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כל    זה קוטל פטריות חדיש   
 הזמזום 

. 

 Ars Technica -דש מומח בלוגמאת רחל פריץ. 

 

 
 (Monarda fistulosaניזונה מברגמוט פראי ) ,חלודה עם אבקה בומבוסת דבור

 Kim Mitchell; USFWS תצלום:
 

בהתאמה אישית  וצריםמישעירות ה  הםישל דבורים ורגל יםמטושטשה יםצהובה יםגופה
דבר  -את האבקה הצהובה ביעילות רבה יותר  הפיץאבקה. שום דבר לא יכול ל איסוףל
בעונת . מסחריות בכל עונת גידול הכוורות את ה פזריםמכשהם   ,היטבמכירים החקלאים ש

בכדי להמשיך במסעם נוספים מטענים יוטענו בדבורים  וה, יתכן הנוכחי הגידול של הסתיו
 הדברה.חומרי : להאבקת פרחים

  יםלראשונה עם דבור שמופץ אורגניההדברה  תכשיראישר את   EPA -באוגוסט, ה 28 -ב
נבגים של פטרייה טבעית   כילשמ Vectorite))פטריות בשם וקטוריט קוטל -לשוק האמריקני 

 יםהמארח יםלצמח לחלוטין המזיק האינפטריה זו  CR-7 (Clonostachys rosea)בשם 
לפטריות אחרות, פחות תמימות. הוא אושר למגדלים   נתכמתחרה עוי ת, ומתפקדהשל

 מסחריים של גידולים פורחים כמו אוכמניות, תותים, שקדים ועגבניות. 

https://arstechnica.com/science/2019/10/now-available-in-the-us-a-pesticide-delivered-by-bees/
https://www.fws.gov/midwest/endangered/insects/rpbb/factsheetrpbb.html


ויקי   מרומקומית", א בהתאמה יתא מחקה "מערכת טבעושל וקטורייט הוא בכך שה ויופי 
. "זה פיתול מעניין ... שבו הטיפול  Pollinator Partnership Canadaוויצ'יק, מנהל חברת 

 שלך." בפועל הנשאבבריאותו של המאביק הוא חיוני באמת מכיוון שהוא ה

 טרמפיסט

דבורי  דבורי דבש לשדות ו -חקלאים ברחבי העולם מאביקים את יבולם בכוורות שכורות 
עסק גדול. חקלאי השקדים בקליפורניה לבדם שוכרים מעל מיליון   ולחממות. זה בומבוס

 כדי להאביק את העצים שלהם מדי שנה.בכוורות מסחריות 

, הן עוברות דרך מגש להאבקהיוצאות דבורים  הבמערכת זו. לפני שמשתלב היטב  וקטוריט
אבקה שהוצב ביציאה מהכוורת. ואז הדבורה רק צריכה לעשות את מה שהיא עושה הכי 

בורי  . גם דמשתחרר תכשיר ההדברהטוב. בכל פעם שהדבורה נוחתת על פרח, קצת מ
 מטר מכוורתם.  400להפיץ וקטוריט עד   יםוגם דבורי הדבש מסוגל בומבוס

את עצמו במהירות בתוך הצמח, ומקים   מיעטמ CR-7הדבורים,   הוא מועבר על ידישלאחר 
)עובש  Botrytis cinereaמערכת הגנה טבעית מפני מחלות פטרייתיות נפוצות הכוללות 

אלה או מספר פתוגנים אחרים   םם נבגי)עובש לבן(. א Sclerotinia sclerotiorum -אפור( ו
חוסם את התפתחותם. מכיוון שדבורים תמיד מחפשות אחר   CR-7נוחתים על הצמח, 

מוקדם יותר    תיהפטריי התכשירפרחים שפרחו לאחרונה, יש להן סיכוי גבוה יותר לספק את 
 מסורתיות, מה שמגביר את יעילותו.  קונבנציונליותמשיטות ריסוס 

א אופציה נהדרת לחקלאים אורגניים, אך אשיש מאליק י, הותמכונ ן, כפי שהנשאיות דבורים
(( Ashish Malik  מקווה שגם חקלאים קונבנציונליים יאמצו את הטכנולוגיה. מאליק, מנכ"ל

, אמר כי  Bee Vectoring Technologies))בי ווקטורינג טכנולוגיות ,טהוקטורי יצרנית 
גידולים פורחים כמו תותים, חמניות ושקדים הם מועמדים אידיאליים מכיוון שדבורים כבר  

תהיה  אלהחלק מרכזי במודל העסקי שלהן. אם החקלאים אכן יאמצו את המערכת,  מהוות
על הסביבה",  ה"כמעט ולא משפיעהנשאית הדבורה . מקומיים גם חדשות טובות למאביקים 

פוד קנדה. חומרי ההדברה הטבעיים  -אגרי של ותחממהרוזלין לאב, אנטומולוגית  תמרוא
 טבע." ב נפוציםעצמם, אמרה, "בכל אופן שדבורים מסוגלות להפיץ בלי לפגוע ב

 יעילות גבוהה

 ההשוואתיתגם לחסוך למגדלים כסף בטווח הארוך בגלל היעילות  ותיכולנשאיות דבורים 
. "אתה בעצם מספק כמויות קטנות מאוד באופן ממוקד מאוד." ( Labbé), אמר לאבההןשל

  Beauveria bassianaבניסויים קנדיים בהם הדבורים הפיצו חומר הדברה אורגני בשם 
מחומר ההדברה ביחס לשיטות  1.3%לי חממה כמו עגבניות ותותים, היה צורך רק לגידו

דורש  CR-7, בינתיים, טוענת כי וקטורייט עם  Bee Vectoring Technologiesהמסורתיות. 
כדי להיות  בססים באופן מסורתי ורק"ג של חומרי הדברה שמ 0.45כפית אחת בלבד לכל 

יש יתרונות נוספים, כולל סיכונים בריאותיים נמוכים יותר   טדברה וקטוריהה יעילים. לחומר
 לחקלאים.

ות "לא יעבוד במחלהתכשיר הנישא על גבי דבורים אבל הם לא יחליפו ריסוס לחלוטין. 
ת שורשים", אמר מאליק. סביר ות עלים או מחלו, או מחליםת בעונה בה כבר אין פרח ומאוחר

ו תירס וסויה שאינם משתמשים להניח כי הטכנולוגיה לא תאומץ על ידי מגדלי גידולים כמ
 כבר בכוורות מסחריות לצורך האבקה.

הוא כלי חדש ומלהיב שיכול לעבוד היטב   דבורים, א על ידיתכשיר הנישוויצ'יק ולבה אמרו כי 
 IPM -. חקלאים המשתמשים ב(IPMהדברה משולבת)עם פרקטיקה חקלאית ישנה המכונה 



את עלויות והשפעות מיישמים אמצעים בעלי השפעה נמוכה על פי הצורך, וממזערים 
שליליות על הסביבה ובריאות האדם. "התיאוריה של שימוש בבקרה ביולוגית אינה דבר 

 לנקוט בגישה זו."  מהעצו דחיפהה יתהי 70-וה  60-חדש", אמר ווויצ'יק. "בשנות ה 

שלהם,   IPM -דבורים באסטרטגיית ה יר הנישא על ידיתכשעבור חקלאים שרוצים לשלב 
דר האפשרויות הנוכחי. "מגדלים רוצים להיות המחסום הגדול ביותר לאימוץ הוא היע

כדי להיות מסוגלים לתקוף מזיקים מסוג אחר",  ותשונ אפשרויותמסוגלים לבחור מבין מספר 
 מר לאבה, כולל חרקים או מגוון רחב יותר של מזיקים פטרייתיים. וא

  נישאים על ידיחומרי הדברה יש רישויים לקנדה, האיחוד האירופי וכעת ארה"ב בעד כה, רק 
שאושרו בכל מדינה יכולים רק להגן   תכשירי ההדברהמסחריים.  גידוליםם המאושרים לדבורי

של קנדה, למשל, מגן מפני מזיקים   Beauveria bassianaמפני קומץ איומים פוטנציאליים. 
סים וכנימות אך לא פתוגנים פטרייתיים כמו עובש אפור. אולם מאליק פבחרקים כמו תרי 

וב במדינות אחרות, והחברה שלו חוקרת נבגים פטרייתיים  מקווה כי וקטוריט יאושר בקר
, ולהגן מפני מערך רחב יותר של פתוגנים  CR-7וחיידקיים נוספים שיכולים לעבוד לצד 

 חרקים.  פטרייתיים כמו גם מזיקי

כטכנולוגיה  י הדברה נשאיות תכשירדבורים בהעיתוי שלהם עשוי להיות נכון. "יש הרבה עניין 
 .של המגדלים", אמר לאבה

 Ars Technica  במקורמאמר זה פרסמה  
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