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   'דבורים כחול לבן' - ם העצמאותיולדפון 
   למגדלי הדבורים שלום רב, 

 סיכום החורף 

היה חם ויבש יחסית לממוצע  דצמבר  ש  וד בענובמבר,    בחודשמשקעים  של    שפע עם  השנה החל  חורף  ה

רו יצ  ,טמפרטורות גבוהות יחסית בשילוב    ,פריחה חורפית טובהבעונה ו גשם מוקדם  תנאים אלה של  העונתי.  

מעט חם מהממוצע  בהמשך היה החורף השנה  היטב.    התפתחונחילים  וה  והכוורות   ,דבורים תנאים נוחים ל

למרות התנאים    .דל במשקעים   היהשהנגב  , למעט  המשקעים מבחינת כמות  שנתי  -קרוב למדי לממוצע הרבו

מציגים תמונת מצב של אגירת דבש , הדיווחים מהשטח  הנוחים לכאורה וההתפתחות היפה של הכוורות 

תכן י י.  , לפחות עד עתהנראה שגם תופעת ההתנחלות השנה מוגבלת בהיקפהו,  בינונית ואף פחות מכך

מכך  ש נובע  הפרדסים   ,האחרונהשבתקופה  הדבר  פריחת  תחילת  נמוכות   ,מאז  מעט  היו  הטמפרטורות 

פסח השנה חל מוקדם יחסית )שבועיים מוקדם יותר חג השחשוב לזכור    ,כן  לאיטה. כמו  התקדמהוהאגירה  

זמן לתחילת  מדי מכדי למוקדם  חל  השנה    סיום חג הפסח  ך שגם מועד כ  ,שנה שעברה(המ כציון  שמש 

נראה שהפריחה האביבית צפויה להסתיים וניתן   , ותחילת ימי השרבכעת, כשבועיים לאחר פסח  הרדייה.  

שיש  מהווה גם תזכורת לכך    , המסמן את סוף האביב ותחילת הקיץ,השרביהיה להתחיל ברדיית הדבש.  

 .דבורים לסביבה לטובת הדבורים ולמניעת מטרדי לשוב ולמלא את החביות במים 

               
   2021באפריל  3כמות המשקעים מתחילת העונה עד                       )מ"מ(  2021באפריל  3כמות המשקעים העונה עד                                                

 בהשוואה לממוצע הרב שנתי לכל העונה )%(                                                                                                                                                            

 

ל נכון  המשקעים  מ,  2021  אפרילחודש    תחילתכמות  שדווח  המטאורולוגי  כפי  כמות    :מימין  -השירות 

שנתי לכל  -כמות המשקעים ביחס לממוצע הרב  : שמאל מ  ;המשקעים המצטברת מתחילת עונת הגשמים

 העונה
 

לרוב    ,אגירה בינונית של דבשבכוורות עם אוכלוסייה גדולה של דבורים וולד אך  המתבטא ב  ,במצב שנוצר

מלאי הדבש הנמצא בקומות האגירה, הכוורות    איסוףובמהלך הרדייה    .מלאי הדבש בקומת הקן מועט מאוד 

לפיכך,   בדבורים.  ולפגיעה  במזון  מחסור  של  למצב  במהירות  להידרדר  להיערעלולות  הדבוראים    ך על 

 אייר תשפ"א
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הדבש קומות  הורדת  לאחר  מיד  סוכר  בתמיסת  הכוורות  האכלת  של  תחל    לאפשרות  האגירה  ובטרם 

 בתנאי שקומת הדבש עדיין ריקה.  ,ה אחת במנ כוורות הת האכיל אניתן ל .הקיצית

 ה הקרובה תקופ המלצות ל

. האגירה בכוורות נכון להיום משתנה מאוד בין אזורים  יום העצמאות לאחר    מתחילהעונת הרדייה    -   רדייה  .א

שונים וחשוב לבחון את מצב הדבש בקומות לפני תחילת הרדייה. יש להימנע מרדיית דבש שטרם הבשיל,  

 במטרה למנוע תסיסה של הדבש הנרדה. 

  כתלות במצבן  ,כוורות את הל בסוכר  יצורך להאכלעתים  יהיה    מיד לאחר הרדייה  -  האכלה בתמיסת סוכר . ב

  ת והאכלה.מומלץ להיערך למצב של הורדת קומו .קומת הקןובמלאי המזון הזמין ב

במהלך  נראה שההתחממות  מוגבלת, אולם עד כה  תה  י היהשנה  נחלות  הת תופעת ה  -  מניעת התנחלות .ג

ולצפיפות   בהתאם למועד הרדייה המתכונן  .את נטיית הכוורות להתנחלמעט  הגבירה  שבוע האחרון  ה

בכוורת  לבנייהשעווילהוסיף    מומלץ,  האוכלוסייה  וכדי    ,לאגירה  וקומות   ות  הכוורת  את  למנוע לרווח 

 התנחלויות. 

כמויות כוורות  צורכות הבימים אלה    .שנהמדי  שרב הפוקדים אותנו  הימי  זה מכבר החלו    -   חביות מים . ד 

וכדי  זמינים נקיים שיהיו לדבורים מים  כדי ,לכוורות ת עם מים בסמוך וחבי יבלהצ מומלץמים.  גדולות של

 תלונות. בעקבות זאת, גם ולאוכלוסייה הסמוכה, למנוע מטרדי דבורים 

באמצעות 'פורטרים'.  מגדלים עברו לרדיית דבש  מה  חלקבשנים האחרונות    - רדייה באמצעות 'פורטרים'   .ה

זו מצריכה   ביקורים בכוורות שיטה  יותר  יותר, חוסכת את  הופכת את הרדייה  היא  אך    ,אמנם  לשקטה 

, אולם ברדייהשגם מצמצמת את אובדן המלכות    תכןייו,  ’bee-go‘  -ריח הלא נעים של העם העבודה  ה

האפשרות של לבחון את למגדלים נוספים  מליצים מאנו . מדובר בהתרשמות בלבד ולא בבדיקה מסודרת 

במקרה  ובכוורות ימים אחדים לאחר הרדייה,  מלכה  של  נוכחות  כדאי לבדוק  בכל מקרה,    רדייה בשיטה זו.

 . וולד מגיח ס מסגרת עם ביצים יהכנ לש מלכון או יהגל מומלץשאין מלכה ואין הטלה, 

 

 מצב הוורואה  

תוך התמקדות בטיפול    ,שונים בהדברת הוורואה בכוורות   טיפולים של    ם בדקנו את יעילותבמהלך החורף  

החל לאחרונה. תוצאות הטיפול בתכשירי מקלות האפירז החדשים ששיווקם  המומלץ כרגע באמיטרז ובחינת  

שנמצאה בניטור   ,רמת האקריות הייתה  ובכוורות שטופלו כראוי    ,יעילות גבוהה מאוד השנהעל  ו  עיד אמיטרז ה

)שבו לבדיקת יעילות תכשיר האפיסטן  יים  מנגד, בניסו.  אקריות בודדות לכוורת רק    ,בעישון בתום הטיפול

נמצא שהתכשיר    ,שנערכו במכוורת יד מרדכי ובפקולטה לחקלאות ברחובות   ,החומר הפעיל הוא פלוולינאט(

ככל הנראה כתוצאה מהת  יעיל,  ורמת הנגיעות  אינו  דומה יבתום הטיפול הפתחות אקריות עמידות,  יתה 

ואנו    ,לנטר את רמת הנגיעות בכוורות נשוב    ,לאחר הרדייהודש מאי,  במהלך ח  לרמת הנגיעות בתחילתו.

מצב הכוורות ואת המועד שבו להעריך נכון את כדי במכוורות לבצע בדיקות מדגמיות למגדלים גם ממליצים 

 יהיה צורך בטיפול נוסף. 

ממליצים    טיפוללקראת   אנו  אמיטרז  ו פילטלהיערך  הקיץ,  בתכשירי  הטיפול  ל  את  שעה  לפי  ולהפסיק 

חלף עתה בתכשיר חדש  תכשיר הגלביטרז שבו השתמשנו בשנים האחרונות הואנו מזכירים כי  באפיסטן.  

אפירז.   השינוי  שנקרא  התכשיר  החיצוני  למרות  אמיטרז בשם  מקלות  באותם  מדובר  האריזה  ובמראה 

תזכורת והנחיות    ;ם תקופת האגירהכאמור, את הטיפולים יש לבצע בקיץ לאחר סיו  ובאותה שיטת טיפול.

 למועד הטיפול המומלץ.  בסמוךשלחו בהמשך, י יטיפול ל

 

 וריסוסים האבקה 

אך גם בשקד   ,הולכת וגדלה בשנים האחרונות, בעיקר לצורך האבקה באבוקדוהדרישה לכוורות להאבקה  

כוורות  של  תלונות על כוורות שאינן עומדות בתקן הנדרש  במקביל, מגיעות אלינו לא פעם    .ובגידולים נוספים 

 מתן המגדלים להיערך לכן על  לו  ,האבקהשעתיד הענף, לפחות בשנים הקרובות, תלוי בנראה    להאבקה.

ן את התקהנדרש.    הטיפול בכוורות ועמידה בתקן  , יכולת לשנע כוורות המבחינת    ,רותי האבקה איכותיים יש
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ת קומת והמאכלס  ותת תקינ והדרישה היא לכוורכלליות,  בהמפורט ניתן למצוא באתר מועצת הדבש, אולם  

יותר.  למעט    ,לפחות   חלות   10קן של   רותי  ישלא יספקו ש,  כוורנים האבקת שקד בחורף, שם התקן נמוך 

מספיקהאבקה   למצוא    ,איכותיים  כוורות  צפויים  עשרות  שלהם  המרעה  נקודות  לטובת  סביב  המוצבות 

 .להיערך בהתאם אנו ממליצים לפיכך, . דבר שעשוי לפגוע ביבול הדבש באותן נקודות מרעה האבקה,

במטרה לבחון את   Beewiseבתוך מכולות של חברת  להאבקה  כוורות  בכמה מטעי אבוקדו הוצבו השנה  

 בתחום זה.מה צופן לנו העתיד  העריךל קשהיעילותן בשטח. 

 

 
 במטע אבוקדוהאבקה שם לת צבמוה Beewise של חברת  מכולה

 

נמצא   ,כנגד זבוב הים התיכון  גביל את השעות המותרות לריסוס בזמן הפריחהשה  ,ים נוהל הריסוס בפרדס

לגבי   נכתב כאשר  הורחב טווח השעות המותרות לריסוסכבר עתה  ו  חיוניותובבחינה מחודשת  זה  נוהל   .

תכשיר הסקסס, שהוא  את המלתיון  החליף  בעשור האחרון  הריסוס בפרדסים התבצע באמצעות מלתיון.  

ארכת שעות הריסוס לא התקבלו למרות הדבורים.  ה  כן את ופחות מס  זבובים ה  לבפעילותו עיותר    ממוקד 

וגם בבדיקה בהיקף מוגבל שערכנו לא   ,לכוורות המוצבות בפרדסים שנגרם  על נזק  השנה דיווחים חריגים  

.  עדכנו אותנו בנושאינודה אם    ,קשה בפרדסמנזק  השנה  סבלו  שכוורנים  אם יש  נזק משמעותי.  כל  נראה  

צפויים ריסוסים כנגד בו הפרי בפרדס שטרם נקטף משום שרצוי לשים לב למצב הפרי בפרדס,  ,בכל מקרה

שמבוצע בין ריסוס כנגד זבוב הים התיכון    בחיןחשוב לה  ף,בנוסגדולה יותר.  תהיה  הסכנה לכוורות  והזבוב  

ההדרים    על מועצת  הנוהלידי  למגבלות  בפרדס  ,  וכפוף  אחרים  מזיקים  כנגד  ריסוס  הפריחה  לבין  בזמן 

 . ידי הפרדסנים עצמם  שמתבצע על

 

ובהן   ,עונת האביב היא גם עונת הנדידה של הציפוריםולסיום,  

מהדבורים.  ההשרקרקים   ניזונים  ובדרכם  צפונה  למרות עפים 

שגורמים   קשה  הנזק  להשרקרקים,  מצבעיהם  שלא  התפעל 

 ומהביצועים האווירובטיים המרשימים שלהם. הססגוניים 

 

 

 

 

 

 
 
 

 , והרבה בריאות רדייה מוצלחתמאחלים 
 שלומי זרחין ו אהד אפיק

 תחום גידול דבורים, שה"מ 

 


