החורף 

ולא נראה שיש הבדל בין חודשי הראו שיא כמותי בסוף עונת האביב אוכלוסיות הזבובים 
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להתפלגות הכללית של שתי  התנהגויות הדומות, בובי הביתהקיץ לחורף במספר ז

האוכלוסיותבחודשי החורף הייתה ירידה משמעותית במספר הזבובים שנלכדו ועל כן מספר 

, 14איור)הזבובים בכל אוכלוסיה היה נמוך בכדי להצביע על מגמה כלשהו בחודשים אלו 

 (.1נספח 

דומה להתפלגות הכללית הראו מגמה  (12' אתר מס,3איור ) אוכלוסיות הזבובים באתר הלול

קפיצה  התקבלהבחודש מאי אוכלוסיית זבוב הבית בסביבת הלול , שיאים באביב וחורףשבה 

 (. 1נספח , 15איור)משמעותית במספר הזבובים הלכודים 

 ,שלושה אתרים סמוכיםשהם , באתר סככת עגלים ובחצר העגלות, אתר סככת העגלותב

אם כי באתר סככת מין הבדומה לאוכלוסיה הכללית של  היים התנהגאוכלוסיית זבוב השוק

ולא בחורף כפי שמתקיים באוכלוסיה ( חודש ספטמבר)העגלות התקיים שיא מספרי בסתיו 

אצל אוכלוסיית זבוב הבית גם התקבלה (.1נספח , 15, 10,17איורים )הכללית של הזבוב 

 ההתקבל שבור סככת העגלים באת התנהגות דומה להתנהגות הכללית של המין למעט

 (.17ר יוא)בחודשי הסתיו וחורף מספרית יציבות 

איור )האחת בתוך דיר היונקיה , הונחו מלכודות בשני מקומות יונקיה של הרפתאזור הב

' אתר מס,3איור )ובה הונחו מלכודות תלויות והשניה בוואדי שליד היונקיה ( 4 ' אתר מס,3

אוכלוסית זבוב הבית הייתה גבוה משמעותית  בדיר היונקיה .שבה הונחו מלכודות עומדות( 5

התלפגות הכללית ביחסלהבדלים באתר זה לא נמצאו מלבד זאת , ת זבוב השוקייםימאוכלוסי

היונקיה אוכלוסיית זבוב הבית שליד בוואדי (. 1נספח , 19איור)שתי אוכלוסיות הזבובים של 

אוכלוסיה זו הייתה יציבה לאורך . סיהאוכלוההראתה שינוי ביחס להתפלגות הכללית של 

 גם הציגהזבוב השוקיים  אוכלוסיית. קיץ וסתיו וירדה במהלך החורף עד לשפל, עונת האביב

אוכלוסיה זו הייתה בשיאה בחודשי החורף . של הזבוב הכללית האוכלוסימההתנהגות שונה 

לא התקבל שיא בעוד שבשאר חודשי השנה מספר זבובי השוקיים היה נמוך ונוסף על כך 

בחודש דצמבר מספר זבובי השוקיים שנלכדו  .בעונת האביב בדומה לשאר האתרים ברפת

 (.1 חנספ, 20איור)היה גבוה משמעותית ממספר זבובי הבית 
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, 3איור ) מלכודות שנתלו מעל לבור הזבל,דהאח, סוגי מלכודות ניבאתר בור הזבל הונחו ש

. (14' אתר מס,3איור ) נחו בפאתי הבורהועומדותש מלכודות ,השני, (13' אתר מס

 של זבובי בית ביחס לשאר העונות במלכודות התלויות נלכדו בעונת האביב מספרגבוה

אוכלוסיית זבוב (. חודש דצמבר)חורף בתרחשה ירידה מגמתית במין זה עד לשפל וה

ומה עלתה לשיא בד היאשבה ( יוניחודש )השוקיים הייתה נמוכה לאורך השנה למעט באביב 

במלכודות העומדות שהונחו (.  1נספח  ,21איור)זבוב ברפת הלאוכלוסיה הכללית של 

אוכלוסיית זבוב השוקיים התקבלה תמונה דומה לזו של המלכודות ב, בסמיכות לבור זבל

 .םזבוביהמשמעותית במספר נוספת והתרחשה קפיצה  שבולהוציא חודש דצמבר , התלויות

להוציא חודש אוגוסט שבו , גמה דומה במלכודות העומדותבאוכלוסית זבוב הביתהתקבלה מ

מספר דומה של זבובי בית  (.1נספח , 22איור )נצפה מספר גבוה ויוצא דופן של זבובי הבית 

 (.1נספח , 27איור)י סוגי המלכודות וזאת בניגוד לזבובי השוקיים נבשצפהנ

 ( 3' אתר מס,3איור ) תפרות ממליטו חצרב, (11' אתר מס,3איור )במרכז המזון של הרפת

התקבלו מגמות דומות באוכלוסיות הזבובים לאוכלוסיה הכללית , החולבות ובחצר המבכירות

 (.1נספח , 23-25איורים)של הזבובים שכאמור מציגה שני שיאים עונתיים במספר הזבובים 

 ת הסתיו וחורףובמרכז המזון בעונת האביב זבוב השוקיים היה המין השולט ואילו בעונ

בחודשי החורף אוכלוסיית בחצר המבכירות החולבות (. 1נספח , 23איור)מגמה זו התהפכה 

 (.1נספח , 24איור)זבוב השוקיים הייתה גבוהה מזו של זבוב הבית 

התקבלו שני שיאים במספר  (9' אתר מס,3איור ) בסככה של הפרות בתחלובה שניה ומעלה

חודש -ני השיא בתחילת הסתיוחודש מאי והש-השיא הראשון באביב,זבובי הבית

הציגה התנהגות דומה באתר זה זבוב השוקיים אוכלוסיית . (1נספח , 20איור)ספטמבר

סככת העגלות , סככת העגלים, מלכודות בור זבל תלויותשנלכדו בלזבובי השוקיים 

 .ומכוןהחליבה
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 :תאי הגחה 0.2

 ת האדמהור מתוך דגימהגבוה ביות זבובי שוקיים מגיחים מספר בוהתקבלשברפת  האתר

אם כי מספר , היה שביל היציאה של הפרות ממכון החליבה, שנלקחו להדגרה מבוקרת

זבובי 40. דגמונשהאחרים  הזבובים באתר זה לא היה גבוה באופן מובהק משאר האתרים

 20-זבובים שהגיחו מדגימות שנלקחו מתחת לשקתות  ו 24שוקיים הגיחו באתר זה לעומת 

המספר הכולל של זבובי שוקיים שהגיחו  .(11איור )ות שנלקחו מתוך בור הזבלזבובים מדגימ

נוסף לזאת בחודש נובמבר כלל לא , בחודשי החורף היה נמוך מאלו שהגיחו בחודשי הקיץ

אך היא לא , מגמה מעניינת התקבלה בדגימות של בור הזבל(. 12איור )הגיחו זבובים 

של קר עוד לא הוחלט לאפיין את בתי הגידול תועדה מספרית מכיוון שבשלב זה של המח

בחודשים בהם מספר זבובי השוקיים המגיחים באתר . זבוב הבית ברפת של קיבוץ עין צורים

לעומת זאת בחודשים בהם . ה הגחה של  זבובי בית בוגריםתכמעט ולא נצפ, היה גבוה

 .היה גבוה מספרם של זבובי הבית שהגיחו, מספר זבובי השוקיים המגיחים היה נמוך

 

 :מלכודות הגחה 0.3

בשל המספר הנמוך של זבובים . מלכודות ההגחה הונחו לאורך חודשים אפריל ומאי בלבד

גורמים שונים ידי היעלמות והרס חלק מהמלכודות על  ובשל בוגרים שהגיחו ונלכדו במלכודות

בהם האתרים היחידים  .רפת הוחלט להפסיק את השימוש במלכודות מסוג זהסביבת הב

נלכדו זבובי שוקיים מגיחים היו במלכודות הגחה שהונחו בפאתי בור הזבל ובסמיכות ללול 
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(.2נספח , 4טבלה )של הקיבוץ
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 עונות שנה

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתלאורךחודשיהשנהברפתקיבוץעיןצורים.5איור  

 

 לא בוצעו לכידות עבור שני מיני הזבובים*
 חסר נתונים אודות זבוב הבית°

בנוסף לכך מוצג טווח . ברפת קיבוץ עין צורים הגרף מתאר את סך זבובי השוקיים וזבובי הבית לאורך חודשי השנה
(. 2007מידע נכון לשנת )הטמפרטורה היומית הרב שנתית הממוצעת כפי שנמדדה בתחנה המטראלוגית בקיבוץ נגבה 

 http://www.ims.gov.ilהנתונים  מתוך אתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי הישראלי  

* ° 

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתלפיעונותהשנהברפתקיבוץעיןצורים. 9איור 
 

A 

הגרף מתאר את סך מספר זבובי השוקיים וזבובי הבית בכל עונה משלושת עונות השנה שנבדקו במהלך 

 . ובין אוכלוסיות הזבובים יגות את המוהבקות הסטטיסטית שקיימת בין העונותהאותיות בגרף  מצ. המחקר

 

http://www.ims.gov.il/
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 באתרים השונים ברפת 

 

 

 הגרף מתאר את מספר זבובי השוקיים ומספר זבובי הבית שנלכדו באתרים השונים ברפת במהלך המחקר  

 התפלגותזבובישוקייםמגיחיםמתוךאתריםמייצגיםברפת11.איור 
הגרף מציג את מספר הזבובים הבוגרים שהגיחו מתוך תאי הגחה שהכילו דוגמאות אדמה מתוך  

 אתרים המוצגים בגרף
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 דיון ומסקנות .7

העדפה לעונות הנוחות  מראות וזבוב הבית השוקייםזבוב  -י מיני זבובי הרפשנאוכלוסיות ש

אוכלוסיות הבשתי  בחודשים החמים בהם הטמפרטורה עולה למקסימום קיימת. נהשל הש

בחודשי הקיץ  ירידהבגודל האוכלוסיותלכאמור התנהגות זו מביאה . נסיגה במספר הזבובים

 . כפי שנמצא במחקר ראשוני זההראשון באביב והשני בחורף, שיאיםשנילו

, א כי אצל אוכלוסיה זו בחודשי הקיץנמצ. זבוב השוקיים רגיש יותר לחודשי הקיץ החמים

בחודש , מספר הזבובים הגיעה לשפל מובהק לעומת חודשי האביב וחורף ויתרה לזאת

ממצאים שהתקבלו מתאימים לתוצאותיהם של  ה. זבובים בלבד 15אוגוסט נלכדו ברפת 

מחקרים קודמים שהראו ירידה בכושר התרבותו של זבוב השוקיים ובשרידותם של לרוות 

ולירידה באוכלוסיית הזבוב ( 17)ומעלה  סלזיוס מעלות 30בוב בטמפרטורה סביבתית של הז
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מתאי הגחה שהכילו דוגמאות אדמה מאתרים  שהגיחו םהבוגרי הגרף מתאר את מספר זבובי השוקיים 

 מייצגים ברפת  בהתאם לחודשים המוצגים בגרף
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, בתנאי האקלים של ישראל(. 10)הבוגרת עם העליה בטמפרטורה הסביבתית בחודשי הקיץ 

הלחות . חודשי האביב וחורף נמצאים כמתאימים ביותר לשגשוג אוכלוסיית זבוב השוקיים

מהווים אתר התרבות חשוב , עי בקר ישנים בחודשים אלהוהרטיבות הקיימת באדמה ובצפ

 (.10)עבור הזבוב 

למעט בחודשי החורף . זבוב הבית הינו המין השולט בסביבת הרפת של קיבוץ עין צורים 

מספר זבובי הבית היה , בהם לא נמצא הבדל מובהק במספר הזבובים ביחס לזבוב השוקיים

קיימת יציבות של המין ברפת קיבוץ עין צורים נוסף לזאת . גבוה מזו של זבוב השוקיים

נלכדו , גם כאשר אוכלוסיה זו של זבוב הבית הגיעה לשפל כמותי. בהשוואה לזבוב השוקיים

באוכלוסיה זו נמצאה רגישות מסוימת לעונה , בדומה לזבוב השוקיים. מעל למאה זבובים

בחודשי (. 10,17)ית אם כי זבובי הבית פחות רגישים לעליה בטמפרטורה הסביבת, החמה

אך לא נמצא הבדל במספר , האביב מספר הזבובים היה גבוה ומובהק ביחס לשאר העונות

 .הזבובים בין חודשי הקיץ לחודשי החורף

לצורך , קיימת חשיבות רבה באיפיון החודשים בהם זבובי הרפש מצויים בכמות גבוה ברפת

הדברה אפקטיבית באמצעות חומרים שיפור יעילות צמצום אוכלוסיות זבובי הרפש וביצוע 

הדברת זבובי שוקיים בוגרים  ןמחקר זה מרמז שהעונות בה. כימיים נגד הזבובים הבוגרים

כאמור  עונות בהן אוכלוסיית , תהיה ככל הנראה היעילה ביותר היא בעונות האביב וחורף

בשפל זבוב זה בשיא ותהיה בעלת משמעות נמוכה יותר בחודשי הקיץ בהן האוכלוסיה 

בהתמודדות נגד זבוב הבית ככל הנראה יש צורך לבצע הדברה נגד הזבוב הבוגר . משמעותי

בכל עונות השנה משום היציבות הקיימת באוכלוסית הזבוב ברפת וזאת על אף הירידה 

בה זבוב השוקיים מהווה מטרד רציני , צורים-ןקיבוץעירפת ב. המספרית בעונות הקיץ וחורף

מבצעים הדברה בריסוס באמצעות חומרי הדברה כימיים , גשגא משובחודשים בהם ה

, אחת לשבוע בחודשי האביב( דלתאמטרין באזור הסככות ופרימתרין בסביבת מכון החליבה)

מהפוטנציאל  ךקיץ וסתיו ולכן ייתכן שמספר זבובי הרפש ברפת עין צורים בחודשים אלה נמו

בנוסף ייתכן שכלל אין צורך לבצע הדברה נגד זבובי השוקיים הבוגרים . האמיתי שלהם
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ריסוס . בעונת הקיץ כמעט ולא נלכדו זבובים ממין זה, בחודשי הקיץ משום שבמחקר זה

 .  המבוצע בחודשי הקיץ כנראה יעיל ומשמעותי יותר הבעונת החורף במקום ז

 המועדפים עבור זבובי הרפש הבוגרים ברפת עין צורים במחקר זה נמצא כי האתרים 

עבור זבוב הבית התווסף . אזור היונקיה, חצר המבכירות החולבות, אזור מכון החליבה: הם

 . גם בור הזבל

דרוש המשך מחקר על מנת לאפיין את התנאים המועדפים עבור זבובי הרפש אשר 

יהוי מוקדם של  אתרים בעלי פוטנציאל אפשר זיאיפיון תנאים אלה . מתקיימים באתרים אלה

 תממוקדהדברה לשמש בתי גידול עבור הזבובים ברפתות אחרות בארץ ובעולם ותאפשר 

באופן  הבשונה מהמצב הקיים כיום בו מיקום הנחת המלכודות ברפת נעש, של הזבובים

, להביא להפחתה משמעותית במספר הזבובים הבוגרים העשוי הדברה ממוקדת. אקראי

האתרים בהם , ברפת עין צורים. שיפור ביצרנות הפרות וברווחיות הרפת, צאות ההדברהבהו

. נהוג להניח מלכודות הם סביב סככות בעלי החיים ובחצר מכון החליבה סמוך לבורות הביוב

תביא לצמצום , וייתכן שריכוז מלכודות באתרים שנמצאו מועדפים על זבובי הרפש ברפת ז

זבובים הבוגרת ביחס להנחתם במקומות אחרים ברפת כפי משמעותי של אוכלוסית ה

 .שמבוצע כיום

ממצאי מחקר זה הראו שהאתר הכי פחות מועדף ברפת עבור זבובי הרפש הינו בתוך מבנה 

ללא , סגור, ממצא זה קשור ככל הנראה לכך שמדובר במבנה מקורה, מכון החליבה עצמה

 .מרקיב ביחס לאתרים אחרים ברפתח ונקי מצפעי פרות וחומר אורגני "שיכון של בע

במלכודות העומדות שהונחו בפאתי בור הזבל נלכדו באופן משמעותי יותר זבובי שוקיים 

י תלעומת מספר זבובי שוקיים שנלכדו במלכודות שנתלו מעל לבור וזאת חרף העובדה שש

 בניגוד לזאת לא היה הבדל משמעותי במספר. המלכודות הונחו מטרים ספורים זה מזה

ניתן לקשר ממצא זה להבדלים בהתנהגות שני מיני . זבובי הבית שנלכדו בשתי מלכודות אלו

זבוב השוקיים הינו זבוב שנוהג לנשוך את רגלי הבקר לצורך הפקת ארוחת דם ולכן . הזבובים

ככל הנראה מעדיף לעוף ולהמצא בגובה נמוך בשונה מזבוב הבית שלא מציג העדפה 

בשתי סוגי , אוכלוסיות שתי מיני הזבובים, באתר בור הזבל. תומסוימת לגבי גובה המצאו
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המלכודות הציגו התנהגות דומה שהתבטאה בשיא בחודשי האביב עם דעיכה מספרית 

 .בשאר עונות השנה

מלכודות תלוית נוספות שהונחו במרחק רב מעל לאדמה בדומה למלכודות התלויות באתר 

במלכודות אלו מספר זבובי . בדיר היונקיהבור הזבל היו בסככת פרות תחלובה שניה ו

ייתכן גם שהבדלים אלו . השוקיים שנלכדו היה נמוך משמעותית ביחס למספר זבובי הבית

תנהגות בין הזבובים והמצאותם של זבובי השוקיים בגבהים נמוכים בדלי הנובעים מה

ם הבוגרת כך שבפועל בשתי אתרים אלו אוכלוסיית זבוב השוקיי ,בהשוואה לזבובי הבית

 שבדק ,Beresford(15)השערה זו נתמכת במחקרו של . גדולה גדולה מן הנצפה בניסוי

נמצא שזבובי השוקיים מעדיפים במחקר , ללכידת זבובי השוקייםעהשפעת מיקום מלכודות 

סברתו .מלכודות המונחות בגובה נמוך לעומת אלו המונחות במרחק גבוה יותר מעל לאדמה

זבובי השוקיים מעדיפים להמצא קרוב לפני האדמה מחקרו היאשלתוצאות Beresfordשל

לאור (. 15) של הזבוביםמסלול מעופם משבי רוח חזקים מהווים פחות הפרעה לובכך 

ככל , מטרד רציני לפרות יםברפתות בהם זבובים אלה מהוו, התנהגות זו של זבובי השוקיים

תוך התחשבות בבטחונן של ינה עדיפות להניח את המלכודות בגובה נמוך יהנראה תה

 . הפרות והמנעות מהרס המלכודות במטרה לשפר את יעילות לכידתם של הזבובים

הממוקמת בסמיכות לרפת נמצאה כגורם סיכון בעיקר , סביבת הלולים בקיבוץ עין צורים

לאוכלוסיית זבוב הבית הבוגרת אם כי מספר זבובי הבית שנלכדו באתר זה היה נמוך יחסית 

, מספר זבובי השוקיים שנלכדו באתר. למין זה באתרים אחרים בסביבת הרפתבהשוואה 

היה נמוך משמעותית בהשוואה לזו של זבוב הבית ולכן אתר זה לא חשוד כאתר בעל גורם 

סיכון לזבוב ממין זה וזאת בניגוד למקומות אחרים בעולם בהם סביבת הלול מהווה אתר 

 ( .19)חשוב עבור הזבוב 

אוכלוסיית זבוב השוקיים הראתה שיא כמותי בחודשי , יונקיה של הרפתבוואדי שליד ה

הוואדי הינו . החורף בעוד שבשאר עונות השנה אוכלוסיית זבובים זו הייתה נמוכה באתר זה

אזור זה בחודשי החורף עשיר בצמחיה ביחס . איזור נמוך ורחב ברפת המנקז מי גשמים

ככל הנראה החומר אורגני הרב , ות מי הגשמיםלאזורים אחרים בסביבת הרפת ויחד עם היקו
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יוצרת תנאים אופטימלים להתרבות הזבוב ולהגחה התסיסה . תוסס שמצוי באדמה באזור זה

לעליה במספר הזבובים הבוגרים הנלכדים באתר זה ולפיכך של זבובי שוקיים בוגרים 

בחודשי החורף  ייתכן והתרבות זבובי השוקיים. בחודשי החורף ביחס לעונות החמות יותר

המוגבלים באתר זה מעכבת התפתחותן של לרוות זבובי הבית עקב תחרות על מקורות מזון 

ועל כן הירידה במספר זבובי הבית באתר זה בחודשי החורף  ,של החומר האורגני המרקיב

תמונה דומה לזו של אזור הוואדי התקבלה בחצר המבכירות . בהשוואה לשאר השנה

ודשי החורף מתקיימים תנאים דומים לאלו שבוואדי ולכן לממצאים אתר בו בח, החולבות

 .הדומים בעונה זו

ממצאי ההגחה המבוקרת של זבובי השוקיים שבוצעו במחקר זה הראו שני ממצאים 

מגיחים  שוקיים בדגימות של חודש אוגוסט התקבלו מספר גבוה של זבובי -הראשון. מעניינים

בחודשי הקיץ ולמרות שם שנלכדו ברפת היה בשפל מספר זבובי השוקיים הבוגרילמרותש

בדגימות של חודשי החורף כמעט  -השני. החמים צפויה ירידה חדה בכושר התרבות הזבוב

ממצא זה תואם מחקרים אחרים שבהם נמצא כי קיימת . ולא הגיחו זבובי שוקיים בוגרים

במספר הזבובים  עיכוב בהתפתחות ובמטבוליזם של הלרוות בחודשים קרים ומכאן לירידה

תופעה זו לא תואמת  ,מנגד .(overwintering( )17" )חריפה"תופעה הקרויה  -המגיחים

יש לקחת בחשבון . למספר הגבוה של זבובים בוגרים שנמצא בחודשי החורף במחקר שלנו

ממצאי ההגחה המבוקרות שהתקבלו קשורים למספר החזרות הנמוך ולא משקפים ייתכן וש

 .ההגחה של הזבוב ברפת נאמנה את התנהגות

מספר ההגחות הגבוה ביותר של זבובי  לשביל היציאה ממכון החליבה היה האתר בו התקב

בור הזבל והאזור מתחת  ,מספר זה לא היה מובהק ביחס לשני האתרים האחרים, השוקיים

צפעי הפרות . מספר הנמוך של חזרות שבוצעונובע ככל הנראה מחוסר המובהקות . לשקתות

בבים עם קש ואדמה אשר מצטברים בצידי שביל החליבה ברפת עין צורים אינם המעור

יוצרים תנאים , מפונים באופן סדיר ובשילוב עודפי המים הניגר ממכון החליבה מידי יום

באזור שמתחת לשקתות המצויות . מתאימים להתרבות מאסיבית של הזבוב לאורך השביל

שפיכת מים מהשקתות מפעם לפעם על ידי  מצטברת פסולת פרות ובשל, בסככות הגידול
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הפסולת שהצטברה מתחת . הפרות מקבלים סביבה נוחה להטלת ביצים ולהתפתחות לרוות

מפונת פעם בחצי שנה ולכן חשודה כאתר מרכזי נוסף להתרבות הזבובים ברפת , לשקתות

חה בבור הזבל נמצא שבחודשים בהם תוכן הבור היה בעל רטיבות גבוהה התקבלה הג. זו

נמוכה של זבובי שוקיים לעומת זאת נצפתה הגחה משמעותית במספר זבובי הבית ולהפך 

ידוע כי נקבת זבוב השוקיים מעדיפה מצעים לחים . בחודשים בו תוכן הבור היה פחות נוזלי

נוצרה תחרות , להתרבות זבוב השוקייםהתאים ולכן ככל הנראה בחודשים בהם תוכן הבור 

פינוי וניקוי תכוף של שביל . גידול וירידה במספר זבובי בית המגיחיםבין הזבובים על בית ה

היציאה ממכון החליבה והעלאת תדירות פינוי אזור השקתות יכולה להיות משמעותית 

שימוש באמצעי הדברה  נוסף לזאת. בצמצום אוכלוסיית זבוב השוקיים ברפת של עין צורים

, בשלושת אתרים אלה, הרפששל זבובי כנגד שלבי התפתחות צעירים וביולוגיםכימיים 

 . עשויה להפחית את אוכלוסיית זבובי הרפש ברפת עין צורים

 

לביצוע מחקרים עתידיים לאיתור ואיפיון בתי הגידול  מודלמחקר ראשוני זה מהווה , לסיכום

נמנעה , במחקר זה בשל היעדר חזרות ניסוי. החלב הישראלית של זבובי הרפש ברפת

זבובי הרפש של שני מיני לבצע ניתוח סטטיסטי לזיהוי אתרים מועדפים  מאיתנו האפשרות

לאורך כל חודשי השנה באתרים מייצגים םזבוביהשל אנו ממליצים על ביצוע לכידות ולכן 

זיהוי האתרים המועדפים על הזבובים הבוגרים בחודשים  .במספר רפתות שונות בארץ

 .ותייעל את השימוש בהםאלה  שבהם יש שגשוג תאפשר ריכוז מלכודות במקומות

יציאה ממכון החליבה השביל , כדוגמת בור הזבללימוד התנאים המתקיימים באתרי התרבות 

ברפת החלב פוטנציאלים אתרי התרבות תסייע בזיהוי מקדים של  ,ואזור תחת השקתות

ע למנולנקוט פעולות הרפתנים יוכלו בעזרת זיהוי אתרים אלו בשלבים מוקדמים .הישיראלית

תאפשר ביצוע הדברה ממוקדת תבנוסף והיווצרות תנאים אופטימלים להתרבות הזבובים 

חסכון של עלויות הדברה ופגיעה מינימלית לצמצום מספר הזבובים המגיחים תוך  ויעילה

 .באיכות הסביבה
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 תודות.5
 

ן כ -וכמו תרומתם לביצוע המחקרעל  ולסטודנט מרטיןר יובל גוטליב "ברצוני להודות לד

 .אשר אפשר לי לבצע מחקר זה ברפת הקיבוץ ,לקיבוץ עין צורים
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 :המתארים את התפלגות זבובי הרפש באתרים שונים ברפת עין צורים גרפים
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 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבחצרמכוןהחליבהלאורךחודשיהשנה. 13איור 

 
 לא בוצעו לכידות עבור שני מיני הזבובים*
 חסר נתונים אודות זבוב הבית°

 וקיים וזבובי הבית שנלכדו בחצר מכון החליבה לאורך חודשי השנה זבובי הש' הגרף מתאר את מס

* ° 

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבתוךמכוןהחליבהלאורךחודשיהשנה.14איור 

 

 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בתוך מכון החליבה לאורך חודשי השנה ' הגרף מתאר את מס  
 

* ° 
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 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בסמוך ללול  לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס     

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבסככתהעגלותלאורךחודשיהשנה. 10איור 

 

 ת לאורך חודשי השנהזבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בסככת העגלו' הגרף מתאר את מס     
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 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבחצרהעגלותלאורךחודשיהשנה. 15איור 

 
 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בחצר סככת העגלות לאורך חודשי השנה 'הגרף מתאר את מס     
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 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבדיריונקיהלאורךחודשיהשנה.19איור 
 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בתוך דיר היונקיה  לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס    

 הביתבוואדישלידהיונקיהלאורךחודשיהשנההתפלגותזבוביהשוקייםוזבובי. 20איור 

 

 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בוואדי הסמוך ליונקיה לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס 
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 ו במלכודות שנתלו מעל לאתר בור הזבל לאורך חודשי השנהזבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכד' הגרף מתאר את מס    

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבמלכודותבורהזבלהעומדותלאורךחודשיהשנה. 22איור 
 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו במלכודות שהונחו בסמיכות לבור הזבל לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס    
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חודשי  השוקייםוזבוביהביתבמרכזמזוןלאורךהתפלגותזבובי. 23איור 

 השנה

 

 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו במרכז המזון לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס   

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבחצרמבכירותחולבותלאורךחודשיהשנה. 24איור 

 
 צר הסמוך לסככת מבכירות חולבות לאורך חודשי השנהזבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בח' הגרף מתאר את מס    
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 חודשי שנה

 התפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהביתבחצרפרותממליטותלאורךחודשיהשנה. 25איור 

 

 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בחצר הסמוך לסככת פרות ממליטות לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס    

 תבסככתפרותתחלובהשניהלאורךחודשיהשנההתפלגותזבוביהשוקייםוזבוביהבי.20איור 

 

 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו בסככת פרות בתחלובה שניה ומעלה לאורך חודשי השנה' הגרף מתאר את מס    
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 .2נספח 10.2

 המציינות את מספרי הזבובים שנלכדו בלאותט

 שנלכדו לאורך השנה הביתיהשוקייםוזבוביזבובמספר.   1טבלה 

 הבית יזבוב' מס שוקיים יזבוב 'מס חודש

 * 125 אפריל

 1014 409 מאי

 955 422 יוני

 * * יולי

 200 15 אוגוסט

 405 45 ספטמבר

 405 99 אוקטובר

 054 501 נובמבר

 305 502 דצמבר

 122 155 ינואר
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 אתר ברפת

 עבור חודש זה חסר נתונים*

 זבובי השוקיים וזבובי הבית שנלכדו לאורך חודשי השנה' מוצג בטבלה מס

 התפלגותשנתיתכלליתשלזבוביהשוקייםוזבוביהביתבאתריםהשוניםברפת. 27איור 

 באתרים השונים ברפת 

 

 

 השוקיים ומספר זבובי הבית שנלכדו באתרים השונים ברפת במהלך המחקר הגרף מתאר את מספר זבובי    
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 הביתבאתריםהשוניםברפתיהשוקייםוזבוביזבובמספר.  2טבלה 

 זבובי הבית' מס שוקייםהזבובי ' מס אתר ברפת

 79 20 מכון חליבה

 325 413 חצר מכון חליבה

 341 147 סככת פרות ממליטות

 595 249 וואדי יונקיה

 597 112 יונקיה

 150 73 סככת עגלות

 143 03 סככת עגלים

 199 130 חצר עגלות

 405 452 חצר מבכירות חולבות

 212 01 ומעלה 2פרות תחלובה 

 301 74 בור זבל תלוי

 310 171 בור זבל 

 277 221 מרכז מזון

 230 59 לול

 

 

 מספרזבובישוקייםמגיחיםבתאיהגחהמבוקריםמאתריםמייצגיםברפת.3טבלה 

 ינואר דצמבר במברנו אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי חודש/אתר ברפת

 0 0 0 12 5 7 0 מתחת לשקתות

שביל יציאה 
 מכון חליבה

0 5 10 11 0 3 17 

 0 0 0 1 1 11 7 בור זבל
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 מספרזבוביהשוקייםשנלכדובמלכודותההגחה.   4טבלה 

 מאי אפריל חודש/אתר ברפת

 0 0 חצר מכון חליבה

 0 10 בור זבל

 * * מרכז מזון

 0 0 חצר עגלות

 0 0 נקיהוואדי יו

 0 7 לול

 הרס מלכודת/היעלמות *

 

 

 .3נספח . 10.3

 :רפתלמנהל השאלון 

 ? (כולל עגלים)מה גודל העדר  .1

 .ראשי בקר 549

 ?מהי מכסת החלב השנתית .2

 .ליטר חלב 3,272,274

 ?מהו ממשק גידול היונקים .3

 כלובים מוגבהים מעל לאדמה .א

 כלובים על האדמה .ב

 מלונות .ג

 חצרות .ד

 .2004שנת ? ת הזבל באיזה שנה הוקמו בורו .4

 לא/כן? האם מטרד זבוב השוקיים היה קיים לפני הקמת בורות הזבל .5

 ?מה תדירות פינוי בורות הזבל .0

 פעם בשבועיים .א

 פעם בחודש .ב

 פעם בחודשיים .ג

 מעל חודשיים .ד
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 ?מה תדירות ניקוי ופינוי המרבצים .7

 פעם בחודש. א

 פעם בחודשיים. ב

 (פעם בחצי שנה) -מעל חודשים. ג

 

 לא/ כן? וסיף חומר למרבץהאם אתה מ .5

 ?אפר פחם/ אפר פצלי שמן/ סיד/ קש: האם אתה מוסף, במידה וענית בחיוב לשאלה קודמת .9

 לא/כן? האם אתם מפנים באופן קבוע את הזבל שמצטבר מתחת לשקתות .10

 ?מהו אמצעי הקלטור שבשימוש .11

 משדדה .א

 מקלטרת .ב

 מחרשה .ג

 כל שילוב בינהם .ד

 ?מה תדירות הקילטור של המרבצים .12

 ביום פעמיים .א

 פעם ביום .ב

 פעמיים בשבוע .ג

 פעם בשבוע .ד

 ש"גד/קבלן חיצוני? מי מפנה את הזבל מהמרבצים ובורות הזבל .13

 לא/כן? האם אתם מנקים את שביל יציאת הפרות ממכון החליבה באופן שוטף .14

 ?מה תדירות ניקוי שביל היציאה של הפרות ממכון החליבה .15

 אחרי כל חליבה .א

 פעם ביום .ב

 פעם בשבוע .ג

 אף פעם .ד

 לא/כן? זבוב הבית וזבוב השוקיים-משמתמשים במלכודות ללכידת זבובים האם אתם .10

 ?מהם העונות בהם אתם נוהגים להשתמש במלכודות .17

 אביב .א

 קיץ .ב

 סתיו .ג

 חורף .ד

 ?מה מספר המלכודות המוערך שנעשה בהם שימוש .15

 .מלכודות 15-משתמשים ב

 ?מהם סוגי המלכודות בשימוש ברפת .19

 .הדליים הצהובים

 ?נעשה שימוש במלכודות מהם המקומות ברפת בהם .20

 .ליד הבורות ביוב במכון וליד הרפתות

 לא/כן? האם השימוש במלכודות מסייע להפחתת מטרד הזבובים .21
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 לא/כן? (בנוסף למלכודות)האם יש שימוש באמצעי הדברה נוספים  .22

 לא/כן? האם נעשה הדברה על ידי ריסוס .23

 ש"גד/קבלן חיצוני? מי מבצע את הריסוס .24

 ?מושמה החומר הדברה בשי .25

 .פרימתרין באזור המכון, דלתאמטרין באזור הרפתות

 ?מה תדירות הריסוס .20

 פעם בשבוע .א

 פעמיים בשבוע .ב

 פעם בחודש .ג

 (ציין)אחר  .ד

 

 :הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 


