
 

 

 בין חורף לאביב ובין ירוק לפורח
 ,רב שלום הדבורים למגדלי

חשוב לקרוא נכון לכן ו ,המקשה על הדבורים והכוורנים ,מתקדם בצורה ייחודית וחריגה החורף השנה
פשר יולהגיב בהתאם. חודש נובמבר היה יבש וחמים יחסית וא , להבין את המתרחש בדבורית,את השטח
מי שניצל את התנאים לבניית נחילים להתחזק ולהגיע לחורף במצב טוב. מנגד, שהוכנו בזמן לנחילים 

 חודשאת וקבלנו  . בדצמבר התהפכו היוצרותעם נחילים חלשים מדימאוחר בעונה הגיע והחלפת מלכות 
בשל הקור . שפקד בעיקר את צפון הארץ ,רב מהממוצעעם גשם  הקר ביותר מזה כעשרים שנהדצמבר 

ובהעדר התחדשות  הארץ כמעט ונפסקהצרכו הכוורות כמויות גדולות של דבש, ההטלה ברב אזורי 
עם נחילים  קשה במיוחד במכוורות בהן התחילו . הבעיההצטמצמוו בכוורות הלכואוכלוסיות דבורים ה

חלשים, שעשויים להיות טובים מספיק לחורף ממוצע, אולם מתקשים לצלוח חורף קר במיוחד כמו 
ובלתי  וסייה מצומצמת ועם מלאי מוגבלם אוכלבמקומות רבים הגיעו הנחילים לתחילת ינואר עהשנה. 

ואף קבלנו דיווחים על התחסלות נחילים או התכווצות האוכלוסיות לרמות  בכוורת מספיק של דבש
 שמהן כבר אין דרך חזרה. 

 הנחיות להמשך החורף
ומתחילה יציאה של הכוורות  חלה התחממות במזג האווירהאחרון נפסק רצף הגשם,  במהלך השבוע

הדבורים מנצלות את ההפוגה בגשמים לאיסוף צוף ואבקה מהפרחים . לקראת האביבהחורף מ
הראשונים של העונה )סביונים, חרדלים, חמציצים, רוזמרין ומיני אקליפטוס( והמלכות מתחילות 

עם מעט דבורים מנסות לטפל ולחמם כמות שבו דבוריות חלשות יחסית עדין ב מצכעת נוצר להטיל. 
הדבורים הבוגרות נצמדות לאזור הוולד במרכז הקן וצורכות את הדבש שסביבו,  ולד.הולכת וגדלה של ו

 וחשוב גם לזכור שהחורף עדיין לא הסתיים ובמידה ויתרחשאך אינן מגיעות לחלות הדבש שבשולי הקן. 
במנות קטנות של ליטר או  יש להאכיל את הכוורותלפיכך, הדבר עשוי להיות קריטי.  פיםקור נוס יגל

מי שחושש שלא יספיק להשלים סבב  .וורת ולהמשיך בהתאם לקליטת המזוןכבהתאם לחוזק ה יםשני
עשויה להיות בזבזנית יותר בסוכר אך שיטה זו  ., צריך לשקול מילוי של המאכלותבזמן השני של האכל

דבר שיקל במיוחד  ,לתת במאכלות פנימיות עדיף ההאכלהכוורות החזקות. את תפחית את הסיכון להיא 
. יש לוודא שהמאכלות צמודות לחלות מאוכלסות בדבורים. על הנחילים החלשים לצרוך את הסוכר

במידה וימצאו חלות לא מאוכלסות בין מרכז הקן למאכלה, עלולות הדבורים להצטופף במרכז ולא 
 דא שחלות הדבשיש לוום מלאי של דבש להגיע אל המזון. באופן דומה, במידה ובכוורות יש חלות ע

ידי חלות ריקות. בהחלט יתכן שנחילים -ואינן מופרדות ממרכז הקן עלצמודות לחלות המאוכלסות 
הוספת  יגוועו מקור ומרעב כאשר בשולי הקן שאליהם הדבורים לא מגיעות נמצא מלאי של מזון.

ניתן  ב בשלב זה.שעוויות מוקדמת ובמיוחד בין אוכלוסיית הדבורית לחלות הדבש עלולה לגרום לנזק ר
מיעוט המשקעים בתחילת העונה בשילוב עם הקור החריג גם לחזק בחלות דבש צמוד לחלות הוולד. 

כן, -. כמוועדיין לא ניתן להסתמך על הצוף המגיע מהסביבה לעיכוב בפריחה גורמים גם במהלך דצמבר
ן ובאזורים הגבוהים יותר קיימים הבדלים גדולים במצב הפריחה בין אזורים שונים, כאשר הפריחה בצפו

 עדיין מתעכבת ועל כל מגדל להיות ערני לנעשה סביב נקודות המרעה שלו ולהגיב בהתאם.

 נוזימה
ולטפל במידת הצורך או  בכוורות בהן אין קליטה של תמיסת סוכר מומלץ לבצע בדיקה לנגיעות בנוזימה

להתייעץ עם צוות ההדרכה. יחד עם זאת, חשוב לציין שערכנו לאחרונה מספר בדיקות נוזימה במכוורות 
אינה  ולהערכתנו נוזימהאו שנמצאה נגיעות נמוכה בלבד כלל שונות וברב המקרים לא נראתה נגיעות 

 מים.ית במקומות מסוייה משמעותה להיות בעעדיין עשוי יאהבעיה המרכזית כרגע, אך ה
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 ורואהה מצב
הטיפולים במקלות גלביטרז כנגד הוורואה נמצאים בעיצומם בימים אלה ואמורים להסתיים לקראת 

בצורה מסודרת, ולכל המאוחר  ולפנותם עם סיום הטיפול יש להוציא את המקלות מהכוורותפברואר. 
יש לעשות זאת עם העלאת הקומות. להערכתנו, בשל החורף הקר התכווצות אוכלוסיית הדבורים 

זורים, צפויים עדר מוחלט של וולד חתום בחלק מהאבכוורות ומיעוט וולד חתום, לעיתים עד לרמה של ה
ם סיום הטיפולים נערוך מספר עהטיפולים להיות יעילים ונצא לאביב עם רמה נמוכה של אקריות. 

 בדיקות וךערלגם למגדלים  ונעדכן במידה ויתגלו בעיות. אנו ממליצים דיקות להערכת רמת הוורואהב
את צוות ההדרכה או  הטיפול הצליח ולעדכןש לוודאמנת -עלשונים, כוורות באתרי גידול  המכת לומדגמי

 .הטיפול באמיטרז את ד"ר בוריס יעקובסון במידה ומתגלות בעיות ביעילות

 וריסוסים מטעיםפריחה ב
תחילתה של הפריחה וההתעוררות בטבע מזכירה לנו שגם בשטחי החקלאות צפויה להתחיל פריחה 

הראשונים לפרוח הם חלק מזני הנקטרינות ועם תחילת הפריחה תתחיל גם בעיית נזקי  בקרוב.
הרחקת הכוורות מהמטעים במידת הפתרונות העיקריים לבעיה היא הריסוסים, שלמעשה כבר החלה. 

נפרד עם המלצות  ןדפו ף. מצורהאפשר או לוודא שהנוטע מבצע את הריסוסים בשעות הערב והלילה

גם בשנה שעברה ועבר עדכונים  שנשלח ןמדובר בדפו .כיצד ניתן לצמצם את נזקי הריסוסים בנשירים
נראה שעיקר הבעיה היא נות, קלים מאז. אחרי ההוצאה משימוש של מספר תכשירים בשנים האחרו

. קיימים היום מספר תכשירים נוספים להדברת תריפסים בנקטרינות שאמורים הריסוסים ב'מסורול'
 להיות פחות בעייתיים לדבורים. 

ולהערכת אנשי  ,בעקבות הנקטרינות תתחיל גם הפריחה בשקד ואיתה הדרישה לכוורות להאבקה
 בשקדים דורסן ריסוסקבלנו מספר דיווחים על . שלושה-םעיקר הפריחה תחל בעוד כשבועייהשקדים 

 בין שבוע לפחות שחלף לוודא יש(. לפני הפריחה )למרות שלתכשיר כלל אין רישוי לריסוס בשקד
בחלק מהמטעים יתכן ויוכנסו . מאחר ומדובר בחומר רעיל ושאריתי למטע הכוורות להכנסת עד הריסוס

להאבקה. המטרה אינה להחליף את דבורי הדבש בדבורי בומבוס אלא  גם כוורות של דבורי בומבוס
וכן ליצור  ,בהם אין פעילות טובה של דבורי דבש ,בעיקר להגביר את פעילות ההאבקה בימים קרים

ולשפר את תחרות בין מיני הדבורים, דבר שצפוי לגרום לדבורי הדבש לבצע מעברים רבים יותר מעץ לעץ 
להכין את הכוורות לעונה כך לים המכניסים כוורות להאבקה מוטלת המשימה על המגד ההאבקה במטע.

נכתב בימים אלה בדפון שהופץ למגדלי השקדים  שניתן יהיה לספק כוורות חזקות וראויות למטעים.
פי דרישת מועצת הדבש -שהדרישה מכוורות להאבקה היא ארבע חלות וולד ושבע חלות מאוכלסות. על

כוורות המוצבות להאבקה בפברואר צריכות לעמוד בסטנדרט של שלוש חלות וולד ושש חלות 

במהלך הפריחה בשקד התפתחות הכוורות מהירה ובעוד שבתחילת פברואר, בעיקר השנה, מאוכלסות. 
באמצע פברואר אנו בהחלט מצפים מהכוורות  ,רות של שש חלות מאוכלסות הוא תקן סבירנראה שכוו

להגיע לרמה של שבע חלות מאוכלסות. בימים אלה אנו בוחנים בשיתוף מועצת הדבש האם יש מקום 
 להכניס שינויים בדרישות חוזק הכוורות להאבקה בשקד.
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