
 

 

 דבוראות בימי הקורונה  – לפסח דפון 
 , רב   שלום   הדבורים   למגדלי 

חשיבות החקלאות . מהתפרצות נגיף הקורונהחלק ניכר מהמדינה מושבת כתוצאה מזה כשבועיים 

ובזכות החקלאות בארץ ניתן לספק מזון  ,לביטחון התזונתי של מדינת ישראל ברורה היום יותר מתמיד

 , כחיוניים למשקענפי החקלאות השונים הוכרו בזמן משבר הקורונה. ובריא לתושבי המדינה גם טרי 

אלפי דונמים של עשרות האבקה לרותי ישענף המכוורת מספק בימים אלה . ורות נמשכתוהעבודה במכו

ומאפשר המשך אספקת מזון לתושבי  ,ועודאבטיח, מלון בהם: אבוקדו, אגס, תפוח, ש ,גידולים חקלאיים

, המהווה בפני עצמו מוצר כמובן לאספקה של דבש ,בנוסף ,במקרה של האבוקדו( ,אירופהאף ל)והמדינה 

נראה שיש למצב במכוורת מבחינת העבודה . משברבעתות ך ממוש וןחסניתן לאה ,עתיר אנרגיהמזון 

 ,מקלה מאוד על ההגעה לכוורותהירידה המשמעותית בעומס בכבישים חסרונות: הלצד הקיים יתרונות 

מספר מנגד, המגבלה על  ;שבתווה םהדיומילאו ם תדובני משפחה שעבלעבודה  ויסוגובחלק מהמכוורות 

עבודה בשטח( נסיעה לבעת  ועד שלושה אנשים    ,באופן כללילא יותר משני אנשים בכלי רכב  הנוסעים ברכב )

, מתי יסתיים נכון להיום קשה מאוד להעריך כיצד יתפתחו הדברים ת העבודה הרגילה.שגרמפריעה ל

 המשבר ומה יהיו השלכותיו.

 זו השנה השנייה ברציפותו ,הפריחה, החורף שחלף התאפיין בריבוי משקעיםמבחינת המשקעים ומצב 

וכתוצאה מכך קיימים   ,בשנה שעברה  המשקעיםשונה מפיזור  היה  השנה  . פיזור המשקעים  שאנו זוכים לכך

וגשם משמעותי , חסית בעונהי ו מאוחררדי הנוכחי . הגשמים הראשונים בחורףהבדלים במצב הכוורות

 ,באזור הצפון והמרכז משמעותיותנרשמו כמויות משקעים ר כבבינואר אמצע דצמבר. ברק לרדת החל 

 . שנתי-הרבממוצע  מההארץ כמות המשקעים גבוהה  אזורי    יתרבמכך שב  ,ובפברואר הגיע הגשם גם לדרום

, לכן מעודדת את התפתחות הכוורותהכתוצאה מהגשמים המאוחרים התאחרה גם הפריחה של הצמחייה  

)בעיקר כוורות שנכנסו לחורף חלשות עם מלאי לא להתפתח בזמן  הכוורות  לא הצליחו  מסוימים  אזורים  ב

. לעומת ולהגיע להרמת הקומה ולתקופת האגירה עם אוכלוסייה מספיק גדולה של דבוריםמספיק של דבש(  

התפתחו   ,בשלוםאותו  צלחו    ומלאי מספיק של מזון  דייהעם אוכלוסייה גדולה  נכנסו לחורף  זאת, כוורות ש

אולם לפי   ,התנחלויותהחלו להגיע דיווחים על    בשבועיים האחרוניםיפה והגיעו מוכנות לאגירה האביבית.  

. עונת הגשמים טרם אשתקד עדים לונו יבגל הנחילים שהימדובר  יןוא ,רגיל לעונה תופעהה היקףשעה 

נמשיך לחוות אירועי גשם ש  יתכןיו  ,מוקדם לסכמה  ייןעדכך ש  ,הטמפרטורות עדיין נמוכותו  באה לסיומה,

הטמפרטורות, בעיקר הגודשת את ארצנו, חשוב לשים לב לכך שלמרות שפע הפריחה גם בחודש הנוכחי. 

 . הדבורים והוולד הגדולות בכוורות צורכות מזון רבות  ואוכלוסי ,בצפון הארץ ובאזורי ההר, עדיין נמוכות

תשומת לב מיוחדת בשבועיים האחרונים.  התקבלו דיווחים על כוורות שנפגעו מקור ומרעביתר על כן, 

של קור יחסי  םבתנאי נשירים )אגס, תפוח ודובדבן(ק ילהאבבמטרה לכוורות המוצבות  הקדישכדאי ל

 -במידת הצורך ו ,מלאי מספיק של דבשאלה נמצא שבכוורות יש לוודא  .ובצפיפות גבוהה של כוורות

 אפריל.חודש שאנו כבר בתחילת אף , להאכיל בתמיסת סוכר

 סגורים בבית  ופיתוח הכפר החקלאות משרד
 פ תש" ניסן   והמקצוע  ההדרכה שירות

 2020 אפריל  אגף בעלי חיים 
 ריםתחום גידול דבו                    



 

 
 

כמות  :מימין –השירות המטאורולוגי כפי שדווח מ, 2020 מרץחודש  אמצעכמות המשקעים נכון ל
שנתי לכל -כמות המשקעים ביחס לממוצע הרב  :שמאלמ  ;המשקעים המצטברת מתחילת עונת הגשמים

 העונה

 

 האביב תלעונ המלצות

 בקומת  אגירה  בהן  החלה  לא  שעדיין  ,קרים  באזורים  המוצבות  בכוורות  –  סוכר  בתמיסת  האכלה .א

 יש להאכיל במידת הצורך. ,הדבש

 אף   ןחלקו  ,הכוורות עם קומת אגירה ראשונה  יתרבמ,  נמצאים אנו  בוש  בשלב  –  התנחלות  מניעת .ב

לפי  ,קומות כןו ,לצורך בהתאם ,ות לבנייהשעווייש להוסיף לכוורות  .נוספת אגירה קומתעם 

 .אביביות התנחלויות למנועו הכוורת את לרווח כדי ,צפיפות האוכלוסייה

הפוקדים אותנו   ,אביבייםה  שרביםהאך    ,יחסית  נמוכות  עדייןאמנם    הטמפרטורות  –  מים  חביות .ג

מים. כדאי  של גדולות כמויות כוורותה צורכותאלה  ובימים ,בקרוב להתחיל צפויים ,שנהמדי 

 זמינים  נקייםשיהיו לדבורים מים    כדי  ,לכוורות  בסמוך  מים  עם  תוחבי  תלהצבלהתארגן    להתחיל

 .תלונותבעקבות זאת, גם ולאוכלוסייה הסמוכה, וכדי למנוע מטרדי דבורים 

מאוד   משתנהבכוורות נכון להיום    האגירה  .עונת הרדייה צפויה להתחיל לאחר חג הפסח  –  רדייה .ד

 מרדיית  להימנע  ישהדבש בקומות לפני תחילת הרדייה.    מצבלבחון את    וחשובבין אזורים שונים 

 תסיסה של הדבש הנרדה.  למנועבמטרה  ,הבשיל שטרם דבש

נזק למלכות.   הסבל  ולעל,  ’bee-go‘  -ב  שימוש  עתב  בעיקר,  הרדייה  תהליך  –  ברדייהמלכות    אובדן .ה

. ותמלכאם נמצאות בהן ולבדוק  ,הרדייה לאחראחדים  ימים כוורותהמצב את  בדוקכדאי ל

או  מלכוןניתן למנוע את הפיכת הכוורת לזכרייה על ידי הגשת  ,הטלה ואין מלכה איןש הקרבמ

 .מכוורת סמוכה ביצים עם מסגרת הכנסת



 

באמצעות מגדלים עברו לרדיית דבש מה חלקבשנים האחרונות  –רדייה באמצעות 'פורטרים'  .ו

לשקטה הופכת את הרדייה היא אך  ,אמנם יותר ביקורים בכוורות'פורטרים'. שיטה זו מצריכה 

שגם מצמצמת את אובדן  ייתכןו, ’bee-go‘ -ריח הלא נעים של העם העבודה יותר, חוסכת את ה

 ברדייה. המלכות 

  הוורואה מצב

בזמן יציאת הכוורות מהחורף ובתום הטיפול החורפי עם מקלות הגלביטראז או סרטי האפיסטאן )תלוי 

-והסתכמו בכמכוורות בארץ. ברוב המקרים רמות הווראה היו נמוכות  המכבאזור( ערכנו ניטור ורואה ב

בממוצע ריות אק 10-פחות מ -יותר אף לכוורת. באזור הצפון המספרים היו נמוכים בממוצע אקריות  20

ובאזור הדרום במכוורת יד  ,במכוורת נוי בשני אזורים: באזור המרכז וייםלכוורת. בנוסף, ערכנו ניס

בסיום הטיפול ו ,בתנאי החורףגילו יעילות גלביטראז  הןאפיסטאן ו עולה כי הןמרדכי. מסיכום התוצאות 

 ,את תכשיר הצ'קמייט בנוסףבדקנו  לכוורת. ביד מרדכיבממוצע אקריות  20-פחות מכוורות נספרו ב

 ,נחלשו הכוורותנראה שגם במקביל לירידה בנגיעות בוורואה אך בטיפול זה  ,תזרויעילותו חכי  מסתמןש

להמשיך ולבדוק את יעילות החומרים לקראת  תנוכוונב. שהוזכרו בהשוואה לשני הטיפולים האחרים

 .עתידב המלצותלגביו נפרסם ש ,הטיפול הקיצי

חדשות דרכים  בחוןבמטרה ל ,אתריםי נבשיים שביצענו ניסוסדרת ב התחלנו במהלך החורף -עוד בנושא 

בשיתוף ארגון את הניסויים הללו אנו מבצעים וחומרים חדשים להתמודדות עם אקרית הוורואה. 

ואנו  ,נעצרו כרגעיים הללו ניסוהלצערנו,  .ובמימון מועצת הדבש ,דרור גללעניין הוא  ונציגשמגדלים, ה

 מקווים שיתחדשו במהרה.

עדיין  רמת הוורואה ,, כשהכוורות לאחר טיפול חורפיבשלב זה של העונה –ת וניטור רמת הוורואה בכוור

במהלך הכוורות עם קומות דבש, ממילא אין לטפל בהן כעת. רוב שומאחר  ן,אינה מסכנת את בריאות

את   כראוישל רמת הנגיעות בכוורות, כדי להעריך    מדגמית  הלערוך בדיק  חודש מאי, לאחר הרדייה, מומלץ

לאחר רדיית שנעשה    ,הכוורותניטור מדגמי של  באם  .  הטיפולים  יעילות הטיפול במכוורת ולהיערך להמשך

לצוות ההדרכה  לפנותמומלץ של מאות אקריות לכוורת, ברמה  ,גבוהותבכוורות ורואה הורמות  ,האביב

 .או לד"ר בוריס יעקובסון

 

 וריסוסיםהאבקה 

ובראשם אבוקדו, נשירים  ,אלפי כוורות נמצאות בהאבקה של גידולים שונים בכל רחבי הארץבעונה זו 

 וברבאביב מד - להאבקה כוורותיעמדו בדרישות לחוזק שהכוורות על כך יש להקפיד למיניהם ודלועיים. 

לפחות קומת קן מאוכלסת ובמילים אחרות  ,ולדעם חלות  7מתוכן ש ,חלות מאוכלסות בדבורים 10על 

 יוצרתבזמן האבקה  כוורת שהתנחלה  חשוב לזכור ש  .גם קומת דבש לאגירה ולמניעת התנחלותורצוי    ,היטב

נמצאות בהאבקת הכוורות  ,מנגד .לחקלאי שבשטחו מתבצעת ההאבקה הןלכוורן והן  – כפולהבעיה 

 .ןך להאכיליעדיין צרשיתכן י -נשירים באזורים קרים 

מריסוס התכשיר על פגיעה בכוורות כתוצאה בלנו תלונות רבות מכל רחבי הארץ יסוף החורף קלקראת 

פי התווית של  עלב'מסורול' אסור ריסוס מטע פורח בשעות היום פורחים. 'מסורול' במטעי נקטרינות 

נבצר מעמנו להגיע אולם  ,נוטעיםכלל הללהפיץ הנחיות  יםמנס ,צוות ההדרכהאנו, חוקי.  ינוואהתכשיר 

ר המטעים שא ,נמצא בקשר עם הנוטעיםה ,מי מהדבוראיםהנחיות. ה ינו פועל לפיאאף וחלקם לכולם, 

ישירות את חשיבות נושא להם להסביר לפנות אליהם ומומלץ  -סביב נקודות המרעה שלו שלהם נמצאים 



 

בעיה דומה של מביאה עמה    יאוה  ,הפריחה בפרדסיםבימים אלה החלה  הריסוסים בלילה בזמן הפריחה.  

ומיהם(. גם במקרה זה ריסוס פרדס פורח בשעות ק, ורטיגו, בקטין וד)ורטימ ריסוס תכשירי 'אבמקטין'

הערב רסס תכשירים אלה בשעות של מדריכי הפרדסנים היא לההמלצה וממילא  ,אסור על פי חוקהיום 

 בריסוס יום יעילותם פוחתת במידה ניכרת. כיוון שמוהלילה 

 

 

גם  כך ו גם בימים אלה,  מסכות עטות אולם השנה אנחנו ממשיכים ל ,פורים אמנם כבר עברולסיום, 

  : משמאל ו  מרכזב   ;דבורת דבש על פרח אבוקדו  :מימין   –  להתחפש כל השנה  ך ם ממשימה  חלקש החרקים  

 אבוקדו.   י על פרח ים בצבעי גופם את הדבורים,ק, המחמשני מינים שוניםרחף  יזבוב

 

 
 
 

 ,בריאותמאחלים חג פסח שמח והרבה 

 שלומי זרחיןו אפיק אהד

 "משה, דבורים גידול תחום

 

 


