1א'

1ב'

1ג'

1ד'

צילומים :צלילה בן-דוד

Ó
2

צלילה בן-דוד

קיטלוגמולקולרי
שלמיניאקריות
הקוריםבישראל
צלילה בן-דוד/השירותיםלהגנתהצומחולביקורת,
משרדהחקלאות
העבודהבוצעהבהנחייתםשלפרופ'אוריגרזוןושימורין,המחלקהלאנטומולוגיה,הפקולטהלחקלאות,רחובות
 תמצית מעבודת דוקטורט ,מוגשת לאוניברסיטה העבריתבירושלים.
-העבודהמומנהעלידיהשירותיםלהגנתהצומחולביקורת.

3

הטקסונומיההקלאסיתמתבססתעלמורפולוגיהולעתיםרחוקות
מיתוספיםגםמבחניהכלאות.בשיטהזונדרשיםלצורךההגדרה
פרטיםבוגרים,נקבותוזכרים.לאחרונההחלובעולםלפתחכלים
מולקולריים המאפשרים זיהוי מיני חרקים ואקריות ,בדרגות
ההתפתחותהשונות,באמצעותסמני.DNAבעבודהזונעשה
שימושבמקטע DNAגרעיניבשם,ITS2המשמשלהבחנהבין
מיניםקרוביםבמשפחהזו.
עבודות מולקולריות אחדות שנערכו באירופה מאמצע שנות
התשעיםבחנואוכלוסיותמרחביאירופה,היםהתיכון,ארה"בויפן.
הןהראו,כיבאקריותצהובותמצויות)(Tetranychus urticae Koch
ואדומותמצויותשיוחסו)גםבישראל(למין,T. cinnabarinusקיימת
זהות של המקטע  ITS2ושונות מועטה בלבד במעקובות הגן
המיטוכונדריאלי.COIהסימניםהמורפולוגייםשאמוריםלהבדיל
ביניהםשנוייםבמחלוקת.הסימןהחשוב-צורתקצהאיברהמין
הזכרי,תלוימאדבתנוחתהזכרבמתקןהמיקרוסקופי,כך,שמלבד
צבעגוףהבוגרותאיאפשרלהבדילביניהם.בעקבותדיווחיםעל
הכלאותמוצלחותביןאקריותאדומותוצהובות,ובתוספתההוכחות
המולקולריותשהוזכרו,הדעההרווחתבאירופההיאכישנימזיקים
אלהשייכיםלאותוהמין.מכאן,שהשם,cinnabarinusשניתןלאדומה

˘˙ÏÏÂÎ†®Tetranychidae©†ÌÈ¯Â˜‰†˙ÂÈ¯˜‡†˙ÁÙ
†Á˙ÙÓ†È˜ÈÊÓ†Ì‰ÈÈ·†¨ÌÏÂÚ‰†ÏÎ·†ÌÈÈÓ†±¨≤∞∞≠Î
††ÈˆÚÂ†ÈÂ†ÈÁÓˆ†¨ÌÈÁ¯Ù†¨˙Â˜¯È†ÈÏÂ„È‚†ÌÈÙ˜Â˙‰
‡Ï†‡È‰†ÂÊ†‰ÁÙ˘Ó†Ï˘†˙ÈÏÎÏÎ‰†˙Â·È˘Á‰†˙Â¯ÓÏ†ÆÌÈ·¯†È¯Ù
ÌÈÈÓ†±≤†˜¯†ÆÔÂ¯Á‡‰†¯Â˘Ú‰†„Ú†˙ÂÈ„ÂÒÈ·†Ï‡¯˘È·†‰¯˜Á
Â„ÚÂ˙†¯·†ÈÁÓˆÏ†ÌÈÈ„ÂÁÈÈ†ÌÈÈÓ†È˘†„ÂÚÂ†˙Â‡Ï˜ÁÏ†ÌÈ˜ÈÊÓ‰
Æ≤∞∞¥†˙˘†„Ú†Ï‡¯˘ÈÓ
¨ÌÈÈÓ†ÔÈ·†ÈÂ˘‰†˙·‰Ï†ÒÈÒ·‰†‡Â‰†ÌÈÈÁ†ÈÏÚ·†ÈÈÓ†˙¯„‚‰
˜˘¯ÈÂÈÁ†ÔÂÎ†ÈÂ‰ÈÊ†ÆÌÈÈÂÈˆÂÏÂ·‡†ÌÈÎÈÏ‰˙Â†ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó†ÌÈ
¨ÔÎ†ÂÓÎ†ÆÚ„Ó‰†˙ÂÓ„˜˙‰ÏÂ†ÌÈÂ˘†ÌÈ¯˜ÁÓ†ÔÈ·†‰‡ÂÂ˘‰Ï
‰¯·Ú‰†˙ÚÈÓÏ†˙ÈÏÎÏÎ†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†‰·¯†˙Â·È˘Á†˜ÈÂ„Ó†ÈÂ‰ÈÊÏ
˘ÆÌÈ˜ÈÊÓ†Ï˘†˙È‚ÂÏÂÈ·Â†˙ÈÓÈÎ†‰¯·„‰ÏÂ†˙ÂÈ„Ó†ÔÈ·†ÌÈÚ‚†Ï

בתמונות למעלה :תמונות 1א'-ד'  -צילומים מיקרוסקופיים של האקרית הטורקסטנית
 ;T. turkestaniתמונה  :2אקרית אדומה מצויה  T. urticae RFבוגרת במושבה עם ביצים;
תמונה  :3זכר ונקבה של  T. urticae RFלפני הזדווגות

‘Alon Hanotea’ vol. 63 November 2009

33

)(1025

'עלוןהנוטע'שנהס"ג,נובמבר2009

ÁÓÂˆ‰†˙‚‰
שניםלאחרשתוארההצהובה,הואסינונים,ובעצםמבוטל.כיום
הםמופיעיםבספרותכ"הצורה"האדומה,(Red Form)RFהמכונה
בחלקמהספריםבעבריתטטרניךהקורים,וה"צורההירוקה"GF
),(Green Formשאנוקוראיםלהאקריתצהובהמצויה,אוטטרניך
צהוב.באקריותאלוקביעתמיןהצאצאיםנעשיתעלידימנגנון
הפלו-דיפלו,כלומרהנקבהמטילהביציםמידעםהתבגרותה,
גםאםלאהזדווגה.מביציםלאמופרותמתפתחיםזכריםומביצים
מופרותמתפתחותנקבות.הזדווגויותביןמיניםשוניםבאקריות
קוריםתוצאתןלרובצאצאיםזכריםבלבד)חוסרהפריה(.
בניסויים הקדמיים בוצעה הכלאה בין אקרית צהובה מצויה
,T. urticae GFשנאספהמצמחפורמיוםבמשתלהבכפרהס,לבין
האקריתהאדומההמצויה,T. urticae RFכאשרהנקבותהיואדומות
והזכריםצהובים)ללאאפשרותבחירה(,התקבלונקבותפוריות
בדורF1והתפתחדורF2נורמלי.למרותשבכיווןההפוךההכלאות
לאהצליחווכלהצאצאיםהיוזכרים,המסקנהשהתבקשההיאכי
אלהשניגזעיםשלאותומין.ההבדליםבצבעגוףהבוגרותוהיכולת
שלהצהובותלהיכנסלתרדמתחורף)האדומותלא(,עשוילהעיד
עלקיומושלתהליךספציאציהשיביאבסופושלדברלהיפרדותם
המלאהשלשניהגזעים.למרותזאת,עלינולקבלבישראלאת
הדעההמבוססתעלתפיסתה"מיןהביולוגי",כישתיהצורותעדיין
שייכותלאותומין.המשמעותהמעשיתשלהדברהיא,שתכונות
כגוןעמידותלתכשיריהדברה,עלולותלעבורביןשניהגזעים.
עבודהזאתעוסקתבהרחבהבשנימיניםשלאקריותקורים:
.1האקריתהאדומההמצויה,T. urticae RFהנפוצהביותרבחקלאות
ישראלכיוםונחשבתלמיןמקומישהיהפהמאזומתמיד;
.2האקריתהטורקסטנית,Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolskii
מיןדומהוקרובמאודלאקריתהצהובההמצויה,T. urticae GFגם
מורפולוגית,גםמולקולריתוגםאקולוגית,והואמזיקרבפונדקאי
קוסמופוליטיכמותה.הטורקסטניתיכולהגםהיאלעבורתקופה
שלטמפרטורותנמוכותבתרדמתבוגרות.בישראללאהייתהעד
כההתייחסותל,T. turkestani-ואיןמידעעלמועדפלישתושלמזיק
זהלאזורנו.בקטלוגהעולמישלמשפחתאקריותהקורים)(1998
הואמוזכרכמצויבישראלעלסמךידעאישי,היותשלאהוזכר
בפרסוםמדעיאוברשימותמזיקיישראל.לאחרונהנזכרכמזיק
שלכותנהבמערבארה"ב,תותשדהבארה"בורוסיה,חצילבאירן,
תירסוחמניתבצרפת,אולםברשימתפונדקאיוצמחיברותרבות
רבים,כוללעציםנשירים.הזכריםשלT. urticae GFוT. turkestani-
מחזריםומזדווגיםעםנקבותהמיןהשני,התנהגותשעלולהלגרום
להפרעהרבייתיתהמוגדרתכפגיעהבהצלחההרבייתיתכתוצאה
מיחסיגומליןביןשנימיניםשוניםבתהליךרבייתם.
מטרותהעבודההעיקריותהיוייצורקטלוגמולקולרילזיהוימיני
אקריותהקוריםהקיימותבישראלבהשוואהלמקובלעלפיהסווג
המורפולוגיותיעודהשונותהגנטיתבתוךהמינים.
כןביקשנוללמודהאםהמרחקהגנטיהקצרביןשנימזיקים
חשוביםT. turkestani,ו,T. urticae RF-מעידעלתהליךהתמיינות
לאמושלם,שעלוללהוביללהפרעהרבייתיתבמפגשביניהם.
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במהלך עונת  2004/05נאספו אקריות קורים מ 32-צירופי
אתר/פונדקאימ21-אתריםבשלושתאזוריהאקליםשלישראל:
יםתיכוני,חצימדבריומדברי)ראהטבלהבעמ'.(36הופקומעקובות
(sequences)ITS2עבור16מינים,מהןמעקובותשל12מיניםשזו
הפעםהראשונהשהםמופקדיםבבנקהגניםהעולמי,שהכילעד
אזרק12מינים.נמצא,כילכלמיןאורךשונהשלהמקטעITS2
בין360ל540-זוגותבסיסים,חוץמאשרלשניהמיניםהקרוביםT. urticaeו,T. turkestani-שלהםמעקובותITS2זהותבאורכןודומות
מאוד.עםזאת,קייםרצףייחודיואופיינילכלאחדמהם-חמש
מוטציותנקודתיותקבועות,המאפשראבחנהחדמשמעיתביניהם.
ישלזכורכיאפשרלמצות DNAמפרטבודד,ללאהבדלבין
נימפותלבוגרים.
במהלךהמחקרנאספווהוגדרומולקולריתומורפולוגיתשלושה
מיניםשלאתועדוקודםלכןבישראל:
;)1. Aplonobia histricina (Berlese
;2. Tetranychus ludeni Zacher
3. T. evansi Baker & Pritchard.

כמוכןנמצאושלושהמיניםנוספיםשלאתועדומישראל,אךלא
הוכנסולקטלוגהמולקולריעקבמיעוטהפרטיםשנאספו:
;)1. Bryobia graminum (Schrank
;2. Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker
3. Oligonychus coniferarum (McGregor).

שישהמיניםאלההםמזיקיםבמספרמקומותבעולם,ואףשנאספו
בישראלמצמחיברועדייןלאגרמונזקיםמשמעותייםלחקלאות
בישראל)חוץמ,T. evansi-המעדיףסולנייםותקףכברתפוחיאדמה
בעמקהחולהובנגבהצפוני,ו,O. coniferarum-שהסבנזקלברושים
בחיפה(הםעלוליםלהפוךלמזיקיחקלאות,יערונויוחשובלהכירם,
לדעתלזהותםולתעדאתהמצאותםבארץלמטרותהדברה
ולצורכיהייבואוהייצואשלישראל)פונדקאיםשלמיניםאלה
ומיקומםהגיאוגרפיראהבטבלהבעמ'.(36

תמונה  :4נזק של  Tetranychus evansiבתפוח אדמה בנגב הצפוני
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שסברנועדאז.האחרונהאמנםנמצאתבישראל,אךאינהנפוצה
ביותר,כפישעולהמאוכלוסיותשנאספומ 50-צירופיאתר/פונדקאי
ובוצעוכחלקממאמץלמצואאתהמזיקולברראתמידתפיזורו
בישראל)לאמופיעיםבטבלה(.כלומר,האקריתהטורקסטנית
שולטתבאופןמובהקבבתיגידולשלעציםנשיריםבישראל,ליתר
דיוקבמטעיתפוח,אפרסק,שקדותאנהובעשביברבסביבתם.
לעומתזאתT. urticae GF,נמצאובצמחינוי,באבטיחובנקטרינה
תחתרשתוהאדומותנאספומצמחיםעשבונייםבחממותובשטח
הפתוח,ירקות,עשביברומטעיםתחתרשת.שניהמיניםנמצאו
יחדיובשטחיםפתוחיםשלאבטיחבגולןובעמקהחולה.

מזיקרבפונדקאימקומי,האקריתהאדומההמזרחיתEutetranychus
),orientalis(Kleinנמצאבעלהשונותהרבהביותרבהרכבהבסיסים
בקטע.ITS2המעקובתהשכיחהביותרבודדהמכלהאתריםבהם

נאסףהמיןמפונדקאיםשוניםוהיאמופיעהגםבפרטיםהטרוזיגוטיים,
לצדמעקובותנוספותשבודדומכללהנקבותבאתריםהשונים.בניתוח
גנטישלמעקובותאלולאנראהמבנהאודגםשמעידעלתהליך
אדאפציהשיכוללשפוךאורעלמאפייניהתפשטותהמזיקמאזור
בקעתהירדןלמישורהחוףולערבהמאזשנותהשלושיםשלהמאה
שעברהועדכה.המעקובתהמשותפתמעידהעלכך,שביןאוכלוסיות
האקריתהמזרחיתבאזוריהארץהשוניםואףהמרוחקיםביותר,
התרחשחילוףגנים,וישלהניחשהפעילותהחקלאיתהאינטנסיבית
בארץ,כמוגםהתרחבותענףההדריםלערבהולנגב,הןשתרמו
להרחבתאזורהתפוצהשלהמין.לאנמצאובישראלמיניםנוספים
מאותוסוגדוגמתאלהשתוארומתימןוממצריםהשכנה,ולא"מינים
חבויים"חדשיםשטרםתוארו.
המרחקהגנטי)אחוזהנוקלאוטידיםהשוניםבמעקובת(הקטןביותר
ביןמקטעיהסמןITS2שלשנימיניםנמצאכאמורבין)T. urticaeאדומות
וצהובות(וT. turkestani-והואנעבין1.1ל.1.5%-ישהטועניםכימרחק
שלפחותמ2%-יכוללהתקייםבתוךאותומין,ורקמעברלונחשבות
אוכלוסיותכאלוכמיניםנפרדים.
לפיסמןנוסףהמצויבבנקהגנים),(COIלאניתןכלללהבחיןביןשני
מיניםאלה.למרותשצבעגוףהנקבותוהיכולתלהיכנסלתרדמהזהים
ביןT. urticae GFלאקריתהטורקסטנית,ועלאףשההבדלהמורפולוגי
היחידביניהםהואבצורתושלקצהאיברהמיןהזכרי)תמונה ,(5אין
ויכוחבעולםהאקרולוגיכיאלהשנימיניםשונים.בכלזאת,לאהוכח
כיתהליךההפרדותוהספציאציהשלמיניםאלההושלם.
במאספיםמהשנים,2004/05בגידוליחקלאותבכלהאזוריםבישראל,
נמצאכיאקריתהקוריםהצהובההמזיקהבמטעיםנשיריםבישראל
היא,T. turkestaniולאהאקריתהצהובההמצויה,T. urticae GFכמו

T. turkestani

באיור מוצג מספר הבנות הממוצע לכל אם אדומה )Tetranychus
 (urticae RFוטורקסטנית ) ,(T. turkestaniעם שגיאת תקן

הערות לאיור :הניסוי נערך במשך שבועיים על צמח שעועית בעציץ.
עמודותצהובותמציינותאתהתוצאותשלכלמיןכאשרהאוכלוסיותהיומעורבות)עשרהזוגותמכלאחדמהמיניםעלכלצמח(;
עמודהירוקה-אקריותאדומותבלבד)היקש(;עמודהלבנה-אקריותטורקסטניבלבד)היקש(.בהיקשיםאולחכלצמחב20-זוגותמאותומין).(species
כוכבית)*(מציינתהבדלמובהקבתוךהמיןברמהשל.0.05הבדללאמובהקמצויןבN.S-

לגביההיסטוריהשל T. turkestaniבישראל,ניתןלהניחכימיןזה
נמצאבאזורנושניםרבות,ובגללהדמיוןהרבבינולביןהאקרית
הצהובההמצויהיתכןכיחלהטעותבזיהויוכברבתחילתשנות
השישים,כאשרתועדהלראשונהנוכחותהאקריתהצהובההמצויה
T. urticae GFבארץעלידיפלאותופלדמןממטעתפוחניסוייבנוה
יערשרוססבתכשיריםחריפים.באותומאמר)פורסםבעברית
ב(1966-נמסר,כיהאקריתהחדשה"דחקהאתרגליהאקרית
האדומההמצויהממטעיאגסותפוח"תוךשניםספורות.כמוכן
יתכןשהמיןT. turkestaniחדרלישראלמאוחריותרודחקאתקודמו
 T. urticae GFמאותו בית גידול .לצערנו לא נמצאו המתקנים
המיקרוסקופייםששימשוב1965-להגדרתהמיןהפולשהצהוב.
העדותהמוקדמתביותרלT. turkestani-בישראלשנמצאההייתה
באוסףשלפרופ'אורי גרזון-פרטזכרמארטישוקברביביםמשנת
,1980תקופהבהגידלואפרסקיםבנגב.גםכיוםניתןלמצואאת

T. urticae GF

תמונה :5איברהמיןהזכריבאקריותקורים),(Tetranychus turkestaniגודלויחסיתלגוףומיקומו,
כפישנראהבמתקןמיקרוסקופיבהגדלה)100xהצילוםהמקוריהוגדלבמחשב(.תמונהקטנה
בצדשמאל:איברהמיןהזכרישלאקריתאדומהמצויה),(Tetranychus urticae RFתמונהקטנה
בצדימין:איברהמיןהזכרישלהאקריתהטורקסטנית)-(T. turkestaniההבדלהמורפולוגיהיחיד
ביןשניהמינים
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ÁÓÂˆ‰†˙‚‰
טבלה :מיני אקריות קורים בישראל ,אתרי האיסוף ,הפונדקאים ומספר המעקובות שבודדו לכל
מין .כוכבית מציינת מין שמעקובות  ITS2שלו לא הופקדו בבנק הגנים לפני מחקר זה
פונדקאי

מין האקרית

מספר
מעקובות

אתר

ITS2

Aplonobia histricina
Bryobia praetiosa
Petrobia harti
Petrobia Tunisiae

אקריתאדומהמזרחית
Eutetranychus orientalis

Eutetranychus palmatus

אקריתהאבוקדו

חמציץנטוי
Malva sp.
חלמית
O. corniculata
חמציץקטן
Avena sterilis
שיבולת שועל
Hordeum glaucum
שעורה
Citrus paradise
הדרים
C. reticulate
הדרים
Prunus dulcis
שקד
Salix sp.
ערבה
Phoenix canariensis
דקלקנרי
)P. loureirii (=roebelinii
דקלרובליני
Persea americana
אבוקדו
Oxalis pes-caprae

1
1
1
1

שפיים,רחובות
רחובות
רחובות
יקום
גילת
יטבתה
נוהיער
ידמרדכי
טירתצבי
כפראדומים
סעד
עכו,שפיים

9

2
3

Oligonychus perseae

אקריתהקוריםשלחנטיהתמר תמר

 P. dactyliferaקליה,יטבתה

1

Oligonychus afrasiaticus

 Oligonychus mangiferusמנגו
אקריתארגמנית
הדרים

 Mangifera indicaחצבה
 C. sinensisידמרדכי,שפיים

2
5

Panonychus citri

אקריתאירופית

תפוח

Malus sylvestris

Panonychus ulmi
Schizotetranychus asparagi

אקריתאדומהוצהובהמצויה
Tetranychus urticae
Tetranychus turkestani

Tetranychus evansi
Tetranychus ludeni

אספרג
אבטיח
עגבניה
סולנוםשחור
תאנה
תפוח
נקטרינה
ויטניהמשכרת
סולנוםשחור
מעוג

Asparagus virgatus
Citrullus lanatus
Solanum lycopersicon
S. nigrum
Ficus carica
M. sylvestris
Prunus persica
Vithania somnifera
S. nigrum
Lavatera sp.

אלוניהבשן,צובה,
מגדלעוז
רעננה
ביתהגדי
לכיש
ציפורי
אביחיל
אלוניהבשן
בנימינה
שערהגולן
ערוגות,סמר
אביחיל

7
1
3

2
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לסיכום,בעבודהזובוססהשיטהמולקולריתיעילה
ביותרלזיהויאקריותממשפחתה.Tetranychidae-כן
הורחבמאגרמעקובות ITS2שניתןלהשתמשבו
כבסיסליצירתשיטהבינלאומיתאחידהומדויקת
להגדרתמיניםאלהלמטרותהגנתהצומחושמירה
עלמגווןהמינים.רשימתמיניאקריותקוריםמישראל
עודכנהונוספולהשישהמיניםשלאתועדוקודם
לכן ,חלקם מזיקים פוטנציאליים .בנוסף הוברר
לאשורוכיהאקריתה"צהובה"השולטתבבתיהגידול
שלעציפרינשיריםבארץאינה,T. urticae GFכפי
שסברנועדכה,אלאהמיןהקרוב,T. turkestaniוהושגה
התקדמותבהבנתיחסיהגומליןביןמיןזהלאקרית
האדומההמצויה,שניהםמזיקיחקלאותחשובים
בישראל.

˙Â¯ÙÒ
1
3

המזיקבעצישקדבתחנתהניסוייםבמו"פרמתהנגב.אםהזיהויהראשוןהיהמדויק,התחוללובאזור
בתוךכ20-שנהשניאירועידחיקהשלהמזיקעלידימיןפולשקרובבאותוביתגידול,מבלישהבחנו
בכך.מהוהסיכוישתסריטכזהאכןהתרחש?לאבלתיאפשרי.
בניסוייברירתפונדקאיםעלידינקבותT. urticaeאדומותו,T. turkestani-נמצאכינקבותבודדותשל
שניהמיניםמעדיפותעליםשלאבטיחעלפניעליתפוח,כותנהואפרסק.כלומר,אבטיחהואפונדקאי
מועדף,ואינטראקציהרבייתיתביןמיניתצפויהלהתרחשבנישהאקולוגיתחופפתזו.תצפיותעל
התנהגותרבייתיתומעקבאחרמיןהצאצאיםבאוכלוסיותמעורבותבצפיפותשלזוגאחד,שניזוגות
ו20-זוגותנערכובמעבדה.נמצא,כיקייםמחסוםרבייהפוסטזיגוטיביניהם,ומעטנקבותהכלאיים
שהתקבלוהיובלתיפוריותלחלוטין.הזכריםמנסיםלהזדווגעםנקבותשניהמיניםללאהעדפה
ברורהלבנותאותוהמין.אולם,נקבותהאקריתהטורקסטניתבררניותיותרמהנקבותהאדומות,

)(1028

והתוצאההיאירידהרבהיותרבהצלחההרבייתית
שלהאקריותהאדומותבאוכלוסיותמעורבות)ראה
איור(.מאחרשבניסוייהמעבדהנמצאכיההטלה
והישרדותהצאצאיםגבוהותיותרבאקריתהאדומה
לעומתאלושל,T. turkestaniנראהכיהאדומהבעלת
קצבריבויגבוהיותרבתנאיםאלה.שקלולקצב
הריבויוההפרעההרבייתית,המשפיעיםבאופנים
מנוגדים על דינמיקת האוכלוסין של האקריות
האדומות,עשוילהסביראתהדו-קיוםשלשניהמינים
בביתגידולחדשנתי)אבטיח(,מבלישאחדמהם
דוחקאתהשני.כנראהשבמטעיהנשיריםמעורבים
בנוסףגורמיםאקולוגייםאחרים,כמוחריפהבאתר,
תרדמה בעת הצורך ,צפיפות יחסית התחלתית
ושינוייםבאיכותהפונדקאיאובמערכותההגנהשלו
-בשליטתושלהמיןT. turkestaniבביתהגידול.

במאמרזהלאנכללתהפניהלמאמריםואיןלורשימת
ספרות.ועםזאת,חלקמממצאיעבודהזופורסמו
בעיתונותהמדעית)להלן(.למעוניינים,באמצעות
פנייהאלכתובתהמחברת-zlilabd@gmaul.com-
ניתןיהיהלקבלקובץ pdfולעייןבעבודהבשפה
האנגלית.
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