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  תקציר

בגפנים המתות . עד כדי מוות, ה יותר מעשר שנים נתגלו בערבה גפנים הסובלות מעקהז .הצגת הבעיה

ור זנראה נזק נבירה דמוי חיגור רחב ועמוק שנוצר על ידי כרסום הזחלים שהפרשותיהם נמצאו בא

 של רקמת קאלוס  שאינה מצליחה לסגור את האיזור המחוגר ונגרמת שהנבירה כזו גורמת להפר. הנבירה

ור הקאלוס בגזע הגפן הוגדרו כשייכים לשני אז וזחלים שנאספו מםגלמי.  בצמחםמעבר המוטמעיפגיעה ב

.  Lamoria sp. (Pyralidae) - ו   Stathmopoda auriferella (Stathmopodidae)שונים  מינים

  ..Lamoria spמהביצים שנאספו מתחת לקליפה התפתחו רק 

נלמדה על ידי ניטור שבועי  של הבוגרים  Lamoria sp הפנולוגיה של המזיק. מהלך ושיטות העבודה

 בניסיון לבודד את גורמי הנזק האפשריים נערך . במלכודות אור וניטור שבועי של הזחלים בגזע הגפן

 על ביוטיים-גורמים או תניסוי בבית רשת על גפנים מהזן פרלט ובו נבדקה השפעת כנימות קמחיו

 הביצים ונוכחות כנימות קמחיות אולחו תלבדוק את הקשר בין הטל כדי  .התפתחות הזחלים והנזק לגזע

חלים ובוגרים ז . והגפנים נחשפו לאילוח אקראי של העשיםת מספר גפנים בכנימות קמחיות רשבבית ה

  . סיון להקים גידול מבוקר של המזיק להמשך ניסויי המעבדהישנאספו בכרם הובאו למעבדה בנ

   .כנימות קמחיות נבדקה במעבדה בכלובים סגורים יצרותי דבש שמהזיקה של הזחלים והבוגרים לטל

  

 - ביותר הוא ה אולם המין השכיח,  של מיני עשים נלכדו במלכודותברמספר .  תוצאות עיקריות

Lamoriaפרטים מהסוג מעט נמצאו .  שהגדרתו לרמת המין טרם הושלמהStathmopoda .בוגרים ,

אוכלוסיית   .  היום ועד2003 יוניבתחילת הניטור מנמצאו בכרם    Lamoriaזחלים וגלמים של , ביצים

, ביצים וזחלים,  על אף אילוחים חוזרים ונשנים של בוגריםבית הרשתבלא התבססה   Lamoria -ה

בבדיקת .  ולאילוח לא מבוקר של כנימות ועשים אחרים לזרימת אוויר בית הרשת נתחופתיחת, לפיכך

חיגור ה במקום :זחלים של עש במקומות האופיניים לאילוח בכרם מעטהגפנים בבית הרשת נמצאו 

 Lamoriaלא נמצאו זחלים של ו Stathmopoda auriferella -עשים אלו הוגדרו כ. בהסתעפות הבדיםו

sp.  .העדר סגירה מלאה של  ,ינית המיוחסת לפעילותם של הזחליםיאופהה התופעה י גפנים נראתתבש

 שתי הגפנים.  או סימניהם זחלים שם לא נמצאואולם, לאורך הגזע" ערוץ"הקליפה מסביב לגזע ויצירת 

 גידול של הוקם. משךנ ברשת צפופה למניעת חדירה של חרקים והמעקב אחת התפתחות הנזק נעטפו

Lamoria  פותחו ,מצעי מזון שונים על )יולריה ספלארסק(רותים להגנת הצומח יבתנאי מעבדה בש 

 מבוקרותידול של קבוצות גיל געם אפשרות ל, יום של המזיק מביצה לבוגרפרוטוקול גידול המאפשר ק

  . לשימוש על פי צרכי הניסויים השונים

. לה במקומות מתוקים יותר מאשר במקומות שאינם מתוקיםהט נמשכות ל.Lamoria sp נקבות של 

עם סימנים של טל זחלים אך הם מעדיפים ענפים . אולם ההטלה לא מוגבלת רק למקומות בהן יש מתיקות

  .דבש אולם יכולים להתקיים גם ללא טל דבש

 גורם ,)נבירת הזחלים( ביולוגי גורם  שילוב שלינראה כי הנזק לגפן נוצר על יד .מסקנות והמלצות

הוא הגורם למות , השלושה נראה שהשילוב של .)חיגור( וגורם אנושי פיזיולוגי הנובע מתנאים סביבתיים

   .הגפן
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   מבוא 
עד , בשנים האחרונות נמצאה בערבה הדרומית והצפונית תמותה ההולכת וגוברת של גפנים

בנזק מנבירה קשה של נראה כי תמותת הגפנים קשורה .   מהגפנים בכרמים מסויימים20%-למעלה מ

מפריע  כראוי השאינו נסגר נבירה זו גורמת ליצירת חיגור רחב. קמת הקמביוםעד לר ת הגזעבקליפזחלים 

פטריות  ,נוסף לכךב.  מעל הקלוס ומתהתלאחר זמן מה הגפן מתייבש .להולכת מוטמעים תקינה בגפן

  .מחישות את תהליך ההתנוונות של הגפן באיזור הנבירהמתישבות ה) אספרגילוס(ספרופיטיות 

לא רגולרית נראית התעבות  , בו נערך חיגור מדי שנה,בזן פרלט) 1:  (צורות אופינייותלתופעה שתי 

(callus)נוצרת התעבות דומה של קלוס לאורך הגזע, שאינו מחוגר, בזן סופריור) 2(   באזור החיגור 

יחד טריים של נבירה וגללים של זחלים או מנים ישנים  בשני המקרים באזור הקלוס נראים סי. ")ערוץ("

     .נוכחות רבה של כנימות קמחיותעם 

והובאו לאורך הגזע " ערוצים"ה הקלוס במקומות החיגור או מאזורמספר גלמים וזחלים נאספו 

מרבית הזחלים : הזחלים והגלמים הוגדרו כשייכים לשני מינים שונים.  חלהגדרה בשירותים להגנת הצומ

 Stathmopoda auriferella  -  ומיעוטם כLamoria Sp (Lepidoptera: Pyralidae( -הוגדרו כ

(Lepidoptera: Stathmopodidae)  .  

, מנגו,  הדרים כמזיקים לעצי פרי כמובמזרח הרחוק  ידועיםStathmopodidae -ה משפחת

המזיק  עובר את החורף ,  השונים מהמין המקומי בערבה,Stathmopoda מינים מהסוג   .וקיווי אפרסמון

  לא נמצא בספרות תאור של .ל  הפונדקאיכגולם ונמצא בדרך כלל בחלקים המחורצים שבגזע ובענפים ש

, בהודו אולם ידוע כי הוא נמצא ,Stathmopoda auriferella  המין המקומיהביולוגיה או הפנולוגיה של

 במצריים הוא מופיע ,בהודו מוזכר העש בהקשר לנזק שגורמים הזחלים לבד היוטה .מצריים וקוריאה

בסקירת . אין מידע על עש זה כמזיק לגפן. כמזיק של תפוזים ומנגו ובקוריאה גורם העש נזק כבד לקיווי

 איזכור השנים האחרונות לא נמצא  כל 30 -  מ(Agricula, Cab, Web of Science)הספרות המדעית  

  . sp.  Lamoria  -למין המזיק השני שנמצא בערבה ה

 sp.   Lamoria  - ו S. auriferella לאמת את ההבחנה כי  היא, ראשית לכל ,מטרת המחקר

   .ללמוד את הביולוגיה והפנולוגיה של העשיםו העשים האחראים לנזק הגורם לתמותת הגפנים, אכן, הם

  

  וחומריםשיטות 

  .סקר של העשים בכרם. 1

 ם אחת לשבוע למשך לילה אחד בלבד בכר2003 באוקטובר 30 - ליוני ל14- בין המלכודת אור הוצבה

   . על פי הסוג ונספרו במלכודת הפרפרים מוינום בוקר ע.  בזן סופריור,באילות

  
  פנולוגיה של העשים בכרם. 2

עילות של הבוגרים נבדק על ידי זמן הפ  .סופריורו פרלט :שני זניםבבאילות ערך בכרם נהמחקר 

ביצים , ערך ניטור של זחליםנאחת לשבוע . בשני הזנים , אחת לשבוע, שהונחו ללילה אחדמלכודות אור



 4

בשירותים גידול מעבדתי הגדרה ו לובאוה וספרונהזחלים  .בכל אחד מהזנים גפן יגזע 15ובוגרים על 

  כאשר התאריכים ANOVA   ידי ן הזנים נבחנה על ההעדפה של הבוגרים בי . בית דגן, להגנת הצומח

מבחן דומה נערך גם לנוכחות .  נבחנה האינקטרציה בין השנים השונות והזנים. ים משמשים כחזרותנהשו

  .  השונותהזחלים בגזע הגפנים

 

  אילוח מכווןבדיקת גורמי הנזק על ידי  . 3

ניטעו גפנים מהזן פרלט  ,בה דרומית ביוטבתהערפ "ו בחלקת הניסוי של מ,שני בתי רשת סמוכים זה לזהב

  .ללימוד הנזק שנגרם על ידי העשים על ידי אילוח מכווןהוקדשו ש

  : בזן פרלט על הווצרות הקלוס בנוכחות זחלים ובהעדרםהשפעת החיגור. א

  .כנגד חדירת חרקים, ומקום החיגור נעטף ברשת צפופה, חיגור חלקי,  גפנים חוגרו8

    נסגרהמקום החיגור והרשתעל ,  זחלים שנאספו מגפנים בכרם10 -אולחו ב גפנים 4  

    רשת ללא אילוח בזחליםב נעטפו  גפנים 4  

  .כנגד חדירת חרקים,  ברשת צפופהוהגזע נעטף,  גפנים לא חוגרו8

   זחלים שנאספו מגפנים בכרם והרשת נסגרה 10 -אולחו ב גפנים 4  

  .ףללא טיפול נוס הפפו ברשת צפוט גפנים נע 4  

  . בהגמעת קונפידורכל הגפנים טופלו נגד כנימה קמחית

  

  .התפתחות הקאלוס על השפעת הכנימה הקמחית. ב

   ללא טיפול נוסף , גפנים רוססו כנגד כנימה קמחית 7  

  .  גפנים התפתחו כנימות קמחיות ללא הגבלה7  

  . נוסףלגפנים נגזמו כנהוג ללא טיפוכל ה

  

 ונערכה חזרה על ולחדירת כנימות קמחיות ומזיקים לזרימת אוויר  נפתחו שני בתי הרשתלאחר שנה .ג

  :כאשר, הטיפולים מהשנה החולפת

  חיגור חלקי,  גפנים חוגרו8

  לא נעטפו ברשת  גפנים4  

  . צפופהמקום החיגור נעטף עטפו  ברשת , גפנים4  

   גפנים לא חוגרו8

  לא נעטפו ברשת גפנים 4  

  . גפנים נעטפו ברשת צפופה 4  

  . כל הגפנים טופלו נגד כנימה קמחית
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  השפעת הכנימה הקמחית על פיזור הביצים והזחלים. 4

  .מחיותבנוכחות כנימות קבחינת ההעדפה של הנקבה להטיל   .א

דופן אחת של על . מ עטופים ברשת צפופה עמידה לחרקים" ס40X60X40כלובי פלסטיק הניסוי נערך ב

בסמוך לענפים . טל דבש שנלקחו מהכרם באילות ענפים מאולחים בכנימה קמחית ו3הכלוב הונחו 

טילות בין ניסויים הקדמיים הראו שהנקבות מ(לצורך הטלה  , דפי נייר מגבת מקופלים3 הוצמדו לדופן

 ענפים נקיים מכנימה קמחית ומטל דבש 3מ הונחו " ס60  בדופן המנוגדת במרחק של ).קיפולי הנייר

 בצלחת פטרי נח הובמרכז הכלוב.  דפי ניר מגבת מקופלים3ובסמוך להם הוצמדו  )ורמים זנשטפו במים(

נאספו כשעתיים קודם  נקבות ש10רו רשוחבמרכז הכלוב  . במים ללא סוכרספוגהצמר גפן פיסת קטנה 

נערך .  אחת מדפנות הכלוב בכל  והענפים על הניירותהתטולות נספרו ימים 7לאחר . לכן מהכרם באילות

לבחון אם קיימת העדפה של הנקבות להטיל בסמיכות לכנימות  כדי  על מספר התטולות T-testמבחן 

   .אם לאוקמחיות וטל דבש 

  

 .ים בכנימות קמחיות וטל דבשלענפים מאולחבחינת ההעדפה של הזחלים   .ב

 של גפן ענפים  .מ עטופים ברשת צפופה עמידה לחרקים" ס40X60X40כלובי פלסטיק הניסוי נערך ב

 אחת של סמוך לדופן שהובאו כשעתיים קודם לכן מהכרם הוצבו ות וטל דבש ימאולחים בכנימות קמח

 זחלים בני גילים 10. ת של הכלובהמנוגדסמוך לדופן  נקיים מכנימות וטל דבש הונחו ןענפיםהכלוב 

 שעות נספרו הזחלים 24 לאחר .  הכלובזשנאספו כשעתיים קודם כן מהכרם באילות הונחו במרכ, שונים

נערך כדי להשוות את מספר הזחלים    T-testמבחן .  ובקרבתם בכל אחת משתי פינות הכלובהענפיםעל 

  .והזרדים הנקיים" מתוקים"על הזרדים ה

  

  תוצאות

דיגום שבועי של עשי הלילה שנמשכו לאור ונתפסו במלכודת עולה כי מספר  .סקר של העשים בכרם. 1

 מעט ).2003 אוקטובר –י ליו( במשך כל תקופת המדגם   Lamoriaהפרטים הרב ביותר שייך לסוג 

מכאן התמקד המחקר  .)1איור (  מצאו במלכודות אלונ Stathmopodaמאוד פרטים השייכים לסוג   

 .Lamoria sp– ץופבפנולוגיה של העש הנ

  

 פנולוגיה . 2

  .Lamoria sp  בוגרים של נמצאו , בלבד אחדללילה ,דות אור שהוצבו בכרם אחת לשבועומלכ .בוגרים

 בשתי שנות ,אוגוסט-יולי ,ייה הגבוה ביותר נמצאה בחודשי הקיץהאוכלוס. הגפן בכל השנה בשני זני

שיא . )מרץ-דצמבר(חודשי החורף גם ב ,אבל קיימת,  יחסית נמוכהאוכלוסייההכאשר , המחקר

 .)2איור  (האוכלוסייה בשנה הראשונה למחקר היה כמעט פי שניים מגודל האוכלוסייה בשנה העוקבת 

עולה כי יש הבדל מובהק בין ) כל דגימה שבועית משמשת כחזרה (מהשוואת מספר הבוגרים בין הזנים

 בוגרים כאשר באופן מובהק יש יותר ,מספר הבוגרים בסביבת הזן סופריור למספרם בסביבת הפרלט
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נמצאה השפעה מובהקת של השנים  לא , (Anova, F=1.92, P>0.05)בסופריור  מאשר בפרלט 

  .  נמצאה אינטרקציה בין השנים ובין הזניםלאו (F=2.01, P>0.05)השונות של המחקר 

 

 כל הביצים נאספו יחד עם קליפת העץ העליונה והובאו למעבדה בשירותים להגנת הצומח של .ביצים

תמונה  ( .Lamoria spמהביצים הגיחו רק זחלים ובוגרים שהוגדרו כ . משרד החקלאות לגידול ולהגדרה

 שייכים לסוג כ,חר גיחת הזחלים וההתפתחות לבוגרים לא,לא נאספו בשדה כלל ביצים שהוגדרו .)1

Stathmopoda  .  בשתי שנות הניסוי, פברואר - לחודשים ינוארט במשך כל השנה פרנמצאוהביצים 

  . )3איור (

  

, בכל שלבי ההתפתחות וגלמים, רוב הזחלים) 2005 יולי – 2003 יולי( במשך כל תקופת המחקר .זחלים

הזחלים נמצאו מתחת לקליפה כשהם ניזונים מהרקמה ). 4איור . (.Lamoria spשנאספו מגזע העץ היו 

באותו ,  בדרך כלל, מספר זחלים צעירים נמצאו".  ערוץ"בדרך כלל בשולי החיגור או ה, החיה של העץ

זחלים ).  ביצים בתטולה100 -עד למעלה מ(כנראה כתוצאה מההטלה של מספר ביצים בתטולה , אזור

זחלים נמצאו . עמוק בתוך הגזע" משי"נמצאו גם כיחידים ובדרך כלל עטופי , גלמותלפני הת, מבוגרים

פברואר בשתי שנות –אוכלסיית זחלים קטנה יחסית נמצאה בחודשים ינואר .  במשך רוב חודי השנה

  .המחקר

 עולה כי יש הבדל מובהק בין )כל דגימה שבועית משמשת כחזרה(בין הזנים  את מספר הזחליםומהשו

 ותר זחלים בסופריור י כאשר באופן מובהק יש ופריור למספרם על הפרלטס הזחלים על הזן פרסמ

נמצאה השפעה מובהקת של השנים השונות של ,  (Anova, F=56.57, P<0.001) מאשר בפרלט

  . (F=1.13, P>0.05)  לא נמצאה אינטרקציה בין השנים ובין הזניםך א(F=16.34, P<0.001)המחקר 

  

  . רמי הנזק על ידי  אילוח מכוון בדיקת גו. 3

  השפעת החיגור. א

מו ל חלקם התג, לפני ההתגלמותחלק מהזחלים מתו,  ימיםחודש אחת ליומיים במשך –בבדיקות חוזרות 

  . והפכו לפרפרים אך לא היתה התבססות של האוכלוסייה באף אחד מהטיפולים

  השפעת הכנימה הקמחית על התפתחות הקאלוס  .ב

ת של קאלוס בגפנים שהיו חשופות לכנימה קמחית וגם לא בגפנים שרוססו כנגד לא נמצאה התפתחו

  .הכנימה הקמחית

  .חשיפת שני בתי הרשת להשפעות הסביבה  .ג

שנלקחו לשרותים להגנת הצומח במרכז וולקני והוגדרו על ידי 3 באחת הגפנים המחוגרות נמצאו זחלים 

 3 -משך כל העונה לא נמצאו זחלים או ביצים בב.    Stathmopoda auriferella-ולריה ספליארסקי כ

 הגפנים 4 -ב. הגפנים המחוגרות האחרות שהיו חשופות לסביבה ולא התפתח קאלוס במקום הנבירה

 זחלים 5בגפן אחת שלא עברה חיגור נמצאו . לא התפתח קאלוס ולא נמצאו זחלים, המחוגרות והעטופות
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אבל בשתי גפנים כאלו נתגלתה , א חיגור לא נמצאו זחלים הגפנים שנותרו לל7 -ב . S. auriferellaשל 

  התחלה של התכסות הגזע בקליפה חדשה כא, תופעה הדומה מאוד לזו שנצפתה בכרמים בשני הזנים

  

  

בחלק מהגפנים התפתחה אוכלוסיית .  וקלוס בשוליו" ערוץ"שר סגירת הקליפה אינה מלאה ונותר מעין 

  .  חוזר בקונפידורשל כנימות קמחיות על אף הטיפול ה

נפתח גם הוא להשפעות הסביבה וכל הגפנים נמצאו מאולחות , בית הרשת השני בו לא חוגרו הגפנים

נמצאה " ערוץ"לא נמצאו זחלים על אף אחת מהגפנים אך התפתחות של קאלוס ליצירת . בכנימה קמחית

     .על אחת מהן

  

  השפעת הכנימה הקמחית על פיזור הביצים והזחלים. 4

  .נת ההעדפה של הנקבה להטיל בנוכחות כנימות קמחיותבחי

כנימות קמחיות וטל דבש היה גדול  ייר בסמיכות לענפים נושאינהתטולות על ההממוצע של מספר ה

,  תטולות  4.2 ±  0.8-  וmean±  :SD 2.3 ± 7.4 (מספרן על הנייר הסמוך באופן מובהק מיותר 

  .)4איור () (T-test: P=0.02, N=5 בהתאמה

  
  ..Lamoria spגידול אוכלוסיית מעבדה של . 6

 יש לשמור את מצע המזון יבש כדי למנוע כישניתן לזחלים העלו הרכבים שונים של מזון ל   ניסויים ש

עד כה הצליחה ולריה . פשר לזחלים לנבור מנהרות בתוך מדיום המזוןאהתפתחות של מחלות בזחלים ול

 האוכלוסייה מתפתחת יפה וניתן  מביצה עד לבוגר ונראה כיהעשורות של ד ארבעהרסקי לגדל יאספל

  . יהיה לנצל גידול זה לעריכת טבלת חיים של המזיק כמו גם לניסויי המעבדה השונים

  
  דיון

בזנים   מהווים למעשה את עיקר הפרפרים הליליים בכרמים באילות .Lamoria sp הבוגרים של העש 

- למספר מאות בחודשים יוליהמגיעשנלכדה במלכודת עש זה של  הבוגרים כמות. פרלט ובסופריור

נוכחות הבוגרים בכרם משתקפת .  פעילי הלילה האחרים, הרבה יותר מכל הפרפרים, אוגוסט ללילה אחד

 את הביצים . בדיםהבאיזור החיגור ו, מתחת לקליפת העץוהזחלים הפעילים בכמות הביצים המוטלות 

את . אך לא בהכרח באיזורים אלו, ות וטל דבשית לכנימות קמחה בסמיכופניתן למצוא מתחת לקלי

הזחלים נמצאים .  מתחת לקליפה במקומות שאינם מחוגריםאו  הזחלים קל למצוא באזורי החיגור בפרלט

    .חית

לאורכו של הגזע " פצע"ונראים כ, בדרך כלל באיזורים בהם יש גדילה לא מבוקרת של קאלוס 

קרקעית (במקום המפגש בין הקאלוס וגזה העץ . ליו גדילה של קאלוסשבשו" ערוץ"ויוצרים מעין 

לעיתים ניתן למצוא חורים שנעשו ). 2תמונה (נמצאים הזחלים שנוברים אל תוך רקמת הקמביום ) הערוץ
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אזור הנבירה של הזחלים מלא בגללים ומטווי .  קיים" ערוץ"על ידי זחלים מבוגרים גם לא בסמיכות ל

  . משי

ומספרם קטן לפרטים בודדים בין ינואר ,  ינואר–צאים ברמות גבוהות בכרם בחודשים יולי הבוגרים נמ

אולם נראה כי העש . הביצים והזחלים מגיבים להעדר הבוגרים ומספרם קטן אף הוא בחודשים אלו. ליוני

הירידה הגדולה של מספר הבוגרים מינואר עד יוני מתאימה לעלייה במספר . קיים ופעיל כל השנה

למעשה מינואר עד אוגוסט טופלו הכרמים .  הריסוסים כנגד הכנימה הקמחית והעשים בחודשים אלו

–בחודשים ינואר .  בתכיפות של בערך פעם אחת לחודש– קונפידור וזרחנים אורגניים –בחומרי הדברה 

ות של דבר שבודאי צמצם את מקומות ההטלה ומנע את ההתפתח, מרץ גם קולפו גזעי העצים בשני הזנים

  . הזחלים

 החיגור . .Lamoria sp עם זאת לא נראה שהגורם הראשוני להחלשות העץ ומותו הם הזחלים של

פטריות אלו יחד עם פעילות הזחלים בחיגור מנעו את . בפרלט לעיתים קרובות הותקף בפטריות רקבון

  ).   2תמונה (האפשרות של פצע החיגור להחלים כיאות והעץ נחלש 

מעט העשים שנמצאו .  יגור מוקטן של הפרלט לא הוביל להטלה מגברת של העשבבית הרשת ח 

אולם זחלים .  שגורם נזק דומה מאוד לגפנים Stathmopodaעל הגפנים בבית הרשת היו שייכים לסוג 

גם כנימות קמחיות לא נראו כמשפיעות של המשיכה של .  אלו לא נמצאו דווקא על גפן שעברה חיגור

אך זו נמצאה כמעט בכל , ים וזחלים נמצאו אומנם רבות בסמיכות לכנימה הקמחיתביצ. העש להטלה

 גם בגפנים שהיו נקיות מכנימות קמחיות  .Lamoria spעם זאת נמצאו ביצים וזחלים של . מקום בכרם

בניסויים בכלובים נראה שהנקבה מעדיפה להטיל בסמיכות לכנימה או באזורים בגזע ללא כנימה קמ

שגורמות , ייתכן שעצם נוכחות הכנימות, אולם. ים נמשכים לענפים עם כנימה קמחיתקמחית והזחל

ולזחלים להגיע , מקלה על נקבת העש את מלאכת ההטלה בין הקליפה לבין הגזע, להפרדת הקליפה מהגזע

  . אל  הקמביום

בהסרת הקליפה של . שנוצרו ללא קשר לנוכחות זחלים של העש" ערוצים"בבית הרשת נמצאו   

העדר , נראה שאת הנזק הישיר, לפיכך. נקיים מסימנים של זחלים" ערוצים", לא אחת, עצים רבים נמצאו

וחוסר  ההשלמה של בניית הקליפה לאורך כל היקף הגזע בפרלט , הסגירה של פצע הקאלוס בפרלט

). 3תמונה ( וכי הזחלים רק מוסיפים לנזק הקיים .Lamoria spובסופריור לא נגרמים על יד הזחלים של 

יחד עם הנבירה החזקה של , נראה כי השילוב של בעייה פיסיולוגית בהתפתחות העץ ובסגירת החיגור

  . העשים הוא שמוביל לתמותת העץ

  


