בקרה ואיזון בתזונת דבורת הדבש
עומר גדות
א

בקת הפרחים והצוף הינם מקור החלבונים והפחמימות של דבורת הדבש .הדבורים יוצאות לשחר בסביבתן ,וחוזרות לכוורת עם צמידות

A

A

A

A
B

B

מסקנות
•הדבורים מבקרות את הכוח המשחר
לאבקה מתוך סך הדבורים המשחרות
בהתאם למאגרים בכוורת.
•מאגרי האבקה מהווים כוח מניע עיקרי
לבקרה זו.
טיפול במאגרי דבש

טיפול במאגרי אבקה

פרופורציית משחרות לאבקה מתוך סך
המשחרות (ב 90-שניות)

היפותזות
•האם מתקיימת בקרה על היחס בין
המשחרות לאבקה והמשחרות לצוף (יחס
 P:Cהנכנס לכוAורת)?
•האם זו נעשית בהתאם לחסרים או
עודפים של מאגרי הדבש ואבקת הפרחים
בתוך הכוורת?

פרופורציית משחרות לאבקה מתוך סך
המשחרות (ב 90-שניות)

ניסוי 1

אבקה על רגליהן ,או זפק מלא בצוף על מנת להשלים חסרים בתזונתן ,או להגדיל את המאגרים הקיימים בכוורת .בניסויים שנערכו ,נבדק אם
וכיצד מתבצעת הבקרה על היחס בין הדבורים המשחרות לאבקה ,ואלו המשחרות לצוף – או במילים אחרות ,על היחס בין צריכת הפחמימות
( )Cוהחלבונים ( )Pשל הכוורת – יחס  .P/Cבאורגניזמים רבים ,קיימת בקרה הדוקה על יחס זה .בעל חיים שואף להימצא במצב תזונתי
המאפשר לו כשירות אופטימאלית ,מצב תזונתי זה מוגדר על ידי יחס בין נוטריינטים שונים המצויים בגופו ,ביניהם החלבונים והפחמימות.
באמצעות הניסויים שנערכו ,נעשה ניסיון לבחון האם בקרה זו מתבצעת גם בכוורת הדבורים .הניסוי נעשה בשני תת המינים השונים – הקווקזי
והאיטלקי ,על מנת לבחון אם קיימים הבדלים באופן הבקרה והאיזון.

טיפול במאגרי דבש ואבקה

B.

A.

גרף ( Aשמאל) מראה כי קיים קשר בין הטיפול שנעשה במאגרי האבקה והדבש בכוורת לבין פרופורצית הכוח
המשחר לאבקה .גרף ( Bימין) מראה כי ההבדלים בין הטיפולים נובעים משינויים במאגרי האבקה .הוספה של אבקת
פרחים למאגרים הביאה לירידה משמעותית בפרופורציית הכוח המשחר לאבקה .טיפולים במאגרי דבש לא השפיעו
באופן מובהק על היחס בין הכוח מהשחר לאבקה ולדבש.

ממוצע קוטר צמידת אבקת הפרחים (מ"מ)

ניסוי 2

בתמונה חלה שהוצאה מן הכוורת .ניתן להבחין
במאגרי הדבש מימין ומאגרי אבקה פזורים.

קווקזי
איטלקי

אחוז הסוכר בצוף

בתמונה  14הכוורות שהוצבו בחווה החקלאית
לצורך מעקב בין החודשים אוקטובר  2014עד
מרץ .2015

תאריך

זמן

B.

D
C,D

B

תאריך

B,C

A.

כמות הצוף הממוצעת בזפק הדבורה
השבה לכוורת (מ"ל)

היפותזות
•האם היחס בין הכוח המשחר לאבקה
והכוח המשחר לצוף תלויים בגורמים
סביבתיים?
•האם קיימת השפעה של שינויים
המתרחשים במהלך היום? והשנה?
מסקנות
•היחס בין הכוחות המשחרים לאבקה
ולצוף יורד במהלך היום
•הירידה ביחס מתבטאת גם בירידה בגודל
צמידות האבקה הנאספות ,ועלייה בריכוז
הסוכר בצוף הנאסף
•קיימת השפעה עונתית מובהקת
•לא קיימים הבדלים בין תת המינים
הנבדקים

A

פרופורציית משחרות לאבקה מתוך סך
המשחרות (ב 90-שניות)

קווקזי
איטלקי

D.
קווקזי
איטלקי
בוקר
אחה"צ
C.
תאריך
זמן
גרף ( Aשמאל עליון) מראה כי קיים הבדל מובהק בין פרופורציית המשחרות לאבקה מתוך סך המשחרות בחודשים
השונים .ההבדל נובע בעיקרו מיחס נמוך בחודש דצמבר ,ויחס גבוה בחודש פברואר .גרף ( Bימין עליון) מראה כי
בשני תת המינים ,קווקזי ואיטלקי ,מתקיימת מגמת ירידה בגודל הצמידות הנישאות על ידי הדבורים במהלך היום ,כמו
כן ,ממוצע גודל הצמידה לא משתנה לאורך השנה ,כלומר – לא מתקיימת שינויים מובהקים לאורך השנה בערך זה.
גרף ( Cשמאל תחתון) מראה כי כמות הצוף בזפק הדבורים הנכנסות לכוורת לא משתנה במהלך היום ולא משתנה בין
שני תת המינים .לעומת זאת ,בגרף ( Dימין תחתון) ניתן לראות כי אחוז הסוכר בצוף עולה במהלך היום בשני תת
המינים ,ולא קיימים שינויים מובהקים בממוצע אחוז הסוכר בצוף לאורך השנה.

