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הזבובים הם חלק מהמטרדים ברפת שעל כולנו להבין, להכיר וגם להתמודד כדי למנוע את המטרד בעברנו 
וגם בעבור הסביבה שבה אנחנו חיים

זבובי הרפת
תוצרי  בראיית  הקיים  הניגוד  הנה  הרפת  ענף  את  המלווה  חשובה  ֿבעיה 
שיש  כמטרד,  או  ערך  בעל  לוואי  כתוצר  ושתן(,  )זבל  ההפרשות   - הקצה 

להפטר ממנו בכל מחיר. האם נכס או נטל??
הניגוד הוצג בצורה בולטת ביום העיון רב-המשתתפים, שנערך לאחרונה 
בחסות משרד החקלאות ומועצת החלב בבית דגן. מול הטענות בדבר זיהום, 
ריחות ומטרדי זבובים, הוצג הצורך להחזיר לקרקע את מה שנלקח ממנה 

)קיימות !( וכמובן, ההיבט הכלכלי והממשקי של הסילוק - או השימוש.
אך כאמור - אעסוק כאן בזבובים. זבובי הרפת העיקריים הנם זבוב הבית 
)Stomoxis calcitrans(. על  וזבוב האורווה )או השוק(   )Muscadomestica(
אף הדמיון החיצוני ביניהם, זבוב האורווה הנו מין עוקץ, מוצץ דם שעקיצתו 
הנם  המינים  שני  ומטריד.  מזהם  "רק"  הנו  הבית  זבוב  ואילו  כואבת, 
ושיטות ההדברה  ולבקר. תנאי ההתפתחות  מעבירי מחלות שונות, לאדם 
דומות לגבי שני המינים, ואם כי אוכלוסיות זבוב הבית הנן הדומיננטיות 

ברפתותינו, נתייחס כאן לשניהם כ"הזבובים" ולמלחמתנו בהם.

הזאת.   במלחמה  צוות שעיקר תפקידו  חבר  ייקבע  רפת  בכל  כי  הראוי  מן 
הטיפול  החליבה,  לנושאי  קדימות  תמיד  ישנה  הרפת  בעבודת  שהרי 
הווטרינרי, ההזנה, הטיפול ביונקייה ובעגלות, בציוד המכני ובשלל התקלות 

הצפויות והבלתי צפויות מדי יום. 

הדברה משולבת 
משלבת   - משולבת  הדברה   - במזיקים  בלוחמה  כיום  השלטת  התורה 
בצורה מושכלת את כל האמצעים המוכרים כנגד מזיק מסוים ומושא הנזק. 
במקרה  הזבובים.  של  התרבותם  ואתרי  מקורם  גילוי  בניטור:  ראשיתה 
אורגני  בחומר  ורק  אך  מתרבים  הזבובים  העיקרית.  החזית  זוהי  שלנו 
ולא רטוב מדי. למען הדיוק בתחום שבין 40%  מרקיב. לא רקוב, לא יבש 
לבין 80% רטיבות. אתרים כאלה מצויים לרוב בסביבה החקלאית אך הם 
מתאימה  ברטיבות  מאצרות  או  זבל  ערמות  אלה  ברפת,  לזיהוי:  ניתנים 

כנ"ל, מרבצים שלא טופלו וכן מלונות ותאי העגלות הרכות, בורות הפרדה 
או  פגרים אקראיים  ואולי  מזון שנרטבו,  ושאריות  ושפכיהם, מרכז המזון 

אשפה שלא סולקו - הרשימה מסוימת וקצרה למדי. 
גולם,  רימה,  ביצה,   - הזבובים את מחזור חייהם  באתרים אלה משלימים 
בוגר תוך 8 ימים בקיץ הישראלי. הם עשויים להקים 30-25 דורות בשנה, 
כאשר כל נקבה תטיל ב-3-2 תטולות עד 500 ביצים ויותר. מכאן, שבשלב 
והמפתח  הזבובים,  - בהדברת  לכישלון  או   - הזה טמון המפתח להצלחה 
נגזר מכלל 8 הימים כנ"ל. את הזבל לשימוש חקלאי מידי יש, אם כן, לפזר 
של  המוקדמים  התהליכים  את  בו  לבצע  או  זה,  זמן  פרק  תוך  ולהצניע 
הקומפוסטציה: הפיכה ואוורור לפחות אחת לשבוע, ברפת או בשדה, עד 
למועד הפיזור או להשלמת תהליך הקומפוסטציה, שאז אינו מתאים עוד 

להטלה ולהתפתחות הרימות.
הקומפוסט  בערמת  לשלב  לעתים,  ניתן,  שהוזכרו  אחרים  הטלה  מצעי 
אינו  זה  כל  ואם  ייבוש,  ידי  על  בהם  לטפל  או  להטמנה  לסלקם  הקיימת, 
אפשרי - לטפל בחומרים מסוג מג"ח )מונעי גיחת חרקים - IGR(, שאינם 
מסוכנים לבני האדם ולבעלי חיים, ואינם פוגעים באויביהם הטבעיים של 

הזבובים )להלן(. והעיקר - לגלות ולפעול בזמן!

טובים,  מעופפים  בהיותם  ה"סביבתיים":  הזבובים  בעיית  קיימת  כמוכן, 
הזבובים מתפשטים כדי מאות מטרים ואף קילומטרים ממקורות הדגירה. 
מזון  כמקור  גם,  אלא  כנ"ל,  רבייה  לצרכי  רק  לא  לרפת  נמשכים  זבובים 
העגלות,  מדם  וניזון  עוקץ  האורווה  זבוב  ערוך:  שולחנם  וברפת  לבוגרים 
הפרות והרפתנים, ואילו זבוב הבית הבוגר, כ"אוכל כל", מתיישב  על גופם 
והאשפה  הפסולת  השאריות,  על  וכן  ושלנו,  החיים  בעלי  של  מזונם  ועל 

ומעדיף במיוחד את סביבת העגלות היונקות והפרשותיהן.
כישלון  על  מעידה  הנזק,  גורמי  הנם  הם  שרק  הבוגרים,  הזבובים  הופעת 
המאמצים שהוזכרו. כעת ניתן עוד להילחם בהם בעזרת מלכודות שונות, 
מתאימים,  נקודתיים  באתרים  הממוקמים  רעילים  פיתיונות  ידי  על  או 

שבהם מתרכזים הזבובים. אך זהו כבר קרב נסיגה...

הדברה ביולוגית
מיני  הם  רבים  הביולוגית.  ההדברה  בנושא  בשורה  איש  אני  אין  לצערי, 
הדגירה.  באתרי  מתרכזת  אכן  ופעולתם  הזבובים,  של  הטבעיים  האויבים 
אקריות,  טורפות,  חיפושיות  טפיליות,  צרעות  מיני  הם  שבהם  החשובים 

מן הראוי כי בכל רפת ייקבע חבר צוות שעיקר 
תפקידו במלחמה הזאת
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שהוזכרו,  המג"ח  מתכשירי  נפגעים  אינם  אלה  ועוד.  עכבישים  נמלים, 
הנשל.  שלבי  כל  את  שהשלימו  לאחר  הבוגר,  בשלב  פעילים  והם  מאחר 
האתרים  בכל  כמעט  שנערכו  במחקרים  נמצאו  אכן  אלה  מועילים  מינים 
"רק"  הנו  וחסרונם  ואשפה(,  לולים, אתרי קומפוסט  )רפתות,  המתאימים 
בכך, שהודות למספר צאצאיהם הקטן, ומשך הדור הממושך של מינים אלה, 
הרי שקצב הריבוי שלהם נופל לאין שיעור מזה של הזבובים בתנאים דומים 
)ראו לעיל( והשפעתם שולית בלבד. מאמצי החוקרים לשפר את ההדברה 

אוכלוסיות  תגבור  ידי  על  או  יעילים  יותר  מינים  ייבוא  ידי  על  הביולוגית 
המינים המקומיים, על ידי גידול מעבדתי ופיזור המוני באתרים, לא הניבו 
עדיין תוצאות מעודדות. אף על פי כן, מתוך גישה של "העיקר לא להפריע", 
חרקים  בקוטלי  ולא  מג"ח  בחומרי  עקשניים  דגירה  באתרי  לטפל  מומלץ 

חריפים.

הקומפוסטציה
מעולה  חקלאי  לדשן  לחה  אורגנית  פסולת  וכן  טרי,  זבל  הופך  זה  תהליך 
ומבוקש. התהליך מתקיים הודות לפעילותם של מיקרואורגניזמים שונים 
אוויר  בנוכחות  ויצורים חד-תאיים אחרים,  הפטריות  הבקטריות,  מעולם 
באמצעות  הערמות  בהפיכת  מתבטא  העיקרי  הטיפול  מתאימה.  ולחות 
ציוד מכני מתאים, פעם או פעמיים בשבוע. בטיפול מתאים, נוצרת בערמה 
טמפרטורה עד 70-65 מ"צ, המעקרת את התוצר מגורמי מחלות צמחים, 
זרעי עשבי בר ולענייננו - מביצי הזבובים, הרימות והגלמים. התהליך כרוך, 
מלבד הקטנת הנפח בהפסדים מסוימים של חומר אורגני )בצורת פחמן דו-
חמצני...( ושל דשן חנקני הנפלט גם הוא לאטמוספירה. בניגוד לזבל הטרי, 
לפזרו  ניתן  נוסף,  טיפול  ללא  ממושכת  להחסנה  המוכן  הקומפוסט  ניתן 
במועד המתאים ביותר לגידול שלו נועד, ואינו מהווה עוד מקור למפגעים 
אגרוטכניים,  שיקולים  של  נאות  שקלול  וזבובים.  ריחות  כגון  סביבתיים 

כלכליים ותברואתיים יכתיב את הנוהל בכל מקרה.

לסיכום
יש לקבוע אחראי לנושא.  •

לאתר ולנטרל את אתרי הרבייה.  •
להילחם בבוגרים על ידי מלכודות ופיתיונות.  •

 .להימנע מריסוסים מיותרים בתכשירים רעילים  •




