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:תקציר  

מקרה פרטי של . ים הניזון על יותר מרמת הזנה אחתבעל חי -אומניבור טרופי מוגדר כ

 מקורות מזון אלה .הניזון על צמחים ועל טרף מן החי אמתיטרופית הוא אומניבור  האומניבורי

ישנם מצבים  .לימים או חליפיים מבחינה תזונתיתיכולים להוות בשבילו מקורות מזון מש

צורך במים , חוסר תזונתי, מחסור בטרף: כגון אמתית בטבע המעודדים אומניבוריה רבים

על ידי צריכת חומר  האמתיהאלה מתגבר האומניבור  החסריםעל כל   ,לעיכול חלבונים

  .צמחי

דיאטות . נפוץ במערכות אקולוגיות, מעבר בין מזונות משלימים כדי להגיע לאיזון תזונתי

, הישרדות, מעורבות של טרף וחומר צמחי הוכחו כבעלות השפעה חיובית על התפתחות

הערבוב של מזון טרף וצומח  על ידי . ל אומניבוריםפוריות ואריכות ימים של מינים שונים ש

אומניבורים מעניין במיוחד עבור פרוקי רגליים טורפים המשמשים להדברה ביולוגית 

היכולת של טורפים אומניבורים להיזון על חומרים צמחיים מונעת את . במערכות חקלאיות

 . ודש של הגידולעזיבת השדה בהיעדר טרף ובכך משפרת את יכולתם למנוע אילוח מח

, כמו אבקת פרחים וצוף, על בסיס צמחי, אם מספקים לטורפים אומניבורים מזונות משלימים

אומניבורים עבורם טרף וצמח הם מזונות . ניתן להעלות את יעילותם כאויבים טבעיים

ולעבור באופן פעיל  ,פעמים רבותמשלימים יהיו צפויים להחליף את העדפות ההאכלה שלהם 

הצורך להחליף מקורות מזון בשדה , אולם. בין שני המשאבים כדי לשמור על תזונה מאוזנת

מכיוון שהמעבר בין מקורות המזון עלול לדרוש  עלול לפגוע ביעילות הטריפה של אומניבורים

לדגם הפיזור היחסי של מקורות המזון במרחב  היה חשיבותנצפה שת, לכן .אנרגיה רבה

 .הצלחת תכניות הדברה ביולוגיתל

אם הטורף האומניבור מתייחס למקורות המזון : היא במחקר זה ההיפותזה שנבדקה

תהיה השפעה למרחק והפיזור היחסי של מקורות המזון על , כמשלימים מבחינה תזונתית

 .רמת הטריפה

ית המודל כדי לבדוק האם מזון צמחי וטרף מהווים מזונות משלימים או תחליפיים עבור חי

את השפעת ההיסטוריה התזונתית על  דקנוב ,Orius laevigatus נקבות הפשפש, במחקר

נמצא שנקבות שניזונו על דיאטה מקדימה של חומר צמחי . רמת הטריפה בנקבות הפשפש

ביצי )טרפו באופן מובהק יותר ביצי אפסטיה מאשר נקבות שניזונו על טרף ( אבקת תירס)

   a kuhmiell(Ephestiaהעש

. בשלב הבא בדקנו את השפעת הפיזור המרחבי והמרחק בין חומרי המזון על רמת הטריפה

( אבקת תירס)לצורך כך הוכנסו נקבות אוריוס בוגרות למערכות ניסוי המכילות חומר צמחי 

דוגמה לסידורים )בסידורים מרחביים שונים ( Ephestia kuhmiellaביצי העש )וטרף 

נמצא שכאשר הטרף מקובץ נטרפו באופן מובהק יותר ביצי (.7באיור  ראותהמרחביים ניתן ל

יחס הפוך  יש מ"ס 5-ממרחק הגדול משבנוסף נמצא . מאשר כאשר הטרף מפוזר אפסטיה

 .מובהק בין מרחק ביצת האפסטיה ממקור החומר הצמחי לסיכויה להיטרף

של טורפים  הטריפההבנת השפעות הפיזור המרחבי והמרחק בין מקורות המזון על 

השימוש ל את יעובנוסף לי .את יעילותם כאמצעי הדברה ביולוגית עלותהיכולה לאומניבורים 

        .חקלאיותבמערכות תוספי מזון צמחיים ב
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  :וסקירת ספרותבוא מ

ניתוח של מערכות , כיום 7,1הזנה ברורותרמות שייכים לצרכנים ש סברובעבר אקולוגים 

כגון טורף , אקולוגיות לעתים קרובות עדיין מופשט לאינטראקציות בין רמות הזנה סמוכות

לאחרונה התברר כי רשתות המזון מורכבות יותר ממה , עם זאת. אוכלי צמחים וצמחים, טרף

, אחתמרמת הזנה יותר מוכי מספר עצום של צרכנים ניזונים על משאבים , שהניחו קודם לכן

אומניבורים מקרה פרטי של אומניבוריה טרופית הם . טרופית תופעה זו נקראת אומניבוריה

אומניבורים זמניים שמוסיפים  גם ישנם. 1הניזונים על חומר צמחי ועל טרף מן החי ,אמתיים

או כאלה שעוברים באופן  .3לדיאטה שלהם חומר צמחי במהלך חלק משלבי התפתחותם

.    7רלעיתים קרובות בדרגת הבוג, חותםמכילה טרף במהלך התפתמלא לדיאטה שאינה 

לאלה הניזונים בעיקר ממזון צמחי ניתן לחלק את האומניבורים האמתיים 

(phytozoophages ) ולאלו הניזונים בעיקר מטרף מן החי(zoophytophages.)  

במקרים  .האומניבוריםישרדות ולפוריות של התזונה ממקור המזון המשני תורמת ליכולת הה

, יתר על כן.5,4וה על שני מקורות המזון יחדימסוימים האומניבור לא  יכול לשרוד ללא הזנ

 חליפיים אואומניבורים אמתיים כמשאבי מזון  חומרי טרף וצמח יכולים להיצרך על ידי

   6,1משלימים

.                    

תצוגות קונפיגורציות שונות של מארגי מזון פשוטים המכילים אומניבורים המראות את הקשרים בין :1איור  

 יםמורכב d -ו cגרפים . מורכבים מטורפים b -ו aגרפים . אומניבורים טרופיים לאומניבורים אמתיים

, טרף או צמח)לא חולקים משאב משותף  הטורף או האומניבור, d -ו bבגרפים . מאומניבורים אמתיים

אומניבור - O;טורף -PR ; אוכלי עשב - HR; צמח - PL -. עם טרפו( בהתאמה
1

. 
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במיוחד בהקשר של הדברה  ותההתנהגות ובחירות ההזנה של אומניבורים אמתיים מעניינ

. 6,3ונות צמחייםטורפים רבים של חרקים מזיקים צורכים גם מז. ביולוגית של מזיקים חקלאיים

התעלמות מרכיב הצמח בתזונה של אויבים טבעיים תוביל לאי הבנה של תפקודם של 

צרכנים אלו במערכות הדברה ביולוגיות ותשבש את יכולתנו לחזות את השפעתם על 

נטען כי היכולת לאכול  חומר צמחי מאפשרת לאויבים טבעיים אומניבורים . אוכלוסיות המזיק

ובכך להגיב במהירות , תקופות של מחסור בטרףאו בצמחייה הסמוכה בשדה לשרוד ב

טורפים רבים ניזונים על חומרי הצמח לא רק כחלופה , יתר על כן. 3,1להתפרצויות של מזיקים

אלא מערבבים משאבי מזון מן הטרף והצמח בתזונה שלהם באופן , כאשר טרף בחוסר

ם בדיאטה המבוססת רק חסרימזון מן הצמח יכול לספק לצרכנים חומרים מזינים ה. 8,2,6קבוע

הזנה על מזונות אולם . ובכך להגביר את כושרם ואת יעילותם נגד מזיקים 11,9,6על טרף

ובכך לשחרר את , צמחיים יכולה גם להסיח את דעתם של אויבים טבעיים מצריכת טרף

 . 17,11אוכלוסיות המזיקים מלחץ הטורף

שהדגימו , משאבי טרף וצמחבהתחשב בשיפור הכשירות המתקבל  מדיאטה מעורבת של 

משאבים משלימים אלה  שניצרכנים אלה צפויים לעבור בין  13,8,6מגוון רחב של פרוקי רגליים

לכן לפריסה המרחבית של מזונות טרף וצמח עשויה להיות . בכדי להגיע לתזונה מאוזנת

רחבי ההיבט המ, עם זאת. אומניבוריםהשפעה גדולה על כושר הטריפה של  אויבים טבעיים 

דברה ביולוגית אלא ההקשר לבלא רק ו לא נחקר דיושל החיפוש אחר משאבי מזון משלימים 

  .גם באקולוגיה תזונתית בכלל

נפוץ במערכות , כלומר מעבר בין מזונות משלימים כדי להגיע לאיזון תזונתי, הערבוב דיאט

שונים מאוד בהרכב אשר , ערבוב מזונות טרף וצומח, באופן ספציפי .15,14,9אקולוגיות

בעל להיות  ויכול מתרחש בתדירות גבוהה במגוון רחב של אומניבורים ,11התזונתי שלהם

 יצמחוחומר טרף  ות מעורבות שלדיאט .16,1 שלהם שירותכהעל  משמעותיותשלכות  ה

פוריות ואריכות ימים של מינים , הישרדות, השפעה חיובית על התפתחות כבעלותהוכחו 

, בהתאם לכך .8,6לבדבאו טרף בלבד דיאטות של חומר צמחי לעומת , אומניבוריםשל שונים 

העדפות את להחליף  םימזונות משלימים יהיו צפויהם צמח וטרף  םעבורשבאומניבורים 

ר באופן פעיל בין שני המשאבים כדי לשמור על תזונה עבוול ,לעתים תכופותההאכלה שלהם 

 .12מאוזנת

, למשל, על בסיס היסטורית דיאטה קודמת כבר הוכחו בין טרף לצמחשינויים כאלה בהעדפה 

שני  Coccinella septempunctata 19 -ו Coleomegilla maculata 18עבור זחלים של 

 ניתן ותחקלאי במערכות. בדיאטת טרף בלבד לפני כןהוזנו המינים צרכו יותר חומר צמחי אם 

להעלות את ובכך , כמו אבקת פרחים וצוף, על בסיס צמחי, טורפים מזונות משלימיםל לספק

את  ,לעתים קרובות ,משלימיםמזונות צמחיים מכיוון ש  71,71,6,3טבעייםיעילותם כאויבים 
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בסביבה  יםטבעי יםאוכלוסיות אויב הוספתם מושכת, אומניבורים טורפים דיאטת הטרף של

 .3על אוכלוסיות מזיקות עתםאת השפ מגדילהובכך . הםותומכת בעליהם שומרת , החקלאית

 לעתים תכופות בין הטרף ומשאבי מזון צמחייםלעבור חייבים אומניבורים אם אויבים טבעיים 

הדפוס מרחבי שבו תוספי צמח ניתנים הוא בעל חשיבות רבה , לשמור על תזונה מאוזנת כדי

האופטימלי  דפוס המרחביהמידע בדבר , תלמרות זא. הדברה ביולוגיות תכניותלהצלחת 

 צמחיים צריכים להיות מחולקים תוספים האם"שאלות כגון . להפצת תוספת צמח הוא נדיר

איך המרחק בין תוספי מזון צמחי  ,או ? מיקומים ספציפייםב מקובצים באופן אקראי או 

 באופן כללי, כן יתר על. ללא מענהנותרו " ? הגידולצריכת מזיקים בתוך היקף על   משפיע

, 77למרות שידוע שהפיזור המרחבי של טרף יכול לשנות את דפוסי הצריכה של טורפים

על שני משאבים משלימים עם זמינות מרחביות שונה כגון טרף  דיאטהההיבט המרחבי של 

  .טרם נחקר, וצומח

סדרת הפשפשאים מ Orius laevigatusאומניבור פשפש ההמש ימחקר זה של

(Hemiptera) שייך למשפחת הAnthocoridae74,73 מהסוג . בעולם מינים 451 -כ המונה

. 72,73מינים 8בישראל נמצאו  .76העולםמינים הנפוצים בכל  21 -מוכרים היום כ 75אוריוס

שני זוגות , מוצצות-בעל גפי פה דוקרות (אורכו מ"מ 7-כ) חרק קטןפשפש האוריוס הוא 

, לבוגרי האוריוס יכולת תעופה טובה ותנועה מהירה .הזוג הקדמי נוקשה בחלקושכנפיים 

פשפשים מהסוג  .דבר העוזר להם מאוד במציאת הטרף ובהתפשטות לאזורי מחיה חדשים

ני צמחים האוריוס נפוץ על מי. והן מן החיפונדקאים וניזונים הן מן הצומח -אוריוס הינם רב

בי אבקה ותריפסים מהם הוא ופרחים מרהוא מאכלס בעיקר  .72 רבים הן בבר והן בתרבות

מהאזור האטלנטי של מערב , נמצא בכל אגן הים התיכון Orius laevigatus המין. ניזון

חמש דרגות בדומה לשאר בני סדרתו לאוריוס . ישראלואירופה ועד לאזור המזרח התיכון 

קבלים צבע הנימפות  צהוב ועם התקשות הקוטיקולה לאחר הנשל האחרון מ. נימפה

הנקבה (. הפשפשים שייכים לחטיבת בעלי הגלגול החסר) 79,78את צבעם השחור הבוגרים

סימטרי -צה בטן מעוגל ואוקצה הבטן שלה סימטרי ומחודד לעומת ק גדולה במקצת מן הזכר

בכל הדרגות מסוגל האוריוס לתפוס ולהרוג את טרפו תוך כדי מציצה של נוזלי . אצל הזכר

מזהה את טרפו באמצעות המחושים ואז משפד אותו על גפי פיו העשויות  האוריוס. גופו

. 31,78יתכן גם קניבליזם בעיקר בעקה ובין פרטים בדרגות שונות. 31דוקרנים ומוצץ את תוכנו

תריפסים וביצי , ון אקריותגתפריטו מורכב בעיקר מפרוקי רגליים קטנים כ

אוריוס ניזון בעיקר על מזונות עתירי חלבון כגון מן הצומח ה .38,32,36,35,34,33,37,31,78חרקים

המרכיבים הצמחיים אינם חיוניים לאוריוס והוא  37,78אבקת פרחים ולפעמים גם מוהל צמחים

מסוגל האוריוס לשרוד על  בסביבתו כאשר אין טרף .37מתפתח ומתרבה יפה על טרף בלבד

 .39,37,31נפגע ריבויהאך כושר  געשכן אורך חייו אינו נפ, מזון צמחי בלבד לתקופות ממושכות
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ולכן הוא  שהוא עלול לגרום לצמחי הגידול נזקהגדולה מכטורף מזיקים תועלתו של האוריוס 

 .47,41,41,38,32,36(ואקריות בעיקר של תריפסים)מסחרית לצורכי הדברה ביולוגית משמש 

 

 :הצגת הבעיה וההיפותזה העומדת למבחן

הוכחות רבות  ןישנ. להדברה ביולוגיתבאופן נרחב משמשים  אויבים טבעיים אומניבורים

הצומח על יעילותם של מן על מקורות מזון מן החי ומעורבת להשפעה החיובית שיש להזנה 

 .ההיבט המרחבי של דיאטה כזאת לא נחקר דיו, זאתעם  .אויבים טבעיים אומניבורים

מקורות מזון  מהוויםהצמח מ םחומריהטרף וה שכאשרההיפותזה  במחקר זה תיבחן 

מקורות מזון אלו  פיזור המרחבי שלה לשתהייה השפעה  ,משלימים עבור הטורף האומניבור

   .  על רמת הטריפה

 :המחקר תומטר

 טורףבירור האם חומרי צמח וטרף הם חומרי מזון משלימים או תחליפיים עבור ( 1 

  .אומניבור

בירור השפעת הפיזור המרחבי של הטרף והחומר הצמחי על רמת הטריפה בחרק ( 7 

 .אומניבור

 

 :טות וחומריםיש

 : Orius laevigatus -גידול המוני

רובם בוגרים והשאר )פריטים  51כ . גרעין הגידול סופק על ידי חברת ביו בי שדה אליהו

 (9x15x5cm WxLxH)מלבניותוכנסו לקופסאות פלסטיק ה( בדרגות נימפה רביעית וחמישית

משו ביצים ישכמזון . (7דוגמה ניתן לראות בתמונה ) עם מכסים מרושתים לצורך אוורור

 Ephestia kuhmiella (Lepidoptera: Pyralidae)קפואות של עש הקמח הים תיכוני 

כמצע הטלה . מ"ס 1בגודל נייר דביק שפוזרו על גבי חתיכות מגידול המוני במעבדה 

בנוסף הוכנסו חתיכות צמר גפן רטובות שסיפקו . וכנסו לכלובים גבעולי שעועיתהלפשפשים 

 .פסטיה והוספו מיםאלי השעועית וביצי הועוחלפו גבהשלוש פעמים בשבוע . מיםלהם 

הועברו לבקיעה מקופסאות הבוגרים שהוצאו  ,הפשפשים נושאי ביצי ,גבעולי השעועית

וגבעולי אפסטיה ביצי לאחר בקיעת הביצים הוספו לכלובי הנימפות  .נפרדותקופסאות ב

 בטמפרטורה של , גידול הפשפשים התבצע בחדר גידול מבוקר .כמקור ללחות שעועית
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2oC  ± 24oC   ,18:6 הלחות בכלובים נשמרה בעזרת גבעולי השעועית וחתיכות , אור:חושך

 .והניסויים במחקרשימשו לתצפיות מהגידול  פשפשים. הצמר גפן הרטוב

 

 / ipm/solutions/bioorius-http://www.biobee.com/biological. בוגר Orius laevigatusפשפש  :1תמונה 

 

 

 .קופסאות גידול האוריוס :7תמונה 

 

   :Ephestia kuhmiella -גידול המוני 

דוגמה ניתן )רשת  הוכנסו לצנצנות זכוכית בעלות מכסה Ephestia kuhmiellaיצים של ב

. שבועות הבוגרים מתחילים להגיח 5אחרי . מזון ' גר 111-לות כהמכי( 3לראות בתמונה 

שבועיים ומועברים לכלובי -לאחר הגחת הבוגרים הם נאספים פעמיים בשבוע למשך כ

                                       .                        בחושך, 25oC -הגידול מוחזק באינקובטור ב. שמהם נאספות הביצים, הטלה

:                                                                                                          הרכב המזון

,                נבט חיטה' גר 31, אבקת שמרי בירה' גר 55, ג קמח חיטה מלאה אורגנית"ק 1

.                                                   גליצרול' מל (Methyl paraben), 240 ניפגין'  גר 7

 .ביצי אפסטיה מהגידול שימשו כמזון לגידול פשפשי האוריוס וכחומר טרף בניסויי המחקר
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 .צנצנות גידול האפסטיה :3תמונה 

 

 :איסוף אבקת תירס

, ם פורחים נקצרוהגדילים של צמחי. צהובזנים של תירס כמה פה מנאס היטריאבקת תירס 

גרגרי   ,לאחר הייבוש .שעות על דפי נייר לבן  48 -74 בשו במשך ווי, נלקחו למעבדה

קבוקי בב פה אופסנהאבקה שנאס. אבקה נאספו על ידי ניעור הגדילים כנגד נייר לבן נקיה

20-בטמפרטורה של  אטומים פלסטיק
o
C  , עד לשימוש בניסוי. 

  :היסטורית הדיאטה על רמת הטריפההשפעת 

 74בוגרות הוכנסו לצלחות פטרי נפרדות המכילות חומר צמחי או טרף למשך  אוריוס נקבות

הצלחות מ אחת לכל וואחריהן הוכנס ,שעות 3שעות לאחר מכן הוצאו משאבי המזון למשך 

ונקבע מספר ביצי  בסוף הניסוי הוצאו הפשפשות. שעות 9למשך  ,ביצי אפסטיה 71

 .רף שימשו ביצי אפסטיהכחומר צמחי בניסוי שימשה אבקת תירס וכט. האפסטיה שנטרפו

אור ובתנאי :חושך 18:6בתנאי אור של , 24oCשל ' הניסוי כולו הועמד באינקובטור בטמפ

כל חזרה כוללת נקבת אוריוס שהוזנה על טרף . חזרות 71בניסוי כולו בוצעו  .לחות  גבוהה

 .נה על חומר צמחי כדיאטה מקדימהזאוריוס שהו ונקבת
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 :טריפהה השפעת דגם פיזור המשאבים על רמת

צמר גפן  רק ותהמכיל ,נפרדותפטרי  תולצלח בוגרות אוריוס נקבות הוכנסו לניסוי כהכנה

לאחר מכן הוכנסה  .הפיזיולוגי ןמצבשעות על מנת להשוות את  17להרעבה של  ,רטוב

 :האלהאחת ממערכות הניסוי ל ,שעות 17למשך  ,פשפשה בודדת

 .זירת הניסויבמרכז  זה לזהחומר צמחי מקובץ צמודים  +טרף מקובץ  (1
 .מ"ס 11 -כ זה מזהחומר צמחי מקובץ רחוקים +  טרף מקובץ (7
 .הזירהחומר צמחי המפוזר על חצי משטח + הזירה במרכז  טרף מקובץ (3
חומר צמחי המפוזר על חצי משטח + הזירה מ ממרכז "ס 5טרף מקובץ הרחוק   (4

 .הזירה
 הזירהטרף המפוזר על חצי משטח + הזירה חומר צמחי מקובץ במרכז  (5
  טרף המפוזר על חצי משטח + הזירה מ ממרכז "ס 5חומר צמחי מקובץ הרחוק   (6

 .הזירה
 .הזירהחומר צמחי המפוזר על חצי משטח + הזירה מפוזר על חצי משטח טרף ה (2
 

זירת המערכת  .אפסטיהביצי  71וכטרף שימשו  ,כחומר צמחי בניסוי שימשה אבקת תירס

מ שעליו הודבקו "ס 17.5נייר מסנן עגול בקוטר מ שבתוכה "ס 15צלחת פטרי בגודל הייתה 

  .הסידורים השוניםחומרי הצמח והטרף בעזרת נייר דביק לפי 

 .האפסטיה שנטרפומספר ביצי ונקבע הפשפשות הניסוי הוצאו שעות במערכת  17לאחר 

חצי מהשטח היה  כשבכל זירהה חפיפה בין הטרף לחומר הצמחי תיילא הבכל זירות הניסוי 

 .לטרף צמחי וחציהמיועד לחומר 

תנאי באור ו:חושך 18:6בתנאי אור של , 24oCשל  רטורהבטמפבאינקובטור הועמד הניסוי 

 .שלמחרת התרחש בשעות היוםוהניסוי עצמו  ,ההרעבה התרחשה בלילה. גבוהה לחות

  ..שנבדקו המרחביים כל חזרה כוללת את כל הסידורים .חזרות  71בוצעו בניסוי כולו 

 (7דוגמאות לפיזורים השונים ניתן לראות באיור )

 

 

 . העיגולים השחורים מסמנים את מיקומן של ביצי האפסטיה. מערכת ניסוי שבה הטרף מפוזר והצמח מקובץ: 4תמונה 
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 במערכות הניסוי ואבקת תירס אפסטיהשל ביצי הסידור המרחבי  :7איור 

 

 :ניתוח סטטיסטי

ניתוח שונות דו  ,(ANOVA way-one)על ידי ניתוח שונות חד כיווני  ניתוח הסטטיסטי בוצעה

כאשר רמת . jmp pro 12ורגרסיה לוגיסטית בעזרת תוכנת ( two way anova)כיווני 

 .p value<1.15המובהקות נקבעה על 

                                                                                                          :תוצאות

לאחר שהיה במשך  ,שעות 9מוצג ממוצע הטריפה של נקבת אוריוס במשך  3באיור מספר 

בניתוח שונות חד (. פרטים שלא טרפו כלל לא נכללו בניסוי) שעות על טרף או חומר צמחי 74

כיווני של השפעת הדיאטה הקודמת כל הטריפה ניתן לראות שפשפשות ששהו על חומר 

מאשר פשפשות ששהו על  ( p=0.025,F=5.498,df=1,37)צמחי טרפו באופן מובהק יותר 

 .טרף

כתלות בסידורים  ,שעות 17במשך  מוצג ממוצע הטריפה של נקבת אוריוס 4באיור מספר 

בניתוח שונות דו כיווני של (. לא נכללו בחישובכלל פרטים שלא טרפו )המרחביים השונים 

השפעת סידור הטרף וסידור הצמח על הטריפה ניתן לראות השפעה מובהקת לסידור הטרף 

(p<0.001, df=1,106,F=15.75), קהבומ ןפואב ופרטנ ץבוקמ היה ףרטה ןהב תוכרעמב 

שלסידור  עוד ניתן לראות .רזופמה היה ףרטה ןהב תוכרעמב רשאמ היטספא יציב רתוי

 לש העפשה ואין( F=0.805,p=0.371,df=1,106)מת הטריפה הצמח אין השפעה על ר

 תמר לע (p=0.708,F=0.14,df=1,106)אינטראקציה בין סידור הצמח לסידור הטרףה

לפי חלוקה לסידור  בניתוח שונות חד כיווני של השפעת המרחק על הטריפה. הפירטה

ניתן לראות שלא הייתה השפעה למרחק על הטריפה גם כאשר הטרף היה מפוזר  .הטרף

(p=0.217,F=1.65,df=1,48) וגם כאשר הטרף היה מקובץ (p=0.596,F=0.283,df=1,58)  
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שנטרפו כתלות במרחק הביצה ממקור חומר צמחי  מוצג אחוז ביצי האפסטיה 5איור מספר ב

נתונים אלה מתייחסים לזירות בהם (. זירות בהן לא הייתה טריפה כלל לא נכללו בחישוב)

הגרף העליון מציג את הנתונים מהזירה בה . הטרף היה מפוזר והחומר הצמחי מקובץ

זירה זו לא נמצא בניתוח רגרסיה לוגיסטית של הנתונים מ. החומר הצמחי היה קרוב לטרף

בגרף  p= 0.54, (χ2=0.37. )מתאם בין מרחק הטרף מהחומר הצמחי לרמת הטריפה

התחתון מוצגים נתוני הטריפה מהזירה בה החומר הצמחי היה רחוק מהטרף בניתוח 

הועדפו p<0.001, (χ2=16.37) שבאופן מובהקרגרסיה לוגיסטית של זירה זו ניתן לראות 

 .תר לחומר הצמחיביצי האפסטיה הקרובות יו

 

 

שגיאת ±)שעות כתלות בדיאטה המקדימה שקיבלה הפשפשה 9ביצי האפסטיה שנטרפו במשך שיעורי  :3איור 

 .(תקן

 

 

 

A 

B 
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 . בסידורים המרחביים השוניםשעות  17במהלך ( שגיאת תקן±) ביצי אפסטיהשעורי טריפת  :4איור 

 

הגרף העליון מציג את . שיעורי ביצי האפסטיה שנטרפו כתלות במרחק הביצה ממקור חומר צמחי :5איור      

תוויות הנתונים  .קרובוהגרף התחתון מציג את הטריפה בטווח המרחקים ה רחוקהטריפה בטווח המרחקים ה

  הקווים הכחולים מייצגים את אחוז טריפת ביצי האפסטיה .מציגות את כמות ביצי האפסטיה שהיו בכל מרחק

 .מ כאשר הטרף מקובץ"ס 11 -ו 1במרחקים ( שגיאת תקן± )

 

C 

 

BC 

AB 

ABC 

A 

 

A 

C 

 



16 
 

 :ומסקנות דיון

 טריפהבעבודה זו בדקנו את השפעת הפיזור המרחבי של חומרי צמח וטרף על רמת ה

הם משאבי  הנחת היסוד בעבודתנו הייתה שאם חומרי הצמח והטרף. בצרכנים אומניבורים

המרחק בין שני , ים חייבים לעבור ביניהם לעתים קרובותצרכנים אומניבורו, מזון משלימים

 43תזונתי המשאבים צריך להשפיע במידה רבה על יכולתם של הצרכנים לשמור על איזון

ניסוי השפעת היסטורית הדיאטה על רמת תוצאות מ .מזוןה צריכתכתוצאה מכך על כמות ו

חומרי הצמח ו שנקבת האוריוס מושפעת מהיסטורית הדיאטה שלה סיקהטריפה ניתן לה

שהפשפשות שהוזנו על חומר צמחי לפני מכיוון  .עבורה והטרף הם אכן משאבי מזון משלימים

טרפו באופן מובהק ו מהזנה על חומר צמחי בלבדלהן פיצו על החוסר התזונתי שנגרם  הניסוי

מעבר  הובילה למסקנה כיעבודה תיאורטית  .טרףשהוזנו על  האלמאשר  ביצי אפסטיה יותר

למרות שיש עלויות , לשימוש טוב יותר במשאבי מזון ,בסופו של דבר ,מוביל משאבי מזון בין

 gut) מעייםית ימודולצ המכונים כגון שינויים ביכולת העיכול, פיזיולוגיות נלוות לטווח קצר

modulation)44.  האומניבורים מסוגלים לעבור בצורה טובה לא כל פרוקי הרגליים , זאתעם

הם כבר  אליהם ,מזונות מוכריםלהעדיף הצרכנים עשויים , במקרים כאלה .בין מקורות מזון

כאשר לא . Amblyseius swirskiiהודגמה עבור  דוגמה למצב כזה .מותאמים פיזיולוגית

 האקרית טרף וחומר צמחיצרכה ( הוצג לה מזון צמחי או טרף)הוצעה לה בחירה בין מזונות 

גם אם קיבלה דיאטה מקדימה של טרף וגם אם קיבלה דיאטה מקדימה של  באותה מידה

כאשר הוצאו לה שני מקורות המזון ביחד העדיפה האקרית את מקור המזון . חומר צמחי

 Harmoniaדוגמה נוספת נראתה עבור זחלי  .45(זה שהוזנה עליו לפני הניסוי)המוכר 

axyridis תנהגות לה ואבל עבר, לחפש בהרחבה לאחר מפגש עם טרף לא מוכרשיכו שהמ

לאור העלויות הפיזיות שכרוחות במעבר בין  .46כאשר נפגשו בטרף מוכרחיפוש אינטנסיבית 

שעבורם מקורות משלימים מבחינה תזונתית יוכלו  מקורות מזון נצפה שצרכנים אומניבורים

צרכנים , חליפייםלעבור בין מקורות המזון בצורה יותר שטובה מאלו שעבורם מקורות המזון 

  .45כאלו יעדיפו לפעמים להתמחות באופן זמני במקור מזון אחד

בור בין חשיבות הפיזור המרחבי של מקורות המזון נובע מכך שצרכנים אומניבורים צריכים לע

י שמירה על דיאטה מאוזנת של שנ. מקורות מזון משלימים כדי להגיע לדיאטה מאוזנת

שקיבלו שני מזונות לא מאוזנים  Locusta migratoria מקורות מזון משלימים הודגמה על

לעומת חלבון נמוך , חלבון גבוה ותכולת פחמימות נמוכה)אך משלימים  , מבחינה תזונתית

למרות הבדלים בשפע , על צריכת החלבון והפחמימותשמרו ו( ותכולת פחמימות גבוהה

 .42היחסי של שני סוגי המזון
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 :תובנות  טריפה עלו שתיר המשאבים על רמת המתוצאות ניסוי השפעת דגם פיזו

יותר ביצי אפסטיה  באופן מובהקנטרפו )ף יש חשיבות רבה על רמת הטריפה לפיזור הטר( 1

                                                                                            (.מאשר מפוזר כאשר הטרף היה מקובץ

, כשהטרף רחוק מאבקת התירס, על מרחק החומר הצמחי מביצה בודדתבהסתכלות ( 7

  .נמצא יחס הפוך מובהק בין המרחק מהאבקה לבין הסיכוי של ביצת האפסטיה להיטרף

מעבודה שהשתמשה במודל ממוחשב לבדיקת השפעת המרחק והפיזור המרחבי של 

-nutritional state)עבור צרכן אומניבור המושפע מהיסטורית הדיאטה  מקורות המזון

dependent - NSD feeding)48 עלו המסקנות הבאות: 

זו הפוכה  מסקנה. נצרך יותר טרף ככל שפיזור הטרף קרוב יותר לפיזור רנדומלי כך( 1

חשוב . שהתקבלה בניסוי זה שמראה שנצרך יותר טרף כאשר הטרף היה מקובץ מסקנהל

לזכור שזהו מודל ממוחשב שאינו לוקח בחשבון את יכולת האומניבור לחוש בטרף לפני 

  .שהוא נתקל בו או לזכור את מיקומו

הצמחי מקובץ אומניבור אכלו פחות מגושי במערכות בהן הטרף היה מפוזר והחומר (  7

תוצאות מחקר מסקנה דומה התקבלה גם מ. כל שמרחקם מהחומר הצמחי הלך וגדלהטרף כ

 .זה

נראתה טריפה פחותה כאשר החומר הצמחי היה מקובץ וכאשר מקורות המזון היו ( 3

  .שני הפרמטרים האלו לא הראו השפעה על הטריפה במחקר זה. רחוקים אחד מהשני

סיפוק נוזלים  :דוגמהל ,שונותדרכים מסייעת  לטריפה בכ הודגמה צריכה של חומרי צמח

בהם  םבגידולי. 71,6השלמת הדיאטהו 51הגברת הטריפה, 51,49חיוניים לטריפה ועיכול הטרף

ניתן להשלים , על ידי הצמח חסרים או שאינם בעלי איכות מספקתהמסופקים משאבי המזון 

שתילת צמחים שאינם  בעזרתעל ידי גיוון המערכת האקולוגית  57את המשאבים התזונתיים

על ידי גידול או . 54,53נותנים יבול אך מספקים מקורות מזון צמחיים בתוך השדה החקלאי

עם זאת לא  .בהם מקורות מזון אלטרנטיביים לצד יבולים המספקים אותם יםיבולים שחסר

חלקם יכולים להיות לא , כל הצמחים המספקים מקורות מזון יכולים לשמש למטרה זו

שיטה נוספת להשלמת חומרי המזון  . 55או אפילו לדחות אויבים טבעיים םייאטרקטיב

צמחיים מזון  תוספי אספקת .56כותיים או טבעיים בשדהאהחסרים היא ריסוס תוספי מזון מל

תוספת ללא הבחנה של צוף או  ,עם זאת .עילה כדי לשפר את הדברה ביולוגיתי א שיטהיה

 ,הרביבורים מזיקים רבים הם פרוקי רגליים .לפגועעשוי גם  למערכות אקולוגיות אבקה

ולא , כאשר אוכלי העשב .52טבעייםהם הניצול פרחים מאשר אויביבוחלקם יעילים יותר 

ההשפעה נטו על הדברה , מרוויחים מן הצוף או מקורות האבקה הזמינים, היריבים שלהם
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התאמתם  בנוגעם בעיה אפשרית זו נמנעת על ידי בדיקת פרחי. יכולה להיות שלילית

  .59,58חרקים המשמשים להדברה ביולוגיתל

טורפים של  טריפהשל מזונות משלימים על ה המרחק והפיזור המרחבישל  הבנת ההשפעה

 העולה ממחקרנו למסקנה השנייה. כאמצעי הדברה ביולוגית תעלה את יעילותם אומניבורים

יש חשיבות רבה יותר בהקשר זה מכיוון שקשה לשלוט על הפיזור המרחבי של מזיקים בתוך 

תוספי מזון צמחיים יכולים להיות מופצים באופן שמגדיל את , עם זאת. החלקה החקלאית

כיום נהוג לרסס את כל את תוספי המזון על כל השדה  .התועלת לצרכי הדברה ביולוגית

ת הפיזור המרחבי של משאבי מזון יכולה להביא לחיסכון והבנה טובה יותר של השפעו

 .במשאבי מזון שמרוססים לשווא בנוסף לשיפור היעילות של האויבים הטבעיים

     

  



19 
 

 :רשימת ספרות

 

1) Coll M., Guershon M. 2002. Omnivory in terrestrial arthropods: Mixing plant and 

prey diets. Annual Review of Entomology 47:267-297  

2) Polis G.A., Strong D.R. 1996. Food web complexity and community dynamics. The 

American Naturalist 147:813–84  

3) Wäckers F.L., van Rijn P.C.J., Bruin J. 2005. Plant-provided food for carnivorous 

insects: a protective mutualism and its applications. Cambridge University Press, 

Cambridge  

4) Coll M. 1998. Living and feeding on plants in predatory Heteroptera. In Predatory 

Heteroptera Their Ecology and Use in Biological Control. Annals of the Entomological 

Society of America 89–129  

5) Sanchez J. A. 2008. Zoophytophagy in the plantbug Nesidiocoris tenuis.            

Agricultural and Forest Entomology 10(2):75-80  

6) Lundgren J.G 2009. Relationships of Natural Enemies and Non-prey Foods, 

Springer International, Dordrecht. 453  

7) Simpson S.J., Clissold F.J., Lihoreau M., Ponton F., Wilder S.M., Raubenheimer D. 

2015. Recent advances in the integrative nutrition of arthropods. Annual Review of 

Entomology 60:293-311  

8) Eubanks M.D., Styrsky J.D. 2005. Effects of plant feeding on the performance of 

omnivorous "predators". In: Plant-Provided Food for Carnivorous Insects: Protective 

Mutualism and Its Applications. Cambridge University Press, Cambridge 148-177 

9) Singer M.S., Bernays E.A. 2003. Understanding omnivory needs a behavioral 

perspective. Ecology 84:2532-2537  

10) Pearson R.E.G., Behmer S.T., Gruner D.S., Denno R.F. 2011. Effects of diet quality 

on performance and nutrient regulation in an omnivorous katydid. Ecological 

Entomology 36:471-479 

11) Eubanks M.D., Denno R.F. 2000. Host plants mediate omnivore-herbivore 

interactions and influence prey suppression. Ecology 81:936-947  

12) Van Rijn P.C.J., Sabelis M.W. 2005. Impact of plant-provided food on herbivore-

carnivore dynamics. In: Plant-provided food for carnivorous insects: Protective 

mutualism and its applications. Cambridge University Press, Cambridge 223-266  

13) Naranjo S.E., Gibson R.L. 1996. Phytophagy in predaceous heteroptera: Effects 

on life history and population dynamics. In: Zoophytophagous Heteroptera: 

Implications for life history and integrated pest management. Thomas Say 

Publications in Entomology, Lanham, Maryland 57-93  



71 
 

14) Waldbauer G.P., Friedman S. 1991. Self-selection of optimal diets by insects. 

Annual Review of Entomology 36:43-63  

15) Bernays E.A., Bright K.L., Gonzalez N., Angel J. 1994.  Dietary mixing in a 

generalist herbivore - tests of two hypotheses. Ecology 75:1997-2006      

16) Eubanks M.D. 2005.  Predaceous herbivores and herbivorous predators: the 

biology of omnivores and the ecology of omnivore-prey interactions. In: Ecology of 

predator-prey interactions. Oxford University Press, New York 3-16 

17) Gillespie D.R., van Laerhoven S.L., McGregor R.R., Chan S., Roitberg B.D. 2012. 

Plant feeding in an omnivorous Mirid, Dicyphus hesperus: why plant context matters. 

Psyche 2012:1-12  

18) Lundgren J.G., Moser S.E., Hellmich R.L., Seagraves M.P. 2011. The effects 

of diet on herbivory by a predaceous lady beetle. Biocontrol Science 

and Technology 21: 71-74  

19) Schuldiner-Harpaz T.  Coll M. 2017. Effect of Diet History on Prey and 

Pollen Food Choice by Two Lady Beetle Species Journal of Insect 

Behavior 1-7  

 .20) Van Rijn P.C.J., Van Houten Y.M., Sabelis M.W. 2002. How plants benefit 

from providing food to predators even when it is also edible to 

herbivores. Ecology 83:2664-2679  

21) Put K., Bollens T., Wackers F.L., Pekas A. 2012. Type and spatial 

distribution of food supplements impact population development and 

dispersal of the omnivore predator Macrolophus pygmaeus (Rambur) 

(Hemiptera: Miridae). Biological Control 63:172-180  

22)Eifler D. A., Eifler M. A. 1999. The influence of prey distribution on the 

foraging strategy of the lizard Oligosoma grande (Reptilia: Scincidae). 

Behavioral Ecology and Sociobiology 45:397-402  

23) Groenteman R., 2004. Intraspecific and intraguild effects on egg deposition by 

Orius Reuter. MSc Thesis, The Hebrew University of Jerusalem  

24) Alauzet C., Dargagnon D., Malausa J. C. 1994. Bionomics of polyphagous 

predator: Orius laevigatus. Entomophaga 39:33-40  

25) Hafez M., Hamed K. E. M., Ezz A.I. 1968. Comparative studies on the morphology 

of the adult females of Orius albidipennis (Reut.) and Orius laevigatus (Fieb.) 

(Hemiptera: Anthocoridae) Bulletin of the Entomological Society of Egypt 52:505-511  

26) Herring J.L. 1966. The genus Orius of the western hemisphere (Hemiptera: 

Anthocoridae). Annals of the Entomological Society of America 59:1093- 1109  

27) Pericart J., Halperin J. 1989 The Anthocoridae of Israel (Heteroptera).  

Phytoparasistica 17:91-99  



71 
 

28) Tawfik M.F.S., Ata A.M. 1973. The life history of Orius laevigatus. Bulletin of the 

Entomological Society of Egypt 145-151  

29) Tawfik M.F.S., Ata A.M. 1973. Comparative description of immature forms of 

Orius albidipennis and Orius laevigatus. Bulletin of the Entomological Society of 

Egypt 57:73-77  

30) Cohen A. C. 2000. How carnivorous bugs feed. In Heteroptera of Economic 

Importance CRC Press, Boca Raton 563-570  

31) Kiman Z. B., Yeargan K.V., 1985. Development and reproduction of the predator 

Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) reared on diets of selected plant material 

and arthropod prey. Annals of the Entomological Society of America 78:464-467  

32) Vacante V., Coccuza G. E.,Clercq P. De., Veire M., Tirry L. 1997. Development and 

survival of Orius albidipennis and O. laevigatus (Hemiptera: Anthocoridae) on various 

diets. Entomophaga 42:493- 498  

33) Coll M., Ridgway R. L. 1997. Functional and numerical responses of Orius 

insidiosus (Heteroptera: Antocoridae) to its preyin different vegetable crops. . Annals 

of the Entomological Society of America 88:732-738  

34) Malasis M.H., Ravensberg W. J. 1992. Knowing and recognizing the biology of 

glasshouse pests and their natural enemies. Koppert, B.V. Berkel en Rodrijis, The 

Netherlands 110  

35) Zaki F. N. 1989. Rearing of two predators, Orius albidipennis and Orius laevigatus 

on some insect larvae. Journal of Applied Entomology 107:107-109  

36) Riudavets J., Gabarra R., Castane C. 1993. Frankliniella occidentalis predation by 

native natural enemies. IOBC WPRS Bulletin 16:137-140 

37) Gitonga L. M., Overholt W. A., Lohr J. K., Magambo  J. K., Mueke, J. M. 2002. 

Functional respons of Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to 

Megalurothrips sjostedti (Thysanoptera: Thripidae). Biological Control 24:1-6  

38) Glikeson L. A., Morewood W. D.,Elliot. D. E. 1990. Current status of biological 
control of Thrips in Canadian greenhouses with Amblyseius cucumeris and Orius 
tristicolor. IOBC WPRS Bulletin 13:71-75 

39) Cocuzza G.E., Clerq P. De., Veire M., Cock A. D., Degheele D., Vacante V. 1997. 
Reproduction of Orius laevigatus and Orius albidipennis on pollen and Ephestia 
kuehniella eggs. Entomologia Experimentalis et Applicata 82:101-104 

40) Gonzales D., Wilson L. T. 1982 A food web approach to economic thresholds: a 

sequence of pests/predators arthropods on California cotton. Entomophaga 27:31- 

41 

41) Awadalla K. T., El- Dakroury M. S. T., El Heneiedy A. H., Abbas M. S. T. 1977  A 

study on the efficiency of Orius albidippenis  (Reut) when fed on either eggs or newly 

hatched larve of Helicoverpa armigera. Agricultural Research and Reviews 55:79-85 



77 
 

42) Divssevelt M., Altena K., Avevsberg W. J. 1995. Comparison of different 

Orius species for control of Frankliniella occidentalis in glasshouse 

vegetable crops in the Netherlands. Mededelingen Faculteit 

Landbouwkudige en Toegepaste  Biologische Wetenoschappen 

Universiteit Gent 60:839-845 

43) Behmer S.T., Cox E., Raubenheimer D., Simpson S.J. 2003.  Food distance 

and its effect on nutrient balancing in a mobile insect herbivore. 

Animal Behaviour 66:665-675  

44) Whelan C. J., Brown J. S., Schmidt K. A., Steele B. B., Willson M. F. 2000. 

Linking consumer-resource theory and digestive physiology: 

Application to diet shifts. Evolutionary Ecology Research 2:911–934  

45) Schuldiner-Harpaz T., Coll M., Weintraub P.G. 2016. Prey and Pollen Food 

Choice Depends on Previous Diet in an Omnivorous Predatory Mite. 

Environmental Entomology 45:995–998 

46) Ettifouri M., Ferran A. 1993. Influence of larval rearing diet on the 

intensive searching behavior of Harmonia axyridis [Col.: Coccinellidae] 

larvae. Entomophaga 38:51–59 

47) Behmer S.T., Raubenheimer D., Simpson S.J. 2001. Frequency-dependent 

food selection in locusts: a geometric analysis of the role of nutrient 

balancing. Animal Behaviour 61:995-1005 

48) Schuldiner-Harpaz T. 2017. Feeding on Prey and Plants by Omnivorous 

Consumers: Performance, Foraging, and the Influence of Resource 

Distribution. PhD Thesis, The Hebrew University of Jerusalem 

49) Gillespie D.R., McGregor R.R. 2000. The functions of plant feeding in the 

omnivorous predator Dicyphus hesperus: water places limits on 

predation. Ecological Entomology 25:380-386 

50) Sinia A., Roitberg B., McGregor R.R., Gillespie D.R. 2004. Prey feeding 

increases water stress in the omnivorous predator Dicyphus hesperus. 

Entomologia Experimentalis et Applicata 110:243-248  

51)  Hulshof J., Linnamäki M. 2002. Predation and oviposition rate of the 

predatory bug Orius laevigatus in the presence of alternative food. 

IOBC WPRS Bulletin 25:107-110 

52) Messelink G. J., Bennison J., Alomar O., Ingegno B. L., Tavella L., Shipp L., 

Palevsky E., Wäckers F.L. 2014. Approaches to conserving natural 

enemy populations in greenhouse crops: current methods and future 

prospects. Biological Control 59:377–393 

53) Gurr G. M., Wratten S. D., Tylianakis J., Kean J., Keller M. 2005. Providing 

Plant Foods for Insect Natural Enemies in Farming Systems: Balancing 



73 
 

Practicalities and Theory. In “Plant-Provided Food for Carnivorous 

Insects: A Protective Mutualism and its Applications. Cambridge 

University Press, Cambridge 326-347 

54) Landis D. A., Wratten S. D., Gurr G. M. 2000. Habitat management to 

conserve natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annual 

Review of Entomology 45:175-201 

55) Wäckers F. L. 2004. Assessing the suitability of flowering herbs as 

parasitoid food sources: Flower attractiveness and nectar 

accessibility. Biological Control 29:307-314 

56) Wade M.R., Zalucki M.P., Wratten S.D., Robinson K.A. 2008. Conservation 

biological control of arthropods using artificial food sprays: current 

status and future challenges. Biological Control 45:185–199 

57) Romeis J., Städler E., Wäckers F. L. 2005. Nectar and Pollen Feeding by 

Adult Herbivorous Insects. In “Plant-Provided Food for Carnivorous 

Insects: A Protective Mutualism and its Applications”. Cambridge 

University Press, Cambridge 178-220 

58) Wäckers F. L., Björnsen A., Dorn, S. 1996. A comparison of flowering 

herbs with respect to their nectar accessibility for the parasitoid 

Pimpla turionellae. Proceedings of Experimental and Applied 

Entomology 7:177-182 

59) Patt J. M., Hamilton G. C.,Lashomb, J. H. 1997. Foraging success of 

parasitoid wasps on flowers: interplay of insect morphology, floral 

architecture and searching behavior. Entomologia Experimentalis et 

Applicata 83:21-30  

   

 




