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? מה זה טפיל חיצוני 

טפיל(Parasite ) על  או ( פנימי)שחי בתוך  ( אורגניזם)הוא יצור
וממנו הוא משיג מזון , (host)הקרוי פונדקאי , יצור אחר(חיצוני)

.  או חומרים אחרים החיוניים לקיומו התקין ולהתרבותו

ר מאור קדמי  "ד



הרגליים מערכת פרוקי בתוך 

מחלקת החרקים

כינים

פרעושים

 זבובים, יבחושים, יתושים)זבובאים  ,
...(ישחורים

העכבישנייםמחלקת 
 (רכות וקשות)קרציות

(                                גרב=אקריות)קרציונים

ר מאור קדמי  "ד

http://www.cvm.uiuc.edu/~u-kitron/Albo.JPG
http://www.cvm.uiuc.edu/~u-kitron/Albo.JPG


סיווג הנזקים 

נזקים ישירים  

הנזקפרוקי הרגליים בעצמם מסבים את 

נזקים עקיפים

הרגלים הם השלב המתווך לפני גרימת הנזקפרוקי 

הפרשה והטלה וגלגול, מציצה, נשיכה, עקיצה, מגע

ר מאור קדמי  "ד



אנמיה  -נזק ישיר 

יונקיםות/בעיקר בעגלים .

בתלות ברמת הנגיעות בפרעושים.

 14נקבת פרעוש ניזונה כµl   דם
.ביום

 ותטיל                                     ביצים ליום 20-40מטילה כ
.ביצים2000במהלך חייה כ 

 לכינים וקרציות יש פחות משמעות
.  אנמיה בבני בקר וצאןבגרימת 

ר מאור קדמי  "ד



אנמיה

-התוצאה 

.חולשת יונקים♦

.פגיעה בהתפתחות♦

.הופעת מחלות/דיכוי חיסוני♦

.   מוות♦

ר מאור קדמי  "ד



:ריממת
(ברירתית, הכרחית, אקראית)ח "בעזבובאים ברקמת רימותנוכחות 

,  עיכול' מע, נחיריים, עור -תת)להתפתח באיברים שונים יכולה 
(.פצעים פתוחים ואברים פנימיים אחרים, עיניים, העצבים ' מע

Hipodermaזבוב חרר העור  bovisר מאור קדמי  "ד



ריממת

בשר ועורות, חלב: נזקי יצור .

פגיעה באברים פנימיים עקב נדידת הרימות.

חסימה של דרכי העיכול

פגיעה בתהליך החלמת הפצעים.

חומרי הדברה ועבודה  .

  מוות

ר מאור קדמי  "ד



הפרשת רעלנים 

& Ixodes ricinusהפרשת רעלנים על ידי פרוק הרגלים לגוף הפונדקאי שיתוק קרצייתי  I. 

gibbosus

(.בגליל העליון)קרצית קשה האחראית להפרשת הרעלן המשתק 

ר מאור קדמי  "ד

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10359/
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id10359/


:  נזקים עקיפים

הטרדה

.דלקת עור וזיהומים משניים, גירוד, גירוי, הטרדה

 (.צרעות)נזק לעטין

השחתת העור.

ירידה בחלב .

חוסר תיאבון  .

 (.מכון חליבה)חוסר מנוחה ועצבנות

ר מאור קדמי  "ד



רגישות יתר

אלרגיות -רגישויות יתר

סיסטמי, בכל האיבר, באזור ההיאחזות

(.  אנאפילקטישוק )יכול לגרום למוות 

נשיכה אחת/עקיצה.

תגובה משתנה מפרה לפרה.

נדיר

מצריך טיפול תרופתי.

ר מאור קדמי  "ד



העברת מחלות  

:חיידקים
"  הורודהמחלת העין "

Moraxela bovis

מחלת = דרמטופילוזיס
הצינונים

:תאים-וחדריקציות
טלריה, בבזיה)הקרצית קדחות

(ואנאפלמה

:תולעים
(בעפעפיםציסטה )טלזיה

ר מאור קדמי  "ד



:נגיפים
, כחול הלשון)ביולוגית  ( העורקטרת)מכאנית 

...(א"קש, אקבנה, EHDV, הימים3קדחת 

ר מאור קדמי  "ד



מחלות זואונוטיות 

קדחת , קדחת השקע האפריקאי, גרבQ...

ר מאור קדמי  "ד

http://z.about.com/d/dermatology/1/0/6/6/scabies_hand.jpg
http://z.about.com/d/dermatology/1/0/6/6/scabies_hand.jpg


נזקים כלכליים ברפת

:ב"בארה

(Byford et al. 1992)ביליון דולר בשנה 2.6–כלל המזיקים ברפת 

דולר בשנהמליון390–זבוב האורווה 

:באפריקה
מיליארד דולר בשנה7–קרציות 

ר מאור קדמי  "ד



גם בישראל 

 שניים   –נזקים כלכלים
בחשיבותם

ירידה בחלב-

תמותה-

הוצאה בלתי מתוכננת-

...דיכויי חיסוני-

...(הדברה, תרכיבים)הוצאות מניעה -

הוצאות טיפול  -

...ביטוח, הפסדי קיץ-

ר מאור קדמי  "ד

התפרצויות נרחבת של מחלות כל שנה



ר מאור קדמי  "ד



...פעם
שימוש בקוטלי חרקים בלבד

גישת הטקטיקה היחידה  :

עלייה באוכלוסיית פרוקי הרגליים-

עמידות של החרקים לתכשירים-

של החרקים" האויבים הטבעיים"השמדה לא מכוונת של -

רעילות גבוהה לסביבה והאדם-

-די-ריסוס נחל אלכסנדר בדי
טי כנגד יתושי האנופלס

מ"לע: צילום
1948נראה בתמונה זו משנת , אנטומולוג, הידטיימס 'ג

(פלורידה)טי דידי -מרסס ב

ר מאור קדמי  "ד



...כיום

שיטות משולבות של הדברת מזיקים

מקסום היעילות של פעולת ההדברה

מזעור השימוש בתכשירי הדברה

שימוש זהיר בתכשירי הדברה

 הטובים"שמירה על החרקים"

הדברת מזיקים משולבת

שליטה

יעד/קביעת מטרה

ניטור וזיהוי

מניעה

ר מאור קדמי  "ד



? כיצד
 רכישת ידע:

...(נזקים, ביולוגיה, סוגים)הכרת המזיקים -

...(ח"רווחת בע, איכות סביבה, תועלת/יעילות)הבנת פעולות הדברה -

...(חוקים, מדבירים, ווטרינרים)אנשי מקצוע -

המסר הכי חשוב בהרצאה זאת

תפקיד–" התמקצעות"

ר מאור קדמי  "ד



בסקר שערכנו בקרב לקוחות החקלאית

ר מאור קדמי  "ד



דרכי פעולה  
:  כללים

  הכר את הסביבה

?מזיקים-

(רחוקים/קרובים)? מפגעים-

(בתי גידול)? נקודות סיכון-

?שכנים-

הגדר מטרה

?איזה מזיק-

?הפחתה/השמדה-

?  תחלואה-

בנה פרוטוקולים מסודרים

לפי מזיק-

תיעוד-

(יועצים, עדכני)מידע -

ר מאור קדמי  "ד



ברמת המשק  -דרכי התמודדות

  שינויים ממשקיים
  הדברה סביבתית
הדברת בעלי חיים
  פרוטוקולי עבודה בזמן מגיפה

ר מאור קדמי "ד



בתי הגידול ברפת /הכר את נקודות הסיכון
שלך

מצע רטוב–היונקיה1.

נזילות ושאריות–הסילו 2.

זבל  , שביל הולכה–מכון 3.
אזורי מים, רטוב

,  סביבה–בורות זבל 4.
ערימות

סביבה–שקתות 5.

שאריות מזון  –אבוסים 6.
רקוב

,  שאריות מזון–מרכז מזון 7.
,  ירקות)מרכיבים 
...(תערובות

,  בננות–מטעים /צמחייה8.
...עשבייה, פרדסים

.8

ר מאור קדמי  "ד



בור זבל-אתרי רביה
ר מאור קדמי  "ד



שקתות-אתרי רביה

ר מאור קדמי  "ד



-אתרי רביה

אתרים לא מנוקים  

ולחים

שביל מכון חליבה
ר מאור קדמי  "ד



מרכז מזון-אתרי רביה

ר מאור קדמי  "ד



זבובים משולבתהדברת 

75%

25%
     Adults

גלמים, זחלים, ביצים

ממשקית

ביולוגית

מכאנית

כימית בוגרים

ר מאור קדמי  "ד



ממשק

שבועיים-ימים 10-טיפול בבור זבל/פינוי

ר מאור קדמי  "ד



שידוד /קלטורX2ביום

ממשק

ר מאור קדמי  "ד



ממשק

 לא לצבור בליל

יבוש מקווי מים עומדים

  ניכוש עשביה

  פינוי פסולת

פינוי פגרים

 שימוש בריפוד קוטל
...(סיד, ש"אפ)

בדיקת מערכת הצינון

ר מאור קדמי  "ד



ממשק 

  אוורור

גם במכון וביונקיה-

בלילה-

ר מאור קדמי  "ד



הדברה מכאנית

מבוססת על שימוש במספר רב של מלכודות

התאמה לזבוב-

מיקום נכון  -

תחזוקה/חידוש-

רשתות

ר מאור קדמי  "ד



מלכודות  

  זבוב הבית
עקרון הקונוס  –....( זבובן, ר.צ.ר.צ)המוכרות -

צהוב דוחה  / כחול מושך -

לא/פיתיון כן-

ביתי  /מסחרי-

קמח דגים, (ג סוכר"ק1) סודה לשתייה 200, ג שמרים"ק1, ליטר מים20*

מטר10כל -

ליטר פיתיון  2לפחות -

מיקום-

גבוהה* 

בשמש-יום קריר , בצל–יום חם * 

ר מאור קדמי  "ד



מלכודות
שוקיים"זבוב ה"
מוצץ דם -

מלכודת דבק ייעודית-

פיברגלס לבן* 

עגול* 

(במשחה או נוזלי בריסוסרימיפוט)יעודידבק * 

כמטר גובה* 

סרטי דבק-

מלכודת אור  -

ר מאור קדמי  "ד



סביבתית  -הדברה כימית 

ריסוס. 1

 חומר אורגני/ אוויר , (אזורי מנוחה)סיכון באזורי

 תדירות גבוהה-מוגבלת לזבובאיםיעילות

 לטפילטיפול התאמת

 יקר –ריסוס מבוקר!!!!

הדברה מניעתית

נאוניקוטינים/ פרמטרינים

,  בשעות קרות, מותווים בלבד: שימוש

ר מאור קדמי  "ד!!!אמצעי זהירות 



יישום  ... דורפן/דינופליי/אגיטה–ניקוטינואידים-נאו
סביבתי

 עמידויות-( מחמדחיות )יחסית ברפת משפחה של חומרים חדשה

בטוח לשימוש
 (אפקט משיכה)סוכר / פרומונים

אפקט נראה לאחר מספר דקות

 שבועות3יעילים למשך עד

 (ללא וסת גידול)רק על השלבים הבוגרים

רעיל מאוד לדבורים ודגים לא רעיל לחיפושיות ואקריות

ר מאור קדמי  "ד



סביבתית  -הדברה כימית 

ווסתי גידול  

 נמוכהשל חומרים בעלי רעילות קבוצה

 או התפתחות סינטטיים של חרקים המונעים התנשלות הורמוני
התגלמות

 (גלמים, זחלים)הצעירים טיפול בשלבים

 (מרץ)טיפול מניעתי

 שביל יציאה  , מדרכים, ערמות זבל, בור הזבל)לפזר בבתי גידול אפשריים
...(מהמכון

 טיפולים חוזרים במהלך העונה2-3לבצע

יציבים עם משך פעולה ארוך

ר מאור קדמי  "ד



ח"הדברה על בע

טיפול בכל הקבוצה

 תדירות גבוהה, חוזריםטיפולים

(  תועלת/עלות)' ש12-24הפסקה ל -צינון בעייתי

 קרבמטים/אורגניםזרחניםאיסור מוחלט על

 (ט"שו)חומרים מותווים בלבד

 (  סביבה, אדם, ח"בע)לוואי תופעות

הפחתה-מגמה עולמית

 טקטיק, איזיפור, פרמקסין, פלייקו–תכשירים בלבד 4כיום
? בדרך–מריחה על הגב ותגי אוזניים , טבילה, ריסוס

ר מאור קדמי  "ד



:הדברה ביולוגית 

של זבוב הביתאויבים טבעיים 

פרוקי רגליים טורפים

  חיפושיות

  זבובים

אקריות

עכבישים

 זבובים עקרים(SIT)

Ophyra aenescens

Carcinops pumilio

Macrocheles muscaedomesticae

גורמי מחלות

פטריות

נמטודות

 סימביונטים  / חיידקים

Macrocheles muscaedomesticaeר מאור קדמי  "ד



כולל בישראל, נפוצות ברוב חלקי העולם.

תוקפות את שלב הגולם של הזבוב:

 Parasitismהטלת ביצה לתוך החביונה–הטפלה -

Host feedingהזנה טורפנית  -

שבועיים-שבוע: אורך חיים

תלוי במין ובתנאים, יום30–16: משך התפתחות.

 גלמים במהלך חייהן100-200מדבירות.

צרעות טפיליות

צרעה מטפילה גולם של זבוב
צולם על ידי אלעד חיל

ר מאור קדמי  "ד



צרעה מגיחה מתוך החביונה

ר מאור קדמי  "ד



יישום צרעות טפיליות

גידול המוני של הצרעות בתנאים מבוקרים.

 מהן מגיחות צרעותמוטפלותחביונות -המוצר.

העונה ועוד, טיב הממשק, בהתאם לרמת הנגיעות, פרה/ צרעות 100-400: מינון.

מתבצע בישראל ומדינות שונות בעולם מזה שנים.

 לא פתרון קסם–חלק מהממשק הכולל!

:חסרונות
תהליך ארוך•
פיזור כל העונה•
פ אזורי"שת•
ניידות הזבוב•
שטחים פתוחים•

:יתרונות
טיפול שורש•
קשות' לנקהגעה •
מחיר תחרותי•
הפחתת כימיים•

ר מאור קדמי  "ד



הדברה ירוקה  
קוטלים על בסיס צמחי /תכשירים דוחים

צמחים לשתילה

 הזנה מונעת

  פיתוח חיסונים

רשתות מרוחות

 זבוב החייל השחור"–טיפול בזבל"

ר מאור קדמי  "ד



ברמה הלאומית 

 סרולוגיםסקרים

 אנטומולוגיםסקרים

  סקרים אפידמיולוגים

הקצאת משאבים למחקר

  מערכת לאיסוף נתונים

מודלים לחיזוי מחלות

המכון , החקלאית, מגדלים) הגורמים המעורבים –פ "שת
המשרד לאיכות , הווטרינרי וחוקרי בית הספר לרפואה וטרינרית

(. משרד בריאות, הסביבה

ר מאור קדמי  "ד



תודה על  

ההקשבה

ר מאור קדמי  "ד

http://www.flickr.com/photos/27920559@N05/3029599900/
http://www.flickr.com/photos/27920559@N05/3029599900/

